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פרשת צו – שבת הגדול
צאת השבת – 19:40

כניסת השבת – 18:40

גם השבת ,בכדי לשמר את התפילה הציבורית המשותפת ,נעשה כולנו מאמץ גדול להתפלל בזמנים מאוחדים ,כל אחד בביתו/ה.
מנחה ע"ש 18:55-שחרית 8:30-מנחה17:00-

תסריט מטורף
אף תסריטאי לא היה חושב על התסריט המטורף הזה -
אלפי שנים יהודים מקפידים על תפילה במניין ,משכימים
כל בוקר ,עוצרים באמצע יום העבודה ,יוצאים מהבית
בשעת לילה מאוחרת .גם בימים של צער וגזירות ,יהודים
לא ויתרו על קריאה בתורה בציבור או על אמירת הקדיש
על הוריהם .עד שהתפשטה בעולם מחלה מסתורית,
ונאסרו ההתכנסויות וההתקהלויות.
אחרי ההנחיות החמורות שפורסמו אתמול ,כבר אי אפשר
להתחכם  -לא מחוץ לבית הכנסת ,ולא במרווחים גדולים.
כמדומני שבכל הקהילות היהודיות בעולם ,מוסכם
הבוקר חד משמעית שאסור היום להתפלל במניין!
חוץ מקהילה אחת ויחידה ,שעדיין פועלת ומתכנסת -
קהילת חולי הקורונה המכונסים במלון בתל אביב .שם
מתקיים הבוקר המניין ה"חוקי" היחיד בעולם ,המניין
היחיד שלא מסכן אף אחד.
באופן מפעים ,משעשע ומצמרר  -החולים במחלה
שמחקה באבחה אחת מאות אלפי מנייני תפילה ,הם לעת
עתה "נר תמיד" ,ה"עדה" ששומרת בינתים שלא תשתכח
תורת מניין מעם ישראל.
לא יודע לומר למה ,אבל המחשבה הזו מעלה לי הבוקר,
חיוך דק על השפתיים...
בוקר טוב ,אילעאי (פורסם ביום שלישי)

הכשרת מטבח הקיבוץ לפסח
הבוקר התחלנו את הכשרת המטבח בקיבוץ לפסח.
הליבון וההגעלה תמיד קצת קשים עבורי ומעוררים
שאלות וספקות ,על כך שכל הטרחה והמאמץ נעשים
במטרה לבער חמץ מיקרוסקופי ,בלתי נראה שבלוע
בדפנות הכלים ,ואף על פי כן קיומו בפסח הוא איסור
כרת.
תמיד אני רואה בזה קצת מטאפורה לכוחות שליליים,
לפעמים גם הם בלתי נראים ,שמזיקים ומחמיצים כל
דבר בחיינו  -עין רעה ,עצבות ,פחדים ,קנאה ושנאה.
"החמץ שבנפש" מכנים זאת בספרים.
השנה ,הרעיון של מלחמת חורמה מול ישות
מיקרוסקופית והרסנית שנמצאת סביב ומכריתה
אלפים ,נעשה רלבנטי ומעשי מאי פעם.
בתפילה שבשנה הבאה ביעור החמץ יוכל לשוב להיות
מטאפורה לנפש .שחום המים ולהט האש יחממו לבבות
שקצת הצטננו בימי הצרה הללו.
(פורסם ביום שני)
ישועות ונחמות ,אילעאי

מתוך "אורות ערפל" -פוסטים קצרים של הרב אילעאי ,מענייני דיומא.

בצל מגבלות הקורונה ובפורמט שטרם ידענו כמותו ,שמחנו מאוד
בשמחת נישואיהם של אריאל ועדי גוטליב.
מזל טוב גדול לזוג הצעיר ולהורים המאושרים ,יהודה ומזל .ולעדי,
ועדת הצעירים
ברוכה המצטרפת לקהילתנו.
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צו  -לתיקון העולם  /שלומי טוויזר
קין נדרש להקריב ולקרב את עולם הצומח,
והבל  -את עולם החי .אולם ,בחטאו של קין
נוצר פער שהתמשך לאורך הדורות ,ונראה
שבא לידי נסיון תיקון בפרשה זו.
בפרשתנו ,הקורבן הראשון הנזכר הוא
העולה הבאה מהחי ,ומיד אחר כך הקורבן
השני שהוא המנחה ,הבאה מהצומח.
באופן זה ישנו חיבור מופלא לציווי על
הזריזות של אהרון ובניו בעבודת הקורבנות
שנועדה לתקן את עצלנותו ורשלנותו (חסרון
כיס) של קין שנתמשכה לדורות בעת הקרבת
הקורבן הראשון (ויתכן ומסיבה זו קורבן
המנחה נזכר בפרשה רק לאחר קורבן העולה
ולא לפניו כמו שאירע בספר בראשית) ,ובכך
יביאו את העולם אל תיקונו.
ואני הקטן ,שחי את החיים בתקופה לא
שגרתית זו ,תקופה בה רב הנסתר על הגלוי
ורב הלא ודאי על הודאי  -מבקש לשלוח
כוחות לכל הסבים והסבתות ,ההורים
והילדים ולאחל לכולנו שנדע להזדרז
בפרטים הקטנים ,בהבנה שיש שמים
מעלינו ,אלוקים חיים שמכוון ומוביל את
חיינו ושבעזרתו בקרוב כולנו נשוב לשבת
יחד זה עם זה בבריאות איתנה ושמחת לב.
"והָ יָה אֹור הַ לבָ נָה כאֹור ַהחַ מָ ה ואֹור הַ חַ מָ ה
יִהיֶה ִשבעָ ַת ִים כאֹור ִשבעַ ת הַ י ִָמים ביֹום

בפרשת השבוע נקראים אהרון ובניו להיות
זריזים בענייני ופרטי הקורבנות ,״אין צו
אלא לשון זירוז ,מיד ולדורות ,אמר ר'
שמעון ...במקום שיש בו חסרון כיס״ ,כפי
שמבאר רש״י .מתעוררת אצלי השאלה לשני
פרטים קטנים :לדורות – למה? חסרון כיס
– איפה?
בהמשך העיון בפרשה גם סדר הקורבנות
נראה תמוה .נראה שלאחר קורבן העולה
הסדר ההגיוני הוא הציווי על קורבן החטאת
שכן הם מאותו עניין ,אולם מיד אחר העולה
מצווים אהרון ובניו על הקרבת המנחה ביום
משחתם לכהנים לפני ה' ,ורק לאחר מכן
ממשיך הכתוב לקורבן חטאת.
לתשובה על כך נידרש לחזור אחורה,
לספר בראשית ,בפרשת קין והבל .בתחילת
דברי-ימי-הבריאה ,כשקין עובד האדמה
מביא ״מפרי האדמה״ (ורש״י במקום אומר
כי קין התעצל והתרשל ולא הביא
מהמובחרים שבפירותיו) והבל רועה הצאן
ומחלביהן,
צאנו
מבכורות
מביא
מהמשובחים שבעדריו.
קורבנותיהם של שני האחים הם קורבנות
העולה והמנחה הראשונים שהוקרבו אי-
פעם ,ונועדו לרומם את הבריאה כולה ,בכך
שעולמות הצומח והחי (מנחה ועולה,
בהתאמה) יוקדשו לבוראם על ידי האדם.

חֲ בֹש ה' ֶאת שֶ בֶ ר עַ מֹו ּומַ חַ ץ מַ כָתֹו יִר ָפא".
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ב י ת  /אלישע תשבי
הרהורים על הבית בימי הקורונה  -אביב 2020
מהו ביתנו ,הבית הפרטי שהקיבוץ הקצה
בימי קורונה אלה ,כשמתערבבים כל
לנו? מרחב אזור המגורים? מרחב אזור
המושגים ,משתנים סדרי חיים ,וערפל סמיך
המגורים כולל השטחים הציבוריים? בית
מאד מסתיר מאתנו בפני מה אנו עומדים
הכנסת? חדר האוכל? כולל גם את המשק
ואיך ייגמר האירוע הזה ,שאין לי ספק
החקלאי ומפעליו? מה שמוגדר ברשות
שהוא עלול או עשוי לשנות סדרי עולם
התכנון הקו הכחול ,או כולל אף את
פשוטו כמשמעו ,אני מהרהר ומנסה לחשוב
שדותינו הקרובים והרחוקים? אף פעם לא
ולדמיין איך כל זה ישפיע על הבית שלנו.
הגדרנו לעצמנו במדויק למה הכוונה בית,
אני יושב מול המסך ורואה את נח חיות,
אצלנו הכול נקרא קיבוץ.
מזכיר הפנים שלנו ,מנסח הוראות על איסור
כשעזבו המושבים השיתופיים את הקיבוץ
כניסת אורחים ,בנים ,הורים שלנו ,לתחום
הדתי והפסיקו להיקרא קיבוץ ,הם בחרו
הקיבוץ .בזהירות הוא מנסה להסביר שע''פ
במושג משק .ילדינו שואלים אותנו מה
ההוראות של צוות צח"י הכניסה לתחום
נשמע בקיבוץ? ואילו בני המושבים
הקיבוץ אסורה .וזאת בניגוד להרגלים
השיתופים שואלים מה קורה במשק .אנחנו
שהשתרשו אצלנו ,שהמרחב הציבורי פתוח
אימצנו מושג אחד ''בני משק'' .אני לא יודע
להתנהגות פרטית שלנו .עולים לי הרהורים
למה ,אך מכאן שגם המשק הוא ביתנו.
מהו המרחב הפרטי שלנו ומהו המרחב
אפילו לעיתון שלנו קראנו "מבית" ,וזה
הציבורי? היעלה על הדעת שבמושב השכן
בטח לא הכוונה לביתנו הפרטי ,אלא למושג
לנו ועד המושב יסגור את השערים ולא ייתן
הרחב של ביתנו הקיבוצי ,החברתי ,הכלכלי
להיכנס? באיזו סמכות? והשאלות מחלחלות
והתעסוקתי .אפילו הגדרנו לעצמנו שניתן
גם אלינו ,מה שלנו כפרטים ובסמכותנו ומה
לחברים תנאי קיום בביתם עד  .120עמדנו
לא.
על כך ואנו מקיימים זאת באופן מלא.
ההוראות של הממשלה ,להגברת הבידוד
אז מה זה הבית הזה? מה האחריות שלנו
והסגר מפני הקורונה ,קבעו שמותר לבן
לקיום הבית הזה? לאיזה בית אנחנו
אדם לצאת למרחק של  100מטר מביתו.
מתכוונים ומכוונים בחשיבה ובפעילות שלנו
הגדרה מאד ברורה לגבי כל אדם במדינה.
בעבודה ,בהתנדבות ,ובשעות הפנאי שלנו?
לכל אחד יש הגדרה ברורה מהו ביתו שלו.
למה אנחנו מחנכים את ילדינו במסגרת
יש עיר ,יש רחוב ,יש בית ,ויש דירה .רק
המשפחתית ובמסגרת החברתית?
אצלנו הדבר אינו מובן ומאוד לא ברור.
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במסגרת הענפים שלנו בבית .מצב זה החליש
את כושר התפעול והייצור שלנו .בנוסף היו
לנו גם אירועים של חוסר הצלחה בפעילות
הכלכלית שלנו מסיבות אחרות .לא משנה
מהן הסיבות ,אך כושר ההתפרנסות שלנו
נפגע וגם כאן אנו עומדים בפני הבלתי נודע.
האם נוכל לשקם את כושר ההתפרנסות
באמצעי הייצור הקיימים ו/או שנחפש מנועי
צמיחה חדשים ,שההגעה אליהם טומנת
בחובה אי ודאות עצומה מחד והשקעות
כבדות מאד מאידך.
אז נשאל שוב :מהו ביתנו? התשובה
מורכבת וקשה .במסגרת המאמר שלי איני
רוצה להיכנס לנושאים מעשיים ,אך אני
חושב שהיות והבית שלנו כל כך גדול ,מורכב
ולא מוגדר ,ולא תמיד מובן לכולם ,אנחנו
חייבים לעצמנו לראות איך מחלקים את
שטחי האחריות בתוך הבית הענק הזה.
המזכירות הובילה מהלך של הפרדת משק
מקהילה .השאלה מה זה יתרום לקבלת
אחריות על הבית שלנו ,והאם זה מספיק?
חברים ,אנחנו צריכים להשתדל לא
לטעות ,ביתנו הוא מבצרנו וחשוב שיישאר
בבריאות טובה
כזה.

מי הם המחנכים של ילדינו ומה הגדרות
הבית שלהם? איזה חוויות הם צברו כדי
להעביר לדורות הבאים את מהות הבית
שלנו?
עסקנו בשנים האחרונות בצורה
אינטנסיבית בשני נושאים כבדי משקל.
מצד אחד עיסוק ברצון שלנו כחברים
לשפר באופן דרמטי את תנאי הדיור שלנו,
דיונים שהתקיימו במוסדות ובראשם
באסיפת החברים שלנו .אלה היו דיונים,
כמעט אין סופיים ,על מהות הבתים שלנו.
דיונים קשים ,הן בהיבט החברתי והן בפן
הכלכלי .אנחנו עומדים עתה על סף הכניסה
המעשית לבנייה בפועל והקורונה נחתה
עלינו כאילו אומרת :היי ,אתם בטוחים

בהחלטה שלכם ,האם אין לכם בית ,אולי
תחשבו עוד פעם לפני תחילת הביצוע?
ומצד שני עיסוק בבעיות הכלכליות שלנו
עקב המשבר בענפי החקלאות .עברנו בשנים
האחרונות אירועים כלכליים חמורים,
שבחלקם היו קשורים לתנאי שוק חיצוניים
קשים ביותר בענפי הלול ,השימורים והרפת,
ובחלקם עברו על המשק שלנו פנימה
מסיבות שהן באחריותנו המלאה .אלה
קשורים להעדפת תעסוקה חיצונית שלא

לימוד בבידוד
גם השנה נמשיך במסורת לימוד ש"ס משניות קהילתי בין פסח
לשבועות .הציבור מוזמן לבחור מסכת שהוא מעוניין ללמוד ,או
חלק ממנה ,ולהירשם בטבלה שנשלחה בקבוצות הווטסאפ
השונות .כמו כן ניתן לפנות אל הח"מ או אל חמוטל דברת-איתן
רן ליבר  -ועדת הדת.
לעזרה ברישום .לימוד מהנה!
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שיחה עם לינוי עדיקה /דינה ספראי
להיות הורה וגננת תחת מתקפת הקורונה

וכתוצאה מכך הורידו למטלה ביום והקציבו
יותר זמן למשלוח .הילדים עומדים בזה ,וזה
טוב כי זה שומר להם על רצף לימודים וגם
מעסיק אותם .מלבד הלמידה ,הם מגויסים
דרך הלימונים וחברת הנעורים למגוון
פרוייקטים בקיבוץ כמו ניקוי מבני ציבור
ושליחויות לבתים.
דביר עובד חלקית בתפקידו כמנהל שיווק
במדגריה ,שנחשבת מפעל חיוני .הוחלט
שלא כולם יעבדו במדגרה בו זמנית ולכן
הוא עובד פחות שעות במדגריה וממשיך
לעבוד מול הלקוחות מהבית .בהתחלה הוא
עוד נסע מחוץ לקיבוץ אבל גם זה פסק.
כגננת ,אני בקשר יומיומי עם ההורים
והילדים .כבר ביום הראשון שלחתי את סדר
היום ,עם נוסח התפילה של הגן ,שירים
ומנגינות שאוהבים .יצרתי גם סרטונים עם
שירים ,דקלומים ובובות מוכרות מהגנון.
ביום שישי "עשינו" הפרשת חלה יחד
והכנתי לכל ילד חלה אותה חילקתי לילדים
על ידית דלת ביתם.
"ביקרנו" בגינה והראיתי להם שבאחת
הערוגות העלים של תפוחי האדמה
התייבשו ,וצילמתי את עצמי חופרת באדמה
ומגלה שגם תפוחי האדמה כבר בשלים.
ביקשתי מיתר הצוות ,כולל המורות
למוזיקה ולתנועה ,לשלוח סרטונים עם
שירים שאוהבים ,כדי לחבר את הילדים
לדמויות שמלוות אותם בדרך כלל בגנון .גם

הקורונה כפתה על כולנו יציאה מהשגרה.
מצד אחד אנחנו בתא המשפחתי הגרעיני
במשך  24שעות ,ומצד שני מרוחקים פיזית
מכל המעגלים החברתיים המשיקים לנו
במשפחה המורחבת ,במסגרת חינוכית או
בקשרי עבודה וחברה.
ביקשתי מלינוי עדיקה ,אם לחמישה
בגילאים שונים ,וגננת בגנון ,לספר איך היא
מנהלת את הסיטואציה כהורה וכגננת.
לינוי :אנחנו מנסים לשמור על מסגרת
שגרתית בבית ולכן הכנו סדר יום שעוזר לנו
להתנהל ומונע מאיתנו להישאב למסכים.
בתוך סדר היום יש טווח של זמן לכל
פעילות ,כך שכל אחד פועל בזמן שמתאים
לו בתוך הטווח .סדר היום מתחיל בתפילה
והתעמלות ,יש זמן ללמידה וליצירה.
יוצאים החוצה ,בהתחלה למרחקים ארוכים
יותר ,עכשיו למרחקים יותר קצרים .מזל
שיש את פסח  ...זה ממלא לנו חלק מהזמן
בניקוי .יש זמן למנוחה וזמן חופשי בו כל
אחד עושה דברים שמעניינים אותו.
משתדלים לשוחח בוידאו עם סבתות ועם
דודים על בסיס יומי ,כדי לשמח אותם
ולשמור על הקשר.
הילדים בחטיבה ובתיכון ממשיכים
בלמידה .בתחילה היה להם קשה כי נתנו
להם כל יום מטלות רבות ,עם דרישה לסיים
עד חצות ,והם לא הצליחו לעמוד בזה .אחר
כך שלחו מבית הספר שאלון משוב,
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פעילויות שהיו צפויות להם כמו טיול שנתי
והמסע לפולין .היתרון הגדול בתקופה זו
הוא שהם "גילו את אחיהם הקטנים"
ומקדישים להם זמן רב יותר מבעבר.
רוצה להוסיף איזה משפט סיום?
כן .אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות
לצוות צח"י שמנהל את התקופה הלא
שגרתית הזו בצורה מרשימה ביותר שמשרה
עלינו רוגע ותחושה שיש מי שדואג לנו.
בנוסף אני רוצה להודות לכל מי שפועל
בימים אלו כדי לעודד את רוחנו ועוזר לנו
לשמור על שפיות.

ההורים ,מצדם ,שולחים סרטונים ותמונות
של הילדים ומשתפים בדברים שהם עושים
בבית .אני שולחת להם מכאן את געגועיי
הרבים.
איך ילדייך מגיבים לסיטואציה?
בהתחלה היה לילדים כיף מהחופש שצץ
פתאום .אבל כעת מאוד חסרים להם
החברים ,בעיקר לילדים הגדולים .חלק
נכבד מהיום שלהם היה עם החברים וכעת
הם לא נפגשים כלל .הם כל כך מתגעגעים
שהם ממש מבטאים רצון לחזור ללימודים.
הם גם מאוד מאוכזבים מביטול של
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מה התוכניות שלך לפסח?  /יהודית עוזרי
חברה אחרת דואגת להכין לי פשטידה
ופתאום ליד דלתי מונחת חלה מתוקה
לשבת .וכל אלה מרגשים אותי ומשמחים.
מאד!
יש לי משפחה חמה ואוהבת ביבנה שהייתי
שמחה להסב עימם .אך מסיבות בריאות
אנחנו לצערי לא נפגשים בימי הקורונה .אז
יש לי משפחה קטנה ומיוחדת שכנראה תסב
איתי בליל הסדר כמו בשבתות האחרונות.
הרכב מיוחד ,עדין ומוכר אך לראשונה
השנה נחבור לליל סדר משותף.
כשאני מתחילה לחשוב על ליל הסדר אני
נזכרת בגעגוע בהכנות שעזרא היה עושה
לליל הסדר .החל בדרישה מהאקונומית
שיהיה שום טרי לסחוג וכלה בשולחן עם
הרבה ירוק של חסה ופטרוזיליה ,ואף פעם
לא חסרה החרוסת התימנית ה"דוכה" של
דודה זו או אחרת ,מועשרת בתבלינים וביין
מתוק ,שטעמה טעם גן עדן.
היו ימים  ...אני עם הפנים קדימה חושבת
איזה ליל סדר מיוחד נצליח יחד לערוך.
תשאלו אותי אחר כך?

"מה התוכניות שלך לפסח?" נשאלתי על ידי
חברים עוד לפני פורים ,ואני אין לי תוכניות
משלי לחגים .אני אצל אחד מילדי
המבורכים .מהרגע שלא היה בכוחנו לעשות
סדר משפחתי בביתנו התארחנו אצל ילדינו,
ותמיד עטופים בחום המשפחתי הנעים,
הנדיב והמחבק .גם לאחר פטירת עזרא ז"ל
המשכתי בכך והרגשתי איך החג בקרב
משפחתי עוזר לי להמשיך בחיי השגרה
הנכונים לי בכל ימות השנה.
והשנה ,מיד אחרי פורים נכנסתי לביתי
ונסגרתי עם מחשבותיי ורגשותיי .ועדיין
חשבתי ש"פסח עוד רחוק" ונראה מה יהיה.
ובליבי תקווה ש -עד פסח יסתיים המצב
הזה ואוכל לחגוג כמדי שנה בשנה.
אבל ,לצערי פסח בפתח .כבר ברור שלא
אוכל להיות עם משפחתי .נכון שזה לא ידע
משמח ובכל זאת ,גיליתי לשמחתי שיש לי
פה משפחה .משפחת חברים גדולה שבתוכה
כמעט בכל יום ,חברה או שתיים מצלצלות
ושואלות לשלומי ,חברה וחבר שעוברים
בשביל או בכביש עומדים ומשוחחים איתי.

ברצוני להודות  /יעל גדסי
ברצוני להודות (למרות שלא נגמרה המערכה) לכל העוסקים במלאכה כדי להמשיך את חיינו בימים
טרופים אלה .מצוות צח"י ,המזכירות ,המטבח וכו' וכו' קצרה היריעה מלמנותה.
התברכנו בצוות הווידאו המקומי המרעיף עלינו תוכניות השכם והערב .דואג לבריאותנו על ידי שיעורי
ספורט למיניהם .דואג להשכלתנו ע"י שיעורים מעניינים .דואג לדיווחים על הנעשה במשק כולל אפשרות
לשאלות .ודואג לבידורינו ע"י סרטים מגדול ועד קטן .אשרינו שכך!
במבט לאחור אני קצת מתביישת על כל הויכוחים באסיפות ובשולחנות על הצורך בענף הזה ועל
התקציבים וכוח אדם שהם דורשים .אשרינו שהם נמצאים בימים אלה ועוזרים לנו להעביר את הזמן.
8
בבריאות טובה
במיוחד לחברים הנדרשים לשהות בביתם.
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הערכות מרכז מזון למגיפת הקורונה  /צביקה שריד
ממגבלות הקורונה  -מגבלות המהוות עבורנו
אתגר גדול לעבור את העונה בהצלחה.
כוח אדם זו היא הנקודה המדאיגה
והרגישה ביותר .מה קורה במידה
וחס וחלילה מישהו מהצוות נדבק וכל
הצוות צריך להיכנס לבידוד? הדבר
משול לאירוע טראומטי ואסון!
אנו נוקטים במספר דרכים ,בראש
ובראשונה לבודד את האנשים ולנסות
להישמר מפני הנגיף ,ולכן מרכז מזון עבר
לעבוד בשתי משמרות ,שאם חס וחלילה
ייפגע צוות א' ,יישאר צוות ב' לתת מענה.
אך גם בזה אין ביטחון שאכן נצליח
להישמר .קיימנו שיחות עם מנהלי מרכזי
מזון אחרים ויש נכונות למתן מענה וסיוע
הדדי במקרה של אירוע דרמטי באחד
ממרכזי המזון.
הביקורים שלי ושל ראובן ,המנהל
המקצועי ,במשקים יהיו בשלב זה רק
במקרים הכרחיים והקשר עם הלקוחות
יהיה הקשר הטלפוני.
לסיום ,אני תפילה שהמשבר הנוראי הזה
יהיה נחלת העבר ושנדע כולנו להפיק את
הלקחים לעתיד.
אני מאחל לכולנו בריאות טובה ובשורות
טובות.

כמו כולם גם אנו כאן במרכז מזון קבוצת
יבנה מודאגים מהמגיפה הנוראית
שפוקדת את ישראל ואת העולם
כולו ,ולפי הרושם מאמצעי
התקשורת עדיין לא רואים את
סופה ועדיין לא יודעים מה יהיו
הנזקים שהיא תשאיר.
כמרכז מזון אנו נערכים בהתאם
לאפשרויות העומדות בפנינו וברצוני לשתף
אתכם בבעיות שעומדות בפנינו.
ראשית ,מרכז מזון הוא מפעל חיוני
באישור המדינה ולכן אין לגביו מגבלות
תפעול ומגבלות תנועה ,לא אל מרכז המזון
ולא ממרכז המזון.
אנו עושים כל מאמץ להחזיק מלאים
גבוהים עד כמה שניתן .ישנם הרבה קשיים
בתחום התובלה הימית של חומרי גלם
לארץ .עבודת הנמלים בארץ ,תחת מגבלת
העבודה במגיפה ,גורמת לעיכוב גדול
בפריקת חומרי הגלם שכבר הגיעו לארץ.
לקראת חג הפסח אנחנו מחליפים את כל
המנות לכשר לפסח ומבחינה זו נערכנו
לספק בליל כשר לפסח החל מתחילת
אפריל.
אנו בפתחה של עונת קליטת המזון הגס,
קרי תחמיצי חיטה ושחתות .מזג האוויר,
את
בלשון המעטה ,לא מקל עלינו
ההתנהלות ,בנוסף לקשיים המרובים
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מה קורה במדגרה?  /יוסי צנחני
מה קורה ברצפת הייצור ,באגפים השונים?
לפני הכל ברצוני לציין את העובדים
המסורים שלנו ,חברי הקיבוץ והעובדים
השכירים .רובם עובדים איתנו שנים רבות,
יוצאים לעמל יומם בשעות הקטנות של
הלילה .עבודתם המסורה והאחראית הם
הבסיס לכל העשייה המרובה.
השקענו רבות בפעולות שנועדו לשפר את
איכות האפרוח בתחום המיזוג במבנה ,וזה
המקום להודות לצוות
האחזקה המסור ,זוהר
ברטוב וישיב תדהר ,שעושים
לילות כימים לפעולתה
התקינה של המדגרה.
כמו כן ,המדגרה רושתה
במצלמות על מנת לאפשר
זיהוי של תקלות ושיפור
הביצועים.
בשנה האחרונה השקענו
מאמצים בהעלאת המודעות לביו-סקיוריטי.
תחת הכותרת הזו העלינו את רמת
הניקיונות ובדיקות המעבדה .ריעננו נהלים
וכן העברנו לעובדים הדרכה בנושאי שמירה
על כללי הניקיון ובטיחות במדגרה.
מיכל סופר ברלב ,חזרה מחופשת לידה
ונאותה לקחת על עצמה אחריות בתחום
ההדגרה וניהול האיכות.

מה נשמע במדגרה?
את שנת  2019התחלנו לאחר גיבושו של
הסדר בענף הפטם .מטרת ההסדר הייתה
לווסת את כמויות האפרוחים שיוצרו.
ההסדר נעשה בהסכמה בין המדגרות .בשל
חוסר שביעות רצון של חלק מהמדגרות
ההסדר 'לא החזיק מים' והסתיים כעבור
כחצי שנה בלבד.
בשנה האחרונה יצרנו קשרים עם גורמים
במגזר הערבי .שוק הפטם
הערבי והלא כשר נמצא
בצמיחה מהירה ומדגרות
נוספות משקיעות בו
משאבים רבים .יצרנו
קשרים טובים עם גורמים
והגענו
הזה
בענף
שֶׂ כְ וִ י ללא
להסכמים שיביאו אותנו
תסמינים
בע"ה לצמיחה משמעותית
אספקת
בהיקף
האפרוחים .אנו נערכים בימים אלו לממש
את ההסכמים עליהם חתמנו ולהעמיק את
המעורבות שלנו בשוק זה .השקענו בכך
מאמצים רבים ואנו מקווים שנקצור את
הפירות בעתיד.
במקביל נמשכת המגמה של התכנסות
המערכות האינטגרטיביות ,מהלך שגורם לנו
לאיבוד לקוחות קיימים.
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לסיכום
את שנת  2019סיימנו ,בע"ה ,בצורה טובה
יחסית .כולי תקווה שנמשיך בדרך הזאת
ביחד ונעמוד ביעדים ובמטרות שקבענו
לעצמנו.
חשוב לי לציין שכל זאת לא היה ניתן לעשות
ללא עבודתם המסורה של צוות חברי יבנה.
אני מודה למשה ליבר ועמית חפץ על
ההדרכה והליווי הצמוד.
ימים אלה הם ימים מאתגרים במיוחד
כאשר מגיפת הקורונה משתוללת בארץ .אני
רוצה לציין שהביקוש לעוף עלה בצורה
משמעותית .ייתכן ששינוי אורחות חיים
כתוצאה ממשבר הקורונה גורם לעליות ...
לאור ההנחיות שקיבלנו נערכנו לווסת את
הנוכחות של עובדי המשרד .אנחנו דואגים
לניהול שגרת עבודה בטוחה המבטיחה רצף
תעסוקתי תוך שמירה על בריאות העובדים.
אנו ממשיכים לפעול על מנת לשמור על
יציבות הייצור תוך כדי צמיחה של
המערכת.

אנו מאמינים ומקווים שחיזוק תחום
הביו-סקיוריטי יקדם את איכות המוצר
ואת הביצועים.
רכש
בתקציב ההשקעות של השנים האחרונות
תקצבנו מכונת פוריות מסוג "לב פועם"
אשר אמורה לזהות באיזה ביצה ישנו עובר
חי (במהלך העברת הביצים מתאי דגירה
לתאי בקיעה) .המכונה תוציא את כל
הביצים שבהן אין עובר חי\ ,ובכך תופחת
באופן משמעותי רמת הזיהום שלה חשוף
האפרוח במהלך הבקיעה.
מכונה נוספת שנמצאת בתקציב ההשקעות
היא מכונת "ספרטור" – מכונה אשר
מפרידה את האפרוחים מהקליפות ללא מגע
יד אדם .עבודה זו נעשית ,כרגע ,באופן ידני
ודורשת כח אדם מיומן ורב .הכנסת המכונה
לשימוש תביא לחסכון בכוח אדם ולשיפור
איכות האפרוח.

בברכת חג פסח שמח וכשר
והכי חשוב ,בריאות.

תודה לכל העוסקים במלאכה.
תודה ל :אביהו אשבל ,שמעון בזק ,עפרה גוטליב ,ישראל זלקינד ,רן לוי ,אלי כהן
ועידו עפרוני
לילדי חברת הנעורים ,לאנשי ההגברה דורון לנג ,שלו זלקינד ורועי גדיש.
תודה שזיכיתם אותנו ברגעים של שמחה ושיר.
בתחילת השבוע הבא נחלק ערכה לחג שיהיה בה גם משחק.
תודה לצוות קורונה :נירית אפרתי ,רויה גורליק ,רחלי ויצמן ויונה עפרוני.
ויצמן.........שבת שלום
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משולחנם של יהודה ונח  -מזכירי הפנים
נקודה חלשה שמעוררת רוגז ואי נחת היא
הסתובבותם של ילדים קטנים במקומות
ציבוריים .אין לילדים הבנה והרגלים כיצד

חירום ,קורונה
צוות צח"י המצומצם ממשיך להיפגש מדי

יום וכן צוותים מקצועיים אחרים .בכל יום
אנו עוברים על תחומי העשייה השונים
ובודקים מה ניתן לשפר בשתי המשימות
המרכזיות שלנו :שיפור ההגנה מפני הדבקה
וטיפול ברווחה החברתית של האוכלוסייה
על הקבוצות השונות שבה.
החידוש המשמעותי של השבוע האחרון
הוא סגירת השער במהלך היום ותשאול
והגבלת הנכנסים והיוצאים .קומפלקס חדר
האוכל :המטבח ,המיני ,והחנות מעסיק
אותנו הרבה .נראה שיפור ניכר בוויסות
הנכנסים ,בשמירת כללי ההיגיינה ובפיזור
המוצרים ,אך כפי שכבר אמרנו ,ייתכן
ונצטרך לעבור למשלוחים כדי לשפר את
ההפרדה החברתית ואת המוגנות .אנו
קוראים לעוד חברים ומשפחות ,ובייחוד
לחברים מקבוצת הסיכון ,להיעזר בשירותי
המשלוח ולהישאר בבית .יש לנו יכולת
לשרת את כל הנשארים בביתם ולהקיף את
כל הביקוש .מי שיענה לקריאה זו יגביר את
המוגנות שלו ,של משפחתו ושל הקיבוץ
כולו.
המניינים השכונתיים שפרחו על כל דשא
רענן קיבלו נוקאאוט עם הודעת הממשלה
שאוסרת על התכנסות מעל לשניים .ביטול
המניינים תקף כמובן גם לתפילות השבת.
אנא הקפידו על ההוראות.

לנהוג בשעה זו ואף שילדים נחשבים מוגנים,
הרי יכולת ההדבקה וההעברה שלהם לא
נופלת מזו של מבוגר .על המשפחות לשבת
בבית .ניתן לצאת אל הדשא ומשפחה יכולה
ליצור "משפחה גרעינית" עם משפחה שכנה.
את היציאה לשאוף אוויר ,שהיא מובנת,
הכרחית ואפילו רצויה ,נכון להפנות אל
השדות הקרובים ובשום פנים ואופן לא אל
משפחות אחרות או אל המקומות
הציבוריים .אנו חוזרים ומבקשים
מהמשפחות הצעירות לשפר נקודה זו בצורה
ניכרת.
הכנסת אורחים :אכן מצווה חשובה ,אך
אסורה בימים אלה .באחד הקיבוצים חזר
צעיר משנת שירות והחל להתנדב במרץ
בקיבוצו .הסתבר שהצעיר נחשף בחוץ
לחולה קורונה ,נדבק  -אך עם תסמינים
חלשים ביותר  -ועל כן לא ידע מכך .לקח
זמן עד שהוא נבדק וגם זה תודות לעירנותה
של משפחתו .בין היתר הוא נפגש עם
קשישים להם הוא סייע .סיפור זה חוזר
ומלמד אותנו את הסיכון שבהכנסת בנינו
שחיים מחוץ ליבנה אל הקבוצה בימים
אלה .אנו חוזרים ומדגישים שאין להזמין
אורחים! לא ביום יום ,לא לשבת ולא לליל
הסדר! הקושי הוא ברור ,לרובנו ילדים
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עשרות משאיות" ,שופלים" רבים ,וחברינו
מגויסים לעבודה במרכז מזון ,בקציר
וכמובן בכיסוי הבורות .נעשתה עבודת הכנה
רבה לשיפור המוגנות :הפרדה בין הצד
המשקי והקהילה ,הפרדת צוות במרכז מזון,
הפרדת מטבחים ,חלוקת ציוד מיגון
לעובדים ולחברים שיכסו את הבור .יימלאו
אסמינו בר ונמשיך ונשמור על זהירות ועל
הפרדה מרביות.

שחיים בחוץ ,חלקם בגפם .אך הקושי הוא
הכרח בימים אלה לכלל עם ישראל
ולאזרחים רבים על פני העולם .כולם
מבודדים ,כולם שומרים וגם אנו ביבנה
מחויבים לכך.
מסיכות פנים להגנה
יש לנו כמות מוגבלת של מסיכות והזמנו
מסיכות נוספות ,מכמה מקורות ובאיכויות
שונות .הוויכוח על איכותן נמשך בכלי
התקשורת ומפי אנשי המקצוע .נראה שהן
מסייעות בעיקר להגנה על הסביבה מפני
החובש אותם .התחלנו בחלוקה ראשונית
במטרה שישמשו חברים במקומות
הרגישים ,כגון מתחם חדר האוכל .אם
תגענה מסיכות נוספות ,נחדד את הנהלים
תוך מעקב אחר ההוראות המתחדשות בכלי
התקשורת.

ולסיום
חודש הקורונה הראשון מסתיים .אפשר

להסתכל אחורה בסיפוק זהיר .אנו בריאים
עד כמה שאפשר ,המשק מתפקד ברמה
גבוהה וטובה ,אנו אוכלים היטב ,מערכות
החירום החברתיות והקהילתיות פועלות
ומציעות עזרה לכל דורש .בכל זאת ,יש
בוודאי מה לשפר .אנו פתוחים להערות
ולהצעות ,וגם לקבלת עזרה בכל תחום
נדרש.
נסיים בתפילה לבורא עולם לחוס על
עולמו ,לרפא את חולי ישראל עם שאר חולי
העולם.

תחמיץ
השבוע התחלנו בקציר התחמיץ ,פרויקט

גדול גם בימים כתיקונם .הקציר יתבצע
בשדותינו ובשדות אחרים על מנת למלא את
הבורות של מרכז מזון .בפרויקט משתתפות

אחות כוננת בשבת – אורית פרל
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
יום שלישי 13:00-09:30

MRKYAVNE@clalit.org.il

יום שני 15:30-14:00
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-

•אין להגיע למרפאה .הכל דרך מענה טלפוני!
• התורים לרופא מתבצעים טלפונית בתיאום עם המרפאה.
שישי במרפאה – 3.4 :אורית ב – 10.4-אין אחות במרפאה
תודה על שיתוף הפעולה ובריאות לכולם – צוות המרפאה
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דיני הכשרה לפסח בימי הקורונה  /הרב אילעאי
הנחיות אלו נכתבו לשעת הדחק של פסח תש"ף ,בעיקר עבור מי שבימים אלו מתקשה להיערך
לפסח כפי הנהוג בכל שנה.
חייב להזיזו לצורך ניקיון – הפירורים
• מכירת חמץ – אף שנהוג להימנע ממכירת
הנמצאים מאחוריו נחשבים "קבורים",
חמץ גמור ,השנה לאור שעת הדחק
וביטול החמץ הנאמר בשעת הביעור מועיל
העולמית ,אם לא ניתן לבער את כל החמץ
עבורם.
שבבית ,ניתן למכור גם חמץ ממש .יש לרכז
• את התנור יש לנקות היטב עם חומר ניקוי
ולאחר מכן יש להסיקו על הטמפרטורה
המקסימלית כחצי שעה .מי שמתקשה בכך,
אינו חייב לפרק את התנור לחלקיו (לכלוך
שלא ניתן להגיע אליו נחשב "קבור" ,חומרי
הניקוי ושריפת התנור הופכים את שיירי
החמץ ללא ראויים למאכל הכלב ,וביטול
החמץ הנאמר בשעת הביעור מועיל עבור
זה) .מי שאינו מתכוון להשתמש בתנור כלל
במהלך החג ,אינו חייב לנקות אותו ועליו
להכלילו במכירת החמץ.

את כל החמץ בארונות מוגדרים ,או במדף
מסומן במקרר או במקפיא .מומלץ להירשם
למכירה דרך אחד מאתרי האינטרנט (כיפה,
צהר וכו') .ניתן לבצע את המכירה עד לי"ד
בניסן בשעות הבוקר ועדיף להקדים.
• ביעור חמץ – אם אין אפשרות לשרוף את
החמץ בבוקר י"ד בניסן או למנות לכך
שליח ,ניתן לשפוך על פתיתי החמץ שנועדו
לשריפה חומר ניקוי ולהשליכם לאשפה.
• ניקוי הבית – אין חובה לנקות היכן שלא
אוכלים או מאחסנים חמץ בקביעות .יש
להתמקד בעיקר במטבח ובפינת האוכל.

• את תבניות האפייה והרשתות של התנור
יש לנקות ולצפות בנייר כסף או להשתמש
בחד"פ.

• אין חובה לנקות ארונות מטבח
שמשאירים בהם כלי חמץ או מאכלי חמץ
במהלך החג .ניתן לסגור ארונות אלו ולכלול
אותם במכירת החמץ .יש לנקות רק ארונות
שבכוונתנו להשתמש בהם במהלך החג.

• את השיש והכיורים יש לנקות עם חומר
ניקוי ולאחר מכן יש לערות עליהם מים
רותחים.
• חצובות הגז צריכות ליבון .כיוון שהשנה
לרבים אין אפשרות ללבן ,ניתן לעטוף את
החצובה בנייר כסף.

• יש לנקות את המקרר משאריות חמץ .מי
שמתקשה בפירוק המדפים והמגירות ,יכול
להסתפק בהוצאת המצרכים מהמקרר
וניגוב המדפים במטלית .ניתן לרכז מאכלי
חמץ במגירה או מדף מסומנים במקרר או
במקפיא ולכלול אותם במכירת החמץ .מי
שמתקשה בהזזת המקרר ממקומו ,אינו

• כיריים אינדוקציה – די בניקוי יסודי.
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• פלטה של שבת  -יש לנקותה היטב,
לחממה בחום גבוה למשך שעתיים .יש
המחמירים לצפות בנייר כסף.

אופן הגעלת הכלים בבית –
א .יש לנקות את הכלים היטב בחומר ניקוי.
ב .יש להימנע משימוש בכלי במשך  24שעות
לפני ההגעלה.

• מיקרוגל – לאחר ניקוי והמתנה של 24
שעות ,יש להניח בו כוס מים ולהפעיל עד
לאידוי חלק מהמים .יש להשתמש בכוס
כשרה לפסח ,ולהוסיף למים חומר ניקוי
פוגם.

יש להיזהר בזמן ההגעלה
והשימוש במים רותחים .זכרו:
"חמירא סכנתא מאיסורא"!

ג .יש להרתיח מים עם מעט חומר ניקוי
בסיר הגדול ביותר שיש בבית ,עד שהמים
"גולשים".
ד .כעת ,הסיר עצמו כשר לפסח ,וניתן
להכשיר את שאר הכלים הביתיים בתוך סיר
זה.

• מדיח כלים – יש לנקות את המסננים,
להמתין  24שעות ,ולהפעיל עם המגשים
בתוכו ,בתוכנית הארוכה והחמה.
• שולחן אוכל – לאחר הניקוי יש לערות
עליו מים רותחים מכלי ראשון או לכסות
במפה לכל ימי החג.

✓ סירים ,מחבתות (למעט מחבת טפלון),
סכו"ם מתכת ,כלי פיירקס ודורלקס,
בקבוקי פלסטיק לתינוק – ניתן להגעיל.

• קומקום חשמלי ומיחם – אם משמש רק
למים ,די בניקוי יסודי .אם מחממים אוכל
על מכסה המיחם ,יש להגעיל את המכסה.

✓ כלי עץ ,כלי חרס וכן כלי פלסטיק שיש
בהם חריצים – אין להכשירם לפסח.

• הכשרת כלים – השנה לצערנו ,לאור
ההגבלות וההנחיות ,לא יתקיימו סדרים
וסעודות מרובי משתתפים .לכן אין צורך
במספר רב של כלים ואין לטרוח ולהכשיר
כלים רבים ,כלים גדולים וכו'.
באמצעים ביתיים קשה לעשות ליבון באופן
בטוח .לכן הנחיות אלו יתייחסו להגעלה
ביתית בלבד.
ניתן יהיה להכין סל עם כלים
להכשרה
הזקוקים
שיישלחו להכשרה בפרגולת
חד"א כמו בכל שנה

15

✓ כלי זכוכית ,כולל צלחות קורל ופורצלן –
יש שהתירו ע"י ניקוי בלבד ויש שנהגו
לשרותם במים  3ימים.
✓ מכונת קפה – אם משמשת רק לקפה,
אינה צריכה הכשר לפסח ודי בניקוי
המכונה.

הימים שעוד נכונו לנו  /עידית פאנק
הַ י ִָּמים שֶׂ עֹוד נָּכֹונּו לָּנּו
שֶׂ י ְִהיּו נְכֹונִים ,שֶׂ י ְִהיּו ְרכּונִים
שֶׂ י ְִהיּו מֵ עָּ לֵינּו כְ מֹו כַּפֹות ְתמָּ ִרים.
וַאֲ נ ְַחנּו ְשנֵי הַ ִמינִים
נְבָּ ֵרְך ֲעלֵיהֶׂ ם
ּובֵ ין כַּפֹות יָּדֵ ינּו
חֹוקים
י ְִד ְרכּו ַק ְש ָּתם כֹוכָּבִ ים ְר ִ
לְהַ בִ יט בָּ נּו ִמתֹוְך הַ לֵילֹות
מּוא ִרים בַ י ִָּמים ,בַ י ִָּמים.
וְ ל ֹא נֵבֹוש ל ְִהיֹות ָּ
הַ י ִָּמים שֶׂ עֹוד נָּכֹונּו לָּנּו
שֶׂ י ְִהיּו נְכֹונִים ,שֶׂ י ְִהיּו ְרכּונִים
שֶׂ י ְִהיּו מֵ עָּ לֵינּו כְ מֹו כַּפֹות ְתמָּ ִרים.
וְ הָּ אֲ ֵפ ָּלה ָּתבִ יא ְתבּונָּה
ֵילֹותינּו
ֶׂאל ל ֵ
וְ עַ יִן ִת ְהיֶׂה בָּ נּו
זָּבַ ת ְדמָּ עֹות שֶׂ ל ְדבַ ש בְ חָּ לָּב
וְ ִשבְ עָּ ה ִמינִים ּפִ י ִשבְ עָּ ה מֹונִים
בְ בַ גְ רּותֹו יַבְ ִשיל לִבֵ נּו.
הַ י ִָּמים שֶׂ עֹוד נָּכֹונּו לָּנּו
שֶׂ י ְִהיּו נְכֹונִים ,שֶׂ י ְִהיּו ְרכּונִים
שֶׂ י ְִהיּו מֵ עָּ לֵינּו כְ מֹו כַּפֹות ְתמָּ ִרים.
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