נח חיות

ח' באדר ב' תשפ"ב )11.3.22( -

האם תמה העמלקיות? תמונת פליטים מאוקראינה.
דיון מורחב על מחיית עמלק בהקשר אקטואלי ב"נקודה למחשבה"

שבת פרשת ויקרא ,פרשת זכור
כניסת השבת  17:23 -צאת השבת 18:23 -
1
1450

ואני תפילתי לך
תפילת מנחה בימי החול–17:45
שבת פרשת ויקרא ,שבת זכור
 - 17:23הדלקת נרות
 - 17:35מנחה ,קבלת שבת ,ערבית

שיעור לאחר התפילה  -ערב:
נחמיה רפל
בנושא

---

"זכור – אגדה והלכה"

 – 08:00שחרית
( 09:15בערך) קריאת "זכור"
 - 13:00מנחה גדולה
 - 17:23מנחה קטנה
 - 18:23צ א ת ה ש ב ת

שיעור לאחר התפילה – בוקר:
עינת לוי

מזל טוב !!!
* ליונתן ואביה כהן-סקלי להולדת הבת -ליה( .אביה  -מורה בקיבוץ)
בקשה :בעלי שמחות ,אנא שלחו לנו הודעה בסמוך לאירוע ,שנזכה לברככם במועד.

.

להתראות בשמחות !!!
* מועד מסיבת בת המצווה של לילך אלטמן ביום שני ,כ"ה באדר ב' ()28.3
* מסיבת בת המצוה של מרווה אפרתי תתקיים ,אי"ה ,ביום רביעי ,כ"ז באדר ב')30.3( ,
* שבת בר המצווה של אופק הראל תחול ,אי"ה ,בשבת פרשת תזריע ,א' בניסן (.)2.4
תזכורת :לבעלי השמחה עדיפות בקבלת דירות אירוח בשבת.
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מחיית עמלק – רלוונטית לימינו?  /בניה גרוס
בהגברת התפוקה של מכונת ההשמדה
שלהם.

רגע לפני שנתכנס יחדיו בבית הכנסת לשמוע
את פרשת "זכור" ונמחה יחד את עמלק,
עולה אצלי שאלה ,האם ברור לנו בכלל למה
עמלק נחשב לאויב הגדול ביותר שלנו?

אין שום יכולת להסביר ,רציונלית ,איך עם
שנאבק על חייו ,ממשיך להשקיע מכוחותיו
בהשמדת עם אחר ,שאינו מאיים עליו.

עמלק תוקפים את ישראל פעם אחת בלבד
ותגובתו של ה' היא" :כתוב זאת זיכרון בספר
ושים באוזני יהושע כי מחה אמחה את זכר
עמלק מתחת השמיים" ,ואילו מצרים,
ששיעבדו את עם ישראל במשך עשרות שנים,
עליהם אומר ה'" :לא תתעב מצרי".

עמלק מסמל את האויב הרע שפוגע בנו בלי
שום היגיון ולכן הדרך היחידה להכניע אותו
היא פשוט להשמיד אותו.
הרמב"ם פוסק במורה נבוכים שמצוות
מחיית עמלק היא רק בצאצאיו הביולוגיים
של עמלק ואי אפשר להחיל את מצוות
המחייה על עמים אחרים ,ולכן פוסק הרב
נחום רבינוביץ שכיום אין מצוות מחיית
עמלק .אבל כן נשארה לנו מצווה של "זכור
את אשר עשה לך עמלק".

על זה עונה הרב יונתן זקס ,שיש הבדל בין
שנאה רציונלית לשנאה שאינה רציונלית.
למצרים הייתה סיבה לשנוא את ישראל:
"הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו",
המצרים פחדו מעם ישראל ,פחדו
מהשתלטות של עם ישראל על ארצם.

האויב העמלקי כבר לא קיים ,אך הרוע
שהיה בעם זה עדיין מסתובב בעולמנו ,ואת
זה אסור לנו לשכוח ,ומזה אסור לנו
להתעלם.

העמלקים לא היו מאוימים ע"י עם ישראל.
להיפך ,עם ישראל בשלב זה הוא "עייף
ויגע" ,ודווקא מסיבה זו העם העמלקי תוקף
את בני ישראל.
זאת שנאה שאין בה שום היגיון והסבר.

הרבה הסברים יש על הסיבות שהובילו
למלחמה המתרחשת כעת במזרח אירופה
וקטונתי מלהיות מומחה בנושא ולהחליט
האם יש פה רוע טהור של אומה חזקה מול
אומה חלשה ,או באמת ,חשש אמיתי מסכנה
למדינה ,וזה מה שמוביל את מנהיג רוסיה.
אבל כן מצווים אנחנו לזכור שיש רוע בעולם,
ואם הוא מרים את הראש ,מחויבים אנו
לזכור את אשר עשה לנו עמלק ,ולוודא
שהרוע הזה לא ירים את ראשו שוב.

כאשר לאדם או לאומה יש שנאה שמבוססת
על מחשבה והיגיון ,יש עם מי לדבר ואולי
אפילו לפתור את שורש השנאה ,אבל
כשהשנאה היא ללא הסבר ,זה פשוט רוע
טהור שאין דרך להתמודד איתו.
כשהגרמנים מתחילים להפסיד במלחמת
העולם השנייה ,במקום להשקיע את הכוחות
בשדה הקרב ,הם משקיעים את כוחם
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מכינה לחיים  /ראיון עם איתי בנדב
בנהיגה .במהלך הסדנה הבאנו סימולטור,
וצפינו בהצגה "הנסיעה האחרונה" .יש גם
סדנאות אחרות :הגנה עצמית ,מיניות
בריאה ,תקשורת נכונה (זוגיות) וניהול
כעסים ,ומפגשים בנושא מגדר .במסגרת
סדנה על התמכרויות למיניהן ,הכוללת ,אגב,
גם התמכרות למסכים ,נפגשנו ב"רטורנו"
עם הצוות ועם מכורים ,והתרשמנו עמוקות.

בלי רעש וצלצולים ,נוצר בבית הספר התיכון
בקבוצת יבנה מודל ניסיוני של "מכינה
לחיים" ,כאשר רוב רובן של בחינות הבגרות
נדחסות לתוך מחצית השנה הראשונה של
שנת הלימודים ,ואילו במחצית השנייה של
כיתה י"ב ,מתקיימת ה"מכינה לחיים".
איך זה עובד? שאלנו את איתי בנדב ,מרכז
שכבת י"ב.
איתי :קודם כל ,היוזמה והדחיפה הם של
יאיר לסלוי ,מנהל בית הספר .כל הצוות של
שכבת י"ב (מחנכי הכיתות  +צוות הפנימיה)
נרתם לתוכנית ,כשכל פרויקט מנוהל ע"י
צמד אנשי צוות.
לקראת מחציתה השנייה של השנה הוצעו
לתלמידים שתי אפשרויות .האחת -
להשתתף ב"מכינה לחיים" ,והשנייה –
להשתתף בתוכניות הבסיס של בית הספר,
ולהיות בשאר הזמן בבית (הפנימיה פתוחה
רק לחברי "המכינה לחיים") .לחלק הלימודי
מוקדשים  2-3ימי לימוד  ,ולחלק של המכינה
לחיים – יומיים בשבוע .ערכנו למשתתפי
המכינה פעילויות הכנה רבות ,ואנחנו מאוד
מערבים את התלמידים בעשייה ,בבנייה
ובלקיחת אחריות.
המטרות של המכינה הן :הרחבת העולם
הערכי והרגשי ,מפגש עם אנשים מעוררי
השראה ,היכרות עם דעות חלוציות ועם
המגוון האנושי בחברה בישראל ,פיתוח
האישיות ופיתוח כישורי חיים.
במסגרת כישורי חיים ,עוברים המשתתפים
סדנאות מגוונות .למשל – סדנה בחינוך
פיננסי ,סדנה של בטיחות בנהיגה :גורמי לחץ

ובנוסף ,המכינה לחיים עוסקת בכישורי
חיים גם במובן של הקניית מיומנויות בסיס,
המיומנויות הקטנות של החיים .בשבוע
שעבר הסתיימה סדנה שכללה :אפיית חלות,
תפירת כפתורים ,וחברנו  -שלום אריכא -
העביר סדנה של שימוש בסיס במקדחה
ובמברגה .כמו כן ,התלמידים למדו ותירגלו
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התלמידים נפגשים עם עמדות חלוציות
בחברה הישראלית ,גם אם הן באות
מתפיסות עולם שהן לכאורה מנוגדות
מבחינה פוליטית וגם דתית .הרעיון הוא
שיכירו את ההוויה הישראלית לעומק,
בצורה ישירה ,ולא דרך התקשורת .התוכנית
כוללת פאנל של פוליטיקאים ,מפגש עם בוגרי
בית הספר וכו'.

כיצד להחליף גלגל ברכב וכיצד להניע רכב
עם כבלים .זה נתן לנו סיפוק גדול ,לראות
איך בהתחלה חלק גדול מהחבר'ה מתקשים
בכך ,ובסוף יוצאים בתחושה שכל אחד יכול.
בנוסף ,התלמידים עברו סדנה משמעותית,
עם טיפים ,לתפילה משמעותית .בימים אלה,
משנכנס אדר ,עסקנו גם בנושא "מה היא
שמחה אמיתית" ,וקינחנו בהרקדה.

התנסות נוספות היא יציאה מחוץ לקיבוץ,
להיכרות עם החברה הישראלית .האחת –
למדבר ,שם ניחשף לנציג העדה הבדואית,
לתושבי ירוחם ולאנשי חוות הבודדים .נקיים
בישול בשטח ונערוך סדנאות בחיבור לעצמנו
ולמדבר .השנייה – יומיים בירושלים ,גם שם
התלמידים מיועדים לחשיפה לאנשים
ומקומות המשקפים את מגוון החברה
הישראלית.
התלמידים מקבלים על עצמם משימות
והתנדבויות  --למשל ,בהכנת מארזים לניצולי
שואה ,התנדבויות בסביבה הקרובה ,הובלת
ביה"ס וכו'.

נחליאל
תמר
בסדנת "שימוש
בסיסי
במקדחה"
ומברגה
בהדרכת שלום
אריכא

היו גם מפגשים עם אנשים מעוררי השראה -
מרשימים .בשבוע שעבר ,למשל ,נפגשנו עם
ירון אברהם ,אדם שהוא כיום ציוני דתי,
בעל משפחה ,שבעברו היה מוסלמי בעזה,
שחונך להיות שאהיד .הוא סיפר את סיפור
חייו המופלא ובשיחה עלו הרבה תובנות על
משברים ואתגרים ,הרלוונטיים לתלמידי
השכבה .היה לנו מפגש מרתק עם בחור עיוור
מנתיבות ,שזכה בחידון התנ"ך העולמי
לנוער ,והוא כיום עובד בקרן השקעות
בינלאומית .בתוכניתנו להיפגש עם ניר ושרה
שמיר ,זוג מרשים המנהל זוגיות בריאה
ומאוזנת ,גם כשאחד מהם נכה.

ומה עם תוכנית "הקמת קיבוץ" ו"משואה
לתקומה" ,שהיו שייכות לכל בית הספר?
יש תכנים שאנחנו פותחים גם למי שלא חבר
במכינה לחיים :סמינר קיבוץ המוכר ,שבו
הם מקימים קיבוץ מאפס וצריכים למצוא
מקום ופרנסה ,להקים מזכירות ולנהל
תקנונים ואספות .גם המסע משואה
לתקומה (שבא במקום המסע לפולין ,שבוטל
בעקבות הקורונה) ,פתוח לכולם ונועד
להתמודד עם נושא השואה והקמת המדינה.
אגב ,השנה המסע הזה יסתיים בע"ה באופן
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קיימת בכל הארץ .המכינה לחיים נתנה
מענה מצוין גם בגלל דחיסת הלימודים
בחלק הראשון ,וגם בגלל ניצול הזמן שנותר,
על ידי יציקת תכנים" .מגרשים את החושך
על ידי שמגבירים את האור".
כאן המקום לציין שהפנימייה היא נכס
משמעותי מאוד לבית הספר .יש לה ערך
חינוכי רב וכוח משיכה חיובי עבור
התלמידים .היא מאפשרת עשייה חברתית
וערכית רבה ,עם תכנים עשירים ,לקיחת
אחריות והתנדבויות ,זמן ללא מסכים וכו'.
נכון ,עדיין יש בפנימיה התמודדות חינוכית
בתחומים כאלו או אחרים ,אבל חשוב
לראות גם את הצדדים החיוביים שלה.
חשוב לי להגיד תודה גדולה לכל העוסקים
במלאכה ובעיקר למחנכים – תמר בזק,
יאיר ,יסכה ועידית .לצוות הפנימייה :צופיה
והראל ואיציק כהן ,לרני יעקבי ,ליועצת -
סיגל אמויאל ,ולמנהלת התיכון  -שמחה
מרקוביץ' – שמקדישים את עצמם לפרויקט.

סמלי בעלייה המסורתית ברגל לירושלים,
ביום ירושלים.
לכמה נרשמים ציפיתם וכמה נרשמו בפועל?
האמת ,שלא היה לנו מושג כמה יירשמו .היו
כאלו שסברו שיירשמו מעט תלמידים,
ושהתלמידים יעדיפו ימי חופשה רבים ,והיו
שחשבו הפוך .שמחנו לראות שרבים מאוד
נרשמו ( 92תלמידים מתוך כ .)115-היו כמה
שלא נרשמו ואח"כ החליטו להצטרף.
אנחנו כבר למעלה מחודש במכינה לחיים,
ובחלומות הוורודים שלנו לא האמנו שנגיע
לכמות משתתפים כזו ולאיכות התנהלות
טובה שכזו .אנחנו מקבלים משובים טובים
מהתלמידים ומההורים.
איך נראתה שנת הלימודים בי"ב ,לפני
המיזם הזה?
המחצית השנייה של י"ב היתה נזילה מאוד.
היו במערכת השעות הרבה חורים ,ונוצרה
בטלה והסתובבות .התופעה של תלמידים
בכיתה י"ב שמגיעים פחות לבית הספר,

ראיינה :דינה ספראי

שיחה במסגרת
מכינה לחיים עם
השיח הבדואי -
מוחמד זאנון,
ליד ירוחם
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ק' הילה
הדובדבן שבסוף הטיול

אחרי שלושה ימים עם כל כך הרבה דברים
אני ממש נפעם,
מי בכלל זוכר שבבוקר היום הראשון
זכינו לראות רחם?
יש דגם של בית ברביעיות וגם בדו ואפילו
מדגם של בחירות,
אבל מי היה מאמין שאפשר לדגום שירותים
בכל כך הרבה מקומות?
נחל נקרות ,עין סהרונים ,יעלים ואפילו חילזון,
אבל ללא מושיק וורד כנראה לא היה לנו מזון.
מזל שהתחלנו הכל בארבע וחצי עם קפה ועוגה
כי לא לעסנו משהו כבר כמעט דקה.
השארתי תינוק בבית ועכשיו אני מקשקש,
אבל כשאחזור אני אצטרך לשלם בקש.
אבן דרך ראשונה ,שנייה וגם שלישית,
זאת רק אבן ולא סלע אם אין חיבור ותכלית.
נחזור עכשיו לקיבוץ בשמחה ועם חוויות המון,
ונגיד שקבוצה  6הכי טובה לכולם וגם לאבי ששון.

כל טיול חורף מסתיים ,איך לא ,בשיר .אחד
המצמצם ואחד המרחיב ,ובלבד שיכוון ליבו
לאווירה הטובה .דגמנו את התופעה בשיר הבא:

שיר סיום טיול מספר  / 6גיורא לב

יצאנו לטיול חורף ופגשנו את שלמה,
לאחר  7שנים זה היה כמו חלו...מו.
טיילנו במכתש מבפנים ומבחוץ
והגענו למלון כי זה היה ממש נחוץ.
בהר רמון חזינו בפריחה
ואם לא יודעים מהו קדד זאת לא פדיחה.
בערב הלכנו לראות את הכוכבים,
ואפשר לראות צורות אם קצת מדמיינים.
הנבטים בעבר העבירו בשמים
ואנחנו ראינו בדואים שמעבירים ב..סמים.
מים במדבר לא מוצאים תדיר,
אבל למצוא גב שאחיעד לא קופץ לתוכו
זה ממש נדיר.
רק תחשבו שאם האמוניט
היה מספיק לתפוס מונית
אולי הוא לא היה מתאבן על הקיר
ונגנב בשביל להיות על כוננית.
אם נעמה טסלר רוצה שכולם יבואו בשמחה
לתורנות כיסוי בור,
רק שתשים שם פרא אחד
וכולם ירוצו בלי להסתכל לאחור.
ביקב אשכולות קצת חקלאות מדברית חווינו,
אבל בגלל זה את הבריכה במלון רק ראינו.

צילם :מרדכי בר-דרומא
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פתאום זה קרה – "הכבש הששה עשר"
ותאורה וצוותים מיומנים .פתאום הכל נפתח.
הערב התחיל להתגבש ,החלטנו להוסיף סיפור
ועוד סיפור ,ואז גייסנו את טל פניני ועוד
מספרים ,ומזה יצא משהו גדול.

ככה סתם ,מחוץ ללו"ז המקורי של ועדת
התרבות וצוות היובל ,צמח לו מופע "הכבש
הששה עשר" ,מופע שכולו משלנו ,מופע
שמילא את חדר אוכל עד אפס מקום ,מטף ועד
זקן ,וזכה לפרגונים חמים.

העיבודים  -שלך?
כן ,אם כי הייתה שאיפה להיות נאמנים למקור
של "הכבש הששה עשר" ככל האפשר ,עם
התאמות שלנו ,איפה שהיה צריך.
והתיאומים ,והבימוי – היו על הכתפיים שלך?
כפי שאמרתי ,זה צמח והתפתח .מראש לא היה
לי עניין שהכל יהיה עלי ,אבל כנראה גם ידעתי
מה אני רוצה .זה המקום להגיד תודה לנועם,
שזיהה את הצורך ודחף קדימה בקטעים שאני
כבר התעייפתי .לגבי ההעמדה על הבמה ,מראש
אמרנו שנפעל באופן ספונטני .תוך כדי עבודה
עשינו התאמות .לא אמרנו לבנות איך לזוז.
ציפינו שזה יזרום ,וזה זרם.
סליחה על השאלה ,אבל בדרך כלל ,בהופעות
בסדר הגודל הזה נעזרנו בעזרה חיצונית,
מקצועית .פתאום מתברר שאתה יכול לעשות את
זה לבד...
לעבוד עם הרכב ,נגנים וזמרים  -אני מכיר
ויודע ,כך שידעתי שאני יכול לעשות זאת
בעצמי .בגלל זה לקחתי את זה .הקפיצה לא
היתה עד כדי כך גדולה ,כי כל מי שהיה שם
היה מורגל באירועים בסוג זה ,והשתתף בכמה.

שאלנו את רן לוי ,היוזם והמפיק – "איך שיר
נולד"? מה דחף אותך להפקת מופע בסדר גודל
כזה?
רן לוי :זה היה אירוע מתגלגל .התחשק לי
להכין מופע קטן ,ושאלתי את הלל ,בתי ,אם
מתאים לה לגייס חברות שלה ,שנשיר ביחד.
משהו קצת יותר מורכב משיר רגיל ,שיהיו בו
עיבודים עם כמה קולות .התגבשה קבוצה,
והתחלנו .הייתי צריך מטרה .אז אמרנו שנעשה
מופע וחשבתי על "הכבש הששה עשר" .תמיד
אהבתי את השירים ,ויש בהם הרבה פוטנציאל
לעבודה .תוך כדי עבודה – זה צמח .בשביל
מופע צריך הרכב נגינה ,וכמובן יובל ואמיר
לנג ,צמד נגנים מוכשר ומוכר ,התגייס .ידעתי
שנועם פישביין מנגן בסקסופון והוא הצטרף
ברצון .במקרה גיליתי שניר בטר יודע לתופף
ולשמחתי גם הוא השתלב ,וכמובן גם יקיר
ששון .בקיצור  -זה זרם.
למען האמת ,המרחק בהכנה של הופעה ברמה
סבירה להפקה גדולה ,עם האפשרויות הטכניות
בקיבוץ  -הוא די קטן .יש כאן מערכות הגברה

גם ההגברה – היא עניין מקצועי ,אבל דורון
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ההתחלה היתה ש"מתכננים איזה מופע ,ונדבר
בהמשך" .בשלבי התיכנון של הערב עצמו,
נהנינו מתמיכתה המשמעותית של רחלי
בחשיבה ובביצוע ,בדחיפה של מה שהיה צריך
וגם בגמישות ,בזה שלא הכל היה מתוכנן מראש.
אני רוצה לחזור ולהגיד תודה לכל מי שהשתתף
ולקח חלק בערב הזה ,ובמיוחד להרכב המורחב
והמוכשר ,על שעות חזרה ארוכות בשעות הלילה,
לאורך זמן לא מבוטל .מזל שהשירים כל כך
יפים .זה הפך את התהליך למהנה.

לנג שולט בנושא היטב ,וכך גם פיליפ קולמן
ורועי גדיש ,בנושא התאורה .כל מה שנראה
מאוד גדול ,פשוט קרה מעצמו .היו הרבה
תיאומים ואירגונים ,אבל הכל בעצם מוכר לנו.
יש מחשבה להופיע גם במקומות אחרים ?
לא אצלי .אני ,בגדול ,מוכן לחשוב על עוד
משהו כזה ,אבל בהקשר הנוכחי יהיה מאוד
קשה לעשות את זה .א .מדובר ב 25-איש13 ,
איש בהרכב ועוד מספרי סיפורים וצוות
תאורה והגברה .זה דורש התגייסות גדולה
מאוד ב .כדי להופיע ,צריך לחדד את ההופעה
ולעבוד .זה כמו ההבדל בין להתכונן לבחינה
כדי לקבל ציון  80לבין  .100כדי לצאת עם
מופע כזה החוצה ,צריך ללטש ולהיות חדים
יותר .אני שמח שזה היה טוב .נכון .עבדנו
חמישה חודשים בשביל ערב אחד ,אבל זה

תודה והשראה  /מייק נעמן
השתתפתי ,כקהל  ,בערב "הכבש הששה
עשר" .כמי שצפה ,לפני למעלה מ20-
שנה ,בהצגה המקורית ,הסתקרנתי מאוד
לדעת כיצד ערב השירה "מכוחותנו" יעלה.
ההפקה הנפלאה בליווי כלי הנגינה ובניצוחו
של רן לוי ,החזירה אותי לימי החתונות של
המאה הקודמת ,בהן כל התוכניות נכתבו
והושרו על ידי חברי הקבוצה ומועמדיה.
האופרטות חוברו על ידי החברים והביצוע גם
הוא היה על ידי החברים .כשותף פעיל
בהופעות ,נזכרתי כי גם בימים ההם לא
חיפשנו את המושלמות ,גם הפיספוסים
בידיעת הטקסטים בעל פה ,לא הפחיתו מן
החוויה" .הקהל לא יודע על מה דילגנו" ,היה
משפט קבוע לאחר הופעה ששימחה את
הבאים למסיבות .מה שבוצע הפעם היה יוצא
מן הכלל נעים .מסקנה :ניתן להעלות מופעים
שכולם מעשי בני וחברי הקבוצה .בעבר הציגו
מחזות עם חברי החוג לדרמה ,מדי פעם
מופיעה חבורת הזמר .אני מקשיב למופע
ומתרגש ,מלא התפעמות והשראה ושמחתי
רבה .חשוב לי לציין כי הערכתי רבה ואני
מודה בכל ליבי לכל ששותפו בהכנות.

מספק כרגע .אם נראה שיש הרבה רצון –
אפשר יהיה לבדוק.
מה זה עושה לך?
דבר ראשון ,היה לי כיף .כמובן שהיו רגעים
מתישים באמצע ,אבל נהניתי .אני מאוד שמח
שאני מצליח להתפתח .ידעתי שאני יודע
להפיק אירוע מוזיקלי ,אבל מפה ועד להרים
מופע כזה ,ולקבל פידבקים חיוביים כמו שאני
מקבל  -יש מרחק ,ואני מאוד נהנה ושמח על זה.
מלכתחילה ,לא חשבתי שאהיה מפיק בכל
הרמות של ההופעה .איכשהו זה זרם .יזמתי
ועבדתי על המוזיקה ואיכשהו זה התגלגל
למופע של  500איש ,אוכל ,תפאורה ותורנים ...
לא ציפיתי לזה .לקחתי את זה בשמחה עלי.
זה לא רגיל שיוזמה באה מלמטה .איך זה
השתלב עם ועדת התרבות?
רחלי פירגנה מההתחלה .אני מניח
שמלכתחילה היא לא ידעה כל כך במה מדובר.
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לקראת ערב הסברה
למה תב"ע?
לאורך השנה אנו חוזרים ומדווחים שאנו עוסקים בהכנת תב"ע (תוכנית בינוי עירונית)
לקבוצת יבנה .התב"ע הקיימת כבר התיישנה ויש להסדיר תב"ע חדשה תוך מבט
קדימה ל 30-השנים הקרובות.
צוותים מקצועיים של חברי יבנה ואנשי מקצוע שוקדים זה כמה חודשים על הכנת
התב"ע ועתה הגיע הזמן לשתף את הציבור בתוכנית ולהכריע בשורה של החלטות.
ביום שני הקרוב 14 ,במרץ ,בשעה  20:30יתקיים ערב הסברה בזום בהשתתפותו של
משרד האדריכלים שאחראי על הכנת התב"ע .זו ההזדמנות לכלל החברים ללמוד על
התוכנית ,על השיקולים המקצועיים והחברתיים שהנחו את המתכננים ,ולהביע את
דעתם בשורה של נושאים הנגזרים מהתב"ע.
אז במה נעסוק שם?
א .בעתודות שטחי הבנייה של דירות החברים בקבוצת יבנה (אבן דרך )...5 ,4
ב .בכבישים שיקיפו את הקיבוץ ,בצד המשקי והקהילתי ובכבישי הרוחב :איזה כביש
מתוכנן להישאר ואיזה להיהרס? היכן ייבנה כביש חדש?
ג .במגרשי החנייה :כמה חניות אנחנו צריכים? מהו המרחק המקסימאלי בין דירות
החברים לחנייה? מה נכון יותר – לאפשר כניסת כלי רכב לאזור המגורים או לשמור
על הצביון הכפרי או הקיבוצי?
ד .מהן יחידות דיור קטנות ולשם מה נכון לשמר אותן?
ה .מהו השטח המתוכנן לבית הספר? ואיזה שטח מתוכנן לפנימייה?
האם יהיו לנו שטחי מסחר? האם אנו זקוקים להם? האם אנו יכולים להשיג אותם?
ו .איך נמקסם את השטח המותר בתעשייה?

הנושא בוודאי חשוב לכולנו ,אך האם אנו יכולים להבין את הסוגיות הקשורות בו?
האם יש לנו יכולת להשפיע? בואו לערב הסברה ומשם נמשיך לאספה.
העתיד בידי כולנו.
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פורים תשפ"ב
"וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם"

(אסתר ט'

)28

יום רביעי – תענית אסתר  -תחילת הצום 04:39 :סיום הצום18:10 :
 - 12:30מנחה "ויחל"
 - 18:15תפילת ערבית ,קריאת מגילה  -שמעון בזק  -בבית הכנסת

לאחר קריאת המגילה  -ריקודי מצווה ברחבת בית הכנסת
 - 20:00קריאת מגילה בבית סביון  -אלעד וגנר
 - 20:00קריאת מגילה לנשים  -בבית המדרש

חובה על כל יהודי ויהודיה לשמוע כל מילה מקריאת המגילה בערב ובבוקר

יום חמישי – פורים
 - 07:00קריאת מגילה לנשים  -בבית המדרש
 - 08:00תפילת שחרית וקריאת מגילה  -אהוד איתן
 - 09:15קריאת מגילה בבית סביון  -איתן דיטש

"ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים"

(אסתר ט' )22

* משלוח מנות – לפחות שתי מנות לאיש אחד
* מתנות לאביונים – שתי מתנות לשני אביונים
* מחצית השקל – נוהגים לתת בערב פורים זכר למחצית השקל  ₪ 24.00 -לכל אחד
 - 10:00שוק פורים במדשאות חדר האוכל (בכפוף לתנאי מזג האוויר)
 - 12:45תפילת מנחה בבית הכנסת
 - 13:00סיום השוק וסעודת מצווה " -אין שמחה אלא בבשר ויין"
תפילת מנחה (מניין שני)  -אחרי הסעודה
 - 21:00מסיבת פורים" :שנת השמיטה" באולם האירועים

פורים שמח
ענף המזון ,חינוך ,ועדות בית הכנסת ותרבות
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משולחנה של מנהלת אשכול השירות  /מיכל סופר ברלב
בנוסף ,קיים מפתח זמין בקרבת מקום ,עבור
חברים המעוניינים לאחסן או לפנות ריהוט
מהמחסן.
תודה לאושר על המסירות ועל האחריות
שלקח על עצמו.
עמדות אשפה
בחודשים האחרונים ,עמדות האשפה
מתוחזקות בצורה שוטפת .אנחנו נמצאים
בפתח הניקיונות לפסח .אני מבקשת מהציבור
לשמור על ניקיון העמדות ולא להשאיר אשפה
מסביב לעמדות .חברת פינוי האשפה לא מפנה
פריטים שנמצאים מחוץ לפחים .לכל סוג
אשפה יש כתובת.
פח כתום – אריזות מזון (ללא שאריות מזון)
מפלסטיק (שאינן לפיקדון) ,קרטון ואריזות
קטנות של מתכת.
פח כחול  -אשפת נייר ,כולל קרטוני ביצים,
פיצה וקורנפלקס (רצוי למעוך לפני הזריקה).
דולב קרטון  /מאצרת קרטון  -אריזות קרטון
בלבד! (לעיתים אנו מוצאים טיטולים,
פלסטיק וכו' בעמדות אלו).
קומפוסטר  -שיירי מזון מן הצומח.
פח ירוק  -כל מה שאינו ניתן למיחזור ,כולל
מסכות ומגבונים.
ארגז פלסטיק  -אריזות זכוכית.
אני מזכירה כי כלובי הבקבוקים מיועדים
לבקבוקי פיקדון לתרומה ,עבור עמותת חסדי
עירית.
רהיטים ,תמונות ,מזרונים ואשפה "גדולה"
שלא נכנסת לפחים הקיימים ,יש לפנות
למאצרה הכללית ,מזרחית למפעל השימורים.
אנא עזרו לנו לשמור על עמדות נקיות
ומסודרות.

מענייני דיומא.
יש מספר נושאים "בשוטף" שמעסיקים אותנו,
ואני מבקשת להתייחס אליהם.
פדיקור
במשך קרוב לשנתיים ,קביעת התורים
לפדיקור נעשית ע"י החבר/ה באמצעות
הרשמה במערכת הקהילנט .לאחרונה אנחנו
מתמודדים עם תופעה שהולכת וגוברת בה
חברים שנרשמו מראש ,מבטלים את התור
ברגע האחרון או לחילופין אינם מגיעים לתור,
ללא כל הודעה מוקדמת .מלבד עוגמת הנפש
מול הפדיקוריסטית ,קשה מאוד למצוא
חבר/ה שיגיע לתור בהתראה כל כך קצרה.
בנוסף ,יש להניח שאם הביטול היה מתעדכן
מספיק זמן מראש ,חבר/ה המעוניינים בתור
היו יכולים להשתבץ והיינו ב .WIN-WIN -וזאת
לדעת ,שעל תור כזה שהתפנה ברגע האחרון
ונשאר "ריק" ,הוא תור שאנחנו מחויבים
לשלם עבורו.
תופעה זו מאוד מקשה על ניהול התורים
ומאוד מקשה על האחראית ,ומי שזו תהיה,
עושה זאת בהתנדבות.
אני פונה לחברים ולחברות הנרשמים לפדיקור
לקחת זאת לתשומת ליבם/ן ולגלות יותר
אחריות ורגישות בנושא.
אנצל הזדמנות זו ואודה ליסכה כוכבא על
המסירות בכל הנוגע לניהול הפדיקור.
מחסן ריהוט
השבוע נפרץ המנעול של מחסן הריהוט .מיותר
לציין כי למחסן ריהוט יש אחראי ,אושר חן,
אשר מוכן בכל עת לעזור ולסייע בכל הקשור
למחסן.
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שולחנה של הקהילה  /שמשון גוטליב
שנפרדים בצער מהחדרים אותם כל כך אהבו.
הקבלן יותם ביננפלד כבר מתחיל להתחמם על
הקווים ו 18-המשפחות הראשונות בפרויקט
הבנייה כבר החלו להכין ביחד עם המעצבת את
תיקי הדייר .בהצלחה.

מתגייסים לעזרת הפליטים מאוקראינה –
פרויקט "תורנו".
מתחילת השבוע המזכירות הפעילה בתנועת
הקיבוץ הדתי מפעילה חמ"ל סיוע לפליטים
מאוקראינה ,בשיתוף התק"צ ,הסוכנות היהודית
ומרכז השלטון המקומי .
זהו חלק מהמאמץ הלאומי לסיוע לפליטים
ובמסגרת ההתארגנות זו מונה נציג מקשר בכל
מועצה אזורית .
הקמנו צוות מטעם הנהלת הקהילה שמטפל בכל
הפניות שמגיעות אלינו .חברים בצוות דוסי
אלטמן ,עינת לוי (צו"מ) ,שמוליק ליברמן ואלי
ברלב.
השבוע התקיים פרויקט אריזה של המועצה
אזורית ,בו השתתפו חברים שלנו מהגיל השלישי
וילדינו.
אנחנו מבקשים שכל נושא הסיוע יעבור דרך
הצוות בכדי שנוכל לקדם את העזרה בשילוב
כוחות.

אספת חברים
באספה שהתקיימה במוצאי שבת הצגנו את
המשך התוכניות במסגרת אירועי שנת ה80-
ביניהן :אפיית מצות מצווה ,יום הבנים
שיתקיים ביום העצמאות ,ערב לזכר בנינו
שנדחה ונקבע לו מועד חדש ,אירוע קוללם
שיתקיים בט"ו באב ואירוע הסיום ,יום העיון
שיתקיים בתשפ"ג ,בין כסה לעשור .באספה
נמסרה סקירה של כלל התוכניות שנותרו
והסבר מפורט יותר של רחלי ויצמן על יום
הבנים ומשמעותו בהיבט של התגייסות
הקהילה להפקת אירוע בסדר גודל כזה .ניתן
הסבר על יום העיון ע"י נחמיה רפל .בנוסף
הוצגה בפירוט התוכנית התקציבית .היה חשוב
לנו להשמיע ולשמוע את ציבור החברים .קיווינו.
חשבנו שיתפתח דיון .בסופו של דבר הדיון היה
קצר מאוד ובהיעדר הד ציבורי היציאה
מהאספה ,לפחות שלי ,היתה ברגשות מעורבים.
נציין ששני נושאים נוספים עלו באספה ,האחד
דן בשאלה האם להמשיך לקיים את האספה
באופן משולב ,בחדר האוכל ובזום או לחזור
לחדר האוכל "מלא" והשני היה מסירת דו"ח
ביצוע של תוכנית העבודה השנתית של
המזכירות החל מ .2021-כפי שנקבע ,בכל
הסעיפים לא התקבלו החלטות.

דירות אירוח
לאחר הפסח "ייעלמו" חלק גדול מדירות
האירוח מכיוון שהן נמצאות בלב אתר הבנייה
החדש ,הראשון באבן דרך שנייה .המשמעות
היא שניכנס למצב בו לא נוכל להיענות לכל
הבקשות לדירות אירוח ונצטרך להסתגל
ולגלות גמישות יותר מבעבר .מצד שני,
למשפחות רבות נוסף ממ"ד ,שאי"ה יתן מענה
הולם לאתגר האירוח .היה חשוב לנו לעבור את
ליל הסדר עם דירות אלה ולקוות שבעתיד,
ככל שנתקדם בבנייה הצורך בדירות האירוח
יקטן .במקביל עד ה 1-במאי יהיה עלינו לפנות
את כל רצועת הבנייה החדשה ,לחלופות דיור
שאנחנו מעמידים בעיקר לרשות הצעירים

לקראת אספה בנושא הפרטת המזון
חוברת הפרטת המזון חולקה לפני כחודשיים
וחצי .לאחר מכן קיימנו ערבי הסברה
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במוצ"ש פרשת צו ( .)19.3חברים שיהיו
מעוניינים להציע הצעות או/ו הסתייגויות
יגישו אותן לנשיאות האספה .את סדרי
ההצבעה תפרסם הנשיאות לקראת האספה
בלוח המודעות במסגרת דף סדר היום .אנחנו
מקווים שחברים רבים יגיעו לאספה בחדר
האוכל ,המקום שההצעה נוגעת בו יותר מכל.
זה הכל עניין של טעם.

והתקיימו מספר דיונים בצוות הפרטת המזון
ובהנהלת הקהילה .עד יום ראשון נשלח
לחברים את ההצעה כפי שתוגש לאספה
והמבוססת רובה ככולה על החוברת שחולקה.
ההצעה תישלח במייל ותפורסם גם בקהילנט.
חברים שיהיו מעוניינים בהצעה המודפסת יפנו
למשרד לנעמה או ישלחו לי הודעה.
אנחנו נדון על ההצעה באספה שתתקיים

משולחנה של ועדת בית הכנסת  /עדו עפרוני
בשעה טובה הסתיימו שלושה פרויקטים
שעסקנו בהם בשנה האחרונה.

המניין ,שבת אחר שבת ,בחדר האוכל הצפוני.
מיותר לציין  -המקום ישלם שכרכם.

נעשתה עבודת איטום וסידור היציאות
מהמרזבים ע"י "כוח סעיד" ובניהולו המסור
של יצחק לנג .הוחלפו מרבית בתי המנורה
והנורות  -למנורות לד ,על ידי חזקי כוכבא
וצוותו ,וכן הסתיימה עבודה גדולה של יהודה
מרוז ומרים וכמן בעידכון כל השמות של ימי
הזיכרון ,פרשות בר המצוה ועוד ,והכנסתם
לקלסרי הגבאים.

 צוות גבאי בית הכנסת מבקש לתחום באופןזמני וניסיוני את איזור הספסלים הצמוד כיום
לעזרת נשים למטה ( 20מקומות תוספת)
במחיצות דקורטיביות ,על מנת לאפשר לעוד
נשים להגיע ולהשתתף בתפילות ,במפלס
המרכזי .חשוב להדגיש :המטרה היא להציב
אותן לזמן מוגבל ,לניסיון.
אשמח לתגובות כמובן.
בברכת חברים ,שבת שלום.
צוות הגבאים

 אני מבקש לנצל במה מכובדת זו כדי להודותלחברים ולחברות שנשאו זמן רב בעול קיום

יריד מכירות
מוזמנים ליריד מכירות לקראת פסח הקרב ובא ,שיתקיים אי"ה
ביום ראשון ,כ"ה באדר ב' )27.3( ,בין השעות  19:00-16:00באולם
האירועים (ולא במשטח).
 .1איציק נעליים
" .2תותים"  -שמלות לנערות ונשים במחירים מפתיעים.
" .3אלמוג" כיסוי ראש .
בואו בשמחה ,עפרה.
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מבחר קטעים
משולחנה של מזכ"לית

•

– שרה עברון | עת

אירוח כפרי – קהילה מחבקת .היערכות

צרה היא ליעקב

לקליטת

איך מחזיקים שגרת עשייה בימים כאלה? הלב

ובשיתוף הקהילה | אחראיות :מרים זרביב

והמחשבות במלחמה ונוראותיה ,אבל החיים

וריבה פריד.

כאן

לא

חדשות,

נעצרים.
לא

לשולחני

מתוכננות,

נוספו

והן

משימות

דוחקות

•

את

להפנות לפעילים בקיבוצים | אחראי :עדי
שגיא.

פתחתי את השבוע ברגע מרגש של חנוכת

סיוע בטווח הארוך

הבית החדש של התנועה הקיבוצית "אחותנו

אנו פועלים במרץ על מנת להיות מוכנים

הגדולה" .זכות גדולה נפלה בחלקי( ,בשם

לאפשרות של קליטת העולים במסגרת בית

התנועה כמובן!) :קביעת המזוזה על פתח הבית.

ראשון במולדת .על התחום הזה ,שאין יודע

מכיל את

כרגע האם ומתי אכן יקרה ,אחראי רפאל צרפתי

החיבור .חיבור בין אנשים (נשים) שממנו נולדה

משדה אליהו .הבוקר ,בהתראה של  5שעות,

המזוזה הקונקרטית.

התבקשנו למפות את האפשרויות והנכונות

(סיפורה של המזוזה יופיע אי"ה בגיליון הבא).

להקמת בית ראשון בקיבוצי התנועה 6 .קיבוצים
(!) כבר הרימו את הכפפה וזה בהחלט מרשים

צוות החמ"ל של הקיבוץ הדתי ,יחד עם הפעילים
בקיבוצים,

להשקיע

ממשיכים

ומרגש .על התגייסות הקיבוצים לסיוע עוד נספר

מחשבה

בהמשך ,ובהזדמנות זו נזמין את כל מי שרוצה

ולהתפנות לעשייה ,מתוך רצון להיות חלק

לקחת חלק בארגון הסיוע להצטרף לזום

מהמאמץ לסייע לפליטי אוקראינה בכל אפיק

המשותף לקיבוץ הדתי ולתנועה ביום חמישי

אפשרי .כרגע אנו מתקדמים במספר ערוצים:

הקרוב .סיסמא552401 :

סיוע הומניטרי בטווח הקצר
•

איסוף תרומות לטובת צרכים דחופים

משלוח מנות איש לרעהו בעת הזו – נראה

בתוך אוקראינה (בשיתוף ישיר עם נציגי
הפעילים

הגופים

שם)

ואיסוף

שהשנה יש לנו יעד משמעותי – פליטי אוקראינה

ציוד

שזה עתה הגיעו לארץ ונראה שהם יעד מאוד

הומניטרי (דרך הסוכנות והשלטון המקומי)

ראוי ונכון .אנו קוראים לקיבוצים להפנות השנה

| אחראי :עדי שגיא .עדכונים נשלחים

את האנרגיות לטובת המשפחות ,ובעיקר ילדי

בקבוצת וואצאפ ייעודית – 'עת צרה היא'

הפליטים,

שכרגע נמצאים בה  31פעילים מקיבוצי

האפשרויות השונות להעברת משלוחי מנות

גיוס משלחת מטעם הקיבוץ הדתי לסיוע
לגבול
וכרגע

אוקראינה .מכתב
אנו

ממתינים

יצא

לאישור

ולקיים

את

המצווה

של

מתנות

לאביונים ומשלוח מנות גם יחד .פרטים לגבי

התנועה.
•

מיפוי אפשרויות לדיור קצר-טווח בתוך
הקיבוצים (כך שברגע שיגיעו הפניות ,נדע

המשימות הרגילות למקומות מצומצמים יותר.

סיפורה של המזוזה היפהפייה

עולים

בחדרי

נופש

קיבוציים

לפליטים יפורסמו בקיבוצים .שאלות והצעות

לקיבוצים

ניתן להפנות לעדי שגיא ; 052-3784287 :ריבה

מהגורמים

פריד052-3749310 :

הרשמיים | אחראי :ניצן אבירן.
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משבר ענף התמרים | ניצן אבירן

של רצון טוב .מכתב בעניין חתום ע"י כל ראשי

שבעה ממשקי התנועה ,מקיבוצי עמק המעיינות

הרשויות בהם גדלים התמרים ,נשלח לנשיא

ומשדמות מחולה בצפון בקעת הירדן ,עוסקים

והבוקר ג') ,קיבלנו מכתב נוסף מיו"ר ועדת

בגידול תמרים ויחד הם מעבדים כ 6,000 -דונם.

הכספים ,ח"כ אלכס קושניר ,המצטרף אף הוא

הזן המרכזי והמשמעותי ביותר הוא המג'הול.

לקריאה הנ"ל .כולנו תקווה שכל הפעילות הזו,

תמרים הוא הגידול היחידי שבו ישראל היא

תביא בסופו של דבר ,לחיזוק הענף ולצמיחה

הדומיננטית ביותר בעולם .המקור של כמחצית

נוספת שלו ועל ידי כך ,לתרומה משמעותית

מגיע

לכלכלת חברי הקיבוצים והמושבים באיזורים

מהיבול

העולמי,

מהקיבוצים

כ-

45

והמושבים

אלף

טון,

שלאורך

שבהם אין כמעט חלופות לגידול התמרים.

השדרה

המזרחית של ישראל ,מעמק הירדן ועד חבל

סיפור בקליק | 'הבית לצילום בישראל' ,גיא רז

אילות .בפער עצום אחרי ישראל נמצאים ארה"ב

אנו ממשיכים במיזם העלאת תמונות ומידע על

והרשות הפלסטינאית .ענף התמרים חווה בשנתיים

צלמים מתוך קיבוצי תנועת הקיבוץ הדתי,

האחרונות משבר בעקבות מגיפת הקורונה,

והשבוע בחרנו בצלם מנחם לוטן ()1922-2013

התחרות הגוברת בשווקים הקיימים ואי פיתוחם

מקיבוץ שלוחות .מנחם נולד באוסטריה ,החל

של שווקים חדשים .נטיעות בהיקף עצום במצרים,

לצלם בגיל  ,14ושנתיים לאחר מכן הואשם על

מרוקו ועוד ,מאיימות להקטין את הדומיננטיות

ידי

של המג'הול הישראלי ולהעמידו כבר בתוך
שנים ספורות על  30%בלבד מהשוק העולמי.

ממייסדי קבוצת שלוחות שעלתה לקרקע בשנת

טורקיה העלתה את המכס מ 15% -ל25% -

 ,1948תיעד במצלמתו את תולדות הקמת

כאשר במקביל ,ביטלה לחלוטין את המכס על

המדינה והקיבוץ .לצד עבודה בענפי הקיבוץ,

התוצרת מהרשות הפלסטינאית .הודו העלתה

היה

את המס על התמרים ל .40%-כל אלו מעמידים

הקיבוץ .לוטן ייזכר כאיש של תורה ועבודה,

אגף הכלכלה של הקיבוץ הדתי הצטרף למאבק

מבוני הארץ ,מגיניה וצלמיה .בתמונות  -חנוכת

של מגדלי התמרים בראשות שולחן מגדלי

גן השלושה (סחנה) בהשתתפות הנשיא יצחק

התמר במועצת הצמחים .גייסנו את ח"כ ניר

בן-צבי ,יום העצמאות תשי"ט ,מאי .1959

אורבך ולאחר סיור בבקעת הירדן ופגישה עם

תושבים,

מגדלים מאזורי הגידול השונים ,הובא הנושא

לכתוב יחד איתנו את הפרק המצולם הזה

הבקשה של ראשי הענף ,אותה הנחנו על

בתולדות הצילום הישראלי .יש לכם מידע על

שולחן הוועדה ,היא תקציב דו-שנתי לפיתוח

צלם נוסף שפעל באחד מיישובי התנועה בין

מפורטת,

השנים –  ?1937-2000פנו אלינו דרך הצלמת

שמבוססת בין השאר על עבודת עומק שהוכנה

אתי חן ברייר מקיבוץ ניר דוד ,שמרכזת את

ע"י משרד החקלאות .במקביל פעלנו מול
הנשיא יצחק

חוקרים,

עובדי

ומנהלי

ארכיונים,

ילדיהם של צלמות וצלמים – אנו מזמינים אתכם

לדיון מיוחד ביוזמתו של ניר ,בוועדת הכספים.

שווקים

ל"צלם

החצר",

והותיר

אחריו

אלפי

תשלילים וצילומים המספרים את סיפורו של

את הענף המשמעותי הזה באתגר גדול.

חדשים

לישראל

בשנת

1939

הבריטית ולוחם בארגון ההגנה .מנחם ,שהיה

האחרונה את המכס על המג'הול הישראלי.

על-פי

הוא

עלה

ונשלח

במסגרת עליית הנוער ,היה נוטר במשטרה

בנוסף ,מדינות יעד משמעותיות הגדילו בשנה

תוכנית

הנאצים

בוכנוולד.

כצלם-מרגל

למחנה

הפרוייקט 050- ; etikabr1967@gmail.com -

הרצוג ,הנמצא ברגעים אלו

( 7576339בהודעות ווצאפ בלבד) .עוד על

ממש בביקור היסטורי אצל הנשיא הטורקי

המיזם  -כאן .
שבת שלום ,שרה עברון וחברי המז' הפעילה
(התמונות – בדף פייסבוק קבה"ד)

ארדואן ,וביקשנו שיפעל להסרת המכס ,כאקט
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מחסן התחפושות
ייפתח

במוצ"ש
ט' באדר ב' ,12/3
,20:00-21:30
*
ביום א'
 י' באדר ב' ,13/3ביום ג'
י"ב באדר ב' 15/3
בין השעות 18:30-17:00
מוזמנים בשמחה,
ליאורה ואושר

מרפאה
אחות חירום  ,050-6998317/ 4000איחוד הצלה  ,1221דוא"לmrkyavne@clalit.org.il :
זמני קבלה ד"ר מיטל :יום א' ( ,17:00-15:45 )13.3יום ג' ( ,13:00-10:00 )15.3יום ד' (17:00-15:45 )16.3
שעות פתיחה בפורים:
ביום רביעי  16/03 -ערב פורים ,המרפאה תהיה פתוחה עד השעה  17:00ולמחרת ,ביום חמישי  -פורים -
המרפאה סגורה( .במקרים דחופים יש לפנות לאחות חירום).
ממליצים לזכור להצטייד בכל הנדרש לקראת סוף השבוע הארוך.
קורס עזרה ראשונה:
ביום שני ה 21/03/22 -יתקיים אצלנו קורס עזרה ראשונה להורים לילדים בגיל הרך ולכל המעוניינים ,בין
השעות  22:00-20:00בערב.
ההרשמה תתבצע דרך הודעת וואטסאפ ליניר מרמור – 050-5669187
שימו לב! ההרשמה מחייבת .לפרטים נוספים ניתן לפנות לדבורית אדר.
בדיקות דם – יש לתאם תור מראש.
בריאות טובה  -צוות המרפאה

19

לילה טוב

 /יונתן גפן

טֹוב,

טֹוב,

לֵיל ְמנּוחָ ה וַחֲ לֹום

חֹשֶ ְך ָנפַל עַ ל הָ ְרחֹוב

כְ בָ ר ְמאֻ חָ ר

ַרק הַ ּי ֵָרחַ מַ ְש ִאיר

ּומָ חָ ר נָקּום וְ נ ְִר ֶאה

ֶאת אֹורֹו הַ צָ הֹב

ֵאיְך שֶ מַ גִ יעַ הַ ּיֹום

צְ ָרצַ ר ְמצַ ְרצֵ ר צִ ְרצּורֹו שָ ר

בְ סֹוף כָל ַל ְילָה

ַל ְילָה טֹוב...
על השירים :יצחק ברוכי

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

