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נפלה נא ביד ה'  /הרב אילעאי
המשתוללת ,חש אפילו דוד מלך ישראל את
מגבלות כוחו ויכולתו .הוא מכריז באוזני
הנביא כי הוא בוחר במגפה מתוך מגמה
"ליפול ביד ה'" ,ולהכיר במלכותו וגדולתו.
בחירה זו של דוד המלך היא תמצית תהליך
התשובה שלו .חטאיו של דוד ,כמו חטאים
רבים של כל בני האדם ,הם תוצאה של
שכרון כוח ושיכחת ה' .הבחירה במגפה היא
חלק מהתיקון לשני העיוותים האלו.
כשעמדנו אמש בעת הסליחות וקראנו יחד
"נפלה נא ביד ה'" ,כשבחוץ משתוללת מגפה
מצערת ,תחושה של מחנק טיפסה לה במעלה
הגרון .תחושה מסויימת של חוסר אונים
נוכח איתני הטבע והבנה שכוחנו הרב אינו
אלא אשליה גאוותנית .רגעים שכאלו
פותחים פתח לתשובה ,לתיקון ,לשינוי
אמיתי ולעתיד אופטימי .בתקווה ותפילה,
שכמו באותו סיפור של דוד המלך ,נזכה
במהרה לתשובה השמימית – "ויעתר ה'
לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל".

באחד מערבי הסליחות בשבוע החולף,
באמצע התפילה ,אחזה בי צמרמורת
משתקת .הפזמון החוזר של אחד הפיוטים
הרטיט את לבי – "נפלה נא ביד ה' כי רבים
רחמיו".
את המילים הללו אומר דוד המלך לגד
הנביא ,לאחר שחטא ועבר על דבר ה' .גד
הנביא מבקש מדוד לבחור את עונשו מבין
שלושה עונשים אפשריים – מלחמה עקובה
מדם ,רעב מצמית או מגפה קטלנית .דוד
בוחר באפשרות השלישית ומעדיף את
המגפה על שתי האפשרויות האחרות.
מגפה ,כך מסבירים המפרשים ,מביאה את
האדם לחוש את התלות המוחלטת בקב"ה.
הצלחה במלחמה תלויה בכוחו הצבאי של
דוד וביכולותיו של האויב ,והישרדות בעת
רעב תלויה בכמות התבואה שאגורה
במחסנים ,וביכולת לקנות תבואה חדשה
ולשמור על התבואה הקיימת .אך כנגד מגפת
הדבר לא יועיל הכוח הצבאי ,הכסף הרב או
המגפה
נוכח
המלוכה.
משמר

שנה טובה וגמר חתימה טובה.

מזל טוב ליהושע וצילה אניקסטר להולדת הנינה ,נכדה ליאיר וורד ,בת לנועה ונועם.
מזל טוב לדדי וליאורה גליק ולאריאל ורותי דיטור לרגל נישואי הבן/הנכד יוחאי עם בח"ל עדי.
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מהלכות החג  /הרב אילעאי
הכנת אוכל:
א .אסורה כל הכנה מיום א' ליום ב' של רה"ש ,ולכן אין להכין דבר מצורכי סעודת ליל
החג השני (כולל חימום האוכל ועריכת השולחן) לפני צאת הכוכבים (.)19:14
ב.

למרו ת האיסור הנ"ל ,יש פוסקים שהתירו להוציא אוכל מהמקפיא ביום א' של רה"ש
על מנת שיפשיר לסעודת הערב של יום ב' של רה"ש ,ויש שאסרו.

הדלקת נרות
גם מי שאינו מתכנן לבשל דבר צריך להשאיר נר נשמה דולק ע"מ שיוכל להעביר אש
ג.
להדלקת נרות בליל החג השני.
ד.

זמן הדלקת הנרות (ע"י העברת אש!) בליל החג השני – לא לפני .19:14

ה.

ביום הראשון יש לברך "להדליק נר של שבת ויום טוב" וביום השני רק "להדליק נר
של יום טוב" .בשני הימים יש לברך "שהחיינו".

שונות
ו .בליל החג השני מוסיפים בתפילה "ותודיענו".
ז .סדר הברכות בליל החג השני "יקנה"ז" (יין ,קידוש ,נר ,הבדלה ,זמן) על פי הנוסח
שבמחזורים.
ח .תקיעת שופר היא מצוות היום .השנה תקיעת השופר רק ביום השני.
ט .וגם – מצווה וחובה על אדם שפגע בחברו או בקרובו לבקש סליחה ,וכן מצווה על
הנפגע להתאמץ ולסלוח .לימדונו חז"ל שבלא זה אין התשובה מועילה.

4

תפילות החג
על פי החלטת צוות צח"י ,המזכירות וועדת בית הכנסת ,ומתוך רצון לשמור על בריאות הציבור,
נקיים את התפילות כולן בחוץ.
התפילה בציבור אינה חובה ,ומי שנמצא בסיכון ,בבידוד או חושש להגיע  -פטור מכך.
שעות תקיעת השופר בכל אחד מהמניינים יפורסמו בנפרד .מעיקר הדין ,די בשמיעת  30תקיעות
כדי לצאת ידי חובה.
תקיעת שופר למבודדים/ות ולמתקשים/ות להגיע למניינים ניתן לתאם דרך אחראי המניינים
השכונתיים.
מפאת החום והקושי לשהות זמן ממושך עם מסיכה ננהג כדלהלן:
א .התפילות יחלו בשעה מוקדמת (כל מניין בהתאם לשעה שהוגדרה).
ב .את ברכות השחר ופסוקי דזמרא יש לומר בבית ,התפילה תתחיל מ"נשמת כל חי" (אפשרות -
בהתאם להחלטת כל מניין).
ג .חלק מהפיוטים ייאמרו בלחישה ללא שירה (על פי שיקול דעת של שליחי הציבור ובהתייעצות
עם הרב).
ד .בכל המניינים יוצבו רשתות צל ,מאווררים ופינת שתיית מים .מותר לשתות מים בלא קידוש.

זמני תפילות ראש השנה תשפ"א
מניין ספרדי
(פרגולה) נא

צפוני

קשתות

מרכזי

"פעוטונים"

תפילת ערבית
שבת וחג

נחמיה
רבע שעה
אחרי
כניסת החג

רון
רבע שעה
אחרי כניסת
החג

עדו
רבע שעה
אחרי כניסת
החג

צביקי
רבע שעה
אחרי כניסת
החג

רבע שעה אחרי
כניסת החג

שחרית

07:00

07:00

07:30

07:00

07:00

זמן (משוער)
תקיעת שופר

08:45

08:45

09:15

08:30

09:00

תפילת מנחה

17:30

17:45

18:00

18:00

לפני תפילת
ערבית

צום גדליה (יום שני)  -תחילת הצום 04:57
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להירשם אצל
אליקים איטלי

אלי כהן

סיום הצום 18:59

מצאנו בפייסבוק
Cobi Stein
חבר
 17שעות

אצלנו בקיבוץ ,את התפילות של ראש השנה יעשו
בשכונות ,בחוץ ,בקבוצות קטנות .וזה למרות שלפי
החישובים המסובכים" ,מותר" לנו להכניס לבית
הכנסת כ 120-150-איש בלי לחרוג .מי שלא ראה את
הרב אילעאי עופרן בעת קבלת ההחלטה הזו ,לא ראה
פרצוף מיוסר מימיו (אני מגזים ,אבל הבנתם את
העניין) .זו החלטה קשה מאוד ,שהתקבלה בכובד
ראש ובלב כבד .והיא נובעת מתוך תפיסת עולם שלא
שואלת בכל הזדמנות "איך אני מגביר את מה שמותר
לי?" אלא לצד זה ,לא פעם לפני זה ,שואלת "איך אני
עושה את מה שנכון ואחראי?" .או כמו שהרב אילעאי
היה מנסח זאת ,אני מעריך ,ההעדפה להחמיר
בפיקוח נפש קודמת לרצון העז להתפלל ברוב עם .על
כך (בין הרבה דברים אחרים) הערכתי אל הרב
אילעאי.
התפילות השנה תהיינה שונות מאוד מבימי ראש
השנה שעברו .אבל אני מאמין ומקווה שהשינוי ,מעבר
לכך שיש בו כדי להציל נפשות ,הוא לטובה .שינוי הוא
דבר מטלטל ,וטלטול הוא תופעה רצויה בראש השנה.
"מי ינוח ומי ינוע" אנו אומרים בתפילה ,אבל אני ממש
לא בטוח מה מבין השתיים עדיף .אמנם אנו חפצי
מנוחה ,אבל כידוע ,מי שלא בתנועה ,מת.

( 36נכון לכתיבת הגיליון)
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ושוב נתחיל מהתחלה

גיליון ראש השנה הוא גיליון של התחלות.
כמו שמתחילים את היום ,נפתח בברכות השחר גם לתחילת שנה ותקופה.

ברכות לשחר חדש
קול
מועַ ֶּׂאת ֹ
ברו ְך הַ נ ֹו ֵתן לַ ֶּׂשכְ וִ י ִבינה ְלהַ ְב ִחין ֵבין ֹיום ובֵ ין ליְ להֶּׂ ,ש ִנזְ ֶּׂכה ִל ְש ֹ
אור הַ י ֹום ְל ַמ ְח ַש ִכים.
טוב וְ ַרעֵ ,בין אֱ מֶּׂ ת ְל ֶּׂשקֶּׂ רֵ ,בין ֹ
הַ ֶּׂשכְ וִ י וְ נ ְַב ִחין ֵבין ֹ
ברו ְך פ ֹוקֵ חַ ִע ְו ִריםֶּׂ ,שפ ַק ְחת ֶּׂאת עֵ ינֵינו ְל ַש ְב ִר ִיריות הַ ִקיום ֶּׂשלנו.
אותנו ְלהַ עֲ ִר ְ
חופֶּׂ ש הַ ְתנועה.
יך ֶּׂאת ֹ
ימ ְדת ֹ
ברו ְך ַמ ִתיר אֲ סו ִריםֶּׂ ,ש ִל ַ
מות יְ ִצירה
ֹאשנו ְב ִשירה ו ִב ְת ִפילהְ ,ב ֹיוזְ ֹ
ברו ְך ֹזוקֵ ף ְכפו ִפיםֶּׂ ,שהֵ ַר ְמת ֶּׂאת ר ֵ
ו ְבעֶּׂ זְ רה הֲד ִדית.
וירת כזב ְוע ְרמה.
יבנו יֵש אֲ ִו ַ
מור ַעל ְלבו ֵשנו ַבשעה ֶּׂש ִמ ְס ִב ֵ
ברו ְך ַמ ְל ִביש עֲ רו ִמיםֶּׂ ,ש ִנ ְש ֹ
עֲרכֶּׂ ת ְלח ִצים לֹא
כחַ ֶּׂ ,שנ ַתת וְ ִת ֵתן ְלכל ִמי ֶּׂש ִנ ְקלַ ע ְל ַמ ֶּׂ
ברו ְך הַ נ ֹו ֵתן לַ ַי ֵַעף ֹ
כחַ ֶּׂשלֹא ְל ִהישחֵ ק.
מֻ ֶּׂכ ֶּׂרת ֶּׂאת הַ ֹ
לות ו ְלהַ חֲ זִ יר ֶּׂאת
קועַ עַ ל עַ וְ ֹ
רו ַקע הא ֶּׂרץ עַ ל הַ מיִ םֶּׂ ,ש ְת ַסיֵיעַ ְבי ֵדינו ִל ְר ֹ
ברו ְך ֹ
לות ְל ַא ְרצֵ נו.
הַ י ְשרה וְ הַ מ ִשי ֹ
בודְ ,תבונה
ברו ְך הַ ֵמכִ ין ִמ ְצעֲ ֵדי גֶּׂבֶּׂ רֶּׂ ,ש ִנ ְהיֶּׂה מוכנִ ים ,וְ נִ ְצעַ ד ִב ְמ ִתינותְ ,בכ ֹ
תו.
וֶּׂ אֱ ֹנו ִשיות ,כל ִמגְ דר ְכלַ ֵפי זול ֹ
צו ֶּׂר ְך ב ֹו,
ברו ְך ֶּׂשעשה ִלי כל צ ְר ִכיֶּׂ ,שלֹא ֶּׂא ְת ַא ֶּׂווה וְ ֶּׂא ְרד ֹוף ַאחֲ ֵרי מה ֶּׂש ֵאין ִלי ֹ
צו ֶּׂר ְך ב ֹו.
וְ ֵא ַדע ְלהַ גְ ִדיר ְלעַ ְצ ִמי ו ְל ַס ֵפק ֶּׂאת מה ֶּׂשיֵש ִלי ֹ
אותנו ְב ִת ְפארה .הַ ְש ֵרה עלֵ ינו ֶּׂאת רוחֲ ך ִביח ֵסינו לַ שֹונִ ים,
אותנו ִבגְ בורהַ ,ע ֵטר ֹ
אֱ ֹזור ֹ
ְב ִסיפוק צ ְרכֵ יהֶּׂ ם ֶּׂשל הַ ְתלויִ ים בנו ,וְ נִ זְ ֶּׂכה לקום ְבכל ב ֹוקֶּׂ ר ְמ ֻר ִצים ִמ ִמי
אמֵ ן

ֶּׂשאֲ נ ְַחנו.

כתבה :דינה ספראי
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"זה נפלא כששנה מתחילה לה"  /רעות בית אריה
"בשיר וברוח טובה,
כל שנה מתחילה בסימן שאלה
ואנחנו נמצא לה תשובה"
(ניסן פרידמן)

להתחיל שנה חדשה בפעוטון אלו ימים של
היכרות הדדית ,הילדים לומדים להכיר
אותנו ,את שטח הפעוטון ,את סדר היום
והכללים .ואנחנו לומדות להכיר כל אחת
ואחד מהם .מה הוא אוהב? מה מרגיז
אותו? איך אפשר להרגיע? ...

להתחיל שנה חדשה בפעוטון זה להיפרד
מקבוצת ילדים אהובים ולפנות מקום בלב
לחדשים .ניקינו וסידרנו ,חשבנו ותכננו,
הפעוטון מוכן ומזמין.

להתחיל שנה חדשה בפעוטון עם יחס
אישי וחם ,הרבה סבלנות וגמישות והרבה
אמון ביכולת של הילדים והוריהם
להתמודד עם המעבר.

להתחיל שנה חדשה בפעוטון זה פרפרים
בבטן ,רגשות מעורבים של שמחה
והתרגשות לצד חששות .כמו אצל הילדים
והוריהם ,כך גם אצל נשות הצוות.

זה נפלא ששנה מתחילה לה  -עוד שנה שבה
נגדל ונתפתח ,נחווה ,נחקור ,נשאל ונגלה
את פלאי העולם .נשכלל את השפה ,נתאמן
בתקשורת בין אישית וכמובן גם נהנה!
בתפילה לבריאות טובה וחזרה לשיגרה.

להתחיל שנה חדשה בפעוטון זהו תהליך
הסתגלות הדורש זמן וסבלנות .כל אחד
חווה אותו באופן שונה ובקצב אחר.

שנה טובה מאד
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מתחילים  ...בשירות הלאומי
כמו בכל התחלה ,ישנם חששות ,השנה קצת
יותר ...אז אם אתם רואים בחורות
מקסימות בשבילים ,מוזמנים להאיר להן
פנים.

והנה ,שוב חלפה לה שנה והתחלנו שנה
חדשה .בנות השירות הלאומי של שנת תש"ף
רק סיימו בסוף החופש הגדול ,והנה כבר
הגיעה לה קבוצה חדשה ,רעננה ,מלאת
כוחות של נתינה.
ההתחלה השנה שונה ומאתגרת .הבנות
החדשות מגיעות לקיבוץ בתקופת הקורונה,
תקופה עם הרבה הגבלות .בעבר ,הבנות יכלו
להסתובב ברחבי הקיבוץ ולהיפגש עם חברי
הקיבוץ יותר בחופשיות ,כרגע אנו עורכים
רק מפגשים הכרחיים .סדנאות עם חברי
קיבוץ שהיו נפגשים עימן ותורמים להן
מכישרונם נדחו כרגע ,כדי למנוע חשיפה
שאינה הכרחית.
הבנות מבודדות ,יחסית ,בדירתן ,אך חשוב
לנו שיהיו מעורבות בפרויקטים של התנדבות
כמו :אימוץ של דיירת מבנות שק"ל ,פרויקט
"אתגרים"" ,חסדי עירית"" ,מרכז למידה"
והשתתפות בשיעורי "אורייתא" .לאט לאט
הבנות ייכנסו לתלם ויתחילו להתנדב
בהתנדבויות השונות ,לפי תחומי עניין ,בזמנן
החופשי.
הליווי שלנו הוא בעצם ליווי תומך .אנו
דואגות לכל צורכיהן ,בדירה ובכלל .לכל
אחת יש האחראי שלה במקום השירות ,ואנו
מעניקות מעטפת.
הבנות שבאו לתפקידי חינוך מסייעות כרגע
בבית עקד ,בבקרים  -לתלמידי היסודי
ש"לומדים מרחוק" – יישר כח! ולאחר מכן,
ממשיכות בבתי הילדים.

כרגע יש חמש בנות שירות לאומי בקיבוץ,
שתיים בדירת שק"ל ושלוש בחינוך .ואלו הן:
שיראל שבט מראש צורים ,שנה שנייה,
מתנדבת בדירת שק"ל.
משפחה מאמצת :מושיק וורד גרוס.
רוני ורהפטיג מניצן ,שנה ראשונה ,מתנדבת
בדירת שק"ל.
משפחה מאמצת :קובי ושרי שטיין.
איילת מרדכי מקדומים ,שנה שנייה אצלנו
בקיבוץ ,מתנדבת בזוגון ה' -ו'.
משפחה מאמצת :עינת ורן לוי.
שרה טנכילביץ מיקנעם ,שנה ראשונה,
מתנדבת בזוגון א' -ב'  +משק ילדים.
משפחה מאמצת :מיכל ואלי ברלב.
יעל צחי משעלבים ,שנה ראשונה ,מתנדבת
בזוגון ג' -ד'  +משק ילדים.
משפחה מאמצת :שמעון ותמר בזק.
זה המקום להודות למשפחות המאמצות
היקרות שלקחו על עצמן להיות לבית עבור
בנות השירות.
שנזכה לשנה עם הרבה בשורות טובות,
בריאות ,שגרה מבורכת ורק טוב,
דבורה כהן ואבי'ה בטר -
מקשרות שירות לאומי
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אחד המדורים הבולטים ב"מבית" ,שרובם ככולם קוראים אותו בעניין רב ,הוא מדור
המזל טובים .בחרנו מכל המז"טים הרבים שניים שבלטו .שניים ששינו מציאות .שניים
שהיו כפורצי דרך למשפחותיהם .פריצת דרך של התחדשות והתרחבות ,לידה ראשונה ונכד
ראשון .הנה סיפורם:

נולדנו בתש"ף ושינינו מציאות
נולדתי בתש"ף ִ -מיָּה זלקינד ,בתם הבכורה של שלומי ומעיין זלקינד
אני ִמ ָּיה זלקינד ,דור רביעי בקבוצת יבנה,
נולדתי בתש"ף.
סבא רבא שלי ,משה אריה ,היה ממקימי
הקיבוץ ואני גרה בביתם של סבא רבא משה
אריה וסבתא רבתא עליזה ז"ל וזו זכות
גדולה עבורי.
נולדתי בערב חנוכה והכנסתי אור יקרות
לבית הורי ,שלומי ומעיין ,ולכל משפחת
זלקינד.
כל יום בשבילי הוא עוד "צעד" קטן בעולם
למרות שאני עדיין לא הולכת .יש לי משפחה
אוהבת ותומכת וכלבה ששומרת.
"מיה החייכנית" ,כך קוראים לי כולם.
ובאמת ,ולמרות המצב ,ממש טוב לי ,כך
שיש לי סיבות טובות לאופטימיות ולשמחה.
הבוקר שלי נפתח בבית התינוקות ,שם
מצאתי חברים טובים ,עם חלקם אני
משחקת אחה"צ ובשבתות.
אני מוקפת במשפחה ענפה ושווה.
דודים ,דודה ,בני דודים וסבא וסבתא
אהובים ,סבא ישראל וסבתא שושי.
הספקתי לבלות בבריכה ולשמוע סיפורים על
הימים בהם סבא היה כורע על ברכיו
ומצחצח את אריחיה.

הקיץ יצאתי לראשונה בחיי לטיול משפחתי,
חמולתי ,ונהניתי מאוד .כבר ממבט ראשון
אני אומרת שיש לנו ארץ נהדרת ולי יש
אחלה משפחה.
אני מאחלת לכולם שהשנה הבאה תהיה שנה
שבה נוכל לנוח מאימת הקורונה והטילים.
שנוכל לשוב ולהיפגש "על המרפסת" בלי
מסכות ,שדרך אגב ממש לא מפחידות אותי,
אבל הייתי שמחה לפגוש חיוך ולא רק
עיניים.
שנזכה לשבת שוב כולם ביחד כשבט אחים
גם יחד .אני מאחלת שנה טובה למשפחתי
האהובה ,לחברי לבית התינוקות ,לצוות
היקר והאהוב ולבית קבוצת יבנה.
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נולדתי בתש"ף – גלי  -נכד ראשון לשמוליק ונעמי טסלר ,ובן ראשון ליהב ורחלי.
קולו של הסב ,שמוליק:
סבא מאושר ממני .זו הפעם הראשונה שאני
סבא .נו ,אז לא יהיה "מי שברך" ולא ישירו
לי ניי ניי ניי...

זהו ,התפרקתי! בשנת תש"ף נהפכתי סוף
סוף לסב  -סבא מפורק .התרחיש היה בסבב
אל"ף של הקורונה .בשעת בוקר מוקדמת ,כל
המשק עטוף בקורי שינה ,אני עטוף בטליתי,
מנסה למלמל ברכות השחר אך יוצא
מפוקוס .תשעה חודשים אני מפנטז כיצד אני
צועד בהתרגשות לבימת בית הכנסת ,מנשק
את אותיות התורה ומברך בקול חזק ושבור
מהתרגשות" :ברכו את ה' המבורך" .הגבאי
מזכני בברכת "מי שברך" ...כל הציבור שואג
אחריו :אמן ,ופורץ בשירה היוצאת מהלב.
מעבר לסורגי עזרת הנשים ,סבתא לא
מצליחה להסתיר את דמעות השמחה.
הסוכריות עפות והזאטוטים מתחרים על
תפיסתם .בגאווה ענקית אני
יורד מבימת בית הכנסת,
חברים מקשים עלי את
ההליכה ,כולם רוצים ללחוץ
את ידי ואני נענה להם ,יודע
שבליבם שמחה אמיתית .סוף
סוף אני מגיע למקום מושבי.
רק אז מרשה לעצמי להוציא
ממחטת בד ,ולכסות את עיניי
הלחות .אני מבחין במעורפל
ברב של הקיבוץ שעולה לבימה ,לשיעור קצר
ולברכה .אני לא מרוכז ,רק טפיחתו של הרב
על שכמי מנערת אותי .לוחץ את ידי ומאחל
לי" :לגדלו לחופה "...אני מפורק .כל זה לא
יקרה ,חשמי באותו הרגע .ובכל את ,לא היה

ולא ,לא יעופו סוכריות .גם הרב לא יברך את
הרך הנולד .אז מה?
אז למה שוב לחלוחית – למה!?
ואם חשבתם שבזה הסתיים הסיפור,
טעיתם.
באותה שבת בבוקר במניין השכונתי ,ללא
ספר תורה ,אבל מול קהל ענק ,לפתע (למה
תמיד הכל בא לי לפתע) קולו של צביקי
הרעים :״מי שברך אברהם יצחק ויעקב הוא
יברך את האישה היולדת רחל בת נתן
ורות...״ מה שכל כך טריוויאלי בשגרה ,הפך
להיות חלום ענק שהתגשם,
וגשם החל לרדת .שם ,למעלה,
הייתה התרגשות גדולה ,עיני
המלאכים לא נשארו יבשות.
אז נכון שלא היה ספר תורה,
(קראו מתוך חומש) ונכון שלא
היו זאטוטים ,ונכון שלא לחצו
לי ידיים ,וגם רוב הקהל הענק
היו בעצם ציפורים ,וגם הרב
לא היה מעורב .אבל היי ,היה בדיוק מניין,
ששמר על רווחים ,שמר על אווירת שבת ,שמר
קהילה מלאת רגישות ותומכת .אני רק
רציתי  ...תודה ,מסתם סב חדש שנולד בשנת
תש"ף.
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מתחילה בתפקיד :הגיל השלישי
חברים יקרים,
לפני כחודש נכנסתי לתפקידי החדש כמנהלת הגיל השלישי .ההחלטה לקחת על עצמי את
התפקיד נבעה מתוך הרצון והבחירה להיות חלק מבית "קבוצת יבנה" ולהטות כתף בנטל
האחריות והמחוייבות לקיבוץ היקר.
כשהחלטתי לקחת את התפקיד ,היו חשובים לי מספר דברים:
➢ הרווחה האישית של כל חבר וחבר ,בתוך המערכת הקיבוצית.
➢ הקשר בין חברי הגיל השלישי לשכבות גיל נוספות בקיבוץ.
➢ סיוע ביוזמות של חברים פרטיים באוכלוסיה זו ,לפעילות וחלומות שלהם.
בחודש האחרון( ,בימים שלישי וחמישי שבהם אני בתפקיד זה) ,התחלתי להכיר את המערכת
והחברים היקרים בה (מעבר להיכרותי "על השבילים" ,כחברת קיבוץ).
נפגשתי עם צוות הגיל השלישי המונה את דבורית אדר ,יעקב וכמן ,תמר מרוז ,יעל גדסי ונח
חיות .בפגישה התעדכנתי לגבי הדברים שנעשו בזמן הקורונה ,הבנייה והשינויים בקיבוץ,
וההשפעה של הם על החברים המבוגרים .התחלנו לחשוב על רעיונות כיצד ניתן ליצור מפגשים
בתקופת הקורונה.
ועוד:
➢ פתחנו את חדר האוכל (לצערי רק לכשבועיים) למפגש ואכילה משותפת
לאנשים המבוגרים בחדר האוכל.
➢ קיימנו הרמת כוסית לשנה החדשה למתנדבי ה"מפגשים" השונים (צמיחה ,חן ואפייה).
➢ קיימנו מכירה של התכשיטים של גצי (נתן גדסי) ,לקראת החגים בחדר האוכל.
➢ התקיימה סדנת שזירת פרחים לחג ,בהדרכתה של רחלי ויצמן.
לצערנו אנו נכנסים שוב לתקופה לא פשוטה בעקבות הקורונה והחגים.
אני מתפללת כי נצלח אותה בשלום ובבריאות פיזית ונפשית.
אשמח לשמוע מחשבות ורעיונות נוספים הקשורים לגיל השלישי אותם כדאי לפתח אצלנו.
שנה טובה  -יעל עופר הראל
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
ההנחיות ולמנוע עד כמה שניתן מקרים כאלה
בעתיד .יש לזכור שיש יחס ישיר בין הגבלות
והיתרים לבין מספר המבודדים כאשר מתגלה
חולה .בשלב הזה אנו מבקשים להתכנס
בבתים ,לצמצם פעילות ולחכות שבוע עד
שבועיים עד יעבור זעם .כך התקבלה החלטה
על מנייני החג בדשאים ,מחוץ לבית כנסת ועל
סגירת החינוך החברתי .וברוח זו נמשיך ונקבל
החלטות בימים הקרובים .הסיסמה "לעצור
את שרשרת ההדבקה" היא עכשיו סם חיים
עבורנו .אנו מאמינים ששמירה על ההנחיות
והקפדה על ריחוק חברתי יאפשרו לנו לנשום
לרווחה כבר בשבת "שובה" או לפחות עד חג
הסוכות.

אסיפת חברים
באסיפה שהתקיימה במוצאי השבת שעברה

התקבלה הצעתה של עדנה להעלות את
התקציב המוצע למוצרי החצרנות ב.25%-
עצם ההצעה להפריט את מוצרי החצרנות
תובא להצבעה בקלפי ולשם אישורה היא
וזקוקה לשני שליש מקולות המצביעים.
ההצבעה שיועדה לסוף שבוע זה נדחתה על
רקע מספר המבודדים הגדול למועד מתאים
יותר .הסעיף השני הוקדש לגורלו של אולם
הייצור במפעל השימורים הישן .מצד אחד
מדובר בבניין שנמצא ברשימת המבנים
לשימור ומצד שני המבנה עומד על שטח יקר
מאוד שמיועד לתעשייה ואינו מאפשר את
השכרתו של כל שטח המפעל הישן .הדיון לא
הסתיים ונדחה לאסיפה אחרת .ככלל ,עומדים
לפנינו שורה ארוכה של נושאים לדיון ,משקיים
וחברתיים .אנו נקיים אסיפה נוספת במוצאי
שבת "שובה" ונחדש את האסיפות לאחר
סוכות ,במוצאי שבת נח.

תורנויות
נושא חלוקת הנטל בתורנויות השונות שב ועלה

לדיון .עוד בימים כתיקונם ,לפני הקורונה ,היה
פער בין המאמץ שנדרש מתורני הרפת לבין
שאר התורנים .מאז שהחלה הקורונה ובטלו
תורנויות רבות הפער התעצם מאוד .המזכירות
מבקשת מכל אחד או אחת שלא עושים תורנות
ברפת לעבור לתקופת זמן לתורנות ברפת על
מנת להקל על תורני הרפת .סדרן התורנויות,
שלמה אניקסטר ,יפנה אל התורנים בבקשה
להשתבץ בתורנויות הרפת השונות :חליבה,
הגמעה ,קירוב .המזכירות תחשוב על פתרונות
נוספות לחלוקת הנטל בצורה שווה יותר.
נסיים בברכת שנה טוב לנו ,אנשי קבוצת
יבנה ,לכל עם ישראל ולעולם כולו :שנה טובה
ומבורכת ,שנת בריאות ,שלום ואהבה בין איש
לרעהו.

קורונה
לאחר חודשים רבים בהם היינו כמעט נקיים

הגיעה הקורונה למחננו בכל עוצמתה ,הן
במספר החולים והן במספר המבודדים .הסגר
עליו הכריזה המדינה מהווה עבורנו הזדמנות
להתכנס ,לצמצם פעילות להכרחי בלבד ולעבור
את התקופה בשלום .ההדבקה הגיעה ממספר
כיוונים והייתה צפויה כפי שנצפתה במקומות
אחרים בארץ .כמות המבודדים הגדולה
מצריכה לימוד של ההנחיות והתהליכים
שהנהגנו לעצמנו כאן ביבנה במטרה לשפר את
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מה קורא בספרייה?  /אסתר ויהודה (צ'ף) יוסף
עקד ,בליווי מדריכיהם .זאת בנוסף לתלמידי
הפנימיה והתיכון.
טוב להודות...
תודה לארי סולטניק על התקנת האינטרנט
האלחוטי ( ,)WI-FIהמאפשרת למידה זו
ושתעזור גם לסטודנטים הלומדים בבית
עקד ,וכן לתלמידי התיכון ומוריו .ותודה גם
לאהרון אסולין ולאברהם ויצמן על שירותי
התמיכה המקצועיים לאורך כל השנה.
ועכשיו ,ממבחר מהספרים
החדשים שעל המדף:
ספרי קריאה:
הגברת ממלון ריץ'  /מלאני
בנג'מין  -רומן היסטורי סוחף,
מלא אווירה ומתח .מבוסס על
דמויותיהם האמיתיות של בני
הזוג אוזלו ,שניהלו את מלון ריץ' בפריז,
בתקופת מלחמת העולם השנייה.
אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו  /יניב
איצקוביץ'  -רומן ישראלי ,עם חוקרת
משטרה ,נער בן טובים שבורח ממשפחתו,
פקיד בנק ,וגם בנו שיוצא לטיול אחרי צבא.
לכולם משותף הגעגוע ,והשאיפה לחופש
בלתי מושג.
סימנים קטנים של אושר  /לינדה הולמס -
רומן חם וחכם על אישה אחת וגבר אחד
שמגלים זה את זה באמצע החיים ועל
היכולת להתחיל מחדש.
ספר נוער:
פחד בין הגבעות  /עמלה עינת – ספר לנוער
על תלמיד ישיבה ומנהיג חבורת נערים פורעי

איחוד ספריות
בימים אלה אנו מציינים שנה לאיחוד
הספריות ,איחוד שפועל לטובת החברים
כאשר כל הספרים  -ספרי העיון ,ספרי
הקריאה והספרים לגיל הרך  -מרוכזים
במבנה אחד.
אולי בגלל הקורונה ,אולי בגלל הנוחות,
חברים רבים בוחרים לקבל ספרים בתאי
הדואר ,או לבוא לספרייה בשעות שלפני
הצהריים .זה וגם זה מקובל
עלינו .ניתן להתקשר או
לשלוח מסרון .כמובן שאנו
ממליצים להגיע לספרייה,
להתרשם מהספרים ולבחור
ספר כלבבכם.
תקופת הקורונה הגבירה את
מספר הקוראים שלנו ,והביאה יותר קוראים
לספרייה ,כולל ילדים ונוער.
במהלך הקיץ ,חברת הילדים ערכה במקום
פעילויות חברתיות ,הקרנת סרטים וכו'.
כמו כן ,התקיים במקום ,במשך שבוע ימים,
מרתון ללימוד אנגלית בהדרכת אדריאן
אסולין וג'ולי באוסי.
בשבתות הארוכות של חודשי יולי-אוגוסט,
ספריית בית עקד הייתה פתוחה אחה"צ,
לטובת חברים ששמחו להיכנס ,להציץ
בספרים ,לספר סיפור לילד ,או לתפוס מחסה
זמני מהחום במהלך טיול השבת.
גם בתשעה באב פתחנו את הספרייה לקהל.
שנת הלימודים החלה ,ואנו מארחים את
ילדי כיתות ה'-ו' הלומדים מרחוק בבית
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מפכ"ל בחזית ,ערכים במבחן  /רוני אלשיך
– המחבר פורש את משנתו הערכית,
הניהולית והמנהיגותית ,הארוגה בביוגרפיה
של מי ששירת שמונה שנים בצה"ל וכמעט
שלושה עשורים בשב"כ ,ומשובצת באירועים
שליוו את כהונתו במשטרה.
לדבר בם ,דברי תורה לעת מצוא  /יוסי בן
טולילה  -מחפשים דברי תורה לאירועים
כמו ברית מילה ,פדיון בכור ,בר מצווה ,שבת
חתן ועוד? ספר זה ,המביא בצורה מעוררת
עניין ,ובשפה ברורה המובנת לכל ,מגוון של
דברי תורה בתחומים שונים ,הוא המענה
לכך.
לסיום ,אנו עומדים לרשותכם בספריית בית
עקד ,לשירותי מידענות ,ספרנות ,תמיכה,
לימוד ותרבות .אנו מאחלים לכם בריאות
וחג שמח ,שנה טובה ,מבורכת ומחכימה!!

חוק באחת ההתנחלויות בשומרון ,החודר
במשימת ריגול לקבוצת בני נוער הפועלת
לקידום מהלכים של שיתוף פעולה בין
תושבים יהודים ופלסטינים החיים מעבר
לקו הירוק .ובתוך כך ,מתפתחת ִקרבת לב
עמוקה ,בינו לבין תלמידת אולפנא...
ספרי עיון:
איש הסוד  /רפי איתן – ביוגרפיה מרתקת
של מי שעוד כילד בן עשר הצהיר" :כשאהיה
גדול ,אני רוצה להיות מרגל לטובת ארץ-
ישראל" .הילד גדל והגיע רחוק ,ובמהלך
העשורים הבאים ,מילא תפקידים בכירים
ביותר בשב"כ ובמוסד ,ולעת זקנה גם
בפוליטיקה.

בית מדרש של תשובה
בימי אמירת הסליחות נקיים שיעורים במתכונת של בית מדרש (ב"זום").
בית המדרש יפעל פעמיים בשבוע ,בימים שני ורביעי בשעה .20:30
הרב אילעאי ישלח מקורות לימוד.
בשעה  21:30יתקיים השיעור המסכם לאור מקורות הלימוד.
השיעורים יעסקו בסיפורי תשובה שונים.
בית המדרש התחיל בכ"ד באלול ( )13.9וימשיך עד ליום כיפור.
המעוניינים מוזמנים להצטרף לקבוצה באמצעות קישור שנשלח ב"ידיעות יבנה".

הרב אילעאי וועדת הדת
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בשבוע שעבר כתבתי לכם שהיתה יציקה ש"ישבה" לי על הראש .את
התוצאה של אותה יציקה ניתן לראות כבר במספר בתי קומותיים,
שם יצקו את הקומה הראשונה וכעת נערכים ,כבר בימים הקרובים,
להשלים את יציקת הקומה השנייה .במקביל ,נגמרה העבודה
בתשתיות.
בצד המזרחי ממשיכים בהכשרת השטח לבנייה החדשה ,ובצד
המערבי מנסים לשפר את מצב הדרך העוברת ממערב לקומותיים,
ע"מ לאפשר תנועה נוחה יותר ולצמצם את האבק .הדרך הזו מציינת
את קו הגבול בין הישן לחדש.
בבתים החדשים בצד מערב מקווים שכבר בימים הקרובים נראה
את תחילתם של קידוחי הקלונסאות.
מה יהיה בסגר? טוב שאתם שואלים.
נכון לרגע זה עבודות הבניין יימשכו גם בסגר .ניר גלס

אנו חוזרים ומבקשים לא להשתמש באפליקציה  BITלהעברת כספים.
בחודשים האחרונים הועברו לחשבון של הקיבוץ כספים שאין לנו אפשרות לאתר ולזכות את
החבר .אנו כן ממליצים להשתמש באפליקציית  PAYBOXלהעברות ,אפליקציה קלה לשימוש
ויעילה.
תודה על שיתוף הפעולה – הנה"ח

BIT
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בצרור החיים
א'

בתשרי

תש''ס

אסתר

הור

ד'

בתשרי

תשס''ב

שרה

שטרן-קטן

ו'

בתשרי

תשע''ז

שולמית

בר-שלום

ז'

בתשרי

תשנ''ט

מרדכי

הורן

ז'

בתשרי

תשנ''ח

צילה

קהתי

ז'

בתשרי

תשע"ד

אשר עמנואל

ברוכי

י'

בתשרי

תשל''ד

יאיר נתן

אדר

י'

בתשרי

תשל''ד

אבישי יעקב

שוולב

י'

בתשרי

תשע''ו

חנה

אשר

י"ג

בתשרי

תשס"ז

שמעון

תדהר

ט''ו

בתשרי

תש''ל

בת שבע(-גרטה)

היכנברג

י''ח

בתשרי

תשל''ד

צוריאל

אדמנית

י''ח

בתשרי

תשל''ג

אילזה

הרץ

י''ט

בתשרי

תשל''ד

בנימין יעקב

פרלמן

כ'

בתשרי

תשל''ג

בנימין

ימיני

כ''ב

בתשרי

תשל''ד

מאיר

ימיני

כ''ב

בתשרי

תשנ''ג

מרים

כץ (ברטוב)

כ''ה

בתשרי

תש''ל

גד

הרטום

כ''ז

בתשרי

תשכ''ד

רינה

לוי

כ''ח

בתשרי

תשמ''ט

אלקנה יצחק

הישראלי

כ''ח

בתשרי

תשנ''ז

בנימין רפאל

נחליאל

ל'

בתשרי

תשס''א

אלימלך

אביטל

ל'

בתשרי

תשל''ד

עלי

הרטום
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אחות כוננת בשבת וחג ראש השנה – אורית פרל
ימי ושעות העבודה ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום שלישי 13:00-09:30
יום שני 15:30-14:00
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -
ימי ושעות העבודה ד"ר דריה שפובלוב בשבוע הקרוב:
יום שלישי 13:00-09:30
 – 25.9ליזט

ימי שישי הקרובים במרפאה – 18.9 :אורית

אנו מזכירים כי לבדיקות דם יש לתאם תור מראש מול המרפאה וכמו כן לקראת כל הגעה למרפאה.
תזכורת !!! נא שמרו על עצמכם ועל הזולת והקפידו על הוראות ההיגיינה הנדרשות.

ברכת שנה טובה ובריאות טובה
שלוחה מאיתנו לכל בית קבוצת יבנה –
צוות המרפאה
MRKYAVNE@clalit.org.il

שבת בר המצווה של יוגב לוי תתקיים בשבת שובה
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bimkomon@gmail.com :הכתובת שלנו
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