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כִּ י ִּשחֵ ת הָ עָ ם ,סָ רּו מַ הֵ ר ִּמן הַ דֶּ ֶּרְך
יתם"  -לא עָ ׂשּו ָלהם מַ סֵּ כָה!!!
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"לב גדול" ו"לב רם" – מה ההבדל?  /מליקוטי ארי גינוסר
תופס את עצמו כראוי להיות גדול .מקור
השאיפה הוא בידיעה הטבעית המושרשת
במעמקיו ,שיש בנשמתו ניצוץ אלוקי בהיותו
נברא בצלם אלוקים ,ניצוץ המיוחד רק לו
ושונה מזה של כל אדם אחר .לכן ,כשהוא
מצליח לממש את הניצוץ האלוקי המיוחד לו
ולהצמיח את האדם שבו ,עולה בליבו גאווה
בריאה ועמוקה על הגדלות האלוקית
המתנוצצת דרך נפשו .זהו "לב גדול" .לב
שגדל והתמלא בפוטנציאל "אדמיות"
ממומש ,ומזכיר לאדם את המקור האלוקי
של נשמתו ,ועל כן גם את אלוקיו עצמו .אך
יש לזכור ,למרות שיסוד נשמתו הוא
שמיימי ,אחרי הכל ,רגליו של האדם ניצבות
בתוך עולם החומר .לכן השאיפה לגדלות
עוברת לפעמים "הסבה" לשאיפה לגדלות
חומרית .ואז עולה בלב האדם גאווה על
הגדלות החומרית המתבטאת ברכוש שצבר.
וזהו "לב רם" .לב המתרומם גבוה ,אך
מתחת לגובה זה לא קיים דבר ,כי מקור
תחושת הגדלות הוא בחוץ ,ברכוש החומרי
הרב ,ולא ב"אדמיות" ממומשת בה יכול היה
ליבו להתמלא( .וורטס)

אחד הנושאים בהם עוסקת פרשתנו ,הוא
סכנת תופעת "כוחי ועוצם ידי" שעלולה
להתפתח אחרי כניסת בני ישראל מהמדבר
לארץ ,התבססותם והתעצמותם החומרית.
וכך כתוב" :פן-ת ֹּאכַל ,וְ ׂשָ בָ עְ ָת ּובָ ִּתים טֹּבִּ ים
ִּתבְ נה ,וְ יָשָ בְ ָתּ .ובְ ָק ְרָך וְ צ ֹּאנְָך י ְִּרבְ יֻן וְ כסף
וְ זָהָ ב י ְִּרבה-לְָך וְ כֹּל אֲ שר-לְָך ,י ְִּרבה .וְ ָרם,
לְבָ בָך; וְ שָ כ ְַח ָת את-ה' אֱ ל ֹּ-היָך … ,וְ ָאמַ ְר ָת,
בִּ לְבָ בָך :כ ִֹּּחי וְ ֹּעצם י ִָּדי ,עָ ׂשָ ה לִּי את-הַ חַ יִּל
הַ זה".
ולכאורה יש לשאול :מה פסול בכך שאדם
מתגאה במה שהשיג בעזרת כוחותיו? האם
התורה שואפת ח"ו לחנך אנשים חסרי
הערכה עצמית? כמו כן ,למה מקשרת התורה
בין אי-זכירת האדם את אלוקיו ,לבין
הערכתו את מה שהשיג ,האם אי אפשר
שיהיו גם זה וגם זה?
אלא שהמפתח להבנת הדברים הוא ההבדל
הדק המרומז במלים "ורם לבבך" .שכן יש
הבדל עמוק בין "לב גדול" לבין "לב רם".
ונסביר את הדברים .בכל אדם יש שאיפה
פנימית מוטבעת לגדלות .בפנימיותו הוא

מזל טוב לנחמה יהושע לרגל בר המצווה של הנכד יונתן ,בנם של מתי והגר.
מזל טוב ליהושע וצילה להולדת הנין יניר ,בן לרז ואביעד מוזס נכד לרחל אניקסטר ולפזית ואלי מוזס.

מזל טוב ליפעת ואלעד כהן להולדת הבת ,נכדה לנורית ודיויד וולף ,נינה לעפרה ויוסק'ה עמיר.
מזל טוב לתמר וכפיר דגני להולדת הבן ,ברכים לסבים ולסבתות.
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יומן בידוד  /משפחת עדו ויונה עפרוני
20/7/2020
חמשירו של יום
דקות ראשונות של בידוד
ת'אמת מרגיש קצת אבוד
שיחת טלפון למרפאה כמובן
מקבל הוראות כמו מהמוכן
הנייד מתחיל להתמלא
ואתה שוב מתפלא
על כל מי שרוצה לעזור
והאם עוף השמיים הוליך
את הקול ...
יום נפלא לכולם!
21/7/20
היום השני בבידוד מתחיל
זה הזמן לעכל ולהכיל
מחוץ הדלת נערמים
עיתון ותפילין ושאר
מצרכים
חנות ,מיני ,מטבח ועוד...
הרבה מתנדבים שאין למדוד
עוסקים באופן כללי
בהכנת חוברות "להללי"
כי ִּמדפקת שנת הלימודים
וצריך להכין את המערכים
פתאום נתקפים ברעב
שמע ,הוקדם ט' באב ??...
יום זורח לכולם!

22/7/20
התחיל היום השלישי
זה נראה קצת טפשי
מחפשים מה לעשות
לסדר ,לארגן ,לנקות
מנצלים את המדרגות
בכושר בסיסי לעשות
השעון כאילו עצר
כאילו אומר אין דבר
זמן לנוח ,לחשוב ,לברר,
למהר ,לאחר ,להקשיב ,לדבר
מתענגים על הפשטידות
שנחתו ללא התרעות
ללא בכי ונהי
כל שנבקש לו יהי ...
יום צומח לכולם.
23.7.20
הגיע היום הרביעי מתברר
ואתה כאריה בכלוב מסתגר
מגשש ,מחפש ,תוהה ושואל
נשאר כך שבועיים? מי פילל?
התקשורת מלאה ריב ומדון
מקווה שבשוגג ולא בזדון
לקראת ט' באב הקרב
שנהיה אחד לשני כאוהב
נתרחק משנאת חינם
ולבריאות לכל העולם
יום שמח לכולם!
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24.7.20
זוחל לביתנו היום החמישי
קצת מבלבל כי זה שישי
חוזרים מבדיקה באשדוד
קורונה ביקשנו למדוד
התחנה מוצבת על חוף הים
" ואולי לא  ...הדברים
מעולם"
אלי אלי שיגמר לעולם
מזל שמתקרבת השבת
כירה ,סיר סוטאג' ומחבת
מתחממים על כירה בוערת
כי אצלנו אי אפשר אחרת
ריחות של בישול וטיגון
נמהלים בצלילו של ניגון
לכל יקירינו ובית ישראל
בריאות ושלווה ושקט נאחל.
שבת שלום לכולכם ...
25.7.2020
חמשירה של שבת המלכה
במפתן ביתנו בסך נערמים
מיני מטעמים ותופינים
עוגות ,פשטידה וחלה
ריחנית
סלט חצילים ,ירקות
וציזיקי
שזה מתחרז רק עם צביקי
נכנסת שבת" ,נשאו נהרות"
בדשא נשמעת זמרת נערות
וחזן וקורא בתורה ונער
גבאי ודרשן שחד כתער
מצפים ,מחכים ,מייחלים

לתשובה :חיוביים? שליליים?
נכנסים לשבוע שני בבידוד
מכל עבר מילות של עידוד
ותודה לכל המברכים כולם
אולי שלא יגמר לעולם??
26.7.2020
שבוע שני של בידוד מתחיל
מקבלים תשובות ברינה וגיל
לפתע אתה שלילי ושמח
עובד חוש הטעם והריח
אין תסמינים ושאר תופעות
יושבים בבית מחכים לבאות
יונתי מבלה בחגווי המחשב
ואתה בסלון יושב וחושב
אולי עדיף לכל העולם
להפחית בשנאת חינם
לחפש בכל אחד ואחת
מה שטוב  ...והרוע יפחת
שנראה מעלת חברינו
ולא חסרונם חלילה.
"השבוע שחל בו" מועיל לכולם.
27.7.2020
היום השמיני בבידוד מתחיל
קצת יותר קשה להכיל
מכל עבר זמזום של זום
וכלום ושום חתיכת שעמום
הגוף כמו נהיה חצי משותק
עולה וצפה תחושת מחנק
אומר בגלוי וקצת יושר
שגרם המדרגות גורם לאושר
עולים ויורדים הלוך ושוב
לגרום לתנועה זה ממש טוב

הבריאות טובה ואוכל יש
בסה"כ מה עוד נבקש
ימים של חיבוט נפש וחשבון
אולי בבידוד יש יתרון ??
28.7.2020
היום התשיעי לחיינו פרץ
וגורל של אגרול ודג נחרץ
התפריט מגוון הרבה טעמים
למרות שאנחנו ב-ט' הימים
מביטים לשעון והזמן כנרדם
מחוגי הדקות קפאו במקומם
המחשב שעות נוספות עובד
על קיר מקראמה תלוי ועומד
זה גם מה שעושים כמובן
והכל כדי להעביר ת'זמן
רואים בקצה המנהרה אור
רק לא רכבת שנחזור לאחור.
יום שמח לכולם!
29.7.2020
היום העשירי עובר עלינו
"על זה היום דוה לבנו"
ערב צום ט' באב
"ואשור צדנו כציד"
מיד נתכנס לשמוע קינות
"הקשב לאנקת תינוקות"
זמן להרהר בעיקר פנימה
"ואת נוי חטאתי השמימה"
חושב ,חושבים ,נחשוב
להמעיט לב דווי ומכאוב.
צום מועיל לכולם.
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30.7.2020
תענית זה זמן טוב ביותר
לחשוב ,להרהר ,לבחון ,לברר
אולי בקבלת האחר שגינו
צרת אחינו לא ראינו
נתכנסנו בתוך מבצרנו
לא הקשבנו לקולות שבחוץ
גם כשהיה מאוד נחוץ
"השיבנו אליך ונשובה"
"נחפש דרכינו ונחקורה"
ננוע קדימה ולא אחורה.
לימים טובים נישא תפילה
היחיד ,המשפחה ,הקהילה ...
31.7.2020
מחר נצא יחדיו לחופשי
הרגע להודות באופן אישי
ל ...יסכה /יחיאל /מיכל/
ליזט ואבי /דבורה /אמנון/
תמר /צילה /דגנית /דוסי/
שושי /אלי× /3גמליאל/
אביטל /טל /טליה /נירית/
אתי /איילת /ניר ושחר / X2
שמוליק /שחר /אפרת /רוני
ורבים וטובים ששאלו ,עודדו,
התקשרו ,השתתפו ותמכו
כן אתם המלאכים הטובים
שעשו עימנו חסד בימים
לבורא העולם נודה ונעתר
מגיפה מעמך ומנחלתך הסר
אשרינו שזכינו אשריכם שזיכיתם ...
מי יתן ונוכל להשיב לכם
כגמולכם .שבת שלום ומנוחה!

כשנהנים ,השנים חולפות מהר
עם חנה אפרתי  -מראיין  -שמשון

לצוות המרפאה .לאחר התלבטות והתייעצות
בתוך המשפחה ועם חברים נעניתי לאתגר
וכך בשנתי האחרונה בבית הספר ,במקביל
לעבודתי ,יצאתי ללימודי מזכירה רפואית
במכללה למנהל שליד בית החולים בילינסון.
בסוף שנה זו נפרדתי מחברי המורים
ומהתלמידים ,עברתי את הכביש וכך מצאתי
את עצמי ,לפני כ 26-שנים ,מצטרפת לצוות
הרפואי.
היו אלה הימים של המעבר מהמרפאה
הישנה לחדשה .הרבה עבודה חיכתה לי.
נכנסתי לתחום חדש ,מאתגר ומרתק השונה
כל כך מהמולת בית הספר.
לאחר שנים רבות במזכירות בית הספר
ידעתי מהו סדר ,מהו תיוק ,ובעיקר מהי
אחריות וגם היכרתי היטב מקלדת וכתיבה
במחשב ולכן ההשתלבות שלי בעבודה היתה
מהירה וחלקה .נכנסתי למרפאה והחלפתי
את שושנה נחליאל ז"ל שהיתה בתפקיד
לפני".
אני מבקש מחנה להתמקד בעבודת
המזכירות הרפואית ועל מה שהשתנה מיום
כניסתה לעבודה באמצע שנות ה 90-ועד
עזיבתה ב.2020-
חנה ממשיכה" :לאחר תקופת הסתגלות
קצרה נכנסתי לעניינים כשתמי מלווה אותי.
למרפאה מגיעים כולם .זהו מקום שלא תמיד
באים אליו בשמחה אלא כדבר הכרחי ,כחלק
מהחיים .כחלק מהעבודה היה לי חשוב

לפני כמה שבועות סיימה חנה אפרתי את
עבודתה במרפאה .קרוב ל 26-שנים חנה היא
מזכירת המרפאה והפנים של הנכנסים
בשעריה ,רגע לפני שהם עוברים לחדרי
האחיות והרופא .אחיות ורופאים התחלפו,
דור הולך ודור בא .בני המשק שנכנסו
למרפאה כעוללים רכים ,מגיעים עכשיו
כהורים .הם באים עם תינוקם וחנה מקבלת
אותם באותו חיוך ,חיוך מדור לדור.
לפני זמן לא רב נפל דבר .חנה עצרה ,חשבה
והחליטה שלאחר יותר מחצי יובל שנים
הגיעה העת לסיים את העבודה במרפאה,
להעביר את השרביט ולפתוח דף חדש.
שאלתי את חנה איך כל זה התחיל וחנה
לקחה אותי למסע בזמן וכך היא סיפרה לי:
"במשך  25שנים הייתי המזכירה של בית
הספר התיכון .הייתי בו כתלמידה וזכיתי
לחזור אליו כמזכירה .היה זה בית ספר
קיבוצי ,חבורת אנשים מיוחדת ,דמויות
מופת ודמויות מפתח שהיו פניה של החברה
הקיבוצית .אנשים שבבוקר מלמדים בבית
הספר ובערב מעבירים שיעורים לחברים.
התלמידים רובם ככולם הגיעו מקיבוצי
התנועה בדרום .ההרגשה היתה שכולנו
מאותו הכפר.
אבל  ...לאחר שנים רציתי שינוי .יום אחד
תמי נעמן ז"ל ,שהיתה מנהלת המרפאה,
פנתה אלי בשתי מילים' :בואי למרפאה'.
תמי זיהתה את ההזדמנות וביקשה שאצטרף
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לתאי הדואר פתקים שונים :זימון לבדיקה
כזו או אחרת ,תוצאות בדיקות לאחר
שהרופא עבר עליהן ,הודעה שלי על תור
שזימנתי לחבר לרופא מקצועי ועוד.
ואז ,מהפך!
ב" 2007-חוקי המשחק השתנו" .קופת
החולים מיחשבה את כל המרפאות .כחלק
מהתהליך ,את החומר החשוב ואת כל פנקסי
החיסונים של הילדים העברנו לחברים
למשמורת ואת כל תיקי ההיסטוריה
הרפואית העברנו לארכיון קופ"ח בקיסריה,
שם הם נשמרו ויותר הם לא חזרו אלינו.
משנת  2007למעשה כל התיק הרפואי של
החבר נשמר במערכת הממוחשבת של
קופ"ח .כל חבר שרצה בכך קיבל סיסמא
ויכול היה להזמין תורים לרפואה מקצועית
ולקבל את תוצאות בדיקות הדם באתר
האינטרנט או באפליקציה של קופ"ח .חברים
שידם אינה קלה על המקלדת והיה להם
קשה להסתגל למצב החדש זכו לשירות
מסור ואוהב בכל מה שקשור לזימון תורים
וקבלת תוצאות הבדיקות.
לצד זאת ,הצוות הרפואי עדיין נמצא עם
האצבע על הדופק .ומדי פעם החבר יקבל
תזכורת על בדיקות שהוא צריך לבצע
לקראת ניתוח או פרוצדורה רפואית אחרת.
המחשוב ייעל את תהליכי העבודה המשרדית
ועם זאת אין תחליף למפגש הבלתי אמצעי,
לחיוך ,לאוזן קשבת ותשומת לב לפרטים
הקטנים".

להיות הפנים של המרפאה .למרפאה הייתי
מגיעה לפני שעת הפתיחה הרשמית ,מוודאת
שהבית נקי ומסודר וערוך לקבלת הקהל.
מדליקה תנור בחורף ומזגן בקיץ וממתינה
לראשוני הבאים .עוזרת לחבר למצוא את
דרכו מי לאחות ,מי לרופא ומי לבדיקת דם
או כל בדיקה אחרת .מתוך היכרותי עם
החברים ראיתי עד כמה זה חשוב ונחוץ .אה,
ולילדים הקטנים שחלקם הגיעו עם כאב ,עם
בכי וקצת מורא ,דאגתי שתמיד יצאו עם
טעם טוב .סוכריה ,חיוך ודמעה מחוקה".
ואחרי כל זאת אני מאוד מתעניין במהפכת
המחשוב במרפאה.
חנה" :כשהתחלתי את עבודתי במרפאה כלי
העבודה שלי היו העט ,העיפרון ודף הנייר.
קשה להבין איך עבדו פעם .תוצאות הבדיקה
היו נכתבות בדקדקנות בתיק הרפואי של
החבר ,דבר שהצריך שעות עבודה רבות.
כל המכתבים מרופאים מקצועיים וכן
מסמכים רפואיים אחרים תוייקו בתיק
הקרטון של החבר .הפערים היו גדולים .היו
חברים שתיקם הכיל חומר רב לעומת,
למשל ,אותה חברה שהגיעה לשיבה טובה
מאוד וכל מה שהכיל תיקה היה דף אחד!
ניחנתי בזיכרון טוב מאוד וזה עזר לי לנווט
במהירות בין התיקים השונים תוך שאני
יודעת את מיקומו המדויק ,וזוכרת בו כל
פרט .כמזכירה ,עבודתי היתה בתיאום שוטף
עם הרופא והאחיות שהם הסמכות
המקצועית.
באותם ימים כל המעקב הרפואי של החברים
היה באחריות המרפאה .בכל יום חולקו
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ולהתפנות לטיפוח תחביבים ,למצוא את
הרוגע .ולעסוק בתחומי התעניינות אחרים.
בין היתר אני מטפחת את הגינה ושורת
העציצים האהובים עלי .אני נהנית לגעת
באדמה בדומה לאבא שלי ,זליג ז"ל ,שתמיד
היה מגיע מהשדה ורגב אדמה בידו.
לסיכום ,עבדתי במקום שמאוד אהבתי.
המרפאה היתה לי בית שני והיא שקבעה את
סדר היום שלי .הייתה לי הזכות לתת שירות
ויחס לחברים בכל זמן ובכל שעה.
מחליפה אותי טל בגלייבטר ,לאחר תקופה
שעבדנו יחד .אני מאחלת לה בהצלחה
וכמובן לכל הצוות הרפואי".

את בטח יודעת המון מידע מסווג ואישי...
"צריך לדעת לעשות את ההפרדות .מטבע
הדברים אצרתי בתוכי הרבה מאוד מידע
דיסקרטי .זו אחריות גדולה מאוד .זה לא
לומר מילה מיותרת לא לכאן ולא לכאן .וגם
כשמתהלכת איזו שמועה ופונים אלי אני
צריכה לדעת לשמור את הדברים אצלי.
הסודיות והנאמנות היא אבן הבוחן בעבודה
הזו".
איך את מרגישה לאחר הפרידה מהמרפאה?
"אני שמחה שהיה לי הכח ,הכח לומר לעצמי
שהגיע הזמן לסיים את עבודתי במרפאה

עם פרישתה של חנה יזם צוות המרפאה אירוע פרידה מרגש וחנה מודה להם על כך מאד ,ובין
השאר נאמרו דברי ברכה בשם הצוות ,ע"י ד"ר דונסקי .אנחנו מביאים קטעים מדבריו:
חנה היקרה,
 10שנים עבדנו יחד ועוד הרבה שנים לפני

בקיבוצים אחרים לא היה דומה כלל למה

החברים

שהכרתי

...

כשבשבילי קבוצת יבנה היתה רק עוד שם

הערכתי

על קופסת שימורים בסופר.

וההקפדה על כל פרט קטן ,מדאגה לאיסוף

כבר בישיבת הצוות הראשונה שלי כמנהל

האשפה ושתמיד יהיה סבון ליד כל כיור

המרפאה נדהמתי מהידע הרב שהפגנת

ועד הדאגה לכל טופס  17ושתמיד החבר

בנושאים רפואיים מורכבים ולרגע חשבתי

יגיע עם כל הבדיקות הנדרשות.

שאולי אני מתבלבל ובעצם את לא

הכל תמיד נעשה בסבר פנים יפות עם

שרתת

המזכירה
הרפואי.

בנאמנות

אלא

את

ציבור

אחת מאנשי הצוות

מאוד

אצלך

את

הדייקנות

קורטוב הומור אך ללא כל פשרות.

...

כעת ,כשאת יוצאת לפנסיה מוקדמת – ואני

עם הרבה סבלנות ותמיכה עזרת לי ללמוד

אומר מוקדמת כי את עדיין בריאה ,צלולה

את המורכבות הייחודית לענף הבריאות

ובכושר שיא בדיוק כפי שהיית כשהיכרנו -

בקבוצת יבנה שלמרות ניסיון של שנים
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המשפחה להנאה מהנכדים ושתזכרי לבוא

אני מקווה שעדיין תמצאי קצת זמן גם

...

בשבילנו אם נצטרך איזו עצה.

לבקר אותנו.

מאחל לך שתנצלי את כמה עשרות השנים

שמרי על עצמך ככל הניתן בתקופה

הקרובות שנשארו עד  120לבילוי עם

מורכבת זו .אוהבים מעריכים וכבר ממש
מתגעגעים.

דבורית ביקשה להוסיף בשם ענף הבריאות:
לחנה,
הרפואי.

שמירה

על

דיסקרטיות

במשך חצי יובל שנים עמדת בתפקיד רגיש

לצוות

מול החבר ומול הצוות הרפואי וידעת ללכת

וסודיות רפואית ולכתוב על המעטפה בדואר

היטב בין הטיפות .תפקידי המזכירה הרפואית

"בריאות וכל טוב ,חנה".

רבים .תיאום תור לטיפול רפואי ,ניהול

לענות לשיחות הטלפון ,צילום וסריקת

המרפאה שלא יחסר דבר החל מסוכריה

מסמכים ועוד ועוד.

לילד המהסס והאמיץ ועד תחזוקת הבית על

לאחר שנים של עשייה ויצירה בשם מערכת

כל המורכבות שבו .לתת שירות מכל הלב

הבריאות אני אומרת לך תודה ענקית על כל

ולדעת לקבל ביקורת .הקשבה לחבר ולצרכיו

העשייה רבת השנים.

והקשבה

מודים מכל הלב
לכל מי שתמך ברעייתי/אמנו חנה הורן-הקהל ז"ל
לטובה פניני וצוות בית סביון המסור
לד"ר מיטל שהייתה בשבילנו בכל שעה
לדבורית אדר שנענתה וענתה לבקשותינו
לנשות החסד שבאו בתקופת קורונה לבית החולים ,לסעוד ולשמח את אמא.
לכל החברות והחברים שהתקשרו ,התעניינו ,הושיטו יד ,הסיעו והתפללו עבור אמא.
תודה
אריה ,אסנת ,מיכל ,עדי וכל בני המשפחה
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כחול-לבן  /רמי עפרוני
הגדילה לעשות ועדת התרבות היקרה שלנו,
העושה מאמצים הראויים לכל הערכה ותודה
כדי להנעים לנו את ימי הקורונה המחשיכים
את עולמנו .והנה ,דווקא בליל חג האהבה
היהודי ,עליו כבר אמרו חז"ל" :לא היו ימים
טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום
הכיפורים" (מסכת תענית ד',ח') דווקא ליום
זה העניקה לנו שי צנוע ,בקבוק משקה
אלכוהולי מוגז ,לא מתוצרת אחד היקבים
העומדים אולי בפני חיסול מפני אימת ימי
הסגר ,הריחוק החברתי ,סגירת בתי
העינוגים ,המסעדות ,ובודאי בתי המרזח.
ועדת התרבות שלנו בחרה להעניק לנו משקה
מיובא מהארץ הנוכריה לטביה ,שבירתה
ריגה.
נו באמת ,יקירי מוועדת התרבות ,לחג
האהבה היהודי ,המסורתי והעתיק בחרתם
לחלק משקה נוכרי? לא נמצאה כל חלופה
כחול לבן מתוצרת הארץ?
הבה נשנס כולנו מותניים ולעיתים נשלם אף
קצת יותר ונשתדל להקפיד ולקנות כחול לבן,
מתוצרת ארצנו הקדושה והאהובה.

"כחול לבן" אינו רק שמה של הרשימה
והסיעה בכנסת ,בראשות ראש הממשלה
החלופי ,הרב אלוף במיל ...
"כחול לבן" אינו רק שמה העברי של תנועת
נוער יהודית שפרחה בראשית המאה
הקודמת בגרמניה בשם .Blau Weiss
ב"כחול לבן" זו הוקמה אף סיעה של צעירים
דתיים ובראשם האחים נחמה ושייע
לייבוביץ'.
לנו ,ילידי הארץ ,מוכר צירוף המילים "כחול
לבן" כסיסמה המלווה אותנו מימי ילדותנו
ועיקרה :קנו מתוצרת הארץ!!!
בימים טרופים אלה ,כשהכלכלה והבריאות
על הפנים ,כולנו מצווים לעשות הכל כדי
להגביר את הצריכה מתוצרת הארץ – "כחול
לבן"!
כבר אמרו חז"ל" :קשוט עצמך תחילה ואחר
כך קשוט אחרים" (בבא בתרא ,ס' ב') .בואו
חברים ונבדוק אצלנו כמה ממוצרי המותרות
בחנות הם מתוצרת הארץ וכמה מהם יבוא
מארצות הגויים ואף כאלה העוינות אותנו
ונלחמות בנו ,למשל תורכיה ועוד.

פתיחת ספריית בית עקד בשבתות
בשבתות הארוכות ,במהלך הקיץ בחודשים יולי-אוגוסט
ספריית בית עקד תהיה פתוחה לשעה קלה בין  17:30ל18:30-
כולם מוזמנים להציץ בספרים ,לספר סיפור לילד,
לתפוס מחסה זמני מהחום במהלך טיול השבת וליהנות מהמקום.
אז בואו בשמחה  -אסתר וצ'ף
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משק הילדים פתח את שעריו /משפחת סופר בר-לב
רציתי לפרגן לצוות משק הילדים שקיבל את
פנינו במאור פנים וחיוך גדול .הילדים כל כך
שמחו להגיע למשק הילדים וליהנות מליטוף
הארנבות והשרקנים ,מטיול עם עדר העיזים
ברחבי המשק ,מהכנת פיתות בטאבון
והאטרקציה הגדולה מכולם ,בריכת המים
הקטנה שגרמה לכל הילדים להתרעננות.
אז תודה ענקית ליקיר ששון ונגה (בת זוגו)
ולסמי תדהר ,על היוזמה והביצוע .הכל
נעשה בצורה כל כך נעימה ועם וחיוך גדול לנו
ולילדים .תודה!

בשבוע שעבר קיבלנו הזמנה בווצאפ הקיבוצי
להירשם לפעילות של כיף אחה"צ במשק
הילדים.
כמובן שהכל היה לפי הנחיות הקורונה
והתבקשנו להירשם מספר נפשות מראש ,על
מנת שלא תיווצר קבוצה גדולה מדי.
ימים אלו של חופשת קיץ שמתנהלת בצל
מגבלות הקורונה ,לא מאפשרת לנו ,ההורים,
לקיים יותר מדי אופציות לפעילויות עם
הילדים אחה"צ בקיבוץ ,מלבד הבריכה.
למרות חום יולי אוגוסט ,ועם כל הספקות
להגיע עד משק הילדים עם  4ילדים ותינוק
בעגלול ,צעדנו ביום שני אחה"צ לעבר משק
הילדים.

ריענון מלגזה
במהלך חודש אוגוסט יתקיימו מפגשים לריענון רישיון מלגזה.

להלן המועדים:
✓ יום ראשון ג' באלול  23.8בשעות  15:00עד 16:30
✓ יום שלישי ה' באלול  25.8בשעות  15:00עד 16:30
✓ יום חמישי ז' באלול  27.8בשעות  15:00עד 16:30
✓ יום שישי ח' באלול  28.9בשעות  8:00עד ( 9:30במועד זה תינתן עדיפות לעובדי חוץ)

המפגשים יתקיימו בבית המדרש
במסגרת הנחיות הקורונה קיימת מגבלה על מספר המשתתפים
לכן ,ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש אצל אשר אביזמר 054-4755571

מי שאינו עובר ריענון  -אינו רשאי לנהוג
בהצלחה ,יפעת כהן
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במלגזה!

"הנח לרגלי ללכת למקום אשר ליבי אוהב
פתח את ליבי לאהוב את המקום אשר רגלי הולכות" (תמר דבדבני)
חברי קיבוץ יקרים!

שהשתייכנו עליו .אנחנו מלאים הכרת הטוב
על כל מה שזכינו לנו.
וכעת ,כאשר רגלינו ממשיכות לקחת אותנו
הלאה במסע חיינו ,הגיע הזמן להיפרד.
שמחה והתרגשות ,שמהולה בקושי הפרידה.
אין לנו ספק שנישא בליבנו את אין ספור
הזיכרונות ,החוויות ,השבילים ,השכנים
והאנשים ,שהיו לנו בית ומקום במשך שנים
רבות .תודה לכם שהייתם חלק מחיינו!
בהזדמנות זו אנחנו רוצים להודות ולהזכיר
באופן אישי את רבקית שריד "האמא של
התושבים"  -שליוותה אותנו יד ביד במשך
שנות ההתאקלמות ,וסייעה לנו רבות
בדברים קטנים כגדולים.
נשמח מאד להיפרד באופן אישי (עד יום
שני!).
נתגעגע מאד ,ותמיד נשמח לביקורים!
נטע ,אוריאל ,כרמל עומר שקד וזיו אסולין
כתובתנו החדשה :רח' בית הבחירה  - 33אפרת

ממש לפני תשע שנים ,בהיותנו עוד זוג צעיר,
חיפשנו את דרכנו בעולם.
ובעקבות מודעת דרושים שהסתתרה לה
בעיתון סוף שבוע ,רגלינו הוליכו אותנו
למקום מיוחד במינו ...
וכך הגענו אל קבוצת יבנה! לקח לנו זמן
להבין שהגענו למקום נדיר ,הן באורחות חייו
היחודיות ,והן בהון האנושי הנמצא בתוכו.
יחד עם הימים והחודשים ,החלה להירקם
בליבנו ,האהבה וההערכה אל המקום אשר
רגלינו הוליכו אותנו אליו.
במילה אחת :זכינו!
זכינו להכיר המון אנשים טובים שהפכו
לחברים קרובים,
היכרנו קהילה חרוצה ,אחראית ,אכפתית
ומסייעת.
זכינו להקים כאן את התא המשפחתי שלנו,
וזכינו שילדינו יתחנכו במערכת החינוך
הטובה ביותר שרק יכולנו לבקש עבורם,
ויספגו (הם וגם אנחנו) חינוך וערכים שילוו
אותם לאורך כל חייהם.
השתדלנו להיות שותפים לקהילתיות,
לתמיכה ,להתנדבויות ,ולכל הפרטים
הקטנים שמרכיבים את המארג המיוחד הזה
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משולחנה של ועדת השתלמויות  /שרה אריאל
לוועדת השתלמויות עם כל הפרטים
ייחשבו
הנגינה
לימודי
הנחוצים.
כהשתלמות קצרה ויטופלו בתיאום עם
ועדת המוסיקה ,שתמשיך להיות אחראית
על הפן המקצועי והתפעולי של שיעורי
הנגינה.
אנו מזכירים שיש להעביר בקשה בכתב
עבור כל סוגי ההשתלמויות ,כולל
השתלמויות קבועות שאושרו בעבר.
חברים המעוניינים ללמוד במסגרת
השתלמויות קצרות מוזמנים להעביר
בקשה לת.ד .של הוועדה או למייל של שרה
אריאל ,מרכזת הועדה:

בשבוע שעבר אושרו ההשתלמויות
הארוכות לשנת תשפ"א במועצה וכעת
הוועדה מטפלת בבקשות להשתלמויות
קצרות.
לשנת
אישור ההשתלמויות הקצרות
ל"הסדר
בהתאם
יהיה
תשפ"א
השתלמויות קצרות ,העשרה ותחביבים"
שהתקבל באסיפת החברים לפני כשנתיים
ובכפוף לתקציב שאושר לשנה הקרובה.
מגיפת הקורונה משפיעה על אופי
הלימודים בתקופה הקרובה .אנו צופים
שרוב הלימודים יתקיימו מרחוק,
באמצעות זום .נא שימו לב לכך כאשר
אתם בוחרים השתלמות וציינו את צורת
הלמידה בבקשתכם.
חברים שההשתלמות שלהם בוטלה
בעקבות הקורונה מתבקשים לעדכן את
שרה אריאל.
נושא נוסף שאושר במועצה הוא העברת
התקציב של לימודי מוסיקה לחברים לידי
ועדת השתלמויות .חברים המעוניינים
להתחיל או להמשיך ללמוד נגינה יפנו

.v.hishtalmut@kv-yavne.co.il
מי שיש לו שאלות נוספות מוזמן לשלוח
הודעה כתובה ואחזור אליו בהקדם.
אנו מאחלים שנת לימודים מהנה ומוצלחת
לכל המשתלמים.
חברי ועדת השתלמויות :נחמיה רפל
(מש"א) ,שרה אריאל (רכזת) ,אדית דגני
ויצחק ברוכי.

בשבוע הבא נארח את:
קייטנת לביא ( – )2יום א'-ג' ,י"ט-כ"א באב 9-11.8 ,מקשרת :אושר כהן
קיץ מהנה ,נעים ובטוח לכולנו!

הקבוצה תתגורר בפנימיית התיכון.
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ברכות חמות ל:
עמית גדיש לסיום שירות בקבע כמפק"צ ביחידת מגלן ולהמשך מוצלח בשנת בית בגד"ש –
שמחים מאוד בבואך
יובל סולטניק שסיים לאחרונה שנת בית במסגרת שירות בקבע ,וממשיך בקבע כמפק"צ
בתותחנים  -תודה לך ובהצלחה
אבישי חיות שסיים שירות סדיר ביחידת מגלן וממשיך בעצמאות כלכלית בקבע  -בהצלחה
ענבל אלטמן שסיים שירות סדיר ביחידת  669וממשיך בשירות קבע (מתחיל כשנת בית וייצא
בקרוב לעצמאות כלכלית)  -בהצלחה
ולצעירה מכולם ,שני כהן ברכות לגיוס לקורס סמלות מבצעים (סמב"צית) והרבה הצלחה
גאים בכולכם  -צאתכם ובואכם בשלום

באהבה ובהערכה – חברי ועדת הצעירים
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העברת שולחן  /נחמיה רפל
פומבית ואישית – בפני כל אלה שנפגעו
מהתנהלותי בפרט ,ומההחלטות של צוות
מש"א בכלל .אשתמש בהשאלה במילותיו של
רבן גמליאל כדי לבקש את סליחת כולם:
"ריבונו של עולם ,גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי

השבוע ,בט"ו באב ,סיימתי את כהונתי
כמנהל מש"א ,וזאת לאחר הארכת הקדנציה
בחצי שנה .ועדת המינויים החדשה שוקדת
מאז בחירתה על איתור מחליפ/ה ,ובעז"ה
בקרוב יובא המועמד/ת לדיון ולבחירה
באסיפת החברים.
לפני כשנתיים וחצי פרסמתי ב"מבית" את
המאמר הראשון שכתבתי כמנהל מש"א.
הכותרת היתה" :פתיחת שולחן" ,ועכשיו –
כאשר אני מסיים את הקדנציה המוארכת –
הגיעה השעה לכתוב את המאמר האחרון.
מכיוון שבענייני כח אדם השולחן אף פעם
איננו "נסגר" ,ואי אפשר "לנקות" את
השולחן המכובד הזה ,לכן אתייחס בשורות
אחדות רק לחלק קטן ממכלול העשייה של
צוות משאבי אנוש.
לשמחתי ,זכיתי בשתי שותפות נהדרות:
נעמה טסלר ,שהיכרותנו הנעימה מתחילה
בימים שבהם הייתי מחנך כיתתה בתיכון,
ועדי אפרת מקיבוץ בארי ,שניסיונה,
מקצועיותה ואישיותה שידרגו את עשייתנו
המש"אית בתחומים רבים .לא אחמיץ את
ההזדמנות החשובה הזו להודות להן על
פועלן המבורך ,שכולנו נהנים ממנו בכל יום
ויום!
העיסוק בכח אדם מזמֵ ן מפגשים מעניינים,
ולעיתים – לרוב בְּ מעברים בין ענפים
ותפקידים ובמצבי תעסוקה ולימודים
מורכבים – המפגשים אינם פשוטים .אני
יודע ואף מרגיש בעומק הלב שעלי להתנצל –

עשיתי ,ולא לכבוד בית אבא עשיתי ,אלא
לכבודך ,שלא ירבו מחלוקות בישראל".
חלק גדול מהעשייה של מש"א נמצא מאחורי
הקלעים .בשנתיים האחרונות ניהלנו מאות
שיחות עם חברות וחברים ,עם צעירות
וצעירים ,והסיכום הכתוב שלהן הגיע אל
המשוחחים .טבעי הדבר שעם אחדים מחברי
הקבוצה וצעיריה דיברנו פעמים רבות ,ועם
אחרים לא נפגשנו אף לא לשיחה אחת .צר לי
על כך שלא הצלחתי לערוך עם כולם שיחה
מש"אית .מזווית הראייה של מש"א ,עלינו
ְּלפ ֵַתח את שיחות ה"משוב" גם בתוך הענפים
וגם ברמת הניהול של המשק כולו ,להיפגש
עם כולם לשיחות יזומות לא רק בשעות
התלבטות וקושי ,ולהעמיק את השיתוף של
עובדים ומנהלים בהתנהלות היומיומית של
הענף ,בהגדרת יעדים לטווח קצר וארוך,
ובהתוויית דרכים יעילות להגשמתם .אמנם
פעלנו בנושא ,אך לדעתי הצלחנו לקדם אותו
רק בנקודות בודדות.
כאשר נכנסתי לתפקיד הצהרתי שאיני בא
לעדכן תקנונים קיימים או לכתוב תקנונים
חדשים .בלשון זו כתבתי ב"מבית" לפני
כשנתיים" :במהלך השנים האחרונות קיבלנו
באסיפה נהלים חדשים לא מעטים ,וביניהם:
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עבודתם של חברים רבים העובדים בענפים
שונים.
מתוקף תפקידו ,מרכז מש"א הוא גם חבר
בַ מזכירות ,בַ צוות לצמיחה דמוגרפית,
בְּ וועדת השתלמויות ,בְּ וועדת מינויים
ובהנהלת מש"א .בכל אחד מהגופים הללו יש
לא רק כבוד אלא גם עבודה ,ובעיקר,
אחריות רבה .תודתי והערכתי נתונה לחברים
הנושאים בנטל ההובלה הציבורית ,ואני
מאחל להם המשך הנהגה מוצלחת של ענפי
המשק וחיי החברה והדת בקיבוץ של כולנו.
אסיים בציטוט אמירה נפלאה שהיתה
בפיהם של חכמי יבנה לפני  2000שנה ,שהיא
נכונה ונפלאה גם כיום ,ובמיוחד לכל
העוסקים במשאבי אנוש:

מעבר ל 5-ימי עבודה בשבוע גם של החברים;
רישום עבודה טלפוני ב"איסופית"; מעבר
צעירים ל"עצמאות כלכלית" ,תקנון
השתלמויות קצרות העשרה ותחביבים ועוד.
תחושתי היא שבשנים הקרובות עלינו
להטמיע את הכללים החדשים שקיבלנו על
עצמנו ,ולהשתדל להימנע מהרחבה נוספת
של תקנונים כתובים" .כך כתבתי אז ,אך
כיום ,בתום הקדנציה ,עלי להודות שלא
עמדתי בכך .נאלצנו לעסוק בתקנונים ונהלים
רבים" :רישום ימי מחלה"" ,חישוב ימי
העבודה בשנת בית"" ,סדרי תפילה ,עבודה
וחופש ,בימי חול המועד"" ,סדרי עבודה
ביום בחירות" ועוד ,ולא נשכח את הטיפול
המערכתי והמקיף ב"הסדרת יחסי משק-
קהילה" .בשורה התחתונה :לְּטַ ב או למוטב,
יש לנו המון תקנונים ונהלים!
מגיפת הקורונה שפרצה לעולמנו שיבשה –
וממשיכה לשבש – את סדרי העבודה ,וככל
הנראה תעסיק אותנו עוד חודשים רבים.
מזווית הראייה של מש"א ,האתגר המרכזי
הוא להפוך "לימון" ל"לימונדה" .מבחינתנו
המגיפה היא גם קריאת השכמה :אנחנו
חייבים לארגן אחרת את עבודתנו ואת סדר
יומנו ,בכל הענפים ,בצורה יזומה וללא
המתנה .אין כאן המקום להאריך ,ואסתפק
בדוגמא אחת :ביטול ארוחת הבוקר בחדר
האוכל משפיע דרמטית על סדר יומם ושעות

"מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה :אני בריה
וחברי בריה ,אני מלאכתי בעיר והוא
מלאכתו בשדה ,אני משכים למלאכתי
והוא משכים למלאכתו ,כשם שהוא אינו
מתגדר במלאכתי כך אני איני מתגדר
במלאכתו ,ושמא תאמר אני מרבה והוא
ממעיט – שנינו :אחד המרבה ואחד
הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים".
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
מינויים

מועצה

ועדת מינויים החדשה נכנסה לעבודה במרץ

המועצה תתכנס השבוע ,ביום שלישי ,לדיון

כשמשימתה הראשונה היא הרכב המזכירות

בשני נושאים :ערעורה של נטע עמיר על

החדשה על פי המודל של הסדרת משק

משך "שנת הבית" בשירות צבאי בקבע

וקהילה .כזכור ארבעת חברי המזכירות הם

והשני הוא הצעה מחודשת של ועדת חינוך

שמתאמים את היחסים והקשרים בין

לתקנון עבודת ילדים .השינויים שעוברים

ההתנהלות העצמאית של המשק להתנהלות

על מבנה הענפים בכללם ,הצורך הפוחת

העצמאית של הקהילה.

בעבודת כפיים ,עליית הדרישות הלימודיות

הוועדה מציעה את ההרכב הבא :מזכיר –

מבתי הספר והרצון של ילדינו לעבוד בחוץ

נח חיות ,מנהל משק – עמית חפץ ,מנהל

ולהרוויח כסף כל אלה דורשים התייחסות

קהילה – שמשון גוטליב ,מנהל משאבי

מחודשת .התקנון המוצע יתפרסם על הלוח

אנוש – בעז בלנקשטיין.

ויובא בהמשך גם לאספה.

חברים שמעוניינים להציע מועמד אחר
מתבקשים להגיש את הצעתם לנשיאות

מענקי הקורונה

האספה.

כידוע ,הבטיחה המדינה מענקים לפיצוי על

כפי שניתן לקרוא בגיליון זה נחמיה רפל

הקורונה .מדובר במענקים עבור ילדים

מסיים את תפקידו כמרכז משאבי אנוש

ומענקים לכל אזרח .מענקי הילדים ניתנים

לאחר שנענה להמשיך בו חצי שנה נוספת

דרך

וייכנסו לקיבוץ

מעבר למועד בו הסתיימה הקדנציה שלו.

כמקובל .מענקי האזרחים הבוגרים ניתנים

המזכירות נערכת לגשר על הפער בין פרישת

דרך חשבון בנק פרטי .התנהלות של הביטוח

היוצא לכניסת הנכנס ויש לחזור ולמצוא

הלאומי יוצרת בעייה לקיבוצים השיתופיים

מבנה שימנע היווצרותם של פערים מעין

שלרוב חבריהם אין חשבונות פרטיים.

אלה .כזכור ,דחתה האספה הצעה שמינויים

הנושא נבדק עתה אל מול הביטוח הלאומי

של בעלי תפקידים יעשו במשותף על ידי

על ידי התנועה הקיבוצית ועל ידי רואי

הנהלת מש"א וועדת מינויים ,הצעה

חשבון.

שאמורה הייתה לתת פתרון לכך.
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קצבאות

ילדים

גם אצלנו שינתה הקורונה אורחות חיים,

מזכירת ה מזכירות

במגוון תחומים .לאחר הגל הראשון נתנו

חני רגב מחליפה את יפעת כהן שילדה בת

פיצוי תקציבי למשפחות עם ילדים .בקרוב,

במז"ט .חברים מתבקשים לפנות אליה

עם קבלת הנתונים התמחיריים של חצייה

בשלל הנושאים בהם עסקה יפעת .אנו

הראשון של  ,2020נלמד מה היו ההשלכות

מאחלים ליפעת ולאלעד הרבה נחת מהבת

הכספיות של הקורונה על תקציב המחיה

הנולדת והצלחה רבה לחני שחוזרת למקום

ועל התקציבים האישיים ונבדוק האם יש

מוכר.

צורך ואפשרות להעניק פיצוי על הוצאות
אישיות מיוחדות של החברים והמשפחות.

הזדמנות חוזרת – הצגת דוחות
לפני מספר שבועות הוצגו באסיפת החברים הדוחות הכספיים לשנת .2019
בעקבות פניות של חברים שביקשו הבהרות והסברים נוספים נקבעה "פגישת זום"
שבינתיים נדחתה .על מועד חדש תבוא הודעה בברכה ,עמית חפץ

פרויקט הבנייה  -עדכון שבועי
בעיקרון ממשיכים בשגרת עבודה .מתקדמים בכל הרעש!!!
ביום שלישי שבו העובדים ,בכוחות מחודשים ,מחופשת חג הקורבן (עיד אל אדחא)
אנחנו מקוים שבימים הקרובים נסיים את שלב התשתיות ובמקביל ימשיכו עם
קידוח הכלונסאות עקב בצד אגודל.
החלו עבודות תיקון הדרך שמאחורי הבתים בשכונה .מדובר בהידוק מצעים
והחזרת נקודות פינוי האשפה למקומן

הציבור מתבקש להיות עירני וזהיר ולא להיכנס לשטח שלא לצורך.
ושוב אנחנו מודים לציבור על הסבלנות ושיתוף הפעולה.

ניר גלס
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קיץ תוסס ומהנה בחבל יבנה /

רחלי ויצמן מרכזת ו.התרבות

הציבור מוזמן לפעילות קיץ מהנה ביום רביעי הקרוב משעה  17.00במתחם מדשאות חדר אוכל.
✓ במתחם המדשאות :מתחם בועות סבון ,הפל את הדלי ,מסלול קארטינג ,תותח קצף,
מתחם הוקי ,משחקי צמדים ומבוך ענק.
✓ משעה  - 17.15הופעת קוסם בארבעה סבבים .כל פעם רק  20ילדים .הרשמה על לוח המודעות.
✓ משחק ניווט משפחתי  -כל  10דקות תצא משפחה .הזנקה ממגרש הספורט החדש.
הרשמה לפי שעות על לוח המודעות

שימו לב  -בכל מתקן עד  20ילדים .כל  15דקות החלפת קבוצה.
כדי שהפעילות תצליח הירשמו לפעיליות בלוח המודעות.

נא לכבד את הכללים ולבוא עם מסכות.

את הפעילות
היפה הזו קבלנו
מהמתנ"ס.

תודה רבה לצוות ט"ו באב על אירוע מושקע .על חגיגה של שמחה ואהבה.
לאושר כהן ,חמוטל דברת איתן ,מעיין אפרתי ,ורד גרוס ,שירה כהן יישר כוח גדול.
תודה לקארן כהן ,אליקים וציפי איטלי ואברהם ויצמן.
תודה לכל התורנים שהתנדבו להגיש אוכל .תודה לאושר חן ויניב וולף חברי הוועדה.

המשך קיץ נעים עם הרבה בריאות ואהבה.
כאן מתפרסמות ארבע סנדאות שיתקיימו עד סוף הקיץ (ההרשמה בלוח המודעות)
לפי ההנחיות כל סדנה מוגבלת ל 20-משתתפים.

הסדנאות לבחירה:
סדנת "סושי פירות" מתוק עם לילך שליסלברג ביום שלישי ,כ"א באב )11.8( ,בשעה 19:00
באולם אירועים ,בסדנה תלמדו גם להכין קישוטים מיוחדים למגש הסושי פירות.
סדנה מסטודיו "זואק" לאמנות מרוקאית .הכנת אריח מרוקאי אישי
בטכניקה ייחודית תוך היכרות עם עולם האמנות המרוקאית,
ביום חמישי ,ל' באב ( )20.8בשעה  18:30באולם אירועים.
סדנת נגרות עם חנן מסטודיו "משאלות בעץ" של הכנת ספסל ישיבה,
אורך הסדנה  3שעות ,ביום שני ,ד' באלול )24.8( ,משעה  19:00בפרגולה,
*הסדנה בהשתתפות אישית של  .₪ 100הרשמה רק לסדנת הנגרות אצל רחלי ויצמן.
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סדנה מעשית להכנת לחמי מחמצת עם השפית עידית קוסטיצקי ,ביום חמישי ,ז' באלול.)27.8( ,
בסדנה נרכוש ידע שופע על יתרונות המחמצת ונכין בצקים ללחם אותם נלוש ,נתפיח ,נאפה
ונאכל בהנאה! אורך הסדנה  3שעות ,
מוזמנים להירשם בהקדם
לסדנה אחת רק על גבי
לוח מודעות תרבות.

הסדנאות מתאימות לכולם!
מוזמנים להירשם בהקדם ,לבוא ,לחוות ,ללמוד ולהנות!
המשך קיץ בריא וטוב  -ועדת התרבות.

אחות כוננת בשבת – אילה עמיר

MRKYAVNE@clalit.org.il

שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון  16:45-14:30 -יום שני 15:30-14:00 -
יום שלישי  13:00-09:30 -יום חמישי  09:00-08:00ומ 15:30-14:30 -
שעות קבלה של ד"ר שופבלוב דריה בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30 -
יום שלישי  13:00-09:30 -יום חמישי  09:00-08:00ומ .15:30-14:30
ימי שישי במרפאה -7.8 :המרפאה סגורה .במקרי חירום בלבד ניתן לפנות טלפונית לאחות בית סביון.
אנו מזכירים כי לבדיקות דם יש לתאם תור מראש המרפאה

בריאות טובה – צוות המרפאה

שהשמחה במעונם  -בר מצוה ליובל ליבר בפרשת כי תצא
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ישראל אלירז  -מתוך הספר "שבבים"
יָצְּ ָאה וְּ שָ ְּלפָה ִּמכְּ חֹול
בִּ ְּקשָ ה ַלעֲׂשֹות ַקו.
עָ בְּ ָרה שָ עָ ה וְּ עֹוד שָ עָ ה,
עָ בַ ר הַ ּיֹוםֵ .אין ַקו.
עָ ְּׂש ָתה עַ ל הַ דַ פְּ דֶּ פֶּת ,לְּשֵ ם
ְּטיּוטָ ה ,בַ יִּת ָקטָ ן ,נִּכְּ נְּסָ ה
וְּ ל ֹא יָצְּ ָאה עֹוד .יָשַ בְּ ִּתי
לֶּאֱ כֹל לִּפְּ נֵי ע ֲֵרמַ ת אֹור.
ָקטַ פְּ ִּתי ַתּפּוז לְּשֵ ם ֵריחֹו הַ ּטֹוב
(אצֶּ ל יּו צֶּ ה):
אתי ֵ
וְּ ָק ָר ִּ
"זֹו שֶּ ִּש ְּמחָ ה ֶּאת לִּבִּ י
ֵאי ֶּננָה עֹוד"
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