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פרשת ויקרא
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כניסת השבת 18:35--
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פרשת ויקרא
צאת השבת – 19:35

כניסת השבת – 18:35

גם השבת ,בכדי לשמר את התפילה הציבורית המשותפת ,נעשה כולנו ,אנשים ונשים ,טף ונוער ,מאמץ גדול
להתפלל בזמנים מאוחדים ,כל אחד בביתו/ה .מנחה ע"ש 18:50-שחרית 8:30-מנחה17:00-
ראש חודש ניסן
כל בוקר המספר העולה
כך כותב הרמב"ם " -היוצא לשדות או לגנות ביומי ניסן שני דיווחים מספריים בחדשות בכל בוקר  -הדיווח
וראה אילנות פורחות וניצנים עולים מברך ברוך אתה על העלייה המתמדת במספר חולי הקורונה בישראל
ה' אלהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בראש המהדורה ,והדיווח על העלייה המבורכת
בריות טובות ואילנות טובות ונאות כדי ליהנות בהן בני במפלס הכנרת בסופה .מצב הרוח הלאומי קשור
אדם".
בחוט לשני המספרים הללו  -האחד משמח ,מרומם
המילים הפשוטות הללו ,על החובה החביבה לברך וממלא תקווה ,השני מדאיג ,מלחיץ וזורע בהלה.
ברכת האילנות ,הופכים בימים הללו לאתגר אמוני גדול טיפה ועוד טיפה תהיינה לים ,שר פעם אריק
במיוחד -
איינשטיין ,ומסתבר שגם וירוס ועוד וירוס יהיו
ימי ניסן הם הזמן הראוי לצאת לשדות ולגנים ,לא
למגיפה.
לשבת בבית סגורים ומבודדים .אלו ימים של "אילנות
מול שתי תופעות הטבע הללו  -גשמי הברכה והמחלה
פורחות וניצנים עולים" ,בדיוק הפוך מהדכדוך הכלל
המתפשטת ,עומד האדם ומרגיש את חסרונו ,איך
אנושי ,שאוחז בנו כשהכלכלה מתרסקת והמחלה
למרות כל האשליה הטכנולוגית אנחנו עדיין תלויים
משתוללת.
ברחמי שמים .איך האדם שהצליח לנצח את כח
נוכח עולם שמשווע לתרופה או לחיסון ,קשה במיוחד
המשיכה ולהגיע לירח ,מתקשה להביס יצור בגודל
להכריז בפה מלא שדבר לא חסר בעולמו של הקב"ה.
מיקרוסקופי .ואיך האנושות שמסוגלת לרקוח
בשעה שבריה קטנטנה מחוללת מגיפה שפוגעת קשות
באנושות ,קשה שבעתיים להאמין במילים "שברא בהם תרופות לסרטן או לייצר פצצה גרעינית ,מתרגשת כל
כך מכמה טיפות של מים.
בריות טובות להנות בהן בני אדם".
ואולי ,חרף כל הקושי ,זה בדיוק לב העניין  -שלברך על שני כוחות אדירים  -האחד מקור של שפע ,השני
הלבלוב זו לא תגובה למציאות אלא נקודת הנחה .מקור של שפעת .מזכירים לנו שכוחות של טוב ושל
שראיית הטוב והשפע היא תרגול פנימי עמוק .רע זורמים כל העת בעולם ,ותפקידנו להעצים את
שהאמונה שהטבע עוד ישוב ויפרח ,שהניצנים עוד יעלו האחד ולהיאבק בעוז בשני.
וילבלבו היא לא מסקנה ממבט מפוכח במציאות ,היא מול שניהם אנו מתפללים ומקווים שייפתח סוף סוף
(פורסם ביום רביעי)
(פורסם ביום חמישי) הסכר .ישועות ונחמות
יסוד אמונתנו .חודש טוב
מתוך "אורות ערפל" -פוסטים קצרים של הרב אילעאי ,מענייני דיומא,
המתפרסמים בכל יום באפלקיציות טלגרם וווטסאפ
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בידוד בשעת מגיפה  /אסף כהן
מערכת יחסים מבוססת על אמון ואמונה
("וַּ יַּאֲ ִמינּו בַּ ה' ּובְ מֹשֶּ ה עַּ בְ דֹו") ותיאום
ציפיות (מתן תורה) .אבל בשביל לתחזק
מערכת יחסים צריך יותר מזה ,צריך לדעת
להקריב .קורבן מעיד על מחוייבות .אדם
שהקריב קורבן בימי קדם הראה שהוא
מחוייב לקשר שלו עם אלוהים .בני זוג
שחיים יחד ולא מוכנים להקריב קצת
מעצמם ולהתפשר ,לא יצליחו לשרוד
לאורך זמן .אולי קשה למצוא את הערכים
שמקרינים לנו הפסוקים על הפשטת
העולה וניתוחה לנתחים אך הקונספט של
קורבן כמחוייבות הוא רעיון חשוב העומד
במרכזו של עולם הערכים היהודי .היכולת
להקריב היא הדרך לקירבה אמיתית.
לדעת לתת מעצמנו גם אם זה עולה לנו
היא הדרך לחברה מתוקנת הגומלת
חסדים.
כשנשארו בני ישראל בבתיהם בשעת
מכת בכורות הם הראו את אמונתם
באלוהים .ההישארות שלנו בבתים היא
הקורבן שאנו מקריבים עבור כלל החברה.
נקווה שבזכות ההתחשבות בכלל המחלה
תפסח גם עלינו ונזכה לפסח כשר ,נקי
מנגיפים ושמח.

תנו רבנן :דֶּ בֶּ ר בָּ עִ יר כַּ נֵּס ַּרגְ לֶּ יָך ,שֶּ נֶּאֱ מַּ ר:
"וְ ַּא ֶּתם ל ֹא ֵּתצְ אּו ִאיש ִמפֶּ ַּתח בֵּ יתֹו עַּ ד
ב ֶֹּקר" ואומר "לך עמי בא בחדריך וסגור
דלתיך בעדך" (בבא קמא ס').
המלצתם של חכמינו להיכנס לבידוד
בשעת מגיפה שואבת את השראתה
מסיפורו של חג הפסח .גם אז ,בשעת מכת
בכורות צוו בני ישראל להישאר בבתיהם
ולסמן את המשקוף והמזוזות כדי שידע
אלוהים לפסוח על הפתח ולא להכות את
יושבי הבית.
כאז גם היום ,בני ישראל ספונים בבתיהם
ומצפים לגאולה.
עם זאת ,פרשת השבוע לא עומדת
במקום ומעבירה את השרביט מספר שמות
 ספר הגאולה אל ספר ויקרא  -תורתכהנים והקורבנות .מסיפורי יציאת מצרים
ומעמד הר סיני המופלאים אנו עוברים
לתיאור איברי בהמות וסדר שריפתם.
תיאורים שלא כל כך מדברים אל האדם
המודרני ,במיוחד כשבית המקדש חרב.
אך המעבר מספר שמות לספר ויקרא אינו
מלאכותי .הוא מתאר את התפתחותה של
מערכת היחסים בין אלוהים ובני ישראל.
התפתחות בריאה המתאימה לכל מערכת
יחסים באשר היא .בראש ובראשונה

מזל טוב למשפחת נירה ואלי רדר להולדת הבת.
מזל טוב לחנה יעיר להולדת הנין ,נכד ליואל ונעמה
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" ַמה ִּנ ְׁש ַת ָּנה"  /נחמיה רפל
בט"ו בשבט לפני כ 60 -שנה כינסה מזכירות
הקיבוץ הדתי את חברי ועדות הדת והתרבות
מכל קיבוצי התנועה ,לדיון בשאלה" :מהי צורת
הסדר המתאימה ביותר לְ קיבוץ דתי? האם
מראש נעדיף את 'הסדר הגדול' ,שמשתתפים בו
מאות אנשים ,או שמא עלינו להעדיף את הסדר
הקטן ,כשמספר מצומצם של חברים עם
משפחותיהם מסובים מסביב לשולחן הסדר?"
מנוסח השאלה אפשר ללמוד ש"סדר
משפחתי" לא עמד על הפרק ,וזה מובן :אמנם
תקופת רודגס כבר היתה מאחורינו ,אבל בכל
קיבוצינו הדירות היו קטנות ולא ניתן היה
לקיים בהן "סדר משפחתי" .השאלה היתה
האם לערוך סדר אחד גדול לכל תושבי הקיבוץ,
או לחלק את המשפחות למספר סדרים,
שייערכו לא רק בחדר האוכל אלא גם בבית
המדרש ,במועדון לחבר ,בכיתות בית הספר,
בבתי הילדים וכד' ,כאשר בכל אחד מהסדרים
האלה יהיו  40 – 30מסובים.
לקראת ההתכנסות נשלחה למשתתפיו
רשימת הנושאים שבהם יתמקד הדיון,
וביניהם :האם יהיה עורך אחד לסדר הציבורי
או עורכים רבים? כיצד יהיה לָּ בּוש העורך ומה
ילבשו החברים? לפני מי תונח קערת הסדר?
האם הילדים יֵּשבו ליד ההורים ועד מתי הם
משתתפים בסדר? האם תהיה הופעת המקהלה
במהלך הסדר? האם להוסיף קטעי קריאה
מהספרות העתיקה והחדשה? ועוד שאלות
והתלבטויות .כאמור ,בכל הנושאים האלה –
שחלקם נקראים היום כנוסטלגיה משעשעת
וחלקם הינם רלבנטיים מאד גם לליל הסדר
הבעל"ט – בכל הנושאים הללו היו צריכים

ּובידּוד ,כל אחת ואחד
בימים אלה של ֶּסגֶּר ִ
מאיתנו עסוק בתוך תוכו גם בשאלה :כיצד
ייראה בעוד פחות משבועיים "ליל הסדר" שלי?
בקול רם ,או במחשבה שאיננו מעיזים להעלות
אותה על דל שפתנו ,אנחנו תוהים כיצד נחגוג
את חג הפסח כאשר ,ככל הנראה ,לא נוכל
להסב ל"סדר" משפחתי או קיבוצי .מי ישאל
ארבע קושיות ומי "יגנוב" את האפיקומן כאשר
ּובזְ ֵּקנֵּינּו ְ ...בבָּ נֵּינּו
לא מתקיים בנו " ִבנְ עָּ ֵּרינּו ִ
נֹותנּו"?
ּוב ְב ֵּ
ִ
בימי הבראשית של רודגס עמדה בפני חברי
הקיבוץ שאלה דומה :הצעירים והצעירות
הורגלו בבתיהם באירופה ל"סדר" משפחתי,
כאשר כל בני המשפחה מסובים לשולחן ערוך
בכלי כסף ובצלחות חרסינה איכותיות ,האב או
הסב יושבים בראש ועורכים את הסדר
בזקנותם המכובדת ,ואילו עכשיו הם חבורה
צעירה של חלוצים דתיים ,שולחנם ערוך
בפשטות ובסגפנות ,על ספסלי העץ קשה להסב,
אין סבים להוביל את ההגדה ע"פ המסורת
המשפחתית ואין סבתות היודעות להכין את
מטעמי החג ע"פ המתכונים שעברו מדור לדור,
רק מעטים מבין חברי רודגס הינם נשואים ורק
לחלקם יש ילדים ,והנה הם נדרשים – מתוך
געגוע למסורת עליה גדלו – לבנות לעצמם "ליל
סדר" מסורתי במציאות חדשה.
על "התוספות לליל הסדר" ברודגס כתבה
בשעתה מנהלת ארכיון הקבה"ד דינה ספראי.
מתוך מחשבה על ליל הסדר שיהיה ,עיינתי שוב
בדפים שבארכיון ,ולמדתי על ההתלבטויות
בשנות ה.50 -
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זמן קריאת שמע של  ...ערבית! נצא להפסקה,
נתפלל ,נסעד ,ונחזור לשמוע את חוות דעתכם
בנושאים נוספים".
כשחזרו המתדיינים לשולחן העגול ,סיפר
שמחה ידידיה מסעד" :אצלנו נעשה ניסיון
לערוך שני סדרים :אחד ארוך ואחד קצר ,וכל
אחד בחר ְבמה שליבו חפץ .אבל בשנה השנייה
איש כבר לא רצה להשתתף בסדר הקצר,
ובעיקר הילדים :הם שאפו להיות בסדר הארוך
והגדול .עלינו ללמוד את הלקח ,שאין בחוגים
שלנו שאיפה להתפטר מהר מן החובה ,וכולם
רוצים לטעום את טעם הסדר עד גמירא".
אברהם אורן משדה אליהו שאל האם יש
קיבוצים בהם "הא לחמא" נאמר בתרגום
העברי ,יצחק ריקלין מעין צורים הזכיר שבעין
צורים הנהיגו לשתות כוס חמישי "על הגאולה",
וחברנו מיכאל (מיכל) פרלמן ,היפנה את
תשומת הלב ל"מנגינות יפות ומתאימות לפרקי
ההלל'" ,והוסיף" :בדקתי ומצאתי ,בתוך
ההגדה יש יותר משלושים פסוקים .יש הצדקה
והידור רב לומר אותם בטעמי המקרא ,ואין
צורך לומר כי יש לדייק בטעמים .יטרח-נא
הקורא ויעתיק לו מראש את הטעמים לתוך
ההגדה ,פן ייכשל בקריאה".
ככל הנראה" ,ליל הסדר" הממשמש ובא יהיה
שונה מכל מה שהורגלנו בו .יפה נעשה אם
ֲשה
נשכיל ליישם את הפתגם "סֹוף ַמע ֶׂ
ְב ַמחֲ ָשבָ ה ְת ִחלָ ה" ,נתכנן מראש את כל מרכיבי
ליל הסדר – המהותיים והטכניים ,הרוחניים
והגשמיים ,ובסיומה של חוויה ייחודית נזכה
לשיר בשמחה ,באמונה ,בתפילה ובתקווה:
ירּושלַיִם ַה ְבנּויָה".
"לְ ָשנָה ַהבָ ָאה ִב ָ

להחליט צעירים שגדלו על "סדר משפחתי" ,עלו
כחלוצים לפני המחנה ,יצרו לראשונה קיבוץ
דתי ,ושרו במלוא הלהטָ " :אנּו בָ אנּו ַא ְרצָ ה
לִבנֹות ּולְ ִהבָ נֹות בָ ּה".
ְ
אפרים יעיר מטירת צבי ,זיכרונו וזיכרון שאר
המוזכרים בהמשך שהלכו לעולמם – לברכה,
אמר" :אנו חייבים להדגיש ,כי דווקא בזמננו
ישנם חברים רבים שאינם יודעים לערוך סדר
בצורה שתהפוך לחוויה לכל בני הבית .רבים-
רבים הם החברים הכמהים להשתתף בסדר
גדול ויפה המאורגן לציבור כולו".
לעומתו ,חברנו חיים איזנר הטעים" :עלינו
להעמיד במרכז הסדר את מצוות 'והגדת לבנך'.
הילדים אינם מוצאים סיפוק בסדר הגדול,
ואילו במסגרת של סדר קטן אפשר למצוא את
הדרך לליבו של כל גיל .עיקרו של הסדר הוא
ההסברה לילדים".
שמחה פרידמן מטירת צבי חילק את הדיון
בין שאלות מהותיות לשאלות טכניות ,והעיר
בחיוך" :בראייה טכניתַּ ,אל לנו לשכוח שאינו
דומה סדר קטן של יבנה לסדר קטן של עין
צורים .ואולי ,הסדר הגדול בו משתתפים כל
חברי עין צורים קטן יותר מן הסדר הקטן של
יבנה ."...
נפתלי לנדסברג מבארות יצחק העיד על
המציאות" :אין לחשוב שאנו מסוגלים לקיים
סדר קטן-משפחתי כמו שהיה בבית אבא .הוא
לא יספק את רצון רוב החברים .אנו חייבים
לחפש דרכים חדשות ,לביים ,לארגן ,לחדש ,כדי
למצוא שביל אל לב החברים".
הדיון התארך ,הטיעונים הושמעו ,הסיפורים
קלחו ,עד שעמד המארגן ואמר" :חברים ,הגיע
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הציבור מסתער על מדפי השימורים  /שמשון
כתוב היה בעיתון :רשתות המזון מדווחות על עלייה של מאות
אחוזים במכירה של מוצרים כמו קטניות ,שימורים ,פסטה ,מים
ונייר טואלט.הישראלים מגדילים את היקף הקניות ומסתערים על
המדפים מחשש לחוסר במוצרי מזון בגלל התפשטות נגיף הקורונה.
לפי נתוני סטורנקסט ,בשבוע הראשון של מרץ זינקו מכירות מוצרי
הצריכה ב 17.9%-לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

אנחנו עושים הפסקה של חצי שעה בין
משמרת למשמרת .הרחקנו לכת ואף
בהסעות אנחנו דואגים שתהיה הפרדה .הכל
בכדי להפחית סיכונים .המפעל
עכשיו צריך להיות מאוד
מפוקס בכדי להבטיח את
רציפות הייצור .הביקושים
עולים על כל דימיון אבל על זה
יענה לך אור".
אור אריכא  -מנהל השיווק
והמכירות" :עוד לפני התפרצות הקורונה
המפעל היה בגידול מכירות משמעותי של
השיווק וזאת בשל רכישת מותג בני דרום,
וכן בשל חדירה שלנו למגזר הערבי ועל כך
סיפרתי לך בפעם הקודמת ששוחחנו.
ועכשיו כמו שוודאי קראת יש ביקוש יוצא
דופן לשימורים ואנחנו נמצאים שם .מדובר
על עלייה דרמטית בהזמנות .אפשר לומר
שהכפלנו את מכירות חודש מרץ לעומת שנה
שעברה.
אני מבקש לשבח את כל עובדי המחלקה
שעובדים קשה על מנת לעמוד בכל
הביקושים והאתגרים העומדים בפנינו.
לשמחתי הרבה חברי יבנה הן במפעל והן

הלכתי למפעל השימורים לברר ,האמנם?
בשולי המדרכה ,ממש בשער הכניסה למפעל,
נעצרתי או יותר נכון עצרו אותי במבט נוקב
ונאמר לי" :עד כאן" .נתנו לי
להבין שחוקי המשחק השתנו .אין
יותר עיתונות חופשית וחופש
העיתונות מוגבל בצוו למרחק שני
מטר לפחות .ואני עמדתי על נפשי:
"אני ,יש לי רק שאלה!?"
"תשאל" הם אמרו ואני כתבתי
מה ששמעתי במרחק  2מטר:
יצחק ברוכי – מנהל הייצור" :בעקבות
הביקוש הגובר למוצרים שלנו הרחבנו את
שעות הפעילות והמפעל עובד כרגע בשתי
משמרות ,מ 7:00-בבוקר עד  1:00לפנות
בוקר .במחלקת החרוזית ,מוצר שהביקוש
שלו גדול מאוד אנחנו עובדים סביב השעון
 .24/6לאור ההנחיות החדשות בעידן הנוכחי
נקטנו בכל הצעדים הנדרשים בכדי להבטיח
את בריאות ובטיחות העובדים והמפעל.
יצרנו בתוך המפעל אוטונומיות .כל מחלקה
עובדת באופן עצמאי בהפרדה מוחלטת
מ ְש ֶּכנ ְָּתּה ,וזה כולל שירותים ,מלתחות,
ארוחות ופינות שתייה .גם בהחלפת
המשמרת אנחנו פועלים במשנה זהירות.
6

לו

נרתמים

ועוזרים

את הייצור והמלאי .אנחנו מקווים שהעולם
שוב ייפתח ונוכל לחדש את ימי הטונה
כקדם".
אני עומד עם אור מחוץ למפעל לא רחוק
מחנות המפעל .אומר אור שהמכירות בחנות
משקפות את המכירות ברשתות השיווק .אם
יש הרבה לקוחות זה אומר שהציבור נמצא
בחשש .כרגע החנות עם מעט לקוחות וזה
אומר שיש קצת רגיעה ואין בהלה.
ומה יהיה מחר? תוך שני מטר נדע.

למאמץ

מחוצה
המשותף.
לא שאלת על הטונה שלנו אז ברשותך ,בשתי
מילים .הטונה והתירס הם המוצרים
המבוקשים ביותר בימים אלה .מלאי הטונה
במחסנים הולך ואוזל .בכדי לחדש את יבוא
הטונה מהמפעל בפיליפינים עומד בפנינו
אתגר גדול .הקורונה שיבשה את הסדר
העולמי וכך יש למשגיחי הכשרות קושי
להגיע למפעל ובלי משגיחים לא נוכל לחדש

הורים יקרים!
צוות ילדים פונה אליכם  -הורים לפעוטים ,מתבגרים ובוגרים:
בימים טרופים אלה ,הטו אוזן קשבת ובאם ישנם קשיים ואתם מעוניינים
בעזרה מקצועית ,אל תהססו לפנות אלינו בכל סוגיה.
אנחנו" ,צוות ילדים" ,לרשותכם בכל שאלה או בקשת התייעצות.
חמוטל (דברת) איתן ,רעות בית אריה ,אפרת עפרוני

האופטומטריסט מנחם לאו לא יגיע עד להודעה חדשה
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ויהי בימי הקורונה  /דינה ספראי
איך מתנהלת ע מותות סיוע בימים אלה? איך נראים חייו של מורה בתיכון? ואיזה פתרונות נמצאו
במקרים של אבלות בימי בידוד? הסתקרנתי ,הזדהיתי ,וזה מה ששמעתי:

שיחה עם נירית אפרתי
נירית משמשת כיועצת ומדריכה של מעון
חדש של הקהילה הזרה בדרום תל אביב
שהוקם בנוה שאנן .מה קורה במעון לילדים
של הקהילה הזרה ,ומה המשמעות של
המגפה לגבי קהילה מורכבת זו?
נירית :המעון נסגר ביום ראשון .אחרי
הסגירה הרשמית עבדתי עוד שבוע ויחד עם
העובדת הסוציאלית קיימנו ישיבות כדי
לתכנן דרכים לשמירה על קשר ותמיכה.
לקח לקהילה הרבה זמן לקלוט מה קורה
ואיזו השפעה יש לזה על החיים שלהם.
בשבוע שעבר נפגשתי עם מנהלות העסק,
שהן אריתראיות ,והוצאנו שני סרטוני
הסברה ,אחד על הימנעות מהתכנסות ,ועל
היגיינה שהיא ממילא נקודת תורפה אצלם,
והסרטון השני  -כמו שכל הגננות עושות
עכשיו  -מפגשי בוקר ,רעיונות יצירה
ומשחק .המעונות הם מגיל  3חודשים עד גיל
 3והסרטונים מכוונים עד גיל  .3כיועצת
ומדריכה הוציאו אותי לחל"ת ביום חמישי,
אבל כחלק מהאחריות אני מתקשרת
למנהלות העסק .במעון שלי לקח זמן
להתארגן לסגירה .פינינו את כל האוכל
שהצטבר ,ארזנו בשקיות מזון ,הזמנו את
ההורים לקחת והם שמחו מאוד.
חוץ מזה אני שייכת לעמותת 'לשובע'
שעוסקת בעיקר באספקת מזון לדרי רחוב,
לעובדים הזרים ,למבקשי מקלט ולמהגרים.

מרגע שנוצרה המציאות החדשה הם
מנתבים לבתים את מנות האוכל ומצרכים
בסיסיים (כולל נייר טואלט) .פעם ביום
משאירים מנה חמה בדלת למי שיודעים
שהוא זקוק ,ויודעים .עוד בעייה של מבקשי
מקלט והקהילה הזרה הוא שהמשכורת היא
מהיד אל הפה ,ועכשיו כשאין להם עבודה,
אין להם כסף .יצא קול קורא לממשלה
לשחרר את החלק משכרם שהם מפקידים
ואמורים לקבל רק ביציאתם מהארץ .כרגע
אין להם ממה להתקיים ואין להם כלל
זכויות .למזלם יש הרבה ארגונים עם לב
גדול שנותנים את המענה הבסיסי.
המציאות שלהם היא אחרת לגמרי ממה
שאנחנו מכירים .המשפחות גרות בחדרים
קטנים מאוד .לפחות אני שומעת מהגננות
שיש להם גם שמחה בלב כי סוף סוף הם
בבית עם המשפחה ונהנים מהיחד ,כי מהרגע
שהם בארץ הם היו במרדף אחרי הכסף.
אני מרגישה מהשיחות איתן שהם לא
מבינים עד הסוף את המציאות ,אצל רובם
השפה העברית לא שגורה ולא זורמת ,והם
לעניות דעתי לא קולטים כמונו כרגע את
הבהלה והחרדה .אני מחוברת גם לארגון
"מסיל"ה" (סיוע לקהילה הזרה) בו כל הזמן
נשלחים מסרים בטיגרינית ,ואותם אני
מעבירה לשטח.
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שיחה עם תמי חיות (מנהלת מועדון "עמך" ברחובות)
לביקורי בית כמובן ,למעט מקרה אחד של
זה לא כל כך נעים לראות מועדון סגור ,ועל
חבר שלא שומע ולא מסכים להשתמש
אחת כמה וכמה כשמדובר במועדון "עמך"
במכשיר שמיעה.
לניצולי השואה שהמועדון הפך לביתם
הטיפולים הסוציאלים נמשכים .הרוב
השני .איך בדיוק מתחזקים קשר עם חברי
מעדיפים טיפול דרך הטלפון" .משלמים? אני
המועדון בימים אלו?
שואלת" .על טיפול מקוון משלמים כמו על
תמי מספרת" :התחלקנו בינינו ,שלושת
טיפול פנים אל פנים".
חברות הצוות ,כך שמדברים עם כל חבר
גם ראש העיר דואג למועדון .הוא ביקש
לפחות פעם בשבוע .אנחנו מעדכנים בקבוצת
ממני להעביר שמות וכתובות ,ושלח חבילת
הוואטסאפ של המועדון ,ורוב האנשים
מזון הביתה לכל אחד .לחברי המועדון יש
מסתדרים או נעזרים בבני משפחה או
מטפלים ,אבל יש מי שלא נותנים למטפל
במטפלים .למשל היום ,לצערנו ,נפטר חבר,
לצאת מהבית מרוב פחד .ואז לא הם יוצאים
(לא מקורונה) ,וכמובן אי אפשר היה ללוות
ולא המטפל/ת .יש קבוצת וואטסאפ של
ולנחם ,אבל המטפל הודיע לי ,ויצרתי קשר
מתנדבים .למשל מישהו הודיע לי שאין מי
עם המשפחה ועם החברים בקבוצה.
שיביא לו תרופות ומיד פרסמתי בקבוצה
להבדיל ,אחד החברים בקבוצה בן  98חגג
והבעיה נפתרה".
יום הולדת ,והמשפחה חגגה לו בחוץ עם
אגב ,מועדון "עמך" צבר ניסיון בטיפול
רמקולים .היה לזה הד בתקשורת ,וכמובן
באנשים בודדים כולל טיפול מרחוק ,ובימים
צוות המועדון היה שותף מרחוק .יש תורנות
אלה הוא מרחיב את פעילותו ברחובות גם
של נוכחות במועדון בין חברי הצוות השכיר,
לקשישים בודדים שאינם חברי המועדון.
ואני מגיעה לשם פעם בשבוע .אני לא מגיעה
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שיחה עם איתי בנדב
השגרה שלי (מאפיינת את רוב המורים ו/או
המחנכים) מתחלקת בין קשר אישי וניהול
הכיתה שלי כמחנך לבין לעבודתי כמורה
מקצועי בכיתות בהן אני מלמד.
עבודתי כמחנך כיתה כוללת שלושה תחומים:
א .קיום קשר אישי עם תלמידיי  -שיחות
אישיות עם תלמידים והורים .חלק
מהתלמידים אמנם יוזמים ביניהם תקשורת
באינטרנט ,אבל מי שאין לו מעגל חברתי
בשגרה ,מתקשה לעיתים עוד יותר בתקופה
הזאת .עבור תלמידים אלו אנחנו משתדלים
ליצור מעטפת ותחזוק בעזרת גורמים שונים
(הורים ,יועצת וכו') ,זה כמובן יותר מורכב
מהרגיל כי אין אפשרות למגע האישי עם קשר
עין ,טפיחה על השכם וכד' .ב .פעולות הפגה
ושיעורי חינוך – מתקיימים באמצעות "זום".
למשל יש פורמט שנקרא "מעגלי שיח" ,שבו
מעלים נושא וכל אחד יכול להביע את דעתו
ואת התובנות שלו בעניין מסוים .ג .ניהול
התחום הלימודי של כיתת החינוך  -תפקיד
המחנך הוא גם לראות שתלמידיו עומדים
במטלות של המערכת השבועית (כל שבוע
מתפרסמת מערכת שעות עדכנית) ולסייע

היכן שניתן כולל רגישות למורכבויות
שנוצרות בהתאם למצב .בניית המערכת
חשובה כדי לווסת את כמות העבודות  .כמובן
שגם אנחנו למדנו מהטעויות שלנו .בשבוע
שעבר היה עומס מוגזם (בוודאי ראיתם את
התגובות ברשת ,)...לכן הפקנו לקחים כך שאין
עומס יתר אבל יש בניית שגרה מקדמת
וחשובה.
כמורה מקצועי להיסטוריה יש לי כ100-
תלמידים בכיתות שונות .אני צריך לייצר
עבורם עבודות ולבדוק אותן .בניגוד למה
שחושבים ,קשה מאוד לקיים למידה מרחוק
אונליין ולאסוף את התלמידים בזמן אחד
לשיעור מקצועי .לכן אני מעלה שיעורים
ליוטיוב באמצעות פלטפורמה מאוד ידידותית
שנקראת גוגל -קלאסרום Google Classroom
ומצרף עבודות מקוונות בהן לא צריך
להשתמש בכלי כתיבה .וכך הם יכולים
לראות את הסרטים בזמנם החופשי כמה
פעמים בזמן שנוח להם (כמובן שיש מועד
הגשה והם מקבלים ציון על העבודה).
בהזדמנות זאת אני רוצה לאחל לכולנו הרבה
בריאות וחזרה לשגרה ברוכה!

שיחה עם חנה שבט:
אני מתקשה להשיג את חנה בטלפון" .זה מה שקורה" היא אומרת "אני בטלפון כל הזמן .עכשיו ,למשל,
דיברתי עם הגיס שלי ,האח של משולם והתעניינתי מה שלומו בניו יורק .ב  18.2 -חזרתי מפלורידה .אם הייתי
חוזרת שבוע אחר כך הייתי צריכה להיות בבידוד! ביקרתי שם אצל אחי ואשתו ,שנמצאים בתקופת החורף
בפלורידה בשכונה יהודית של מבוגרים (אי אפשר להתקבל לשם מתחת לגיל  .)60זה היה לפני גל הקורונה
בארה"ב .גם איתם שוחחתי היום בטלפון ,ומתברר שהם לא חוזרים לביתם בניו יורק בגלל המצב.
היום היתה אזכרה למשולם .אלונה ,כלתי ,ארגנה מפגש משפחתי באפליקציה  .zoomיצאתי מוקדם בבוקר
לבית העלמין ,הכנתי נרות ,ניקיתי וצילמתי את הקבר כדי שתהיה תחושה של ביקור במקום עצמו .כמובן זה
לא אותו דבר .שלחתי להם צילום של פרקי התהילים ,חילקנו בינינו מי קורא ,וקבענו שעה .יום קודם עברתי
עם אלונה על התהליך אבל ברגע עצמו זה לא הלך כל כך טוב .ראיתי הרבה אנשים במסך ,אבל לא כולם יכלו
לשמוע או להישמע .ברוך השם שאת זה יכולנו לעשות .שימח אותי לשמוע את הנכדים משתתפים .היה גם
טוב בזה".
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רווחה נפשית – זה בידיים שלנו  /קובי שטיין
-קשר חשובה .כל עזרה כזו היא משמעותית --למי שזקוק..3למוסס סטיגמות .לא פעם קורה שאנשים
נמנעים מלבקש עזרה או לקבל עזרה
שמּוצעת להם משום שלא היו רוצים שיחשבו
עליהם כך או אחרת .חשוב לשחרר סטיגמה
זו .כל אחת ואחד מאיתנו יכול להיות שותף
למסר שזה בסדר לקבל עזרה ,ובכל מצב
כולנו כאן לתמוך ולא חלילה לשפוט.
 .4לנצח את הבדידות .אחד האתגרים הגדולים
עבור חלקנו בעידן הנוכחי ,היא תחושת
הבדידות .לכן אפשר למשל לפתוח דלת אל
שכן ולשוחח מרחוק ,לעשות שיחות
טלפון/וידאו עם משפחה או חברים ,ולצאת
מעט לראות מרחוק אנשים אחרים ולשוחח
ממרחק.
.5צמצום חרדות .לכולנו יש פחדים .אך
לעיתים הפחד הופך לחרדה .אנו יכולים
לסייע לחברינו לצמצם את החרדה .ראשית,
חשוב להזכיר לעצמינו ולשדר גם לחברינו
שכחברה וכקהילה ,אנו דואגים זה לזה .כמו
כן ניתן לשוחח על מה שמדאיג אותנו ו/או
למצוא עיסוק שיסיח את דעתנו מהחרדה.

אפתח במובן מאליו :התקופה הנוכחית היא
תקופה לא קלה עבור כולנו .תקופה זו דורשת
מאיתנו משאבים נפשיים לא מעטים לשם
התמודדות .ב"ה ,אנו עטופים קהילה תומכת
ורוב צרכינו נענים כמעט בלי שנשים לב .צח"י
עושה כמיטב יכולתו לאתר את אותם
המקומות שבהם יש צורך בתשומת לב
מיוחדת ולתת מענה בהתאם .תמיכה זו כוללת
יצירת קשר טלפוני לבחינת צרכים ו"מצב
רוח" ,כמו גם השלמת הפערים היכן שנדרש.
המטרה היא לשמור על רווחתם הנפשית של
כולנו (ומכאן גם השם "צח"י רווחה" ,שאמון
על הרווחה הנפשית הכללית ,ולא רק על
"מקרי רווחה" כפי שניתן לחשוב) .אבל
המאמצים שלנו לא תמיד מכסים את הכל.
לכן ,חשבנו בצח"י רווחה שיהיה נכון לומר גם
היכן כל אחד מהחברים יכול להתגייס
למאמץ:
.1איתור אוכלוסיות פגיעות .יש ערך רב בזיהוי
אותם חברות וחברים פגיעים יותר .יתכן שאנו
לא מגיעים אל כולם .לכן ,יש תפקיד מכריע
לכל אחד ואחת בקיבוץ ,בשני אופנים  -מחד
לא להתבייש ולפנות ולבקש עזרה .מאידך,
לפקוח עין ולראות כיצד חברינו מתמודדים.
.2להנגיש רווחה .לכל אחד מאיתנו יש גישה כזו
או אחרת למידע על רווחה נפשית ודרכים
להגביר אותה .לפעמים מדובר בעצות טובות,
לפעמים בקישורים אשר מפנים אל מוקדי
סיוע ולפעמים בפעילויות כאלו ואחרות .כל
דרך היא טובה ועשויה לסייע למישהו .אפילו
עזרה בהנגשת אפליקציות שעוזרות לשמור על

כפי שכתבתי

בפתח

דברי ,הדרכים

להגברת הרווחה שלנו הן רבות ,והן
בידיים של כל אחת ואחד מאיתנו .אנחנו,
צח"י בכלל וצח"י רווחה בפרט ,כאן כדי
לסייע היכן שניתן.
שנדע ימים טובים  -צח"י רווחה
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מסע הלוויה בעידן הקורונה  /דינה ספראי
היו יכולים הם היו טסים לכאן אפילו ליום
וחצי ,אבל לא התאפשר.
מי השתתף בהלוויה?
"החברה קדישא ,רוב הילדים של אחי ואשתו,
כל המשפחה שלי ועוד כמה חברים שהגיעו
להלוויה ולקבורה לחלוק לו כבוד .זה מאוד
מעודד שחברים הרגישו כך ,כי באמת ההורים
שלי השתדלו לבוא לקיבוץ פעם בשנה לאורך
כמעט  30שנה".
את הקשר המיוחד של הוריה ליבנה ,תיארה
שושנה בהספדה במלים אלה:
"ביקורכם בקיבוץ היו רגעי השיא של השנה
שלנו .אתה נהנית לרכב באופניים שלי לבית
הכנסת ולחדר האוכל ,והזיכרון הזה מוטבע
בזיכרון הכללי של כולנו .בביקור האחרון
שלכם ,לפני שנתיים ,חברי היו המומים לראות
אותך עוד רוכב ברחבי הקיבוץ .ההשפעה שלך
על חיינו ממשיכה בפרויקטים שהשארת
מאחור :ציפור צבועה מעץ בגינה ,שלטים
מצוירים ומקוריים שציירת לאופניים שלנו,
והספרים שתיקנת .אתה התעניינת בכל אחד
שפגשת בארוחות בחדר האוכל ,בשבילים
ובבית הכנסת .השבוע חברים רבים סיפרו לי
איך הם זוכרים אותך בחום ובחיוך.
אהבת מאוד לבקר בקיבוץ והבעת רצון
למצוא מנוחת עולמים פה .אני אסירה תודה
שיכולנו לכבד את הבקשה שלך.
תודה מעומק ליבי לחברה קדישא שטיפלו
באבא עם כבוד ורגישות בימים קשים אלה,
ולחברי קבוצת יבנה שעוטפים אותי בתנחומים
בימים האחרונים".
ונאחל לשושנה ולכולנו שהימים שעוד נכונו לנו
שיהיו בראש מורם ובבריאות טובה.

היום כבר כולנו מבינים ללבם של חברינו שעלו
לארץ והוריהם נשארו מאחור .גם שושנה
וייסמן נמצאת "במקום הזה" ,אבל החוויה
שעברה עליה השבוע ,עם פטירת אביה ,היתה
מורכבת במיוחד.
שושנה" :אבא נפטר ביום שני בארה"ב,
ובקהילה שלו נערכה ההלוויה בידיעה שייקבר
בארץ ,על פי המשאלה שהביע בעבר .ואז החלו
יומיים של בירוקרטיה ולוגיסטיקה ששאבו
המון אנרגיות בנוסף לפרידה ולאבל .אחי היה
צריך לספק לי מסמכים וניירות של משרד
הבריאות בארה"ב ,כדי שאני אספק לו
מסמכים ממשרד הבריאות פה .גם שם וגם פה
העמידו דרישות מיוחדות ,וזה היה מורט
עצבים .היה צורך להטיס את הגופה מבוסטון
לניו יורק (מניו יורק היו עדיין טיסות) .בסופו
של דבר הצלחנו להביא אותו לקבורה ביום
רביעי למרות כל הבירוקרטיה והקורונה וכל
המשרדים והמהמורות .זה לא היה מובן מאליו
בכלל .היתה הקלה מסוימת שהכל הסתדר.
ואז עוברים ל"שבעה" שהיתה הזויה
לחלוטין .אנשים לא יכלו לבוא לנחם.
התקשורת היתה באמצעות טלפונים ,וואטסאפ
והודעות .שני האחים שלי ישבו בביתם
בארה"ב כבר ביום שני ,ואחי ואני ישבנו מיום
רביעי ,הוא בירושלים ואני ביבנה .מזל שכל
הילדים שלי בארץ ,שזה גם לא מובן מאליו.
הטכנולוגיה היא משהו מיוחד .אנחנו היינו
"נוכחים" בהלוויה שם בשידור חי ,ושמענו
הכל .ואותו דבר אצלנו  -הבנות שלי הסריטו
את כל ההלוויה .זה מוזר ,כי מי מסריט
הלוויה? אבל זה המינימום שיכולנו .אם אחיי
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אתגרונה

 -קורונה בראי הנעורים

קורונה היא מגפה וזה לא משחק ,אבל התקופה הזו פותחת בשבילנו הזדמנות לאתגר
את החשיבה והדמיון ,לצאת מהקופסא ולהמשיך לשחק גם מרחוק!
כבר יותר משבוע אנחנו משחקים בחברת הנעורים משחק וירטואלי שנקרא אתגרונה,
בו הילדים מקבלים אתגר בכל יום ומפרסמים את פרי יצירתם בקבוצת הוואטסאפ של
חברת הנעורים .מי שמבצע את האתגר בצורה הטובה ביותר ,מקבל פרס שווה!
אחד מהאתגרים היה לכתוב שיר ברוח הימים שעוברים עלינו.
השירים שכתב שהנוער היו כל כך מוצלחים ומקסימים שחשבנו שכדאי לשתף אותם גם
בעיתון הנפוץ ביותר בקיבוץ!
שיר  -אנונימי

יובל ליבר
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רעות אריכא
קורונה,
את מפרקת את העולם
מה עשית פה לכולם
בבתים מתחבאים
אנשים מבוהלים
אז תלכי כמו שבאת
כמו סופה בים רוגע
כאן את לא רצויה
כי בעולם זה פוגע
אז תלכי כמו שבאת
תלכי ואל תחזרי
לא רוצים אותך
פשוט לא רוצים
תראי מה עשית פה
הפכת עולמות
אנשים פוטרו מעבודות
בתי ספר הושבתו
אנשים מתו
פשוט תלכי ואל תחזרי

יונתן טחן
החופש הגדול (כאילו) השנה הקדים וכולנו סגורים בבתים.
לומדים להכיר אחד את השני מחדש,
אגלה לכם סוד לא כל יום הוא ירח דבש.
עוד נדבקים ,עוד חולים ,בסוף יהיה בסדר?
הכל בגלל איזה וירוס שנראה כמו כתר
למידה מרחוק הנחיות חדשות?
מבחינתנו כל זה שטויות
כולם כאן כבר מהלחץ הולכים להתעלף
הכל בגלל שסיני אכל עטלף ...

יובל אלטמן
חבר יקר,
להלן חמשיר מעודד.
רציתי לכתוב לך מכתב עידוד ,כל עוד אתה בבידוד
זה הזמן להוריד הילוך ,ולפתוח כל בוקר את היום בחיוך
הקפד להסתכל על הנשמה מבפנים ,ולא במראה שמבליטה חצקונים
מחכים לך ארבע עשר יום שתוכל להסתובב ,ולפגוש מחדש את
כל מי שאתה אוהב
מחכים לך באהבה,

אז תלכי כמו שבאת
כמו סופה בים רוגע
כאן את לא רצויה
כי בעולם זה פוגע
אז תלכי כמו שבאת
תלכי ואל תחזרי
לא רוצים אותך
פשוט לא רוצים

החברים מהשכבה

שיר הקורונה  /טל פניני
קורונה קורונה אני כותב עלייך שיר ,בזמן שאת מתפשטת בכל אזור
ישוב או עיר.
קורונה קורונה אני ממשיך לכתוב ,ורק שתדעי יש בך דברים שאפשר לאהוב.
הדברים ששמעתי הם המון בדיחות ,וגם שאת הטבע את מתחילה לרפאות.
אני מבקש ממך יפה תפסיקי להרוג .וגם מהתקציב אנחנו מתחילים קצת
לחרוג.
כל מקום פושט רגל הכסף כבר נגמר ,תפסיקי עכשיו או שסופך יהיה מר.
מדענים תתחילו לעבוד ,תמצאו תרופה ,או שהיא לא תעצור לעולם

כזאת היא המגפה.
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אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני

MRKYAVNE@clalit.org.il

שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום שני 15:30-14:00
יום ראשון 16:45-14:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
יום שלישי 13:00-09:30

תורים יתבצעו טלפונית בתיאום עם המרפאה אלא אם יוחלט אחרת.
בימי שלישי מ 08:00-עד  09:30מתקיימת ישיבת צוות ומענה טלפוני לא יינתן בזמן הזה.
בימים א'-ה' יינתן במרפאה מענה טלפוני מ 7:00-עד  13:00ובימי שישי מ 7:00-עד .12:00
מזכירים כי את בדיקות הדם ניתן לבצע ,לאחר תיאום טלפוני ,בימים א' -ה' בין  9:00ל. 9:40-
שישי במרפאה - 27.3 :ליזט

-

 – 3.4אורית

תודה על כל מה שבראת ,תודה על מה שלי נתת .על אהבה ובית חם
נהוג בשבת הקרובה לר"ח ניסן לברך על האילנות" :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך
העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות
בהם".
מוזמנים לכתוב ברכה בבית ולשים על העץ הקרוב לביתכם.
משפחה מבשלת  -צלמו עצמכם מבשלים ,צלמו את המתכון תשלחו לנייד של
עומר אניקסטר  050-6998220ואנחנו נעלה סרטון בשיתוף ויוזמת הלימונים.
מבצע אופניים  -בטוח יש ליד כל בית אופניים לא תקינים .אתם מוזמנים לקחת
אותם ,לצבוע ,לקשט ולאבזר ...ולשים אותם כמיצג אופניים לאורך הכביש העוקף .
צלמו ושילחו לנו.
ביום שלישי נחלק שוב לבתים ערכות יצירה (כדורי קלקר ופייטים ,מובייל פרפרים,
גירים לציורי גרפיטי על המדרכות והשבילים וכד').
פרסום נרחב והרשמה יישלחו ביום ראשון.
מלב אל לב  -בתחילת השבוע נחלק כדור חימר לכל משפחה .מהכדור נכין לבבות
ולאחר מכן נכין קיר מלא ומעוטר מכל הלבבות .פרסום ופרטים בתחילת השבוע
הבא .הלימונים וצוות קורונה
אנחנו עובדים על ערכה לפסח .הצעות ורעיונות יתקבלו בברכה.
מאחלים לכולנו הרבה בריאות היו חזקים עם הרבה שמחה בלב וביחד נתגבר.
ועדת התרבות וצוות הקורונה  -יונה עפרוני ,נירית אפרתי ורחלי ויצמן
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דרישת שלום  /רחל שפירא
ְמח ָֹּרצִ ים עַּ ְנפֵּי הַּ ַּזיִת
יקים.
כִ פְ נֵּי הַּ ּו ִָּת ִ
ַּגעֲגּועִ ים צֹובְ ִטים עֲדַּ יִן
נֹוס ִקים.
רֹורים ְ
כְ שֶּ הַּ ְד ִ
הַּ ְיל ִָּדים ְשקּועִ ים בֵּ ינ ְַּתיִם
בְ סֹוד הַּ ִמ ְשחָּ ִקים.
ִטירֹונִים חֹול ְִמים עַּ ל בַּ יִת
ּוזְ ֵּק ִנים עַּ ל מֶּ ְרחַּ ִקים.

ְשעַּ ת עַּ ְרבִ ית ל ְַּאט נִגְ מֶּ לֶּת
ִמ ַּלהַּ ט הַּ חַּ מָּ ה.
חַּ לֹון נִפְ ָּתח ,נִפְ ַּתחַּ ת דֶּ לֶּת
ּובַּ ְשכּונָּה ְתכּונָּה.
קּוקים ַּל ֶּילֶּד
הֹורים זְ ִ
עֹוד הַּ ִ
וְ עִ יר ל ְִשאֹונָּּה.
וַּאֲ נ ְַּחנּו ְלכָּל ֵּאלֶּה
וְ הַּ ִשיר – לַּמַּ נְגִ ינָּה.
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