נח חיות

כ"ט באדר ב' תשפ"ב )1.4.22( -

השבוע זה קורה ...
עופרן

צילם :הרב אילעאי

שבת פרשת תזריע ,שבת החודש ,ר"ח ניסן
כניסת השבת  18:38 -צאת השבת 19:38 -
1
1503

ואני תפילתי לך
תפילת מנחה בימי החול – 19:00

לאחר תפילת מוסף
שיעור מפי

שבת פרשת תזריע ,שבת החודש ,ר"ח ניסן
 - 18:38הדלקת נרות
 - 18:53מנחה ,קבלת שבת ,ערבית

אברהם שטיין
בנושא

---

החודש הזה לכם –
עיון ברמב"ן

 - 08:30שחרית ומוסף
 - 13:30מנחה גדולה
 - 17:30מנחה קטנה
 - 19:33צ א ת ה ש ב ת


ב( 17:45-לאחר תפילת מנחה)
שיעור מפי

הרב אילעאי
בנושא

"זכר לקרבן פסח" –
על תחליפים ומחירים
אספת החברים במוצ"ש ב21.30-

מזל טוב !
.
* לבת המצווה לילך אלטמן ,להורים אילה ומתי ,לסבתא וסבא רוחל'ה ויצחק (ג'ינג'י) לנג
ולכל המשפחה.
* לבת המצווה מרווה אפרתי ,להורים נירית ומשה ,לסבתא וסבא לאה וצבי ולכל המשפחה.
* לאופק הראל בהגיעך למצוות ,להורים יעל ועציון ולסבא דוד הראל.
* למרים ויעקב וכמן לבת המצווה של נכדתם שרה ,בתם הבכורה של דב ואביבית.
* לתמר ויהודה מרוז לרגל בת המצווה של עופרי בת הלאור ונורית.

.
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הפוטנציאל שבנגע  /אייל זנה
בפרשת תזריע מגיעים אל הכהן בני אדם עם

שבו הכהן לא יכול עוד לראות שום חלק

נגעים שונים ומשונים .נגעים בבית ,נגעים

בריא ,שום נקודה טובה ,בגופו של אדם,

בבגדים ,וגם בגוף עצמו .ככל שהצרעת

שוב אין ביכולתו לעשות דבר מלבד לשחרר

גדולה יותר ,וככל שהיא מתפשטת ושולחת

אותו לביתו.

גרורות ,כך יודע הכהן שהאדם טמא יותר.

כאשר הכהן לא רואה את הבשר הבריא,

"וְ ָר ָאה הַ כֹּהֵ ן וְ ִהנֵה פ ְָש ָתה הַ ִמ ְספַחַ ת בָ עֹור

הנגע כבר איננו נגע בעיניו .הוא מרגיש שזה

וְ ִט ְמאֹו הַ כֹּהֵ ן".

המצב ה"נורמלי" של מי שעומד לפניו .כבר

לכלל הזה יש יוצא מן הכלל אחד :דווקא

אין לו ציפיות ממנו .הוא מסמן אותו

כאשר הצרעת פורחת בעור האדם כולו,

כ"מוגבל" במקום לראות בו אדם שמסוגל

"מֵ ר ֹּאׁשֹו וְ עַ ד ַרגְ לָיו" ,אומרת התורה" :וְ ִטהַ ר

להשתנות .כאשר הכהן לא חווה את הפער

ֶאת הַ ָנגַע ,כֻּּלֹו הָ פְַך לָבָ ן ,טָ הֹור הּוא".

בין הגוף הבריא לנגע שפשה בו ,הוא כבר לא

המפרשים התאמצו מאד להבין מדוע .למה

יכול לטפל בנגע ולרפא אותו .

דווקא צרעת מוחלטת הופכת טהורה.

חז"ל מספרים שכאשר הגיעו בני ישראל

הרב אילעאי בספרו "דרושים" התייחס

לארץ כנען ,הופיעו נגעים בקירות הבתים

לנקודה הזו בצורה נפלאה ,כדרכו ,וביאר:

כדי שיסתירו את הכתלים ויחשפו את

"התיקון לעולם לא יכול לצמוח מן ההכרזה

האוצרות שהטמינו בתוכם הכנענים .הנגע

שהכל רע  ...ביקורת כזו איננה קריאה

מאותת לנו על קיומו של פוטנציאל חבוי

להיטהר ולכן נגע כזה איננו נחשב טמא".

שאנחנו לא מסוגלים לראות במבט ראשון.

הייתי רוצה לנסות לפתח נקודה זו.

הוא דוחף אותנו לשבור ולקלף את הציפוי

כאשר מעיינים בפסוקים רואים שהנגע

החיצוני ,מתוך אמונה שמתחתיו תמיד

שעליו מדברת התורה לא בהכרח מכסה את

נמצא אוצר.

כל גופו של האדם ,אלא רק את החלק

אם לא נראה את החלקים היפים באדם

שנראה לעיני הכהן" :וְ כִ ְס ָתה הַ צָ ַרעַ ת ֵאת כָל

שעומד מולנו ,לא נוכל לראות את החולי

עֹור הַ ֶנגַע ְלכָל מַ ְר ֵאה עֵ ינֵי הַ ֹּכהן".

כ"נגע" ,כהפרעה ,שמבטאת פער בין הפנים

באדם עצמו נותרו חלקים שאינם נגועים,

לחוץ ,ולא נדע כיצד לגשת למלאכת הריפוי

אך הכהן איננו מסוגל לראות אותם .וברגע

והתיקון.
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למה אני כל כך אוהב את אפיית המצות
בקיבוץ?
 .1בגלל האוירה המשפחתית והביתית -
אפילו המים "שלנו".
 .2בגלל שזו ההזדמנות היחידה שבה ,ככל
שמרדדים משהו ,הוא רק מקבל יותר
משמעות.
 .3בגלל שכמו בתכונות האנושיות ,המצה
המושלמת היא דווקא זו שיש בה הרבה
חורים.
 .4בגלל שאצל מצות ,כמו אצל בני אדם ,מי
שמתנפח  -לא שווה כלום.
 .5בגלל המשימה הפרדוקסלית  -לעשות
את המצות כמה שיותר דקות בכמה
שפחות דקות.
 .6בגלל שזה גורם לך להעריך ,לכבד
ולהוקיר אפילו "לחם עוני".
 .7בגלל שזו דוגמא טובה לכך שכשלא
מקדישים למשהו מספיק תשומת לב,
עלולים להחמיץ אותו.
 .8בגלל שבתנור ,המצות ,כמו בכל מטרה
שאנחנו מציבים לעצמנו  -אם אין להט
אמיתי ,זה פשוט לא ילך.
 .9בגלל שאין כמו נקישות מערוכי המתכת
על שולחן העץ ,כדי לתת קצב למוסיקה
המתנגנת ברקע.
 .10בגלל שבאנרגיות המטורפות של
משמרת האפייה האחרונה ,אפילו ייקים
רוקדים משמחה ...

4

משולחנה של מנהלת אשכול השירות /מיכל סופר ברלב
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הפרטת המזון – דעה אישית
זאב ספראי:

החברה .תקופת הקורונה לימדה אותנו לחיות
גם במצב כזה ,אך חשנו בה גם את חסרונה של
אותה תחושת "יחד" והזדמנות למפגש.
אוסיף עוד שגם עבודה משותפת מהווה מצע
חברתי מצויין .והעובדה שתשתית זו הולכת
ואובדת ,מחייבת אותנו לחפש דרכים נוספות
למפגשי עיצוב המכנה המשותף .בתנאים
שהתהוו ,צריך לחפש איך להגדיל את
השותפות ולא כיצד להקטין אותה.
כל "דת" או ארגון זקוקים למבני ציבור וליחד
חברתי .בית הכנסת ממלא חלק מצורך זה,
אך המפגש מתרחש בעיקר ביציאה מבית
הכנסת ,והוא כולל רק חלק מהאוכלוסייה (זו
כמובן בעייה אחרת ,שטרם טיפלנו בה כהלכה
– תרתי משמע) .חדר האוכל הוא מקום
המפגש האולטימטיבי ולא בכדי הוא משמש
גם כ"לוח מודעות" וספק החדשות.
מציעי ההפרטה רוצים לאחוז את החבל בשני
קצותיו .גם להפריט את המזון (מסיבות
שונות) ,וגם לשמור על חדר האוכל .יש מעט
קיבוצים שהצליחו בכך ,ויש גם רבים יותר
(לא ספרתי כמה) שנכשלו בכך .בסך הכל אין
זה נורמלי שישוב של  200משפחות יחזיק
מסעדה פופולרית .יתר על כן ,גם הקיבוצים
שהצליחו לשמור על חדר אוכל מופרט,
מדגישים את הקצאת כח האדם הנוסף
המתאים למשימה .חדרי האוכל בתנאי
הפרטת מזון טרם עמדו במבחן הזמן של
עשרות שנים .חדר האוכל המסורתי הצליח
למלא את תפקידו ב 80-השנים הראשונות.
האם יצליח לעשות זאת בתנאים החדשים ,גם
עוד  50שנה?

דף ההצעות לאספה היה גדוש ומלא פרטים,
רובם עוררו בי תחושות לא נוחות,
שהתקשיתי להבין מהיכן הן באות .אבל בכל
ההצעות הללו לא ראיתי מרכיב אחד,
שלדעתי הוא חשוב יותר מכל יתר מרכיבי
המהלך שלפנינו .המרכיב הוא הרצון ,או
היעדר הרצון ,לשמור על חדר האוכל .ההנחה
של הדוברים היא שחדר האוכל יתאים עצמו
להפרטה ,כפי שתיקבע .אבל האם באמת חדר
האוכל יוכל לעמוד במשימה?
לדעתי ,הפרטת מזון איננה מהלך משנה
ערכים .חלוקה צודקת (כמיטב יכולתנו) היא
במסגרת הערכים הקיבוציים .נכון ,חלוקה
חופשית היא מבחינה ערכית שוויונית יותר
(לפי הצרכים הסובייקטיבים של כל אחד) ,אך
חלוקה לפי תקציב היא פתרון מקובל .כך
נוהגים אנו בכרבע מהצריכה שלנו (חנות ,בגדים,
תקציב אישי ועוד) .דוחה אותי מאד הדיון
סביב שאלות מסוג "לאיזה קבוצת גיל מגיע
יותר" .במצב כזה אני סומך על הצוות שעשה
מאמץ למצוא את נקודת האיזון ,תוך
הידברות וויכוח חברי ,ואני תפילה שכל ההצעות
ה"מגזריות" יורדו (והלוואי ולא יגיעו להצבעה).
חדר אוכל איננו ערך קיבוצי .מבחינה אידאית
אכילה משותפת איננה חלק מערכי הקיבוץ.
אבל היא צורך של הקבוצה .קבוצה שיתופית
בנויה על סולידריות ,חברות ,מפגשים תכופים
ומזדמנים ,אמון הדדי ,נוחות חברתית ותחושת
בית .במבנה של ההפרטה נאבד את תחושת
הבית ,במידה רבה ביותר ,אך עדיין תישמר
החברות והנוחות הבין אישית .אבל אם חדר
האוכל יאבד ,נאבד חלק מהותי ממפגשי

אני מרגיש שאנחנו משחקים באש .העובדה
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שזה ה"טרנד" וש"כולם עושים כך" ,איננה
ערובה להצלחה .לפיכך אני מצפה להצעה
שתגיד ששמירת חדר האוכל היא בעינינו צורך
הגובר על יתר הצרכים שהוצגו עד כה באספה.
אם קיומו של חדר האוכל יועמד בסכנה,
נצטרך לשקול בשנית האם אכן רוצים אנו
בהפרטת המזון גם בתנאים אלו .כל מי
שרוצה להצביע בעד הפרטת המזון ,צריך
להבין שהחלטה על הפרטה ,ובעיקר הבחירה
בחלופה ה"מרחיבה" ,מסכנת מאד את חדר
האוכל המשותף .מי שתומך בכך (אולי כחלק
מחיסול כל השותפות) ,כמובן יצביע בעד
ההפרטה עכשיו .אך מי שסבור ,כמוני ,שחדר
האוכל חשוב ,לא יסכים להצביע על הפרטה,
לפני שתהא איזו החלטה מחייבת על המשך
הפעלת חדר האוכל (כולל המטבח כמובן) ,ועד
שניווכח שהוקצו למוקד מרכזי זה משאבים
מתאימים ,כולל חיזוק ההון האנושי הנושא
במעמסה חשובה זו.
יעל גדסי:
אחרי ערבי ההסברים שהשתתפתי בהם ,גם
אני התרשמתי ,כמו שמשון ,שרוב הדוברים
עסקו בשאלה האם הכסף יספיק לנו או לא,
ולא בעיקרון .אם החברים רוצים יותר כסף
למחייתם ,אפשר לדון על כך ולא דווקא דרך
הנושא של הפרטת המזון.
ובנוגע להפרטת המזון ,יש לי הרגשה שבאיזה
מקום רוצים "לשחד" אותנו לקבל את ההצעה.
אם בחוברת היפה שהוציאו ,שבוודאי עלתה
הרבה יותר מכל חוברת שמקבלים מדי פעם
(תקציב מחייה ,למשל ,שלא פחות חשוב) ,ואם
בהעלאת התקציב ב( 30%-גם היום אפשר להעלות
את התקציב ,אם רוצים מנות טובות יותר).
לגבי הנימוקים השונים ,זה לא נכון שיש
בהפרטה שוויון גדול יותר .אין הצדקה לחלק
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אותו הסכום לתינוק שנולד ולחבר העובד שעות
נוספות בענפים החקלאיים .כשהערתי על כך,
טענו כלפי שהמטרנה עולה הרבה כסף .ובכן,
תסבסדו אותה למי שצריך ,כמו שמסבסדים
את הטיטולים היום .לגבי הטענה שבהפרטה
החברים יסתכלו פחות בצלחת של האחרים,
שלוקחים יותר ממנה אחת ,אני מניחה שהם
זקוקים לכך להמשך יום העבודה (ולא מעניין
אותי אפילו אם הם סתם גרגרנים) .אני לא
חושבת שאחרי ההפרטה ,אנשים שעינם צרה
בחבריהם יסתכלו פחות .הם יאמרו בליבם:
יש לו כנראה מקורות מימון מבחוץ .כך שגם
הנימוק הזה לא משכנע אותי .לגבי
הערותיהם של יסכה וגמלי על עודפי הלחם
שחוזרים לארגז ,גם אני בין המביאים לשם
שאריות לחם משבת ,במחשבה שבשאריות
אלה משתמשים במטבח למאכלים שונים ,או
שמביאים אותן למשק הילדים .ידוע
בעולם שבאזורים ברמה סוציואקונומית
גבוהה ,אחוז הבזבוז עולה ,וכמויות האשפה
גדולות בהרבה .לידיעתכם ,אנחנו נמצאים
באחוזון די גבוה במדד הצריכה .ביד שנייה
נמצאים דברים טובים מאוד ,למרות שבשביל
הביגוד אנחנו כן משלמים.
בואו לא נתבלבל ,חברים כנראה נוטים היום
יותר פנימה ,ועזרה להם הקורונה שלימדה
אותנו להסתדר גם בלי המפגש בחדר האוכל.
טענה נוספת היתה שזה יביא לחיסכון בכוח
אדם .לי נראה שרק נוסיף כ"א לחנויות .זאת,
בנוסף על בניית מקום חדש ,כפי שנאמר
באספה האחרונה .לכן ,לפי הבנתי רק
נוסיף הוצאות .מניסיוני במקומות עבודתי
כמחסנאית ילדים וכאחראית חנות ,ראיתי
דווקא תופעה הפוכה :על כל פריט שהופרט,
הוצרכנו לשלם בסופו של דבר יותר כסף לחבר.
.
בברכת חברים לתו"ע ,יעל

נעים להכיר :מוטי ואלסה ָאילה
אותנו לקיבוץ איילת השחר .גרנו שם שנתיים
עם אנשים נוספים מהעדה .באתיופיה גרתי
בשכונה קטנה שבה מכירים את כל האנשים,
מדברים איתם ביום יום ,ובחגים עוזרים אחד
לשני .ומי שאין לו  -עוזרים לו .כשהגענו
לאיילת השחר היה לא קל ,כי לא עברנו שום
תהליך של הכנה .היינו מודעים ליהדות שלנו
ושיום אחד נגיע לארץ ,אבל לא ידענו אף פעם,
מתי .פתאום ,ברגע אחד ,אבא החליט שזהו
זה .זה היום .באיילת השחר היינו מנותקים
מהחברים שלנו בעבר ,אבל היינו רגועים
והרגשנו בטוחים .התחלנו להכיר תרבות שונה,
שפה חדשה ,מאכלים אחרים וחיי יום יום
בסגנון חדש לנו .לעומת ההורים ,לי ,כילדה
בגיל  ,12היו כלים ללמוד ולהפיק מהמצב את
הטוב .תמיד היתה לי שאיפה ללמוד ולעשות
תואר .לא באנו מאתיופיה בגלל מחסור אלא
בגלל הרצון להרגיש בנוח כשמתפללים ,ולא
לחיות בסתר עם האמונה שלנו .וגם בגלל
האופק של התפתחות ולימודים וכלים טובים
יותר להגיע ליעדים שאתה מציב לעצמך.
מאיילת השחר עברנו לראשון לציון ושם חייתי
עד החתונה .גרנו בשכונת נחלת יהודה ,שרוב
תושביה ממוצא תימני ,והתערבבנו בה.
השכונה שקטה ונעימה ,ובטוח ונוח לגדל בה
ילדים .אבא שלי בחר את המקום המתאים.
הוא יכול היה לבחור מקום שיש בו רק
אתיופים ,אבל בראשל"צ היינו היחידים
מהמוצא הזה והשתלבנו ,למרות קשיי השפה
בהתחלה .והוריי גרים שם עדיין.
למדתי בתיכון באולפנת צפירה ,המשכתי
לשירות לאומי בביטוח לאומי ,במחלקת נפגעי
עבודה .אחרי שנה וחצי התחלתי ללמוד לתואר
במנהל עסקים ,בקרית אונו .ואז ,אחרי שנה,

מוטי ( ,)33אלסה ( )33וילדיהם ליאן ( )5ולביא
( ,)3הגיעו אלינו מאשדוד לתהליך קליטה לפני
כחצי שנה .הם גרים ליד תמר וכפיר דגני .אני
קובעת זמן לשיחה בשעות הבוקר ,כי אלסה
עובדת רוב הימים מהבית ,מ 10.00-בבוקר עד
שעות הערב .מוטי מצטרף לזמן קצר וחוזר
מהר לעבודתו בזיתיה ,כמנהל ייצור.
מוטי מספר :עליתי מאתיופיה לארץ עם משפחתי
בשנת  ,1997כשהייתי בגיל  .7במשך שנתיים
גרנו בחצרות יוסף ,ליד עכו ,ואז עברנו לאשדוד.
מה אתה זוכר מהמעבר לארץ?
לא זוכר .נחתנו בארץ ,והחיים המשיכו .למדתי
ביסודי ובתיכון בבתי ספר דתיים .רוב השירות
הצבאי הייתי בצנחנים .בסיום השירות ,בשנת
 ,2011באתי לעשות "עבודה מועדפת" בקבוצת
יבנה ,בזיתיה .אחרי שנה וחצי נכנסתי לעבוד
כמנהל המחסן בזיתיה .אחרי חמש שנים -
יצאתי מהקיבוץ .התחתנו ,ועברתי לאשדוד.
איך התגבש הרעיון להגיע לכאן?
מוטי :היתה לי היכרות מוקדמת עם המערכת,
כך שזה השתלב טוב .חיפשנו את השקט והמנוחה
לגדל את הילדים .מקום שאפשר להתפתח ,סגנון
חיים אחר .כשבאתי לכאן ,הרגשתי כאילו אני
חוזר הביתה .בעבודה קיבלו אותי נהדר .לשמחתי,
המשפחה המאמצת שלנו היא ליאת ויוסי צנחני.
עבדתי אצל יוסי בזיתיה ,והוא זה שגילה את
המסוגלות והיכולות שלי ,וקידם אותי בעבודה.
איך היכרתם?
האח של אלסה חבר טוב מאד של מוטי ,וכך
הכירו ונוצר קליק .לפני שמונה שנים זה
התחיל להיות רציני ,והתחתנו ב .2016
אלסה :עליתי לארץ ב 2001-עם כל המשפחה
חוץ משתי אחיות גדולות ,שנשארו באתיופיה.
הייתי אז בגיל ( 12כיתה ו') וכשהגענו ,הביאו
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התהפך עלי עולמי .אחותי ,אם לארבעה ילדים
חלתה בסרטן .היא לא יכלה לטפל בהם ,ולא היה
אבא בתמונה .הפסקתי לימודים וטיפלתי בה
ובילדים .מיד אחרי שנפטרה ,נהייתי אפוטרופסית
לשתי אחייניות שלי ,בנות  9ו  .12-הן גרו בבית
ההורים שלי ,אבל בגלל שהוריי לא שולטים
בשפה ,אני הייתי אחראית לכל דבר שקורה
בחיים שלהן .כיום אחת מהן סיימה צבא
ורוצה ללמוד אחיות ,הבן הגדול לומד עריכת
דין ,והקטנה ,בת  16וחצי ,עדיין תחת חסותי
ומגיעה לכאן בסופי שבוע .היא לומדת
בפנימיית עלמה.
יש לך חלום לסיים לימודים?
חייבת .כשהתחתנו  -התחילו החיים .יש בית.
משכנתא .מנסים למתן ולשרוד .לא היה פשוט
לשלב לידות ותואר ,אבל יגיע
הזמן .בדוק.
אני עובדת בשופרסל מאז סיום
השירות הלאומי שלי .עבדתי שם
בתחומים שונים .היום אני
בשירות לקוחות ,נותנה תמיכה
ולפעמים,
לקוחות,
לנציגי

אוהבת לקרוא ,ונהנית לצפות בסדרות טורקיות.
איך ההשתלבות בקיבוץ?
תמיד רציתי ישוב קטן או קיבוץ .לא היתה
מחשבה לגור בעיר .לחיים בקיבוץ יש הרבה
יתרונות .אתחיל בכך שאחד הדברים הבולטים
והשונים מהעיר זה חינוך מעולה ,בריאות,
בטחון סוציאלי ,שקט נפשי ,ומנגד -פתאום אין
לך רכב בחנייה (למי שרגיל לאוטו צמוד) ,זה
אחד הדברים הקשים .לפתע פתאום להתרגל
למשהו אחר ,ולעוד כל מיני דברים קטנים .מה
שכן ,בסוף מסתגלים להכל לאט לאט
ובזהירות ,וממשיכים ללמוד את הדברים
השונים .בהתחלה היתה לי הרגשה מוזרה.
חונכתי לומר שלום לכל אדם שפוגשים ,ואני
חושבת שכאן זה פחות כך .אולי זה בגלל
שאנחנו חדשים ולא מוכרים.
לכל אחד מגיעה הזדמנות
שיכירו אותו ,ולא יקטלגו אותו
מהר .לאט לאט משתלבים,
מאמצים את התרבות ומתחילים
לקחת את הכל פחות קשה,
שככה רגילים ,וזה לא אישי.

כשהלקוח קשה – אני עובדת

היו אנשים שאמרו לי" :את
עובדת בחוץ ,יהיה לך קשה
להשתלב טוב" .אחרים אמרו:
"בשביל שיכירו אותך ,הכי טוב זה לעבוד
בפנים" .אני משתדלת להכיר אנשים ולהיות
נוכחת בפעילויות .כשיש קריאה להירתם
למשהו ,אני מתגייסת .טיול חורף היה
הזדמנות נפלאה לחיבור .מה שבחצי שנה
כמעט לא קרה ,התרחש בשלושה ימים.
היכרתי את כל האנשים בטיול ,וניהלתי שיחות
עומק .היה נפלא" .אני נפרדת מאלסה ומוטי
בשמחה שזכיתי להכיר שני אנשים מקסימים.
ברוכים הבאים.
ראיינה :דינה ספראי

ישירות מולו .הלקוח הישראלי
לא קל .זה מאתגר .אחרי הלידה,
בע"ה ,אעבור לעסוק בפדיון כספים.
את שומעת מלקוחות אמירות גזעניות?
"בטח .זה לא סיפור .אני לוקחת את זה
למקום שאם זה היה אדם נורמטיבי ,הוא לא
היה מדבר כך .אני מאמינה שאנשים חכמים
לא ידברו ויחשבו בצורה כזו".
עיסוקים נוספים
מוטי ,בעבר ,היה שחקן כדורגל טוב ,וכיום
אוהב לשחק להנאתו ,כשיש זמן פנוי .אלסה
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ק' הילה

שק"ל מצטרף לשק"ל

שבוע ללא מסכים

זוכרים את האספה שבה התחבטנו איזה
פרויקט חברתי לקבל על עצמנו? איפה אנחנו
אז ואיפה היום .זו פעם שנייה שהכנס
השנתישל עמותת שק"ל "נקודת מפגש",
מתקיים אצלנו ,ולא במקרה .אסף בית אריה
בתפקידו בקיבוץ הדתי ,הרחיב את פרויקט
בית בקבוצה לקיבוצים דתיים נוספים ,ודפי
ליבר מנהלת את איזור השפלה והדרום
מטעם שק"ל ,ובקיצור – נהיינו חלוצים בתחום.

רבות דובר על שינוי באופן הקשב ,בגלל ריבוי
השימוש במסכים .בדרך כלל מקטרים,
משלימים ונהנים מהיתרונות.
בכיתה י' יזם מרכז השכבה ,רותם הקשר,
"אתגר מסכים" .ביקשנו מעילאי צנחני
לשתף בחוויה (דרך המסך .אלא מה?)
 מה כלל האתגר?לא להשתמש במסכים למטרות פנאי ,אלא
רק לשיחות ולסמס.
 כמה תלמידים השתתפו?השתתפו חלק מתלמידי השכבה (רק מי
שרצה) .מהקיבוץ השתתפו  6ילדים ,שזה
בערך שליש מהמשתתפים.
 איך הרגשת עם החוויה?היה מאתגר טיפה בהתחלה ,אבל מכיוון
שהיינו הרבה ילדים מהקיבוץ באתגר ,עשינו
ביחד דברים ,והעברנו את הזמן ככה.
 מה היה הכי קשה ומה הכי כיף?הכי קשה היה בלי וואצאפ ,בגלל חוסר
המודעות למה שקורה ,והכי כיף היה יותר
זמן עם חברים ,שיצא לנו יותר ,כי לא היינו
במסכים.
 האם היית עושה את זה שוב?הייתי שמח לעשות את זה שוב ,אבל צריך
בשביל זה שהרבה ילדים ישתתפו.

שאלנו את דפי ,הרוח החיה בהכנת התכנים
והצדדים הלוגסיטיים של הכנס – מה
המסקנות שלה.
דפי :הכנס עבר בהצלחה .הפקנו לקחים
בנושאים כמו – האם לעשות כנס כזה בשעות
אחה"צ-ערב (הפעם היינו תלויים באילוצים
של ליהיא לפיד) ,ואיך להגיע לקהל יותר
מגוון של קהילת הורים ,משרד הרווחה
האירוח באולם
ורשויות מקומיות.
האירועים היה מפנק ,ותודה לדוסי אלטמן,
טל בגלייבטר ,יסכה כוכבא ,נטע עמיר ויונה
עפרוני ,שעזרו בארגון".
בשיחה עם אסף בית אריה הוא מספר
שההרצאות היו מעניינות מאוד ,והשתתפו
בכנס כ 100-אנשים" .יש לי חלום" ,הוא
מוסיף" .שתיווצר כאן מסורת שבכל שנה או
שנתיים יתקיים כנס על שילוב אנשים עם
צרכים מיוחדים בקהילה ,כל פעם בדגש
שונה ,וזה יהיה דגל שאנחנו מרימים גבוה,
כמשהו שמסמל ומייחד אותנו".
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דריכות בטחונית
"דחוף ביותר! השארתי מאחורי הבית שלנו
על יד הכביש שני תיקי כביסה מלאים,
כולל שקית עם מסמכים .מישהי ראתה??
יודעת משהו!!"
כך ניסתה צביה בן אהרון את מזלה בקבוצת
הווטסאפ "חכמות יבנה" ,וכמו תמיד נענתה
במהירות האור .רוחי ברטוב ענתה:
ראיתי לפני רבע שעה  2ערבים אוספים
מאחורי הבית שלי ,ובאמת היו להם שקי
כביסה".
סופו של עניין  -שני השקים ,שהונחו רק
לרגע כשצביה החזירה רכב  -התגלו מתחת
לחלון מטבחה של רוחי ,בכיוון הכביש העוקף.
המדור פנה לאלי מוזס ושאל איך נערכים
כאן ,כשיש בקיבוץ לא מעט עובדי בניין ,וגם
המתח הבטחוני עולה.
אלי" :לגבי גניבות – במקרה הספיציפי הזה,
אני עדיין לא יודע מי לקח את שקי הכביסה.

במה שנוגע לעובדי הבנייה  -לדעתי זה יילך
וייעשה יותר גרוע ,כי עד עכשיו הבנייה היתה
בשולי הקיבוץ ,אבל בעתיד הקרוב העובדים
יסתובבו בתוך הקיבוץ ,ונצטרך כולנו לשמור
על הציוד.
בנוסף ,בלי קשר ידוע לבנייה ,יש גל של
גניבות במושבים ,בעיר יבנה ,באזור באר
טוביה וגם ביישובי גדרות .אנחנו ,ברוך
השם ,די מחוץ לתמונה באופן יחסי ,ואנחנו
זוקפים את זה לזכות השמירה הטובה
אצלנו .השמירה אצלנו רבה ,יחסית
למקומות אחרים .השומרים וגם סאלאח
שמסתובב ובודק כל הזמן ,וחברים ערניים
ו שמים לב לדמויות חשודות  -כל אלו

תורמים לצמצום בגניבות .כשמישהו אומר
שהוא רואה דמות חשודה ,אני אומר לו:
"תיגש אליו ,תדבר איתו ותשאל מי הוא".
לא צריך להתבייש ,זה הבית שלנו ואנחנו
מחויבים לשמור עליו.
ובכל זאת ,גם אצלנו קרו דברים .לפני זמן קצר
היו גניבות והתברר שהגנב פתח את הבית
במפתח שהוטמן מתחת לשטיח או בעציץ.
נעלמים דברים מאופניים ,מהספסל במיני
ומעוד מקומות .כולנו צריכים להפנים שלצערנו
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הבוטקה ,הוספו שירותים והמקום נראה
טוב יותר .הצטרפו לשמירה בנות בעצמאות
כלכלית ,ששומרות מצויין .לפי החוק ,מי
שגר ביישוב כפרי ,חייב בשמירה ביישוב.
חלק מהיישובים אוספים כסף ושוכרים
שומרים ,אנחנו מתחזקים את השמירות
בעצמנו ובמבחן התוצאה ,זה עובד טוב.
אני פתוח להצעות נוספות לשיפורים
ולקידום עמדת השמירה בבוטקה
ובכלל."...

"תם עידן התמימות" .אנחנו לא לבד וצריך
להשגיח.
נושא נוסף הוא הערנות הבטחונית .כמו בכל
המדינה ,גם אנחנו מנסים לתת לזה מענה.
אנחנו בודקים תעודות לפועלים שעובדים
כאן ושמים עין .עשינו רענון נהלים לחבר'ה
שחתומים על אקדחים ,וביקשנו שיחגרו
אותם ,למקרה הצורך".
לקינוח ,אלי מוסיף" :כדי לייצר לאנשים
חוויה נחמדה בשמירה בבוטקה ,שידרגנו את

אירועי

תרבות

פסח  -חג האביב

 טיול משפחתי לנאות מדבר – עין בוקק ( -מסלול קצר ,עם מים,
מתאים למשפחות) יתקיים ביום שני של חול המועד פסח ,י"ז בניסן .18/4
יציאה בשעה  .13.00לאחר המסלול תוגש ארוחת ערב קלה .פרטים
נוספים והרשמה על לוח המודעות.
 יום השואה  -ביום שני ,כ"ד בניסן  ,25/4תתקיים הרצאה באולם
האירועים .ביום רביעי כ"ו בניסן  - ,27/4נסיעה לטקס בבית העדות שבניר גלים.
 יום הזיכרון  -טקס יום הזיכרון ביום שלישי ב' באייר  ,3/5בבית
העלמין .לאחר מכן ,מפגש עם המשפחות השכולות ,צפירה וערב "שרים
לזכרם" בנושא "אלה האחים שלי".
 מפקד יום העצמאות  -ביום רביעי ג' באייר  .4/5תפילה חגיגית,
ארוחה ישראלית בדשא ומפקד חגיגי.
 יום העצמאות ביום חמישי ד' באייר  ,5/5חגיגה בסימן ה .80-הפנינג
עם מגוון פעילויות לכל הגילאים .מוזמנים בשמחה כל החברים ובני
משפחתם מבית ומחוץ.
בברכה ,ועדת התרבות והצוותים המארגנים
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✓לקראת פסח בבית הכנסת
א .אנחנו מבקשים לנקות ולסדר את התאים האישיים :עודפי חומשים וסידורים  -להניח על
המדפים ,להוציא סוכריות וממתקים .ניירות ועלוני השבת  -להשליך לעמדות העיתונים (לא
לגניזה!).
ב .בכניסה הדרומית יוצבו מיום א' הקרוב שולחנות ועליהם אפשר להניח את כל סוגי ספרות
הקודש .אפשר גם לקחת משם ספרים ,ככל שתחפצו .בבקשה לא להניח עליהם ספרות כללית.
תודה על שיתוף הפעולה ,הגבאים.

✓הכינו את המזגן לקיץ
עם ניקוי פסח ולקראת הקיץ ,אנא נקו את המסננים של המזגנים.
תודה ,איתי נחליאל

מבצע ניקוי הקיבוץ
לקראת פסח
ביום ראשון ,ב' בניסן 3.4 ,ב 17:00 -
נצא כולנו לרחבי הקיבוץ לניקוי החצרות,
הדשאים והמגרשים לקראת חג הפסח.

כל משפחה תקבל מבעוד מועד את אזור
האחריות שלה בפתק בדואר
(חלוקת ארטיקים לסיום ,ברחבת חדר
האוכל ,כמיטב המסורת).
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הּוא חָסֵ ר
במלאת שנה לפטירתו של אבא ,סבא ,רמי

הּוא חָסֵ ר ...

הכְּתִיבָה
חֲסֵ רָ ה ַּ

בלֵיל
הּוא חָסֵ ר בַּּיֹום חָסֵ ר ְּ

ׁשחֶז ֶת...
מ ְּ
ה ֻּ
השְּנּונ ָהַּ ...
החַּדָ הַּ ...
ַּ

עלָיו אִיׁש כְּבָר לֹא ׁשֹואֵל
ָ

מלֶכֶת.
הַּזְּמַּן לֹא עֹוצֵר ִ

אמִירָ ה ּוקְּרִ יצָה
בחִּיּוךֲ ,
חָסֵ ר ְּ

חבֵר ,י ָדִ יד
הָי ָה אִיׁש ,אָדָםָ ,

אמִיצָה
בבִק ֹרֶ ת בֹונ ָהַּ ,
חָסֵ ר ְּ

במִינֹו ז ָר לֹא יָבִין
מְּיֻּחָד ְּ

הכְּנ ֶסֶ ת
בבֵית ַּ
שבִילִיםְּ ,
ב ְּ
חָסֵ ר ַּ

חבָל עַּל
מָה נֹאמַּר? ֲ

ׁשלְּבֵיתִי נִכְּנ ֶסֶ ת
אּולַּי זֹו רּוחֹו ֶ

אבְּדִ ין...
דְּ ָ
עדו

פחְּּתֹו
ׁש ַּ
מ ְּ
חָסֵ ר לִילָדָ יו ,נְּכָדָ יו ּולְּ ִ
פעַּם לִרְּ אֹותֹו
לּו י ָכֹלְּנּו עֹוד ַּ
מבִין,
אחָד ֵ
ׁשנ ָה וְּכָל ֶ
חלְּפָה ָ
ָ
יצירה של
אמנית מתכת
"shashkale
רגעים על
הקיר" (עפ"י
תצלום).

בלִין.
ּת ְּ
ה ַּ
אבַּד ַּ
הקְּבּוצָה ָ
בנ ֵה ַּ
לְּי ַּ ְּ
בנִּי ָה
עֲסּוקִים בְּקֹורֹונ ָהּ ,80 ,ו ְּ
אנִּי ָה
מׁשַּּיְּטִים כְּמֹו ֳ
וְּאָנּו ְּ

רמי שלח בחצי השנה האחרונה לחייו מספר
מאמרי ביקורת על ספרים .המאמרים
שיקפו את הידע הרחב שלו ,והכשרון שלו
להנגיש את העושר הזה לקוראים בחן רב,
תוך חיבור הקורא היבנאי לספר.
בתמונה מימין ,טיוטה למאמר ביקורת על
ספרו של יוחנן בן יעקב שיצא ב)!(2021-
"התחיות  -סיפורה של תנועת השומר
הדתי בפולין" .בעמוד זה בכתב ידו ,מזכיר
רמי לקורא היבנאי את חלקם של חברינו,
שרה שטרן קטן ודב רפל זכרם לברכה,
בתנועת השומר הדתי בפולין.
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משולחנה של הנהלת הקהילה  /שמשון גוטליב
הסיורים והנוכחות בתוך הקיבוץ ובסמוך
לאתרי הבניי ה .התקיימו שיחות עם קבלני
הבנייה בכדי לוודא שוב שכל העובדים
שמגיעים לאתרי הבנייה הם עובדים בעלי
תעודת זהות כחולה או עובדים בעלי אישורי
עבודה .גם ב שיטור הקהילתי במועצה
האזורית העלו את הכוננות והוגברו הסיורים
שלהם בכל יישובי המועצה וגם אצלנו ,ליד
בתי הספר וליד אתרי בנייה.
ביום רביעי בבוקר נפגש צוות צח"י שדן
באירוע ים ומה נכון לעשות אצלנו ולאחריה
יצאה ההודעה הבאה:

השבת לאחר תפילת המוסף נרים כוסית לציון
ארבע שמחות שליוו אותנו בשבועיים
האחרונים .מזל טוב לבנות המצווה מטר
חפץ ,מרווה אפרתי ,לילך אלטמן ולבר
המצווה אופק הראל .זו הזדמנות להודות
לאבשלום וקארן כהן שלקחו על עצמם את
ארגון הקידושים .הקידוש הקהילתי הוא
הזדמנות להתאחד לשיח משותף סביב
המשקה החריף והקיגל המתוק ולברך את
בעלי השמחה בברכת המזל הטוב .שנזכה
להרבה שמחות כבר בקרוב.
לאחר שסגרנו את נושא הקידוש אנחנו
מבקשים להודות למרדכי בר-דרומא (גוגל)
שסגר עוד עונה מוצלחת של ארגון שיעורי ליל
השבת בבית הכנסת .גוגל עושה זאת כבר
למעלה מ 20-השנה במסירות גדולה .תודה גם
לכל מעבירי השיעורים שהתגייסו ,טרחו
והכינו וזיכו אותנו בדברי תורה שבנחת
נשמעים .שיעורי הבוקר לאחר תפילת מוסף
שמועברים בכל עונות השנה ,יימשכו כסדרם.
תודה לאלי כהן שדואג לכך במסירות רבה.

צ ח״י התכנס הבוקר להערכת מצב עקב ההסלמה במצב
הביטחוני .ברצוננו לעדכן כי:
הוגברו הסיורים סביב מוסדות החינוך,
הודקו ההנחיות בכל הנוגע להסתובבות פועלי הבנייה
תוגברו כמות נושאי הנשק מקרב חברי הקיבוץ.
ההחלטה על קיום פעילויות החינוך ,לרבות הטיולים
המתוכננים לפסח תתקבל לאחר בדיקת התנאים תוך
הקפדה מירבית על בטיחותם של הילדים
להגברת תחושת הביטחון אנא הקפידו על נעילת הבתים.
גלו ערנות ודווחו על כל גורם חשוד לטלפון מספר (פנימי)
 .5000כן ניתן להתקשר ל מספר החירום היבנאי מטלפון

חוץ.050-8990025 :

הגברת תחושת הביטחון.
השבוע ביום שלישי במרכז הארץ ,ברחובה של
עיר ,במקום הומה אדם ,יצא מחבל ,איש רע
בן עוולה ,ופתח בירי ללא הבחנה .בפיגוע
נרצחו חמישה ועוד מספר נפצעו .פיגוע רצחני
שלישי תוך שבוע ימים.

בתקווה לחזרה מהירה לשגרה שקטה🕊.

יד נֶעְ לָמָ ה
לאחרונה היו מספר אירועים של פגיעה
ברכבים ,משריטות זדוניות ועד פגיעה
במראות ובמגבים .רוב הרכבים שעליהם
קיבלנו דיווח שנפגעו חנו בכביש ההיקפי
וכולם היו רכבים שאינם בכלל הרכבים
הרשומים בסידור רכב .תמוה ,לא?
אין לנו קצה חוט ולא ברור מי היא היד
הנעלמה שעשתה זאת .הדבר הוא פוגעני ופוגע
כמ ובן בשמנו הטוב .אנחנו מבקשים מהציבור

עוד בתחילת השבוע ,לאחר שהיה ברור
שהמצב הביטחוני מסלים ,נקטנו במספר
צעדי היערכות .ביקשנו מכל בעלי האקדחים
לשאת אותם עליהם במשך כל היום,
והאקדחים הפנויים שהיו במחסן הנשק
חולקו לחברים .צוות הביטחון הגביר את
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מחויבות החברים להרשמת תורים
בשנה האחרונה אנחנו מתמודדים עם תופעה
בה חברים שקבעו לעצמם תור או
ש"שוכחים" או שברגע האחרון מודיעים
לאחראית שלא יוכלו להגיע לתור שהם קבעו
לעצמם .מדובר בעיקר לתורים שעל המעוניין
בהם להגיע לקומת החן והיופי.
לאחראים על התחום אי ההתייצבות לתורים

להיות ערני לכך ולדווח לצוות הביטחון על כל
אירוע חריג או תנועה חשודה .במידה
והאירוע הוא ביטוי לכעס על חנייה שאינה
במקום מוסדר מוזמנים ,לפני שנגרם נזק,
לפנות למיכל סופרי-מנהלת אשכול השירות
או לאלי מוזס  .מי ייתן שבמראה נראה רק
את פנינו היפות.
תנועת רכבי כוחות הרפואה ורכב חירום בשבת
לפני כשבועיים עלה בהנהלת הקהילה נושא
תנועת רכבים בחצר המשק בשבתות וחגים.
מדובר ברכבים שיש להם "אישור" הלכתי
לנסוע בשבת ,רכבי ביטחון ורכבי הסעה של
עובדי הרפואה .הנושא נדון בוועדת דת ,בה
הוסכם שהשאלה היא לא השאלה ההלכתית
אלא שאלת הניראות .ברור שבתור יישוב
המקיים אורח חיים דתי ומעוניין שהמרחב
הציבורי יהיה פתוח בשבת לתנועה רגלית
בלבד ,לא היינו רוצים לראות בשבת ובחג
תנועת רכבים במרכז הקיבוץ או בכביש
ההיקפי.
העניין הוא לא בנסיעה שהיא נסיעת חירום
שבה יש משמעות ,לעיתים קריטית ,לתגובה
בטווח הזמן המיידי ולכן סוכם שרכב
הביטחון הנמצא בכוננות יחנה בכביש
ההיקפי ,ואילו חברים וחברות שיצטרכו
לצאת במהלך השבת לתורנות יחנו את הרכב
מחוץ לשער הצהוב אליו הם יגיעו רגלית
ומשם יצאו לתורנות .בחילופי משמרות בבית
סביון רכב ההסעות יגיע עד לחנייה הצפונית
ומשם תנועת תורני השבת לבית סביון תהיה
רגלית ,למעט מקרים בהם יילקחו בחשבון גם
שיקולים אחרים ובאישור הדרג המנהל .רכב
הביטחון של סאלח ימשיך לסייר בכל הלילות
כפי שהיה תמיד.

גורמת לעוגמת נפש וכאב שמרגיש כמו
ציפורן חודרנית .הקושי הוא לגייס מטופל
מחליף בפרק זמן קצר ,ובמקרים שלא נמצא
כזה לשלם לנותן השירות טבין ותקילין גם
אם השירות בפועל לא ניתן .אז מה עושים?
קודם אנחנו מעלים את המודעות וזה חשוב.
בהמשך נשקול את הדברים.
אספת החברים
במוצאי שבת הקרוב נקיים אספה שלישית
שבה נדון בנושא הפרטת המזון .באספה
האחרונה קיבלנו שתי החלטות .אישרנו
תקופת פיילוט של חצי שנה עד שנה והוחלט
שהחלופה התקציבית הנבחרת תכלול הפרטה
של  50%מהוצאות התפעול וכל חומרי הגלם.
במוצאי שבת יהיה עלינו לקבל עוד שתי
החלטות בנושא תקציב האירוח ובנושא הגיל
בו עדיין תהיה בחירה להישאר במסלול ללא
הפרטה .השאלה אם זה יהיה מגיל  75כהצעת
הצוות או מגיל  70כפי שמציע מויש וסטרייך.
נכון לציין שעדיין יש מקום להתייחס גם
לנושא העקרוני ,הפרטת המזון הלנו היא או
לצרינו .היה ונסיים במוצאי שבת את
ההצבעות על כל ההסתייגויות ניגש להצבעה
בקלפי מחוץ לאספה בה נצטרך לאשר את
הצעה ברוב מיוחס עם השינויים שהתקבלו.
חודש טוב ובטוח
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נר זיכרון חודש ניסן
תמר נעמן
רמי עפרוני
שמואל נעמן
שרה אקרט
דוד אליעזר אריאל
טובה אדר
ישראל שלמה כהן
אריה וצלר
אליהו בוכאסטר
מאיר בר שלום
אלחנן איטלי
נגה שטיינר
ישי גדסי
אילזה גינסברג
פרידל שרה גור אריה

ב' בניסן
ו' בניסן
י' בניסן
י"א בניסן
י"ב בניסן
י"ד בניסן
י"ד בניסן
י"ז בניסן
י"ח בניסן
י"ח בניסן
כ' בניסן
כ"ג בניסן
כ"ו בניסן
כ"ז בניסן
כ"ח בניסן

תשס"ב
תשפ"א
תשל"ד
תשס"ג
תשנ"ח
תשנ"ח
תשס"ב
תשנ"ט
תשס"ו
תש"ן
תשע"ב
תשמ"ז
תשנ"ד
תשנ"ט
תשע"ו

מרפאה אחות חירום  ,050-6998317/ 4000איחוד הצלה mrkyavne@clalit.org.il -1221
קבלה ד"ר מיטל:
יום א' ( ,16:45-15:45 )3.4יום ג' ( ,13:00-10:00 )5.4יום ה' (13:00-9:15 )7.4
בדיקות דם – יש לתאם תור מראש.
לאור התחלואה העולה ,אנו שבים ומזכירים כי יש להקפיד ולעטות מסכות במקומות סגורים
ולהקפיד על חיטוי ידיים ושמירת מרחק.
בריאות לכולם!
.
מזכירים כי יש להיעזר במייל המרפאתי לכל צורך שהוא.

בריאות טובה  -צוות המרפאה
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.

סרקו לקבלת הדף השלם

שלום לכולם,

למי יש דירות לאכלוס ,למי

משולחנה של מזכ"לית – שרה עברון |

דירות שדורשות שיפוץ ,ולמי שטח פנוי להצבת

חורקים שיניים מול ארץ סוערת ומדממת

קרוואנים .במקביל אנו מקבלים פניות מרגשות

איך אפשר שיהיו מונחים על שולחני חגיגות של

מהקיבוצים

יום-יום בשבוע הזה? בעת כתיבת השורות הללו

ועובדים יחד עם התנועה הקיבוצית לחבר בין

אני חשה ש"עוד זה מדבר וזה בא" .משפחות

הצורך של הפליטים לבין הנכונות לארח .מעבר

שכולות קמות משבעה ,ואחרות ,חדשות ,נוספות

לתודה הגדולה שמגיעה לאנשי הקיבוצים על

אליהן וקוברות את יקיריהן ,והארץ סוערת

ההתגייסות לאיסוף ציוד לשליחה לגבולות

שבעולם

מנות

ומדממת.

בתוך

הסערה

הגדולה

לאירוח

אוקראינה,

על

בפסח/ליל

שליחת

הסדר

משלוחי

ובארץ ,אני מרגישה שחובתנו גם להושיט סיוע,

למרכזים בהם שוהים הפליטים ,אנו שמחים על

ולהשתתף בצער ובכאב ,וגם לחשוק שיניים

המידע הזורם על התגייסות לציוד בני הנוער

להמשיך במשימות היום יום שלנו .כי כוונתם של

מאוקראינה שהגיעו לכפר הנוער הדתי בכפר

המפגעים והרוצחים לזרוע פחד ושנאה ,ולהשבית

חסידים שאנו ,כתנועה ,שותפים בניהולו ,ועל

את עשייתנו כאן .ואת זאת אין לאפשר.

שלושה

השבוע השתתפתי ביחד עם כאלפיים לומדים

משפחות מאוקראינה בלב רחב וחם .יש לנו

ולומדות של מיזם  929בוועידת התנ"ך הראשונה

קבוצת וואצאפ שיש בה נציג או יותר מכל קיבוץ

של מדינת ישראל .רוחו של אירוע הלימוד

ונפרסם

חברי

המשותף ,המצליח להביא ציבור גדול ומגוון

הקיבוצים ,תוכלו לפנות אליהם ישירות אם יש

תחת כנפיו ,לקבל השראה ורוח ,היא דבר נצרך

לכם הצעה לאירוח ,רצון לסייע ,נכונות להתגייס

בחברה הישראלית היום ,ואני גאה להיות חברת

למשימות שעולות בקבוצה (חלקן התנדבות

המועצה של המיזם החשוב הזה .אני שולחת

במרכזים) ועוד רעיונות .תודה לכולכם!

מכאן ברכת יישר כוח לרב בני לאו ולכל אנשי
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ונשות המיזם הזה .לכו מחיל אל חיל!

בשבוע שעבר השקנו את פורום ההנהגה

עת צרה היא – בקיבוץ הדתי נותנים כתף

הכלכלית של משקי הקיבוץ הדתי במתחם

מזה שלושה שבועות שצוות מתוך המזכירות

"לולים" של כפר עציון .בדומה לפורום הוותיק

הפעילה מגוייס בחלק ניכר מזמנו למשימות

והמוצלח של מזכירי ומנהלי הקהילות הפועל

הסיוע השונות לפליטים מאוקראינה .שיתוף

בתנועה שנים רבות ,עלה רצון לייסד ולמסד מסגרת

הפעולה מקיבוצי התנועה מרשים ,ובתוך רסיסי

שאליה יוזמנו מרכזי המשקים ומנהלי העסקים,

מתחילה

הגזברים ומנהלי הכספים ויו"ר כלכליים של

להתגבש תמונה של שדות הפעילות שאנו

כלכלית-

המידע
נדרשים

שנאספים
אליהם

מכאן
ובראשם

ומשם,
–

'בית

קיבוצי
תנועתית

ראשון

קיבוצים

אותה

ומושבי

שכבר

בקרוב,

מארחים

כך

התנועה.

המורכבת

אצלם

שאתם,

להנהגה

מהמנהיגות

הכלכלית

במולדת ' בקיבוצים ובמושבים השיתופיים שלנו.

והעסקית במשקים יש תועלות פוטנציאליות

אנחנו עובדים תוך כדי תנועה עם כל מי שנוגע

לכלל התנועה ,וגם על הפרט בקיבוץ ובמושב.

בדבר על מנת להצליח במשימה ,והשבוע

המפגש

הועברו כל הנתונים שנאספו מהקיבוצים שלנו –

להקמת מתחמי עסקים קטנים בקיבוצים ,תוך
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הראשון

התמקד

בבחינת

דרכים

למידה מהפיתוח רחב-האופק שמובילים אנשי

שמאפשר לשלב ולנצל את הזכאויות השונות

כפר עציון ,בהנהגתם של תולי שיינפלד וירון

במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי ,באמצעות

רוזנטל ,חברי הקיבוץ .העיסוק ב'נדל"ן מניב'

קופות החולים ,ועל ידי כך למקסם את התועלת

המרחב

בעלויות מופחתות .חשוב לדעת שהפוליסה

המשקי/תעשייתי של הקיבוץ והתאמתו לפעילות

זמינה גם לתושבים שאינם חברים באגודות

של עשרות עסקים קטנים .המתחם גדל כל

החקלאיות ואף לדור שני – בני ובנות המשקים

העת ומהווה מוקד מסחר סואן ומגוון לכל

וילדיהם,

מתגוררים

תושבי גוש עציון .מרחב הפעילות השני הוא

בקיבוץ/מושב .על ריכוז כל הפעילות מול

שהוסבו

הישובים ומול החברים אמונה דנה גרוס ,המלווה

למרחבי  WeWorkמעוצבים בטוב טעם ,הכוללים

ומגובה על ידי צוות 'מלמד יועצים' .בכנס הוצגה

ושל

בעלי

מקצועות

הפעילות בסיכום השנתיים הראשונות הן ברמת

גיאוגרפי

רחב,

המוצאים

התביעות,

עציון

בכפר

מתחם

החל

-

'לולים'

משרדים

של

חופשיים

ממרחב

בפיתוח

שני

חברות

לולים

הישוב

גם

הבודד

אם

והן

הם

ברמת

לא

כלל

במתחם בית וקהילה .מטרת המפגש הייתה

בחלוקה לתחומים שונים :אשפוזים ,ניתוחים

לחשוף את בעלי התפקידים למגוון האפשרויות

והשתלות ,תרופות ועוד .נוכחנו כי מרבית

לפיתוח עסקי בעולם 'הנדל"ן המניב' ,כאשר

הקיבוצים עושים שימוש מושכל בשילוב של שני

ההצלחה של כפר עציון המהווה לנו השראה,

הרבדים וכך שומרים על עלויות נמוכות של

איפשרה לנו ללמוד על האתגרים והקשיים

הוצאות ,כאשר במקביל ,בכלל האוכלוסייה יש

שבדרך ,וגם על הדרכים להתמודד איתם.

בעשר השנים האחרונות גידול של יותר מ100%-

מרבית משקי התנועה נמצאים בגידול והרחבה.

בהוצאות ביטוח בריאות .חלק חשוב של הכנס

רבים מהמצטרפים לשורותינו הם בעלי מקצועות

יוחד למתן דגשים לתפעול וניצול נכון של ביטוח

חופשיים או עוסקים בתחומי פעילות שאינם

הבריאות בתחומי פעילות שונים וכן הצגה של

בליבת העשייה המסורתית שלנו .בהינתן מענה

פלטפורמה של חברת מדינט לקבלת מידע

נכון ומותאם לצרכים שלהם במרחב הקיבוץ

איכותני לגבי הטיפול הנכון ביותר לכל אתגר

והמושב ,יש לנו ,כקהילה ,הזדמנות ליצור עוגן

רפואי .במענה לפניות ממספר גדול של משקים,

לפעילות עסקית חדשה בקיבוץ.

הצגנו לראשונה מודל ייחודי של קרן מילואים

כנס ביטוח בריאות תנועתי  | 2022ניצן אבירן

תנועתית לסיעוד ,מודל שצוות הביטוח התנועתי

ביטוח

ממשיך בלימוד ובבחינת ההתאמה שלו לצורכי

הבריאות הקבוצתית של הקיבוץ הדתי ,קיימנו

המשקים.

בהינתן

שיהיו

מספיק

משקים

השבוע כנס בריאות בבארות יצחק ,בהשתתפות

שיתעניינו

במודל,

אנחנו

נתקדם

לקראת

במלאות

כ50-

שנתיים

רכזי

ביטוח

(וקצת)

בריאות,

לפוליסת

בריאות

הפעלתו .סיימנו את הכנס בהרצאה מחכימה

ועדות

במשקים ,מזכירים ,מרכזי משק וגזברים .כיום

ו משעשעת של ד"ר דינה אייזן ,מומחית לרפואת

שותפים בפוליסת הבריאות כל קיבוצי התנועה

משפחה ,ששינתה כיוון ומתמקדת בהנחיה

ו 5-מהמושבים השיתופיים ,סה"כ יותר מ8,500-

לחשיבה

כמתכון

מבוטחים .המודל הייחודי של הפוליסה הזו הוא

לבריאות טובה ואריכות ימים.

היותה מבוססת על 'מודל אמון' .הפוליסה

כצלם השבוע נבחר דני שור.

משלבת רובד בסיסי ורובד מורחב באופן

אופטימית

ושמחת

חיים,

שבת שלום ,שרה עברון וחברי המזכ"פ
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נעמיד פני יתומים
צרויה להב

ְתֹומים
ַנע ֲִמיד פְ נֵי י ִ
נַחֲ צֶ ה ֶאת הַ גָדֵ ר
נ ְִׁשכַב בָ עֲשָ בִ ים הַ ּלֹוחֲ ִׁשים
עֹורר
נִיׁשַ ן וְ נ ְִת ֵ
עֹורר
נִיׁשַ ן וְ נ ְִת ֵ
הַ בַ יִת צָ ף עַ ל מַ יִם גֹוע ֲִׁשים
חֹורי הַ דֶ לֶת
ֶאת הַ ְמצִ יאּות נ ְִסגֹּר מֵ אֲ ֵ
ִהיא ְמחַ כָה כִ י ִהיא נָמֵ ל וְ ִהיא ְתהֹום
ּומ ְת ַגנֶבֶ ת דֶ ֶרְך הַ ְסדָ ִקים ִממֵ ילָא
ִ
מָ חָ ר נ ְִר ֶאה הַ כֹּל לְאֹור הַ ּיֹום

על השירים :יצחק ברוכי

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :
המערכת :דינה ספראי ,טליה גולדנברג ,תמר דגני ,ניר יעקבי
ושרית פישביין.
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