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 הרץ צילם: דניני הרץ. אפרת עפרוני וד ציירו:,  הישן המוסךשל  רהקי לי של ציורהשמא חציו

 ( כו חכזקאל יח ,ואראפטרת ה)  "נטעו כרמיםעליה לבטח ובנו בתים ושבו וי"  
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 עמייעל גורליק / ראפרשת וא

 

לומדים יוגה  גם    בתרגילי   שחווים ככי 

הגומ של  קשה  לשמור    ף,אמץ  מאוד  חשוב 

 . על נשימות ארוכות ועמוקות

 כאשר משה פונה לבני ישראל ואומר להם:

ת   ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵצאִתי" חַּ ִים  ִסְבֹלת  ִמתַּ   , "ִמְצרַּ

ְמעּו  ְלֹא   "  '(ו  ,ו'  )שמות    ִמֹקֶצר,  ֹמֶשה-ֶאל  שָׁ

ה,  רּוחַּ  ה  ּוֵמֲעֹבדָׁ שָׁ )ו',ט'(  .קָׁ  -  עבודה קשה" 

האם אדם   ,אבל השאלה היא  ,תוזו המציא

שלו? הרוח  אורך  את  הרוח   מאבד  עוד     כל 

יש איך לסבול   הסבלנות,ו  התקווה  נמצאת,

הקושי. הרגע    את  ביותראולם    החמור 

 בשעת צרה הוא אובדן האמונה.

הקודמתבסוף   שמותהפרשה  פרשת   , ,  

העלי הב  ה  ימתוארת  ידרגת  רק    .ּקֹושִׁ לא 

אינ מת,  הנשהאמונה  העבדות    .חזקתגם 

ה"  פונה לה' ואומר:ה  שמ מָׁ ה  לָׁ ם  ֲהֵרֹעתָׁ עָׁ   לָׁ

ֶזה ה  ,הַּ מָׁ ִני  ֶזה  לָׁ ְחתָׁ ז  .ְשלַּ אִתי  ּוֵמאָׁ -ֶאל  בָׁ

ְרֹעה ֵבר, פַּ  ְלדַּ

 

ע ,  ִבְשֶמך  ם ,  ֵהרַּ עָׁ ֶזה   לָׁ   ג( " כ -ב " כ   , ה' שמות  )     ..." הַּ

נגזר על משה   דיבור זהחז"ל אומרים שעל  

י לאישלא  ישראל.כנס  מספר   רץ  המדרש 

שאתה  "  : ה"לקב  אמרשמשה   אני  יודע 

אותם, לגאול  א  עתיד  'מה  לך'  אבל  כפת 

כעת, זה  את  כמה    לעשות  עוד  ולהציל 

לו הקב"ה:    "יהודים ממוות?! "עתה    אמר 

אשר את  למצרי  תראה  בגאולת    ם,אעשה 

תראהמצרי תראה".  ,ם  לא  ישראל    ובארץ 

להחז ישראל,כדי  בארץ  מעמד  ארץ    יק 

 חייבים אורך רוח. האמונה,

אינהאמונ רקה  החיובית  ה  ה  תשובה 

אלוקים  ,אלהלש יש  היא    .האם  האמונה 

  מעמד גם כשקשה,   בעיקר היכולת להחזיק

מעבר   "קרש ההצלה"גם כשלא רואים את  

 למציאות הנגלית. 

   שבת שלום                                                 

 
 

ח  קוצר רו

 וקוצר אמונה 

 מן האינטרנט 
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ואני תפילתי לך...""

 

   אראו שת פר תשב

 רות ת נדלקה -  16:37

 . ותעה לאחר הדלקת הנרע שכרב - ת מנחהלתפי

 ינים!  אי המניעם אחר בתיאום ישיר -זמנים ולוח ההתפילות מיקום 

   רפל נחמיה     -      צפוני

 טסלר  צביקי     -     מזרחי

 ץשובימוב אחיעד     -    צעירים

  רון ברטוב     -     מערבי

   ניעפרו דוע     -     מרכזי

 

   17:39 בת:הש תיאיצ

                                                      ! שלוםשבת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דב גדיש,  חיה ונ  סבתאלסבא ו ,איילישי  ו )גדיש( לאפרת *  

 .הנכדה-להולדת הבת    
 

  .ליאיר ומוריה בן להולדת הנכד,לציפי ומישאל חיות   *

 

 בזום  יםפת חבריאס

 21.00  מוצ"ש בשעהב

 !! זל טובמ
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 עינת לוי /  מחשבות על ענייני דיומא  שתי

 והקשר ביניהם ,מש"א, משק וקהילה

אל בשטח    הבימים  לראות  מתחילים  אנחנו 

המ הפרדת  תהליך  של  המשמעויות  שק  את 

במ  ני,כמורה  השומן    הֵבר  ח  שביל  הקהילה. 

ה כרגע,  העיקרית,  מגוון  המשמעות  יא 

בעלי   בקרב  טרמינולוגיים  שינויים 

התפקידים. במהלך התהליך הודגש לא אחת,  

משק   הפרדת  של  העיקרית  שהמשמעות 

כ  משמעות  היא  וארגונית, מקהילה  לכלית 

דרמטי  הבדל  ירגישו  לא  ושהחברים 

 כיום.  להםממה שמוכר  ,בהתנהלות

עהמ שעברו דומים  ם  כיתהלי  םיכרותי 

)לא מחקר עומק, אבל כן   ,ים אחריםבקיבוצ

כורח  תפקידים(,  ובעלי  חברים  עם  שיחות 

המציאות הוא שלתהליך כזה יש גם השפעה  

מאוד גדולה  טיבו  .חברתית  לא   ,מעצם  הוא 

והכלכלי  יכ הארגוני  במרחב  להישאר  ול 

חברתיות  השלכות  יש  כזה  למהלך    בלבד. 

לכת במיומרחיקות  נדב  בשלחד  ,  רשים  בו 

ר  ְקנּוןתִׁ ל לא  הזה,  בשלב  הענפים משרות.  ק 

אמיתית  ת מ תמונה  ומקבלים  מחדש  ארגנים 

גם   אלא  שלהם,  ההוצאות  סעיפי  של  יותר 

הערך  מה  להיווכח  הזדמנות  מקבל  החבר 

העבו של  את  האמיתי  בה  משקיע  שהוא  דה 

בחשיבות  להפריז  אפשר  אי  חייו.  כל 

הה של  עובהשפעה  הזו  אנשבנה  ְק   ים.ל   ןנּותִׁ

א תהמשרות  האוחז  יננו  לאדם  חיצוני  ליך 

תהליך    .הבמשר עצומה   בעל הוא  חשיבות 

להגדרת ערך האדם והישגיו. ולכן, בעיני, יש  

לנהל את התהליך הזה באופן הכי שקוף מול  

וב העובד,  בגיבוש החבר  אותו  שתשתף  דרך 

 התוצאה הסופית. 

כחברים,אנחנו מעצמנו  ,  לטפח    מצפים 

מח  ת.ליכלכות  ריאח  שלה  תודע לת  היכולק 

כזו עצמנו אחריות  על  לה  לקבל  כרות  יקשור 

של כל אחד ואחת עם תחום העבודה שלו/ה,  

מנעד   מה  אחרים,  במקומות  נראה  הוא  איך 

המקובל מעובד    , המשכורות  נדרש  מה 

לא נכון    -  מה הזכויות שלו וכו'. ולכן  ,בתחום

יהי  בעיני ה תהליך שתהליך תיקנון המשרות 

לחי העובדיםיחברצוני  בוייעש  ,ם  לעדיהם.  ה 

צריכים וחברה  חבר  השווי    כל  מה  לדעת 

הכספי של העבודה שלהם בעיני הקיבוץ ואיך 

 הוא נקבע.

בין  כאמור,   להפריד  לניסיונות  מודעת  אני 

של   הכלכלי  ְקנּוןהצורך  וב  תִׁ ין  המשרות 

יכולה   גם  ואני  החברתיות,  המשמעויות 

ב הנוקטים  את  להבין    א אל  זו.  גישהבהחלט 

דעתי,  שלענ היאההיות  הזו   פרדה 

מבחינה נכונה  ולא  אישית    מלאכותית, 

 וחברתית.

השנים,   במהלך  לעניין.  צד  עוד  חברים, ויש 

בעלי התפקידים השונים,   עם  ְתוּויחד  דרך   הִׁ

האי הרצון  לפעמים  לעצמם.  שי  תעסוקתית 

המרכזי,  השיקול  את  שהיווה  הוא  להתפתח 

צ הקיבוץוולפעמים    הם ת  והמערכ  רכי 

צמם  רים ניתבו את עחבוה ,עו את הכףשהכרי

אני האלה.  למקומות  מאמינה   דווקא 

האפוקליפטיים   הדברים  על  מראש  )וסליחה 

כל    ,(הקמע כלפי  מוסרית  חובה  לנו  שיש 

שרוצה מי  שלכל  לדאוג  תהיה    -  החברים, 

להתפרנס  שבו   האפשרות  ביום  גם  בכבוד, 

הח דרך  את  שמיצינו  נחליט(  )אם  יים נחליט 

לא תהלהגי  לא  .תפיהשיתו "היו  ", אלא  יהד 
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כ חברינולהיות  ועם  עצמנו  עם  זור  ולע  ,נים 

ההתפרנסות   ליכולת  מודעים  להיות  לכולם 

קידום(,  ואפשרויות  מספרים  )ברמת  שלהם 

ממצבו  מרוצה  יהיה  שלא  מי  כל  וללוות 

לק  ,הנוכחי מספקת.  להתקדם  הכנסה  ראת 

ונ כון  בכך, לטעמי, יש למש"א תפקיד חשוב, 

לשתוקד  לתהליך ב  ,בהמחש  כךש  מקביל 

 . המשרות נּוןְק תִׁ 

 

 ...  הפרטה ועוד הפרטה ועוד הפרטה

שונים,    צריכהמזה זמן שאנחנו דנים בסעיפי  

עבורנו   הנכונה  הדרך  את  למצוא  ומנסים 

הן האפשרויות  שתי  אותם.  ניהול    :לנהל 

וחלוקת  ,ם דרך הקופה הציבוריתהמשאבים 

ה לתקציבי  המשאב  העברת  ל  ע  ,חבריםאו 

מו. שני  עצינהל את הצריכה ב  חברת שכל  מנ

המ את   ,רכזייםהשיקולים  לשנות  ברצון 

הנוכחיתההתנה הרצון   ,לות  הצורך    /  הם 

בזבוזים צרכנות   -  כלומר  .לצמצם  לעודד 

ובמקביל יותר,  מרחב    -  נבונה  יותר  לאפשר 

לחברים סעי  ,בחירה  ובין  הצריכה  בתוך  פי 

להגדי יוצא,  )וכפועל  את השונים  ל 

 האישיים(.בים התקצי

את ש  ,רותכיהמז עושהה  מובילה    תהליך, 

אחר צעד  ובמתינות,  בזהירות  צעד,    זאת 

כל   על  מחשבה  ון מתוך  ְגו  ומתוך    ,החברים  מִׁ

כל   את  להכיל  אחדרצון  מצד   ,הדעות. 

שני ומצד  הגלגלים  את  להניע  לא    ,מבקשת 

נשענת  ואיתנים עליהם  לערער יסודות יציבים

 כה רבה. הער  יש בי כךל החברה שלנו. וע

ז עם  נראהיחד  די ה  שישנ  לי  את,  הסכמה 

האיזונים  רח את  לשנות  הצורך  בדבר  בה 

הפרטה  שרוצה  מי  יש  אמנם  הכלכליים. 

מי   ויש  שנים  שמלאה,  כמה  לחזור  רוצה 

אולם  ,אחורה הזה.  החברים   בהקשר  שאר 

הציר   על  נמצאים  הרוב(,  שתי  )כנראה  שבין 

רוצים וכרגע  הללו,  ך  בתושינויים    העמדות 

השיתופיתה למסגרת  למצב   ,שתיתחו.   הגענו 

בס דיונים  אינם   שונים  צריכהעיפי  שריבוי 

הם   חברתית.  משיגים תוצאה טובה מבחינה 

ניכור,  של  תחושה  מייצרים  שוחקים, 

אות ולא נמצריכים  קטנוניים  דיונים  לנהל  ו 

 .ד'וכ נעימים

שהבשיא חושבת  על  ני  להסתכל  העת  לה 

השלמה הצרכנ   התמונה  סעיפי  שלנו,    ותשל 

  נמצאים כעת ה   מגוון השירותים   כל ס את  לפרו 

כוללות    , משותפת  בצריכה להחלטות  ולהגיע 

לנו  י שנכון  השירותים  סל  בדבר  לצרוך  ותר 

צריך    וסל השירותים שהחבר הבודד   , במשותף 

                                              להיות אחראי עליו בכוחות עצמו.                       

כוללת   יתרונות   ,כזולהסתכלות  שלושה 

 ם: זיירכמ

. היא תצמצם את הדיונים החוזרים ונשנים  1

דיון   שיהיה אחד  מרכזילכדי  ככל  וקשה   ,  -  

 הוא יהיה דיון אחד, מרוכז ועמוק.  

. היא תאפשר לנו, החברים, להתבונן על סך  2

ל  ולהגיע  שלנו  מושכלות  הצריכה  החלטות 

י בסעיף די)כשמנהלים    .ותרומאוזנות  ון 

יותר  ,אחד הסקאלה  קצו  יש  על    של ות 

 וויחים" מכל מהלך(. "מפסידים" ו"מר

ורו3 דיון עמוק  ליצור שינוי  .  לנו  יאפשר  חבי 

שהאיזונים  יותר  גדול  סיכוי  יש  איכותי. 

תפיסות   מתוך  ינבעו  שייווצרו  החדשים 

שלנו,   השיתוף  בהגדרת  מתוך עקרוניות  ולא 

 תסכול והתשה. 

כן,  שהעת בשלה לעשות    נהכאמור, אני מאמי

יתרום  ושמהל כזה  וסן ופן משמעותי לחבאך 

 . החברתי שלנו
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 עמית חפץ  / סוף עידן ביפה הוד

ציינו )מפאת    עבאירו  ,בשבוע שעבר  מצומצם 

הקורונה( של   ,מגבלות  כהונתו  סיום  את 

אלישע   אלישע הוד.  יפה  שימש    כמנכ"ל 

 שנים.   21 -בתפקידו כ

הודים  י בענף התנוי מהונים של שיהיו אלו ש

של   העיסוק  ובתחומי  בפרט.    דהו  יפהבכלל 

הוד" ההודים    ךהפ  "יפה  ממגדלי  לאחד 

ביותר גידול    ,הגדולים  משקי  פרוסים  העם 

תרומה  היתה  לאלישע  הארץ.  ברחבי 

זה בתהליך  ביותר  בהרחבת   ,משמעותית 

יפה ותרומה    ,וכן  הוד  הפעילות של  מעורבות 

 .לולבכל ענפי ה בפזסולא שלא ת

שנידבר עלם  בא  אמרו  הפרידה יידי  רוע 

   :מאלישע 

 ,שלום לכולם

 אנחנו מציינים היום סופה של תקופה.

כ של  ניהל    21-סופן  אלישע  בהן  שנים 

 והנהיג את יפה הוד. 

שאליה  הוד  יפה  את  להשוות  אפשר  אי 

עוזב    ליפה הוד אותה אלישע  ,נכנס אלישע

הש הפעילות  תחומי  היקף היום.  תנו, 

 ועוד.  העבודה השתנה ועוד

ההתקהלות מגבלות  רק התכנסו    ,בעקבות 

יך לזכור אך צר  ,עובדי המדגרה והמשרדים

את   שמהווים  מהאנשים  חלק  רק  שאנחנו 

נ אנחנו  הוד.  יפה  שנקרא  את  הארגון  מצא 

גם   ,הדרך לערוך פרידה מסודרת מאלישע

 בנוכחותם.

ל רוצה  בפניאני  של הקריא  משירה  קטע    כם 

 :גולדברג "שירי סוף דרך" הלא

ד ְמֹאד  ה עַּ ֶדֶרך יָׁפָׁ עַּ   -הַּ נַּ ר הַּ מַּ  .ראָׁ

ד ְמֹאד  ה עַּ שָׁ ֶדֶרך קָׁ ֶעֶלם -הַּ ר הָׁ מַּ  .אָׁ

ד ְמֹאד   ה עַּ ְרכָׁ ֶדֶרך אָׁ ֶגֶבר -הַּ ר הַּ מַּ  .אָׁ

זָׁ  ב הַּ ֶדֶרךיָׁשַּ ד הַּ נּוחַּ ְבצַּ  .ֵקן לָׁ

תֹו ה ֵשיבָׁ ְשִקיעָׁ ה הַּ ֹאֶדםצֹוְבעָׁ ז וָׁ  , ְבפָׁ

ֶדשֶ  בְ הַּ יו ְבטַּ א מַּ ְגלָׁ ֶעֶרב-לִהיק ְלרַּ  ,הָׁ

הִצפֹור  ְחרֹונָׁ ֶמֶרתֶשל יֹום   אַּ יו ְמזַּ לָׁ  :ֵמעָׁ

ה   ֲהִתְזֹכר -  ה, מָׁ ְשתָׁ ה קָׁ ה, מַּ ה יְָׁפתָׁ מַּ

ֶדֶרך ה הַּ ְרכָׁ  ?אָׁ

 

ולא תמיד קלה  ארוכה  דרך  ...    אכן, היתה 

תהא   תקופה  של  שסופה  לאלישע  נאחל 

חדשהתקושל  תחילתה   אתגרים   ,פה  עם 

 שים.חד

ל שתמשיך  בטוחים  מניסיונך  תראנחנו  ום 

בתחומ נוספיםהעשיר  רבים  יך נמשו  ים 

 עזר בניסיונך ובעצתך. ילה

שתה בריאנאחל  פעיל,  תוכל שו  ,יה 

 הנות מהחיים.יבללהשקיע יותר זמן 

ואת   ,ולנו העבודה  את  שממשיכים 

 , נאחל שתהיה לנו פרנסה טובה  ,המסורת

 ואיתנה. ובריאות טובה 

לההמפתבעיניי,   שיתוף ח  הוא  צלחה 

 יבוי הדדי. וגהפעולה 

מעשריםאני   יותר  לאחר  הוד  ליפה   חוזר 
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לא   מנת  לע  ,שנה אני  המקהלה.  על  לנצח 

נעימה ואיכותית  יודע לנגן בעצמי. מנגינה 

ם כל אחד ינגן את התפקיד  אתתקיים רק  

 שלו הכי טוב שאפשר... 

 .בכל פאזל יש המון חלקים"

 .ים וכחוליםגדולים, צהוב ים וישיש קטנ

י יעזעמאבל אם כל חלק  ולא  לו בצד    ,ורוד 

  ד,בגלל שהוא מיוח

כמה   הפאזל ל  ,שינסואז  את  יצליחו  א 

  ,לגמור

 .יד יישאר באיזשהו מקום חורותמ

  ,אך אם כל אחד ישלים את השני

 -שלא תצליח אתה, אעשה אני  ומה

נפלאה תמונה  נקבל  אהבה    ,אז  המון  של 

  ."הולושיתוף פע

סיום אלישעהקדנצי  עם  של  קיבלנו   ,ה 

ביפהה  לט הח  הניהולי  המבנה  את  -לשנות 

 הוד. 

פ כיו"ר  אשמש  הודאני  ביפה  ר כאש  ,עיל 

. את  הניהולית הכללית מוטלת עליהאחריות  

כמנהל  עם תפקידי  יחד  הזה אמלא  התפקיד 

)כ לשם  רביב  המשק.  עציוןאגף  ישמש (  פר 

הו יפה  חברת  ישראלי  אבינועם  ו   ,דכמנכ"ל 

  ישמש כמנכ"ל הוד   ון( עצי   פר )כ 

הסמתעציון.   והאחריות חומי  כות 

בהמשך.  הספציפיים לה  יחולקו  ודות ברצוני 

ואני   ,שע על שנים רבות של נשיאה בעוללאלי

לה שנמשיך  בכל יבטוח  העשיר  בניסיונו  עזר 

 תחומי בעלי הכנף. 

רוצה בהמשך   אני  הצלחה  לאלישע  לאחל 

 ות איתנה וטובה. וכמובן בריא ,הדרך

 

 

של דוד    מרשימת הניניםכהן    (ףלוו)ת  נשמט בטעות שמה של יפעתיקון: בגיליון הקודם  

וכן  ז"ל  בית אריה ויוכבד תשבי, פשל  שמה  חסר  ,  -ייפנברנינה רבתם הבכורה של משה 

 דינה    .(בהבנהזאת  שקיבלותודה למי )  .חט.ל.    ארטרכט ז"ל.
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 לה הי 'קאת:  מ

 

מני*   שרוב  חאנו  על  ים  שמעו  הקוראים 

של   גל    השימורים  מפעל ההתמודדות  עם 

 ובידודים. הדבקות 

עם   נחליאלשוחחנו  מבט    שלמה  לקבל  כדי 

 פנים.במ

נתחיל עם ספויילר למסקנה המרכזית: צריך  

 ,לדעת על איזו תקופה ליפול עם גל תחלואה

ת  על  ליפול  הצליחו  במפעל  קופה וחברינו 

 פשוטה יחסית.

הוא  איך זה התחיל? איך    :השלמנו את  שאל

המשמעויות של   והי את ההודעה? ומה    קיבל

כשיצחק  :  מהשל   זה? התחיל  הרגיש  זה  לא 

הוא   ,טוב. אחרי יום וחצי שהוא היה במפעל

כי הוא לא רצה    ,החליט שהוא הולך הביתה 

ולצערנו צ'אנס,  לפני   ,לקחת  חמישי  ביום 

כל   ,ב זההוא מאומת. בשלרר שהתב שבועיים

ה את החשבון מי י המשרדים עש אחד מאנש

א היה  לנו  יומתי  ברור  היה  בישיבות.  תו 

צרי כשבדקנו שאנחנו  לבידוד.  להיכנס  כים 

שנ  התברר  ,לעומק לעצורילנו    את   אלץ 

האריזהגם  העבודה   מנהלי   ,באולם  כי 

  ".הייצור צריכים אף הם להיכנס לבידוד

המשמעו אז   ה  למפעל ת  מה    ?םבידודישל 

" מבחינת שי  היא המשמעות  שלמה:  נוי 

האריזה מכיוון    ,תוכניות  תקופהאך   שזאת 

אם    .ש פגיעהלא היתה ממ  ,במפעללא לחוצה  

היה   שאורזיםקורה  זה   בה   בתקופה 

נורא. היה  זה  הלחץ,  בשיא   מלפפונים 

עובדים נוספים אובחנו  התברר לנו ש  ,ךבהמש

את    ,כחולים מאומתים האריך  התקופה  וזה 

בבידודשהיינו   להיות  הלך  צי   .צריכים  חק 

אבל  חולה,  שהוא  חשב  שהוא  ברגע  הביתה 

וכמה   ,עוד כמה ימיםבדו  ע  ,אלה שנשארו פה

נדבקמ זה  הם  את  שעברו  כאלה  יש  ממנו.  ו 

בקלות חולים  ,יותר  ממש  שהיו  כאלה    . ויש 

דבר   של  באולם    יצאבסופו  עבדו  לא  ששבוע 

היתהו  ,האריזה היחידה   עובדים ב  הפגיעה 

 .יםבדעוולא  ,בבידוד ,שיושבים בבית

 

ב*   המלווים  סיפורים  ויש  יש  ציורים, 

ציורים   יש  אבל  בסיפור,  המלווים  ציורים 

הקיר ציור    ,למשל  ,ור עצמו. כמושהם הסיפ

הסככה   הקירורמדרום  שעל  שתפס   ,לבית 

בציור   יש  שלמים  חיים  חזק!  תפס  ק'.  את 

הרץשל    ההז ודני  עפרוני  ביקאפרת  שנו . 

על  מ לספר  )שהסת דני  היצירה    יים תהליך 

   (. כמה חדשים לפני  

של  ונה  התמ"דני:   שלם  ממערך  חלק  היא 

"חצר  אשר מבקש לשמר את    ,מורשת יבנה

הישן    נושכשבמרכזו    ,"המשק המוסך 

הטרקטורים.   היא הזאת  התמונה  וסככת 

הישן.   המוסך  של  לא  גם  הדמייה  הפעם 

א   ציירנו תצלום  פי  חי  ,חדעל  ברנו  אלא 

ממר מתצלו  10-כיבים  לפחות.  ם  תצלומים 

'לאח את  ד  שלוםקחנו'  בר  מתקן    מאיר 

שיושב    גדליה דיטוראת    -  , ומאחרבייןמקו

תצלו-)די  4Dעל   לפי  ציירנופור(,  שלישי   ם 

באחריות חברי  
 ת המערכ
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   הקירהימני של ציור  וחצי 

נשענים על מכונת זריעה. ששלושה עציונים  

בשדה צולמה  מיקמנו  אבל    ,התמונה  בציור 

במוסך,  את    אותם  אליהם  יעקב ו'צירפנו' 

אחר.    -  גדיש אדלר את  גם  מתצלום    בוב 

אחרו  נרציי תצלום  התנועה   ,עפ"י  עם 

באצב בדיוק  של    ,ותיועהאופיינית  "לעשות 

לפספס   , בדיוק  ומיקמנו "מילימטר  ולא   ,

את  או מכוון  דתו  יוצא ש  ,וריטגדליה 

  נתן ריין מהמוסך על הטרקטור.  הציור של  

שלוםעם   בר  שמחה  הבור    ךבתו  שלמה 

הבור    ,למכונית  מתחתש של  צירוף  הוא 

מתצלום   -  דמויות  אותןבמוסך החדש עם  ש

במקור טרקטור  ,אחר.  תיקנו  אבל    ,הם 

'סוסיתא'החלט לצייר  תמונה    -  נו  פי  על 

שרואים    מהמרשתת. קטן  חלון  את  יש  בו 

ריין ברישום  יונה  דלפק.    , עוסק  מאחורי 

מחסנאי היה  ישב    .יונה  הוא  כלל  בדרך 

המוסךב מול   אותו  "הושבנו"בל  א  ,תוך 

משפחתו  ,החלון בני  אותו.  ו ארש  ,שיראו 

התמונה דומה    ,את  מאוד  שזה  אמרו 

הקומביין בשדה    ,במקור  ,למציאות.  היה 

לסככה.'הכנו אותו  התמונה  סנו'   של   גם 

עפרוני שמאל  ,רמי  הפרמל  ,בצד    -  על 

בשדה.    במקור  ליד צולמה  היה  המוסך 

אנשים    יצאו  ומשם  ,הטרקטורים  תסככ

לקחנו והטרקטורים  את  לעבודה.    , המוסך 

ביניהם.      אפרתי   צבי  ,ונהר חלאושילבנו 

מעץ,    בנה ועמודים  הסככה  מעל  מפח  גגון 

עצמו המבנה  שגם  הא  מדמה  כך  סככה ת 

 של המוסך".
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אסתר ויהודה יוסף/  הקורא בספרי   מה

 ן עיו  ספרי

 המלחמה החשאית בכספי  ,רפון ה 

 לייטנר  דרשן ניצנה/  הטרור

 . מ' כץושמואל  

, מלחמת יום כיפור בין גזרי ים סוף 

של תלמיד ישיבת הסדר / ו בטמנקודת מ

 חיל פלד. יבשיתוף אב  ,שלום וסרטייל

טינים: מבט מבפנים / פלס, הפני השטח 

 אוהד חמו.

, בשבעה שלבים פשוטים  קסם של הורות 

  .מונטגומרי ויגהדו /

, מה מחקר  איך לשנות את דעתך 

החדש מלמד אותנו אודות  יכדליםהפס

תודעה, מוות, התמכרות, דיכאון 

 מייקל פולן. / ותוטרנסצנדנטי

, לגלות את עוצמת  למה אנחנו ישנים 

 ווקר. השינה והחלומות / מתיו

מדען מוח מסביר מה  , המוח הטיפש 

 ברנט. דין/  המוח שלך באמת עושה

איך לשפר את ההחלטות   ,קלות   פות דחי 
/  יאות, לעושר ולאושרשלכם הנוגעות לבר

 .סאנסטיין וקאס ריצ'רד ה' תיילר

/  ים בלעדיך העולם לא יכול להתקי 
 .משה שרון

מדריך האופטימיסט  /  תודה שאיחרת 

 . וצאות / תומס ל' פרידמןלשגשוג בעידן הת

תבליני לשון לפרשת  , עברית של שבת 

 / ניסן נצר. כים(כר, )שלושה השבוע

משנתו   ,אורות האדם והנפש 
הראי"ה הפסיכולוגית של 

ליישומה / ברוך קוק וכלים 
 .כהנא

 

של  מכתבים ראשונים  - ל של תחייה ט 

אסתר  /   אנשי אמונה לאחר השואה

 .פרבשטין

ארבע  ת בארות יצחק , האיש שבנה אהבנאי 

פעמים. סיפורה של בארות יצחק מזוית  

 . ברוכיראיה אישית / נחום 

  ל,צבי הנד / אהבה עזה   -גוש קטיף  

 .כתיבה: חגי הוברמן

 

 ספרי קריאה 

 . י/ סנטה מונטיפיור מרינה של הים

 . / קריסטין הרמל ית השמפניהסודות ב

פורו האמיתי של  י, רומן גרפי, סהמתאגרף

 ינהרדקלייסט. האפט / רי הרצקו

 / איימי מקללן.  האחיות

 / לורקה קוק.  הכפר האבוד

 / קטרין יוז. ונהההבטחה האחר

 ./ יעל שבח א' אלמנה

, עוד מחשבות של אמא  וקא אניולמה ד

 יעקבס. ויטלזון עייפה / רביטל

 / חנוך דאום. תקופה קשה החיים הם

 / נגה רפל. ואתאהב בסופה

 / תמר הרשקוביץ. לרקוד עם יד אחת

 ספרי נוער 

 במים עמוקים / ג'ף קיני.  , 15יומנו של חנון  

הדורה חדשה( /  , )מאוליבר טוויסט 

 צ'רלס דיקנס. 

 שלום ובריאות איתנה! שבת    
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 שלו מסכה  והכל דור 

 יב גוטל  שמשון/  כאן הטיל כבר   –תתעוררו  

זו הפרצה  נה  ש  30לפני   היתה  מלחמה. 

ס הראשונה.  הטילים  ם  אדמלחמת 

ערובה  כבני  אותנו  לקחת  ניסה  חוסיין 

המלחמה  היתה  לא  שבכלל  במלחמה 

האמר והמלחמה ישלנו.  תקפו  קאים 

ו המדינה אלינו.  תקרבה  ההלכה 

כולם   ,מגןסכות  נערכה. חולקו מ

דרוכים הוראה   ,היו  וקיבלנו 

י  ,דלהשאיר את המסכה בהישג 

הקיבוץ תמש באטרופין.  להשותפתות  ולא לה

ומחירן  ,  נערך עדנה  היתה  השניות    , לקומות 

מתקפה    ,כנדל"ן תהיה  אם  שחקים.  הרקיע 

  כימית, כך נאמר לנו, מוטב שנעלה אליה.

יום   1991אר  בינו  18-ב של  לשחר  חצות   בין 

פתוחה   ,חדש עין  חצי  כלב,  כשנת  ישן    בעודי 

קול  נשמע     ,רלגלי האתקשובה  זקורה וואוזן  

קשורו  מוזרצפצוף   היה  שלא  לשום    צורמני 

מאיימות  דבר מילים  ושתי  פסק  השידור   ,

  –"נחש צפע    נשמעו פעמיים מעל גלי האתר:

 נחש צפע". 

הרדיו    ניתתוכ  לאחר מכן אני שומע את שדרי

הלילה" חמ  "ציפורי  ומיכה  לאכי  זקיה 

ה  ,פרידמן במסגרת  העורףיששידרו    ,ערכות 

מאוחד   ב'בשידור  רשת  צה"ל,   של    וגלי 

להיות.   צריך  היה  זה  מה  לברר  עוד    מנסים 

לבררהם   ומנסים  בחושי   ,אני  ,תוהים 

  , אגבדרך    .את גודל השעההמחודדים הבנתי  

היתה   ב  בלילה.  2:02השעה  אירוע מדובר 

מציאות  כאן  ישנה  ש לתקופה את  חיינו 

לחוגת    הקרובה. אצבעותי  את  הכנסתי 

במהירות  הטלפון   הצח"יוהתקשרתי   לראש 

ימים אפרתישמ  ,באותם  לו    ,עון  ודיווחתי 

מי היה  אין לי מושג  מה ששמעתי.    את

הב  ,שלנוהנינג'ה   על  .  ראזשלחץ 

עלתה   ידנית,  בהפעלה  עדיין  האזעקה, 

ואנחנו טפ  ,לאוויר  את    מצאנו  , נועל 

הגב  סנו  עצמ על  הילדים  את  עם  וחבים 

המסכות לקומה   ,שלל  עולים 

של    , היהשני בקית  רלביתם 

שרי לשים    .דוצביקה  הניסיון 

הילדים של  ם  יהמסכות על ראש

היו מהם שהתנגדו צלח.  לא  כחיה    ,הקטנים 

האמת  פה.  מחסום  לה  לשים    היא   שמנסים 

רוב  יהס  ייילדאבל לאם    ,שאני ויתרתי מראש

את ענני   הח יבר הרכ  היה קשה. בדמיונה היא

)חומרי לוחמה כימיים( כך    ,החל"כ  מהם כל 

שריד   משפחת  אותנחששו.  בחיבוק קיבלה  ו 

שמו  ומיד    ,חם הם  שנכנסנו  את  לאחר 

יום  ,רטובה  רצפהה  סמרטוט מבעוד   ,שהוכן 

כניסת אוויר על מפתן הדלת   כדי לחסום כל 

 רע מבחוץ.

 ,דובר צה"לולאחריו  עלה לשידור    חיים יבין

ש רגועים ביקש    ,ינחמן  להיות  מאיתנו 

לבתים   לנו  סיפקו  המים  את  מים.  ולשתות 

 סטוריה.  יה - והשאר מבעוד יום.

בה נפלו,    ,לפברואר הסתיימה המלחמה  28-ב

 טילי סקאד.   38בעיקר באזור המרכז, 

המלחמה אחרי  אהועדת    ,בשש   רגנה תרבות 

גדולה את    ,מסיבה  זוכר  אני  היום  ועד 

הבזכיתי  לה    ההוקרה כך  ,מהמעל   על 

על הבשבז לחץ  הנינג'ה  והמסכות,    ר.אזכותי 

ז"ל הורי  של  נמצ  , גם    , םבויידבאות  עדיין 

 ממתינות לנחש הצפע.
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 דוסי אלטמן  / "א במש מהנעשה

 אנשים שלעולם לא נכנעים""מנצחים הם לא אנשים שלעולם לא נכשלים, אלא 

לפני בתפקיד   התחלתי  כמרכזת מש"א    שה ו של כ   י 

   .לענייניםת נכנסאני לאט ולאט   ,חודשים וחצי

של   בעיצומו  ונקו הסגר  האנו  ה  ושלישי 

אנו  הש ללתת  מנסים  אחרון.  שות  בקמענה 

משפחותהעזרה   מצד  פגיעה    ,והסיוע  תוך 

בימ והקהילהוצנימלית  המשק  וים  ו מקו  ,רכי 

את   לעבור  נוכל  וסובלנות  סבלנות  שבעזרת 

 התקופה בצורה טובה ויעילה.

עיחידת  ב איתי  ובדת  מש"א  אפרת יחד    עדי 

חוץ  העובדי    כל  עדי אחראית על.  בארי  מקיבוץ 

  בתחומים ומייעצת    ועוזרת  , "יזמויות" העל  ו

 . במש"אפים נוס

ואיילת רפל,    לנחמיה  תיתוד טסלר   נעמה 

  והשאירו במש"א  שסיימו את עבודתם    ,אריכא

ברורים  לי נהלים  עם  מסודר  מה    ,משרד 

 לתפקיד. ה  וטוב להיכנס בצורה חלקה    לי   פשר א ש 

לה  לאחרונה ענפיםפגש  י התחלתי  מנהלי    , עם 

ולהכיר  /  לשמוע לעומק    ללמוד  ענפיותר  י  את 

 . המשקהקהילה ו 

באסנ  ונהלאחר לוועדת  ה  נציגיפה  בחרו  ציבור 

   .שטיין ואדית דגניבעז בלנק , והם:מש"א

לישיבה ראשונה של ועדת מש"א  נפגשנו השבוע 

מלא בה  שכ  ,בהרכב  אלי(  חברים  חברי  )בנוסף 

עמיתחיות  נח   -  המזכירות  שמשחפץ  ,  ון , 

  -  ועדי אפרת  ,הנ"לציבור  השני נבחרי  ,  גוטליב

מש"אצמ משקיפהבמ   ,וות  של  ר  לאח  .עמד 

קצרה   הישיבהפתיחה    תפקידי ב  דנו  ,של 

 נהלי עבודה. וב  עדהוהו

ש תיפגשו ההוחלט  ב  ועדה    ניתן     .חודשפעם 

התמיד   מחברי  אחד  לכל  כדי    ,ועדהו לפנות 

ב  שיטופלו  להעלות  שמעוניינים  נושאים  פניהם 

 בוועדת מש"א. 

 : במש"א שולחנינושאים שעומדים על  

  קהילה הענפי  משק והענפי  "א עם  מש  תעבוד  ✓

של  עמי  - ביעדים  ְקנּון דה  וניהול    ,משרות  תִׁ

 שכירים. / מול תקציב עבודת חבריםעבודה 

רק    ,באיסופיתרישום עבודה    –רישום עבודה    ✓

שהוגדרו    , קרים חריגיםרק במ  .חיוג טלפוניב

כדי  הענף  הל  לפנות למניהיה  ניתן  ע"י מש"א,  

 אותו שבוע. ב  - ידניתאת הרישום שיתקן 

שא מבקשת  שבועני  המיר  שאכ  ,בכל  יל  מגיע 

העבודה  "דו  עם ולתקן  -ח  במידת    ,לעקוב 

 את הרישום.  הצורך,

למש"א  לא   באים  שבו  מצב  עם  להשלים  נוכל 

חודשים כמה  ל  ,אחרי  בקשה    י מילו עם 

 .של רישום עבודה רטרואקטיבי

לא  במידה   העבודה  בממודו"ח  אפשר  ,  יילגיע 

כתובת את  אלי  נדאג    ואנו  ,מיילה  להעביר 

 . להעביר אליכם

  :תותזכור

ש  לע   • חודש  איסופית  בו  כל  ממלאים  לא 

ידנית אח"כ  וממלאים  יום    ,בטלפון  יורד 

 חופש. 

הסגר   • ימי  הזוג  ,בכל  מבני  אחד  נשאר    רק 

)היעם  בבית   גלדים  כיתה  על    .(כולל  , 'עד 

 . נהסגר קורו :בסמלים רושמיםאלו ימים 

בבית  לשהות  מצטרף  ן הזוג השני  מידה וב ב   •

 ימים  נחשבים  ,על דעת עצמו ,עם הילדים

 לימי חופש. אלו      

ומבמ   • )ע  אוישהו,  ידה  מילדיו  אחד  ד  או 

ג לבידוד,  נכנ  ,כולל(  ,'כיתה  אלו  ס  ימים 

 נרשמים כימי מחלה. 
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 .. . בר ושבעו  

כהן ✓ שמשון  אלי  את  מדריך    ,החליף  בתפקיד 

 . במדגרה

 . קהילה קידו כמנהלתפנכנס לוטליב גשמשון  ✓

אריאל  ✓ עדיקה  צורי  דביר  את  כמנהל    ,החליף 

 .ק במדגריהשיוו

שריד  ✓ עבודתהסיימה    רבקה  במפעל    את 

 . של הקיבוץהשעונים ועברה להנה"ח 

 . למחלבה -עבר מהמטבח הבשרי   שחר בר לב ✓

ויום    ,ידאוענף הו עבוד בנכנס ל  יגאל בית אריה ✓

   .בפרויקטים לעזרה ,בשבוע יישאר בחשמליה

 . זכירה בענף הרכבמ לתפקידת  נכנס  גבחני ר ✓

שליסלברג ✓ איחוד  בהמשך    ,מיכל  על  להחלטה 

והרכב המוסך  על  מיכל     ,ענף  לקחת  הסכימה 

ניהולעצמה   המאוחד  את  אלו  .הענף    , בימים 

בחברת   עבודתה  נכנסת    ,הלימוניםלצד  מיכל 

תפקידה את  כניסה    ,החדש  ללמוד  לקראת 

 מלאה בעוד כמה חודשים.

נכנס להדרכה בחברת    (שנת בית)ב  אבישי חיות ✓

 ."לימונים "

בית ✓ כמנהל  לתפ נכנס  אריה    אסף  חינוך  הקידו 

 יום בשבוע בקבה"ד. בודלעממשיך  ,ולצד זה

טסלרנ ✓ ב  ,עמה  לעבודתה  נכנסת    ,"צבר"בנוסף 

 . בחצי משרה ,השימוריםמפעל חנות בעבודה ל

   תחילו בעבודת חוץ:ה

סער  ✓ אשדו  -  רעות  בעיריית    כעובדת  , דעובדת 

 . יתסוציאל 

זלקינד   ✓ משאבי  ב  באשדוד,  עובדת   –  מעיין 

 . חברת תקשובאנוש ב

כטכנאית    נכנסה השבוע לעבודה  -  שרית גנוסר ✓

 . באשקלון "ליי ברז"חולים ה בבית  ,רנטגן

 בתפקידים השונים.  ,תודה ובהצלחה לכולם

 , עד כאן להפעם

   ,אני מזמינה את כולם לשמוע, להשמיע
 . ולהאירלהעיר 

 מנהלת משאבי אנוש  - אלטמן וסיד                 

 

שמשון גוטליב  / יה ישולחן בנ

 עה הבאה: ידי ה  "מבית"לפני כחודש וחצי פורסמה ב

... אנו נערכים לחשיבה על הפעימה השנייה. "

בפעימה   בשטחים כזכור,  בונים  אנו  הראשונה 

השנייה מהפעימה  החל  אך  נבנה    ,פתוחים, 

"פינוי מב-בשיטת  הריסת  קיימי נ בינוי".  ם  ים 

להעברת   מורכבת  התארגנות  הפעילות  תצריך 

דיירים   העברת  להריסה,  במבנים  שמתבצעת 

חליפיים  ו   ,לבתים  גם  פונקציות  ואולי  על  יתור 

בכל  בהתחשב  מילאו.  אלו  שבתים  מסוימות 

  , בינוי-זור המיועד לפינויייש לבחור את הא  ,אלה

תהליך  את  שיאפשר  המתאים  המועד  ואת 

המזכירות   צומיההריסה.  את נתה  שיבחן  ות 

ה ואת  השונות  שלהןהאפשרויות   , השלכות 

    ."פהיויביא את המלצותיו למזכירות ולאס
 

את נח חיות, יהודה    הצוות שכולל  נפגש  ,מאז

  , נורית וולף  ,ת אריהן לנג, אסף ביושריד, סיו

 . ואותי זוהר ברטוב  ,ניר גלס, אבשלום טסלר

ישיבות.   שתי  הצוות  קיים  עכשיו  הדיון  עד 

עולות   ,דניםאנחנו  ככל ש ון מקדמי  ייהוא עד

התמונה   ומתבהרת  הכללית. השאלות 

שני   מצד אך    ,והתמונה היא מצד אחד סבוכה

 !ניתנת לפתרון

של    עורק החיים המרכזיבנבנה  בפעם הבאה   

הדרך"הקיבוץ.   שטח    *"אבני  בתאי  יעברו 

לשד ממערב  עוברים  מצפון,  רת  ישמתחילים 

בדרום  ומסתיימים    בשכונת  , הברושים 

   ובאיזה היקף.   היכן שיוחלט לבנות   , וטג'ים הק 
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תכם בשאלות המרכזיות  אני מבקש לשתף א

 שעלו בדיונים:

 האם בשלו התנאים?

ברור  עדיין   יהיה  לא  הבנמה  הוא יהיקף  יה. 

התקציביי למודל  כפוף  פחות   ,היה  לא  אבל 

הבניל  ,מכך את  להכיל  שלנו  ה  ייכולות 

הקיבוץ במרכז  המשתמ  ,שתהיה  כל  ע  על 

של    לקראת  מכך. הבדיקה    ,2020מאזן  סיום 

ביצועי  האם  של    נדע  בתנאיו  עמדו  המשק 

התקציבי המשך  את    יםמאפשרו  המודל 

ולא  תהיהש  כדי    ,הי הבני דרך  אבן  ס ח  ,לנו 

 נגף.  אבן ,וחלילה

 ה?ייתוי המושלם להתחיל בבני עמהו ה

מרכזית   שאלה  היא  לבנות  מתי  השאלה 

שומרירבות  פנים  ש אנחנו  האם  על לה.  ם 

ממתינים עושים הפסקה ואו    ,הי בניה  יפותצר

לבתיה המשפחות  דרך  הבאבן    ןלמעבר 

אבן הדרך  "לבתי  משפחות  מעבר    ?הראשונה

ישחרר לנו מלאי דירות משמעותי    "הראשונה

חלו דיורשל  .  "לנשום"לנו    ושיאפשר  ,פות 

כדי  אינו מספיק מלאי הדירות הפנויות   ,כרגע

יכניס פחות  הכל  או ל  ,לענות על צורכי הדיור

לל מה  אותנו  על  לוותר  אותנו  ויאלץ  חץ 

לו במבנים    ,שהורגלנו  או  לצעירים  בדיור 

 פסק הזמן בין אבן    ,מצד אחד  לענף החינוך.

נדרך  לאבן    דרך   יותר  אותנו  ינוחים  יעשה 

מדויקים. שני  ויותר  אבן  פסקה  ה  , מצד  בין 

להיות לנו    האחת לזו שבאה אחריה עלולדרך  

 לרועץ.

ת  לוקח  ,לאחר הפסקה  ,שך מחדהנעת התהלי

מבחינת גיוס   ,זמן ודרושה היערכות מחודשת

מערך  כל  והנעת  שלנו  הצוותים  והנעת 

 פיקוח.חברת הה, חברות קבלן וי הבני

 

 היר:נכון להב ,לפני שמתחילים

הבאהי הבני מרכיב  ,לכשתבוא  ,ה  ים  תכלול 

ם. מדובר שעדיין לא התמודדנו איתמרכזיים  

ת בתים, פינוי הריס  על פינוי אנשים מביתם,

לבני  ותסיההר השטח  רגע  ה.  יוהכנת  תחשבו 

אבק שיכסו את השמים. כל זה  הענני  רק על  

ב מדובר  המיושב.  האזור  בלב    ידרכיקרה 

מרכזי בה   ותגישה  שלתנו  ןשתהיה  רבה   עה 

ומשאיותבי  כר  עובדים, תא בזה  וכל    ,שטח 

קטן. בבתי הבנייה  ה  שטח  מסיבית 

האחרונהתיים  וקומה אותנו למדת  מ  ,בשנה 

ראש.   בכך  להקל  הפטישים  שאין  הלמות 

ראשון  מתחילה     . בשקיעהומסתיימת  באור 

התוצאה שישקע    ,במבחן  שאחרי  לקוות  יש 

השטח את  יעזוב  הבנאים  ואחרון    , האבק 

איש    שואי  ,נהיה מרוצים  ,שוב יוריקוהדשא  

 ישכון לבטח בביתו.

 ?היכן הולכים לבנות? וכמה 

  ,היהת  ,תחמפ שאלת    היאש  , השאלה הגדולה

להתקד וכיצד  להתחיל  עדיין    ,םהיכן  והכל 

  ,יה מצפון לדרוםיאת הבנ  נוביל. האם  פתוח

לבנותאו   מוקדים  נציע  דומה בדי    ,במספר 

עבודה  ? מה המשמעות של  למה שנעשה כרגע

בני מאתר  אנחניביותר  בתים  כמה  אחד?  ו ה 

לבנות זמנית  ,יכולים  על    ,בו  נשמור  וכיצד 

למז ממערב  הגישה  לפגוע  ב  ,רחדרכי  לי 

 ?באיכות החיים שלנו

חלק מהשאלות שכבר עלו  רק  בפניכם    תישפר

דרך*   היא    אבן  שלנו  הלובמקרה  הציון  שלב נקודת  סיום  לעניין  שנקבעו  הקריטריונים  את  בחשבון  קחת 
 .בבנייה והתקדמות לשלב הבא
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   . שאלות   עוד שיעלו  וב לוודאי  ר וק   , בתוך הצוות 

ח לנו הזמן שייקפרק  הוא    "נודע-לא"עוד מה

החלטות לימד    . לקבל  העבר  ניסיון  לפחות 

שאצלנו זה לא קורה ביום אחד וצריך    ,אותנו

זמן   לאחר)רב...(  לתת  בל  שנק  לתהליך. 

למהלכים    ,החלטות להיערך  נצטרך 

  : כמו   ,שגם להם יש להקדיש זמן  ,מיםהמקדי

  ן ניתוק ,  קצב פינוי הדירות המיועדות להריסה 

 . הדיורומעבר הדיירים לחלופות  מהתשתיות

הבנ  ,השאלה את  יוביל  היא    ,יהימי  גם 

את   לאסוף  נצטרך  פתוחה.  עדיין  נשארה 

רבהכוחות.   עבודה  שעוד  מבינים  ה  כולנו 

 .אך הבית קום יקום ,נינולפ

 

 . אוריה חושן  -" רא"וא חות כוננת בשבת פר' א

 במרפאה:  אבירם דונסקיי העבודה של ד"ר שעות וימ

 15:30-14:00      :,    יום שני16:45-14:30 :וןיום ראש

 . 15:30-14:30-ו   09:00-08:00 :יום חמישי   , 13:00-09:45יום שלישי: 

  . ליזט – 22/01/21 –ה  שישי   יום   סגורה.המרפאה  -15/01-ישי ה: יום שישי במרפאהימי ש

 תור.   יש מלאי מספיק לחיסונים, הציבור מוזמן לתאם   –  חיסוני שפעת * 

 לבדיקות דם יש לתאם תור מראש מול המרפאה.  -! תזכורת* 

מה  על אחת כ ול המרפאה. יש להתקשר ולתאם מ   , מבקשים לחזור ולהדגיש כי לפני כל הגעה למרפאה 

 . טלפוני   פאה אלא ליצור קשר  וכמה, כל מי  שמרגיש לא טוב, אסור לו להגיע למר 

 1221 הצלה איחוד.  4000 יתתורנ אחות :ת חירוםבשע

 צוות המרפאה! -ק בריאות ר                                                                                              

 

 תורים בשעות  ל ליפעת הדיאטניתלידיעת החברים! תהיה אפשרות להגיע 
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ם                                       שֶּ גֶּ ּפֹור ב    צִׁ

רחל שפירא                                                  

  

ם  שֶּ גֶּ ּפֹור ב  י צִׁ יתִׁ אִׁ ם ר  ע   ּפ 

ת ב   דֶּ ּה רֹועֶּ  , ּקֹּרכֻּל 

עּוף  ּה כֹּח  ל  י ה ב  ֹּא ה   ל

ְסתֹור.  ּה מִׁ א ל  ְמצ  ֹּא נִׁ  ְול

 

י  ר ְבי דִׁ ב  ד  י ה ה   לּו ה 

ה  י עֹוש  יתִׁ יִׁ ה, ה  ע שֶּ  מ 

ח   י לֹוק  יתִׁ יִׁ י ה  ל ֵביתִׁ ּה אֶּ  ת אֹות 

ה. ְונֹו סֶּ ח  ּה מ  ת ל  נֶּ  תֶּ

 

ם,  שֶּ גֶּ ּפֹור ב  י צִׁ יתִׁ אִׁ ם ר  ע   ּפ 

ת  רֶּ י זֹוכֶּ נִׁ  ֵהיֵטב  א 

עּוף ה בְ ֵאיְך נֹוְתר   י כֹּח  ל   לִׁ

ה ּוְכֵאב.  ְלש   ֵמרֹּב חֻּ

 

י  ר ְבי דִׁ ב  ד  י ה ה   לּו ה 

ה,  ע שֶּ ה מ  י עֹוש  יתִׁ יִׁ  ה 

ל ֵבי ּה אֶּ ת אֹות  ח  י לֹוק  יתִׁ יִׁ י ה   תִׁ

ה סֶּ ח  ּה מ  ת ל  נֶּ  . ְונֹותֶּ

 

ם  שֶּ גֶּ ּפֹור ב  י צִׁ יתִׁ יִׁ ם ה  ע   ּפ 

ּפֹור,  צִׁ ּה, ְכמֹו ה   ְכמֹות 

ֹּא י כֹּח  ל   ל י ה בִׁ יר ה   שִׁ

ְסתֹור. י מִׁ א לִׁ ְמצ  ֹּא נִׁ  ְול

 

ר ְבי ְדך  ב  ד  י ה ה   לּו ה 

ה?  ע שֶּ ה מ  ית  עֹושֶּ יִׁ ה   הֶּ

ל ֵביְתך י אֶּ ית לֹוֵקח  אֹותִׁ יִׁ ה   הֶּ

ה? ְונֹותֵ  סֶּ ח  י מ   ן לִׁ
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