דונח חיות

י"ב באייר תשפ"ב )13.5.22( -

"הימים שלא ישובו עוד"
ארנסט ואילזה ברטוב זכרם לברכה בשיכון ותיקים – טרום קוטג'.

שבת פרשת בהר
כניסת השבת  19:07 -צאת השבת – 20:11
1 1509

ואני תפילתי לך
תפילת מנחה בימי החול – 19:25

לאחר תפילת מוסף ,יתקיים שיעורו של

ז א ב ספר אי
שבת פרשת בהר
 - 19:07הדלקת נרות
 - 19:22מנחה ,קבלת שבת ,ערבית
-- - 08:30שחרית ומוסף
 - 13:30מנחה גדולה
 - 17:30מנחה קטנה
 - 20.11צ א ת ה ש ב ת

בנושא:

עבד עברי – מהפכה חברתית?
*
לאחר תפילת מנחה  -שיעורו של זאב ספראי

מסכת שביעית

מזל טוב !
* לסבתא רבה חנה טסלר ,ולסבתא וסבא נעמי ושמוליק ,להולדת
הנינה/הנכדה ,בת ליהב ורחלי.
* לשוש אשר לבר המצווה של אופק ,בנם של קרן ואלי מינסטר.ילדי כיתות א'-ו'
* לצופיה ודב ניר ,להולדת הבת ,ניצן( .פרטים במדור 'קצרים')
והוריהם
מוזמנים
ללימוד חוויתי
בנושא שמיטה
בשבת ,ב17:45-
בבית המדרש
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נקודה למחשבה  -פרשת בהר  /סיוון רהב מאיר
"דַּ בֵּ ר ֶאל בְּ נֵּי י ְִּש ָר ֵּאל וְּ ָאמַּ ְּר ָת אֲ לֵּיהֶ ם :כִ י ָתבואּו
ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר אֲ נִי נ ֵֹּתן ָלכֶם ,וְּ שָ בְּ ָתה הָ ָא ֶרץ שַּ בָ ת
לה' " (ויקרא כ"ה ,ב')

בעולם אידיאלי יותר ,זו הייתה האטמוספרה
במדינת ישראל .לאורך כל שנת שמיטה ,היינו
"שומטים" קצת יותר .מקפידים כמובן על
ההלכה בתחום החקלאי ,וגם מרגישים שכל
השנה הזאת היא סוג של שבת ,של העדפת הרוח
על החומר ,של השתחררות מהכבלים
והשעבודים של שש שנות המעשה.

"כִ י ָתבואּו ֶאל הָ ָא ֶרץ  -וְּ שָ בְּ ָתה הָ ָא ֶרץ שַּ בָ ת לה' "
מתחילה פרשת "בהר".
כבר במדבר מספרת לנו התורה שכאשר נגיע
לארץ ,נתבקש לשמור לא רק על השבת ,אלא גם
על "שבת הארץ" ,על שנת השמיטה.

שמיטה היא עיקרון חשוב לחיים גם אם אתה
לא חקלאי ,וגם אם עכשיו בכלל לא שנת
שמיטה.

מה הדבר הראשון שאנחנו אמורים לעשות
בכניסתנו לארץ? להרגיע .לא להתמלא בתחושת
בעלות ורכושנות על הקרקע ,אלא דווקא
להרפות ,לשמוט.

הנה משפט מקסים שכתב הרב קוק על רעיון
השמיטה" :דחיפת הגידול וההשתלמות של
החיים ,צריכה שתצא אל הפועל על ידי נתינת
רווח של הפסקה והתנערות ממהומת החיים
הרגילה".

פעם בשבע שנים צריך לאפס את המערכת,
להפסיק לעמול ,להתפרנס ,לקנות ולמכור.
לשמוט את השליטה הבלתי פוסקת שלנו
במציאות ,במשך שנה שלמה .בעידן שבו
החקלאות הייתה כל כך דומיננטית ,מדובר
בעצם בעצירה משמעותית של המסחר והעבודה.

מומלץ לקרוא את המשפט הזה שוב .כדי
שהחיים יגדלו ויתקדמו  -צריך רווח של הפסקה
והתנערות ממהומת החיים הרגילה.

צאתכם לשלום ובואכם בשלום !
ברכות חמות לשתי המשתחררות הטריות שלנו ,זיו צרויה ואביב עמיר ,שסיימו
שירות צבאי משמעותי וטוב ,ומתחילות שנת בית בחינוך ,בקבוצת יבנה.
זיו שירתה בתפקידים שונים בצבא ,האחרון שבהם כרס"פ של קורס הו"ד ,והיא
תתחיל בקרוב לעבוד בחינוך הלא פורמלי.
אביב שירתה כתצפיתנית ומפקדת בגזרת עזה ,והמשיכה בקבע בחטמ"ר
הבקעה ,והיא תתחיל לעבוד בגיל הרך.
שמחים בחזרתכן אלינו ומאחלים לכן תקופה טובה ושמחה בחינוך ,ובקיבוץ
בכלל.

אוהבים,
ועדת הצעירים
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חוגגים !!80
תודות:
לרחלי ויצמן ,על הניצוח וההובלה של חגיגת בוקר העצמאות בסימן ,80
ולכל הצוות המסור:
אבשלום כהן ,נדב עמיר ,נחום ריין ומיכל שליסלברג
שהשקיעו מזמנם ,כוחם ומחשבתם בארגון ובהפקה.
לחברים שנתנו יד והיו שותפים בהרקדה ,בסידורים ובעוד...
בזכותכם זכינו לשמוח יחד ,משפחות וקהילה ,באווירה טובה ,מהנה ומרוממת.
ולמנור (אניקסטר) אורן על עיצוב משחק הרביעיות ,מתנת חג הפסח ,משחק שהוא בבחינת
"והגדת לבנך".
מלמד ,מחבר ומקרב בדרך משחקית ,לביתנו ,עברנו ואורחות חיינו.
מי יתן ונוכל כבר לשיר יחד:
"שלום שלום שלום על ישראל
אמרו אמרו שירי הלל שלום שלום על ישראל"
והנה שוב תזכורת לאירועים הבאים עלינו לטובה ב"ה:
בר מצווה קהילתית לנערי בית אפל  -ביום שני ,כ"ב באייר ( ,)23.5.22בשעה 19:00
את האירוע מובילה עדנה תדהר ,עם מור וולף ומדריכי ז'-ח' ,איתן שחר וטליה רויטמן.
לבית אפל יש תוכנית סדורה של חגיגות בר מצווה שכבתיות ,אותה הם מקיימים מדי שנה.
השכבה ,השנה ,מורכבת משמונה חוגגים (ארבע בנות וארבעה בנים).
האירוע יתקיים אצלנו באולם האירועים ,והעשייה מתחלקת בינינו לבינם ,עפ"י שיקול דעתם
ורצונם .היקף האירוע הוא של  100איש ,הכוללים בני משפחה של כל אחד מהחוגגים ,אנשי צוות
ונערי ונערות כיתה ז' שלנו .אנחנו אחראים על האירוח ,האוכל והשירות.
נשמח לידיים מתנדבות ,כדי שנוכל לארח ברוחב לב ויד.
ניתן להירשם אצל עדנה ,או אצלי.
והאירועים הבאים אח"כ  ...רשמו ביומנים:
"רקמה אנושית" -בהובלת שושי זלקינד  -ביום רביעי ,כ"ג בסיון ( – )22.6.22הוקדם ביום!
שירת המונים – בהובלת רן לוי  -ביום חמישי ,י"ד באב ()11.8.22
יום עיון פתוח – בהובלת נחמיה רפל ועידו עפרוני  -ביום חמישי ,ד’ בתשרי ()29.9.22

יתָך"
"וְ שָׂ מַ ְח ָׂת בְ כָׂל הַ ּטֹוב אֲ שֶׁ ר נ ַָׂתן לְָך ה' אֱ ֹלהֶׁ יָך ּולְבֵ ֶׁ
דגנית4
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תבנית נוף מולדתנו /דני הרץ
בשנת  ,2025הגיע לקבוצת יבנה בן המקום ,לאחר ששנים רבות לא היה כאן .הוא החל לטייל ברחבי
הקיבוץ ולתדהמתו ,הוא לא הבין איפה הוא נמצא .בתי ענק דו-משפחתיים תפסו את מקומם של הבתים
הישנים ,הזכורים לו משנים עברו .הוא חיפש זכר לאותם בתים ולא מצא ...
בשורות הבאות אנסה לסכם בקצרה  70שנות היסטוריה של הבתים שעוד מעט ייעלמו מנוף קבוצתנו,
לטובת "בתי החלומות" שיקומו על חורבותיהם.
-------------------------------------א .עד שנת  ,1950קבוצת
יבנה בת ה 10-היתה תחומה
ממערב בשדרת הברושים
(מה שמכונה היום "כביש
השדרה").
בשנת  1951תשי"א ,נפרצה
הגדר והוחל בבניית "שיכוני
הוותיקים" .עד אז גרו חברי הקבוצה בבתי דירה (מודל בית  )4בנות חדר אחד למשפחה ,עם שירותים
משותפים ומקלחת ציבורית .חלקם גרו גם בצריפים שונים :צריף שוודי ,צריף פישל ,והיה גם צריף
שחור ,צריף לבן ועוד.

ב .כאמור ,החל משנת 1951
החלו לבנות את "שיכוני
הוותיקים" 4 ,משפחות בכל
בניין .לכל שתי משפחות -
שירותים משותפים .לכל
משפחה חדר ומרפסת,
ודשא לפני הבית.

בתמונה :בניית הבתים בדגם בתי השדרה .הנערים :אברהם אביטל ,יהודה
פרידברג (רגב) ועובד הקשר( .צילם :שמעון תדהר)

5

ג .בשנת תשי"ח ( ,)1958נעשתה
קפיצת מדרגה .נבנו שני בתים
ראשונים של הסידרה הידועה היום
בשם "שכונת הקוטג'ים" .לשני
הראשונים קראו "שיכוני סוכנות".
בנייתם גררה סערה חברתית .מעל
דפי "ידיעות יבנה" נכתבו מאמרי
דעה :לפי איזה סדר נכנסים
לשיכון :לפי ותק ,או לפי מספר
הילדים ,או אולי דווקא המשפחות
עם ותק נמוך ,שלא זכו לגור
ב"שיכון הותיקים"? ההכרעה נפלה
ולשני השיכונים הראשונים נכנסו "ותיקי הוותיקים" ,דבר שזיכה את שני הבתים האלו בשם
"הוותיקן" ,אך תוך שנים ספורות נבנו עוד ועוד שיכונים כאלה .כעת כל דירה הכילה שני חדרים,
שירותים ,מטבחון ומרפסת( .בתמונה :לנה נחליאל ז"ל).

ד .באותה שנה ( ,)1958התקבל
תקציב מיוחד ממשרד האוצר לצורך
בניית מגורים למשפחות עולים ,כדי
לאפשר קליטת משפחות כאלה.
הבתים שנבנו במסגרת זו נקראו
"שיכוני אשכול" ,ע"ש שר האוצר
דאז ,לוי אשכול .לבתים אלו נכנסו
"משפחות עולים"  -חברי יבנה
שהיה להם ותק נמוך ,יחסית.
בתמונה :לאה שטרנהיים ז"ל בדיור
זמני ב"אשכול" בתקופת שיפוצים.
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ה .בשנת  1955נקלטו ביבנה חברי גרעין עציון.
בשנים הראשונות הם גרו בשכונת הצריפים
שבדרום הקבוצה .לאט לאט הם היו לבעלי
משפחות עם ילדים ,ובשנת  1965התחילו לעבור
ל"שיכון הוותיקים".
יותר מאוחר עברו העציונים ל"אשכולים" ,לאחר
ש"משפחות העולים" עברו ל"קוטג'ים".
בתמונה :חנה גדיש ז"ל וירדנה רונן תבדל"א,
במרפסת הקוטג'.

ו .קבוצת יבנה המשיכה לגדול
ולהתרחב ,והיה צורך לבנות
שיכונים נוספים .מטעמי חיסכון
בקרקע נבנו "בתי קומותיים".
בשנת תש"ל ( )1969/70נבנו
הקומותיים
בתי
חמשת
הראשונים ,שאליהם עברו
משפחות גרעין עציון.
יותר מאוחר נבנו עוד ועוד שיכוני קומותיים.
שיכוני הוותיקים שבשדרה עברו גלגולים שונים :מגורים לזוגות צעירים ובהמשך ,מגורי צעירים
וחיילים.
בשלב זה עבר השיכון שידרוג :סגירת המרפסת והפרדת השירותים המשותפים .שירותים נפרדים
לכל דירה.
אז מה יישאר בסוף?
הזכרונות.

החדש ,שמפניו מוציאים את הישן.
התחלת פיתוח השטח בשכונה המערבית.
צילם :אליקים איטלי
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לצאת מהקופסה
סיפור מאת שמוליק טסלר – מחווה לבתי ה"אשכול"
מי לא מכיר תחנונים של ילד" :אמא ,אני רוצה לגדל כלב".
אמא שלנו שמעה את בקשתו של מאיר הקטן (בשנות ה )60-אך לא הגיבה .בליבה ידעה שאופיו
עיקש והוא לא ירפה.
למחרת הביאה לו אמא אפרוח בן יומו ואמרה" :האפרוח הזה זקוק לאהבה".
מאיר התאהב בו מיד .לקח אותו ,ובמשך ימים האכיל והשקה את היצור הקטן .הרטיב פירורי לחם
ודחף לתוך מקורו .האפרוח החזיר לו ציוצים ,ורץ אחריו לכל מקום.
כשעבר מאיר לשירותים ,דרך המטבחון הקטן של ה"אשכול' ,תוך שנזהר שלא להפיל את
הפתילייה מהשיש הצר ,היה האפרוח בעקבותיו .כשנכנס לחדר ההורים ,האפרוח קיפץ אחריו.
כך שיחק אי תו מאיר ובחן את יכולותיו .יצא מהסלון למרפסת ,חזר לכניסה הראשית העוברת
במטבחון ,התכופף והסתתר מאחורי הפיירסייד ,והאפרוח – מזדרז ,ומפחד שלא לאבד את מאיר.
לרדת במדרגות הוא לא הצליח וגם לא ניסה .לכן בחוכמתו ,כמו תום וג'רי בסרטים המצוירים,
היה נותן ברקס ,מסתובב וחוזר על עקבותיו .ומאיר מצחקק בקול ,מרים אותו ונושק לנוצותיו
הרכות.
מאיר לא ויתר והקשה עוד על האפרוח .שוב יצא למרפסת ,עלה על המעקה והסתתר מאחורי
הברזנט הירוק התלוי על ווים ,כשבימים קרים סגר את המרפסת .והאפרוח ,נעמד על רגליו
הקדמיות ,קיפץ וניסה גם הוא לעלות ,אך לשווא .ציוציו היו עזים .לבסוף נכמרו רחמיו של מאיר,
הרימו וחיבק בעדינות את הצהבהב הקטן ולחש לו" :לעולם לא אעזוב אותך" .בקיצור ,הם היו
קשורים זה לזה בעבותות אהבה.
כשמאיר הבין שאין דרך להיפרד ממנו אפילו לרגע ,בנה לו בית מקופסת נעליים שמצא מול מחסן
הנעלים של שרוליק ,חו רר את דפנותיה כך שהאפרוח יצליח לנשום ולא יוכל לצאת .המכסה
שמעליו החליש את עוצמת הציוצים .כך היה יכול מאיר ,כרגיל בשעות הערב ,לעזוב את הבית
וללכת לבית הילדים.
בכל יום בארבע אחה"צ ,רק הגיע מאיר לדירת האשכול של ההורים מבית הילדים ,דבר ראשון
 -האכיל וטיפל באפרוח .הם שיחקו וצייצו זה לזה עד שהגיע הזמן ללכת לחדר האוכל לארוחת
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הערב .אז היה מחזיר אותו לקופסא ,מלטפו ,מברכו בברכת לילה טוב ובשינה מתוקה ,חלומות פז
מלאי רז ולבסוף  -הולך.
יום אחד הוחלט לצעוד עם הקידמה ,וחילקו לכל בית "סיביר" (מקרר קטן) .וילי הכין במסגרייה
תושבת מוגבהת ,עליה הניחו את הסיביר .המטבחון הצר סבל מצפיפות יתר ונתבקשנו שלא
לעבור דרכו .מגרש המחבואים הצטמצם וצפצופיו של הצהבהב גברו  -כמביע מחאה.
אבא ,שציוציו של האפרוח גרמו לו לחֲ ָר ָרה ,אמר שמקומו של האפרוח במרפסת ,שם יוכל לצפצף
כאוות נפשו .גם אמא הגבירה קולה מתוך המקלחת" :זה רעיון מעולה" ,ניסתה לגבור על קרקושי
סיר הפלא שאותו ניסתה לנקות( ,כיור המטבח היה קטן למבצע שכזה).
החורף בעיצומו .הרוחות נפנפו בברזנט וצמררו את האפרוח ואת חברו .מאיר סגר את הברזנט
חזק וקשר את קצוותיו בחבל .בנוסף ,לקח בקבוק של סודה ,כזה שזב"א (זאב בן אהרון) חילק,
בעל פקק שנסגר הרמטית בעזרת מנוף מתכת ,מילא אותו במים חמים והניחו בקופסת הנעליים
של האפרוח ,ואטם את קיר הבלוקים הבנוי מבלוק כן ובלוק לא  -בסמרטוטים .מישהו חשב שזה
עיצוב "מדליק" .רק וולטר אפשטיין ניצל את הרווחים שבקיר הבלוקים והניח בהם עציצים ,ובימי
החורף ,חדר דרכו הקור מבלי לעצור.
כך התנהלו החיים באשכול על מי מנוחות .לאחר מספר ימים ,הגיחה נוצה לבנה מבעד למעטה
הצהבהב ,ומשחקי המחבואים היו מאתגרים אף יותר.
יום אחד נפרד מאיר מידידו ,יצא מפתח המרפסת ,חצה את הדשא ועשה פעמיו ,כהרגלו ,לכיוון
בית הילדים .והאפרוח  -למד להיות עקשן בדיוק כמו חברו מאיר ,ולימים למד להרים במקורו את
מכסה הקופסא ולצאת לחופשי.
מאיר ,ששמע לפתע רחש וצפצופים עליזים ,הסתובב ,ובחוסר תשומת לב דרך ורמס את חבר
נפשו ,האפרוח .האחרון הגיב מיד ונשכב על גבו ,בשקט לא אופייני.
אמא ,שהבחינה במתרחש מבעד למעקה המרפסת ,רצה ולקחה את האפרוח חסר ההכרה
ואמרה" :אני לוקחת אותו לבית חולים לאפרוחים".
על פניו של מאיר נראה צער עמוק .הוא המשיך לבית הילדים ויותר לא דיבר על האפרוח.
אני הייתי עד לאירוע וחשבתי" :במקרה הזה ,לא היה טוב לצאת מהקופסא".
והיום ,אני מציע לצאת מהקופסא ,להביט לצדדים ,ולהיפרד מהאשכולים האוצרים בתוכם הרבה
הרבה זמנים נפלאים ."...
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ק' הילה
נקווה שהשנה החוויה של ההילולה במירון
ל"ג בעומר בפתח
תשאיר טעם טוב גם באירוע עצמו ,וגם באמונה
לקראת ל"ג בעומר ,עינינו נשואות למירון
שתהליכים לא נוצרים מכותרות וחיפוש
ובעיקר לצביקי "האיש שלנו במערכה" .כדי לא
אשמים ,אלא דרך שיתופי פעולה ומתוך
להטריד אותו בימים אלו ,חיפשנו מידע ברשת,
אחריות משותפת.
והתרשמנו מ"שינוי השפה" משפה לעומתית
לשפה של שיתופי פעולה .דוגמא לשיתוף פעולה
מצאנו בפוסט שנכתב לפני חודשיים על ידי
מיודענו ,שי בן יוסף ,מומחה לפיתוח ארגוני
וקהילתי במציאות מורכבת .שי כתב על מפגש
בהנחייתו ,שארך יום שלם והשתתפו בו כ80-
מהשותפים לתכנון אירועי ל"ג בעומר הקרוב
במירון .היתה במפגש נציגות נרחבת של מגוון
רחב של קהילות העולים להר  -משטרת ישראל,
משרדי ממשלה ,הרשות המקומית ,ארגוני
מגזר שלישי ,ארגוני החירום ועוד ועוד.

מי אתם משפחת ניר
ולשואלים מי הם משפחת ניר שהתברכה
השבוע בבת ,אז המדור התקשר והנה לכם:
צופיה לבית ארליך במקור מעפרה (לא ארליך
ה"מפורסמים") .דב מקיבוץ ראשית ,הוא בנו
של רפי ניר (בן
סעד).
קיבוץ
צופיה וניר הם
תושבים שהגיעו
לכאן אחרי 3
שנים בבני דרום.
בנוסף לתינוקת
שנולדה השבוע
יש להם בן ,רז,
(בן  .)+2צופיה
מדריכה בתיכון
ביבנה.

שי ציין שהמפגש הסתיים "בתחושת
התרוממות רוח מתוך שליחות משותפת,
עם המון המלצות מצויינות על בסיס הנסיון
הרב של המשתתפים ,ועם רשת של שותפים
שנוצרה ,ורצון להמשיך יחד בטוב".
צביקי אמנם לא מוזכר בפוסט הזה ,אבל מי
שלא מזהה את טביעת החותם שלו בגישה,
בקשרים מתפקידיו בעבר ,ובכישורים –
שיקום.

הדף השבועי של הקיבוץ הדתי
מפאת קוצר היריעה ,לא הבאנו הפעם את הדף השבועי של הקיבוץ הדתי .לקריאת הדף
בשלמותו סרקו את הקוד מימין .בדף שיר שחיבר הרב דוד ביגמן והקריא בטקס הדלקת
המשואה במעג"ל ,שהוקדש לאנשים שחולמים  /הזמנה ליום דיון וסדנת חשיבה ביקום ב ,30/5-בנושא
של משיכת הדור החדש לחקלאות / .דיווח על השתתפותה של המזכ"לית בהשקת השדולה לפיתוח
הגליל  /הפניה ל"קול קורא" לתפקיד מדריכה במדרשת עין הנצי"ב.
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האשה הראשונה בישראל  /שיחה עם שרית פישביין
במסגרת התואר השני שלי במנהל עסקים,
אותו אני מסיימת בעוד מספר חודשים,
ישנו קורס שנקרא "משחק עסקים".
הקורס מדמה שוק עסקי של מספר
קבוצות שמתחרות זו בזו ,כאשר כל
קבוצה מייצגת חברה .הקורס מתקיים
בסביבת סימולציה ,ובאמצעות תוכנת
מחשב מיישמים ,הלכה למעשה ,חומר
תאורטי מכל התואר ,שמשלב ידע פיננסי,
שיווקי ,מחקר ופיתוח ,קבלת החלטות
ניהוליות ובעיקר ,אסטרטגיה עסקית.
התוכנה מנקדת את הביצועים על בסיס כל
מיני מדדים שכוללים את שורת הרווח,
שווי המניה של החברה ,מינוף השקעות,
נתח שוק ועוד כל מיני מונחים משעממים.
הקורס מאוד מאתגר ושואב המון זמן
ואנרגיה ,אבל מאוד נהניתי ממנו .הוא היה
הקורס האהוב עלי בתואר ,ואין ספק שגם
הכי פרקטי .המשכתי לקורס מתקדם
במסגרת הפרקטיקום שאני עושה ,ובגלל
שסיימתי עם תוצאות מאוד מוצלחות את
הקורס ,המרצה הציע לי לגשת לתחרות
הבינלאומית ולייצג את בר אילן .ניגשנו,
שלושה סטודנטים מבר אילן ,לשלב
המוקדמות ,אבל רק שישה עולים לגמר,
והניקוד שלי היה גבוה יותר.

זכתה או לא זכתה? זאת השאלה שהעסיקה
אותי במוצ"ש האחרון ,לאחר שקראתי את
הפוסט המובא כאן.

אבל קודם כל שאלנו את שרית פישביין ,גיבורת
הפוסט ,איזו תחרות זו?
שרית :קודם כל ,זה ראיון אכזבה ...כיוונתי
למקום הראשון וסיימתי במקום השלישי ,כך
שאני לא כל כך מרוצה מעצמי מהתוצאה
הסופית

.
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מה נדרש ממך ,כדי להיות מוכנה לתחרות?
כשהמרצה הציע לי לגשת לתחרות,
התלבטתי מאוד כיוון שהעיתוי יצא גרוע
ביותר .המוקדמות היו יום לאחר ליל הסדר,
מה שדרש ממני לעשות את כל ההכנה בערב
פסח ,בתקופה הכי לחוצה בשנה .כאן המקום

להשיג יתרון .התמודדתי מול מתחרים
מארה"ב ,קנדה ,הודו ,הונג קונג ואפילו עוד
אחד ישראלי ,מאוניברסיטת אריאל .יש רק
שעה לנתח את הדו"חות ולהזין נתונים
לסיבוב החדש ,וזה מאוד מלחיץ וגם גורם
לטעויות.

לציין ,כמובן ,את האיש יוצא הדופן שאני חיה
לצידו ,שלקח על עצמו חלק גדול מניקיונות
הבית לפסח ,ואפשר לי לשבת וללמוד .בסוף
החלטתי שפסח יהיה גם בשנה הבאה וגם
בשנים שיבואו אחר כך ,אבל חוויה כזאת זה
משהו של פעם בחיים .יש במשחק אלמנט
ממכר ,והתחרות מציפה את הגוף
באנדורפינים של לחץ ,דריכות והתרגשות.
ביליתי הרבה מאוד שעות באימונים בתוך
התוכנה .כל יום אחרי העבודה ,קברתי את
עצמי עד השעות הקטנות של הלילה ,בלפטופ.
הכנתי אקסלים עם כל מיני תרחישים
ולמדתי לעומק דו"חות ,ומהלכים של
תחרויות קודמות.

הגמר התרחש במוצאי שבת ,מיד עם צאת
השבת ,וסיימנו ב 3-לפנות בוקר .קמתי רק
לשתי הפסקות שירותים זריזות .הקמנו בבית
חמ"ל עם שלושה מחשבים ,לעבוד עליהם בו
זמנית .הסתגרתי בממ"ד כדי לנטרל רעשים
והסחות דעת ,והתפללתי כל השבת שלא
תהיה נפילת אינטרנט .זה עבר כל כך מהר
שלא הרגשתי בכלל את הזמן .כשנגמרה
התחרות ,הייתי כל כך מלאה באדרנלין שלא
היה מה לדבר בכלל על להירדם ,ורק התחשק
לי להתחיל את הכל מההתחלה .כמובן שכבר
שלושה ימים אני משחזרת את הטעויות שלי
ומשתגעת מזה שלא סיימתי עם תוצאה יותר
טובה .התחלתי את שלושת הסיבובים
הראשונים בהובלה ,אבל בסיבוב הרביעי
הכניסו את השוק כולו למיתון חמור ,מה
שגרם לכל החברות להפסדים ,ולא הצלחתי
להדביק בחזרה את הפער .הלכתי לישון
בידיעה שסיימתי במקום השני ,לפי שורת
הרווח הסופית ,אבל לאחר כמה ימים הגיע
שיקלול התוצאות הסופי והתברר שמתמודד
אחר ,שסיים שלישי ,קיבל ניקוד גבוה יותר על
ביצועים שאינם קשורים לרווח ,ועקף אותי
ואת המקום הראשון על חודו של קול ,מה
שדחק אותי למקום השלישי .נרשמה אפילו
שערוריה קטנה ,כיוון שהוגש ערעור על
התוצאות מצד המתמודד שאיבד את המקום

אז מה התרחש בערב עצמו ,ואיך זה עבר
עלייך ועל המשפחה?
הסימולציה מדמה בעצם שש חברות
שמתחילות מנקודת התחלה זהה ,כאשר
מתרחשים שמונה סיבובים .בכל סיבוב
התוכנה מתקדמת שנה קדימה .בסוף כל
סיבוב יוצא פלט של דו"חות עם המון נתונים
פיננסים שיש לנתח אותם ,לקבל החלטות
אסטרטגיות בהתאם לניתוח ולהזין אותם
בתוך המערכת .במוקדמות ,כל משתתף שיחק
מול המחשב במשך שבוע ,כשבכל יום
התקדמנו סיבוב ,כך שלא היתה הגבלת זמן.
אבל הגמר כבר היה סרט אחר לגמרי .הגמר
הוא אירוע "לייב" של שמונה שעות רצופות,
ללא הפסקה .בכל שעה המשחק מתקדם
בשנה .ששת המתמודדים הסופיים
מתמודדים אחד מול השני ,וזה בעצם משחק
סכום אפס ,כי כולם טובים ומעבר למיקסום
התוצאות ,מנסים גם לפגוע אחד בשני ,כדי
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הראשון .ייתכן שבעקבות המקרה הזה ישונו
חלק מכללי התחרות בשנה הבאה ,כיוון שזה
באמת לא הגיוני .אבל אין מה לעשות .כרגע
אלו החוקים ,והניקוד ניתן גם על הביצוע ולא
רק על שורת הרווח .בכל אופן ,פחות נורא
לאבד את המקום השני מאשר את המקום
הראשון ,אז ננוחם בזאת.

זה כמובן הודות למאמצים של בר אילן ,שכבר
שלחו בעבר נציגים שומרי שבת ,ובהנהלת
התחרות מכירים את הסוגיה .ההתחשבות
הזו מאוד ריגשה אותי ,כיוון שלמרות כללים
מאוד נוקשים שהם לא נוהגים להתגמש בהם,
ישנה פתיחות אמיתית להכיל את כל מגוון
הסטודנטים ,מכל העולם ומכל הדתות.

ואם כבר אנחנו מדברות ,התחלת גם עבודה
חדשה השנה .תוכלי לספר בכמה מילים?
נכון ,מזה כחצי שנה אני עובדת בשגרירות
אוסטרליה ,כחלק מצוות הנספחות הכלכלית.
אני מנהלת פיתוח עסקי לסקטור החקלאות
והמזון ,ומסייעת לקדם
סחר בין המדינות על ידי
לעסקים
עזרה
בניתוח
אוסטרלים
וחיבורים
השוק
מתאימים .האוסטרלים
מהממים וזו סביבת עבודה מאוד מהנה.

והנקודה השנייה ,הלא פחות מרגשת ואולי
אפילו יותר ,היא שבאופן טבעי מדובר
בתחרות מאוד גברית .הייתי האישה היחידה
מבין ששת מתמודדי הגמר ,והאישה
הראשונה הישראלית שעולה לגמר.
כשהמרצה הציע לי להשתתף,
הוא אמר שלמרות שהם שלחו
כבר הרבה מתמודדים (חלקם גם
ניצחו במקום הראשון) ,עוד לא
היתה להם נציגה ,אישה ,בגמר.
הוא ידע כמובן שזה ידליק אותי
ואכן ,זה לחץ לי על כל כפתורי הפמיניזם שלי
ונתן לי דרייב מטורף.
בקיצור ,חתיכת חוויה ,רכבת הרים משוגעת
ומומלצת! לצערי ,לפי כללי התחרות אסור
להשתתף בה יותר מפעם אחת ,אבל כבר
הוזמנתי לתרגל סטודנטים בקורס הבא ,אז
אני לא נפרדת כל כך מהר...

ועוד מילה ,לסיום?
האמת שיש  2שתי נקודות מרגשות לציין.
הראשונה היא שהתחרות מתקיימת בדרך
כלל בשבת ב 10-בבוקר ,שעון שיקאגו (18:00
בערב אצלנו) ,אבל בגלל שאני שומרת שבת,
באו לקראתי ודחו את כל התחרות בשעתיים.

חנות בחתונה

לרגל חתונתם של ליאור ודני ,החנות תהיה סגורה השבוע ביום רביעי.
בהזדמנות זו נאחל לאבשלום ולמשפחתו הרבה מזל טוב.
להתראות בשמחות,
יפעת כהן
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"כשתיאלם תרועת הפסטיבלים ,ילבלבו שירי אהבתי
אני יכול לשמוח איך שבא לי ,וזהו זה ,החג האמיתי" (נעמי שמר)
תודה  -לאל שזיכנו לחגוג.
תודה  -לצוות הטיול המשפחתי של פסח  -ידידיה פלק וגיורא לב.
אירועי חודש אייר ,שחלים בין יום השואה ליום העצמאות ,מביאים איתם ימים של עצב ,זיכרון
ושמחה .כל אירוע בימים אלו דורש הרבה חשיבה ,השקעה ,רגישות ושימת לב לכל פרט .צוותים
רבים שקדו ועמלו שבועות רבים ,כדי שכל אירוע יהיה מושלם .ואכן ,ההשקעה הוכיחה את עצמה.
זכינו ,כקהילה ,לזכור ,להתייחד ,לחגוג ולשמוח ביחד.
תודה  -לשרה בלנקשטיין  -על שיתוף סיפור משפחתה ביום השואה.
תודה לצוות תערוכת יום הזיכרון  -רבקית שריד ,רויה גורליק ,אהוד איתן ,ידידיה פלק ,ניר שריד,
נעם בית אריה ,אסיף נחליאל.
תודה  -לצוות טקס יום הזיכרון וכנס המשפחות השכולות  -רויה גורליק ואברהם ויצמן.
תודה  -לצוות המפקד  -עדי קריק ,עידו עפרוני ושושי זלקינד.
תודה  -לצוות ההגברה  -שעבדו ימים ולילות סביב כל האירועים ונתנו שירות מקצועי ,שתרם
רבות להצלחת כל האירועים  -לדורון לנג ,ניר בטר ,חנוך פניני ,רן לוי ,רועי גדיש ,פיליפ קולמן,
ולכל הנוער המדהים שלנו  -שעוזר להם.
תודה  -לצוות הפיקניק  -נדב עמיר ,מיכל שליסלברג ,אבשלום כהן ,נחום ריין ודגנית גלס.
תודה  -לענף המזון ,לכל התורנים ,לכל המתנדבים ,לעובדי החנות ,ולנוער הנפלא שלנו  -שרץ,
רקד ,צעד ,שמח ,נתן כתף והושיט יד.
תודה לחברי ועדת התרבות שעמלו ,חשבו ועשו הכל כדי שכל האירועים יעברו בטוב.
תודה על הפירגון והמילים הטובות .אשרינו שזכינו לטוב הזה.

ומה לפנינו?
❖ ביום חמישי ,ל"ג בעומר ( – )19/5יתקיים מירוץ חבל יבנה והפנינג בסימן "ואהבת לרעך
כמוך" אצלנו בקיבוץ( ,לבקשת המתנ"ס) .פרטים על לוח המודעות.
נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו  -השנה נחגוג את שמחתה של ירושלים -
בקיבוץ.
❖ ביום שישי ,כ"ו באייר ( )27/5בשעה  - 12.30קבלת שבת עם רוחמה רז  -שירי ירושלים
וקיגל ירושלמי .מוזמנים לשמוח בפרגולה.
❖ ביום ראשון ,כ"ח באייר  – 29/5מוזמנים למדרחוב שר ומנגן ,שוק אוכל" ,ירושלים  -גוונים
סביב לה" – חוויה ירושלמית חגיגית עם משה תורג'מן ,במשטח .עוד פרטים בלוח המודעות.
שבת שלום .ועדת התרבות
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נקודה למחשבה על חינוך לעבודה  /עמייעל גורליק
מספר שעות העבודה והמטלות של ילדינו,
בהתאמה ,כחלק מהחינוך.
אני נוטה לשמוע ,בשנים האחרונות" ,שאין
מספיק מקורות עבודה להציע לילדינו ,עקב
שינויים ,גם במבנה שנת הלימודים" .לעניות
דעתי ,ישנם מקומות עבודה להציע לילדים
ולנוער .אני חש שהפחתה בימים ובזמן העבודה
מביאה לעיתים לתוצאה של חוסר לקיחת
אחריות מצד הילדים והנוער ,גם בתחומים
אחרים.
אני מתרשם שלאור הצעות שונות להפרטה,
שנדחו בקלפי בשנים האחרונות ,ישנו זרם
מרכזי הרוצה להחזיק בהתנהלות שנהוגה עד
כה ,אך איך ניתן להחזיק במושכות הקיבוץ
שלנו בלי שינוי בחינוך לערך העבודה?!
אנו נמצאים בקושי משמעותי להכניס בני נוער,
בעיקר בשנות התיכון ,למחויבות לענף ,שיזרע
את הניצנים לעתיד ,להשתלבותו כמוביל ,ואולי
אף כמנהל בענף.

לפני כ 90-שנה הגיעה לארץ קבוצה בעלת
אידאולוגיה ומוטיבציה ,במטרה ליישב את
ארץ ישראל .לימים יקראו לה רודגס  -קבוצת
יבנה .זו הגיעה להישגים מרשימים בתחום
ההתיישבות והחקלאות .אחת הסיבות לכך,
לדעתי ,כי הם שמו דגש רב על החשיבות
והחינוך לערך העבודה ,לאורך עשרות שנים.
ערך חשוב זה המשיך אצל האנשים ,בין אם
נשארו בקבוצה ובין אם קבעו את ביתם במקום
אחר.
ראיתי לנכון לעצור רגע ולתהות ,האם ערך זה
ממשיך איתנו באותו אופן גם היום?
יש לי בן בגיל נעורים ,שהיה לאחרונה
בשבועיים חופש מביה"ס .במהלך תקופה זו
הוא עבד יום בודד בענף (!) מנגד ,באותם
שבועיים הוא טייל כארבעה ימים .תהיתי ,האם
יום העבודה "כיסה" במשהו את הוצאות
הטיול החוויתי .חשבתי ,האם הוא ידע להעריך
את ההזדמנות לטייל,
בימים שעל פי רוב עובדים
בהם? (מסופקני).
גדלתי במושב שיתופי
בגולן ,ובשנות ה80-
הילדים והנוער גם הם היו
עובדים בחופשים ,כאשר
מכיתה ז' ,היו עובדים
בקטיף
15:30-06:30
אגסים ,תפוחים ,דובדבנים .אולי גם אצלנו ניתן
להעלות בצורה משמעותית את

ייתכן וההתנהלות שלנו
כיום ,שמתחילה בשנות
המוקדמות,
העבודה
משרישה התנהלות שאינה
מקדמת בשנים הבוגרות?
חשוב לי להדגיש שאין בדבריי
כל ביקורת כלפי בעל תפקיד
בעבר ובהווה ,אלא להעלות
את נושא החינוך לעבודה לסדר העדיפויות
שלנו.

למהירי החלטה – סופ"ש הגות וניגון במדרשת הגולן עם הנחה לחברי הקיבוץ הדתי בשבת
 .28-26/5בהשתפות הרב אלדר ,אביתר בנאי ,הרב יובל שרלו ,ארנון סגל ,ישראל זעירא ועוד.
פרטים באתר מדרשת הגולן
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רוח ,רעש ,אש ודממה  /רותי (בן-טובים) גרינברג
דברים שנאמרו בטקס הזיכרון לחללי המלחמות בבית העלמין
ומה יהיה עכשיו? מה היא תעשה עכשיו? הר
חורב?
ובכל זאת ,כשנכנסתי הביתה ,שעות ספורות
אחרי שנקשו בדלת של אבא ואמא ,אמא,
שהיתה עטופה בחברות שבאו לחבק לבכות
ולחזק ,אמרה" :אין לי תלונות לקדוש ברוך
הוא .קיבלתי אותו ל 26-שנה – מספיק לי".
ואני ,יוצאת מדעתי .רוצה לצעוק 26 :שנה,
מספיק? אפילו מיליון שנה לא יספיקו לי .וכן
– יש לי הרבה תלונות.
ויעברו ימים ושנים עד שאדע ,אלמד ואבין מה
אמא אמרה.
כשאמא היתה בערך בת  ,14נעלמו מחייה כל
האנשים הקרובים לה .כל אלה שהיא קראה
בשמם מול הקבר הפתוח של אריה – אבא.
אמא .סבא .אח .ועוד אח .אחות .ועוד אחות.
דודה .בת דודה .דוד .ומה היא לא היתה
נותנת כדי להיות איתם עוד יום אחד ,עוד
חודש ,עוד שנה??
את אריה היא קיבלה ל 12-שנים נוספות.
ואבא!  -במלחמת יום כיפור ,כשנפשנו יצאה
מדאגה ,אבא עמד בבית הכנסת מול הארון
וביקש ,והתחנן ,והתפלל" :אל הנער הזה
התפללתי .אל תשלח ידך אל הנער הזה" .והיד
לא נשלחה ,לעוד  5שנים.
אבל אנחנו ,שאיש מחיינו לא נעלם עד כה,
ופתאום – נפלנו לתהום והתרסקנו.
על השולחן בבית של אבא ואמא היו מונחות
תמונות של אריה .פזורות .חברה שבאה
להיות איתי בשעתי הקשה הרימה תמונה,

בשעה שעמד אליהו מול הר חורב ,עברה רוח
גדולה וחזק  -ולא ברוח ה',
ואחרי הרוח היה רעש גדול  -ולא ברעש ה',
ואחרי הרעש היתה אש  -ולא באש ה',
ואז ,היה קול דממה דקה – וזה היה קול ה',
ואף על פי כן ביקש אליהו את נפשו למות.
משעה שבישרו לאמא שאריה ,בכורה ,עלה
בסערה השמימה ,היא היתה עומדת למרגלות
הר חורב ,מבקשת לשמוע את קול הדממה
הדקה הזאת ,כי רק מי שכאב והתייסר כמו
אליהו ,יכול לשמוע את קול הדממה הדקה
הזאת.
אנחנו ,שלא התנסינו בניסיונות של אבא
ואמא ,ולא שמענו את הקול הזה,
טולטלנו ברוח ,נשרפנו באש ,וכל זה היה
ברעש גדול מאד.
את הבשורה הקשה קיבלתי בטלפון" .קחי
מונית" אמר לי איסר" ,ותבואי מהר ליבנה,
לאבא ואמא"" .רק לא אריה" חולף הרהור
בראשי לפני שאיסר אמר לי שכן ,ואני נופלת
על הרצפה.
כל הדרך הביתה – בכיתי .בכיתי על עצמי ,על
האובדן שאני חווה ברגעים אלה .בכיתי על
יעקב ,שמאבד אח קרוב .על האבידה האיומה
והנוראה של אבא בכיתי .אבל בעיקר ,בכיתי
על אמא .אריה היה קרן האור ,איתה היתה
אמורה אמא לשקם ולבנות מחדש את
חורבות חייה שנחרבו בחורבן העולם היהודי.
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ומבקש" :אפשר לדבר עם אריה?" הייתי
מתאפקת לא לומר" :אין לך סיכוי" ,או
משהו כמו" :הוא כבר הרבה שנים לא כאן".
אבל בסוף ,כמו אמא "ממש נחמדה" לנער
מתבגר ,הייתי קוראת לחלל החדר" :אריה
נחמן ,יש לך טלפון" ,שגם החבר ישמע בטוח.

הביטה ואמרה" :איזה יפה הוא היה" .ואני,
לא יכולתי להביט .מכל תמונה שהיתה
מונחת על השולחן ,העיניים של אריה חדרו –
ופגעו .חדרו – ופצעו .ולא יכולתי להסתכל.
ושנים שהתמונה הממוסגרת של אריה מונחת
על מדף בבית שלי ,ועוברת איתי מבית לבית,
ממקום למקום ,לכל מקום שבו אלך .ואני לא
יכולה להביט.
הימים חלפו .באותה שנה גם נישאתי לנתן.
והשנים חלפו ,ונולדו לנו ילדים וליעקב -
נולדה רינת .והיתה שמחה גדולה.
בכל ילד יש קצת אריה .הם אוהבים ליצור,
אוהבים לטייל ,אוהבים לטפס על צוקים
ולצלול .ורק הציפורים  -אולי – מחכות
שמישהו יאהב אותן כמו שאריה אהב.
ונולד לנו בן וקראנו לו אריה–נחמן .ידעתי
שלא אוכל לקרוא לו – אריה .וקראתי לו בשני
השמות :אריה –נחמן .אמא ניסתה קצת
לשחק עם השם הזה .בהתחלה היא היתה
קוראת לו נחמן ,ואחר כך היא ניסתה לקרוא
לו אריה או אריל'ה ,כמו שהיא היתה קוראת
לאריה ,אבל בסוף היא ויתרה וגם היא קראה
לו אריה נחמן.
הוא לא כל כך אהב את זה ,שקוראים לו בשני
השמות.
לפעמים ,כשחבר היה מתקשר אלינו הביתה

והשנים חולפות ,ועוד שנים ,ועוד .והיו
געגועים עזים וחלומות .ובאחד מערבי
הזיכרון אני עומדת ליד הקבר של אריה,
וחברי ילדות ונעורים של אריה באים לעמוד,
להרכין ראש ולהניח אבן.
אני מתבוננת בהם  -היו שם פעם תלתלים,
והצחוק היה עם מעט קמטים ,והגוו היה צעיר
ונערי .ואז קול אומר לי ,קול עמוק בפנים,
ואולי זה קול הדממה הדקה" :רותי ,את
מתגעגעת למישהו שאת כבר לא מכירה".
ולא שכבתה האש או פסקה הרוח ,אבל אולי
הרעש כבר לא היה כל כך גדול.
בתום הטקס אני חוזרת הביתה ,כשברקע
מלווים אותי כל אותם שירים הנוגעים ללב
של היום המיוחד והעצום הזה .כשאני מגיעה
הביתה ,אני ניגשת למדף ולוקחת את
התמונה הממוסגרת של אריה ומביטה עמוק
עמוק בפנים לתוך העיניים – וחזק " :-איזה
ילד יפה היית אריה"  -ואני יכולה.

להתראות בשמחות !
!
חתונתם של ליאור כהן ודני תתקיים ביום רביעי י"ז באייר (.)18.5

* בר המצווה של יאיר קנדל תתקיים בשבת פרשת "בחקתי" ,י"ט-כ' באייר (.)20-21.5
* חתונתם של עֹז אניקסטר ושקד תתקיים ביום רביעי כ"ד באייר (.)25.5
שבת שבע ברכות בשבת"במדבר" ,כ"ו באייר (.)27.5
לבעלי השמחות עדיפות בקבלת דירות אירוח.
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משולחנו של המזכיר  /נח חיות
לפני כמה שבועות פורסמה מעל דפים אלה
החלטת הנהלת הקהילה בעניין זה .זאב ספראי
שסבר אחרת ביקש לדון בנושא בפורום רחב
יותר והנושא מובא לדיון במועצה .חברים שיש
להם מה לתרום לדיון מוזמנים.

אספת החברים  -על סדר היום של האספה
ארבעה סעיפים :הסעיף הראשון הוא שינוי
בתקנון קיבוץ .השינוי נצרך להתאמה בין
התקנון ובין מספר החברים במזכירות ואורך
הקדנציה שלהם .הסעיף השני הוא בקשת
המזכירות להעברת קרקע למועצה שתאפשר
לבית הספר העל יסודי לבנות כיתות לימוד
חדשות .בית הספר גדל בהתמדה והצפיפות
במבנים גדלה בהתאמה .הסתבר שיש לנו זכות
ותקציבים לבנות כיתות וחדרי לימוד חדשים
אלא שהדבר מותנה בהעברת קרקע למועצה.
לצערנו ,כבר לא ניתן להסתפק בהחכרת השטח
כפי שעשינו בעבר לגבי בית הספר היסודי.
בסעיף השלישי מונחת הצעת המזכירות,
הנהלת הקהילה והמועצה להוסיף ימי חופש
לחברים .הבקשה הגיעה מהחברים הצעירים
והיא נועדה לתת פתרון לפנייה זו לצד שמירה
על זכויותיהם של החברים המבוגרים.
המשמעות היא הוספה של  2או  4ימי חופש
בשנה ,על פי טבלת גילאים .הסעיף האחרון
מוקדש לתמחיר הקהילה .זו הצגת התמחיר
הראשונה מאז הסדרנו את יחסי המשק
והקהילה וחשוב לנו לבדוק את עצמנו כיצד אנו
מנהלים את המשאבים הציבוריים ולשתף בכך
את כלל הציבור .כמובן ,ככל שתתפתח מסורת
ויגדל הניסיון יהיה קל יותר לתכנן נכון ולעמוד
ביעדיו של התקציב.

בנייה  -השבוע נחתם חוזה עם חברת הבנייה
א"ג ביננפלד לפיו מתחילים בימים אלה שלושה
פרויקטים בו זמנית .הראשון הוא "בדק"
בשכונת הקומותיים במלאת שנה לסיום
הבנייה שם .השני היא תחילת עבודות על
תוכנית הפיתוח באבן דרך ראשונה .השבוע
החלו העבודות בצד מערב ובהמשך הדרך יעבור
הקבלן גם לצד המזרחי ,ליד מחסן הבגדים.
הכוונה לסיים את העבודות בסמיכות לסיום
הבנייה בשני האתרים .תוכנית מפורטת שבה
ופורסמה על לוח המודעות .הפרויקט השלישי
הוא תחילתו של השלב הראשון באבן דרך
שנייה אותו אנו מכנים 2א .השבוע סיימנו
להכין את הבתים להריסה .בתחילת השבוע
הבא השטח יגודר ולא תותר כניסה לאתר.
סגירת השטח חוסמת כמובן את השביל שיורד
מבית מהות לכיוון בית בקבוצה .בנוסף לכך,
לצערנו אנו נאלצים לחסום קטע בצפון השדרה,
מהפנייה למרכז יום לקשיש עד בית מהות.
החסימה הכרחית לכניסת משאיות לשטח
הבניה ולשמירה על הבטיחות .החסימה תהפוך
את השדרה ל"דרך ללא מוצא" אליה ייכנסו רק
מדרום ,ליד המרפאה .כמו כן תחזור השדרה
זמנית להיות דרך דו-סטרית .מאחורי גן צבעוני
תיסלל סובה קטנה שתאפשר למכוניות
להסתובב בביטחה .כל זה אינו מאפשר חנייה
לאורך השדרה .חנייה רצופה לאורך השדרה,
כפי שהייתה בשנים האחרונות ,עלולה לגרום
לחסימת הדרך ,להצריך נסיעות ארוכות לאחור

מועצה  -בפני חברי המועצה יעמדו שני סעיפים.
הראשון הוא קבלת אושר ואסף כהן למועמדות.
המשפחה חיה בתוכנו זה כמה שנים במעמד
אישי מיוחד ואנו שמחים על רצונם להיקלט
כחברים .לאור ההיכרות הטובה ויתרנו על
"שלב האורחות" .הסעיף השני יוקדש לדיון
בנסיעת רכבי חירום בשבת בתחומי המשק.
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אלה ,בכל רחבי המדינה ,ונפעל לשמירת
הכללים שמוכתבים על ידי גורמי הביטחון.

ולסכנה לפגיעה בכלי רכב ובנפש .אנחנו מודעים
היטב לקושי שנגרם לכלל הציבור ,הן
בדרכים החסומות והן באיסור החני י ה אך
זהו "מחיר" שיש לשלם עבור הבנייה והפיתוח.

יום השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות  -זכינו
לחוויה מרגשת בימים אלה בזכות תוכנית
תרבותית עמוסה ,מקצועית ומוקפדת .תודה
לרחלי ,מרכזת התרבות ,ולכל הצוותים הרבים
שהשקיעו מאמץ רב בתכנון האירועים ובניהולם
המקצועי .תודתנו והערכתנו מסורה לכם!

בנייה וביטחון  -צוות הביטחון ,נציגים מצוות
ביצוע ומהנהלת הקהילה נפגשו עם הקבלן
להסדרת נושאי הביטחון סביב מוקדי הבנייה
השונים .אנחנו מודעים לרגישות הרבה בימים

עונת ההשקייה החלה !
לחברים שלום רב!
השקייה :התחלנו להשקות את הדשאים ,שחלקם סמוכים לבתי החברים.
אנו מבקשים מכם לפנות את הדשאים כל יום לפני חצות הלילה ,שזו השעה בה
נפתחות הממטרות .הדשא לא יושקה כראוי אם הממטרות יכוסו ע"י ציוד
כלשהו (צעצועים ,רהיטים וכד').
כמו כן ,מבקשים להודיע בזמן על כל פעילות שקשורה לשימוש בדשאים ,על מנת
למנוע נזק לרכוש ואי נעימות כלשהי.

כיסוח :ימים ראשון ושני הם ימי כיסוח הדשאים .אנא דאגו שהדשאים יהיו
פנויים לצורך הכיסוח.
תודה על שיתוף הפעולה,

ישראל זלקינד וצוות הנוי

מרפאה :אחות חירום ,טל ,050-6998317/ 4000 .איחוד הצלה mrkyavne@clalit.org.il -1221
זמני הקבלה ד"ר מיטל :יום א' ( ,18:00-16:30 - )15/05יום ג' (,13:00-10:00 - )17/05יום ד' (17:00-15:45 )18/5

חברים המעוניינים ש מאחזי יד יותקנו בבתיהם – נא לפנות או לליזט או למרפאה.
בהזדמנות זו נציין כי שמחה ברלב נהג הבית ששירת אותנו נאמנה מעל  20שנה !!! סיים את תפקידו זה,
מחליפו החל מהשבוע הוא יוסי שנקר .
שמחה יקר! מודים לך על שירות יוצא מן הכלל לנו במרפאה ולכלל החברים בקיבוץ ...תמיד ברגישות,
במאור פנים וביחס אישי חברי ונעים  .מאחלים לך בריאות והצלחה רבה בהמשך עיסוקיך החדשים .
וליוסי – הצלחה רבה בתפקיד החדש !!
מבקשות להזכיר כי לבדיקות דם יש לתאם תור מראש מול המרפאה.
עד כאן להפעם ,צוות המרפאה
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רעיה ג'קסון זלקינד

בְּ ֵּאין מָ ה לומַּ ר
ָאז נ ִָשיר
בוא נ ְַּּש ִאיר ֶאת חֶ ְּרפַּת הָ ָאדָ ם
ִמחּוץ לְּפִ ְּתחֵּ נּו
נ ְִּסגֹר ֶאת הַּ דֶ לֶת
אֲ נִי וְּ ַּא ָתה נ ִָשיר ֶאת הָ ֶרגַּע
נ ִָשיר בְּ לִי זִ ּיּוף
ֶאת ִש ְּמחַּ ת הָ ֶא ְּתמול
ֶאת ִת ְּקוות הַּ מָ חָ ר
בוא ָת ִשיר לִי עַּ כְּ שָ ו
ֶאת הַּ ּיֵּש שֶ בֵּ ינֵּינּו
בְּ ֵּאין עוד ִמלִים
ָאז נ ִָשיר
ימּותנּו
ֵּ
בוא נ ִָשיר ֶאת חָ לוף ְּת ִמ
נִצְּ עָ ק בְּ קול ָרם שֶ ּי ְַּּח ִריש
נְּתופֵּף וְּ נ ְִּמחֶ ה
נ ִָשיר בִ ְּשבִ יל ל ֹא ל ְִּשמֹעַּ

בְּ ֵּאין מָ ה לומַּ ר
ָאז נ ִָשיר
בוא נ ְַּּש ִאיר ֶאת חָ זון לִבֵּ נּו
נ ִָשיר ֶאת לֵּיל ֶאמֶ ש
הַּ ּטוב בַּ לֵּילות
נ ִָשיר ֶאת לִפְּ נֵּי שֶ ּיָדַּ עְּ נּו

על השירים :יצחק ברוכי

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :
המערכת :דינה ספראי ,טליה גולדנברג ,תמר דגני ,ניר יעקבי ושרית פישביין.
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