י"ד באייר תש"ף )8.5.20( -

(עיצוב שער  -ש.ג)

פרשת אֱ מֹר – פסח שני
צאת השבת – 20:08

כניסת השבת –19:04-
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מנחה ע"ש-רבע שעה לאחר הדלה"נ

תפילת השכונות
שחרית מניין ראשון 7:00 :מניין שני8:30 :
מנחה בשעה 17:00

זמני תפילות במשך השבוע  -שחרית ב  07:00 ,06:00 -ו08:00-

מנחה גדולה 13:30 :ו17:15-

ערבית – חמש דק' לפני צאת השבת

יבואו בעלי מומין  /...יאיר לסלוי
והשתתפות פעילה כשליח ציבור המוציא
לידי חובה אחרים ,זכויותיה מועטות
ודלות עד כדי הדרה מוחלטת.
עמדה זו של התורה עברה גם לתורה שבעל
פה ובמשך תקופות רבות נשמר יחס זה.
בתקופה המודרנית שבה החלו לחלחל
תפיסות הומניות של זכויות האדם באשר
הוא אדם ,החלו גדולי ישראל
בפסיקותיהם לקרב את בעלי המוגבלויות
לשמש בקודש.
כך עולה למשל מהכרעתו של הרמ"א
(נפטר ב )1572-בעניין אדם עם בעיית
כליות כרונית הגורמת לו לאי-שליטה על
צרכיו (שו"ת הרמ"א ,סימן צח) .על פי
פסיקתו ,אדם זה יכול להניח תפילין
ולומר קריאת שמע בתנאי שהוא לובש בגד
סופג מיוחד .הרמ"א אף התיר לו להיכנס
לבית הכנסת ולהשתתף בחיי הדת של
הקהילה .הוא אינו מחוייב לישב בנפרד
מאחרים ,אם כי קיימות הנמקות
הלכתיות להפרדה שכזאת המבוססות על
קדושת בית הכנסת.
פסיקות והכרעות ברוח זו הולכות
ומתרחבות בין הפוסקים בדורות שלאחר

בשבוע שעבר קראנו בפרשת "קדושים" בין
המצוות הרבות את האיסור "ל ֹא ְת ַקלֵּל
את
חֵּ ֵּרׁש וְ לִפְ נֵּי עִ וֵּר ל ֹא ִת ֵּתן ִמכְ ׁשֹל וְ י ֵָּר ָ
מֵּ אֱ ֹלקיָך אֲ נִי ה'" (ויקרא י"ט ,י"ד).
הציווי מבטא יחס של כבוד והערכה
לאנשים עם מוגבלות שעליה מבוססת
יראת ה'.
לעומת זאת ,בפרשת אֱ מֹר שנקרא השבת
מוקדשים פסוקים רבים להדרת בעלי מום
מעבודת ה' ועבודת בעל מום נחשבת אפילו
לחילול ה'.
"דַ בֵּ ר ֶאלַ -אהֲ רֹן ,לֵּאמֹרִ :איׁש ִמז ְַרעֲָך
ְל ֹדר ָֹתם ,אֲ ׁשֶ ר י ְִהיֶה בֹו מום ל ֹא י ְִק ַרב,
לְהַ ְק ִריב לֶחֶ ם אֱ ל ֹ-הָ יו...
ַאְך ֶאל-הַ ָפ ֹרכֶת ל ֹא יָב ֹא ,וְ ֶאל-הַ ִמזְ בֵּ חַ ל ֹא
ִיגַׁש-כִ י-מום בֹו; וְ ל ֹא יְחַ לֵּל ֶאתִ -מ ְקדָ ׁשַ י ,כִ י
אֲ נִי ה' ְמ ַק ְדׁשָ ם( .ויקרא כ"א ,י"ז).
היחס המורכב של התורה לבעלי מומים
מבוסס על שני מישורי התייחסות .מישור
אחד של הקבלה החברתית וההשתלבות
בחברה ,והמישור השני של קיום המצוות.
התורה שומרת על זכויותהם האנושיות של
בעלי מוגבלויות ועל היחס של החברה
אליהם .אבל בתחום קיום מצוות
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במדע ובטכנולוגיה .גם שערי החוכמה
האנושית שהיו נעולים הולכים ונפתחים.
פוטנציאל אנושי מופלא שהוזנח בעבר
הלא-רחוק הולך ומתגלה .נערים הלוקים
בשכלם מגיעים להישגים מיוחדים,
המאפשרים את צירופם המלא בתוך
הקהילה ,כבעלי מעמד שווה ,אפילו
מבחינה הלכתית .מהפיכה זו איננה
מתחוללת מאליה ,היא פרי של מאמץ
חינוכי אדיר שכולנו צריכים להשתתף בו".
(הרב אלישע אבינר).

מכן ,והם משתמשים בכל נימוק הלכתי
כדי לקרב בעלי מוגבלויות ולאפשר להם
להשתתף באורח פעיל ואקטיבי בעבודת
הקודש.
תהליך זה מבטא התפתחות מופלאה של
התורה שמטרתה לממש את צו ה'
בעולמנו.
המהלך הזה דורש מהחברה פתיחות
ויכולת השתנות ,וגיוס של כל כוחות
אהבת האדם הטמונים בנו.
"שערי החוכמה הולכים ונפתחים ,בתורה,

מזל טוב לאלכס ואויס בקר להולדת הנכדה אוהַ ב חנה ,בתה של נירה בקר.
מזל טוב למרדי ומרלי ריין לרגל בת המצוה של נעמה ,בתם של אייל ותמנע.
מזל טוב לאסתר לוי להולדת הנינה ,נכדה לשורי ויעקב לוי ,בת לרוני ודייב.
מזל טוב לחנה שבט להולדת הנכד ,בן לנעה ושמוליק צביאל.
מזל טוב לאפרת ורמי עפרוני בהגיע הנכד יונתן ,בנם של נועה וגלעד פישביין ,למצוות.

בית מדרש פתוח
בפרגולה של חדר האוכל הוכן בית מדרש פתוח לשיעורים .מעבירי
השיעורים והלומדים יכולים לחדש את שיעוריהם שם על פי
ההוראות :מרחק מתאים בין הלומדים ,מפות חדשות לכל שיעור.
--------------------פרטים אצל חברי צח"י
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ריאיון עם יוחנן מאלי  /עדו עפרוני
חרדים וחילונים .זו עיר עם הגידול הכי
חריג והכי גדול בארץ ,דבר שהוביל גם
למתחים חברתיים קשים וגם לבעיות
כלכליות קשות .העיר ירדה בדירוג
הסוציו -אקונומי שלה מ 6-ל 2-בטווח זמן
מאד מאד קצר ,וכל הפסיפס של הדבר
הזה מייצר עיר מאוד מורכבת לניהול וגם
מאוד מעניינת .מאוכלוסיה אנגלו-סקסית
עשירה באשכול סוציו  9ועד לאוכלוסיות
חרדיות מהקשות ביותר שקיימות,
ואוכלוסיות עולים ואוכלוסיות רווחה
מורכבות.
כל מה שאתה מתאר עד עכשיו באמת
מייצר מורכבות ,עניין ואולי גם דברים
מסובכים .איך כל זה מתבטא
בהתמודדות עם עניין הקורונה ,איפה זה
פגש את בית שמש?
"תראה ,לכל מדינת ישראל לקח זמן
להבין מה האירוע שעומד בפנינו .יש
ציבורים שלקח להם עוד יותר זמן להגיב
מכל השאר .בפועל ,האוכלוסייה החרדית
ברובה בדיליי של שבוע עד שבועיים
ולבסוף היא נשמעת להנחיות ורואה ערך
בשמירה עליהם .יש אחוז מסויים בין
תושבי העיר שגם בשגרה מערכת היחסים
שלהם עם המדינה הוא לא שפיר ביותר,
וגם מביא לחשדנות עמוקה".

במהלך משבר הקורונה הפוקד את
מדינתנו ,חשבתי אלו אנשים אשר עובדים
מחוץ לקיבוץ אוכל לראיין על מנת לקבל
זווית אחרת לטיפול במשבר .וכך הגעתי
לחברנו יוחנן מאלי ,ראש המטה של ראשת
העיר בית שמש ,הגב' ד"ר עליזה בלוך.
קודם כל אני מבקש לדעת כמה פרטים
עליך .הכשרה  -מה למדת ואיפה?
יוחנן" :למדתי בישיבת ההסדר בעתניאל
במשך ארבע שנים לפני ואחרי השירות
הצבאי .עשיתי תואר ראשון במחשבת
ישראל ולימודי אסלאם ומזרח תיכון
באוניברסיטה העברית ,ותואר שני
במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל
אביב".
באיזה מקומות עבדת במשך השנים?
"עבדתי במכינת "אדרת" בתור רכז
תוכנית במשך שנתיים ,עבדתי במשרד
הכלכלה בתחום של תעסוקה במגזר
החרדי במשך שלוש שנים .לאחר מכן
עבדתי בתור יועץ בכיר למנכ"ל רשות
הטבע והגנים במשך שנתיים ,וכעת בשנה
וחצי האחרונות בתור ראש המטה של
ראשת העיר בית שמש".
מה מייחד ומאפיין את העיר בית שמש?
"העיר בית שמש היא עיר מרתקת שהפכה
מעיר קטנה  -מעברת עולים לאוכלוסיה
שקלטה עליות לאורך השנים וכך בעצם
גדלה באופן מאוד מהיר לעיר מעורבת של
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האם אתם נעזרים ,ואיך ,עם גורמי חוץ
כמו פיקוד העורף וגופים כאלה ,או
שהעירייה מסתדרת בכוחותיה עם
חלוקות שונות וכל הדברים הנדרשים?
"בשונה מערים אחרות בהן היה איזשהו
ואקום ארגוני ובגללו היו צריכים את
פיקוד העורף ,אצלנו בבית שמש בסך הכל
האירוע מנוהל בכוחות עירוניים .פיקוד
העורף נכנס לסיוע בעיקר בנושא חלוקת
מזון מכיוון שהעירייה לא ערוכה לספק
מזון לתושבים ,ובעוד נושאים שהם כרגע
בשוליים .זה בגדול כל העזרה .ברור גם
שככל שיוטלו הגבלות תנועה ואיסורים
חדשים על העיר ,ההסתייעות בגורם
החיצוני תהיה משמעותית .כיום הגורם
לשיתוף פעולה המרכזי ,עמו אנחנו
עובדים בשיתוף פעולה ,הוא משטרת
ישראל ,ועם זה אנחנו מתמודדים.
מה באשר החזרה לשגרה?
"בית שמש נערכת ככל הארץ לחזרה
לשגרה ומחכה להנחיות הממשלה בנושא
הזה .אך ישנן מספר שכונות שהולכות
אחורה ,לא קדימה".
מה זאת אומרת?
"ברוב השכונות יש התמתנות וירידה
בתחלואה .יש לנו שתי שכונות שבהן יש
עלייה במספר הנדבקים ועל המדינה
לשקול צעדים כמו הגבלות תנועה וסגר.
אלו הן החדשות בשעות האחרונות".

תולדות אהרון? זהו ארגון קיצוני?
"זה הפלג הירושלמי שבתוך 'תולדות
אהרון' ,שאותו אנו מכירים גם ברמה
הארצית וזה לא משהו ייחודי לבית שמש.
רוב מוסדותיו של הפלג הירושלמי ,באופן
עקרוני ,לא מקבלים תקציבים מהמדינה
ולא נזקקים לשירותיה .זה מצביע על
איזה חוסר אמון מאוד בסיסי .ולכן
התחושה שלהם היא שאם הצבא יכול
לעבוד אז גם אנחנו יכולים ללמוד,
והתפילה חשובה יותר מהכל ,ולכן צריך
לשמור על הדברים האלה .אני חייב להגיד
שהיכולת שלנו לאכוף איסור תפילות
במניין אחרי ההפגנות הגדולות בתל
אביב ,ירדה כמעט לאפס .כי באמת אין
שום דרך בעולם להסביר למה הפגנה של
עשרת אלפים איש מותר לקיים ,ומניין
של  50איש ברווחים אי אפשר לקיים .אז
יש פה תחושות שבעצם מדובר ברדיפת
חרדים .יש את האוכלוסיות שגם בשגרה
יש להם הרבה קונפליקטים עם המדינה
ואנחנו צריכים למצוא את הדרך להגיע
אליהם ולהתאים להם את המידע בצורה
שבה נגיע לשיח עם רבנים ומובילי דעת
הקהל בקהילות".
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האם היחס וההערכה לראשת העיר גברו
או שעדיין יש עוד ספקות בעניין?
"במשבר הזה אני מנסה לא להתעסק
בשאלות של פופולאריות .בשלב הזה צריך
לקבל החלטות שבחלקן הגדול הן אינן
פופולאריות ואם תבחן את עצמך כל
הזמן ,האם הפופולאריות עלתה או ירדה,
זה עלול להטות את שיקול הדעת .אף
ראש עיר לא אוהב לקדם צעדים של
אכיפה כנגד התושבים שלו ,אבל אני רוצה
להאמין שבטווח הרחוק צעדים אלה היו
הנכונים.

האם יש מקרה מיוחד ,חריג ,מרגש
שאתה יכול לציין שאולי מסמל את
הייחודיות של בית שמש?
"אספר את הסיפור על משפחת דאלל.
אמא צעירה בשנות ה 50-לחייה עם תשעה
ילדים נפטרה ,ובשעה  12בלילה התבשרה
המשפחה שהם אינם יכולים להשתתף
בהלוויה .הנושא הגיע לפתחנו ,ובשיתוף
פעולה באמת מאוד רחב של משרד
הבריאות ,חברה קדישא ,זק"א ,עמותות
מקומיות ותושבים מקומיים הצלחנו
לאפשר למשפחה להשתתף בהלוויה
בשלוש לפנות בוקר ,בצורה מבוקרת ע"י
אמבולנס של זק"א שהוביל אותם בלי
להסתכן .אלו הן הטרגדיות שמלוות
אותנו במשבר הזה ,בתקווה שהן יהיו
כמה שיותר מצומצמות".

---------

אני רק ...מתקשרים אלי פה ממנהל מרחב
ירושלים של מד"א ואני חייב לענות".

אתם מבינים שהראיון נקטע כיוון שיוחנן
קיבל שיחה דחופה ממנהל מד"א מרחב
ירושלים .יום שישי  13:00אחה"צ.
תודה לעדו על היוזמה לקיום הריאיון.
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מערכת הבריאות – חזרה הדרגתית לשגרה
דבורית אדר -רכזת הבריאות

• במידה ואין מענה טלפוני במרפאה ,ניתן
להשאיר הודעה בטלפון של המרפאה או
במייל  mrkyavne@clalit.org.ilוהצוות
יעשה את כל המאמצים לחזור באותו היום
אל משאיר ההודעה.
• בדיקות דם/מעבדה יהיו בתיאום מראש עם
המרפאה.
• במקרה של חום ,שיעול והתקררות אין להגיע
למרפאה ללא תיאום מראש .
טיפולי שיניים – בהתאם להנחיות משרד
הבריאות ,ניתנים כרגע טיפולים דחופים,
בתקווה שבקרוב נחזור לטיפולי שגרה.
אורטודנט – חוזר אלינו למעקב וטיפולים
נדרשים .טיפולי שיננית לא ינתנו בשלב זה.
פיזיוטרפיה – אנו נערכים לקבלת המטופלים
בקרוב .כרגע מבצעים התאמות סניטריות
במכון ,בהתאם להנחיות החדשות בעידן
הקורונה.
מנחם האופטומיטריסט -מתוכנן להגיע החל
מהשבוע של ה .17.5-הודעה על מקום ומועד
מדוייק תימסר בהמשך.
בהזדמנות זאת של חזרה לשגרת
הטיפולים/ניתוחים דרך חברת הביטוח
"הפניקס" ,אבקש לתזכר אתכם שמשך הזמן
הנדרש לקבלת האישורים השונים הוא
כשלושה שבועות .לכן פנו אל דבורית בהקדם
ע"מ להסדיר את כל האישורים הנדרשים.
כמו כן ,בעידן וירוס הקורונה ,למען הבריאות
של כולנו ,אנא הקפידו על הכללים של מסכות,
שטיפת ידיים ,מרחק פיזי בין החברים וכיו"ב.

לחברים שלום ,
כידוע ,אנחנו חוזרים בקצב מדורג לשגרה
חדשה בכל התחומים ,כאשר הקו המנחה הוא
שמירה על כללי המיגון והריחוק החברתי,
שיקטינו למינימום הנדרש את סכנת ההדבקה
בנגיף הקורונה ,הן למטופלים והן לאנשי
השיניים
מרפאת
במרפאה,
הצוות
והפיזיוטרפיה.
העקרונות הכלליים :
א .תיאום טלפוני עם הצוות על שעת ההגעה
למרפאה  /מרפאת שיניים  /פיזיוטרפיה.
ב .המתנה בין המטופלים תיעשה ככל האפשר
מחוץ למבנה.
ג .הקפדה ככל שניתן על ריחוק פיזי בין
מטופלים ,מלווים ואנשי צוות.
ד .על המטופלים ואנשי הצוות לחבוש מסכה
בכל עת .רק אם איש צוות נמצא לבדו בחדר
 אינו חייב בחבישת מסכה.שגרת העבודה החדשה
שגרת העבודה החדשה במרפאה היא
בהתאם להנחיות משרד הבריאות וקופת
החולים כאשר:
• מעקב לחולים כרוניים יבוצע במרפאה
בהתאם לתיאום טלפוני מראש.
• מענה טלפוני יינתן כפי שהיה נהוג בחודשיים
האחרונים .
• תור לרופא ייקבע בתיאום עם המרפאה
ויקבל מענה טלפוני ע"י הרופא .במידת
הצורך ,הרופא יתאם עם החבר/ה תור
במרפאה.

בריאות איתנה וכל טוב!
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ריאיון עם מר קורונה ,המכונה  / COVID 19אלכס בקר
לאחרונה הצליח העיתונאי-הכתב סתם לראיין את הקורונה .להלן טקסט הריאיון

כ.ס :.אההםםם .טוב.סליחה אבל אתה יודע
שכל מי שפוגש אותך באופן ,בוא נגיד
אינטימי ,עולה אצלו החום ולוקח לו לפחות
שבועיים להתאושש מהפגישה .מה אתה
מחפש?
ק :.אין לי דרישות מופרזות .אני רק רוצה
בית חם לגור בו ולגדל בו את הילדים .זה
יותר מדי לבקש?
כ.ס :.בסדר ,אבל היה לך בית אצל
העטלפים .זה לא היה מספיק טוב?
ק :.תגיד לי ,נראה לך שעטלף זה מקום טוב
לגור? כל הזמן מתעופפים בחושך ותלויים
הפוך במערות אפלות .זה מגעיל .אתה לא
חושב? ריאות של אדם זה הרבה יותר טוב!
אני צריך את הנוחיות שלי .צריכים לעלות
ברמה כל הזמן.
כ.ס :.אבל מה יש לך לחפש בריאות?
ק :.תשמע ,זה מקום אידיאלי .חם .יש
קרבה לכלי הדם .יש חמצן .יש לי בני דודים
שאוהבים להיות במעיים של עכברים ,בכבד
של עופות או בעצבים .אבל לדעתי המקום
הכי טוב זה בריאות של אדם .זה מקום
איכותי!
כ.ס :.הממממממם הבנתי .תאמר לי מה
הכי מפחיד אותך.
ק :.תשמע ,אני לא פחדן בכלל .אבל
 Off the recordהכי מפחיד אותי זה
דטרגנטים .דטרגנטים וחומרי חיטוי הם
ממזרים .אלה יודעים איך להתחבר למשהו

כ.ס :.שלום מר קורונה.
ק :.שלום.
כ.ס :.אתה הרבה בחדשות בזמן האחרון
אבל מוזר שעד עתה אף אחד לא טרח
לראיין אותך .ספר לי קצת על עצמך.
משפחה .בן כמה אתה .תחביבים.
ק :.אתה צודק .לא טרחו לראיין אותי עד
עכשיו וזה די מעליב.
כ.ס :.נו ,עכשיו יש לך הזדמנות .ספר משהו
על עצמך ועל המשפחה.
ק :.אני בא ממשפחה גדולה ומגוונת .בוודאי
מכירים את הצינון ,הסארס ,המרס  -בלי
להזכיר  .IBV, MHV TGEVמשפחה ותיקה.
אנחנו כולנו יצאנו מהשבט של וירוסים
 RNAואנחנו משפחה ממורשת מלכותית
ולובשים כתר .הרי מגיע לנו.
אבל למען האמת די מעליב .הנה באתי לבקר
בליל הסדר ובמקום לפתוח לי דלת ולהכניס
אותי בכבוד להסב עם כולם ,טורקים בפני
את הדלת .זה פשוט לא אנושי! לא יפה!
איפה הרחמנות היהודית? איפה הכנסת
האורחים? באמת! בושה?
כ.ס :.אבל אתה בעל תאבון יותר מדי גדול.
ק :.תשמע ,אני קטן אבל אני גדול .תראה
איך שכולם מתלבשים לכבודי .חליפות,
מסיכות ,כפפות ,את הכל שוטפים
ומחטאים .זה כן כבוד בסופו של דבר .אבל
בכל זאת לא יפה שלא נותנים להיכנס .מה
אני? חולירה?
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כ.ס :.מה השיר הכי אהוב אליך?
ק :.אה ,זה קל! .My Corona
כ.ס :.מה הספר הכי אהוב עליך?
ק" :.הדבר" או מה שנקרא "המגפה"
'' ''The Plagueבאנגלית; ""La Peste
בצרפתית מאת אלבר קאמי.
כ.ס :.מה התכניות שלך לעתיד?
ק :.כרגע אני נורא עסוק אבל אני מתכנן
איזה  Comebackברגע שיש לי קצת רוויזיה
ב .RNA-תמיד צריך חומר חדש .משהו
מרענן .עכשיו תסלח לי ,אני חייב לרוץ .אני
טס לברזיל .צ'או בובי.

ולפרק אותו .ואני בסך הכל מאוד רגיש -
קצת  RNAוטיפת שומן .אני יצור פשוט
בסופו של דבר .דטרגנטים ואלכוהול ממש
מפחידים .באמת ,אין לי דרישות גדולות,
רק לחיות .וגם הישראלים מפחידים אותי.
הם ממש גזענים .כל הזמן ממציאים דרכים
לחסל אותי .אנטי -ווירליים מלוכלכים!
כ.ס :.מה התחביב שלך?
ק :.אני אוהב לאסוף את ההומור שמייצרים
עלי .זה מחמם את הלב .רק אתמול ראיתי
קטע "בארץ נהדרת" וצחקתי רבע שעה .הכי
מצחיקים אותי זה שר הבריאות ויושב ראש
ארגון הבריאות העולמי  -ליצמן ואבה .ממש
מצחיקים.

בטיחות במרכז מזון
בימים אלה בעיקר ,וגם בשגרה ,לכל מי שנע רגלית במתחם מרכז מזון:
שימו לב שמתבצעות במרכז המזון עבודות גם בשעות הערב והלילה .הפעילות כוללת תנועה
של משאיות ורכבי עבודה כבדים .הציבור מתבקש לא להסתובב במוקדי הפעילות ללא נקיטה
באמצעי בטיחות הכוללים ,ביגוד זוהר ,פנס וכד'.
כדי שח"ו לא יכתבו עלינו מה שכתבו על המתבן של מזרע" :שהמתבן של מזרע "...
בימים אלה החלה קליטת השחת והקש במתבנים במרכז מזון ,שרובם בצד המזרחי של
המתחם .נא גלו עירנות ואחריות .על כל תנועה חשודה באזור המתבנים ,רצוי לצלם ומיד
לדווח לצביקה שריד או למשה אפרתי או לצוות הביטחון .5000 -

הנהלת מרכז מזון וצוות העובדים
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משולחן ועדת התרבות
לשמחתנו הרבה ,תקופת הסגר מאחורינו ואפשר להתחיל לחזור לשגרה קצת אחרת ...
הקורונה נחתה עלינו בתקופה עמוסה למדי בחגים משמעותיים מאד ובימים חשובים.
זה דרש מאיתנו לחשוב ולהתארגן באופן אחר ולתת צביון שונה במעט לחגים האלו.
תודה לאל ,עברנו אותם בשלום ובשביעות רצון של כלל
החברים
ועל כך מגיעה תודה ענקית לכל העוסקים במלאכה:
לצוות הווידאו -שעבד לילות כימים לצלם ,לערוך
ולהגיש את הטקסים ותוכניות התרבות.
לצוות ההגברה והתאורה.
ללימונים (תיכון) וצוות המדריכות.
לחברת הנעורים וצוות המדריכים.
לכתה י"ב על טקס יום השואה.
תודה לשלו זלקינד ואביעד גורליק על מצעד שירי יבנה.
לצוות ענף המזון.
לכל הצעירים והצעירות שהשתתפו בטקס יום הזכרון וכיבדו בנוכחותם את הנופלים.
לכל הזמרים והזמרות ששרו בערב "שרים לזכרם" ,בניצוחו של שמעון בזק ובהפקת
אושר בנדב.
לצוות טקס יום העצמאות – שושי זלקינד ,עדו עפרוני ,עדי קריק.
למשפחת משה ונירית אפרתי על מצעד הלפידים.
לשמוליק טסלר על סרטי יום העצמאות.
לנח ותמי חיות על הנחיית שני מפגשי הזום בימי הזכרון.
לרב אילעאי על דברי התורה והחוכמה.
לשחקני תיאטרון הרחוב :דדי גליק ,גיורא לב  ,ואחיעד מובשוביץ.
לצופית טסלר ,עדו עפרוני ,ונחמיה רפל על השתתפות בטקס יום הזיכרון.
ללירון ויצמן על עיצוב ערכת הפסח.
לכל החזנים ונותני השעורים במניינים השכונתיים.
למספרי הסיפורים בשעת סיפור בהובלת אוריאל אסולין.
לצוות יום העצמאות :יוהנה ברלב ,מושיק גרוס ,יניב וולף ,אושר חן.

10

לשמעון בזק ועדו עפרוני על קלאבקאר מזמר.
תודה לכל העוזרים מאחורי הקלעים.
ותודה ענקית לצוות קורונה  -נירית אפרתי ,רויה גורליק ,יונה עפרוני על חשיבה ,עשייה,
נתינה ,ביצוע ותמיכה .בלעדיו לא היינו מצליחים להוציא לפועל את כל התוכניות.
פנינו עכשיו ליום ירושלים וחג השבועות.
מאחלת ימים טובים ובריאים ושנחזור במהרה לשגרה אחרת.
שבת שלום ,רחלי ויצמן -ועדת התרבות.

ל"ג בעומר בפתח!
והשנה ,בעקבות ההגבלות"-ל"ג בעומר ללא מדורות",
אבל מלא בהפעלות והפתעות.
מה בתוכנית?
➢ חלוקה של המשפחות לקבוצות לפי אזורי מגורים
➢ צעדה משפחתית במסלולים בקיבוץ ובסביבותיו
➢ התכנסות במתחמים שונים במדשאות סביב חד"א
➢ פעילות יצירה ,מופע להטוטי אש ועוד הפתעות ...

ניפגש ביום שני הקרוב ,י"ז באייר ( ,)11.5בשעה .16:30
הפעילות מיועדת למשפחות עם ילדים עד כיתה ו'
כחלופה לפעילות הכיתות
*המגבלות הצפויות לל"ג בעומר (נכון לרגע כתיבת המודעה) הן איסור הדלקת מדורות
והתכנסות של מעל  50אנשים .לכן ,במהלך הפעילות נקפיד לא לערבב בין הקבוצות ,נשמור
על מרחק ,ונדרוש השגחה של המבוגרים.
✓ הקבוצות יפורסמו ביום ראשון ,וכל קבוצה תתבקש ללבוש חולצות בצבע אחיד.
✓ ליצירה מתבקש כל ילד/ה להצטייד בקנקל (בקבוק פלסטיק גדול) .בואו בשמחה!

צוות החינוך והמתנ"ס
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
אנו עושים בזמן כתיבת שורות אלה את
מירב המאמצים לחזור ולהפעיל את
מערכת החינוך ,באופן מדורג וזהיר ,מה
שיסמן בדרך הטובה ביותר את החזרה
לפעילות מלאה וברוכה.

קורונה – חזרה לשגרה
הירידה הבולטת בנתוני התחלואה במדינה

אפשרה למדינה להציג מתווה יציאה.
במקביל ,אנו מתאימים ויוצרים את
מתווה היציאה שלנו בקיבוץ :במשק -
פתיחה מחדש של ענף השעונים ,בחדר
האוכל – חזרה ללקיחת אוכל בהגשה
מכלים פתוחים ,בביקורים בקיבוץ
ומחוצה לו ,בתרבות ובעיקר בחינוך; בבתי
הספר ,בגיל הרך ובחינוך החברתי.
לאורך כל המשבר שמרנו על עיקרון מנחה
אחד :להתאמץ להפעיל את המשק
ומקומות העבודה ככל האפשר מבלי לפגוע
בבטיחות ,ולהחמיר בריחוק החברתי על
מנת למנוע הדבקה ולשמור על חברינו
בקבוצות הסיכון .גם עכשיו ,עם ההקלות
והחזרה לשגרה ,נדרשת סבלנות וזהירות
רבה בפתיחת הקיבוץ לביקורים ,לחוגים
ולפעילויות ציבוריות ,על מנת לא לאבד
חלילה את מה שהשגנו בעמל רב במשך
חודשים – שמירה על בריאות כולנו.
האטה של מספר ימים בפתיחה של נושא
מסויים דורשת סבלנות ולעיתים אף
מרגיזה ,אך מחזקת את הביטחון
שהחברה הישראלית בכללה ואנו בפרט לא
חוזרים חלילה לחשיפה למחלה .במקביל

ענף הווידיאו
הווידיאו הפך בזמן הקורונה לחיוני ביותר

ולנכס מיוחד עבור הקבוצה .אנשיו
השקיעו מאמץ רב על מנת להעמיד לוח
שידורים עשיר ומתחדש ובתכנים מגוונים.
חלק ניכר מאירועי התרבות צולם ושודר
מאין יכולת להתכנס .תודתנו לכל
העוסקים במלאכה ,החברים הקבועים
ומתנדבים ,כולל מתנדבים מהנוער שסייעו
בידם .בתוך כך התכנסנו לחשיבה כיצד
לשפר את יכולות הענף ולהתאימם
לצרכים המשתנים .מצד אחד יש לנו
קבוצה של חברים שזקוקה להנגשת
החומר למכשיר הטלוויזיה ומצד שני יש
לנו שכבת חברים צעירים שאין להם כלל
מקלט בבית והם זקוקים לצפייה
בתוכניות דרך מחשב או טלפון .הוחלט על
שיפור מסויים בציוד ,בינתיים בהוצאה
סולידית שיקל על הצוות את העבודה
ויאפשר חיבור נכון יותר בין שתי המדיות:
טלוויזיה ומחשב.
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ממשיכים בתודה
"רק מילה טובה או שתיים ,לא יותר מזה "...
עוד שירים מעשרת ימי התודה
מאיתנו ,כיתות ז' -י"ב והמדריכים  -האוהבים אתכם!

וכל עובד בענפכם הוא חרוץ.
המדגרה והלול בעוז ובגאון,
שולטים על השוק במזרח התיכון.
בזכותכם " -משבר הביצים" לא הורגש,
וכל ביצה מסודרת בקפידה על המגש.
על הזיתיה אין על מה לדבר,
אחד הענפים הטובים ביותר.
את ה"מותג" תמצאו גם בעיר ,גם בכפר,
זיתים ,חמוצים  -כל דבר נמכר.
ענף הגד"ש ענף ותיק,
עובדים בשדה בקור ובחום המעיק.
כותנה ,חומוס וחיטה  -הם גידולים מוכרים
ובקרוב מטע אבוקדו אצלנו נרים.
עובדי מפעל השעונים,
סביב השעון מוכרים ומתקנים.
בחריצות ובתקתוק לכל לקוח דואגים,
ולא שוכחים אף פעם לכוון מחוגים.
אחרון חביב ענף מעוז,
שנמצא רחוק ליד מגדל עוז.
חלקים למטוסים מיצרים באהבה,
ואתם בשבילנו מקור לגאווה.
לסיכום -אנחנו רוצים להגיד לכם תודה ,על
עבודתכם המסורה,
"וגם אם זה רע לכאורה אז הכל כשורה".

שיר של יום ואתם נהנים
אך הפעם הוא אינו מבית הלימונים.
כי הפעם התכבדו בו נוער חברת נעורים.
הרבה כבוד וצריך פה להרים
כי מה שמגיע מגיע
ורק מי שמפרגן באמת משפיע
נוער קבוצת יבנה-הכי הכי בעולם!!!

תודה לענפי המשק
לכל ענפי המשק רצינו להודות
על העבודה שאתם עושים לילות כימים.
לענפי שירות וענפי התעשייה,
תודה על כל רגע ורגע של עשייה.
בזכותכם אנחנו יכולים בשמחה,
ללמוד ,לעבוד ולחיות ברווחה.
ראשית נפתח בענף הרפת,
שכל חליבה שם חוויה מטורפת.
מדי פעם פוקדים ממנה את הקיבוץ
ריחות לא נעימים,
אך מהתוצרת העודפת
רמי מכין לנו מטעמים.
את מרכז המזון נהלל ונשבח,
על תרומתם לכלכלה אין להתווכח.
ברשותכם הבניין הגבוה בקיבוץ,
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תודה לכל העוסקים במלאכה
עם תיקוניך נוכל לנסוע באופניים עד ביירות
לענף הנוי שאותנו מטפח
נאמר שכשלא משקים הדשא הוא נהיה קירח
ולמרות שבוטלה חלוקת השתילים
עכשו כשיש קורונה את הפינות מעגלים...
עכשו הכל פורח ויפה בזכותכם
לכן אנחנו אוהבים אתכם
מודים על כך שהפעלת הממטרות בידכם נתונה
למרות שנופלים עלינו ימים גשומים
בסוף עונה.
לענף התקשוב ששובר את השוק
בזכותם בעידן הטכנולוגיה
גם בנו פגע הג׳וק
תודה על אינטרנט זמין וממיר של הוט
שעל טיבו עוד אפשר קצת לתהות
להנהלת חשבונות אשר ממונה על הכספים
על הפירגון הזה נשמח בעוד אפסים
תודה על העברות חיובים וזיכויים
שבזכותם יש לנו כסף לחתונות ואירועים.
לסיום ענפי השירות היקרים
מעריכים ומודים לכל החברות והחברים
שימים ולילות אתם כאן עבורנו
מיטיבים ומוסיפים טוב לחיינו
מנסים לתת שירות עבור כל גחמה
ונותנים שירות מכל הלב והנשמה
תודה רבה לכולכם
הקב״ה ישלם שכרכם.

שיר תודה וברכה
לכל העוסקים במלאכה...
יצא קצת ארוך איתכם הסליחה!
בחנות עובדים במרץ מכל הלב
בין לבין מתאמנים גם בסוליטר במחשב
ממלאים המדפים ואז שוב מתרוקן,
אבל אל דאגה ,אין מה להתלונן,
מעכשו יש גם תבלינים ,חדש על המדף אחרי
שיצאו מהארון,
עשו את כל הדרך מהמיני והמסדרון...
החשמלאים שלנו מביאים את האור
מעריכים אתכם יותר משמשון הגיבור
רק בבקשה בלי הפסקות חשמל יזומות
למרות שאתם אשכנזים נשתמש בסלנג -
נשמות
לאינסטלציה שמתעסקים הרבה בביוב וברפש
מבטיחים לא לזרוק מגבונים גם אם זה
לבריאות הנפש
מקבלים בהבנה הפסקות המים החמים
עם התנאים במקלחת כבר הפכנו ללוחמים.
לענף הבגד שאותנו מלביש
שתפר מסכות ככה בלי שנרגיש
תודה על כביסה עם ריח רק לפעמים
או שכולנו הפכנו תתרנים
ותודה רבה גם לעובדי הדואר
שמביא מלא חבילות ביגוד לבנות הנוער
לנחום היקר שבאופנינו מטפל במסירות
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תודה לדור המייסדים
בבטחה ,מבלי להביט לצדדים.
על ערכים ואורח חייכם המיוחד,
שנותן לכולם הרגשת חיבור ויחד.
וגם חשוב להזכיר את האנשים,
שעוזרים ותומכים ומאוד רגישים.
אלה הם העובדים בבית סביון
שמהבידוד ייצאו במקום אחרון.
עובדים יומם וליל כדי שלדיירים יהיה טוב,
וכל דייר בחיקם מרגיש חשוב וקרוב.
בינתיים ,נאחל לכם שלא תפסיקו לחייך
ותישארו חזקים
כי בקרוב הכל ייגמר ונחזור להיות שוב מחובקים.
בתקווה שהקורונה כבר תחלוף ותיגמר,
ולשגרה נוכל לחזור מהר!!
אתם חסרים לכולנו בשבילים לא פחות,
מקווים שעוד מעט את פניכם בחוץ נוכל לראות
אז גם אם המצב קצת השתנה,
אנו מאחלים לכם בריאות איתנה.

מבוגרים שבינינו דור המייסדים,
שכבר יותר מחודש לא ראה את הנכדים.
הקיבוץ נהיה משעמם,
וברז הסודה עומד שומם.
עגלת הדיאטה מאד מתגעגעת,
למי שיקח ממנה עוף מכובס ,קלופס או דלעת.
על ההנחיות אתם שומרים בלי הפסקה,
וזה דבר שראוי להערכה רבה.
אם אתם מילא סגורים בבית,
אולי תזרקו איזה ענף של זית.
ותביאו את הקולנועית לסיבוב או שניים,
מבטיחים להחזיר אותה עד הצהריים.
מתגעגעים לדבר איתכם בשבילים,
או להחליף רק כמה מילים.
עכשיו רצינו גם להוסיף,
כמה תודות שלא קשורות לנגיף.
על תרומתכם בכל השנים,
ועל גידול מסור של בנות ובנים.
על הדרך שהנחלתם ובה אנו צועדים,

תודה ליבנה שלנו
על בשר על האש והמוןןןן כריות!!!
על פסטיבלי זמר שמוסיפים תוכן לחיינו
עם רפרטואר שירים ששגור על שפתותינו
על שיעור עם הרב מדי פעם
שמוסיף לחיינו גם דברי טעם
על תקציב לאוכל ,ביגוד וכריות בגיל שישים
על הזכות לגדול בקיבוץ במנעד גדול של אנשים
לגדול על בומבח ,דדה ועוד חברים
ולנסות ללכת בדרכנו לאורם של אחרים..
לעשות שטויות אך לדעת לבטח
שלפני שנולדנו כבר היה פה שמח

שיר של יום כמעט אחרון
והיום מציינים בעצב את יום הזכרון
והתלבטנו רבות...
אבל אמר דוד המלך שטוב להודות.
והיום בעצם נודה על חיינו כאן היום
ליבנה שלנו שהשתנתה לה פתאום
אך זוכרים קצת מפעם וממה שסופר שהיה
וננסה לעמוד על אותה חוויה.
על קייטנות הקיץ השופעות טוב
עם כל הצוותים המלווים ואוכל לרוב
על צ׳ופרים בלי סוף ואטרקציות שוות
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לקבוצת טרמפים (שנשמח אם יצטרפו חברים)
לתת לנו טרמפ כשנוכל לשוב לדרכים.
תודה על ערבות הדדית ,שאנו לומדים מכם
תודה על הזכות להשפיע לטובה גם על חייכם.
תודה מכל הלב קיבוץ יקר ואהוב
טוב להודות!!! זה שיעור חשוב.
לכולנו .כל הזמן.
להודות על הטוב שיש לנו כאן.
לומר מילה טובה או שתיים או יותר
וביחד נוכל על הכל להתגבר

תודה על מילה טובה שנאמרה
תודה על שקיבלתם אותנו גם בלית ברירה
על סבלנות שהפגנתם כשעשינו שטויות
על ילדותנו כאן מלאת החוויות.
על הקיבוץ שהוקם ,ועל המערכות המתפקדות
על כל מה שיש אנחנו כאן להודות!
על הסודה בברזים ,על קיגל טעים
על הרשמה לספר
על תור לקוסמטיקה שהיה פעם בעבר...
על גבינות ביום רביעי וים של געגוע
למכונות קפה שוות וטוסט פעמיים בשבוע.

תודה לנוער שיר עתידנו
חליבה שלוש פעמים ביום
עבודה בגד"ש ,או עזרה במחלבה פתאום
חלוקת שי לחג ,ולבבות של עידוד
שבשבות ומצרכים לסדר או עזרה למשפחה
בבידוד
העלתם המורל של קהילה קטנה
בקהות ,מצעד פזמונים או בריקודי חתונה
ולמרות שלא תמיד קל להתנדב למשימות
לקום בשל כך בשעות הצהרים המוקדמות
והבקשה נראית קצת סינג׳ור
ובעצם מה זה פה כל הסיפור?!
הרמתם הכפפה ונרתמתם לכל משימה
הראיתם לכולנו למי הלב והנשמה
שאתם כאן ויש על מי לסמוך
גם כשהקורונה עושה קצת ברוך

שירת הנוער שיר עתידנו
והיום נודה לנוער היקר מאד לליבנו
כבר למעלה מחודש כולנו באותו מצב
סגורים בבית עושים בטן גב
והנוער מבקש עוד לתרום ולעזור
למי להקפיץ עיתון או רק שחור ופתור
מי צריך הגעלת כלים או ביעור חמץ
כל אחד ומה שליבו חפץ,
להביא מהמיני עוד ארגז מצרכים
ומי פנוי בקבוצת המשלוחים
התחלתם בפרויקט הניקוי הגדול
ולא הספקתם לסיימו למרות הכל
דירות אירוח ,מקצת בתי חברים,
בית הכנסת ,הבית האדום ועוד אנו מדברים,
ענף המזון מתוגבר כל יום
בחנות מחליפים מוצרים עם רדת יום
כיסוי בור תחמיץ עוד לפני שעולה החמה
שיפוץ בבית הספר שהפך שממה

דור ה Z-חי וקיים
הקב״ה ישמור עליכם מעתה ועד עולם!!!
👑👑👑
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אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני

MRKYAVNE@clalit.org.il

שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום שני 15:30-14:00
יום ראשון 16:45-14:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
יום שלישי 13:00- 09:30
-

שישי במרפאה :י"ד באייר  – 8.5ליזט כ"א באייר  – 15.5גלית
התורים לרופא עדיין מתבצעים טלפונית ובתיאום עם המרפאה.
וכן יש לתאם זמני בדיקות דם עם האחיות.
אנו תקוה כי בקרוב מאוד נוכל לחזור לשגרה !
תודה על שיתוף הפעולה של כולכם  -צוות המרפאה

מכירת נעליים לכל המשפחה תתקיים במשטח ביום רביעי הקרוב מ  12:00 -עד 18:30
עפרה גוטליב

ברכות לצעירים
ברכות חמות לזיו צרויה שאחרי חצי שנת י"ד במכינה ו"התגייסות" פה בבית בתקופת הקורונה,
התגייסה השבוע לצה"ל להו"ד .בהצלחה!
ברכות גם לזהר אניקסטר ולצור בגלייבטר שסיימו שנת בית משמעותית ומועילה בגד"ש וממשיכים
איתנו ועם הגד"ש במעמד של עצמאות כלכלית .בהצלחה לשניכם.
מעריכים ואוהבים ו .צעירים
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כנס חזון השמיטה מתוך משבר הקורנה
שבין ל"ג בעומר ,לשבת פרשת בהר (12-
 ,)16.5.2020ויסתיימו בקבלת שבת
מוזיקאלית משותפת ,משולבת בשיחות
קצרות .התכנית תפורסם בפלייר שנוציא
בנפרד .בכוונתנו להוציא גם עלון דיגיטלי
ובו מאמרים בנושא ,וכן סרטונים שיעלו
במהלך השבוע הנ"ל לעמודי הפייסבוק של
כל הגופים השותפים .אנו קוראים לכל
קהילות הקיבוץ הדתי לקחת חלק בכנס,
ולקבוע שיעור שיהיה פתוח לציבור הרחב
(עם מרצה מקומי או עם אחד המרצים
המעולים שנרתמו לכנס).
פרטים נוספים וקישור להצטרפות –
באתר הקיבוץ הדתי.

בעוד שבוע נקרא בבית הכנסת את פרשת
בהר ,בה מצווים ישראל על השמיטה
והיובל .למצוות השמיטה חוברו נושאים
חברתיים ,כלכליים ורוחניים שונים.
השמיטה ,כמו תקופת מגיפת הקורונה,
היא מעין פסק זמן בתוך מציאות חיינו,
שמזמן אותנו להתבונן לרגע על נושאים
אלו ,ומאפשר לשנות את החשיבה
האוטומטית שבאה מתוך שטף החיים.
חברנו לעמותת "טבע עברי" ושותפים
רבים וטובים ,למען קיום כנס וירטואלי,
ובו מגוון רחב של שיעורים ושיחות,
שירכזו נקודות מבט שונות על הקשרים
בין קורונה לשמיטה ,ועל התובנות אותן
ניתן להפיק מקשר זה .השיעורים
המקוונים יתקיימו כולם במהלך הימים
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תוכנית הכנס
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חדר משלי  /ארקדי דוכין
יֵּׁש לִי חֶ דֶ ר ִמשֶ לִי
ובַ חֶ דֶ ר יֵּׁש אֹור
זֶה כ ֶָרגַע ל ֹא אֲ נִי
אֹו אֲ נִי בְ ׁשָ חֹר.

יֵּׁש לִי חֶ דֶ ר ִמשֶ לִי
ובֹו אֲ נִי נָח
כַמָ ה כָל זֶה יִמָ ׁשֵּ ְך
כַמָ ה ׁשֶ מֻ כְ ָרח.

זֶה נ ְִמׁשָ ְך כִ ְמעַ ט ׁשָ בועַ
אֹו כְ בָ ר כַמָ ה י ִָמים
אֹותי מַ דועַ
ִאם ִת ְׁש ַאל ִ
זֶה עָ מֹק בִ פְ נִים.

בֵּ ינ ְַתיִם זֶה ׁשָ בועַ
אֹו כְ בָ ר ַכמָ ה י ִָמים
אֹותי מַ דועַ
ִאם ִת ְׁש ַאל ִ
זֶה עָ מֹק בִ פְ נִים.

ִת ְתגַבֵּ ר ִת ְתגַבֵּ ר
כְָך אֹומֵּ ר לִי הַ ּקֹול
ל ְִה ָפ ַגע וְ ִלפֹל
כָל ֶאחָ ד יָכֹול
ְל ֻכלָנו מֻ ָתר
ל ְִהיֹות חַ ל ִָׁשים
ל ֹא לֶאֱ טֹם ָאזְ ַניִם
ל ֹא ַל ֲעצֹם עֵּ י ַניִם
ל ֹא ַל ֲעזֹב יָדַ יִם
גַם בְ י ִָמים ָק ִׁשים
אֲ פִ לו בְ י ִָמים ָק ִׁשים.

ִת ְתגַבֵּ ר ִת ְתגַבֵּ ר
כְָך אֹומֵּ ר לִי הַ ּקֹול
ל ְִה ָפגַע וְ ִלפֹל
כָל ֶאחָ ד יָכֹול
ְל ֻכלָנו מֻ ָתר
ל ְִהיֹות חַ ל ִָׁשים
ל ֹא לֶאֱ טֹם ָאזְ ַניִם
ל ֹא ַל ֲעצֹם עֵּ י ַניִם
ל ֹא ַל ֲעזֹב יָדַ יִם
גַם בְ י ִָמים ָק ִׁשים
אֲ פִ לו בְ י ִָמים ָק ִׁשים.
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