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 צ"ל ז הרב יונתן זקס/   אתונה וירושלים                

הוא   לתקופתנו  המרכזיים  הכינויים  אחד 

אחד   הוא  וחנוכה  הציוויליזציות",  "התנגשות 

שתי   בין  הראשונים  הגדולים  העימותים 

 ציוויליזציות: יוונים ויהודים, אתונה וירושלים. 

אחת   את  הפיקו  הקדמונים  היוונים 

ב ה   ויליזציות יו הצ  ביותר  הזמנים: מדהימות    כל 

ואריסטו  אפלטון  כמו  היסטוריונים פילוסופים   ,  

ותוקידידס הרודוטוס  כמו    ,כמו  ומחזאים 

א  יצירות  יצרו  הם  ואייסכילוס.    מנות סופוקלס 

להתעלות  וואדריכל  שקשה  מונומנטליות  יות 

אולם   הובסו    200עליהן,  הספירה  לפני  שנה 

יהודי לוחמים  קבוצת  בש ם  בידי  ם  הידועה 

ואילך" יום  מאותו  החלה    ,המכבים". 

המעצמדרדרות  יהה של  העולמיתהמהירה    , ה 

ואילו   ההיסטוריה,  בימת  מעל  שירדה  עד 

שרדו המעטים  הגלויות    ,היהודים  כל  למרות 

 וקיימים עד היום. ,והרדיפות

  מה ההבדל ביניהם?

בא האמינו  שלא  ואוהב,  -היוונים,  יחיד  ל 

  יום ם, הק דבריהדיה. ללם את הטרגהעניקו לעו 

גדולות   משיגים  נאבקים,  שואפים,  אנו  טרגי. 

א היקום  ונצורות,  מטרה.  שום  לחיים  אין  בל 

 עיוור ולא אכפת לו שאנחנו כאן.

עם ישראל הקדום העניק לעולם את    ,לעומתם

  התקווה. הוא לימד כי אנחנו כאן בזכות אלוקים 

אנו   האהבה  באמצעות  באהבה.  אותנו  שברא 

 ם.מטרת ואת חייםשמעות המגלים את מ

טרגיות דבר  ,תרבויות  של  מתפוררות    ,בסופו 

משמעותומתות.   תחושת  התרבויות    ,בהיעדר 

המוסר   ו האל  ערכי  ואת  האמונות  את    מאבדות 

את   מקריבות  הן  בהם.  תלויה  שההמשכיות 

העתיד   את  מוכרות  ההנאה;  בשביל  האושר 

וא התשוקה  את  מאבדות  הן  ההווה.  ת  למען 

שהביאהאנרג  ל יה  אותן  .  מלכתחילה  ,להגדוו 

 זה מה שקרה ליוון העתיקה. 

ם סיבה להניח שיימצא  למכבים לא הייתה שו

שמן של    ,פך  השיטתי  החילול  למרות  ששרד 

חרף   ותומכיהם.  היוונים  בידי  המקדש  בית 

ָווִניםלא  שהמכבים חיפשו ומצאו.    ,זאת יְּ הם    ,כַּ

חו ביותר  האיומה  מהטרגדיה  כי  בה  האמינו 

 .שמשהו ישרוד

חורב  ש לאחר  בית  סב   ,נין  היו  שיש  רבים  ורים 

ל מדוע  חנוכה.  את  חנולבטל  את  כת  חגוג 

המקדש כשהמקדש איננו? אולם השקפה זו לא  

עד  יה חנוכה  את  חוגגים  ואנו  שורשים,  כתה 

הזה המקדש    ,היום  שבית  פי  על  שאף  מכיוון 

נהרס, התקווה היהודית לא נהרסה. מה שקרה  

שובבימי המכבים   יוד יכול לקרות    עים . אנחנו 

עוד תקוות   כי  אבדה  תקווה  לא  אותה  נו, 

לא לחזור  היהודים  את  ישראל  שהניעה  רץ 

העם   העתיקה.  מדינתם  את  מחדש  בה  ולבנות 

 היהודי הוא קול של תקווה בשיח האנושי. 

היו   שוודאי  נוראיות,  תקופות  עבר  ישראל  עם 

חורבן   בייאוש:  לוותר  אחרים  לעמים  גורמות 

מסעות    בית גירושהמקדש,  רד,  ספ  הצלב, 

ה פוג והשואה  לא  רומים  היהודים  אבל  נוראה. 

ולחידל  לבכי  את  התמכרו  מחדש  בנו  הם  ון. 

לו   דומה  שאין  נצחי  נר  והדליקו  העם 

כל   על  להתגבר  שיכול  אור  בהיסטוריה. 

התבוסתנות    ,טרגדיה את  לקבל  ומסרב 

אדמות   עלי  כוח  ששום  הנצחי  האור  היוונית. 

   לכבות.אינו יכול 
 הרב זקס של שבועפרשת דף  מתוך)

 פר' מקץ( 676  עולם קטן תשע"ט גל' חנוכה
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"... ילתי לך פת  ואני"

 

   שבוי שת פר שבת

 הדלקת נרות  -  16:14

 לקת נרות. דעה לאחר ה כרבע ש - מנחה

 !  עם אחראי המניינים בתיאום ישיר -לוח הזמנים ום והמיק

   רפל נחמיה     -      צפוני

 טסלר  קיצבי     -     מזרחי

 מובשוביץ אחיעד     -    צעירים

  ברטוב ןרו     -     מערבי

   עפרוני דויע     -     מרכזי

   ןוכמ יעקב     - כ   ה"בי

   17:17: השבת יציאת

 ! וחג שמח שבת שלום 

 

 

  

 

 
 
 
 

 איפה מתי  מה 

 "צהאח  'איום   דליקים בתים מ
 וערב

 .בתים המארחיםלמחוץ 

משחק  
 קטיביאאינטר

בערוץ )ניתן  .בבתים 20:30יום ב',  לצפות 
 . (הפנימי

  אוכל, מידעהר זור חדיא 16:00 ,'גם יו ידפרוץ הלימ
 .יימסר

 
 
 

 ות ודלתות נתבקש לסגור חלוציבור המתפללים מ 

 .ילהפבתום הת  תבית הכנסב

 צוות בית הכנסת

 

 

  בימות החול  ערבית/מנחה

 16.30 העבבית הכנסת בש

 

נרות    –חנוכה  י הבימהדלקת 

 .שכונתיתבמתכונת 

 

תרבות  
 בחנוכה

כנו תיי)
  שינויים

תאם בה
 תלהנחיו

 (הקורונה
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 . 

 מור וולף על  מאירהובי רני יעק                        
 

 שובצתי בחינוך ,כשעוד הייתי בחל"ת ,לאחר הסגר השני

  ם מחדש מהמסירות, יו כל  זו התפעמתי ב בתקופה    . ר ועבדתי תחת מו 

ומ מתנהלתמההשקעה  מור  שבה  באילו .  המקצועיות  נחשפתי 

בקור    היא עומדת אתגרים מורכבים )קורונה, ובכלל סוגיות חינוך(  

ובשלווה  י   רוח  בסיס  לבקשות   , ומי על  קשובה  צרכים  לו  כשהיא 

 במהירות שיא.  ומוציאה פתרונות לפועל ,מהשטח

אם   מוגם  שלכאורה  דברים  על  מה    ,מאליהםם  בנימדובר  זה  כי 

שנדרש מהעבודה שלה, אני חושבת שאנשים לא מבינים כמה היא  

נותנת   היא  ומקיף  ואיזה מענה רחב  מחזיקה מעבר לתפקיד שלה 

מרזול שמתפרס  מענה  ארגוניותלחינוך,  ועד -וציות  ניהוליות 

והרי רל וטכניים.  מת של  שימת דוגמאות מצומצפרטים קטנטנים 

שנקר החיובית  וולף:מואת  התופעה  היבנאית,   ר  השבת  הובלת 

עובדים, ושיבוץ  הצוות  פעילויות,    החזקת  בגשם בניית  לקפוץ 

ועוגיות  שוקו  לנו  במרכז    ,ולהביא  הילדים  בעידוד  צורך  כשהיה 

כנית לימי ומה אוכלים בכל בוקר, בניית ת  :פריטלמידה, בניית תה

   ג ת פרידה לדני, ארגון ושדרוה"ס, ארגון מתנשישי כתחליף לבי

 ...ועוד ועוד 'ו-'המבנה של זוגון ה

 מור, שמחתי להכיר ושמחתי להאיר                  

 

 

, לאו "לו  מאירש"מישהו  על  לשים זרקור    מאנשים שוניםכאן   שנוביק.  הוא אור קטןל אחד  כ
בצומתשנממי  דווקא   הדברים  .מוביל   אדםאו    בחיינו  מרכזי  צא  הן  הבחירות    , מטבע 

 . הבחירה לראות את האור בעיקר עלהוא זרקור הו אקראיות
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 " "בית בקבוצהת דיירועל  מאירותדפי ודליה 
            

   ,תנוים שאתן אישמחנו כול

 לכן על ההשקעה בעבודה, מודים 

 על השמחה בשבילים. 

 רואים את ההשתלבות שלכן 

                 ,בותומקווים שתהיו איתנו עוד שנים ר

 ! בבריאות טובה 

 

  חנה פלקעל  מאירהחברה           

 

 אני   לכבוד חג האור  ,חנה יקרה ,לך

 , ות על מאור הפניםרוצה להוד

 , בכל שעהאת זמינה עבורי על כך ש

וההרגשעל   הטוב  הטובה  היחס  ה 

והמכבד ספק  ללא  ש,  ךשל   תוהנעימה 

   .שלירוחנית  הלחוויה  תורמת  

ת הקורנת  אני שמחה לראות את הדמו 

 . שלך במקום אישי כמו המקווה

 

שחנה   ינתמציוהיא    .שמור במערכתשם המאירה  )

על המקו ווהאחראית  מקומי צוות  יש    ף להוסבנ, 

 .(בלניותמסור של 
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 צילה אניקסטר  על מאירהדינה ספראי           

 

   :המשפטחוזר על עצמו ,  עם נקלטיםראיונות ב

   .לתינוקשסרגה   ביתנעלי   נו מצילהיבל ק  הלידהאחרי "

 ! "היא אפילו לא מכירה אותנו   ;ה מחמם את הלבז

על    צילה  לה  א,  כולנוחושבת  ועושה    היא ,  מכולנוכפת  מקשיבה 

   .רגשית ופיזית ,יותר טוב לאנשיםמנת שיהיה הכל על 

ה  ... שמחה,  , זההרגע  לך  א   שיש  כל  או  על  יעצב  שעולה  רוע 

להדעת שאולי  וחשבת  ר ,  מביניםיואא  ולא  אותך  אותך,    ם 

ת טלפון או וואטסאפ,  שיח  , לפתן  , ופתאום מגיעה איזו פשטידה

ירה הפנימית  ו מהלב והנשמה הענקית של צילה, וכל האו  ן שכול

   .אצלך משתנה

 

   שלה: משפטי מפתח

:  יד אני חושבת מה לעשות עם זהמ   ,"כשמישהו מספר לי משהו

 ?"  קשתו? לעזור? למי שאחראיאת יר? ליידע להעב 

לי: כוונה טובה  "אמי אמרה  עיסה עם  היא תצא    ,כשאת עושה 

 יותר טובה. אני עושה, ולא יודעת למי.  

 כל תבשיל מגיע למקום הנכון לו". ,בסוף
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 ן" "אבא אמנו על  מאירהרעות בית אריה              

 

של אמנון   והמקצועית דתו המסורהכולנו מודעים לעבו

במשך השנתיים  , אך מעטים יודעים כי אוכלר הבמתחם חד

בפעוטון כ"ץ של עדי ואמנון החמודים בילו ילדיהם   בהן

אמנון" לשגור בפי הילדים הפך המושג "אבא  ,"אורן"

אבא  "קת, השולחן מתפרק... נפל מדף, הדלת חור והצוות.

ן, שולף את ארגז  מגיע לפעוטו  לכל משימה!ון " נכאמנון

ואנחנו מנצלים את ההזדמנות ללמוד ולהכיר כלי  ,הכלים

 עבודה ותהליכים חדשים. תמיד בסבלנות ובשמחה. 

 אותנורות התיקונים, אמנון דאג לעדכן יבנוסף לש

והעשיר   , תלראו וכל לבוא שנו ,כשהתבצעו עבודות מעניינות

  ,נוןהזכיר לי אמ  בסיום השנה .תלחצר הגרוטאו אותנו בציוד

 ! והוא וארגז הכלים לשירותנ ,שגם כשאין לו ילד בפעוטון

  אשרי הפעוטון שיש לו "אבא אמנון"!

 

 צפוני  ה יתקיים בחד"א  ,15.12.2020כסלו,  בביום שלישי, כ"ט 

  .8:45בשעה ו  8:00בשני סבבים: בשעה  אי עילא ר של הרב שיעו

 

 , במפג"ש של טעמים  טסא לקפה ודונ נתכנס – ,16.12.2020טבת, בא'  ,יעיביום רב

  . 09:30עד  09:00-מו       08:30עד  08:00-מ  :סבביםשני ב

 .יעל מראש )לפי התו הסגול( אצל הרשמה
           פר הראלעו יעל                                                                      

 

 הגיל השלישי  -חנוכה  כניתות
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 עמייעל גורליק   / לגרש את השחור

   מצליח להתחבר  הפייסבוק לאאושיית  ל

 מצאתי תחליף אחר   לפתע אבל

 מספר קטן של חרוזים 

   .)תעצרו אותי אם אני קצת מגזים(

   כדור הארץ עגלגל

 ורל  הג ים עם מתמודד 

 יש קצת חושך אבל יש גם אור 

   פור באמצע יש את הא ו

 לבחור!   -  אלוקים נתן לנו את המתנה

   יש לי בחירה  איזה כיף,

 בטוב או ברע   אני יכול לבחור,

 לפעמים אפשר גם לחטוף סטירה  

 אבל עצם הבחירה היא גם גבורה. 

 הצפיפות של החיים  

 עושה אותם קצת מורכבים  

הדברים   בעיקר( את)נראה   אבל אם

 הטובים  

 נרגיש כולנו אהובים.  

 ים בורהגיהמכבים 

 ללא ספק הם אדירים 

   אמונה ואומץ רב נטועי

 הם שהכריעו את הקרב  

 ללמוד ולהתחנך   נמשיך  על גבורתם 

 והיא שתביא לנו את הכוחות להמשך... 

 

 נינו האור  ישירבה ב , חג שמח

השחורונזכה כולנו לגרש את 

  ק שמולי /    רוןהק ה צ אור בק

 טסלר 

 ון?  אם יש אור בקצה הקר ה

 ד אחד,  גל ועוד גל, ועו 

 .  ואולי קצה הקורונה

 עולה הרים,   ,גאיותהרכבת יורדת 

 ים. לא פלא שמתנדנד 

מכ   , הפנים  על את  מסכות  באדים  סות 

סּוִמים,    .העדשות אותנו  משאירות 

 . לוטים בערפל המציאות

   .השבתות שקטות מדי, קשות לי במיוחד

נשלאחרו רגלי מעינה  תיפופי  ים  ם 

 . במעלה המדרגות  זעירות

ק   וצחנשמעים  ילדיםולות  של  .  וק 

רואה    ,  הגוזלים וכשאני מציץ ורואה את

הזהובים התלתלים  מתא    ,את    , פקלא 

ומלטף יד  לגעת  .  מושיט  רוצה  כך    , כל 

להגיד   .  לחבק בארי    ,  רועי  ,  לנבו רק 

 .  ואשחר

במ   , תודה  ולא  שהחזרתם    ,טעתודה 

  . ה הקרוןקצאור לקצת 

 

אי"ה,   תקייםי לסלוילעמיר וה  ובר מצ

   .(21.12.בטבת ) חבשבת פרשת ויחי, י"

  אי"ה, םיתתקי לרותם איתןבת מצווה  

.  (.1.219) בטבת הכ"  ,בשבת פרשת שמות  

מצומציא יתקיים  םרוע  ביוםר    לכיתה 

 . (6.1.21) תב"ב בטכ רביעי, 

 רק בשמחות 
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  שיפוטכםה לשדחפינה 
פישש.  /  שיחות ווטסאפ במשק  
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טש די   ד"ר מיטל  /  יש קורונה בקבוצת יבנה?

שא אלפי  עבודה  חרי  קורונה עות  במחלקת 

האחרוניםבח לחלוק    ,ודשים  רוצה  אני 

שנמצאת    תכםאי רופאה  של  הרגשה  בקצרה 

הקרב הביתה    ,בחזית  חוזרת  וכשהיא 

 השכנים אומרים שבכלל אין כזו מלחמה.

הקופומט שלי  החולים  , לנורונה    ,בבית 

ומסכנים  ,קשים מוצאים    ,סובלים  ולא 

יש   לנשימה.  אוויר  חולים  לעצמם  מעט  לא 

בחוסר  ש מחלתם  ומול  מולם  עומדים  אנחנו 

וש חוויה עוצמתית  זו  ונה מכל מחלה אונים. 

 אחרת שאנו מטפלים בה. 

לא אכנס פה למורכבות של רפואה איכותית 

מג ביבעת  אאריך  לא  של    מעויותש מפה, 

וצומצ אדם  כוח  מיומנים וקת  לא  ותים 

 בחולים קריטיים.בטיפול 

חייבים שאנחנו  רק  לעשות    אגיד  להמשיך 

שלנולשמכדי  הכל   ההורים  על  והסבים   ,ור 

החוליה החלשה ביותר שהם    ,והסבתות שלנו

 בשרשרת הזו. 

שהבחירות   משפחות  מול  לשבת  מאוד  קשה 

ילה  חתשלהן )במודע או שלא במודע, בהבנה  

לתחלוא  , ת(מבורו  או מתגלגלת  גרמו  ה 

 דות בגוף ובנפש.יעם אב ,שפחהבמ

 מי שנמצא בחזית רואה את האמת. 

לדיונים   נכנסת  לא  קטונתי אני  פוליטיים, 

החלטות  מלעס של  כלכליות  במשמעויות  וק 

נפשית ו  ,מדיניות ברווחה  שהצורך  בוודאי 

 מונח גם הוא מול עיניי. 

 האיך.  אבל אנא מכם, בואו נדבר על

עם   החברתית  דורשת ההתמודדות  הקורונה 

אחריות אישית, משפחתית, חברתית  מאיתנו  

 ומערכתית. 

הנגיף    בהתמודדות עםמישורים    ישנם מספר

על לנו שליטה מספקת  חיזוי   כמו  ,יהםשאין 

כל   אצל  מחלה  יעילות    חולה,מהלך  תרופות 

מעט לא  יש  מאידך,  חיסון.  היבטים   או 

ל שברורים  י  ונבהתמודדות  כעתהרבה   ,ותר 

חודשים במיד  לאחר  שלנו  עמוסים  ובנסיון  ע 

 ושל העולם הרפואי.

יותר טוב  עכשיו  מבינים  מנגנוני    אנחנו  את 

י בטוחות ההדבקה,  פעילויות  להגדיר  ודעים 

מנצלי מסכנות,  חומרלעומת  משאבים  יים ם 

 טוב יותר .

השתכלל  הבדיקות  אדם    ,משאב  כל  וכעת 

בד לבצע  יכול  ישראל  קורונקיבמדינת    ,הת 

בשבוע  שבעה בהפני  ,ימים  צורך  ה  יללא 

 מרופא. 

בשיטת   מבוצעת  בישראל    –  PCRהבדיקה 

לעותקי  כמותית  הבדיקה   בדיקה  הנגיף. 

מחלה  קיו  בודקת הבדיקה  ,בהווהם  .  בעת 

הדבקה   שוללת  לא  שלילית  בדיקה  כלומר, 

נותנת שום מידע על מחלה פעילה ב ולא  עבר 

 בעתיד.

פגישת  ם  סייאת נ  ש דוד פג  -  לצורך ההמחשה

סים פיתח  ים ראשון. ביום שני נמגע הדוק ביו

לקורונה חיובי  ונמצא  מחלה  אם תסמיני   .

ים סיכוירוב ה  ,ה ביום שלישידוד יעשה בדיק

שלילית תהיה  שהנגיף    ,שבדיקתו  מכיוון 

יז ולא  "דגירה"  בזמן  בבדיקה.  נמצא  והה 

הבדיקה שעשה דוד על דעת עצמו ביום    ,לכן

ון שהוא לא נדבק.  חטילנו ב  ת שלישי לא נותנ
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וקרוב    ,לכל הפחותימים    12ד חייב בידוד  דו

ב הבדיקה  על  נחזור  שאם  הלוודאי    יום ין 

העשיהשלישי   יימצא    ,לחשיפתו  ריעד  הוא 

ווח למקום עבודתו על  ד לא דיאבל דו  חיובי. 

השלילית   שהבדיקה  בטוח  והיה  החשיפה 

ולכןמ כשהוזמן להוריו לסעודת ליל   ,ספיקה 

ל שלוהסוף?  ו  היסס...  א שבת    שה נפטרו 

בני אחת   אחים  משפחה 

 מרחובות.

ידע  נדרש  המסקנה?  מה 

במצבים  רפואי  דעת  ושיקול 

ל חשיפה  בכדי   ,חולהשל 

   לתזמן נכון את מועד הבדיקות. 

 חשיפה ברורה? ם איןומה א

גם פה אנחנו צריכים להתנהל 

בפתחו, בזהירות   השלישי  הגל  ובאחריות. 

במ עולה  כבר  נאנ  קות.לחהתחלואה  שאלת  י 

 פגש בטוח? להי איך ,הרבה

עקרונותמספ  קיימים היצמדות   ,ר  אשר 

משפחתית    תאפשרמ  אליהם חיים  שגרת 

 . בטוחה

בבית.    .1 נשארים  הולכים  כשחולים,  לא 

 לא לבית הספר. ש לעבודה ובטח

תסמינים  .2 בדיקה   -  כשקיימים  עושים 

המתחמ כבר  באחד  אדם  כאשר  ים. 

מניבה    ,תסמיני הבדיקה  הרבה  כהאז  י 

שאתועלת.   היא  תסמינים,  ם  בעת  לילית 

 זה לא קורונה.

חשיפה  .3 בשל  בבידוד  שנמצא  מתייעץ   ,מי 

 ועדי הבדיקות.עם המרפאה על תזמון מ

בכל   ,מקפידים על מסכה המכסה אף ופה  .4

 מפגש. 

ביקורים עם ההורים באוויר הפתוח, הכי    .5

 בטוח.

ירוק"    .6 "אי  ההורים  בית  את    –עושים 

ארוחוכה  ,אירוח מש לל  והסרת ות    ותפות 

בטוחה    ,מסכה בצורה  להתבצע  יכול 

טרם   נבדקו  המשפחה  בני  שכל  לאחר 

לא   האירוח. זה שונה ממה שהתרגלנו, זה

ד, זה דורש נוח, זה מכבי

מאיתנו לשנות את הלו"ז  

מראש   ולהיערך 

שינוי  זה  אבל  למפגשים. 

לעש שצריך  ות.  תודעתי 

המחלה, ההדבקה.    זו  זו 

החוז על ירהסיפורים  ם 

במחלעצ הם  מם  קה 

באסון. גמפ שהסתיימו  משפחתיים  שים 

אנשי עם  נזהרים  בעבודה  אנחנו  זרים  ם 

 ושוכחים את ההורים בבית.
 

לנו    .נולק שלזה הח פה שליטה מלאה על  יש 

 בטיחות המפגש.

ההמלצה שלנו לחברי הגיל השלישי והרביעי  

בדיקות לבצע  ארוך  היא  מפגש  נטול    ,טרם 

 . מסכות

 

מתקרב  יו תקנות החג הת מה יהעדאני לא יו

שית וכבדו אבל אנא מכם, קחו אחריות אי

זכרו  את מגבלות הריחוק החברתי.

ותפים גם אנשי שבאירועי החג של הקיבוץ ש

יל השלישי והרביעי )ועוד מספר חברים לא  הג

 מבוטל עם מחלות רקע( . 

הקפידו על כאשר אתם מגיעים לאירוע, 

 ף. תתהכללים כדי שגם הם יוכלו להש

 גם בשנה הבאה.   לם יהיו פהשכו וכדי
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 סיכום עבודת המזכירות  – 2020פרידה משנת  

חובה   חשים  ואנו  מסתיימת  האזרחית  השנה 

בניגוד    לסכם השנה.  לאורך  פעילותנו  את 

בשנת    ,להשקדמו  לשנתיים     2020הצלחנו 

להציג   ואף  מפורטת  עבודה  תוכנית  להכין 

הציבור בפני  התוכנית  סבא   ,אותה  לה  ל כפה. 

 ת והיעדים הבאים:ת, המטרו קרונואת הע

 עקרונות מובילים

וג, צמיחה  קהילת קבוצת יבנה רוצה בשגש .א

 והתחדשות.  

  , המבניה ממשיכי דרכ   הקהילה רוצה לצמוח . ב

   אידיאולוגיים שיצטרפו אליה מבחוץ.   משותפים ו 

הקהילה רוצה לאפשר לחבריה חופש וסמכות   .ג

את  חבריה  על  ולהטיל  חייהם,  את    לנהל 

  ולפיתוח הקהילה חתם  פרנסת משפ האחריות ל 

  , רכי כלל החברים כולה, תוך רגישות חברתית לצ 

   מירה על ערבות חברתית מלאה.ותוך ש

ר .ד עהקהילה  את  דתית  ואה  כקהילה  צמה 

הדתי,   הקיבוץ  מייסדי  של  ברוחם  לאומית, 

בחברה   במעורבותה  המחנה  לפני  וכחלוצה 

חברתיים    ,הישראלית מפעלים  באמצעות 

 לה. ומחוצה   הצבקבו

 טווחכות  ארו מטרות

רב .א חברה  באמצעות  -יצירת  ומאוזנת  דורית 

הקבוצה   בני  דרך,  ממשיכי  קליטת 

 ומצטרפים מבחוץ.  

     של הקהילה מעבודת תפרנסות שיפור הה .ב

 מפעליה.מבריה, מענפיה וח    

 מן המוסדות אל   -העברת סמכות ואחריות  .ג

 החברים.     

 יעדים לטווח הקצר 

לשינוי    טה, ולגרוםקליא הבנוש ןו לקדם די .א

בהתאם לצורך   מהותי במספר הנקלטים,

 הדמוגרפי של קבוצת יבנה. 

להסדיר את היחסים בין המשק והקהילה,    .ב

לשנת  במ הקהילה  תקציב  את  לבנות  טרה 

 על בסיס מודל מוסכם.   2021 התקציב

תחומים   .ג של  רחב  במגוון  במטרה    ,לפעול 

הב החבר  של  ההתפרנסות  את  ד  ד ולשפר 

 . ל הקיבוץושל כל

הקשורים  קל  .ד בנושאים  החלטות  קבלת  דם 

מן  להעב ותקציבים  אחריות  סמכות,  רת 

פתיחת   כגון:  החברים,  אל  המוסדות 

ה הגדלת  החינוך,  והמזון,  החצרנות  פרטת 

 תקציבים אישיים. 

בהתאם    .ה הבנייה  פרויקט  את  לקדם 

האס  זאת  להחלטות  ולעשות  פה, 

ובהגינות, בשקיפות  פי    במקצועיות,  על 

 ב מוסכם. תקצי

לשנת  כניהתו מראש  הוגדרה  ולשנים    2020ת 

עמוק  שאחרי כבר  היינו  מסעיפיה  בחלק  ה. 

ק  ה, הסדרת משי במהלך העבודה )פרויקט הבני

רחוקים  ו היינו  אחרים  ובחלקים  קהילה( 

נו והיעדים  המטרות  הראשון.  עדו  מהצעד 

להם   ולתת  המובילים  העקרונות  את  לשרת 

 ביטוי מעשי.  

 

 לחה?  אים הצרו ונ במה א

 היהבני פרויקט

ישנם תאריכי  מתקדם,    שיפוץ בתי הקומותיים

הראשונה הבתים  קבוצת  עבור  ולכל    ,סיום 

נ חליפי  לדיור  שנצרכו  פתרון.  החברים  מצא 

בדרך,   רבות  מהמורות  היו  גם    ןבתוכאמנם, 

חר רבות,  לדירות  גשם  תקציבית  חדירת  יגה 

בעיצומ  הפרויקט  אך  ועוד,  התשתיות    ו בנושא 

לפ  לוח  ומתנהל  חלקו  י  גם  מסודר.   זמנים 

  , רויקט, בניית הבתים החדשיםהעיקרי של הפ

הגיעו,   המיוחלים  האישורים  היטב.  מתקדם 
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קבלן עם  חוזה  או  ,נחתם  הבניבשני  יה  י זורי 

מהרצפות.   חלק  ונוצקו  יסודות  נחפרו  החדשה 

ו לדון  נתחיל  הקרובים  את  בימים  לתכנן 

רבים   מחסומים  השנייה.  ואנו פלהפעימה    נינו 

בדרכים    , אותם   נגדיר  הציבור  את  ונשתף 

   להסרתם. 

 הסדרת משק וקהילה 

תוכניתנו    2019ביולי   על  בהכרזה  יצאנו 

המרכזי המטרה  וקהילה.  משק  ת  להסדרת 

ושקוף מלא  נתונים  מסד  ליצור    , הייתה 

יותר בהוצאות הקיום,    שיאפשר שליטה טובה 

החברים של  ההתפרנסות  כפרטים    -  וקידום 

נה עבדנו  . במשך שודתם עבמ  ,ככלל  –  הוהקהיל

בניית  זרועות:  מודל חדש    על התוכנית בשלוש 

ות תקנון  הקבוצה,  משרות,  למוסדות  מחור 

בניית מערכת תמחירית שתאפשר להפעיל את  

מינואר   החל  יבנה  בקבוצת  .  2021ההסדרה 

נושא   בכל  לא  בהרצה.  נמצאת  התוכנית  כרגע 

אך אנו יוצאים לדרך, על    ,גענו למיצויונושא ה

תאריך להזכיר    פי  המקום  זה  שנקבע.  היעד 

טסלראת    :שניים הכנתו    ,צביקי  את  שהוביל 

של תקנון מוסדות הקבוצה והמודל התקציבי,  

עמירואת   בימים    ועובדת  שעבדה   , נטע 

להשלים את ההכנות לבניית התמחיר    ,ובלילות

 למודל החדש.  

ואחריות סמכות    אל מהמוסדות    ,העברת 

    החברים

דבר,   לכל  שיתופי  קיבוץ  היא  יבנה  קבוצת 

שיעיין ויבחן  מי  בכל זאת, כל  "קיבוץ קלאסי".  

ה באת  יבנה  שעברה    ים השנ  80-דרך 

מהתמורות    ,האחרונות להתעלם  יוכל  לא 

ביטול   החלטנו:  שעליהן  או  אותנו  שפקדו 

א ההורים'מחסן  ליד  הלנה  כולל,  תקציב   , ,

חוץ להבחין  עבודת  קל  של  ש  ועוד.  עיקרן 

ואחריות   סמכות  להעביר  נועד  התמורות 

אל החבר. זה תהליך הכרחי  ממוסדות הקיבוץ   

כנציג השיתופיבעינינו.  בזרם  יבנה  של  אני    ,ה 

גורפת של הקיבוצים   להצביע על הסכמה  יכול 

המושג   את  להותיר  לנו  אל  להתחדש.  בצורך 

"קיבוץ מתחדש" בידי קיבוצים שעברו הפרטה  

ת לעיתים  השיתוף    וךמלאה,  ערכי  הפרטת 

והשוויון. עלינו להתחדש כל הזמן ולחפש כיצד  

ומחודשים.   חדשים  בכלים  ערכינו  את  לשמר 

כך סמכות    ,בתוך  בין  איזון  על  להקפיד  עלינו 

את   לבחור  הסמכות  את  לחבר  נתנו  ואחריות. 

עבודתו להקפיד    ,מקום  באחריותו  אך 

לבחור   יוכל  החבר  מפרנסת.  תהיה  שהעבודה 

מתח  ילדיונכהיכן  לעמוד    , ים  באחריותו  אך 

ול  לכך  שהוקדש  הגבולות  שבתקציב  על  מור 

 ששורטטו. 

זה   בסעיף  שנכללו  פתיחת  היו  הנושאים 

צריכת   בקרת  החצרנות,  הפרטת  החינוך, 

המזון,  המזון להפרטת  הצעה  והגדלת    הבאת 

התקציבים האישיים באמצעות חיסכון בסעיפי  

  על חלק מהנושאים נבחרו  הצריכה הציבוריים.  

שעלתה ממספר    ידינו בעקבות תחושה של צורך

האס  ,חברים ידי  על  עלינו  הוטלו  פה.  וחלק 

הושלמה.  החינוך  מחוץ  כיו  פתיחת  לומדים  ם 

בלבד בודדים  ילדים  ילדינו    ,ליבנה  כל  אך 

 והוריהם בוחרים את מוסדות הלימוד.  

הפרטת החצרנות הושלמה. ראוי לציין שהצעה  

נד החצרנות  מוצרי  את  פה  י באס  הונ להפריט 

המזון    ו של שנים. תהליך בקרת צריכת  18לפני  

מוצרים   בהעברת  בינתיים  ומתבטא  בעיצומו 

ובקופות שהעמדנו    ,נות"ל"ח  מה"מיני" הפתוח

של  הבחדר   בעיצומה  אנו  בו  זה,  בשלב  אוכל. 

פי    ,הקורונה על  בלבד.  חלקי  רישום  מתבצע 

הצעה    , פההאסהחלטת   שיגיש  צוות  הקמנו 

ת מסיים בימים אלה את  ווהצ  .הפרטת המזוןל

כתיבת ההצעה. המשך העבודה יעבור להנהלת  

השנה  הקהילה.   הועברו  פעמים  שלוש 

ס האישיים  או  לתקציבים  שנחסכו  כומים 
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בכך  ש רואים  אנו  הקורונה.  בגלל  התקבלו 

הציבור עם  "אמנה"  של  הצלחה    ,חידוש  לפיו 

מכך,   ויותר  הקיוםכלכלית  בהוצאות    , חיסכון 

החברוי אל  או  צוב  חזרו  בונוס  הגדלת  ברת 

 התקציב האישי. 

א  נועד  לא  ציבוריות  בהוצאות  פוא  יחיסכון 

  , יט את הקיבוץ להעיק על מי מהחברים או להפר 

 לשרת מטרה זו כחלק מתוכנית מוצהרת.   אלא

 קליטה 

השוטפתהועדת   בעבודה  המשיכה    , קליטה 

לחברות,   זוגות  שני  השנה  התקבלו  במסגרתה 

למועמדות זוגות  מתחילים  ז  ניוש   ארבעה  וגות 

מסלול קליטה. אין ספק שבתחום הקליטה לא  

בקורונה   זאת  לתרץ  אפשר  מספיק.  התקדמנו 

בנושאובכך שמראש הי זה. לקראת    ינו בפיגור 

הבאהה והנהלת    , שנה  המזכירות  יצטרכו 

האם   להחליט  זה    להשקיעהקהילה  בנושא 

ו עבודה  יותר  של    להציבהרבה  במרכזה  אותו 

   ת.שותוכניות העבודה החד

 תוכניות המשק 

הפרדה   לקראת  שאנו  והבנה  הכנה    ן בי מתוך 

איננו מתייחסים כאן    ,תוכנית המשק והקהילה

ח מבט  מספיק  אך  המשק,  אל  לתוכנית  טוף 

האס כדי  שלל  משקיים  בנושאים  שעסקו  פות 

תוך    , להבין שהמשק נערך לצמיחה משמעותית

לקיחת סיכונים משמעותיים. סיכום מסודר על  

 חרת.  בהזדמנות א  ,חפץ  עמית ידיתן על כך יינ 

 סיכום

אלה מעין  נושאי    , בסיכומים  של  תפקידם 

ולהתנצל   שעשו  במה  להשתבח  התפקידים 

ים בהם כמעט  ולהסביר את מחדליהם, בתחומ

בציבור   שנשמעים  מהקולות  דבר.  קודם  שלא 

ב  מאמרים  ממספר  שאנו    ,"מבית"ואף  דומה 

מ מרובה  עשייה  על  להתנצל  או    , דיצריכים 

להל שובירהספחות  אנו  ושוב  שוב  על  מעים  . 

קושי בקצב השינויים וש"אי אפשר כבר לנשום  

טוט הן  מהתגובות  חלק  ליות  אכאן". 

את הפרטנו  "אם  אז    ודיכוטומיות:  החצרנות 

הכל   נחסל  דיפרנציאלי".    –בואו  לשכר  נעבור 

לשפוט  מתפקידנו  זה  התגובות    ,אין  האם 

או    ,תנובעות משמרנות רבה, מייאוש משיתופיו

והש שינוי  לקדם  מניפולציה  לשכר  ן  מעבר 

דיפרנציאלי. העקרון הראשון והחשוב בתוכנית  

" בשגשוג,  הוא:  רוצה  יבנה  קבוצת  קהילת 

ההתחדשות משרתת את ".  צמיחה והתחדשות 

שיתוף   ערכי  על  השומר  בקיבוץ  המעוניינים 

את    , ושוויון משרתת  שהיא  ממה  פחות  לא 

דיפרנציאל מתחדש  בקיבוץ    ו ואיל   , יהרוצים 

דבר   של  בסופו  יובילו  וקיפאון  שמרנות 

השיתופי הקיבוץ  של  תהיה  לחיסולו  מה   .

נחליט   כך  על  יבנה?  קבוצת  של  העתיד  תמונת 

בו שחיים  החברים  לא  אנו,  או  שיתופי   ,

   שיתופי, אבל הוא יהיה חדש ואחר.

 

 

)כ טובה קללה  ע"א( אומרת:    'הגמרא בתענית 

  ה תר מברכהשילוני את ישראל יו  לל אחיהישק

קישב אחיה  הרשע.  בלעם  בקנה  ירכם  ללם 

את ה'  מה    "והכה  הקנה",  ינוד  כאשר  ישראל 

ושרשיו   מחליף  וגזעו  מים  במקום  עומד  קנה 

הרוחו   מרובים, כל  ונושבותואפילו  באות    , ת 

ובא   הולך  אלא  ממקומו,  אותו  מזיזות  אינן 

דממו במקומו  -הרוחות    עמהן.  הקנה  .  עמד 

ב הרשע  בלעם  ב יאבל  עלי  יכארז"ארז  רכם  ם 

  , הרוחות שבעולם נושבות בו  אפילו כל  -"  מים

מזיזות אותו ממקומו, כיון שנשבה בו רוח    אין

פניו.    -דרומית   על  והופכתו  להגן  עוקרתו  כדי 

ר הקנה  מפני  של  בגמישותו  צורך  יש  וחות 

 ולהישמר מחוזקו של הארז.  

 

 רות זכי, בשם המנח                                            
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 נר זיכרון חודש טבת 

 א "תשמ בטבת 'ב - צמןיויעקב י

 ה " שסת בטבת  'ג - כהן ישעיהו

 ן "תש בטבת  'ד - גור אריה  אליעזר

 ד "תשמ  בטבת ' ו - ר נ אייז   מנחם חיים  

 א "תשס בטבת 'ח - בן אהרון זאב

 ע " תש בטבת  'ח - דגני שמעון

 ט "תשנ תבט ב"י - ברטוב  אילזה

 ב "תשנ טבת   ג"י - חיות  רוחמה

 ח "תשס טבת   ג"י - כהן  חנה

 ט "תשע טבת   ג"י - ארליך  יהודית
 
 
 
 

 אילה עמיר –אחות כוננת בשבת 

 במרפאה:  אבירם דונסקימי העבודה של ד"ר שעות וי

 15:30-14:00 -יום שני       16:45-14:30יום ראשון 

 . 15:30-14:30-ו   09:00-08:00יום חמישי .  יום קצר -  10:00-08:00יום שלישי 

 ולא כפי שפורסם בטעות} סגורההמרפאה  – .2111-ה: יום שישי ימי שישי במרפאה

  ליזט. –18.12-יום שישי ה ת.תן לפנות לאחות כוננבמקרים דחופים ני .שיש אחות{ -

 אורית. - 25/12-יום שישי ה

 

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

 .שפעת

 

 מול המרפאה. מראש  רולבדיקות דם יש לתאם ת -! תזכורת* 

 ד הצלה. איחו –  1221אחות תורנית,  - 4000* טלפונים בשעת חירום: 

 ! צוות המרפאה - רק בריאות      חנוכה מאיר ושמח                                                      

 ב "תשנ בטבת  ד"י - זמוש  נתן עזריאל

 א "תשע בטבת  ד"י - איתן עליזה

 ג "תשנ  בטבת  ו"ט - קוגלמן  גדליה

 ח "תשנ  בטבת  ז"ט - קרמר ראובן

 ה " תשע בטבת  'כ - דיטור  גדליה

 א " תשמ   בטבת     ט " י  - שמיר  ישראל

 ה " ס תש   בטבת     ב " כ  - טסלר   מרדכי יוסף  

 ה "תשע  טבת  כ"ב - הישראלי  רחל

 ה " תשס   בטבת     ז " כ  - גדיש  ביעק
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 דגנית גלס   /נר אדם 

 

ֲאֵחִרים כ    ָלנּו ׁשֹוִנים וַּ

 ִווים ֵבין ָׁשִווים ׁשָ   

ֲחֵסִרים.    ָבִלים וַּ וגְּ  מ 

   

 ֲאִני ּתֹוָהה   

ֵאיְך,    ִאם וְּ  הַּ

ִדים   ָהִיינּו     ׂשֹורְּ

וׁשְּ     ים ָלִמ מ 

ָקִקים?    ִּתי ִנזְּ  ִבלְּ

   

ָייִמים    ָמה קַּ ָחכְּ ָמה יֹוִפי וְּ  כַּ

ֱהיֹוֵתנּו ֲחֵסִרים     בֶּ

ִליִמים    ׁשְּ  מַּ

ך     ֲאִני אֹותְּ

ָּתה אֹוִתי     אַּ

ך, ֵמִאיר דַּ    אֹורְּ ִכי בְּ  רְּ

ך ֵמאֹוִרי, מְּ     ִאיָרה לְּ

ד ֲאבּוָקה.    ִציִתים יַּחַּ  מַּ

   

 ֵנס ָגדֹול.   

 

ָכל ִא  תֹוְך ּתֹוכֹו דֹוֵלק ֵנר יֵ   יׁש "ָצִריְך ׁשֶּ בְּ ָיִבין, ׁשֶּ ע וְּ  דַּ

ֵאין לֹו ֵנר;    ֵאין ִאיׁש ׁשֶּ ֵנר ֲחֵברֹו, וְּ לֹו כְּ ֵאין ֵנרֹו ׁשֶּ  וְּ

ָכל ִאיׁש יֵ    ָצִריְך ׁשֶּ ָעָלי וְּ ָיִבין, ׁשֶּ ע וְּ ֲעמֹול דַּ  ו לַּ

ִבים    ֵנר ָברַּ ת אֹור הַּ לֹות אֶּ גַּ  ּולְּ

ִליקֹו לַּ    דְּ הַּ דֹוָלה ּולְּ  ֲאבּוָקה גְּ

ת ָהעֹוָלם  לְּ ּו     ָהִאיר אֶּ

 לֹו". כ  

ב קּוק(     )ָהרַּ

 

 

 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 
 


