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מי חשב על זה אז?
פרשת ויקהל  -פקודי שבת החודש
צאת השבת 18:30--

כניסת השבת 17:30--
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פרשת ויקהל-פקודי שבת החודש
צאת השבת – 18:30

כניסת השבת – 17:30
חברים וחברות( ,נשלח לחברים אור ליום חמישי)

גרה "תמידים כסדרם" במציאות כה חריגה.
בכדי לשמר את התפילה הציבורית המשותפת
שלנו ,אני מציע כי אם איננו יכולים להתכנס
במקום אחד ,נמשיך להתכנס בזמן אחד.
מנחה ע"ש 17:45-שחרית 8:30-מנחה17:00-
נעשה כולנו ,אנשים ונשים ,טף ונוער ,מאמץ גדול
להתפלל בזמנים מאוחדים ,כל אחד בביתו/ה.
לשגרה,
לשלווה,
לרפואה,
בתפילה
לחיבור ולאיחוד .מהרה יקוימו בנו דברי הנביא:
"וְ ְזָר ָחה לָכֶם ְיִר ֵאי ְש ִמי שֶ מֶ ש צְ דָ ָקה ּומַ ְרפֵ א
אתם ּופִ ְש ֶתם כְ עֶגְ לֵי מַ ְרבֵ ק" מלאכי ג',
בִ כְ נָפֶיהָ וִ יצָ ֶ
כ'.
יהי רצון שנזכה לצאת בקרוב לאור השמש
המרפא ,כעגלים השמחים לצאת לרעות באחו.
ישועות ונחמות  -הרב אילעאי

אני כותב את המילים הבאות ביד רועדת ,מתוך
תחושת אחריות לכלל ולפרט .ברגשי צער גדולים,
אך גם בתקווה שמתוך החלטות שכאלו נצא
בע"ה מאפילה לאורה ומן המצר למרחביה.
לאור הנחיות משרד הבריאות האוסרות על
התכנסות ולאחר התייעצות עם מומחים ,עלינו
להימנע לעת עתה מכל תפילה במניין .יחד עם
המזכירות וצוות צח"י ,החלטנו על סגירת בית
הכנסת והמניינים השכונתיים בכל התפילות,
בחול ובשבת ,עד להודעה חדשה .חז"ל לימדונו
ש"חמירא סכנתא מאיסורא" ,וממילא חשש
הסכנה גובר על חובת התפילה בציבור.
בעת הזו אנו זקוקים לתפילה הציבורית יותר
מאי פעם .גם לבקשת רחמי שמים ,וגם לשמירת
השי

מזל טוב לשמוליק ונעמי טסלר ולסבתא רבתא חנה להולדת הנכד/הנין ,בן בכור לרחלי ויהב.
מזל טוב לשירה ובניה (מחנך כיתה י"א) גרוס להולדת הבן.
מזל טוב לאריאל ורותי דיטור לבר המצווה של הנכד איתי ,בנם של ארי וצביה.
מזל טוב לחנה שבט להולדת הנינה ,נכדה לארי וצביה ,בת לשלומציון וצוריאל בלוך.

קול ששון וקול כלה קול חתן וקול כלה
מזל טוב לאריאל ועדי לרגל חתונתם המיוחדת שהתקיימה ביום חמישי,
בצנעה ובשמחה וזאת לאור הנסיבות.
מזל טוב למשפחת החתן יהודה ומזל גוטליב ולמשפחת הכלה ,משפחת יפרח.
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עם הספר בעולם הקליפ /

הרב חיים נבון (מליקוטי ארי ג')
במקומו מונח ,ויצירות אומנות רבות
מעשירות את עולמנו הרוחני :אך את
הבכורה אנו שומרים לספר.
פעם תיאר עמוס עוז את מעלותיה של
"ממלכת הצללים" היהודית שהתקיימה
במזרח אירופה" :על אף עונייה הנורא",
כתב" ,מעולם לא גווע בה אדם ברעב ,ולא
היה בה איש שאינו יודע לפחות קרוא
וכתוב" ("באור התכלת העזה" ,עמ׳ .)33
העובדה הראשונה היא כנראה משמעותית
יותר מהשנייה .אך גם ההיגד השני מלמד
אותנו הרבה על האופי הקיבוצי שלנו,
היהודים .בתקופות שבהן כמעט לא היו
נוצרים שיכלו לקרוא ,מלבד כמרים
ונזירים ,אצלנו כל איש ידע לקרוא ואף
ללמוד .ההשקעה הנפשית והחומרית
בלימוד התורה לאורך הדורות היא
מדהימה ,בעיקר כשמתחשבים בכמות
המצומצמת של המשאבים שהיו זמינים
בשנות הגלות .בתקופת מסעי הצלב ,בין
פרעות לשוד ,התמסרו יהודי צרפת וגרמניה
ליצירה התורנית הכבירה של ספרות בעלי
התוספות .זהו אחד ממעשי הגבורה
הרוחנית המרשימים ביותר בתולדות
האנושות" .עם הספר" ,כך כינה אותנו
היינריך היינֵה.
תרבות הלימוד והקריאה שלנו חינכה
אותנו לחשיבה מופשטת ולהעמקה עיונית.
לא נוותר עליה כל־כך בקלות :לא נחליף את
תרבות הספר בתרבות הקליפ.

פרופ׳ ניל פוסטמן טוען שזה ההבדל בין
עידן הדפוס לעידן הטלוויזיה :בתקופה
שאנשים היו רגילים לקרוא טקסטים ,הם
היו רגילים לחשיבה מאומצת ושיטתית,
התובעת סבלנות וריכוז .לעומת זאת,
הטלוויזיה (והאינטרנט) מרגילים אותנו
גירויים
של
פוסק
בלתי
לשטף
אסוציאטיביים ,ופוגעים ביכולתנו להתרכז
במאמץ אינטלקטואלי יסודי.
במקום הקדוש ביותר ,בנקודת הלב של
חיי היהדות ,נמצא  -טקסט .שהרי עשרת
הדיברות הם טקסט .טקסט אלוהי ,טקסט
מקודש .רצף של מילים המביעות את
הציוויים היסודיים של אמונתנו.
דומה שעובדה זו אינה מקרית .היהדות
מעריכה ומוקירה את תרבות הטקסט.
מרשל מקלוהן טבע את האמרה "המדיום
הוא המסר" .כלומר :אי־אפשר להפריד בין
תוכן הדברים לבין האמצעי שבו הם
נמסרים .כאשר תוכן מסוים נמסר
בטלוויזיה ,השפעתו שונה מאותו תוכן
בדיוק הנמסר בספר .היהדות בוחרת בספר.
ביהדות רווחת הסתייגות עתיקה מן
האמנות הפלסטית ,בעיקר בגלל האיסור
"לא תעשה לך פסל וכל תמונה" (שמות כ׳ ,ד).
דומה שההסתייגות הזו קשורה גם לתרבות
היהודית של לימוד ועיון .תרבות הקריאה
והלימוד מתוך ספרים יוצרת אישיות עיונית
ומרוכזת יותר מאשר תרבות של חוויות
פלסטיות ויזואליות .כבודה של האומנות
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ההתנהלות המשקית בעידן הקורונה  /עמית חפץ
בהקשר זה ניתן לציין שקיים גם ביקוש
גובר לטונה.
בוצע סקר סיכונים שעל פיו הוחלט לשלוח
חלק מהעובדים לעבודה מהבית וכן נעשתה
הפרדה מוחלטת בין מחלקות המפעל .נעשו
סידורים להפרדת ההסעות ,ההסעדה וכד'.
כמו כן הוגדרו תפקידים בהם נדרש גיבוי
ונעשו הסידורים המתאימים לכך שלא יהיה
מגע בין שני האנשים שנדרשים לגבות זה
את זה.
בעלי כנף  -פעולתה של המדגרה חיונית
להמשך האספקה של בשר לתושבים ולכן
העבודה נמשכת (כמעט) כרגיל .אי לכך גם
אספקת ביצי הרבייה חייבת להמשך ולכן
המשך הפעילות בלולים חיונית.
תמונה דומה מתקיימת במדגרת "יפה הוד".
גם שם נמשכת העבודה הרציפה.
בכל ענפי בעלי הכנף ביצענו סקר סיכונים.
בעקבות הסקר ננקטו פעולות בדומה למה
שתואר לעיל.
רפת ומרכז מזון  -ענפים אלו נכללים גם
הם במל"ח .ננקטו צעדים כנ"ל.
מפעל שעוני עדי  -בעקבות הוראות משרד
הבריאות שיש לסגור את הקניונים ועסקים
שאינם הכרחיים ,נעצרה כמעט לחלוטין
הפעילות .אתמול נסגרה חנות המפעל לאחר
שהחנות בקניון הזהב נסגרה לפני מספר
ימים.
בעקבות עצירת הפעילות אנו נערכים
לצמצום ניכר בכח האדם .בשלב זה עדיין

קצב האירועים ,היקפם וההשפעה על חיינו
עולים על כל דמיון .אני מבקש לעדכן במה
שקורה בענפי הייצור שלנו (ומקווה שזה
יישאר רלוונטי עד לפרסום .)...
בסה"כ רוב ענפי המשק ממשיכים לתפקד
באופן תקין ,תוך שננקטים צעדים להקטנת
הסיכון לעובדים וכן בהתחשב בכך שאנו
עלולים להידרש לתפקד גם במקרה בו
יאובחן אצלנו חולה חו"ח ...
באופן כללי ,רוב ענפי הייצור שלנו נכללים
במל"ח (משק לשעת חירום) ולכן פעולתם
התקינה הכרחית ,לא רק לנו אלא גם
למדינה כולה.
ככלל ,הגדרנו כי יבוצעו עבודות הכרחיות.
משימות אחרות יידחו לזמנים אחרים ...
אנשים שיכולים לבצע את עבודתם מהבית
יעשו זאת .כמו כן סוכם על משטר עבודה
במשרדים בדרך שתצמצם למינימום את
המפגשים בין העובדים .הוגדרו תפקידי
מפתח ומי ימלא אותם.
יחד עם מש"א מיפינו את הפעילויות
שנסגרו וכן את המשימות שנוספו ואנו
עושים מאמץ לווסת את כח האדם בהתאם.
קבוצת יבנה-מוצרי מזון  -כפי שכולנו
רואים בתקשורת ,ישנה 'הסתערות' על
רשתות השיווק .עובדה זו בתוספת ההכנות
לפסח הבעל"ט הביאו לגידול משמעותי
בביקושים .מפעל השימורים נכלל במל"ח
ולכן פעולתו התקינה חיונית .גם חנות
המפעל פועלת ,וישנה היערכות לשמור על
הפעילות בחנות ולספק מענה לצרכים.
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ההשפעות ההרסניות של המצב על כלכלת
העולם .אני לא חושב שניתן להבין את
המשמעות הכלכלית ארוכת הטווח של
משבר ,אולם אין חולק שתהיה השפעה
שלילית משמעותית מאוד .ייקח זמן רב
(מאוד) עד שהכלכלה העולמית והמקומית
תתגבר על ההפסדים העצומים .רמת החיים
תיפגע ללא כל ספק ואני מעריך שזה יגיע גם
אלינו.
פרויקטים שונים שעסקנו בהם כגון :בנייה
ועסקאות נוספות ,למעשה נעצרו ומי יודע
מתי יתחדשו.
אני בטוח שמאמץ משותף של כולנו
בהתגייסות לעבודה ומאמץ לתפקד כחברה
וכקהילה מגובשת ומאוחדת יאפשרו לנו
לעבור את המשבר .יש לנו את האמצעים
לצלוח את המשבר ואולי אף לצאת ממנו
נשכרים בטווח הרחוק.
בתקווה ותפילה לבריאות וחזרה לחיק
השגרה הברוכה,

מתבצעת פעילות מכירה באינטרנט ופעולות
פנים-מפעליות שונות.
בכל ענפי המשק נעשתה בדיקה איזה
מעובדנו השכירים אינם יכולים ו/או רוצים
להמשיך את עבודתם .עובדים שמקום
עבודתם נסגר לחלוטין או שלעת הזו הוחלט
לצמצמה ,הוצאו לחופשה כפויה או לחופשה
ללא תשלום.
האפשרויות השונות הוצגו למנהלי
הפעילות ולעובדים ויחד אנו מקבלים
החלטות כיצד לפעול .תהליך זה כרוך
בקשיים עצומים הן לעובדים והן למנהלי
הענפים .מחלקת השכר מטפלת בניירת
הנדרשת ולעזרה לעובדים מול ביטוח לאומי
ומוסדות נוספים.
נראה לי שעלינו להתארגן לתקופה ארוכה
של חוסר ודאות כללי וחוסר ודאות כלכלי
מאוד גדול .כולנו עוקבים בדאגה אחר
התפשטות הנגיף בעולם ובישראל ואחר
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
להוראות ,והשני הוא רווחתם של החברים
ומשפחותיהם ,על צרכיהם המגוונים .גם
אנו מתלבטים מאוד בין השניים וזה יכול
להסביר גם התלבטויות שהיו לנו ואף
שינויים בהחלטות .אנו פתוחים להצעות
והערות ,אך בסופו של דבר יש כאן איזון
בין שני השיקולים וניהול סיכונים ,ועל כן
חובת כולנו להישמע להוראות ולהקפיד על
ביצוען.
עד כה היטבנו לשמור על שגרת חירום,
הן בהפעלת המשק (ראו מאמרו של עמית)
והן בהפעלת השירותים המותרים :בית
כנסת ככל שניתן היה ,מערכת החינוך עד
שלא היה ניתן והמטבח והמחסן .לאט
לאט נסגרים השירותים ואיתם מתחזק
הצורך לעזרה למשפחות  -הצעירות
ברוכות הילדים והקשישות .אנו ממפים
את הצרכים ופונים אל אלה שנראה לנו
שזקוקים לתמיכה .מכם אנו מבקשים
סיוע פשוט ,על ידי פנייה אלינו ובקשה
ישירה לעזרה בשרות זה או אחר.
תשומת לב מיוחדת ניתנת לנוער .מצד
אחד הם משאב חיוני להפעלת המשק
והקהילה .מצד שני מוטלת עלינו חובת
הזהירות לשמור עליהם ולמנוע מפגש בינם
לבין האוכלוסייה הקשישה ,מפגש שנחשב
על ידי המומחים למסוכן .אנו מתמרנים
על פי עקרונות אלה וכך נאלצנו לבטל את
פרויקט הניקוי בבתי המבוגרים שהנוער
לקח על עצמו ,אך נשתמש בהם לעבודות

עיקר עבודת המזכירות מוקדשת לצח"י
ולהתייחסות למצב הקיבוץ בעקבות
הנחיות משרד הבריאות .כמו שאר
הקיבוצים והיישובים הקטנים יתרוננו
הוא בבידודנו היחסי .חסרוננו הוא ברמת
השיתוף ובתלות הגדולה שלנו בשירותים
המרכזיים .קל יותר לכאורה לשמור מפני
כניסת הנגיף אך כאשר תהיה חלילה
הדבקה ביבנה ההשלכות תהיינה קשות
יותר מאשר במשפחה בעיר.
כל זה דורש מכולנו  -ילדים ,נוער,
מבוגרים וקשישים  -לנהוג באחריות לא
רק לגבי בריאותנו אלא לגבי בריאותו של
הציבור כולו .אכן ,הערבות ההדדית
מתחזקת והיא מתבטאת הן בנכונות של
חברים לתת כתף ולסייע ,אך לא פחות מכך
במודעות של כל אחד להבין שגם אם הוא
סומך על חוסנו ובריאותו הוא חייב להיות
רגיש לצרכיהם של כלל חברי הקהילה
ולבריאותם.
חברי צח"י מתכנסים מידי יום; יהודה
שריד ומיכל רפל שמנהלים את צח"י,
שרית חפץ הדוברת ,ושאר בעלי
התפקידים בשגרה ובחירום .ההתייחסות
היום-יומית הכרחית לאור השינויים
התכופים שרובם מתבטאים בחיזוק
ההפרדה הקהילתית .מול חברי צח"י
עומדים כל הזמן שני עקרונות :הראשון
הוא חובת הזהירות ,הצורך לחזק כל הזמן
את ההפרדה הקהילתית בהתאם
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תתקבל בברכה .בתוך זה הגוף המוביל הוא
צוות הווידיאו וכן חברים "טכנולוגים"
שיכולים לסייע לכולנו ליצור תקשורת
בריאה באמצעים דיגיטליים ללא פגיעה
בחובת הבידוד והסגר שיוטלו עלינו.
אנו חשים שעד עתה יבנה עומדת בכבוד
במשימה ומתפללים שנשכיל להתגייס
כולנו לשמירה על בריאותנו ומצב רוחנו עד
יעבוד זעם.

חיוניות אחרות .מההורים אנו מבקשים
שיתוף פעולה הן בהסברה לנוער והן
בהערות והארות לנו כצוות כאשר נראה
שאנו טועים.
כולנו מתפללים לחזור במהרה לשיגרה,
בבריאות טובה ,אך אין מי שאינו מודע
לכך שמדובר באירוע של שבועות רבים ועל
כן נדרשת מכולנו הסבלנות ,הרגיעה,
והתכנון לטווח רחוק .במקביל ,כל יוזמה
רעננה לשמירה על בריאותנו הנפשית

תודה!
לכל המתגייסים למשימות הדחופות,
לכל הנענים ברצון לשיבוץ לעבודה חיונית,
לכל המעמידים את עצמם ּומרצם לרשות המערכת,
לכל המשתפים פעולה עם ההוראות מלמעלה והשינויים מלמטה,
לצעירים ולמבוגרים ,לבני הנעורים ולבני הגיל השלישי –
אנחנו גאים בכם!
תודה מיוחדת לענפי השירותים המרחיבים את יכולותיהם – ענפי המזון ,החנות ,הבגד –
ולכל המנהלים והמרכזים הנושאים בעול ההובלה,
ומאפשרים לכולנו לחייך בעיצומם של ימים לא פשוטים –
תודה!

צוות משאבי אנוש
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מערכת החינוך בעידן הקורונה  /דני הרץ
הגזרות האחרונות שלחו את כולם הביתה.
עדיין הנוער מאד מעוניין להתגייס למשימות
של עבודה והתנדבות ,לא ברור אם זה ניתן.
ותודה למדריכים שוהם ברטוב ויובל
גרינשטיין על ההובלה ,שיבוצי העבודה
והפעילות שאינה פוסקת ,גם אם לא באופן
השיגרתי.

מי זוכר שרק לפני שבוע וחצי חגגנו את
פורים ברוב עם ,אמנם רק "העם" שלנו ושוק
פורים רק עבור ילדינו .היום כולנו בבית ,אין
חדר אוכל ,אין בית כנסת ואין בתי ילדים.
מהתכנסויות של  ,100ירדנו ל 10 -ועכשיו כל
אחד לעצמו ולמשפחתו.
אנסה לתת סקירה על מה שקרה וקורה
במערכת החינוך.
כבר בתחילת הגזרות נסגרו כל בתי הילדים:
פעוטונים ,זוגונים וכו' .בתי הספר נסגרו
ונערכו ללימוד מקוון ,דרך המחשב.
בימים הראשונים ,בכיתות א'-ו' נערכנו
לפעילויות הפגה ,יצירה וספורט ,בקבוצות
של עד  10ילדים .מידי יום נעשה שיבוץ
פעילויות לפי קבוצות ומדריכים .זה נמשך
יומיים עד שגם זה נאסר .נאלצנו לשלוח את
לחל"ת.
התושבים
המדריכים
נכון להיום ,מור וולף וצוות המובילים
שומרים על קשר עם הילדים ומנסים קצת
להפעיל אותם דרך אמצעי התקשורת.
צוותי החינוך ,בסיוע של חברת נעורים ,עוד
הספיקו לנקות את בתי הילדים והפעוטונים
לפסח.

לימונים
נוער הלימונים ,התיכון ,הספיקו בימים

הספורים שעוד מותר היה ,לנקות את חדר
האוכל לפסח ,כסאות ושולחנות .הם עזרו
לצוותי החינוך בהפעלת קבוצות הילדים א'-
ו' ,עזרו במשק ילדים וברפת .נכון לעכשיו,
לאור המגבלות החדשות ,הופסקה עבודתם.
ניתן יהיה להיעזר בלימונים רק בעבודות
חיוניות ובהתאם להוראות משרד הבריאות.
לאור ההתפתחויות ,כל הזמן מתגלים
צרכים חדשים .כל זה רק במידת הצורך
ובהסכמת ההורים.
אז מה עושים בזמן הפנוי?
בית הספר ,נכון לרגע כתיבת המאמר,
ממשיך לעבוד בצורה מקוונת .כל יום ישנם
 2-3שיעורים שבסופם יש מטלות שצריך
להגיש עד  24:00באותו יום.
בנוסף ,יש מדריכות .מיכל שליסלברג עד
לאחרונה לקחה על כתפיה את כל המשימות
הקשורות בהפעלת הלימונים :עבודה,
פרויקטים התנדבותיים כגון "דוגו" ,ערב
הפיצות ,קייטנת איל"ן ועוד .בימים אלה
הצטרפה אליה פז בגלייבטר כתגבור ,וכבר
יצרה קשרים יפים וטובים עם הנוער.

חברת נעורים
הנוער נרתם במסירות רבה לניקיונות ועזרה

בכל מה שצריך :ניקוי פסח ,ניקוי מכוניות,
ניקוי הבית האדום ,עזרה בזיתיה ועוד .אין
זה מובן מאליו לצד המשימות הלימודיות
הרבות .מעריכים מאד ואשרינו שזהו הנוער
שלנו.
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שתי הנפשות הטובות האלה כעת עושות את
המיטב ושומרות על קשר רציף עם הנוער
באמצעים שונים.

משק ילדים
יקיר ששון הציע את עזרתו ,מתוך דאגה

ואכפתיות לשלום החיות ,ולקח על עצמו את
הטיפול והחזקת משק ילדים בימים טרופים
אלה .יישר כוח גדול.
------------------------

ציבור ההורים מוזמן לפנות בשאלות או
פניות לעזרה לדני או לנח.

הביא לדפוס – דני הרץ
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בית הספר העל תיכוני בעידן הקורונה  /יאיר לסלוי
מערכת הלמידה השבוע פעלה במתכונת של 2
משימות לימודיות ביום .המשימות ניתנות
לביצוע באופן עצמאי ומתי שנוח לתלמיד .יש
חובת הגשה בו ביום כדי לתת מסגרת זמנים
ולמנוע דחיינות.
יש גם מורים שמשתמשים באפשרות לניהול
שיעור מקוון ומזמינים את התלמידים ביום
ובשעה מסוימת להצטרף לשיעור בו שומעים
את קולו של המורה ומתנהלת אינטרקציה בין
התלמידים.
העובדה שבית הספר משתמש כבר מספר
שנים בכלים טכנולוגיים שמרכזים את
הלמידה ברשת האינטרנט ,ורוב המורים
והתלמידים מורגלים בכך ,נותנת את פירותיה
במצב החדש שדורש בקיאות במרחב
הדיגיטלי כמו בטוש ובלוח.
הלמידה מרחוק שנכפתה עלינו בגלל
המחלה ,מקדמת את המורים והתלמידים
ברכישת כלים שיעזרו להם בהכנה לעולם
למידה עתידי  -יכולת למידה עצמית ,שימוש
במרחב הדיגיטלי למטרות של למידה ,שיתופי
פעולה ,פיתוח יזמות וחדשנות (יכולת למצוא
פתרונות להתמודדות עם מציאות לא מוכרת
וחוסר ודאות).
למרות כל היתרונות אנו מייחלים ליום בו
נחזור למציאות הנורמלית בה נפגוש את
תלמידינו ,כמו שנאמר בפרשת השבוע
שעבר":ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר
ידבר איש אל רעהו"...

בשבוע שעבר התבשרנו שבתי הספר נסגרים
עקב מגיפת הקורונה ,משרד החינוך הנחה את
בתי הספר שהאחריות החינוכית והאחריות
ללמידה של הצוותים החינוכיים ממשיכים.
צוותי החינוך קיבלו את המשימה שהוטלה
עליהם בשמחה ובהבנה ואכן ממשיכים להיות
אחראים לתלמידים ועושים מאמצים גדולים
להמשיך לשמור על קשר טלפוני עם
התלמידים ,לפגוש את הכיתה בשיעור מקוון
בו כולם רואים אחד את השני ויכולים לשוחח
במרחב כיתתי.
הלמידה מרחוק מזמנת אתגרים רבים,
בראש ובראשונה מפני שאין מסגרת .בית
הספר מקנה מסגרת של שיעורים ושל כללי
התנהגות .המשך הלימוד ללא מסגרת וכללים
זה מרחב חדש שהתלמידים והמורים לא
הורגלו בו.
האתגר השני הוא :של מי האחריות על
הלמידה? שאלה זו עולה באופן תדיר בשיגרה
בבית הספר ותמיד התשובה היא  -של
התלמיד .אבל בעת הזו האחריות היא בלעדית
ותלויה כמעט רק ביכולותיו לגייס את עצמו
ולהתמודד עם למידה עצמאית.
ההורים שבשיגרה כמעט ולא מעורבים
בלמידה של ילדיהם הפכו בין לילה למורים
במובן מסויים .הם צריכים לשמור על מסגרת
למידה ,הם נדרשים לסייע לימודית אם הילד
לא מבין .התוספת לתפקיד ההורי שגם ככה
קשה בימים אלו מעלה קשיים וסרטונים
ברשת של הורים מיואשים.
10

"אין דבר משחרר יותר מן השמחה"  /רבי נחמן מברסלב

בעידן הקורנה  I love -יבנה
בשביל לרומם את האווירה ולהוסיף שמחה ,להלן כמה רעיונות לפעילות:
"עוברים את זה ביחד" במסגרת הפרויקט כל משפחה מכינה שלט מקושט בבית שבו
כתוב –  I loveיבנה .יש להצטלם עם השלט ולשלוח למספר ( .050-6998426לרחלי ויצמן)
מכל התמונות נבנה סרטון ונעלה לכולנו את מצב הרוח.
בבקשה לשלוח את התמונות עד יום רביעי הבא (.)25.3
כמו כן "שיר ישראלי"  -כל משפחה בוחרת שיר ישראלי שהיא
אוהבת ,שרה ,מנגנת ,מצלמת ושולחת סרטון קצר ,וגם ממנו נעשה
קליפ שישודר בערוץ הפנימי שלנו.
במהלך השבוע הבא נחלק לפי שכונות חבילה עוברת שבה כל משפחה
תעביר משימה למשפחה הבאה .וגם את זאת נתעד.
מתחילים לעבוד על "שירת מרפסות" – נשמח לעזרה ורעיונות ,כל יוזמה ברוכה!
יחד נקווה שבקרוב נעבור את התקופה הקשה הזאת.
שבת שלום ועדת התרבות
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דיווח מוועדת צעירים
שלמה אטיאס מתגייס לחטיבת הנח"ל.
בהצלחה רבה לכולכם .שמרו על עצמכם
ועלינו והמשיכו לעשות חיל.
אפרת (גדיש) וישי אייל חזרו מחו"ל
ומצטרפים לקהילתנו במעמד של עצמאות
כלכלית.
רותם מוזס ,תואם נחליאל ,מיכל בית אריה
חזרו שלושתן הביתה מחו"ל ,גם הן
בעצמאות כלכלית .ברוכות הבאות
(והבריאות )...

משבר הקורונה לא עוצר את צעירינו בצה"ל,
באזרחות ,בבית ובחוץ:
שני ברוכי סיימה את השלב הראשון של
קורס קצינים וממשיכה להשלמה חיילית של
קצינות קרביות בתותחנים.
שחר גדיש ,המשרתת בקבע ,סיימה את פרק
"שנת הבית" ויצאה לעצמאות כלכלית .שחר
תמשיך לשרת עוד מספר חודשים עד
לשחרור.

בעידן הקורונה  /יסכה כוכבא
כולנו חווים ימים מיוחדים ,בקרב מול אויב שלא ידענו ולא ידעו אבותינו ...
צילמתם או קיבלתם תמונה שמאפיינת את הימים האלה?
או אולי שלחתם או קיבלתם מכתב או מסמך מיוחד?
אשמח שתשלחו חומרים כאלה לארכיון לאימייל iska@kv-yavne.co.i :או ב"ווטסאפ" לטלפון
שלי .050-6998871 :אנא שלחו חומרים "שלכם" ולא חומרים שרצים ברשתות החברתיות.
בציפייה לסיום ההגבלות מתוך בריאות טובה.

קורנה

קורנה

12

בצרור החיים
ב'
י'
י''א
י''ב
י''ד
י''ז
י"ח
י''ח
כ'
כ''ג
כ''ו
כ''ז
כ''ח

בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן

תמר (תמי)
שמואל
שרה
דוד-אליעזר
טובה
אריה
אליהו
מאיר
אלחנן
נגה
ישי
אילזה
פרידל-שרה

תשס''ב
תשל''ד
תשס''ג
תשנ''ח
תשנ''ח
תשנ''ט
תשס''ו
תש''ן
תשע''ב
תשמ''ז
תשנ''ד
תשנ''ט
תשע''ו

נעמן
נעמן
אקרט
אריאל
אדר
וצלר
בוכאסטר
בר שלום
איטלי
שטיינר
גדסי
גינסברג
גור אריה

ברוך דיין האמת
לחברנו אושר חן
משתתפים בצערך ובצער משפחתך
על פטירת האם

לחברנו משה ליבר
משתתפים בצערך ובצער משפחתך
על פטירת האם

נורית חסן ז"ל
קבל את תנחומינו
בית קבוצת יבנה

אהובה ליבר ז"ל
קבל את תנחומינו
בית קבוצת יבנה

לחברתנו שושנה ויסמן
משתתפים בצערך ובצער משפחתך
על פטירת אביך
צמח הפטר ז"ל
קבלי את תנחומינו
בית קבוצת יבנה
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אחות כוננת בשבת – אורית
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
MRKYAVNE@clalit.org.il
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
בימים אלה שי גרת התורים לרופא משתנה.

את התורים יש להמשיך להזמין ,כרגיל ,דרך המרפאה.
במועד שנקבע התור המרפאה תיצור קשר טלפוני והיי עוץ הרפואי יתבצע ישירות בטלפון בשיחת
רופא ,אלא אם לא חר ייעוץ עם האחיות יוחלט אחרת.
אין לפנות ישירות לד"ר מיטל דיטש בשאלות רפואיות ללא פנייה מוקדמת לאחות כוננת.

שישי במרפאה - 20.3 :אורית

-

 – 27.3ליזט

זמני לקיחות דם :בימים ב' ,ד' בין  / 07:20 - 07:00בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין  / ,09:40 - 09:00ביום ג' .9:40 - 9:30

זמני תפילות מנחה וערבית  -אם וכאשר
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 17:50
מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:50
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בחדר אח"ם  -בשעה ( 13:20א' עד ה')

ביחד נעלה ונצליח
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אתגר הקורונה ואנחנו – אמיתי פורת
משבר הקורונה מתגלה כאתגר עולמי גדול ,שתובע מכל המדינות ובתוכן מאיתנו –
מדינת ישראל -היערכות והתגייסות יוצאת דופן .מתוך הצרה אנו מגלים גם את
העוצמות והיתרונות שלנו כקיבוצים/קהילות שיתופיות מאורגנות ומשקים חקלאיים -
שיתופיים .למרות הקושי של 'שגרת חירום מוגבלת מפגש' ,אנו רואים את התפקוד
המעולה של צוותי החירום/מטה מיוחד ביישובים ,את המנגנונים ויוזמות הסיוע
והערבות ההדדיים .חרף המשבר הכלכלי והמשמעויות המיידיות לתעסוקה ופרנסה,
אנו מרגישים ויודעים שהשותפות והערבות ההדדית נותנות לנו כוח וכלים נוספים
להתמודדות .כחלק מהמרחב החקלאי-כפרי ,מתגלה לעין כל החשיבות שבביטחון
מזון ,ושל יכולת הייצור החקלאי הלאומי .לפיכך ,בצד השליחות שלנו כחקלאים
חיוניים לייצור מזון ,מוטל עלינו להילחם על התודעה ,על הלמידה שצריכה להיעשות
ועל המסקנות הנגזרות מכאן ,גם לאחר שינוצח הנגיף בעז"ה – התייחסות לאומית
אחרת לחקלאות ,שמירה ,חיזוק ופיתוח שלה.
מעורבות חברתית בימי קורונה – אסף בית אריה
בימים מאתגרים אלו גם תחום המעורבות החברתית מחפש את דרכו .מצד אחד אין
אפשרות לפעול כרגיל ולקדם תוכניות ורעיונות ,מאידך אנו מקבלים פניות אלינו לסיוע
חירום בכל מיני כיוונים  -פנימיות לנוער בסיכון ,חקלאות ,ילדים של אנשי צוותים
רפואיים ,קשישים נזקקים ועוד .מול כל זה הנחיות הבידוד וההפרדה מגבילות מאוד
את היכולת לפעול .אנו מנסים לסייע ככל האפשר וקוראים לכל יישובינו וחברינו,
להיות ערים לפרסומים ולקריאות שלנו במדיות השונות ,ולהתגייס לפעולה ככל
האפשר ,דרכנו ודרך שאר הגופים הפעילים בשטח ,כמובן בהתאם להנחיות
וההגבלות .דווקא במצב הזה הצרכים גדולים והעולם זקוק לתיקון יותר מתמיד.
בריאות שלמה לכל עם ישראל ושבת שלום ,אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה
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חר  /חיים גורי
שה ּו ַא ֵ
יחה לְּ ַמ ּ ֶּׁ
אוּלַ י ֹזו ַרק ּ ְּפ ִת ָ
אּולי זֹו רק פ ִתיחָ ה

אּולי זֹו רק פ ִתיחָ ה

למשֶּׁ הּו אחר,

למשֶּׁ הּו אחר,

שֶּׁ י ֲעלֶּׁה ויָבֹוא,

שֶּׁ י ֲעלֶּׁה ויָבֹוא,

יקה
אּולי זֹו רק ש ִת ָ

אּולי ָתשּוב כאהֲ בָ ה

ממֻ שֶּׁ ֶּׁכת,

לֹוהֶּׁ טֶּׁ ת

הּדֹומָ ה למָ ֶּׁות,

ביֹום ה ִּדין

אֲ בָ ל ִהיא

המפ ָֹאר והָ ָא ֹדם,

ל ֹא הּוא,
אּולי תמ ִשיְך ָל ֶּׁלכֶּׁת

כמֹו מחֲ לָה שֶּׁ ת ֲע ֹבר,

בעִ קבֹות המנגִ י ָנה,
אּולי זֶּׁה נִסָ יֹון.

בִ רחֹובֹות מלאי שָ מיִם ו ֶּׁאפשָ ר

וי ִָקחהּו שָ ם

ויִהיֶּׁה לָך מָ ִשיח

וינסהּו שָ ם

שֶּׁ יָבֹוא.

בִ רחֹוב אין שם
ואין הֶּׁ משְך
למעֲנו.
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