שבועון קבוצת יבנה
ב' בתמוז תשע"ו
()8.7.16

" ַויֹּאמֶ ר לָהֶ םִׁ ,ש ְמעּו-נָא הַ מ ִֹּׁרים ,הֲ ִׁמן הַ ֶסלַע הַ זֶה ,נוֹּצִׁ יא לָכֶ ם מָ יִׁ ם" (במדבר כ' ,י')
הציור מתוך אתר הידברות  -מבט לפרשה

שבת פרשת "חוקת"
כניסת השבת –  19:28צאת השבת – 20:32

שבועון מספר 1204
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פרשת "חוקת"
ליל שבת
19:28

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – יאיר אדר

08:00

תפילת שחרית

09:30

לאחר התפילה והקידוש – שיעורה של ליאה טרגין זלרן בנושא:
"מים חיים" -על צימאון ,מנהיגות ויציאה לחירות
תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל

09:30
12:45

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת
תהילים לנשים  -בבית המדרש

12:50

שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות

13:30

תפילת מנחה גדולה

16:30
17:00

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי
משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת
שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה

17:45
17:45

שיעור פרשת השבוע בבית סביון – חנה לבל
הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

20:32
21:30

צאת השבת
אסיפת חברים

שהשמחה במעונם
מזל טוב לנחום וכוכבה צימבליסטה לרגל הולדת הנכדה ,בת לסיון ומתן
מזל טוב לשמוליק ונעמי טסלר ולסבתא חנה לרגל הודעתו המשמחת של יהב כי יש
בכוונתו לבא בברית הנישואין עם בח"ל רחלי
מזל טוב לרני גורליק בת המצווה ,להורים עמייעל ורויה ,וברכות לאלישע ושושי
תשבי עם הגיעה הנכדה למצוות
מזל טוב ליעקב ומרים וכמן עם הגעתה למצוות של הנכדה נטע טואיטו ,בתם של
שושה והלל
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נקודה למחשבה
פרשת חוקת מתחילה בפרשיית פרה

בקריאה ראשונית ,היינו משייכים פרשיה

אדומה ,המפרטת את דיני ההיטהרות

זו לספר ויקרא העוסק בדיני מקדש ,טהרה

מטומאת מת המאפשרים את הכניסה

וטומאה ,ומיקומה בספר המתאר את

ָאדם אֲ ֶשר
למשכן" :כָ ל הַ ֹּנגֵעַ בְ מֵ ת בְ נֶפֶ ש הָ ָ
יָמּות וְ ֹלא יִׁ ְתחַ ָטא אֶ ת ִׁמ ְשכַ ן ה' ִׁטמֵ א

הליכת בני ישראל במדבר נראה תמוה.
על מנת לברר ביתר דיוק את מיקומה של

וְ נִׁ כְ ְרתָ ה הַ נֶפֶ ש ַה ִׁהוא ִׁמיִׁ ְש ָראֵ ל כִׁ י מֵ י נִׁ ָדה

פרשתינו נצטרך לדלג לפרשת מסעי ,בה

ֹלא ז ַֹּרק עָ לָיו ָטמֵ א יִׁ ְהיֶה עוֹּד טֻ ְמָאתוֹּ בוֹּ"

מופיעים מסעות בני ישראל במדבר:

-

(במדבר י"ט)

ידם וַ יַחֲ נּו בְ ִׁמ ְדבַ ר ִׁסינָי:
(טו) וַ יִּ ְסעּו מֵ ְר ִׁפ ִׁ

(ל) וַ יִּ ְסעּו מֵ חַ ְש ֹמנָה וַ יַחֲ נּו ְבמֹסֵ רוֹת:

(טז) וַ יִּ ְסעּו ִּמ ִּמ ְדבַ ר ִּסינָי וַ יַחֲ נּו בְ ִׁקבְ רֹּת
הַ ַתאֲ וָה:

(לא) וַ יִּ ְסעּו ִּממֹסֵ רוֹת וַ יַחֲ נּו בִּ ְבנֵי ַיע ֲָקן:
(לב) וַ יִּ ְסעּו ִּמ ְבנֵי ַיע ֲָקן וַ יַחֲ נּו ְבחֹר הַ גִּ ְדגָד:

(יז) וַ יִּ ְסעּו ִׁמ ִׁקבְ רֹּת הַ ַתאֲ וָה וַ יַחֲ נּו בַ חֲ צֵ רֹּת:

(לג) וַ יִּ ְסעּו ֵמחֹר הַ גִּ ְדגָד וַ יַחֲ נּו בְ י ְָטבָ תָ ה:

(יח) וַ יִּ ְסעּו מֵ חֲ צֵ רֹת וַ יַחֲ נּו בְ ִּר ְתמָ ה:

(לד) וַ יִּ ְסעּו ִּמי ְָטבָ תָ ה וַ יַחֲ נּו ְבעַ בְ ֹרנָה:

(יט) וַ יִּ ְסעּו מֵ ִּר ְתמָ ה וַ יַחֲ נּו בְ ִּרמֹן פָ ֶרץ:

(לה) וַ יִּ ְסעּו ֵמעַ בְ ֹרנָה וַ יַחֲ נּו בְ עֶ ְציוֹן גָבֶ ר:

(כ) וַ יִּ ְסעּו מֵ ִּרמֹן פָ ֶרץ וַ יַחֲ נּו בְ לִּ בְ נָה:

(לו) וַ יִּ ְסעּו מֵ עֶ ְציוֹן גָבֶ ר וַ יַחֲ נּו בְ ִׁמ ְדבַ ר צִׁ ן ִׁהוא ָקדֵ ש:

(כא) וַ יִּ ְסעּו ִּמלִּ בְ נָה וַ יַחֲ נּו בְ ִּרסָ ה:

(לז) וַ יִּ ְסעּו ִּמ ָק ֵדש וַ יַחֲ נּו ְבהֹּר הָ הָ ר בִׁ ְקצֵ ה אֶ ֶרץ
אֱ דוֹּם:

(כב) וַ יִּ ְסעּו מֵ ִּרסָ ה וַ יַחֲ נּו בִּ ְקהֵ לָתָ ה:
(כג) וַ יִּ ְסעּו ִּמ ְקהֵ לָתָ ה וַ יַחֲ נּו בְ הַ ר שָ פֶ ר:

(לח) וַ יַעַ ל ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן ֶאל הֹר הָ הָ ר עַ ל פִּ י יְ קֹוָ ק
וַ יָמָ ת ָשם

(כה) וַ יִּ ְסעּו מֵ חֲ ָר ָדה וַ יַחֲ נּו בְ מַ ְקהֵ ֹלת:

ַארבָ עִּ ים לְ צֵ את ְבנֵי יִּ ְש ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ
בִּ ְשנַת הָ ְ

(כו) וַ יִּ ְסעּו ִּממַ ְקהֵ ֹלת וַ יַחֲ נּו בְ תָ חַ ת:

ישי ְבאֶ חָ ד ַלח ֶֹדש:
ִּמ ְצ ַריִּ ם בַ ח ֶֹדש הַ חֲ ִּמ ִּ

(כז) וַ יִּ ְסעּו ִּמ ָתחַ ת וַ יַחֲ נּו בְ תָ ַרח:

ּומַאת ָשנָה
(לט) וְ ַאהֲ רֹן בֶ ן ָשֹלש וְ עֶ ְש ִּרים ְ

(כח) וַ יִּ ְסעּו ִּמ ָת ַרח וַ יַחֲ נּו בְ ִּמ ְת ָקה:

בְ מֹת ֹו בְ הֹר הָ הָ ר :ס

(כד) וַ יִּ ְסעּו מֵ הַ ר ָשפֶ ר וַ יַחֲ נּו בַ חֲ ָר ָדה:

במדבר פרק ל"ג

מנָה:
(כט) וַ יִּ ְסעּו ִּמ ִּמ ְת ָקה וַ יַחֲ נּו בְ חַ ְש ֹ
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יש לשים לב כי רק המקומות שמופיעים

לאחר חטא התרים מעוניין ה' להרוג את

בהדגשה מוכרים לנו מן העבר:

בני ישראל בשל בכייתם על הארץ .משה

 ב רפידים נערך הקרב עם עמלק (שמות י"ז)

מצליח לשכנע את ה' שלא להחמיר עם בני

 במדבר סיני חונים בני ישראל ומקבלים

ישראל עד כדי כך ,ומצליח להמיר את
עונשם במיתה איטית של כל הדור שקיבל

 בקברות התאווה מתרחש חטא המתאוים

את דיבת הארץ במדבר ,ודחיית הכניסה

את התורה( :שמות י"ט)

לארץ עד אשר ימותו כולם.

ומשם נוסעים בנ"י לחצרות (במדבר י"א)

בפרק זמן ארוך זה הולכים בנ"י במסעות

 בפרשתנו אנו פוגשים את בני ישראל

חסרי תכלית (אותם המסעות המתוארים

שמגיעים למדבר צין (במדבר כ').
בפרשתנו אנו פוגשים מיתת אהרון
שמתרחשת בהר ההר (במדבר כ')

בפרשיית

מסעי

ואינם

מוכרים

לנו

ממקומות אחרים בתורה) ,וכל מטרתם
היא פשוט לחכות עד להתכלות הדור מן
העולם ,ואם כן ניתן להגדיר כי התורה

 בפרשת נו אנו פוגשים את משה ששולח
מלאכים למלך אדום בשל התקרבות מסע
בנ"י אל קצה ארץ אדום (במד' כ')

בוחרת שלא לספר ולפרט לנו את הקורות
באותה תקופה נוראית של ציפייה לתום
העונש ,ומתמצתת זאת בפרשייה שנראית
לכאורה רק הלכתית ,אך מתארת את

ואם כך הם פני הדברים הרי שניתן להגדיר
כי בעוד שקורות בנ"י המתוארות מפרשת
במדבר עד קורח (במדבר פרקים א'-י"ח)
עוסקות באירועים שהתרחשו בשנה השנייה

העיקר מבחינת התורה בפרק זמן זה -
ההיטהרות מטומאת מת.
נראה כי התורה רצתה ליצור מראה של
תהליך אחיד שמתחיל מהר סיני ונגמר

לצאת בני ישראל ממצרים ,קורות בנ"י
המתוארות מפרק כ' ועד סוף הספר
עוסקות באירועים שהתרחשו בשנת

בערבות מואב ,ועל ידי כך "להעלים" את

הארבעים לצאת בני ישראל ממצרים.

תוצאות חטא התרים .על אף הרגשת
הסופיות שקיימת בדור יוצאי מצרים ,רוצה
התורה להעביר לנו מסר שמסלול ההתקדמות
של בנ"י לקראת הכניסה לארץ כנען עדיין

ואם כן ,יוצא שפרשיית פרה אדומה (פרק
י"ט) מהווה את הגורם האמצעי שבין שתי
תקופות אלו.
כאשר נעיין בתכניה הפנימיים של פרשיית

נמשך.

פרה אדומה נוכל להבין מדוע היא נעקרה
ממקומה הטבעי והכרונולגי ועברה

אוריאל אסולין

למיקומה הנוכחי.
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מרצה אורחת
השבת ,במסגרת שבת "דורשות טוב"* ,תתארח אצלנו

ליאה טרגין זלר

שתעביר שני שיעורים:

לאחר הקידוש בבוקר" :מים חיים" -על צימאון ,מנהיגות ויציאה לחירות.
אחר הצהריים בשעה  18:30בבית הכנסת :לשאול את הרב? סמכות,
מגדר ויעוץ רבני עכשווי.
* דורשות טוב – פרוייקט של "מרכז קולך למנהיגות נשים" השולחת נשים להעביר
דרשות ושיעורים בישובים וקהילות ברחבי הארץ

סיום שנת הלימודים בבית הספר העל יסודי

ליאה זלר טרגין ,תושבת קיבוץ מעלה גלבוע ,היא דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית .תחומי מחקרה הם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
של הדת והחברה החרדית בישראל ,מגדר משפחה ופיריון.

מתאם האירוח :עידו עפרוני

הותקנו מערכות אזעקה
בשעה טובה הותקנו מערכות אזעקה בארון הקודש בבית כנסת
ובמחסן הכספת .חברים הזקוקים לציוד המאוחסן במקומות
אלה יקחו אותו בתאום עם עדו.

בתודה ,עדו  -בשם הגבאים
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משבר בענף הפטם
בשלהי שנת  2015הסתיים ההסדר

אלא אף עלה לאחרונה .יש לדעת כי אין

שהונהג בענף הפטם בשלוש השנים

קשר (לפחות לא ישיר) בין המחיר שבו

האחרונות .מטרת ההסדר היתה לצמצם

מכר החקלאי את העוף למשחטה לבין

את כמות האפרוחים המיוצרים מדי

המחיר בו מכרה המשחטה את העוף

חודש ובכך לנסות ולווסת את התמורות

השחוט לרשת הסופרמרקט ובין המחיר

למגדלים .ההסדר פעל כשלוש שנים

לצרכן בסופרמרקט.

וכאמור הסתיים.

למעשה ,מסוף השנה שעברה מתנהל

במהלך התקופה בה הונהג ההסדר
התקיימה מתקפה תקשורתית

הענף ללא הגבלות וללא שליטה בכמויות.
ואכן ,השוק מוצף באפרוחים!!!

רבתי על העוסקים בענף וכן על
מועצת הלול שהיתה הגורם

על פי הדיווחים האחרונים
מיוצרים כ 15% -יותר אפרוחים

המסדיר.

מדאשתקד.

ראשי משרד האוצר ומשרד

כתוצאה מהייצור בעודף ,המחיר

החקלאות חרטו על דגלם את
הורדת יוקר המחיה ודרשו

לחקלאי נשחק מאוד ומגדלים
המגדלים עבור "השוק החי"

לבטל או לשנות את ההסדר על מנת
להוזיל את מחיר הפטם "לעקרת הבית".

(שוק בו מחיר הבשר אינו מובטח אלא
נקבע ע"פ ההיצע) מפסידים כ 1.5 -עד

לא הועילו כל מסעי השכנוע שקיימו
ארגוני החקלאים למיניהם ,וההסדר

 ₪ 2.5לק"ג .גם מגדלים שקשורים חוזית
עם משחטה נפגעים מפני שהמשחטה

בוטל.
במהלך המו"מ בין משרדי האוצר

שוחקת את המחיר "בגלל המצב" ...
(זוכרים -כתבתי למעלה שהמחיר שגובה

והחקלאות לבין החקלאים הבטיחו
החקלאים כי הם יפעלו להוזיל את מחיר

המשחטה מהסופר עלה .)...
מספר ארועים אף מגבירים

העוף ב .15% -וראו זה פלא  -המחיר
אותו מקבל החקלאי שמגדל את הפטם

הבעייתיות של המצב:

את

 -נמשכת הבנייה של לולי פטם נוספים

ירד בהרבה יותר מאשר  15%בעוד

 דבר שמגדיל ,בסופו של דבר ,אתהיצע העופות.

המחיר לעקרת הבית לא רק שלא ירד
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 -מדגרה חדשה -קיבוץ אלונים ,מושב

רבייה נוספת שבבעלותנו ,בקיבוץ גבת,

מולדת וגורם פרטי שיפצו את המדגרה

בגיל  50שבועות .אנו מקווים כי נקבל

במושב מולדת ,בנו משקי רבייה

פיצוי ממועצת הלול בגין שחיטות

חדשים וכעת מנסים למכור את

מוקדמות אלו .בנוסף ,אנו מוכרים מאות

תוצרתם בשוק.

אלפי ביצי רבייה במחירי הפסד לעזה.

 -למססה ,אחד הקבלנים הגדולים

בעקבות כל זאת נעשים מאמצים רבים

בענף ,נשרפה המשחטה באור יהודה

להגיע להבנות חדשות עם משרדי
הממשלה וכן עם כל העוסקים בענף
ולגבש מתווה מוסכם שיאפשר

(וכך נפגע כושר השחיטה).

בעקבות

הקושי

למכור

את

האפרוחים
בכמות
שליטה
שתיווצר .אני לא יודע לחזות האם

העופות ברווח ,מצמצמים רוב
המגדלים (מי יותר ומי פחות) את

וכמה זמן דבר זה ייארך אך צריך לקחת
בחשבון שעם הסדר או בלעדיו הענף

כמות האפרוחים אותם הם רוכשים.
הדבר מביא לעודף גדול מאוד של ביצי

משנה את פניו ורמת הרווחיות תקטן

רבייה שלא ניתן להשתמש בהן .בניסיון
למזער את הנזקים של עודפי הביצים

באופן משמעותי.
בתקווה לימים טובים יותר

שחטנו את להקת הדרום בגיל  56שבועות
(חודשיים לפני הזמן) וכן נשחט להקת

עמית חפץ

מסיבת ראש חודש
לילדי כיתות א'-ב' והוריהם שלום!
שוב נפגשים לציין ראש חודש .והפעם  ...חודש תמוז
ניפגש אי"ה ביום שלשי ו' בתמוז ()12.7
בשעה ( 17:00בחמש) בבית הילדים
(הפתעה צוננת לכל משתתף)
מזל גוטליב
7

בירור (מאמר תגובה)
ברצוני להגיב לכתב הדעה שהביע יוחאי

הפשטה מוגזמת של המצב ,יחד עם זלזול

גליק בעלון זה בשבוע שעבר .אתייחס

במחשבותיהם וערכיהם של רוב תושבי

ראשית לדרך ההצגה ולאחר מכן

הקיבוץ.

אתייחס לדברים עצמם.

ועתה ,לתוכן המאמר עצמו :נטען כי

במאמר הוצגו שני מודלים שניתן לנקוט

ערכי הקיבוץ "כבר לא רלוונטיים

בהם .מודל המסורת נצבע בצבעים

למציאות" ,שיש לחדש אותם.

אפלים ,ומודל החדשנות – בצבעי להבה

לפי הבנתי ,ערכי הקיבוץ הם על-זמניים.

חמים .נקבע במשפט אחד או אפילו בין
השורות כי הקיבוץ הולך על פי המודל

"תורה ועבודה" התאימו לרבי עקיבא
כפי שיתאימו גם בעולם עתידני .החיבור

הראשון ,ומשם ואילך הועלתה ביקורת
קשה נגד הדרך הזו.

לארץ נכון ומועיל גם כאשר אחוז
החקלאים יורד .ערכי הקיבוץ שנאמר

הניסיון ליצור תואם מוחלט בין

להכחידם משמשים כמו חוקי

ישן ושנוא וטיפשי ,חדש ואהוב

יסוד למדינה – לאורם נלך כי

וחכם ,כמו גם הקביעה כי
הקיבוץ עודנו ניצב במקום בו

לשם הגשמתם הוקם הקיבוץ.
הקיבוץ אינו מסמך ריק

עמד בשנות קום המדינה ,אינו
אלא הבנה חסרה של הדברים .קל לראות

שניתן למלאו בכל ערך
שיימצא .הוא מותאם לערכיו .באין צורך

כיצד ה"בונים" של פעם שונים מהתקציב
של היום ,הכניסה לשוק ההייטק מנוגדת

בהם – אין צורך בצורת התיישבות כזו.
ואם זו הכוונה ,שתאמר בגלוי" :רוצים

להתבססות על חקלאות בלבד ,ופתיחת
"בית בקבוצה" הוא מימוש חדשני של

להיות יישוב קהילתי".
ואיזה ערך הועלה לגרדום במיוחד? ערך

חזון ישן.
גם העלאת הבעייה הקשה העומדת

השוויון! ערך היסוד עליו מושתת הקיבוץ
בהגדרתו כ"שיתופי" ,יכול כפי הנכתב

לפרקנו ופתירתה במחי-יד ,במין פתרון
קסם שבוודאי כולם יתפעלו ממנו ויעזבו

להיות מוגדר מחדש במכבסת מילים
כ"שוויון הזדמנויות" או כ"נקודת

את עמדתם הקודמת לטובתו אם רק לא

פתיחה שווה" .לא ולא ,כי אנו נשמור על

"יחששו" או "ילכו באפילה" ,הינה
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שוויון אמיתי ,שוויון שיביא לצניעות

סיבה מספיק טובה לגור בקיבוץ .אדם

ולהסתפקות וימעט ככל הניתן צרות עין.

הרואה את דרך חייו מנוגדת לערכי

מותר להעלות תהיות ומותר לטעות

הקיבוץ ,אין זה יועיל לו ולסביבתו

בקיבוץ .אולם שינוי ערכי היסוד אינו

להישאר .לו – כי יצטרך לחיות בשקר

טעות

ו"מתוסכל מהמערכת" .לסביבתו – כי

המטשטשת את השביל ומביאה את

קיבוץ

תורמים

ההולכים בו למעבה היער.

ואידיאולוגים ,שיקדמו את המפעל בדרך

אתייחס לנקודה כואבת אחת ,איתה אני
מסכים דווקא ,אך מכיוון אחר" :האם

הנכונה.
"מהי האידיאולוגיה של הקיבוץ"?

להישאר בקיבוץ?  ...בקיבוץ קל לחיות
ובחוץ קשה" .אומר בבהירות ,ואני

נשאל בכותרת .האידיאולוגיה ידועה,
הערכים טובים .יש להוציאם אל הפועל.

טעות

שצומחים

ממנה.

זו

זקוק

מקווה כי אין הדברים מפתיעים ,שאין זו

לכל

חבריו

גולן נחליאל

השבת פרשת חוקת ,ג' בתמוז []9.7
הלימוד בנושא :גזלה והונאה
מחכים לכם צוות המדריכים
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ממת(י)קים טבעיים – חדש על המדף
החל מיום ראשון הקרוב בע"ה אמכור

לשם כך נדרשה ממני יצירתיות רבה

בחנות הקיבוץ קינוחים מעשה ידיי,

והמון התמדה.

העשויים מרכיבים טבעיים בלבד.

המזון ה"מעובד" לא יצא מביתנו לגמרי,

כרגע כל העניין עדיין בחיתולים ,ומטרת

אבל לאט לאט התחלתי למצוא מענה

השבועות הראשונים היא לבדוק אילו

ותחליפים לכל מיני מזונות ש"החבר'ה"

המוצרים יהיו אהובים על ידי החברים,

אוהבים ,ואלו נכנסו לרפרטואר המזונות

לפי זה אדע מה להכין ולמכור בפעמים

שלנו בארוחות הערב ובסעודות השבת.

הבאות .על כן אבקש מכל אחד שרוכש
מהמוצרים :אנא ספרו לי

האתגר העיקרי שלי היה בממתקים של
הילדים .מן הסתם נטייתם

האם הם לטעמכם או לא.
ובעיקר אשמח לשמוע הצעות

הטבעית של ילדים (וגם שלנו
המבוגרים) היא למתוק,

לשיפור ולייעול.

וכמובן שמסביבנו השפע קיים
והם חשופים לכל האפשרויות

אז מאיפה כל זה התחיל?
כבר תקופה ארוכה שאני מתעניינת מאוד

והמגוון .גם שם יצאתי למסע מרתק,
הפעם ברחבי קבוצות הפייסבוק,

בנושא התזונה .אני קוראת ,לומדת
ובודקת מהם המזונות הטובים לי יותר

ומצאתי עולם שלם של ממתקים
מרכיבים טבעיים בלבד.

והטובים לי פחות .כל זאת תוך שיטוט
נרחב ברחבי האינטרנט ובחיפוש אחר

ב"רכיבים טבעיים" כוונתי היא למזונות
הקרובים ביותר לצורת המקור שלהם

ספרים מעניינים בנושא.
לאט לאט (או מהר מהר) גם התחלתי

בטבע ,ושאינם מכילים חומרים
משמרים .לקטגוריה זו נכנסים :פירות,

בשינוי תזונתי .הגלוטן ,הסוכר ,והאוכל
המעובד יצאו מהתפריט ,ופינו את

דבש ,מייפל טהור ,סילאן ,שקדים
ואגוזים ,קוקוס ,קקאו ועוד.

מקומם למזונות טבעיים יותר.
כמובן שבתור אשת איש ואם לגוזלים,

בכוונה איני משתמשת במושג "ממתקים
בריאים" אלא ב"ממתקים טבעיים",

השאיפה שלי היא שגם בני משפחתי ילכו

וזאת מהסיבה שממתיק הוא עדיין סוג

יותר.

של סוכר .אומנם בריא בהרבה מסוכר

בדרכי

ויאכלו

אוכל

טבעי
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לבן ,אבל יש אנשים שגם ממתיקים אלו

אז למי המוצרים מתאימים?

עלולים להיות מזיקים להם .וכמו כל

 ראשית-לכולם! לכל מי שיהיה לו
טעים.

כך התחלתי להכין שוקולד ביתי ,גלידות

 שנית ,לאנשים שנמנעים מלאכול
סוכר וגלוטן או מזונות אחרים .בכל

דבר ,גם מהם יש לצרוך במידה.
ביתיות ,עוגות ללא סוכר וללא גלוטן
ועוד דברי מתיקה .חלק מהמתכונים

מוצר שאכין ,אני מתכוונת לפרט את
רשימת הרכיבים ,כך ניתן יהיה להימנע

לשמחתי הממתקים אהובים על ילדי
(וגם על ילדי השכנים) והם שמחים מאוד

ממזונות שרגישים אליהם.

מצאתי ופיתחתי ,ואת חלקם המצאתי.

 לילדים

–

בתקווה

שהמתיקות

לאכול אותם .אומנם ה"ממתקים
הרגילים" לא יצאו לגמרי מחיינו ,אך הם

הטבעית תהיה להם טעימה.

בהחלט לא מהווים חלק משמעותי בהם.
וזה-בהחלט-מספק.

ולסיכומו של עניין:
אשמח לשמוע את חוות דעתכם .היא
מאוד חשובה לי להתפתחות ולהמשך
התהליך.
שבת שלום!

לילך פלק
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משולחנו של זאב
לפני אסיפת החברים עומדים כרגע מספר

משאב הרכב  -נושא נוסף על שולחננו הוא

נושאים שהתבשלו ארוכות ומגיעים לשלב

הצעה לארגון שונה של משאב הרכב .אסף

הגמר ,וכולם מתחרים על תשומת הלב

כתב על כך לפני שבועיים .את הרעיון

הציבורית והזמן של האסיפה .הבנייה

שהוצג במזכירות ניתן לכנות בשם

בתהליך הצבעות ,שבעקבותיו נדע האם

"הכללה" (בניגוד ל"הפרטה") .חברים

ומה עושים בשלב ראשון ,ומה נדחה לשלב

העירו לנו שהמינוח "הכללה" איננו ברור.

הבא .על כל פנים ,עוד נידרש כולנו לגבש

אולי חוסר הבהירות נובע גם מכך

עמדות מוצקות וגם להתפשר עליהן.
נושא המקררים יצא גם הוא מהקיפאון

שבתנועה הקיבוצית הכיוון הזה נדיר.
דווקא במערכות כלליות בעולם כולו הוא

הזמני ויובא להכרעה .אם ירצה ה' .נעסוק
במוצאי שבת בנושא נוסף – שינויים

מוכר יותר ויש תזוזה מעניינת לכיוונו.
ההצעה באה על רקע כשלים בשיטה

בתקנון העבודה .כל מה שקשור בעבודה

הנוכחית וניסיון ליצור התנהלות שוויונית

נדון אצלנו כמובן בכובד ראש וגם בהרבה

יותר .עם פחות מתחים וחיכוכים.

רגש .באופן אישי אני מקווה שהדיון לא
יהיה על העבר אלא על העתיד .והמינון בין

נושא נוסף שנדרשנו לו היה חלקים
מסוימיים של מסלול צעירים .יש להכיר

השכל לרגש ,בין התחשבות בצרכי הפרט,
להתחשבות בצרכי המשק יהיה נכון .חסר

בכך שקיים פער המחייב חשיבה .הקיבוץ
מבחינתו חש שהוא מרעיף כל טוב,

לנו כמובן ההיבט הכלכלי  -בזה יתרוננו
ובזאת חולשתנו כאחד .אנחנו גם

במגבלות מעטות ביותר .אבל מבחינתם של
רבים מהצעירים ,אנחנו קשים מדי ,בלתי

מעבידים ,בעלי הבית ,וגם מועסקים -
אינטרסים מורכבים.

מתחשבים בצרכים החשובים שלהם ,וכן
הלאה .אין במשוואה הזו צודקים וטועים.

מוסר העבודה  -בתוך חדרי הישיבות
מתהלך כל הזמן "פיל ורוד" בבחינת נראה

עלינו למצוא דרכים להקטין את הפער
הזה .ייתכן שניתן להקטין את הפער ע"י

ואיננו מדובר .הלוא הוא הטענה על ירידה
במוסר העבודה בקיבוץ .דומני שאצל רובנו

העברת יותר אחריות ומרחב החלטה
לצעירים .חלק מהצעירים אינם שוקלים

טענה זו מתייחסת יותר לזולתנו ופחות

את השיקולים הכלכליים שכל אדם פרטי

לעצמנו.

היה שוקל .גם אדם פרטי רוצה ללמוד
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בתנאים טובים ,אך בהחלטותיו הוא שוקל

ומגבלותיהם ,במסגרת כללים ונהלים

את התועלת מול המחיר .צורת החיים

הנוגעים לעלויות ,לעבודה בקיבוץ ,ועוד.

שלנו גורמת לצעירנו להתאמן מעט מדי

השיטה אולי נכונה בבסיסה .אך הזמנים

במערכת שיקולים זו .למען האמת ,צורת

משתנים ומעת לעת עלינו לבחון עד כמה

חיינו האידיאולוגית מזמינה מצב כזה.

היא ישימה ,שוויונית ,יעילה והוגנת .אלו

האמת היא שהבקשות של צעירינו אינן

ארבע דרישות שלעתים מתנגשות זו עם זו.

הן

אנו במזכירות רוצים לבחון מודלים

לגיטימיות ,ובסך הכל אנחנו גאים מאד
בילדינו ,הם יודעים לחסוך ,לעבוד קשה

אחרים .בקיבוצים שיתופיים דומים לנו
קיימות גישות שונות לנושא .בכוונתנו

ולהוציא מעצמם מעל ומעבר למצופה .אבל
בתחום הזה יש לא אחת חיכוכים שאנו

ללמוד ואולי גם לאמץ מרכיבים
שמתאימים לנו .כמובן שבהמשך נרחיב

חשים שנובעים מהיעדר סדר עדיפות ברור.
זה המקום להזכיר את ההשקעה העצומה

את מעגלי החשיבה על הנושא.
באופק ,ממתין לנו בסבלנות גם הדיון

שלנו ,במונחי כוח אדם וכסף ,בחינוך

בתקנון הרדום .הוא מוכן על כל חלקיו

מינקות ועד בגרות .האם השפע איננו

לדיון באסיפה .מסתבר ש"זמן אסיפה"

מופרז והופך מתועלת לנזק? מאידך גיסא
יש לזכור שההשקעה הטובה ביותר

הוא מוצר במחסור ,שמהווה צוואר בקבוק
ומעכב תהליכים והחלטות .מה ניתן

למשפחה הפרטית ולקיבוץ כמכלול היא
בשדרוג ההון האנושי .עצם המונח "הון

לעשות? לקיים אסיפות מתי שניתן למרות
העומס שזה מביא על כולנו (או לפחות על

אנושי" כבר מקפיץ אותי .אלה הם אנחנו,
בנינו ,ההווה והעתיד כאחד .אנו מצפים

אלו שמשתתפים באסיפות) .ואולי חשוב
מכך ,להפוך את האספות ליעילות

מילדינו להתמקד בלימודים ולנצל את
הזמן לרכוש יותר ויותר כלים לחיים,

וממוקדות יותר .לקצר בנאומים .אפשר
ואף רצוי להציע ולהתווכח ,הן על

ומנסים לספק מסגרת מיטבית ללימודים.
זו ההתנהגות הנכונה גם במישור המוסרי

פרוצדורה והן על מהות (עדיף על מהות)...
אבל מתוך הבנה שזמנם של החברים

והחברתי וגם במישור הכלכלי.
מודל החינוך הגבוה שלנו מתעדכן כל

וזמנה של האסיפה יקרים .בסופו של דבר
זה המצב .דמוקרטיה היא אולי צורת

מספר שנים ,כאשר הבסיס הוא לאפשר
השכלה גבוהה לכולם בהתאם ליכולתם

החיים הכי פחות גרועה ,אבל היא דורשת
השקעת זמן רב.

מופרזות

כשלעצמן.

בדרך

כלל
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"רואים רחוק רואים קיבוץ"
במוצאי שבת נפגשנו צעירינו ובעלי

מתוך ראיית טובת

תפקידים לשיחה על נושאים המעסיקים

הסטודנט.

שמענו

אותם בתקופה האחרונה.

וראינו גישות שונות

פגישה ראשונה התקיימה עם תולי

בקיבוצים

בגלייבטר ,ועניינה התנהלות כלכלית

לנו .אנחנו בוחנים את העניין מתוך

מחוץ לקיבוץ :ביטוח לאומי ,בריאות,

מגמה ליצור מסלול המאפשר יותר מרחב

עניינים שבין עובד למעביד ,שכר דירה

בחירה

בתקופת

ועוד .פגישה זו התקיימה לבקשתם של
מספר צעירים מתוך תחושה שחסר להם

הלימודים ,ופחות התערבות של הקיבוץ
בהחלטות אלו .כמובן שהקיבוץ ימשיך

מידע בתחומים אלו.
הפגישה השנייה הייתה עם סטודנטים

לראות עצמו אחראי לתת לסטודנטים
תנאים כלכליים ופיזיים שיאפשרו להם

ותיקים וחדשים .בעקבותיה מסר אסף

התמקדות בלימודים והצלחה בהם .עד

ב.א .את הדברים הבאים:

כאן דבריו של אסף.

הפגישה באה על רקע שמועות
שהסתובבו בין הסטודנטים שיש כוונה

בימים אלו חברים מהוועדה עסוקים
בהכנת חדרים לבוגרי י"ב ,שייצאו לשנת

להרע את מצבם לעומת המצב היום,
בעיקר בתחום של מגורים מחוץ לקיבוץ

שרות החל מאמצע יולי .מקווים
ומאחלים שתהיה שנה משמעותית לכל

בזמן הלימודים.
בפגישה ,כמו גם בפגישות אישיות עם

הצדדים.
החל מהשבוע הקרוב ובמהלך החודשים

סטודנטים ,הבהרנו שהאמת הפוכה
לגמרי .הופתענו לשמוע אמירות

הבאים חלק מבנינו ,בוגרי י"ג ,יתגייסו
לתפקידים שונים בצה"ל ,בעוד אחרים

המבטאות חוסר אמון והתייחסות
במושגים של "אתם" מול "אנחנו",

ימשיכו
ובישיבות.

במכינות

כאילו חברים הנושאים בתפקידים
רוצים ברעתם של הסטודנטים.

הסטודנטים בעיצומם של בחינות והגשת
עבודות ,איחולי הצלחה לכולם.

הייתה הסכמה רחבה שעלינו לבדוק

זיכרו ,כאן ביתכם ,כאן מחכים לכם

מחדש את הגישה והנהלים שלנו בנושא,

תמיד בשמחה ובאהבה .ועדת צעירים
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דומים

והחלטה

לתקופה

לסטודנט

נוספת

ברכות עם גיוסך
ברכות לך מיכל בית אריה עם גיוסך לצה"ל לתפקיד משקי"ת נפגעים.
מאחלים לך שירות מיטבי.
מי יתן ולא תצטרכי ללוות נפגעים חדשים.
מחבקים ואוהבים  -ועדת צעירים

"כביסת מדים" – מה זה אומר?
לאחרונה ערכנו מספר שינויים בנושא
כביסה וגיהוץ מדים ,במטרה לשפר את

הפריטים בתאי הכביסה הרגילים .גם
אם זה לא תמיד נח להתחיל למיין את

השירות ולהתאים אותו יותר לצרכי

הכביסה לתאים הייעודיים ,יש חשיבות

הצעירים הנזקקים לשירות כביסה מהיר

לכך .הן בשביל אלו שמשתמשים בשירות

בסוף השבוע .יחד עם זאת ,נוכחנו שלא

זה  -הם באמת צריכים את בגדיהם

כולם מודעים למטרת כביסת המדים

במהירות האפשרית ,וכביסה שאינה

ולהיקף השימוש שיש לעשות באפשרות

דחופה מעכבת את הטיפול בכביסה

זו ,ולכן ראינו לנכון להבהיר את

הדחופה ,והן בשביל התורנים שמטפלים

הדברים.

בכביסה .אין הכוונה שיטפלו ,יגהצו

כל הכביסה הנזרקת לתא של כביסת

ויקפלו כמויות גדולות של כביסה שלא

מדים מתכבסת בין יום שישי למוצאי
שבת (תלוי בשעון חורף או קיץ) ,תוך

לצורך.
בכביסת מדים מגהצים מדי א' במידת

הנחה שמי שזרק כביסה לתא זה באמת
זקוק לכל פרטיו נקיים ,ובהקדם

הצורך ובגדי שבת ,מתוך הבנה שיש
צעירים בשנת י"ג /ישיבות ומדרשות

האפשרי.
אם אין צורך שכביסה מלוכלכת תתכבס

שחוזרים /יוצאים רק פעם בשבועיים
וזקוקים לאותם בגדים בשבוע העוקב.

את

אחראית תורנויות -איילת אריכא
מנהלת ענף הבגד -אושר קולמן

ותטופל

במהירות,

יש

לזרוק
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נר זיכרון
בתמוז
ג'
ה' בתמוז
ה' בתמוז
בתמוז
ז'
בתמוז
ז'
בתמוז
ח'
בתמוז
ט'
י"א בתמוז
י"א בתמוז
י"ז בתמוז
בתמוז
כ'
כ"ב בתמוז
כ"ז בתמוז
כ"ט בתמוז

תשמ"ד
תשנ"ח
תשע"ד
תשמ"ז
תשס"א
תשמ"ה
תשס"ה
תשס"א
תשע"ב
תשמ"ט
תשס"ו
תשנ"ד
תשס"ג
תשכ"א

יששכר (ישא) כוכבא
אלזה וצלר
יעקב בר שלום
ציפורה כוהן
דרור אפרתי
יהודית הולנדר
יהודית זמוש
מרים אריאל
יוסף הרטום
דוד בית אריה
יששכר-דב (ברטי) אקרט
יהושע שרייבר
דור טסלר
שמואל סלומון
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על סדר היום באסיפת החברים
 שאילתות.1

מקררים :השלמת דיון

.2

תקנון עבודה – עדכונים ושינויים.
האסיפה תתקיים במוצאי שבת בשעה 21:30

פורסם ב"ידיעות יבנה" –
בנושא ניהול
כולנו מסכימים לכך ,כאשר בלהט הויכוח
באספת החברים מצליח היו"ר להשליט את
מרותו על המתווכחים הצמאים ל  ...זמננו
היקר ,בפרט שהיו"ר הנוכחי התנה מראש
שתנתנה לו סמכויות מלאות ואף הוחלט ,כי

י"א בסיון תשי"א 15.6.1951

אסיפת החברים
להצעותיה של המזכירות .ואין זו שאלה של
זמן בלבד ,חסרה לחבר האינפורמציה
המקצועית הדרושה לשם קביעת עמדה
(ולרוב אין די בזו המתפרסמת על הלוח
השחור) ועמדתו מתגבשת רק באספה עם

ברשות היו"ר לסיים את הויכוח "לפי ראות
עיניו" (ר' "ידיעות יבנה" מס'  8תשי"א) .בכל
זאת הולך ומתגבר אצלי הרושם ,כי מדיניות
"קציר האומר" שאנו עדים לה באספות
החברים זה כחצי שנה ,אליה וקוץ בה.
במיוחד בא אני לחלוק על הכיוון המתבלט
לאחרונה להפנות את הדיון לאפיק צר ביותר

שמיעת ההסבר של חברי המזכירות .מטבע
הדברים אפוא שהחבר ,גם אם הוא מעונין
לבוא לאספה ולהשתתף בדיון ובהכרעה על
עניני הקבוצה ,אין ביכלתו להיהפך למוסד
מכין ומקביל למזכירות או לועדות השונות.
אין ביכלתו ואף אין צורך בכך .וגם אם נכון
הדבר ,כי הצעות המופיעות בזמן האספה

של הצעות המזכירות או מוסד-קבע אחר.
נראה לי שכיוון זה ,שכרו יוצא בהפסדו.
אספת החברים בקבוצה איננה מוסד
המורכב מאנשים ,אשר הדיון על עניני
הקבוצה הוא אומנותם .החבר טרוד יום-יום
בעבודתו ,ולמרות הפרסום המוקדם (ויש
לברך על כך) אין באפשרותו להקדיש את

עלולות להאריך את הדיון ולגזול זמן יקר,
הרי הפתרון המקובל מעורר לפעמים את
הרושם ,כי תפקידה של האספה הוא לרוב
מיכני והוא מתבטא בקבלת אינפורמציה
והרמת ידים ,עובדה שאין בה כדי להקנות
לחבר את ההרגשה שהוא באמת שותף
להכרעה על אותם הענינים המובאים

הזמן הדרוש על מנת להכין ולהגיש בעוד

לאספה.

מרדכי חיות

מועד הצעות נגדיות
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החומר נמסר למערכת ע"י אתר מורשת
וכוחו יפה גם בעבור  65שנים

בוסתן יבנאי
בעבר הרחוק התפרנס קיבוצנו בכבוד מסוגים

למקום ובקרוב ,כך נקווה ,יחובר המתחם גם

שונים של עצי פרי .מאז זרמו הרבה מים

לחשמל.

בממטרות ובטפטפות ....הפרדס נעקר כבר

בהמשך קיימות עוד תכניות רבות כמו – סידור

לפני  30שנה ויותר ,אחריו נעקרו גם מטעי
התפוחים והאבוקדו( .מטעי הבננות וכרם

שבילים ,שיקום מערכת ההשקיה ,נטיעת עצים
חדשים ,הקמת פינות ישיבה  /מנגל  /קומזיץ,

הענבים נעלמו מהנוף עוד הרבה לפני כן) חברנו

מתקנים אקולוגיים ועוד .מרבית הדברים

בנצי טסלר ,איש פרדס ומטע ותיק וחרוץ,

המתוכננים אינם כרוכים בעלות כספית

ראה בצער את ירידת קרנו של ענף המטעים
וחש בחסרונם של עצי הפרי .בעזרת חברים

משמעותית אלא ביוזמה ורצון של חברים
להתגייס ולסייע .אנו מקווים ומניחים שאם

ובני משפחה יזם בנצי הקמה של בוסתן

נצליח לממש אפילו רק חלק מהתוכניות,

מוריק .איתר חלקה נטושה ומוזנחת בצפון
מערב הקיבוץ .הכשיר את השטח ,סידר
השקייה ,נטע עצים ,וטיפל בהם .בחלוף הזמן

המקום בהחלט יהיה מבוקש ע"י החברים.
ומכאן נובע התנאי השני להצלחת המקום
והוא שכל מי שיעשה שימוש בו ידאג לכך

היו ניסיונות שונים ,מוצלחים יותר או פחות,

שהבאים אחריו יוכלו ליהנות לפחות כמוהו.

של חברים ושל מערכת החינוך ,לקחת אחריות
על המקום .בשנים האחרונות התדרדר מצבו
של הבוסתן .הן מבחינת התחזוקה השוטפת

כאמור ,אחת הבעיות של המקום היא כניסה
בלתי מבוקרת של כל מיני אנשים ,כולל מחוץ
לקיבוץ ,כולל בשבתות .לכן החל משבוע הבא

והן מבחינת מבקרים בלתי קרואים שפקדו

השערים יהיו נעולים באופן קבוע .מי שמעוניין

אותו למטרות שונות ומשונות ולא תמיד
רצויות.

להשתמש במקום יפנה למויש לקבל מפתח
והנחיות לשימוש .אם וכאשר נראה שהביקוש

לאחרונה מסתמן שינוי חיובי .חברנו מויש
וסטרייך לקח על עצמו את האחריות לבוסתן

גדל ,ניכנס לנוהל מסודר של הזמנות וכללי
התנהגות במתחם .בהזדמנות זו ברצוני

ועם עזרה של חברים (שבוודאי תלך ותגבר עם
הזמן) הוא משקיע זמן ומאמץ על מנת לשקם
את הבוסתן ולהפוך אותו למקום אטרקטיבי
לקיום אירועים ומפגשים מסוגים שונים .עצים

להודות לבעלי מלאכה (גוגל ,יובל ,חזקי)
ולחברים שתרמו מזמנם לשיקום המקום .ועוד
יותר מכך לקרוא לכל מי שיכול ומעוניין לסייע
בהמשך .העבודה רבה והפוטנציאל גדול ,זה

חולים נגזמו או נעקרו ,הגדר ההרוסה שוקמה,

תלוי רק בנו.

הוקמו שערי כניסה ,חודשה אספקת המים
18

אסף בית אריה

לוח הודעות
מרפאה
אחות כוננת בשבת פרשת "חוקת" – אחות בית סביון.
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:
17:30-14:30
יום ראשון
16:00-14:30
יום שני
13:00-09:30
יום שלישי
שבת שלום
 09:00-08:00ו15:30-14:30-
יום חמישי
העמותה למען החבר הותיק – חבל יבנה
 יום ראשון ה' בתמוז )10.7( ,בשעה  8:45תנ"ך עם חנה לבל
 יום שני ו' בתמוז )11.7( ,בשעה " 10:15הסיכסוך הישראלי פלסטיני" מרצה :גיל רביבו
 9:00-12:00 בזאר בגדי נשים עם גלי

בואו בשמחה!

החלטתם לנסוע לחו"ל או לרכוש מט"ח?
עזרו לי להערך לכך .התקשרו אלי או השאירו הודעה ב 8708 -מספר ימים קודם.
נא ליידע אותי על סוג המטבע ,על הסכום ,ולמתי ברצונכם לקבלו.
בתודה מראש ,שושנה וייסמן
לו"ז החופש הגדול
לו"ז החופש הגדול מוצג באתר וביישומון יבנט( .בתיבת "מידע").
מי שעדיין לא התקין את האפליקציה מוזמן לעשות זאת.
נשמח לעזור .דינה ספראי ושמוליק טסלר

שמח תשמח
 חגיגת בת המצוה לרני גורליק תתקיים ביום שני ,ה' בתמוז (.)11.7
 חגיגת בת המצווה של יהב גלס תתקיים ביום רביעי ,י"ד בתמוז ()20.7
 עלייה לתורה של ניתאי עדיקה תתקיים בשבת פרשת מסעי ,ב' באב ()6.8
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קיץ /

שרה פרלמן

אני נושמת אותך בכבדות
אני מזהה אותך בראש ולאט לאט
אתה משתלט לי על הגוף
זה מתחיל בתודעה במיינד ואני מנסה להסתכל עליך
אתה מעיק
אתה קשה
אתה לא נעים
כל כך הרבה מחשבות סביב קיץ חם
אבל אתיידד אתך
אעביר אותך לפינה בגוף ואציע לך ידידות
נסתכל אחד על השני
זה לא יקרה בפעם אחת
ואפילו לא פעמים
המיינד מספר לי סיפורים מטורפים אבל מזכיר לי שיש
זכרון של רגש השומר על פינות שפויות של קיץ בעבר
הגוף חם לו מאד
והתחושה מתעמעמת
אז איך אוכל להסתכל עליך
אברח לחוף של ים גורדון ולבריכת גורדון
קיץ תל אביבי מנחם
סנדוויצ'ים ממלפפון כבוש על מרפסת פלורנטינית
מציל צועק קרטיב קרטיב
הים מלטף מקרר מלוח
אז קיץ בוא נהיה ידידים טובים
תנוח בפינתך ואני אסע במנהרת הזמן
וכך נוכל לחיות ביחד
אתה תחמם
אני אתקרר
ושקט ושלוה עד ספטמבר א וקטובר
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הכתובת למשלוח
מאמרים למערכת:
bimkomon@gmail.com

