ד' בסיון תשפ"ב )3.6.22( -

לכבוד החג תוצג היצירה המשותפת באולם האירועים

שבת פרשת נשא ,ערב שבועות
כניסת השבת  19:21 -צאת השבת –  20:26צאת החג 20:27
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ואני תפילתי לך
תפילת מנחה בימי החול – 19:35
שבת פרשת נשא ,ערב חג שבועות
 - 19:21הדלקת נרות
 - 19:37מנחה ,קבלת שבת ,ערבית
 - 08:30שחרית ומוסף
 - 13:30מנחה גדולה
 - 17:30מנחה קטנה

לאחר תפילת מוסף ,יתקיים שיעורו של

נחמיה רפל
בנושא" :קולות מן השמיים"
לימוד הורים וילדים (כיתות א'-ו') יתקיים ב-
 17:45בבית המדרש עם

אביטל עופרן

זמני ה ת פ י ל ו ת ו ה ש י ע ו ר י ם
 - 20:25ערבית של חג (לא תתקיים תפילת מנחה לפני ערבית)
 שיעור מפי עינת לוי :חינוך זה כן הלכה למשה מסיני (הדלקת נרות – אחרי התפילה)חג השבועות – יום ראשון
 תפילת שחרית08:30
 מגילת רות ,קריאה בתורה ,יזכור תפילת מוסף13:30

 -מנחה גדולה

17:30

 -מנחה קטנה

17:45

 שיעור מפי הרב אילעאי:מה באמת אמורים לעשות בתיקון ליל שבועות?

20:27

 -צאת החג

הגבאים
יהודה מרוז

תוכנית הלימוד בליל החג מופיעה בשער האחורי של הגיליון
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הלכות יום טוב שחל במוצאי שבת
 .1אין להכין משבת ליום טוב – אסור לחמם או להפשיר אוכל ,להכין סלט ,לערוך שולחן
וכו' ,לפני צאת הכוכבים (שעה .)20:07
 .2מלאכות האסורות בשבת ומותרות בחג (כגון העברת אש ,בישול) ,אין לבצע לפני שעה
.20:27
 .3יש להשאיר נר נשמה מיום ששי ,על מנת שניתן יהיה להדליק נרות של יום טוב.
 .4מי שמתחיל/ה בהכנות לסעודת החג צריך לומר "ברוך המבדיל בין קדש לקדש".
 .5בתפילת העמידה של ערבית מוסיפים "ותודיענו" (הנוסח מופיע בסידורים) ,שהיא הבדלה
בין קדושת שבת לקדושת יום טוב.
 .6הדלקת נרות החג ,תיעשה ע"י העברת אש מנר הנשמה ,אחרי שעה .20:27
 .7סדר הברכות בקידוש בליל החג – יקנה"ז – יין ,קידוש ,נר (ברכת "בורא מאורי האש"
אותה מברכים לאורם של נרות החג) ,הבדלה ,זמן .הנוסח קיים בסידורים ובמחזורים.
 .8וגם  -יש פוסקים שאסרו לומר במפורש ששנת הצהריים בשבת היא על מנת שניתן יהיה
ללמוד בלילה בתיקון ליל שבועות ,משום שיש בדבר איסור הכנה משבת ליום טוב ...
חג שמח,
הרב אילעאי
מזל טוב !

* לתמר ולכפיר דגני להולדת הבן ,לסבתא אדית ולסבא אילן להולדת הנכד
 אמיתי יצחק.* למלכה הקשר ,לדליה ולעובד ,להולדת הנינה  /הנכדה ,בת לרותם ונעה.
להתראות בשמחות !

* חתונתם של שושן נחליאל ושיזף תתקיים ביום רביעי ,ט' בסיון (.)8.6
שבת שבע ברכות מחוץ ליבנה.
(לבעלי השמחות עדיפות בקבלת דירות אירוח).

ברוכים הבאים !
חברי מכינת "נופי פרת" מתארחים אצלנו בסופ"ש (שבת וחג)
המקשרים :משפחת סולטניק
מאחלים לכם שהייה נעימה !!
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רות ,אמה של מלכות ,וישני חברון  /אבי ששון
ראשית המיסוד האדריכלי-הפיזי והקמתם
של ציוני קבר בולטים בנוף של ארץ ישראל
היה בתקופה הממלוכית (מאה  13לספ').
באותה תקופה קודשו אתרים קדומים
והוקמו אתרי קודש חדשים ,אשר להם או
לפטרוניהם יוחסו מסורות קודש .האתרים
המקודשים באותה עת יוחסו לאבות האומה
היהודית ,לדמויות יהודיות ומוסלמיות מן
הקוראן ולמצביאים מוסלמים שנטלו חלק
במאבק על כיבוש ארץ ישראל.

לעילוי נשמת אמי הרחומה
שהלכה לבית עולמה בימי קציר חטים
וממנה ינקתי חיבה יתירה לקברות צדיקים

קורותיה ,חייה ופועלה של רות מתחילים
ומסתיימים בארץ יהודה ,עם אנקדוטה
מואבית כלשהי .אחד המוטיבים המרכזיים
בהם משתמשת המגילה הוא המוות והמתים
באופניהם השונים .המוות והמתים עולים
ויורדים לאורך המגילה בגלוי ובהסתר ,כרקע
לסיטואציות מסויימות או גם בשיח היומיומי
של גיבורי המגילה .וכאילו לחזק ולעגן את
מוטיב המוות כבסיס להתרחשויות ,נפתחת
המגילה בסיפור מותם של שני הבנים והיא
מסתיימת בסיפור הולדת עובד .ולא סתם
מציינת המגילה מיד עוד שני דורות ("אבי ישי
אבי דוד") בנסיון ליצור סימטריה בין הפתיח
לסוגר.
על פי המסורת המקובלת נקברה רות על
המדרון של תל חברון הצופה אל מערת
המכפלה ,הפנתיאון של העם היהודי ,ואליו
לא תבוא .מאז חידוש הישוב היהודי בחברון,
מתנהל מאבק עיקש ושקט על 'קבר רות'
(וישי) ,המקודש גם למוסלמים .אלה ואלה
מבקשים את הבעלות על האתר ,בנסיון ליצור
בו חיים חדשים .לפני כארבע שנים נתבקשתי
על ידי המשרד לשירותי דת להגיש חוות דעת
'מקצועית' בנוגע לאתר ,במסגרת הדיונים
בבג"צ .בשורות הבאות אסקור בקצרה את
המסורות המיוחסות למקום ואופן
התפתחותו.

בדור האחרון ניתן להבחין במעין "תחרות"
על אתרי קודש ברחבי הארץ ,תהליך שמניעיו
מגוונים :פוליטיים ,חברתיים ,דתיים
וגאוגרפיים .ניתן לראות בזה ,מבחינה
מסויימת" ,מלחמת תרבויות" בה נוטלים
חלק שלושה צדדים :יהודים דתיים ,יהודים
חילוניים וערבים .קבר רות משתלב באופן
מלא בקלחת ההיסטורית שתיארנו.
המסורת היהודית הקדומה אינה מציינת את
מקום קבורתם של רות וישי ,אבי דוד המלך.
מסורת נוצרית מהמאה הרביעית לספירה
מספרת כי ישי נקבר בעיר הולדתו ,בית לחם.
החל מהמאה השלוש עשרה ,מעידים עולי רגל
יהודים ואחרים כי ישי קבור בחברון.
את התיאור המפורט של המבנה מוסרים
אנשי הסקר הבריטי ,שסקרו את הארץ בסוף
שנות השבעים של המאה ה ]...[" :19-הקבר
של ישי הוא 'קובה' ,מבנה כיפתי ,הנמצא
בפינה של דיר אל ארבעין ,יחד עם זה של רות
[ ]...קירות הרוסים ,שבתחומם נראה הקבר
המסורתי של ישי .המבנה נראה כמבנה ערבי
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קבר רות ,דווקא בימי המדינה .עם שחרור
מודרני ,על יסודות עתיקים .קבר ישי ,עם זה
חברון במלחמת ששת הימים ,הונהגה על ידי
של רות ,נמצא בתוך מסגד קטן המכיל
המועצה הדתית של קרית ארבע קריאת
'מיחרב' [ ]...כמה עמודים מונחים בין
מגילת רות בחג השבועות ליד קבר רות ,ברוב
ההריסות .כיפות המבנה שנותר הינן בעלות
עם ,בנסיון להחיות את האתר ולהדק את
גגות מחורצים וקשתות [ ]...הבניין תואם
הזיקה היהודית אליו.
לצורת מבנה של מנזר [."]...
אולם נדמה שגם בעת קבורתה ,רות עדיין
הסופר היהודי מווינה ,לודוויג אוגוסט
חשה "גר ותושב אנוכי עימכם" .למסורת על
פראנקל ,שסייר בארץ בשנת  ,1860מתאר את
מקום קברה של רות לוקח מאות שנים לחזק
האתר ומנהגים מיוחדים בו ליהודי חברון:
שורשים .כותבי העתים והמסיירים באתר בימי
"[ ]...ונעל בין מטעי זית ,ברמה על נתיב אבן,
הביניים מכירים
ונגיע אל קבר ישי.
את המסורת על
הנהו אולם קטן
קבר ישי ולא על
ונעזב ולפניו שברי
רות.
אחדים,
אבנים
הגם שהיא אמה
היטב
הפסולים
מלכות,
של
מידי חרש ,ובאולם
עימה
נושאת
בור עמוק .שם ילכו
רות טראומה
היהודים בכל ימי
תרבותית
ירח אלול מדי שחר
וחברתית,
להתפלל,
ונשף
יהודים בקבר ישי עם גפיר יהודי מתקופת המנדט,
בה
המקננת
וימים רבים חשבו,
באדיבות צבי הר שפר
שנים הרבה,
נשמעה
כי
כאומרת" :אני חייתי ביניכם כצמח בר".
עתירתם .בהתנשא כריח בושם מירכתי הבור,
צמיחת המלכות מרחמה אינה מכשירה אותה
אל הבור הזה ישליכו קווצות שיער מראש
להיכנס אל הפנתיאון הלאומי בו ישנים אבות
חולים ,המחוברות עם אמרי סוד ,ואחרי כן
ואמהות האומה .היא מרוחקת מהם ,אולי
יתפללו בעדם ,ובהיות המנהג גם שם ,לשחוט
משום שאיננה יכולה לעמוד במחיצתם
כפרות בכל ערב יום הכפורים [."]...
מבחינה רוחנית ,אך ממשיכה לערוג אל
כפי שראינו עד כה ,ההיסטוריה של הנטמנים
שורשי נשמת האומה .משחררי יהודה
באתר זה הפוכה .המסורת הקדומה מייחסת
ושומרון של שנת תשכ"ז יסייעו לה להשתחרר
אותו דווקא לישי (הנכד) ,ורק במאה ה19-
מן הטראומה .הפעילות היהודית שנעשית
מתחילות להופיע מסורות ועדויות על קבר
למען האתר וזכרונו ,באה לסייע לרות לשוב
רות באותה המערה ,ליד ישי .ועל כן ניתן
אל חיק אומתה.
לזהות חיזוק בתהליך הזיהוי של האתר עם
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"אני חולם שלימוד התורה יהיה שיחה שוקקת"
שיחה עם הרב אילעאי על תוצאות השאלון בנושא לימוד התורה
היו הרבה אנשים שכתבו שהם לא יצטרפו
לשיעור חדש בשום אופן .בעיקר "משום שאני
כבר לומד באופן קבוע ולא חסר לי".
גיליתי שיש ביקוש מאוד גדול לסדרות קצרות
טווח ,זאת אומרת שמה שחוסם אנשים לקחת
על עצמם הצטרפות לשיעור היא המחשבה מה
יהיה בעוד חצי שנה .אם אני לא בטוח שאני
יכול להתחייב קבוע ,אני לא אבוא בכלל.
לגבי נושאי הלימוד  -גם מזה קצת הופתעתי.
אני הייתי מאוד רוצה לחזק את לימוד הגמרא,
שזה דבר שיש בו פיחות גדול ביבנה בשנים
האחרונות .נראה שעיקר הביקוש הוא לפרשת
השבוע ,תנ"ך ומחשבה ,ופחות ללימוד גמרא.
יש לגמרא ביקוש יציב אבל לא של המונים.
מה שאני מתכנן לעשות עם נתוני הסקר הזה
הוא ,להתחיל לבנות מחדש את לוח השיעורים
הקבועים ביבנה ,באופן שאני מקווה שיתן
ליותר אנשים למצוא משבצת או מסגרת שהיו
רוצים לקחת בה חלק .אני מקווה להציע,
לקראת הקיץ ,משהו חדש.
בנושא של מגוון מלמדים ,מהתשובות לא יוצא
ביקוש חד משמעי ברור .מאוד אשמח שמעגל
המלמדים יתרחב ויתגוון .זאת בעיניי נקודת
חוזק מאוד גדולה ,שיש הרבה מלמדים ולא רק
לומדים .הייתי שמח גם שמדי פעם מישהו יקח
על עצמו ללמד סידרה ,או להביא מישהו מבחוץ
 שילמד.היו בקשות בודדות ללימוד חסידות ,פיוט
וקבלה .המסות הגדולות הן בלימוד הקלאסי -
עשרות אחוזים מהאנשים ביקשו פרשת שבוע,
תנ"ך ,כמה עשרות אנשים ביקשו גמרא.

אין כמו חג השבועות כדי לשמוע על תוצאות
השאלון שערך הרב אילעאי בנושא רצונותיהם
של החברים בלימוד תורני לסוגיו .שוחחנו עם
הרב ולהלן דבריו:
למה סקר?
את הרעיון לערוך משאל קיבלתי מחבר טוב ,רב
אמריקאי ,שהוא סטטיסטיקאי בהכשרתו,
והוא משתמש בקהילה שלו המון בכלים האלה,
כי הוא חושב שאפשר ללמוד הרבה מהציבור.
אחת הביקורות שלו על רבנים היא ,שהרבה
פעמים הבחירה שלהם בנושאי לימוד לא
מבוססת על ידע  --מה הציבור מעוניין לשמוע -
אלא על תחושות.
הרבנים חיים בתוך תיבת תהודה .בסוף אני
רואה מי בא לשיעורים ,מי שואל שאלות ומי
מתייחס ,ומתחילים לחשוב ש"זה העולם" .אבל
צריך לקחת בחשבון שיש עוד אנשים שחיים
במרחב הקהילה וצריך להתכוונן גם אליהם.
ולכן רציתי לעשות את הסקר.
ומה התשובות?
נתחיל בנתונים  -ענו  210אנשים בגילאי .90-14
 50%גברים ו 50%-נשים .בדיוק!
הרבה דברים מאוד הפתיעו אותי.
אני שואל את עצמי כל הזמן מה יגרום לעוד
אנשים ללמוד תורה ,איך אפשר להגיע לעוד
קהלים .איך לעורר את הרצון לתת מענה למי
שרוצה ,לפחות .חשבתי פעם שההרכב החברתי
של המשתתפים מאוד משמעותי ,ולפי
התשובות זה לא נכון .רובם המוחלט של
המשיבים כתבו שהם מעדיפים שיעור שמיועד
לציבור כולו.
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את הציבור ,מילדים צעירים ועד קשישים
מופלגים ,להגיד מה הם רוצים ומה לא ,מה
מעניין אותם ומה לא .לקחת אחריות .לייסד
שיעורים .להזמין מורים מבחוץ.

היו שענו שהם לא מעוניינים ללמוד ,וגם זה קול
שמסקרן אותי.
העובדה שמאות אנשים מילאו את השאלון
נותנת לי איזו שהיא אינדיקציה ,ואפילו
עוצמתית ,שהציבור מעיד על עצמו שהוא רוצה
ללמוד תורה.
אני רואה בזה הזמנה לשיחה .אני רוצה להזמין

אני חולם שלימוד תורה יהיה שיחה שוקקת
ולא "חוג על הלוח".

קו הסיום של פירוש "משנת ארץ ישראל"  /מרים שליסלברג

חומר .המיזם כונה "משנת ארץ ישראל"
ותואר ה"פירוש בן זמננו למשנה ,המשלב

בימים אלה הגיע לסיום מיזם שארך כ25-
שנה ,של כתיבת פירוש לששת סדרי המשנה.

מתודה מחקרית וגישה מסורתית לטקסט,

זה התחיל בקטן ,כאשר זאב ספראי נהג
לבקר בירושלים פעם בשבוע אצל אביו,
פרופ' שמואל ספראי ,לאחר שעבר התקף
לב .אחרי הביקור המשפחתי ,היה מתיישב
זוג הפרופסורים ועוסק בלימוד משנה ,עם
גישתם המיוחדת ,שאינה אופיינית לרוב
הפרשנים .הם התחילו בלימוד מסכת
"מגילה" ,ובסיום החליטו להעלות את
התוצאות על הכתב .בשלב זה לא היו
תוכניות לפרסם ,אך הם המשיכו ללמוד
ביחד ,לפי סדר המשניות ,מתוך מחשבה
לפרסם בעתיד ,אם וכאשר יצטבר מספיק

בדגש על הרקע הארץ-ישראלי של המשנה"
(מתוך "ויקיפדיה").
הם הספיקו לכתוב פירוש לסדרי "זרעים"
ו"מועד" והתחילו את "נשים" ואז ,פרופ'
חנה ספראי ,אחותו של זאב ,חזרה מהולנד,
שם לימדה באוניברסיטה .האב ושני ילדיו
המשיכו בעבודתם עד שנפטר שמואל ,וזאב
וחנה המשיכו .בינתיים התחילו לפרסם את
הכרכים ,בעזרת מכללת ליפשיץ .בשנת
 2008נפטרה חנה ,וזאב החליט להמשיך את
העבודה לבד ,כשהוא נעזר בכל שלבי ההוצאה
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כמעט בלתי אפשרי לזהות את הכלים של
אותה התקופה! בסופו של דבר ,המסכת הזו
יצאה בארבעה כרכים ,ויש בה מאות
צילומים של כלים שונים.

ההוצאה באשתו הנאמנה ,דינה.
שאלנו את זאב :האם לא חשבת לצרף אליך
עוד שותף למבצע האדיר של פירוש
המשנה? הוא הסביר שהוא אמנם שקל
לעשות כן ,אך לא מצא אף אחד שהיה מוכן
להקדיש את כל כולו לנושא ,ואולי עוד יותר
חשוב ,מישהו "בראש שלו" ,כפי שהיו אביו
וחנה ז"ל .ולכן ,במשך מעל לעשור עובד זאב
לבד ,ומשקיע בעבודה חלק גדול מזמנו.
נציין שברוב התקופה הוא עוד לימד
באוניברסיטת בר אילן ,ומילא תפקידים
שונים גם באוניברסיטה וגם בקיבוץ .כמעט
את כל המחקר והכתיבה הוא עושה
בספרייתו הענפה ,בביתו בקיבוץ.

נקודה מעניינת :זאב ציין שהעובדה שהוא
גר בקיבוץ ,ושימש גם בתפקידי הנהלה,
עזרה לו להבין יותר את הכפר היהודי
בתקופת המשנה ,ובמיוחד את הקושי
להשליט סדר בקהילה קטנה ואינטימית,
שדומה במקצת ל"כפר שלנו" ,מבחינת גודל
האוכלוסיה ויחסי האנוש .כידוע לכולנו,
האכיפה של הכללים הרבים בתקנונים,
מתבררת לפעמים כקשה עד בלתי אפשרית,
וגם בכפר חסרו אמצעי אכיפה (לא היה בית
סוהר ,למשל).

כמובן ,תוך כדי העבודה התייעץ זאב רבות
עם מומחים לגבי תחומים שהיו לו פחות
מוכרים .למשל ,כשהגיע לשאלות הקשורות
לחקלאות או לעבודות טכניות אחרות,
הירבה להיעזר בחברים מהקיבוץ :הוא
מציין את יואב איתן  -כמומחה לעופות ,את
נ ,בנושאים הקשורים בבנייה ,את גוגל
(מרדכי בר דרומא) בענייני מסגרות ,את
יהושע אניקסטר בנושאים חקלאיים,
ואפילו ביקש מצילה גינוסר שתעזור לו
להבין את לחם הפנים .כולם עזרו בחפץ לב.

למרות שמההתחלה ,הפרויקט לא היה
למטרות רווח ,הצד המסחרי העיק כל הזמן,
והשפיע גם על הוצאת הכרכים ,שדורשת
השקעה רצינית של כסף בכל השלבים.
מכללת ליפשיץ יצאה די מהר מהתמונה ,כי
מבחינה תקציבית המבצע היה גדול עליה.
ולכן ,לצד העבודה המחקרית ,זאב בעצמו
גייס כסף בערוצים שונים ,כולל תורמים
פרטיים ומוסדות ,והצליח להשיג ,בסופו של
דבר ,סכום לא מבוטל! הקיבוץ עזר בעיקר
בהיבטים ארגוניים .בתמיכת נחמיה רפל,
שהיה מזכ"ל הקיבוץ ,הדתי העמותה של
הקיבוץ הדתי העמידה לרשותו מסגרת
ניהולית במשך תקופה ממושכת .אחת
הבעיות היא שאף פעם לא היה מספיק כסף
למבצע פרסום רחב ,ולמערכת שיווק
ממוסדת.

למסכת נידה היה שותף ד"ר דניאל רוזנק
(אביה של אביטל עופרן) ,מומחה ליילוד
וגינקולוגיה ,והוא תרם רבות להבנת
ההיבטים הפיזיולוגיים.
כשנשאל איזה נושא היה קשה במיוחד,
השיב זאב שאחת המסכתות הכי קשות
לפירוש היתה מסכת "כלים" ,כי היום
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ד"ר דוד יסלזון ,יהודי שוויצרי אמיד (אשתו
היא אחותו של מיכה רוזנטלר ז"ל ,מסעד),
מאוד התלהב מהפרויקט ,והחל מהכרך
הראשון ועד סוף הפרויקט ,תרם רבות
להצלחתו.
הכרכים האחרונים לא יצאו בדפוס אלא רק
בגרסה דיגיטלית ,במסגרת אתר "כותר" של
משרד החינוך (לחברי יבנה יש מנוי דרך
ספריית בית עקד) .את הספרים המודפסים
אפשר למצוא באתר "ספריא" .כעת ישנם
30

כרכים

מודפסים,

המחקרית המוטמעת בפירוש ,במכללת
הרצוג מרגישים שהוא קרוב לתפישת
עולמם ,אם כי לא מסכימים עם כל
המסקנות.
שאלנו את זאב האם יש כאלה שפונים אליו
עם שאלות או הערות לגבי הטקסטים.
מתברר שיש לו קהל של מתכתבים במייל,
המונה כמה עשרות ,והוא שמח על הקשר
הזה.
ועכשיו ,יש תוכניות לעוד מבצע?
האמת היא שזאב לא "נח" ממחקר וכתיבה
אף פעם ,ואפילו תוך כדי עבודתו הגדולה
המשיך לכתוב מאמרים ,לתת הרצאות,
ואפילו להביא ספרים לדפוס .הוא כן שוקל
עוד פרויקט גדול ,עוד לא בטוח מה.
"משנת ארץ ישראל" היא נכס רציני ,תרומה
משמעותית ביותר לארון הספרים היהודי.
שווה עיון ,אפילו לאלה שלא מחשיבים
עצמם "למדנים".

ו 30-במתכונת

דיגיטלית ,שאולי יופיעו גם בדפוס ,בעתיד.
עם סיום הכתיבה של הפירוש ,עומד לצאת
כרך של מבוא למשנה ,שמתבסס על הידע
והתובנות שנצברו במהלך הלימוד.
בשנים האחרונות ,לקחה את הפרויקט תחת
חסותה" ,תבונות" ,ההוצאה לאור של
מכללת הרצוג באלון שבות .לעומת העולם
החרדי והחרדלי ,המתנגדים לגישה

צאתכן לשלום ובואכן בשלום !
❖ ברכת הצלחה רבה בהמשך דרכך ,אופיר ריין ,שסיימה
השבוע "שנת בית" מוצלחת בגיל הרך ,ומתחילה את מסלול
העצמאות הכלכלית.
❖ ברכות גם לרעות לסלוי ,שהחלה השבוע את תפקידה כמ"פ
בחוות השומר .המון הצלחה בתפקיד  -מצדיעים לך!
גאים בכן ואוהבים,
ועדת צעירים
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ביקור של הרב אלימלך פירר במדגרה  /יואב איתן
הטיפוח .כך לדוגמא ,בפטם המודרני הצליחו
המטפחים לקדם לא רק את תכונת קצב הגידול
היומי ,אלא גם את נצילות המזון ואת יעילות
הייצור .כדי להתמודד עם שינויים אלה,
נדרשים שינויים נלווים בממשק העופות ,הן
בשלב "הורי" הפטמים ,כלומר במשקי הרבייה,
ספקי הביצים למדגרה ,הן בדגירה והן במשקי
גידול אפרוחי הפטמים עצמם .הדרישות
החדשות והפטמים החדשים מעלים שאלות

בשבוע שעבר זכינו לביקור מיוחד במשרדי
המדגרה .האורח היה הרב אלימלך פירר,
שביקש להתעדכן בתחום טיפוח הפטמים
המודרניים שאותם אנחנו משווקים.
על פי הוויקיפדיה ,הרב פירר הוא חסיד בעלז,
אשר על אף שלא רכש השכלה רפואית פורמלית,
צבר בכוחות עצמו ידע רפואי רב ,בעזרתו הוא
מייעץ לאלפי אנשים ומפנה אותם לרופאים
המתאימים ,לפי הערכתו .הרב פירר נחשב
לאחד מהיועצים הרפואיים המבוקשים בארץ,
וזוכה להערכה רבה בישראל ובעולם היהודי.
בנוסף ,גם הקים את אגודת "עזרה למרפא",
וכאשר הטיפול המומלץ הוא בחו"ל ,מסייע
הארגון בסידורי ההטסה וההגעה .כהערכה
לפועלו ,זכה הרב פירר בפרס ישראל לשנת
ה'תשנ"ז ,על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.
מתברר כי בצד כל אלה ,מתעניין הרב פירר
בכשרות הפטם המסחרי המודרני ,לאור שאלות
של כשרות העוף ,המתעוררות בחברה החרדית.
ותיקי המדגרה יזכרו את ביקורו הראשון ,בשנת
 ,2002כאשר בא לבדוק את כשרות השימוש
במכונה המיוחדת שרכשנו לחיסון הפטמים
(בזריקה) ,עוד בשלב הביצה .בביקור הפעם
התעניין בטיפוח התרנגולות .מתברר כי עוזרו
של הרב פנה לחוקרת בכירה בענף הלול מהמכון
ע"ש וולקני למחקר חקלאי ,במטרה להתעדכן
בנושא טיפוח הפטמים המודרניים וזאת ,לנוכח
חששות בנושאי כשרות מכלואי הפטמים.
החוקרת ,שמכירה את המחקרים שעשיתי עם
פרופ' משה סולר מהאוניברסיטה העברית
בירושלים בנושא טיפוח העופות ,המליצה לו
להיפגש איתי במדגרת קבוצת יבנה .ומשהו על
טיפוח העופות שהוא מאד דינמי ,והפטם,
שכמובן משתנה משמעותית בעקבות

הנוגעות גם לכשרות העוף ,ובנושא זה החברה
החרדית ערנית ועומדת על המשמר.
בנושאי כשרות העוף ,רכשנו במדגרת קבוצת
יבנה קשרים של אמון עם פוסקי הלכה מרכזיים
בישראל לאורך עשרות שנים ,הן בהתכתבות,
הן בשיחות טלפוניות והן בעת ביקורם בקבוצת
יבנה .בנוסף ,נסעתי פעמיים עם ברטי אקרט

ז"ל ,כדי להעיד על כשרות העופות המודרניים
בבית הדין של העדה החרדית בירושלים,
כמובן ,לאור בעיות שהתגלו.
בביקור בשבוע שעבר ,ביקש הרב פירר
להעמיק במגוון נושאים הלכתיים הקשורים
לטיפוח העופות ,פעולה אשר מתבצעת כיום
במספר מועט של חברות ענק בחו"ל ,וכן
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למפעלו הרפואי הייחודי ,ובתקווה שהקב"ה
ימשיך לזכות אותו ביכולת הנדירה לעזור לכל
כך הרבה אנשים ,בנושאים החשובים בהם
הוא עוסק ומייעץ ,ולחזק אותו בפעולותיו
בסיוע לחולים ובעזרה לנצרכים ,לאורך שנים.

בחשש הקיים משימוש לא כשר בטכניקות של
הנדסה גנטית בטיפוח .השיחה עסקה גם
בשאלות הנוגעות לטיפוח המטילות לייצור
ביצי מאכל.
נפרדתי מהרב פירר בהבעת הערכה רבה

ירקונים
מס2 .

אשדוד  -כל ההתחלות
הידעתם כי בראשיתה השתייכה אשדוד לחבל יבנה?
נסייר בהדרכת חברתנו ,דינה שלוי מניר גלים ,ברובע ו',
אחד מ 17-רבעי המגורים באשדוד ,בו מתקיים פעם בשנה
פסטיבל  ,VAVשחלק ממנו הוא ציורי גרפיטי.
נכיר את התופעה של הגרפיטי ,התיכנון וההתחדשות העירונית,
דרך סיור בשוק וברובע.
יום שני ,י"ד בסיון תשפ"ב13.6.2022 ,
יציאה 17:30 :חזרה משוערת.20:30 :
למגיעים עצמאית :מפגש במרכז מסחרי ו' ,רחוב הרב גור,
מוניות אולימפיה.
קפה ועוגה  -עליכם.
חודש טוב
א -א -א
שערי ירקונים פתוחים לכל
מוזמנים בכל גיל !
חברים המעוניינים להיכנס לרשימת התפוצה בוואטסאפ –
יפנו לאריה ברנע.
הסיור הבא :יום ראשון ,ד' תמוז 3.7.2022 ,לניצנים הישנה – בעקבות הסרט
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אי שם בכפר בטנזניה  /שיחה עם שחר גדיש
מתאימים לבישול ולניקיון .בהמשך זה יתאים
גם לאיסוף מי שתייה ,וניתן יהיה בעתיד
להזרים מים גם לשירותים שלהם ,שהיו במצב
מאוד לא טוב .אני לא יכולה לתאר בכלל את
הנראות והריחות .כעת יש אוורור ,התקנו
צינורות ,ואנחנו שואפים לכך שתהיה אפשרות
לשטוף ידיים ביציאה מהשירותים .אלו
הפרויקטים העיקריים של הבנייה .בנוסף ,אנו
מבצעים פרויקטים בקהילה .אחת הבנות היתה
אחראית לקידום נשים ,והבנו שיש בנות שלא
מגיעות לביה"ס בימי המחזור החודשי ,כי אין
להן שום עזרים .היא יצרה קשר עם התופרת
המקומית ,שמעבירה בהדרגה סדנאות להכנת
פדים ,לבנות בבית הספר.
הדבר החשוב באמת הוא שכל הדברים האלה
נעשים ביחד עם תושבי הכפר ,מתוך התחייבות
מצדם שכל יום יגיעו מספר הורים ויעבדו איתנו
יחד לשפץ את ביה"ס ,כדי לערב אותם וכדי
שהם יבינו את חשיבות החינוך .החינוך הוא
חובה עד כיתה ז' ,והיעד הוא שהתלמידים
ימשיכו הלאה לחטיבה ,ובכלל ,שיפנימו עד
כמה הלימודים מקדמים את המשפחה
ומפתחים את המחוז כולו.
איך התקשורת עם המקומיים?
הפרויקט הזה התחיל מכך שראש העמותה,
רפי ,בן  ,25טייל באוסמברה ופגש באקראי את
אליה ,שהוא ראש המחוז שאחראי על מספר
כפרים ,שנקראים ביחד "חבל מרינדי" ,והוא
דובר אנגלית טובה מאוד .הוריו של אליה
האמינו בחשיבות הלימודים ,ואחרי שלמד
בכפר הוא התקדם ,עד שסיים אוניברסיטה,
ואז חזר למחוז והקים בו בית ספר פרטי
שמעניק חינוך ברמה גבוהה ,מדברים בו

אנחנו רגילים שצעירינו יוצאים לתקופת טיול
בחו"ל וחוזרים גדושי חוויות .אבל החוויה של
שחר גדיש היא סיפור קצת שונה .שחר מתנדבת
בכפר בצפון טנזניה ,על רכס האוסמברה.
מוזמנים לחפש במפה.
שחר ,איך הגעת לזה?
המון שנים חלמתי לטייל באפריקה ,והיה ברור
לי שחלק מהטיול יכלול התנדבות כלשהי .ודרך
חברה מהצבא שהתנדבה בשנה שעברה,
התחברתי לעמותה ישראלית בשם "אפריכאן",
שמארגנת את המשלחות .עוד כשהייתי
בישראל ,התראיינתי והתקבלתי למשלחת.
אחרי חודשיים של טיול הגעתי להתנדבות.
ברכס אוסמברה יש המון כפרים .תושביהם
מכירים בעיקר תיירים שמגיעים לראות את
הנופים ,אבל אנחנו מגיעים במטרה לעבוד יחד
עם אנשי הכפר ולשפר את המצב של בית הספר.
אי אפשר בכלל לדמיין כמה קשה המצב של בית
הספר שם! תלמידים לומדים בצפיפות גדולה,
בלי חשמל .החלונות שבורים .אין בבית הספר
מים! התלמידים מגיעים אחרי שעתיים הליכה,
וצריכים להישאר עד שעה  .16:00בית הספר
הוא המקום המרכזי שהם נמצאים בו רוב
היום ,והמצב ממש לא טוב.
העמותה פועלת במחוז מלינדי ,והמשלחת בנויה
כך שלכל אחד יש אחריות על חלק מפרויקט
השיקום .התחלנו לעבוד עם אנשי הכפר כדי
להבין את הבעיות ,גם כאלה שאינן קשורות
ספציפית לבית הספר ,כמו אספקת מים .תוך
שלושה שבועות שיפצנו את ביה"ס .דאגנו
לרצפה שאפשר יהיה לשים עליה שולחנות.
הקמנו גג .בנינו טנק מים שמכיל  25קוב .כרגע
הוא אוסף מי גשמים מאחד הגגות ,והמים
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מקרן ,או ספרים באיכות גבוהה ,אלא הבסיס
אנגלית ,ומגיעים אליו מכל טנזניה .באותה
של הבסיס .לשבת בכיתה ולספוג חינוך בסיסי.
פגישה אקראית בין רפי לאליה ,עלה הנושא של
מעבר לזה ,משלחת של העמותה יוצאת
מצב בתי הספר .לאחר הסיור ,רפי החליט
באוגוסט הקרוב לבית ספר נוסף שהייתי בו
לחזור לארץ ולגייס תרומות ומתנדבים ,וכך
ביום ראשון .יש להם מבנים במצב התמוטטות
נוסדה העמותה .התקשורת נבנתה בעיקר דרך
והמשלחת צריכה לעזור להם לבנות .אנחנו
השיח עם אליה ,שהוא אחד הגורמים החשובים
כרגע בגיוס המונים לטובת המשלחת .אין להם
בתקשורת עם אנשי הכפר והמחוז.
כסף ,וכל שקל יכול להביא לשינוי מטורף.
חוץ מזה אנחנו נעזרים בחבר'ה מקומיים
במשלחת הקודמת ,באמצעות  6,000שקלים,
שמדברים אנגלית ,ואנחנו לומדים סוהילית.
סיפקו אפשרות להזרמת מים ,במטרה לאפשר
אני מדברת איתם חצי בסווהילית וחצי
מקור מים נקי לתושבי הכפרים ולתלמידי בית
באנגלית.
הספר ,ובכך להוריד את התחלואה הנגרמת
יש שלב שבו אומרים :השגנו מה שרצינו
משתייה ושימוש במקור מים מזוהם ,כתוצאה
וחוזרים הביתה?
מהמרחק הגדול ממקור
"כרגע זה עובד בצורת
המים הנקי".
משלחות .אין פעילות
כשיש אונסק"ו ומדינה,
שגרה .מגיעים למשלחת
למה מצפים לתרומות
של שלושה שבועות
מאזרחים מישראל?
וחוזרים לארץ .המטרה
"שאלה יפה ומעניינת .אני
הנוכחית של העמותה היא
לא מצפה לסיוע רק
לסיים לשפץ את שבעת
מאזרחי ישראל .אני
בתי הספר של המחוז,
פותחת פה מקום שנגע לי
והחלום הוא שהמחוזות
בלב ,ואני מאמינה ,מעבר
האחרים יראו מה שקורה
לערכים שלנו בתור עם שיש
כאן ויעתיקו את זה
לו תורה מדהימה ,שנתינה
אליהם ,וכך החינוך יהיה נשות הכפר מביאות מים לבנייה
היא אחת ממידותיה ,המהווה תשתית לחיים
במקום טוב ומרכזי יותר עבור המקומיים.
היהודיים .ומעבר לזה אני חושבת שאנחנו,
אני לקחתי חלק במשלחת השניה וזה נגע לי
בתור חברה ,יכולים להסתכל גם מסביב ולהיות
ללב .לקחתי ללב את מצב האנשים ,ולכן אני
במקום נותן .הבקשה היא שיראו ,שיסתכלו,
ממשיכה לקדם את זה .אחד הערכים שגדלתי
ומי שיכול – שיתן ,בין אם שקל ובין אם יותר.
עליהם בקיבוץ הוא  -שוויון הזדמנויות .אני
הבקשה היא להבין שלאנשים פה  -אין.
זכיתי לשוויון הזדמנויות ,אבל יצאתי מהקיבוץ
אנחנו מפעילים את מי שאפשר ,כדי לקבל עזרה
ואני רואה חוסר שוויון עצום .תלמיד שאין לו
מהגופים שאמורים לעזור כאן ,ויש
שולחן לשבת לידו ,מגיע לבית הספר ואין לו
סיוע מקומי ,אבל זה לא סותר .כל
מים לשתות ,ואין לו פת לחם .זה נגע לליבי
שקל שווה  700שילינג טנזני והערך
במקום של לאפשר את הבסיס .לא מזגן ,או
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הברקוד המצורף) ,זה יירשם כגיוס שאני
עשיתי ואוכל לדעת אם אני עומדת ביעד
שהצבתי לעצמי .נשמח שזה יהיה השבוע ,כי
כרגע אין כסף למשלחת הבאה וכל יום חשוב
לנו ,כדי לראות שאנחנו באמת יכולים להוציא
משלחת".
שחר .מתי תשובי אלינו?
"לא יודעת כרגע ,תלוי בכמה דברים ,בעיקר
בתחושה שלי שאני אמצה .בינתיים ,אפריקה
גורמת לי רק לרצות להמשיך ולעשות.
ותוסיפי  -מזל טוב לסבא גוגל ליומולדת ,80
שיחול בשבוע הבא".

שלו הוא פי אלף מאשר במקומות אחרים.
האנשים כאן מלאי הכרת טובה! גם הפצת
המסר עצמו במקומות אחרים – יכולה לסייע.
האמירה היא שחינוך הוא חשוב .כאן זה לא
תוספת לקיים אלא  -במקום שיש בו ניצוצות -
ללבות אותם ולהפוך את המחוז למקום שמקדם
את עצמו בתחומים האלה".
בתכל'ס ,מי שרוצה לתרום ,מה הדרך?
"העמותה יצאה בגיוס המונים .לקחתי תחת
חסותי לגייס חלק מהסכום ,כך שמי שיתרום
דרך הקישור (אפשר לפתוח באמצעות סריקת

אחרי השיפוץ לכיתה

המבנה לפני השיפוץ

יצא עמוד"ש עשיר בתוכן!
הנושאים :ריקודגלים בעוטף,
חגיגות חקלאיות ,המחרשה עם
הפנים לצעירים ,קול קורא
בפעמונים – לקריאה – סרקו.

מכירת הלבשה תחתונה
"טריומף"
תתקיים ביום שלישי ,ט"ו
בסיוון ( )14.6במחסן הבגדים
בין השעות  .19:00-16:00רשמו
לפניכן.
עפרה גוטליב
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משולחנה של ועדת התרבות  /רחלי ויצמן
תודה לאל ,העלינו את ירושלים על ראש שמחתנו.
תודה לצוות היקר – שעמל ,חשב ,טרח ועבד קשה כדי
להנעים לנו את יום ירושלים.
תודה מכל הלב על נתינה ,חברות ואכפתיות
לשוש אשר ,עפרה גוטליב ,סופי שטיינר ,אילן קינסבורסקי,
אלי רדר ,מושיק גרוס ,שחר ברלב ולחברי ועדת התרבות.
אשרינו שזכינו.
וברוח זו ,חסרים לנו צוותים ל -אירוע פתיחת הקיץ ,עיר
אוהלים ,יום נכדים.
נשמח מאוד למתנדבים( .ניתן לפנות לחברי הוועדה ולרחלי).
ומה בהמשך?
הפנינג שמיטה לכל המשפחה
ביום שני ,ז' בסיון  ,6/6אסרו חג שבועות בשעה 17.00
במדשאות חד"א .בחסות המתנ"ס.
במסגרת חודש הספר והקריאה
יתקיימו אצלנו שתי הצגות ילדים בחסות המתנ"ס
מרק כפתורים
תיאטרון אורנה פורת ,לגילאי 4-7
ביום שלישי ,ח' בסיון  ,7/6בשעה  17.00באולם האירועים.
איתמר הילד העברי הראשון
תיאטרון השעה הישראלי ,לגילאי 5-10
ביום חמישי ,י"ז בסיוון  ,16/6בשעה  17.00באולם האירועים.
תערוכת ספרים
תתקיים ביום ראשון ,י"ג בסיון.
שבת שלום ,ועדת התרבות
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מהנעשה במשק הילדים  /יקיר ששון
ב"משק פתוח" שהתקיים בשעות אחר
הצהריים .מוזמנים להגיע למשק לקטוף
וליהנות מהפירות המתוקים.

תקופת האביב מזמנת לנו הרבה פעילות במשק
הילדים.
• שיא תקופת ההמלטות בצאן (עיזים
וכבשים) מאחורינו ,והגדיים והטלאים
הצעירים גדלים יפה ,בעזרת הטיפול המסור
של הילדים והצוות.

• מכולת ה"מועדון" עוברת מתיחת פנים.
בשלב הראשון שופצו וחודשו השירותים
ואנחנו לקראת שיפוץ יתר המבנה .השיפוץ
יכלול ריצוף מחדש ותיקוני גבס בקירות.

• לאחר פתיחת עונת ההמלטות בעיזים,
התחלנו אחרי פורים את עונת החליבה.
כרגע יש במשק  6עיזים חולבות שמניבות
בין  8ל 15-ליטר ביום בסך הכול .לקראת
השנה הבאה ,אנחנו שואפים להגדיל את
מספר העיזים החולבות ל .10-השנה אנחנו
לקראת שבירת שיא חלב עונתי ,שלא נשבר
כבר חמש שנים! עד כה נחלבו בעונה
כ 400-ליטר חלב.
הנוכחית
יחד עם הילדים ,אנחנו לומדים את כל
תהליך ייצור החלב ועיבודו ,משלב ההמלטה
ועד למוצר הסופי שהוא הגבינה .את החלב
אנחנו מעבירים למחלבה מדי יום .יחד עם
הילדים הלכנו לרמי ,כדי ללמוד את שלבי
עיבוד החלב וייצור הגבינה ,ואפילו התנסינו
בייצור גבינה בעצמנו ,במשק הילדים .זה
המקום להודות לרמי צרויה על ההדרכה
והליווי לאורך כל התהליך .את גבינות
העיזים הטעימות אפשר למצוא כבר בחנות
ובמארזי חג השבועות.

• אנחנו מקבלים לצוות בברכה את אלמוג
גליק ,שמצטרף אלינו לחודשי הקיץ
העמוסים.
• בהזדמנות זו נזכיר שמשק הילדים פתוח
למבקרים בשבתות הקיץ בין .18:00-17:00
תודה רבה לצוות תורני השבת המסורים!
באמצע השבוע ניתן לבקר במשק ,בתיאום
מראש עם יקיר.
חג שבועות שמח!

• הכבשים שלנו מוכנות לקיץ אחרי שעברו
גז יסודי בעזרת הילדים והצוות.
• עצי התות שלנו (משני זנים שונים),
מניבים כמויות גדולות של פרי ואנחנו
לקראת סוף העונה .בשבוע שעבר הגיעו
מספר מכובד של משפחות לקטיף עצמי
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משולחנו של מרכז החינוך  /אסף בית אריה
בקיבוץ .מגיעה הערכה רבה לנעמי על
עשייתה לאורך השנים בתפקיד החשוב
הזה .אני מקווה וגם יודע ,שלצד הלחצים
והמתחים היו גם הרבה רגעים של סיפוק
והנאה .נעמי משאירה אחריה מערכת
מסודרת ,מקצועית ואיכותית ,שיש מעטות
כמוה ,אם בכלל .המחליפה של נעמי
בתפקיד תהיה אילנה פרץ ,מאחוזת אתרוג.
לאילנה ניסיון רב שנים בניהול מערכות
הגיל הרך קיבוציות ,על אופיין הייחודי.
הצוותים וההורים יכירו את אילנה בקרוב,
כחלק מתהליך הכניסה לתפקיד .אז אמנם
זו עוד לא פרידה ,אבל זכות והזדמנות לומר
תודה לנעמי ,ובהצלחה לאילנה.
אנחנו לקראת סיום שנה"ל ובעיצומן של
ההכנות לחופשה .אולי זו אווירת הסוף
וההתחלה ואולי לא ,אבל לאחרונה חווינו
התרחשויות פחות מוצלחות בקרב הנוער.
לשמחתי ,ההורים ו"המערכת" מבינים שיש
פה אתגר משותף .חשוב לומר שלכולנו ברור
שיש לנו נוער מעולה!! וחלק מ"תפקידו" של
הנוער ,כל נוער ,זה גם לעשות שטויות
ולבחון גבולות .עלינו ,המבוגרים ,לכוון את
הנוער כמיטב יכולתנו ,לתעל את האנרגיות
לכיוונים חיוביים ולסייע להם להימנע
מחציית גבולות למחוזות מסוכנים ,כך
שהמרחב שלנו ימשיך להיות בטוח עבור כל
ילדינו .אין דבר יותר מתסכל ומרפה ידיים
בקרב צוותי החינוך ,מהצורך לעסוק בענייני
משמעת ,אכיפה ,ענישה וכדו' ,במקום
בעשייה מהנה וחיובית .לכולנו ידוע

ביום שני ,אסרו חג שבועות ,מערכת הגיל
הרך תהיה סגורה בשל יציאת הצוותים
ל"יום ענף" .ביום זה תתקיים ברחבי משק
הילדים פעילות עבור ילדי הגיל הרך,
בהובלה של צוות המשק וילדי כיתות ה'-ו'.
ליום כזה ולפעילויות דומות ,של גיבוש
ויציאה מהשגרה ,יש חשיבות רבה ביכולת
לשמר את העובדות לאורך זמן בענף
התובעני הזה .זהו תנאי קריטי לאיכותה
וליציבותה של המערכת .אז איך נצליח
בכך? השכר בענף זה לא גבוה ,לצערנו ,בכל
הארץ .לאחרונה נעשו צעדים בתחום זה.
אבל כידוע ,שביעות רצון ,השקעה והתמדה
של עובדים תלויה בגורמים נוספים רבים
כמו :אווירה חיובית ,משמעות ,ערך ,מילה
טובה ,מערכות יחסים ,כבוד וכו' .זוהי
משימה שלנו ,כמערכת ,בראש ובראשונה.
אבל לכולנו ,כקהילה ,ובעיקר להורי הגיל
הרך ,יכולה להיות תרומה משמעותית
(חיובית או שלילית) לכך.
לאחר שמונה שנים של ניהול הגיל הרך
שלנו ,ביקשה נעמי ליבר לסיים את
תפקידה .אנחנו עוד לא נפרדים מנעמי,
שממשיכה לשאת באחריות הכבדה עד לסוף
שנה"ל הנוכחית .אבל לצד ההודעה על סיום
התפקיד ,זה גם המקום לתודה והערכה.
מעטים התפקידים בקיבוץ שדורשים
מחויבות כה טוטאלית ,ומצריכים
התמודדות יום-יומית עם אתגרים
מקצועיים ,טכניים ואנושיים ,ועם החלטות
שמשפיעות באופן ישיר על משפחות רבות
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התועלת הרצויה ,נדרש שת"פ טוב של
הילדים ,ההורים ,הצוותים והענפים.
ואחרונה חביבה  -קייטנת איל"ן
המסורתית .לצערנו ,כנראה עקב התמעטות
הביקוש לקייטנות אלו ,הסתבר שאין
לאיל"ן ילדים לשלוח אלינו לקייטנה השנה.
אנו עושים מאמץ למצוא חלופה מוצלחת
ובטוחים שילדינו יתגייסו למשימה,
לכשתגיע ,עם כל הלב והאנרגיה.
שבת שלום.

שמשמעת היא חלק מהעניין .ובכל זאת,
לקראת פתיחת החופש ,נביע תקווה שלא
ניאלץ לעסוק במהלכו בענייני משמעת ,אלא
רק בהנאה ובעשיית טוב.
ואם כבר עשיית טוב ,אז שני עניינים
אחרונים .האחד  -עבודת הנוער בחופש.
בנוסף להזדמנות שיש לנוער לתרום באופן
משמעותי לענפים בקיבוץ ,להתחבר,
להתמקצע וכו' ,מדובר גם בחובה שלהם .גם
כאן ,כדי למלא את החובות ולהפיק את

תיקון ליל שבועות  -בבית המדרש
00:00
01:00
02:00
03:00

הרב אהוד פיקסלר  /כולל דיינות
ביכורי גר
הרב גבריאל סרף  /ראש הישיבה
גר שנתגייר כקטן שנולד
הרב יצחק דעי  /ר"מ בישיבה
'שינוי' ו'כלאחר יד' בשבת ובכל התורה
הרב עמרי קראוס  /ר"מ בישיבה
רחיצה בשבת וביום-טוב ,ודוד שמש

נא להחזיר ספרים למקומם .אם לא זוכרים לאיזה מדף ,עדיף
להשאיר את הספר(ים) על אדן החלון ולא להחזיר למדף שגוי.
לא מתוכננת תפילת ותיקין.
חג שמח!

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :
המערכת :דינה ספראי ,טליה גולדנברג ,תמר דגני ,ניר יעקבי ושרית פישביין.
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מידע חשוב על חיסונים  /ד"ר מיטל
מי שבריאים בדרך כלל ,אינם סובלים
ממחלה כרונית כלשהי וטרם מלאו להם 65
שנים ,אינם צריכים בדרך כלל להתחסן.

ישנם חיסונים בגיל המבוגר ,שיש ביכולתם
למנוע מחלה קשה וסיבוכיה ,ואנו ממליצים
לקבוצות האוכלוסיה המיועדות להתייעץ עם
צוות המרפאה על קבלתם.
 .1חיסון לדלקת ריאות  -נמצא בסל הבריאות
ולפיכך ,בעלי ההמלצה לחיסון זה מופנים על
ידי צוות המרפאה.
החיסון מומלץ לאוכלוסיות שהן בסיכון
לפתח דלקת ריאות קשה מחיידק הפנאומוקוק.
(חיסון דומה מקבלים התינוקות בחיסוני
השגרה).
החיסון הוא מומת ולכן לא צפוי לגרום
לתופעות לוואי משמעותיות .החיסון מונע
מחלה קשה ומוריד אשפוזים ותמותה.
ההמלצה היא עבור:

 .2חיסון לשלבקת חוגרת  -הרפס זוסטר  -על
פי כללי הסל ,החיסון בהשתתפות עצמית ,אך
בקב' יבנה הוא מכוסה במלואו על ידי ענף
הבריאות.
זכאים לו גברים ונשים מעל גיל .50
החיסון הוא חי מוחלש ,ולכן לא מיועד לבעלי
מערכת חיסונית מוחלשת  -ניתן להתייעץ
עימנו.
מטרת החיסון היא למנוע התפרצות מחלת
שלבקת חוגרת – זוסטר  -ולהוריד שכיחות
תסמונת .POST NEURALGIA HERPETICA
זוהי מחלה שברוב המקרים אינה מסכנת
חיים ,אך גורמת לכך שווירוס ההרפס נמצא
על גבי העצבים ויכול לגרום לתסמונת כאב
עז ,שעלולה להיות מלווה בירידה באיכות
החיים ובתפקוד המטופל ,חודשים ארוכים
אחר כך.
גם מי שחלה בעבר ,יכול לקבל חיסון.

• מי שמלאו להם  65ויותר.
• חולים במחלות ריאה כרוניות.
• חולים במחלות כליות או כבד כרוניות.
• חולים הסובלים מהפרעה במערכת החיסון
או ממערכת חיסונית מוחלשת ,כמו חולים
ללא טחול וחולים המטופלים בתרופות
כימותרפיות.

בכל מצב של שאלות פרטניות ,ניתן להתייעץ
עם צוות המרפאה.

• חולים או הנוטלים סטרואידים לתקופה
ממושכת.

מרפאה :אחות חירום ,טל ,050-6998317/ 4000 .איחוד הצלה mrkyavne@clalit.org.il -1221

ביום שני הקרוב ה 06/06-המרפאה תיסגר בשעה  ,13:00עקב יציאת צוות הבריאות ליום ענף.
ביום שלישי הקרוב ה 07/06-המרפאה תיפתח עד השעה  .13:00בדיקות דם -בתיאום מוקדם.

שבת שלום וחג שבועות שמח ,צוות המרפאה
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