י"ג באלול תשע"ט
()13.9.19
רחים או עַ ל הַ בֵ יצִ ים לא ִת ַקח
" ...וְ הָ אֵ ם רבֶ צֶ ת עַ ל הָ אֶ פְ ִ
הָ אֵ ם עַ ל הַ בָ נִ יםַ :שלֵחַ ְת ַשלַח
אֶ ת הָ אֵ ם וְ אֶ ת הַ בָ נִ ים ִת ַקח לָך
ְ לְמַ עַ ן יִ יטַ ב לְָך
וְ הַ אֲ ַרכְ ָת י ִָמים"

מצוות
שילוח הקן

שבת פרשת כי תצא
צאת השבת 19:26--

כניסת השבת 18:28 -
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שבת פרשת כי תצא
ליל שבת
18:28
רבע שעה
לאחר הדל"נ

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת ותפילת ערבית

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחר התפילה והקידוש יתקיים שיעורו של קובי שטיין

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן"

19:26

צאת השבתשיעור
אסיפת חברים ע"ס היום  :הקמת צוות אד הוק לאיתור מועמד/ת לריכוז החינוך,

21:30

השקעות והמשך דו"ח חצי שנתי.

מזל טוב לשוש אשר לבת המצווה של הנכדה אביב ,בתם של קרן ואלי מינסטר.

זמני תפילות
הבית האדום פתוח בשבת מ 17:45-עד .18:45
גלריית רפי פתוחה בשבת מ 17:15-עד .18:30
משק הילדים פתוח בשבת מ 17:00-עד .18:00

מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת ,בשעה 18:40
מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20
מנחה בשכונה הצפונית  -בשעה  ,18:30ערבית ב20:30-
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15

זמן הנחת תפילין בשבוע הקרוב 05:31
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ

שבת חתן למרים שמעון ונעם תהיה השבת ,פרשת "כי תצא".
החתונה תתקיים בשבוע הבא בישוב הקהילתי מסד .
2

"לא תוכל להתעלם"  /אסף כהן
כשניצול השואה וחתן פרס נובל אלי ויזל

מן ציווי זה :לא תוכל? האם ניתן לצוות

התריע בנאומו המפורסם בבית הלבן על
הסכנה שבאדישות ,הוא ודאי לא שיער

על חוסר יכולת? הרי כולנו יכולים
להתעלם ובקלות ,אם נרצה או לא נרצה.

בנפשו עד כמה היא תפרח ותתעצם
דווקא בתקופה המודרנית.

אבל אולי כפי שניתן לפתח יכולת ,ניתן
לפתח גם חוסר יכולת .יתכן שחוסר

נדמה כי זוהי שעתה היפה ביותר של
האדישות .אם בימים עברו נאלצנו

היכולת להתעלם ,אותו מבקשת התורה,
נובע מפיתוח מצפן מוסרי שלא נותן

להתאמץ על מנת להתעלם מדבר מה
משמעותי שקרה לידינו ,היום ניתן פשוט

לשקוע בנוחות של חוסר המודעות .הוא
נובע מאמפתיה כזו שדרכה אי אפשר

להטות את הראש כלפי מטה ,אל
הסמארטפון,

להעלים עין ממצוקתו של האחר .לא
מתוך חשש שאברי גלעד ייצא עם

ובשנייה אחת אתה כבר לא חלק
מהמתרחש סביבך.

מצלמות במסגרת תוכנית הטלוויזיה
"מה אתם הייתם עושים" ,אלא מתוך

אין ספק שהרבה יותר פשוט להוריד את
הראש ,הרבה יותר קל להסיט את

אכפתיות אמיתית
בחברה בה אני נמצא.

אותי

המבט .ודווקא בגלל הקלות הזו ,לא
ברורה האמירה של התורה על השבת

כשבאמת אכפת לי ממשהו ,אני לא יכול
להתעלם ממנו ,גם אם ממש אנסה.

אבידה" :לא תוכל להתעלם" .הרי כולנו
מראים לפעמים יכולת התעלמות

כשבאמת אכפת לי מרכושו של אחר ,אני
אשיב לו אותו ויהי מה.

מרשימה כשדברים לא באים לנו בטוב:
קבצן שמבקש כסף ,ילד שמבקש תשומת

נקווה שבחודש אלול יהיה לנו כל כך
אכפת שלא נוכל להתעלם מהדברים

לב או אפילו חבר או חברה שמחפשים
החלפה בתורנות דקה לפני שבת .איזה

אותם אנו צריכים לתקן.
שבת שלום!
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לסובבים

לקראת ראש השנה ויום כיפור תש"פ
מקומות ישיבה לנשים בבית הכנסת
נשים המבקשות להזמין מקומות ישיבה או תוספת מקומות
בבית הכנסת בראש השנה וביום כיפור ,מתבקשות לפנות ליונת ברטוב
במייל , yonatbt@gmail.com -בווטסאפ (נייד )050-6998847
או בכתב לתא הדואר שלי.
נא להעביר בקשות עד ליום שני ,23.9 ,כ"ג באלול.
כמו כן ,במידה ואתן נוסעות  -בבקשה עדכנו אותי.
בברכה,
יונת ברטוב  -ועדת בית הכנסת.

ברוכות הבאות לבנות השירות הלאומי תש"ף:
לוטם כפיר מתקומה  -עובדת בזוגון א'-ב' ,משפחה מארחת :איילת ואור אריכא.
אילת מרדכי מקדומים  -עובדת בזוגון ג'-ד' ובמשק הילדים ,משפחה מארחת :רן ועינת
לוי.
נילי יעקב מכפר חסידים  -עובדת במשק הילדים ,משפחה מארחת :לינוי ודביר עדיקה.
נעה טמיר מבית אל  -עובדת בשק"ל ,משפחה מארחת :רעות ואושר חן.
תהילה בן שחר מפתח תקוה  -עובדת בשק"ל ,משפחה מארחת :קובי ושרי שטיין.
מאחלות לכן שנה טובה של עשייה מבורכת,
אביה בטר ודבורה כהן  -אחראיות בנות ש.ל.

עונת הרחצה בבריכה
תסתיים ביום שישי ,ט"ו באלול תשע"ט.20.9.19 ,
להתראות בעונה הבאה,
נחום ריין וסיון לנג
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פעם זה היה מקום שוקק חיים  /שמשון
נסעתי על הכביש ומבטי נח על תיבת נח

האחרון והמיואש לקח לפני שבוע סיבוב

המונחת מאז כלו המים ,בחזית משק

פרסה ועזב את האורווה .שטח המרעה

הילדים .נח והחיות שעמדו על סיפון התיבה

הירוק יובש ,התבייש והושב לענף הגד"ש.

כנראה נטשו .הם כבר לא בתמונה .השער

החממה הרוסה ,גם הדקלים כבר מתו.

היה נעול ,ציפור לא צייצה .דממת מוות.

בריכת הדגים אין בה מים ומעט הצאן

מרגיש מלחיץ.

שנשאר נראה כמו "שה לעולה" ,כאילו אין

נכנסתי בחשאי ומצאתי מקום שומם.
פתחתי צוהר לתיבה ומצאתי בתוכה

בשביל מי ומה לחיות.
אפילו הכלב ויטאלי כבר יותר מדי זקן

אווירת נכאים .צב שלא ממהר לשום

בשביל להתלונן על המצב.

מקום ,נחש שבע בכלוב אחרי שאכל את

אביה כרגע משתדל לתחזק את המקום

העכבר היומי ועוד כמה צ'ינצ'לות שאוכלות
כרוב ונראות כמו ברירת מחדל.

ובכל זאת ,המקום נראה כמו מי שהעתיד
כבר מאחוריו .פעם זה היה מקום שוקק

כעבור כמה ימים חזרתי לאביה דפנה,
מדריך ה'-ו' ,שמחזיק כרגע את משק

חיים ועכשיו " -שלא נדע" בבחינת "רחוק
מן העין רחוק מו הלב".

הילדים עם בת שירות לאומי ומדי פעם
בעזרתם של הילדים ,והסכמנו שהתחושה

ואולי בצוק העיתים עבר זמנו ,ואת ערכי
העבודה נצטרך ללמד את הילדים במקום-
אחר?!

קשה .אדמת המקום חֲ ֵרבָ ה וזועקת .הסוס

אז

והיום
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תאאא"ט

"מגובה הלב" – ספרו של רועי בן טולילה
דברים שכתב האח ,מתן

מאליה ,על אינספור התוכניות בהן הוא
משתתף (מנטור בתוכנית היוקרתית של
'מעוז' ,יועץ אירגוני ומרצה מבוקש,
שחקן נבחרת ישראל בכדורסל על
כסאות גלגלים  -רשימה חלקית בלבד)
ועל המפגשים הרבים והמיוחדים
שהזדמנו לו על הדרך.

במאי  2004נפצע אחי הצעיר והאהוב
רועי באופן קשה מאוד במהלך שירותו
הצבאי .אש ידידותית ,כך היתה ההודעה
ברדיו .מסלול החיים שלו ושל כל
המשפחה שלנו השתנה כליל .אני חושב
שכמעט כל רגע משמעותי בחיים שלי
מאז ועד היום מושפע מאותו רגע בו
הקליע שפגע בחוט השדרה שלו נעצר
סנטימטר אחד מהלב (עדיין שם עד
היום) ,והותיר את רועי משותק בפלג
גופו התחתון .הבחירה שלי באמנות
כמרכז חיי ,המשפחה שהקמתי עם
שירלי ,הבחירה לעסוק בחינוך ,הכל
תולדה של הימים מותחי העצבים
והדרמטיים בבי"ח רמב"ם ,במחלקת
טיפול נמרץ.
מה שראינו שם מבין הדמעות והפחד,
היה כמויות של אהבה ,חסד ורגישות
שגרמו להאמין שהבלתי-יאומן יקרה
ושרועי ייצא מזה ,למרות הכל.
רועי ,שאין לי מילים לתאר את הדרך
שעבר מאז ,מפרסם את ספרו "מגובה
הלב" בהוצאת ידיעות ספרים.
אמיץ ,כן ורגיש כמו שרק הוא יכול
להיות ,כותב על החיים שאחרי :על
הזוגיות החדשה של מאיה עם אדם על
כיסא גלגלים ,על ההורות שלו (ארבעה
ילדים נפלאים) שאינה דומה להורות
הרגילה שאנו לוקחים לעיתים כמובנת
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אחד משני הטייסים ,לא ידע כלל שהוא
מחלץ את רועי  -אחד מחבריו הטובים
ביותר .אם הם לא היו נוחתים ,אם הם
היו הולכים לפי ההוראות ,אם אנשים
אחרים היו מעורבים ,מה הם היו
מחליטים .המסוק החולף חותך מרחק
קטן כל כך ,בין חיים ללא-חיים ,בין אין
לבין יש .מודה אני.

סנטימטר אחד מהלב ,וכל זה לא היה
קיים .וזה השיעור שלי לחיים  -שלימד
אותי אחי הקטן ,הגדול.
ציירתי את הציור שעל הכריכה לפני
כחצי שנה .כמעט כל מסוק שעובר
בשמיים מתקשר אצלי ללילה ההוא
ב ,2004-בו הטייסים נחתו בניגוד גמור
להוראות ולפקודות ,ופינו את רועי
לאחר ההחייאה שעבר .דני גומז ז"ל,

על הספר :מגובה הלב הוא לא אוטוביוגרפיה ,בטח לא במובן המקובל ,אלא סיפור .סיפור
על מאבקים ,על ניצחונות קטנים וגדולים ,על רגעים מרגשים ועל חוויות מצחיקות עד
דמעות .בראש ובראשונה זהו סיפור מעורר השראה של אדם אחד שבתוך עמו הוא יושב ,ועל
הדמויות הגדולות מהחיים שהוא פוגש בדרכו .זהו סיפור קטן על בחירה וסיפור גדול עלינו,
כחברה .בחן שובה לב נע בן טולילה על הציר שבין הומור לטרגדיה ,בין מציאות לדמיון,
ומצייר במילים את השביל שכולנו צועדים בו בעיניים עצומות.

יום הבחירות

(מתוך פירסוםמש"א בשבוע שעבר)

בשנה האחרונה עברנו שתי מערכות בחירות – הראשונה למועצה האיזורית והשנייה לכנסת
וצברנו ניסיון מגוון בהפעלת מערכות הקיבוץ ביום המוכרז ע"י מוסדות המדינה כ"יום
שבתון" .לקראת הבחירות הקרובות ,קיימנו דיונים נוספים בפורומים שונים.
לאחר בחינת האפשרויות השונות ,הוחלט בהנהלת מש"א והמזכירות:
 .1יום הבחירות יוגדר ב"איסופית" כיום עבודה רגיל ומלא.
 .2מערכות החינוך ,הגיל הרך ,המטבח וחדר האוכל – תהיינה סגורות ביום הבחירות.
 .3היערכות המטבח לקראת יום הבחירות – תפורסם.
 .4חברים שלא יעבדו ביום הבחירות ולא יירשמו ב"איסופית" ,יחוייבו ביום חופש.
 .5חברים שהענף שלהם סגור והם מעוניינים לעבוד ביום הבחירות – מוזמנים לפנות
למש"א ו/או מרכזת השירותים.
 .6במשפחה שיש בה ילדים עד כיתה ג' כולל ,אחד מן ההורים יזוכה ביום חופש.
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ברגו" :רק ביבי!!"

משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
אסיפה

שיחת חברים

האסיפה במוצאי השבת הקרוב תחזור

שיחת החברים המסורתית תתקיים

ותתכנס בשעה  21:00ותעסוק בשלושה

ביום שלישי ,כ"ד באלול 24 ,בספטמבר

נושאים .ועדת מינויים והמזכירות

ותוקדש

הכלכליים

מבקשות להקים צוות אד-הוק לאיתור

והחברתיים שמעמיד בפנינו המצב

מרכז חינוך .ההרכב המוצע :מאיר

הכלכלי .השיחה תיסוב סביב שלושה

אלטמן (נציג ועדת מינויים) ,נח חיות

תחומים:

עבודה

(נציג המזכירות) ,מיכל רפל .אנו תקווה

והתפרנסות ,ורווחיות ענפי המשק

שדרכו של הצוות תצלח ונוכל לחזור

ומקורות פרנסה חדשים .מטרת השיחה

ולהוביל את החינוך בצורה נכונה

היא גיוס כוחותינו ,כציבור וכחברים

ובטוחה.

בודדים ,להנעה קדימה של המשק

בסעיף השני נציג לחברים השקעה

והקיבוץ.

לאתגרים

תקציב

הקיום,

בתחום הכלכלי .ההצעה נבחנה על ידי
הצוות שעוסק בפיתוח מקורות תעסוקה

דירות אירוח

חדשים ונדונה כבר פעמיים בוועדת משק

חגי תשרי מתקרבים ואיתם גם הרצון

וכלכלה .המו"מ לא הסתיים עדיין אך

והצורך לארח ולהסתייע בדירות אירוח.

המטרה היא להכיר לחברים את הנושא

כתמיד ,הביקוש הוא רב והשבח לאל גם

על השלכותיו השונות כדי לקבל אור
ירוק להמשך המו"מ לקראת סיומו

היצע הדירות יפה ומכובד .אנחנו
מזכירים לחברים שכל משפחה מוגבלת

המוצלח.
בסעיף השלישי

לחברים

בהזמנתה לדירה בודדת ,שיש להקדים
ולפנות אל מיכל ברלב סדרנית אורחים,

להשלים את הדיון הכלכלי בו החלנו
באסיפה הקודמת בעקבות הסקירה

ושחברים שנוסעים ומוכנים להעמיד את
דירתם לרשות סדרנית האורחים או

הכלכלית של המחצית הראשונה של

לרשות חבריהם יבואו על הברכה.

יתאפשר

.2019
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למתגייסות הטריות
אביב עמיר – סיימה שנת י"ג התנדבותית בבית נעם .התגייסה לחיל
האיסוף הקרבי ,לבסיס "סיירים" שבדרום .שם החלה טירונות
שממנה תמשיך מיד לקורס תצפיתניות.
רותם עמיר – סיימה מכינה בחצבה והתחילה קד"צ לקראת שירות
בחיל המודיעין.
צאתכן לשלום .מאחלים שירות משמעותי.
אוהבים ומעריכים ,ועדת צעירים

יריד חגי תשרי  -היריד יתקיים במשטח ביום שני ,ט"ז באלול ,16.9 ,בין השעות .16:30-19:30
מגוון מתנות מסטודיו צבעים משלימים :מוצרי קרמיקה ,מוצרי תינוקות ,תכשיטים ,מנדלות ועוד ...
וכן מוצרים של מפגש טעמים ומפגש של צמיחה ,אריזות שי של הזיתייה.
במקביל תתקיים פעילות יצירה ,הכנת קישוטים לסוכה  -עם בנות השירות הלאומי.

מחכים לכם

קפה תנועה

שולחן
תרבות

בשיתוף מרכז הרצוג ,הקיבוץ הדתי ,מתנ"ס ח"י וועדת התרבות
"שוב נתחיל מחדש"  -ערב לימוד וניגון ביום רביעי ,י"ח באלול ( )18.9בקבוצת יבנה.
 " -19:45שירת העשבים"-מופע לחודש אלול עם להקת טנדו.
 - 21:00מעגלי לימוד ,ניגון ושיח.
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אחות כוננת בשבת – אחות בית סביון.
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -
ביום שלישי ,יום הבחירות ,המרפאה סגורה.
במקרים דחופים יש לפנות לאחות בית סביון.

ניתן לשלוח למרפאה בקשות במייל

MRKYAVNE@clalit.org.il :

בר המצווה (של בר נחליאל) יתקיים בשבת פרשת "כי תבוא" (.)21.9
דירות האירוח יעמדו לרשות המשפחה.
הרשמה לתורנויות אצל סבתא אילה אפרתי.
כנראה שלא תהיה זריקת סוכריות בבית הכנסת.

ביום שלישי ,כ"ד באלול ()24.9
מכירת בגדי נשים "התחדשות" במחסן הבגדים בין  16:00ל.19:00-
באותן שעות תתקיים מכירה של כיפות סרוגות ,ציציות ובגדי ילדים.
עפרה

קורטי מאיר ז"ל
רות מאיר ז"ל
הדסה וולף ז"ל
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בבוסתנים  /אריק לביא
בַּ ב ְֻּס ָתנִים יו ֵֹרד בוֹעֵ ר הָ עֶ ֶרב
וְ צֵ ל ָארְֹך זוֹחֵ ל בֵ ין הָ עֵ ִצים
וְ אֶ ת ְדמּותֵ ְך אֲ נִי רוֹאֶ ה עוֹבֶ ֶרת
נ ֹוגַּעַּ ת ֹלא נ ֹוגַּעַּ ת בֶ עָ לִ ים.
ֹאשְך זָ הָ ב ּגוֹוֵעַּ
ּובַּ ְש ִקיעָ ה ר ֵ
ּושחוֹר עֵ ינַּיִ ְך חוֹבֵ ק אֶ ת ְשחוֹר הַּ לֵיל
ְ
אֲ נִי כְ מ ֹו צֵ ל אֵ לַּיִ ְך ִמ ְתנוֹעֵ עַּ
אדי ְמ ַּילֵל.
ּומֵ ָרחוֹק הַּ ַּתן בַּ ּוָ ִ
אֲ נִי כִ ְמעַּ ט נ ֹוגֵעַּ בָ ְך ֹ,לא נ ֹוגֵעַּ
ישה
אַּ ְת ח ֹולֶפֶ ת עַּ ל פָ נַּי בִ לְ ִח ָ
אֶ ת ִא ִתי וְ אַּ ְת ּגַּם אֵ ינְֵך כָאן
וְ שּוב אַּ ְת ֶנ ֱעלֶמֶ ת בַּ חֲ ֵשכָה.
אתי
אֲ נִי אוֹתָ ְך בְ ֶשמֶ ש ב ְֻּס ָתנִים מָ צָ ִ
אֲ נִי ִאבַּ ְד ִתי אוֹתָ ְך עִ ם ֶר ֶדת לֵיל
בַּ חֲ ֵשכָה אֲ נִי נִצָ ב מּול כ ֹוכָבַּ יִ ְך
וְ עִ ם אוֹר ִראשוֹן אֲ נִי שּוב אֶ ְהיֶה לְָך צֵ ל.
על השיר – יצחק ברוכי
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