כ"ה בכסלו תשפ"א )11.12.20( -

החנוכיה המוצבת במהלך החג בכיכר הכניסה לקיבוץ .מעשה ידי :שלום אריכא

שבת חנוכה ,מברכין החודש ,פרשת וישב
צאת השבת – 17:17

כניסת השבת–16:14-
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אתונה וירושלים  /הרב יונתן זקס זצ"ל
אחד הכינויים המרכזיים לתקופתנו הוא
"התנגשות הציוויליזציות" ,וחנוכה הוא אחד
העימותים הגדולים הראשונים בין שתי
ציוויליזציות :יוונים ויהודים ,אתונה וירושלים.

האושר בשביל ההנאה; מוכרות את העתיד
למען ההווה .הן מאבדות את התשוקה ואת
האנרגיה שהביאו אותן לגדולה ,מלכתחילה.
זה מה שקרה ליוון העתיקה.

היוונים הקדמונים הפיקו את אחת
הציוויליזציות המדהימות ביותר בכל הזמנים:
פילוסופים כמו אפלטון ואריסטו ,היסטוריונים
כמו הרודוטוס ותוקידידס ,ומחזאים כמו
סופוקלס ואייסכילוס .הם יצרו יצירות אמנות
ואדריכלויות מונומנטליות שקשה להתעלות
עליהן ,אולם  200שנה לפני הספירה הובסו
בידי קבוצת לוחמים יהודים הידועה בשם
"המכבים" .מאותו יום ואילך ,החלה
ההידרדרות המהירה של המעצמה העולמית,
עד שירדה מעל בימת ההיסטוריה ,ואילו
היהודים המעטים שרדו ,למרות כל הגלויות
והרדיפות ,וקיימים עד היום.

למכבים לא הייתה שום סיבה להניח שיימצא
פך שמן ,ששרד למרות החילול השיטתי של
בית המקדש בידי היוונים ותומכיהם .חרף
זאת ,המכבים חיפשו ומצאו .שלא ַּכ ְּיוָונִים ,הם
האמינו כי מהטרגדיה האיומה ביותר חובה
שמשהו ישרוד.
לאחר חורבן בית שני ,רבים היו סבורים שיש
לבטל את חנוכה .מדוע לחגוג את חנוכת
המקדש כשהמקדש איננו? אולם השקפה זו לא
היכתה שורשים ,ואנו חוגגים את חנוכה עד
היום הזה ,מכיוון שאף על פי שבית המקדש
נהרס ,התקווה היהודית לא נהרסה .מה שקרה
בימי המכבים יכול לקרות שוב .אנחנו יודעים
כי עוד לא אבדה תקוותנו ,אותה תקווה
שהניעה את היהודים לחזור לארץ ישראל
ולבנות בה מחדש את מדינתם העתיקה .העם
היהודי הוא קול של תקווה בשיח האנושי.

מה ההבדל ביניהם?
היוונים ,שלא האמינו בא-ל יחיד ואוהב,
העניקו לעולם את הטרגדיה .לדבריהם ,הקיום
טרגי .אנו שואפים ,נאבקים ,משיגים גדולות
ונצורות ,אבל אין לחיים שום מטרה .היקום
עיוור ולא אכפת לו שאנחנו כאן.
לעומתם ,עם ישראל הקדום העניק לעולם את
התקווה .הוא לימד כי אנחנו כאן בזכות אלוקים
שברא אותנו באהבה .באמצעות האהבה אנו
מגלים את משמעות החיים ואת מטרתם.

עם ישראל עבר תקופות נוראיות ,שוודאי היו
גורמות לעמים אחרים לוותר בייאוש :חורבן
בית המקדש ,מסעות הצלב ,גירוש ספרד,
פוגרומים והשואה הנוראה .אבל היהודים לא
התמכרו לבכי ולחידלון .הם בנו מחדש את
העם והדליקו נר נצחי שאין דומה לו
בהיסטוריה .אור שיכול להתגבר על כל
טרגדיה ,ומסרב לקבל את התבוסתנות
היוונית .האור הנצחי ששום כוח עלי אדמות
אינו יכול לכבות.
(מתוך דף פרשת שבוע של הרב זקס

תרבויות טרגיות ,בסופו של דבר ,מתפוררות
ומתות .בהיעדר תחושת משמעות ,התרבויות
האלו מאבדות את האמונות ואת ערכי המוסר
שההמשכיות תלויה בהם .הן מקריבות את
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עולם קטן תשע"ט גל' חנוכה  676פר' מקץ)

"ואני תפילתי לך"...
שבת פרשת וישב
 - 16:14הדלקת נרות
מנחה  -כרבע שעה לאחר הדלקת נרות.
המיקום ולוח הזמנים  -בתיאום ישיר עם אחראי המניינים!
צפוני  -נחמיה רפל
מזרחי  -צביקי טסלר
צעירים  -אחיעד מובשוביץ
מערבי  -רון ברטוב
מרכזי  -עידו עפרוני
ביה"כ  -יעקב וכמן

בבית הכנסת בשעה 16.30

יציאת השבת17:17 :

הדלקת נרות בימי החנוכה –
במתכונת שכונתית.

מנחה/ערבית בימות החול

שבת שלום וחג שמח!

ציבור המתפללים מתבקש לסגור חלונות ודלתות
בבית הכנסת בתום התפילה.
צוות בית הכנסת

תרבות
בחנוכה

מה

מתי

בתים מדליקים

(ייתכנו
שינויים
בהתאם
להנחיות
הקורונה)

משחק
אינטראקטיבי

יום א' אחה"צ מחוץ לבתים המארחים.
וערב
בבתים(.ניתן לצפות בערוץ
יום ב'20:30 ,
הפנימי).

מירוץ הלפיד

איפה

יום ג'16:00 ,
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איזור חדר האוכל ,מידע
יימסר.

כל אחד הוא אור קטן .ביקשנו כאן מאנשים שונים לשים זרקור על מישהו ש"מאיר לו" ,לאו
דווקא מי שנמצא בצומת מרכזי בחיינו או אדם מוביל .מטבע הדברים ,הבחירות הן
אקראיות והזרקור הוא בעיקר על הבחירה לראות את האור.
.

רני יעקובי מאירה על מור וולף
לאחר הסגר השני ,כשעוד הייתי בחל"ת ,שובצתי בחינוך
ועבדתי תחת מור .בתקופה זו התפעמתי בכל יום מחדש מהמסירות,
מההשקעה ומהמקצועיות שבה מור מתנהלת .נחשפתי באילו
אתגרים מורכבים (קורונה ,ובכלל סוגיות חינוך) היא עומדת בקור
רוח ובשלווה על בסיס יומי ,כשהיא קשובה לבקשות ולצרכים
מהשטח ,ומוציאה פתרונות לפועל במהירות שיא.
גם אם מדובר על דברים שלכאורה מובנים מאליהם ,כי זה מה
שנדרש מהעבודה שלה ,אני חושבת שאנשים לא מבינים כמה היא
מחזיקה מעבר לתפקיד שלה ואיזה מענה רחב ומקיף היא נותנת
לחינוך ,מענה שמתפרס מרזולוציות ארגוניות-ניהוליות ועד
לפרטים קטנטנים וטכניים .והרי רשימת דוגמאות מצומצמת של
התופעה החיובית שנקראת מור וולף :הובלת השבת היבנאית,
החזקת הצוות ושיבוץ עובדים ,בניית פעילויות ,לקפוץ בגשם
ולהביא לנו שוקו ועוגיות ,כשהיה צורך בעידוד הילדים במרכז
הלמידה ,בניית תפריט :מה אוכלים בכל בוקר ,בניית תוכנית לימי
שישי כתחליף לביה"ס ,ארגון מתנת פרידה לדני ,ארגון ושדרוג
המבנה של זוגון ה'-ו' ועוד ועוד...
מור ,שמחתי להכיר ושמחתי להאיר
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חברה מאירה על חנה פלק
לך ,חנה יקרה ,לכבוד חג האור אני
רוצה להודות על מאור הפנים,
על כך שאת זמינה עבורי בכל שעה,
על היחס הטוב וההרגשה הטובה
והנעימה והמכבדת שלך ,שללא ספק
תורמת לחוויה הרוחנית שלי.
אני שמחה לראות את הדמות הקורנת
שלך במקום אישי כמו המקווה.
(שם המאירה שמור במערכת .והיא מציינת שחנה
אחראית על המקווה ,ובנוסף לה יש צוות מקומי
מסור של בלניות).

דפי ודליה מאירות על דיירות "בית בקבוצה"
כולנו שמחים שאתן איתנו,
מודים לכן על ההשקעה בעבודה,
על השמחה בשבילים.
רואים את ההשתלבות שלכן
ומקווים שתהיו איתנו עוד שנים רבות,
בבריאות טובה!
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דינה ספראי מאירה על צילה אניקסטר
בראיונות עם נקלטים ,חוזר על עצמו המשפט:
"אחרי הלידה קיבלנו מצילה נעלי בית שסרגה לתינוק.
זה מחמם את הלב; היא אפילו לא מכירה אותנו"!
צילה חושבת על כולנו ,אכפת לה מכולנו ,היא מקשיבה ועושה
הכל על מנת שיהיה לאנשים יותר טוב ,רגשית ופיזית.
 ...הרגע הזה ,שיש לך שמחה ,עצב או כל אירוע שעולה על
הדעת ,וחשבת שאולי לא רואים אותך ולא מבינים אותך,
ופתאום מגיעה איזו פשטידה ,לפתן ,שיחת טלפון או וואטסאפ,
שכולן מהלב והנשמה הענקית של צילה ,וכל האווירה הפנימית
אצלך משתנה.
משפטי מפתח שלה:
"כשמישהו מספר לי משהו ,מיד אני חושבת מה לעשות עם זה:
להעביר? ליידע את מי שאחראי? לעזור? לשתוק?"
"אמי אמרה לי :כשאת עושה עיסה עם כוונה טובה ,היא תצא
יותר טובה .אני עושה ,ולא יודעת למי.
בסוף ,כל תבשיל מגיע למקום הנכון לו".
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רעות בית אריה מאירה על "אבא אמנון"
כולנו מודעים לעבודתו המסורה והמקצועית של אמנון
במתחם חדר האוכל ,אך מעטים יודעים כי במשך השנתיים
בהן בילו ילדיהם החמודים של עדי ואמנון כ"ץ בפעוטון
"אורן" ,הפך המושג "אבא אמנון" לשגור בפי הילדים
והצוות .נפל מדף ,הדלת חורקת ,השולחן מתפרק" ...אבא
אמנון" נכון לכל משימה! מגיע לפעוטון ,שולף את ארגז
הכלים ,ואנחנו מנצלים את ההזדמנות ללמוד ולהכיר כלי
עבודה ותהליכים חדשים .תמיד בסבלנות ובשמחה.
בנוסף לשירות התיקונים ,אמנון דאג לעדכן אותנו
כשהתבצעו עבודות מעניינות ,שנוכל לבוא ולראות ,והעשיר
אותנו בציוד לחצר הגרוטאות .בסיום השנה הזכיר לי אמנון,
שגם כשאין לו ילד בפעוטון ,הוא וארגז הכלים לשירותנו!
אשרי הפעוטון שיש לו "אבא אמנון"!

תוכנית חנוכה  -הגיל השלישי
ביום שלישי ,כ"ט בכסלו ,15.12.2020 ,יתקיים בחד"א הצפוני
שיעור של הרב אילעאי בשני סבבים :בשעה  8:00ובשעה .8:45
ביום רביעי ,א' בטבת – ,16.12.2020 ,נתכנס לקפה ודונאטס ,במפג"ש של טעמים
בשני סבבים :מ 08:00-עד  08:30ומ 09:00-עד .09:30
הרשמה מראש (לפי התו הסגול) אצל יעל.
יעל עופר הראל
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לגרש את השחור  /עמייעל גורליק

אור בקצה הקרון /

שמוליק

טסלר

לאושיית הפייסבוק לא מצליח להתחבר
אבל לפתע מצאתי תחליף אחר
מספר קטן של חרוזים
(תעצרו אותי אם אני קצת מגזים).

האם יש אור בקצה הקרון?
גל ועוד גל ,ועוד אחד,
ואולי קצה הקורונה.
הרכבת יורדת גאיות ,עולה הרים,

כדור הארץ עגלגל
מתמודדים עם הגורל
יש קצת חושך אבל יש גם אור
ובאמצע יש את האפור
אלוקים נתן לנו את המתנה  -לבחור!
איזה כיף ,יש לי בחירה
אני יכול לבחור ,בטוב או ברע
לפעמים אפשר גם לחטוף סטירה
אבל עצם הבחירה היא גם גבורה.
הצפיפות של החיים
עושה אותם קצת מורכבים
אבל אם נראה (בעיקר) את הדברים
הטובים
נרגיש כולנו אהובים.

לא פלא שמתנדנדים.
על הפנים ,מסכות מכסות באדים את
סּומים,
ִ
העדשות .משאירות אותנו
לוטים בערפל המציאות.
השבתות שקטות מדי ,קשות לי במיוחד.
רגליים

לאחרונה נשמעים תיפופי
זעירות במעלה המדרגות.
נשמעים קולות וצחוק של ילדים.
וכשאני מציץ ורואה את הגוזלים ,רואה
את התלתלים הזהובים ,לא מתאפק,
מושיט יד ומלטף .כל כך רוצה לגעת,
לחבק .רק להגיד לנבו ,רועי ,בארי
ואשחר.
תודה ,תודה שהחזרתם ולא במעט,
קצת אור לקצה הקרון.

המכבים הגיבורים
ללא ספק הם אדירים
נטועי אמונה ואומץ רב
הם שהכריעו את הקרב
על גבורתם נמשיך ללמוד ולהתחנך
והיא שתביא לנו את הכוחות להמשך...

רק בשמחות
בר מצווה לעמיר לסלוי יתקיים אי"ה,
בשבת פרשת ויחי ,י"ח בטבת (.)2.1.21
בת מצווה לרותם איתן תתקיים אי"ה,
בשבת פרשת שמות ,כ"ה בטבת (.)9.1.21
אירוע מצומצם לכיתה יתקיים ביוםר
רביעי ,כ"ב בטבת (.)6.1.21

חג שמח ,שירבה בינינו האור

ונזכה כולנו לגרש את השחור
8

פינה חדשה לשיפוטכם
שיחות ווטסאפ במשק  /ש .פיש
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יש קורונה בקבוצת יבנה?  /ד"ר מיטל דיטש
ההתמודדות החברתית עם הקורונה דורשת
מאיתנו אחריות אישית ,משפחתית ,חברתית
ומערכתית.
ישנם מספר מישורים בהתמודדות עם הנגיף
שאין לנו שליטה מספקת עליהם ,כמו חיזוי
מהלך מחלה אצל כל חולה ,תרופות יעילות
או חיסון .מאידך ,יש לא מעט היבטים
בהתמודדות שברורים לנו הרבה יותר כעת,
לאחר חודשים עמוסים במידע ובנסיון שלנו
ושל העולם הרפואי.
אנחנו מבינים עכשיו טוב יותר את מנגנוני
ההדבקה ,יודעים להגדיר פעילויות בטוחות
לעומת מסכנות ,מנצלים משאבים חומריים
טוב יותר .
משאב הבדיקות השתכלל ,וכעת כל אדם
במדינת ישראל יכול לבצע בדיקת קורונה,
שבעה ימים בשבוע ,ללא צורך בהפנייה
מרופא.

אחרי אלפי שעות עבודה במחלקת קורונה
בחודשים האחרונים ,אני רוצה לחלוק
איתכם בקצרה הרגשה של רופאה שנמצאת
בחזית הקרב ,וכשהיא חוזרת הביתה
השכנים אומרים שבכלל אין כזו מלחמה.
מטופלי הקורונה שלנו ,בבית החולים,
קשים ,סובלים ומסכנים ,ולא מוצאים
לעצמם אוויר לנשימה .יש לא מעט חולים
שאנחנו עומדים מולם ומול מחלתם בחוסר
אונים .זו חוויה עוצמתית ושונה מכל מחלה
אחרת שאנו מטפלים בה.
לא אכנס פה למורכבות של רפואה איכותית
בעת מגיפה ,לא אאריך במשמעויות של
מצוקת כוח אדם וצוותים לא מיומנים
בטיפול בחולים קריטיים.
אגיד רק שאנחנו חייבים להמשיך לעשות
הכל כדי לשמור על ההורים שלנו ,והסבים
והסבתות שלנו ,שהם החוליה החלשה ביותר
בשרשרת הזו.

הבדיקה בישראל מבוצעת בשיטת – PCR
בדיקה כמותית לעותקי הנגיף .הבדיקה
בודקת קיום מחלה בהווה ,בעת הבדיקה.
כלומר ,בדיקה שלילית לא שוללת הדבקה
בעבר ולא נותנת שום מידע על מחלה פעילה
בעתיד.
לצורך ההמחשה  -דוד פגש את ניסים פגישת
מגע הדוק ביום ראשון .ביום שני ניסים פיתח
תסמיני מחלה ונמצא חיובי לקורונה .אם
דוד יעשה בדיקה ביום שלישי ,רוב הסיכויים
שבדיקתו תהיה שלילית ,מכיוון שהנגיף
נמצא בזמן "דגירה" ולא יזוהה בבדיקה.
לכן ,הבדיקה שעשה דוד על דעת עצמו ביום
שלישי לא נותנת לנו ביטחון שהוא לא נדבק.

קשה מאוד לשבת מול משפחות שהבחירות
שלהן (במודע או שלא במודע ,בהבנה תחילה
או מבורות) ,גרמו לתחלואה מתגלגלת
במשפחה ,עם אבידות בגוף ובנפש.
מי שנמצא בחזית רואה את האמת.
אני לא נכנסת לדיונים פוליטיים ,קטונתי
מלעסוק במשמעויות כלכליות של החלטות
מדיניות ,ובוודאי שהצורך ברווחה נפשית
מונח גם הוא מול עיניי.
אבל אנא מכם ,בואו נדבר על האיך.
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דוד חייב בידוד  12ימים לכל הפחות ,וקרוב
לוודאי שאם נחזור על הבדיקה בין היום
השלישי עד העשירי לחשיפתו ,הוא יימצא
חיובי .אבל דוד לא דיווח למקום עבודתו על
החשיפה והיה בטוח שהבדיקה השלילית
מספיקה ולכן ,כשהוזמן להוריו לסעודת ליל
שבת לא היסס ...והסוף? נפטרו שלושה
אחים בני משפחה אחת
מרחובות.
מה המסקנה? נדרש ידע
ושיקול דעת רפואי במצבים
של חשיפה לחולה ,בכדי
לתזמן נכון את מועד הבדיקות.

 .5ביקורים עם ההורים באוויר הפתוח ,הכי
בטוח.
 .6עושים את בית ההורים "אי ירוק" –
אירוח ,הכולל ארוחות משותפות והסרת
מסכה ,יכול להתבצע בצורה בטוחה
לאחר שכל בני המשפחה נבדקו טרם
האירוח .זה שונה ממה שהתרגלנו ,זה לא
נוח ,זה מכביד ,זה דורש
מאיתנו לשנות את הלו"ז
מראש
ולהיערך
למפגשים .אבל זה שינוי
תודעתי שצריך לעשות.
זו המחלה ,זו ההדבקה.
הסיפורים החוזרים על
עצמם במחלקה הם
מפגשים משפחתיים שהסתיימו באסון.
אנחנו נזהרים עם אנשים זרים בעבודה
ושוכחים את ההורים בבית.

ומה אם אין חשיפה ברורה?
גם פה אנחנו צריכים להתנהל
בזהירות ובאחריות .הגל השלישי בפתחו,
התחלואה כבר עולה במחלקות .אני נשאלת
הרבה ,איך להיפגש בטוח?
קיימים מספר עקרונות ,אשר היצמדות
אליהם מאפשרת שגרת חיים משפחתית
בטוחה.

זה החלק שלנו .יש לנו פה שליטה מלאה על
בטיחות המפגש.
ההמלצה שלנו לחברי הגיל השלישי והרביעי
היא לבצע בדיקות טרם מפגש ארוך ,נטול
מסכות.

 .1כשחולים ,נשארים בבית .לא הולכים
לעבודה ובטח שלא לבית הספר.
 .2כשקיימים תסמינים  -עושים בדיקה
באחד המתחמים .כאשר אדם כבר
תסמיני ,אז הבדיקה מניבה הכי הרבה
תועלת .אם היא שלילית בעת תסמינים,
זה לא קורונה.

אני לא יודעת מה יהיו תקנות החג המתקרב
אבל אנא מכם ,קחו אחריות אישית וכבדו
את מגבלות הריחוק החברתי .זכרו
שבאירועי החג של הקיבוץ שותפים גם אנשי
הגיל השלישי והרביעי (ועוד מספר חברים לא
מבוטל עם מחלות רקע) .
כאשר אתם מגיעים לאירוע ,הקפידו על
הכללים כדי שגם הם יוכלו להשתתף.
וכדי שכולם יהיו פה גם בשנה הבאה.

 .3מי שנמצא בבידוד בשל חשיפה ,מתייעץ
עם המרפאה על תזמון מועדי הבדיקות.
 .4מקפידים על מסכה המכסה אף ופה ,בכל
מפגש.
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פרידה משנת  – 2020סיכום עבודת המזכירות
ב.

השנה האזרחית מסתיימת ואנו חשים חובה
לסכם את פעילותנו לאורך השנה .בניגוד
לשנתיים שקדמו לה ,הצלחנו בשנת 2020
להכין תוכנית עבודה מפורטת ואף להציג
אותה בפני הציבור ,באספה .התוכנית כללה
את העקרונות ,המטרות והיעדים הבאים:

ג.

ד.

עקרונות מובילים
א .קהילת קבוצת יבנה רוצה בשגשוג ,צמיחה
והתחדשות.
ב .הקהילה רוצה לצמוח מבניה ממשיכי דרכה,
ומשותפים אידיאולוגיים שיצטרפו אליה מבחוץ.
ג .הקהילה רוצה לאפשר לחבריה חופש וסמכות
לנהל את חייהם ,ולהטיל על חבריה את
האחריות לפרנסת משפחתם ולפיתוח הקהילה
כולה ,תוך רגישות חברתית לצרכי כלל החברים,
ותוך שמירה על ערבות חברתית מלאה.
ד .הקהילה רואה את עצמה כקהילה דתית
לאומית ,ברוחם של מייסדי הקיבוץ הדתי,
וכחלוצה לפני המחנה במעורבותה בחברה
הישראלית ,באמצעות מפעלים חברתיים
בקבוצה ומחוצה לה.

ה.

להסדיר את היחסים בין המשק והקהילה,
במטרה לבנות את תקציב הקהילה לשנת
התקציב  2021על בסיס מודל מוסכם.
לפעול במגוון רחב של תחומים ,במטרה
לשפר את ההתפרנסות של החבר הבודד
ושל כלל הקיבוץ.
לקדם קבלת החלטות בנושאים הקשורים
להעברת סמכות ,אחריות ותקציבים מן
המוסדות אל החברים ,כגון :פתיחת
החינוך ,הפרטת החצרנות והמזון ,הגדלת
תקציבים אישיים.
לקדם את פרויקט הבנייה בהתאם
זאת
ולעשות
האספה,
להחלטות
במקצועיות ,בשקיפות ובהגינות ,על פי
תקציב מוסכם.

התוכנית הוגדרה מראש לשנת  2020ולשנים
שאחריה .בחלק מסעיפיה היינו כבר עמוק
במהלך העבודה (פרויקט הבנייה ,הסדרת משק
וקהילה) ובחלקים אחרים היינו רחוקים
מהצעד הראשון .המטרות והיעדים נועדו
לשרת את העקרונות המובילים ולתת להם
ביטוי מעשי.

מטרות ארוכות טווח
א .יצירת חברה רב-דורית ומאוזנת באמצעות
קליטת ממשיכי דרך ,בני הקבוצה
ומצטרפים מבחוץ.
ב .שיפור ההתפרנסות של הקהילה מעבודת
חבריה ,מענפיה וממפעליה.
ג .העברת סמכות ואחריות  -מן המוסדות אל
החברים.

במה אנו רואים הצלחה?
פרויקט הבנייה
שיפוץ בתי הקומותיים מתקדם ,ישנם תאריכי
סיום עבור קבוצת הבתים הראשונה ,ולכל
החברים שנצרכו לדיור חליפי נמצא פתרון.
אמנם ,היו מהמורות רבות בדרך ,בתוכן גם
חדירת גשם לדירות רבות ,חריגה תקציבית
בנושא התשתיות ועוד ,אך הפרויקט בעיצומו
ומתנהל לפי לוח זמנים מסודר .גם חלקו
העיקרי של הפרויקט ,בניית הבתים החדשים,
מתקדם היטב .האישורים המיוחלים הגיעו,

יעדים לטווח הקצר
א .לקדם דיון בנושא הקליטה ,ולגרום לשינוי
מהותי במספר הנקלטים ,בהתאם לצורך
הדמוגרפי של קבוצת יבנה.
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בעינינו .כנציגה של יבנה בזרם השיתופי ,אני
יכול להצביע על הסכמה גורפת של הקיבוצים
בצורך להתחדש .אל לנו להותיר את המושג
"קיבוץ מתחדש" בידי קיבוצים שעברו הפרטה
מלאה ,לעיתים תוך הפרטת ערכי השיתוף
והשוויון .עלינו להתחדש כל הזמן ולחפש כיצד
לשמר את ערכינו בכלים חדשים ומחודשים.
בתוך כך ,עלינו להקפיד על איזון בין סמכות
ואחריות .נתנו לחבר את הסמכות לבחור את
מקום עבודתו ,אך באחריותו להקפיד
שהעבודה תהיה מפרנסת .החבר יוכל לבחור
היכן מתחנכים ילדיו ,אך באחריותו לעמוד
בתקציב שהוקדש לכך ולשמור על הגבולות
ששורטטו.
הנושאים שנכללו בסעיף זה היו פתיחת
החינוך ,הפרטת החצרנות ,בקרת צריכת
המזון ,הבאת הצעה להפרטת המזון והגדלת
התקציבים האישיים באמצעות חיסכון בסעיפי
הצריכה הציבוריים .חלק מהנושאים נבחרו על
ידינו בעקבות תחושה של צורך שעלתה ממספר
חברים ,וחלק הוטלו עלינו על ידי האספה.
פתיחת החינוך הושלמה .כיום לומדים מחוץ
ליבנה ילדים בודדים בלבד ,אך כל ילדינו
והוריהם בוחרים את מוסדות הלימוד.
הפרטת החצרנות הושלמה .ראוי לציין שהצעה
להפריט את מוצרי החצרנות נדונה באסיפה
לפני  18שנים .תהליך בקרת צריכתו של המזון
בעיצומו ומתבטא בינתיים בהעברת מוצרים
מה"מיני" הפתוח ל"חנות" ,ובקופות שהעמדנו
בחדר האוכל .בשלב זה ,בו אנו בעיצומה של
הקורונה ,מתבצע רישום חלקי בלבד .על פי
החלטת האספה ,הקמנו צוות שיגיש הצעה
להפרטת המזון .הצוות מסיים בימים אלה את
כתיבת ההצעה .המשך העבודה יעבור להנהלת
הקהילה .שלוש פעמים הועברו השנה
לתקציבים האישיים סכומים שנחסכו או

נחתם חוזה עם קבלן ,ובשני איזורי הבנייה
החדשה נחפרו יסודות ונוצקו חלק מהרצפות.
בימים הקרובים נתחיל לדון ולתכנן את
הפעימה השנייה .מחסומים רבים לפנינו ואנו
נגדיר אותם ,ונשתף את הציבור בדרכים
להסרתם.

הסדרת משק וקהילה
ביולי  2019יצאנו בהכרזה על תוכניתנו
להסדרת משק וקהילה .המטרה המרכזית
הייתה ליצור מסד נתונים מלא ושקוף,
שיאפשר שליטה טובה יותר בהוצאות הקיום,
וקידום ההתפרנסות של החברים  -כפרטים
והקהילה – ככלל ,מעבודתם .במשך שנה עבדנו
על התוכנית בשלוש זרועות :בניית מודל חדש
למוסדות הקבוצה ,תקנון ותמחור משרות,
בניית מערכת תמחירית שתאפשר להפעיל את
ההסדרה בקבוצת יבנה החל מינואר .2021
כרגע התוכנית נמצאת בהרצה .לא בכל נושא
ונושא הגענו למיצוי ,אך אנו יוצאים לדרך ,על
פי תאריך היעד שנקבע .זה המקום להזכיר
שניים :את צביקי טסלר ,שהוביל את הכנתו
של תקנון מוסדות הקבוצה והמודל התקציבי,
ואת נטע עמיר ,שעבדה ועובדת בימים
ובלילות ,להשלים את ההכנות לבניית התמחיר
למודל החדש.
העברת סמכות ואחריות ,מהמוסדות אל
החברים
קבוצת יבנה היא קיבוץ שיתופי לכל דבר,
"קיבוץ קלאסי" .בכל זאת ,כל מי שיעיין ויבחן
את הדרך שעברה יבנה ב 80-השנים
האחרונות ,לא יוכל להתעלם מהתמורות
שפקדו אותנו או שעליהן החלטנו :ביטול
מחסן א' ,תקציב כולל ,הלנה ליד ההורים,
עבודת חוץ ועוד .קל להבחין שעיקרן של
התמורות נועד להעביר סמכות ואחריות
ממוסדות הקיבוץ אל החבר .זה תהליך הכרחי
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קושי בקצב השינויים וש"אי אפשר כבר לנשום
כאן" .חלק מהתגובות הן טוטאליות
ודיכוטומיות" :אם הפרטנו את החצרנות אז
בואו נחסל הכל – נעבור לשכר דיפרנציאלי".
אין זה מתפקידנו לשפוט ,האם התגובות
נובעות משמרנות רבה ,מייאוש משיתופיות ,או
שהן מניפולציה לקדם שינוי ומעבר לשכר
דיפרנציאלי .העקרון הראשון והחשוב בתוכנית
הוא" :קהילת קבוצת יבנה רוצה בשגשוג,
צמיחה והתחדשות" .ההתחדשות משרתת את
המעוניינים בקיבוץ השומר על ערכי שיתוף
ושוויון ,לא פחות ממה שהיא משרתת את
הרוצים בקיבוץ מתחדש דיפרנציאלי ,ואילו
שמרנות וקיפאון יובילו בסופו של דבר
לחיסולו של הקיבוץ השיתופי .מה תהיה
תמונת העתיד של קבוצת יבנה? על כך נחליט
אנו ,החברים שחיים בו ,שיתופי או לא
שיתופי ,אבל הוא יהיה חדש ואחר.

שהתקבלו בגלל הקורונה .אנו רואים בכך
חידוש של "אמנה" עם הציבור ,לפיו הצלחה
כלכלית ויותר מכך ,חיסכון בהוצאות הקיום,
יוחזרו אל החבר בצורת בונוס או בהגדלת
התקציב האישי.
חיסכון בהוצאות ציבוריות לא נועד איפוא
להעיק על מי מהחברים או להפריט את הקיבוץ,
אלא לשרת מטרה זו כחלק מתוכנית מוצהרת.

קליטה
ועדת הקליטה המשיכה בעבודה השוטפת,
במסגרתה התקבלו השנה שני זוגות לחברות,
ארבעה זוגות למועמדות ושני זוגות מתחילים
מסלול קליטה .אין ספק שבתחום הקליטה לא
התקדמנו מספיק .אפשר לתרץ זאת בקורונה
ובכך שמראש היינו בפיגור בנושא זה .לקראת
השנה הבאה ,יצטרכו המזכירות והנהלת
הקהילה להחליט האם להשקיע בנושא זה
הרבה יותר עבודה ולהציב אותו במרכזה של
תוכניות העבודה החדשות.
תוכניות המשק
מתוך הכנה והבנה שאנו לקראת הפרדה בין
תוכנית המשק והקהילה ,איננו מתייחסים כאן
לתוכנית המשק ,אך מספיק מבט חטוף אל
שלל האספות שעסקו בנושאים משקיים כדי
להבין שהמשק נערך לצמיחה משמעותית ,תוך
לקיחת סיכונים משמעותיים .סיכום מסודר על
כך יינתן על ידי עמית חפץ ,בהזדמנות אחרת.

הגמרא בתענית (כ' ע"א) אומרת :טובה קללה
שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה
שבירכם בלעם הרשע .אחיה קיללם בקנה
"והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה" ,מה
קנה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו
מרובים ,ואפילו כל הרוחות באות ונושבות,
אינן מזיזות אותו ממקומו ,אלא הולך ובא
עמהן .דממו הרוחות  -עמד הקנה במקומו.
אבל בלעם הרשע בירכם בארז "כארזים עלי
מים"  -אפילו כל הרוחות שבעולם נושבות בו,
אין מזיזות אותו ממקומו ,כיון שנשבה בו רוח
דרומית  -עוקרתו והופכתו על פניו .כדי להגן
מפני רוחות יש צורך בגמישותו של הקנה
ולהישמר מחוזקו של הארז.

סיכום
בסיכומים מעין אלה ,תפקידם של נושאי
התפקידים להשתבח במה שעשו ולהתנצל
ולהסביר את מחדליהם ,בתחומים בהם כמעט
שלא קודם דבר .מהקולות שנשמעים בציבור
ואף ממספר מאמרים ב"מבית" ,דומה שאנו
צריכים להתנצל על עשייה מרובה מדי ,או
לפחות להסבירה .שוב ושוב אנו שומעים על

נח ,בשם המזכירות
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נר זיכרון חודש טבת
יעקב וייצמן

 -ב' בטבת תשמ"א

עזריאל נתן זמוש

 -י"ד בטבת תשנ"ב

ישעיהו כהן

 -ג' בטבת תשס"ה

עליזה איתן

 -י"ד בטבת תשע"א

אליעזר גור אריה

 -ד' בטבת תש"ן

גדליה קוגלמן

 -ט"ו בטבת תשנ"ג

חיים מנחם אייזנר  -ו ' בטבת תשמ"ד

ראובן קרמר

 -ט"ז בטבת תשנ"ח

זאב בן אהרון

 -ח' בטבת תשס"א

גדליה דיטור

 -כ' בטבת תשע"ה

שמעון דגני

 -ח' בטבת תש"ע

ישראל שמיר

 -י"ט בטבת תשמ"א

אילזה ברטוב

 -י"ב טבת תשנ"ט

יוסף מרדכי טסלר  -כ"ב בטבת תשס"ה

רוחמה חיות

 -י"ג טבת תשנ"ב

רחל הישראלי

 -כ"ב טבת תשע"ה

חנה כהן

 -י"ג טבת תשס"ח

יעקב גדיש

 -כ"ז בטבת תשס"ה

יהודית ארליך

 -י"ג טבת תשע"ט

אחות כוננת בשבת – אילה עמיר
שעות וימי העבודה של ד"ר אבירם דונסקי במרפאה:
יום ראשון  16:45-14:30יום שני 15:30-14:00 -
יום שלישי  - 10:00-08:00יום קצר .יום חמישי  09:00-08:00ו.15:30-14:30-
ימי שישי במרפאה :יום שישי ה – 11.12-המרפאה סגורה {ולא כפי שפורסם בטעות
 שיש אחות} .במקרים דחופים ניתן לפנות לאחות כוננת .יום שישי ה –18.12-ליזט.יום שישי ה - 25/12-אורית.
* חיסוני שפעת – יש מלאי מספיק לחיסונים ,הציבור מוזמן לתאם תור לחיסוני
שפעת.
* תזכורת!  -לבדיקות דם יש לתאם תור מראש מול המרפאה.
* טלפונים בשעת חירום - 4000 :אחות תורנית – 1221 ,איחוד הצלה.
חנוכה מאיר ושמח רק בריאות  -צוות המרפאה!
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נר אדם  /דגנית גלס
כלָנּו ׁשֹונִים וַּאֲ ֵח ִרים
ָׁשוִ וים בֵ ין ָׁשוִ וים
מוגְּ בָ לִים וַּחֲ ֵס ִרים.
ּתֹוהה
אֲ נִי ָ
ַּה ִאם וְּ ֵאיְך,
ׂשֹור ִדים
ָהיִינּו ְּ
לָמים
וׁש ִ
מ ְּ
לְּּתי נִזְּ ָק ִקים?
ִב ִ
ָימים
כַּמה יֹופִ י וְּ ָחכְּ ָמה ַּקי ִ
ָ
יֹותנּו חֲ ֵס ִרים
בֶּ הֱ ֵ
לִימים
ַּמ ְּׁש ִ
אֹותך
אֲ נִי ְּ
אֹותי
ַּא ָּתה ִ
אֹורך,
ֵמ ִאיר ַּד ְּרכִ י ְּב ְּ
אֹורי,
ְּמ ִא ָירה לְּך ֵמ ִ
בּוקה.
יתים י ַַּּחד אֲ ָ
ַּמ ִצ ִ
נֵס גָדֹול.
"צָ ִריְך ֶּׁשכָל ִאיׁש ֵי ַּדע וְּ י ִָביןֶּׁ ,ש ְּבתֹוְך ּתֹוכֹו דֹולֵק נֵר
וְּ ֵאין נֵרֹו ֶּׁשלֹו כְּ נֵר חֲ בֵ רֹו ,וְּ ֵאין ִאיׁש ֶּׁש ֵאין לֹו נֵר;
וְּ צָ ִריְך ֶּׁשכָל ִאיׁש ֵי ַּדע וְּ י ִָביןֶּׁ ,שעָ לָיו לַּ עֲמֹול
ּולְּ גַּלֹות ֶּאת אֹור ַּהנֵר בָ ַּר ִבים
בּוקה גְּ דֹולָה
ּולְּה ְּדלִיקֹו לַּ אֲ ָ
ַּ
ּולְּ ָה ִאיר ֶּאת ָהעֹולָם
כלֹו".
(ה ַּרב קּוק)
ָ

למערכתbimkomon@gmail.com :
הכתובת למשלוח מאמרים
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