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" ִּכי ִּת ְבנֶה ַּביִּ ת ָח ָד ׁש וְ ָע ִּש ָ
ַּמעֲ ֶקה לְ גַּ ג ָ
ֶך"...

שבת פר' כי תצא
צאת השבת – 19:46

כניסת השבת –18:47-
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ח ָמס – מה זה בכלל?  /אור ליבר
וִ יפֵ ַח ָ
(או "יפֵח" במקרה שלנו) דוגמה מובהקת לכך
שהשורש הזה ,פו"ח ,משמש בהוראה של
דיבור .בחסדי ה' עלינו ,בשנת  1929גילו
ארכיאולוגים עיר נמל גדולה שנחרבה אי שם
באלף השני לפנה"ס ,ששמה אּוגרית .עם
הזמן החלו לגלות טקסטים רבים בשפה שלא
הייתה ידועה ,ולאחר פענוח השפה שמו לב
לסיומת מיוחדת הבאה בסוף מסמכים
רשמיים .בתעתיק לעברית זה נראה כך:
"יפח ( +שם פרטי)" .מסתבר שמדובר

לא מזמן התחלנו לומר פעמיים ביום את
מזמור כ"ז "לדוד ה'" ,וזה גם זמן טוב
לשאול למה התכוון המשורר כשאמר" :כִּ י
ָקמּו בִּ י עֵ דֵ י שֶׁ ֶׁקר וִּ יפֵחַ חָ מָ ס" (פס' יב) .מה זה
בעצם "יפח"?
כמו שלהפיח קשור להוצאת אוויר מן הפה,
כך גם כאן רוב הפרשנים סוברים שמדובר
בלשון דיבור " -שהם מעידים בי ומדברים בי
דברי חמס" (רד"ק).
הפירוש שמדובר בלשון דיבור גם במקרים
דומים פירשו ש"יפיח" משמעו דיבור" :עֵ ד
ְׁש ָק ִּרים ל ֹא ִּינ ֶָׁקה וְׁ יָפִּ יחַ כְׁ זָבִּ ים ל ֹא יִּמָ לֵ ט"
(משלי יט ה) .יש עוד כמה פסוקים כאלה,
וברובם 'יפיח כזבים'  -או במקרה שלנו "יפח
חמס"  -בא בהקבלה ל"עד שקר" או "עד
שקרים".
הוא בהחלט אפשרי ,אבל הבעייה היא שלא
מצאנו במקרא חוץ מהצורה "יפִּ יח"

בצירוף המוכר לנו – "עֵ ד  ,"Xבדיוק כמו
בכתוּבה בימינו למשל .ההקבלות החוזרות
ונשנות במקרא של המילה "יפח" למילה
"עֵ ד" מחזקות את האפשרות שאכן זו
המשמעות המקורית של המילה.
ולמי שהגיע עד כאן ,בכל זאת נקודה קטנה
למחשבה על פסוק מפורסם – "כִּ י עֹוד חָ זֹון
לַמֹועֵ ד וְׁ ָיפֵחַ ל ֵַקץ וְׁ ל ֹא ְׁי ַכזֵב" (חבקוק ,ב ג).
שבת שלום.

מזל טוב לבר המצווה יובל ליבר ,להוריו רן ונעמי ,לסבא משה וסבתא דפי ולכל בני המשפחה.

מזל טוב לאליקים וציפי איטלי לבת המצוה של הנכדה שיר ,בתם של נאוה ואבידע.

צורבא מרבנן בשעה  17:30בבית המדרש
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ערן

סדר התפילות במניינים השכונתיים
ימות החול
גבאי  /אחראי
שחרית
מנחה  -ערבית

צפוני
נחמיה
6:00
19:30

קשתות
רון ב.
6:00
19:20

מרכזי
אבשלום /עדו
---------

 15דקות לאחר הדלקת נרות
קבלת שבת – ערבית (ברצף)
8:30
8:30
8:15
18:00
18:00
18:30
חמש דקות לפני צאת השבת

8:30
---------

שבת

מנחה
שחרית
מנחה
ערבית

מזרחי
צביקי
7:00
19:20

צעירים
אחיעד
---------

8:30
18:30

מנחה בערב שבת,
קבלת שבת וערבית מוצ"ש –
מחוץ לבית סביון

מניין אמנון בימות חול:
מנחה  18:30מעריב20:30 :
מניין ערבית בימות החול
בשכונה הדרומית 20:15 -

בימות חול בבית הכנסת
מנחה-לימוד-ערבית ב 19:00 -

אספה במוצאי שבת בשעה 21:00
על סדר היום
בחירת מזכירות
תקנון ימי מחלה
הפרטת מוצרי חצרנות

וקולו נעים ומעורב בדעת עם הבריות
מפגש העשרה ב"זום" לשליחי ציבור ותיקים וחדשים ,הכנה לתפילות הימים הנוראים
יתקיים ב"זום" ביום ד' ,כ' באלול ( )9.9בין השעות 18:30-17:00
בשיתוף עם הרב ארי סט ,נחום לנדאו ורועי גולן.
בתוכנית :סוגיית טורח הציבור; רעיונות ליישום בהתמודדות עם אתגרי הקורונה,
לימוד ושיתוף עמיתים וכמובן ניגונים.

השתתפות חינם  -הרשמה מראש באתר הקבה"ד

ם
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בשבוע הבא ביום שלישי תיפתח שנת הלימודים

אנו מברכים את העולים לכיתה א'
נגה בטר
אלה בית אריה
שחר בית אריה
לוטם וולף
אלאור כהן
נבו מאלי
נדב מוזס
זמרי קולמן

"וליבי מבקש תהיה נשמר
תהיה אהוב וקרוב
ותמיד תלך בשדות של אמת
בשדות של שמחה ויופי
וליבי כורע ומשתחווה
חסוך מליבו בושה ועלבון ופחד" (אביתר בנאי)

מאחלים לכם הרבה הצלחה עם כניסתכם לכיתה א'
דני הרץ  -בשם ועדת החינוך

משק חי

.

בשעה  )20.30יתקיים במשק ילדים מופע מוזיקלי בשם "מותר".
השבוע (יום ב'
להצטרפות
לקבוצת את יאיר הררי במוזיקה מקורית עם שורשים והשפעות
מוזמנים לשמוע
הווטסאפ
ותימניות.
אנדלוסיות
..פנו ליקיר
למידע והצטרפות לקבוצת ווטסאפ של "משק  "liveפנו ליקיר ששון.
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פתיחת שנה עם קורונה ,בעיניהם של מורים/ות

תמר בזק – מחנכת כיתה י"א

ואולי גם לנצל את הזמן טוב יותר.
לפתוח שנה עם קורונה מצריך הרבה ענווה,
אורך רוח ויצירתיות לעשות עם המציאות את
ההכי טוב שאפשר!
שנה טובה ומוצלחת לכולנו.

פתיחת שנה בשבילי זו התרגשות באוויר
והרבה מחשבות ותכנונים.
פתיחת שנה עם קורונה בשבילי זה לפתוח את
השנה בתחושה קצת אחרת .שונה .תחושת
חוסר ודאות כללית שמגיעה גם לשערי בית
הספר .האם תיפתח השנה? באיזו צורה? איזו
פעילות יהיה מותר לקיים ואיזו לא? ועוד
תהיות רבות מההתנהלות היומיומית ועד
לאירועי השיא של בית הספר.
פתיחת שנה עם קורונה בשבילי זה האתגר
להחזיק בשילוב ובניסיון לייצר שגרה ,לתכנן
ולהתארגן מראש כיצד תיראה כל השנה,
ובמקביל לדעת שכל רגע הכול יכול להשתנות
ולהצריך תכנון מחודש.
פתיחת שנה עם קורונה זה למצוא דרכים
לבטא את הגעגועים ואת שמחת המפגש
המחודש ללא חיבוק ומגע .זה להעניק חום
ואהבה בדרכים אחרות .לחייך דרך העיניים
ומבעד למסכה.
פתיחת שנה עם קורונה זה לקבל תלמידים
שלא חוזרים אחרי חופשה רגילה ,שלא יכלו
לעשות כל מה שרצו וחלמו עליו ,והם עצמם
מלאים בחששות וסימני שאלה .וזה לדעת
שאת צריכה להיות שם בשבילם יותר מתמיד.
פתיחת שנה עם קורונה זה לחצות את הכיתה
לשתיים ,ולמרות החסרונות לראות הזדמנות
בקבוצות קטנות שכל כך יכולות להעצים את
הפרט בתוכן ,שמאפשרות לראות ולשמוע יותר
כל אחת ואחד,

עפרה גוטליב  -מורה לחינוך
גופני בביה"ס היסודי "עמיחי"
מגיפת הקורונה עצרה את כל פעילות בית
הספר לפני תום שנת הלימודים שחלפה .היה
זה סיום לא מתוכנן לשנת הלימודים .המגפה
קטעה באחת את כל החלומות שרצינו להגשים
עבור תלמידינו .כל כך רצינו להיות בשמחה,
תלמידים ,הורים ומורים במסיבת סיום
והפעלה לא שגרתית .רצינו ליצור חוויה
מיוחדת של סיום שנה שאיתה התלמידים
ייצאו לחופש הגדול.
אי"ה ,בשבוע הבא אנחנו יוצאים לדרך חדשה,
עם תקווה ועם חשש ,עם "זום" ועם קפסולות.
אנחנו נבוא לבית הספר ונקבל את התלמידים
במאור פנים ובלי חיבוקים .הרגשה קצת
משונה במציאות מורכבת .הקורונה תציב
בפנינו ,המורים ,התלמידים ,ההורים,
המנהלות ושירות ההסעות אתגר שנצטרך
ִּ
להתמודד איתו ,ואכן בימים האחרונים נערכנו
לכך .כמורה לחינוך גופני יש לי ציפייה שנגיע,
כולנו ,רחוק יותר ,גבוה יותר ,מהר יותר
ובבריאות טובה .אנחנו ,המורים ,כבר מאוד
מתרגשים לראות את התלמידים עוברים
בשער בית הספר .בטח גם הם כבר מחכים לנו.
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עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"א
יאיר לסלוי מנהל ביה"ס העל יסודי בקבוצת יבנה
ובמשך תשע שנים ניהל את חטיבת הביניים.
בשבוע הבא נפתח את שנת הלימודים יחד עם
מוטי העמיד דורות של תלמידים חובבי
 640תלמידי בית הספר העל יסודי .מצפה לנו
ספורט ,אנשי מידות וישרי דרך.
שנה רבת תהפוכות בצל הקורונה ואנחנו
בית הספר נערך ללמידה בהתאם למתווה
עושים את מירב המאמצים להתכונן כדי
שקבע משרד החינוך .בכדי להפחית את סכנת
שהמסגרת הלימודית והחברתית תישמר.
ההדבקה ,יהיו בבית הספר רק חצי ממספר
השנה מספר התלמידים בבית הספר גדל ב70-
התלמידים הכולל .הכיתות חולקו לשתי
תלמידים ,יותר מ .10%-הגידול דורש מאיתנו
משמרות וכל משמרת מגיעה ללמוד בבית
היערכות בגיוס צוות נוסף ובמבנה בית הספר.
הספר לשבוע רצוף בימים א'-ה' .המשמרת
כבכל שנה ,קלטנו בבית הספר ובפנימיה
השנייה לומדת "מרחוק" בבית .בכל שבוע
אנשי צוות חדשים שחלקם גרים איתנו ביבנה.
מתחלפות המשמרות.
לשמחתי הצלחנו לגייס אנשי חינוך מצויינים
מערך מיוחד זה דורש היערכות רבה -
שמביאים איתם ניסיון ורוח חדשה .חשוב לי
הכשרת הצוות להוראה מרחוק ,סידור מערכת
להזכיר בשמם את עובדי בית הספר ,חברים
שיעורים מתאימה ומהתלמידים נדרש לפתח
ותושבי יבנה ,העושים עבודה חינוכית מכל
יכולת למידה עצמית ואחריות על הלמידה,
הנשמה  -איתי בנדב (רכז שכבה ומחנך י"א),
כאשר המורים וההורים אינם נמצאים לידם.
אייל זנה (רכז מערכת השעות ומורה לתושב"ע)
צמצום הקשרים החברתיים והתכנסות
תמר בזק (מחנכת י"א) ,אהרון אסולין (אחראי
למסגרת המשפחתית שכפתה עלינו הקורונה,
תקשוב) ,ניר שריד (מורה לחנ"ג ואחראי
מאוד קשה לבני נוער שנמצאים בגיל בו הנושא
טיולים) ,בניה גרוס (מחנך י"ב) ,איציק כהן
החברתי כל כך משמעותי .אנו רואים בזמן בו
(מנהל הפנימיה) ,יהודה (צ'ף) יוסף (מנהל בית
יהיו התלמידים בבית הספר ,מוקד חשוב
עקד) ,יהל מימון (מחנכת י"ב) ,יעל גדסי
לפעילות חברתית ורכישת כישורים חברתיים.
(אחראית ספרי לימוד) ,מושיק גרוס (מחנך
הפנימיה לתלמידי י"א-י"ב תפעל אף היא על
ח') ,דביר דוד (מדריך י"ב) ,מור וולף (עובדת
פי החלוקה למשמרות הלימודיות .בכל שבוע
סוציאלית) ,רוני יעקבי (רכזת חברתית) ,אביה
יהיו בפנימיה ,המשמרת שלומדת באותו שבוע.
סקלי (מחנכת י') ,גיורא לב (מחנך ט') ,טל בן
למרות הקורונה והחששות מהדבקה ,רוב
מובחר (מדריכת י"ב) ,הראל ממן (מדריך י"א),
התלמידים נרשמו לפנימיה ,על אף העובדה
צופיה ניר (מדריכת י"א).
שבאופן אישי רובם חווים ירידה ברמת החיים
פרידה בטרם עת  -מפאת מצבו הבריאותי
מול הבית ,ונדרשת מהם השתתפות פעילה
וסכנת ההדבקה בקורונה ,נאלץ מוטי שולץ
בניקיון המקום ובהשתתפות בפעילות הרבה
לפרוש מהוראה בבית הספר .מוטי לימד שנים
יותר מאשר הנהוג בבית .אנו שמחים שמסגרת
רבות חינוך גופני ,עבר להוראה וחינוך כיתה
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ישיבה ומפגש לתלמידים .אנחנו יודעים שיש
עוד עבודה ולפנימיה יש עוד דרך בכדי להפוך
למקום אסטטי ונעים ברמה שאנו שואפים.
בשנה שעברה התחלנו בשיתוף פעולה עם
עמותת עזרה לנזקקים "יד יששכר" .במבנה
בית הספר נארזות על ידי חניכי הפנימיה 250
מנות מזון כל שבוע .במהלך חופשת הקיץ
נרתמו הילדים ובני הנוער של הקיבוץ יחד עם
חברים שהתנדבו במיוחד ,להכין את מנות
המזון ,והעמותה הצליחה להמשיך בחלוקה
לנזקקים גם בחודשי חופשת הקיץ .פעילות
עמותת "יד יששכר" לעזרה לנזקקים נתמכת
במלואה על ידי מתנדבים מקבוצת יבנה
והפנימיה ועל כך הערכה רבה.
שנת הלימודים תשפ"א תתאפיין בחוסר
ודאות שידרוש הסתגלות למצבים משתנים לפי
התפתחות הקורונה .אני מאמין שבעזרת
הצוות האיכותי והמסור והתלמידים הנפלאים
תהיה לנו שנה מוצלחת ומקדמת.
"ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל לשמע ללמד
וללמד לשמר ולעשות ולקיים את כל דברי
תורתך באהבה".

חיים חברתית עדיין רלוונטית לנוער הרוצה
לגדול בחברת נוער איכותית.
תלמידי הפנימיה בלבד ( 60תלמידים) יאכלו
בחדר אוכל תיכון ארוחות צהריים וערב.
במפגש הכנה עם צוות ענף המזון ועם נח,
מזכיר הפנים ,נקבעו הכללים והנהלים
שיבטיחו את בריאותם של חברי הקיבוץ
ותצומצם הסתובבות התלמידים במתחם חדר
האוכל.
החינוך הפנימייתי החברתי שמייחד את בית
הספר מבוסס על הנכונות של חברי הקיבוץ
לארח בביתנו הקיבוצי תלמידים במשך שעות
היום והלילה .מכורח הגיל והתהליך החינוכי
בו נמצאים התלמידים ,האירוח יוצר לפעמים
חיכוך ,רעש וחוסר נוחות שדורשים אורך רוח
וסבלנות מכולנו .תודה והערכה לחברי הקיבוץ
שנושאים בכך יום יום שנים רבות .מוזמנים
להעביר אלינו ,לצוות החינוכי ,כל הערה או
חריגה של תלמידים שמצריכה את התערבותנו.
בעזרת תקציב שיפוץ ממשרד החינוך ,הפנימיה
עברה השנה מתיחת פנים .רוב התקציב הושקע
בשיפור המבנה הקרוב לבית הספר ובחצר
הפנימיה שטופחה בדשא סינטטי ובמקום

ברכות חמות לשחף ריין
שהתגייסה השבוע לקורס משקיות ת"ש
מאחלים לך הרבה הצלחה,
אוהבים ומעריכים
ו' צעירים
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לשבור את תקרת הזכוכית /

אבינועם הרש

אבינועם הרש ,מחנך ומעביר שיחות להורים ,מורים ונוער בנושא גיל ההתבגרות ,כותב קבוע ב"שבתון"
תחת הכותרת "שעת מחנך" .מה שכתב לפני חודשיים ,בשבת פר' חוקת נגע בי .שמרתי את הדברים
וראיתי לנכון לפרסמם כמה ימים לפני שנפתחת שנה"ל והוספתי משלי .בהמשך תבינו למה.

ד״ר קן רובינסון ,חוקר חינוך ,מדגים
בהרצאתו :״איך בתי ספר הורגים את
היצירתיות״ ,מדוע הרבה תלמידים בעלי
סוגים שונים של אינטליגנציות פשוט הולכים
לאיבוד :אינטליגנציה תנועתית ,מוזיקלית,
מרחבית ,ותוך אישית ובין אישית ועוד,
אולם איך הם יוכלו לממש את עצמם עם
המבחנים של בתי הספר הם אך ורק לפי
אינטליגנציה לשונית ולוגית מתמטית?״
אז ,גם אם לא נוכל לעשות כרגע מהפכה
חינוכית ,כזו שתשכיל להעצים גם את
התלמידים שקשה להם עם חשבון ולשון אבל
בורכו בכל כך הרבה מתנות בתחומים
אחרים ,תמיד נוכל לנסות ולא להפריע
לשמש לעשות את שלה ,כמו אותו תלמיד
שלא הקשיב לי בשיעור כי הוא בדיוק היה
עסוק בהכנת אוריגמי מנייר ,מדהים ומרהיב
ביופיו .אז אולי הוא פספס כמה דברים
חשובים ,אבל הייתם צריכים לראות את
ניצוץ היצירה שהיה בעיניו.
זו המהות של השליחות שלנו :להעניק
לתלמידים את התחושה שהם באמת
מסוגלים וכל מה שהם צריכים זה רק
לנסות".

"צומת הגוש .פנים מוכרות .מנסה להיזכר ...
לא מצליח .הבחור הצעיר פונה אלי :״שלום
המורה ,זוכר אותי?״ .זכרתי במעורפל ילד
מורכב מאוד שקיבל עונשים על ימין ועל
שמאל .בעיות קשב וריכוז .משמעת .כל
החבילה .״מה אתה עושה היום?״ שאלתי
מתוך נימוס .״מהנדס חשמל .סיימתי לפני
שנה בטכניון״ .מהנדס? הילד שלא יכול היה
לחבר שני רגעים בלי להפוך את הכיתה?
ואז הוא אמר לי :״אתה זוכר שפעם נתת לי
בגיאוגרפיה  10עגול ואמרת לי שאתה רוצה
שאני ארגיש את המתיקות של לקבל עשר
עגול גם אם לפי האמת הגיע לי שמונה?״
את זה דווקא זכרתי .קיבלתי אח״כ בראש
על הצעד הזה מההנהלה ,שביקשה ממני לא
להכניס לתעודה דברים שקשורים למדע
בדיוני.
״דע שאת תחושת המתיקות הזו לקחתי
הלאה לישיבה התיכונית ולאוניברסיטה,
התחושה שאני מסוגל להצליח .התחושה של
טעם ההצלחה״.
״המורה״ ,אמר לי לסיום :״אני מקווה
שאתה נותן לעוד תלמידים  10עגול ,גם אם
לא תמיד מגיע להם; שיטעמו כמוני את
ההצלחה״ .״סגור״ ,אמרתי ,והלכתי לנגב
חומוס ,וחשבתי שחינוך עושים באהבה או
לא עושים בכלל.
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והנה הסיפור שלי:
קראתי את מה שכתב אבינועם וזה החזיר
אותי כמה עשרות שנים אחורה לימי בבית
הספר התיכון .באותם ימים גיליון הציונים
שלי בדרך כלל היה באיזה שהוא מקום
באמצע .הייתי טוב מספיק ומספיק טוב
ובשביל העתיד המובטח שלי ברפת ,כך
חשבו אז ,זה מספיק.
מחנך הכיתה שלי היה ידידיה כהן ז"ל
מקיבוץ סעד .איש מאיר פנים ,בעל שיעור
קומה ,עם זקן שחור עבות שהעניק לו חזות
מרשימה .לאספות ההורים היה אבא שלי
הולך ברגשות מעורבים .הוא רגיל היה
לשמוע על הבן שלא מתאמץ מספיק לממש
את הפוטנציאל שיש בו.

פעם אחת אבא חזר מהשיחה עם ידידה עם
משהו אחר" ,כי קרן עור פניו" .ידידיה העדיף
שלא לעמוד דווקא על כל מקצוע ומקצוע
והציון הצמוד אליו שהיה לרוב  ...טוב
מספיק ומספיק טוב .בפעם הזו ידידיה בחר
להתמקד באדם ,בניצוץ ובחיובי ואת גיליון
הציונים הניח בצד.
עצם העובדה שעד היום דבריו של ידידיה,
ואושרו של אבי ,צרובים אצלי בזיכרון ,ושום
וירוס ,פירמוט ,ריסטארט או דיליט לא
הכחידו אותם ,מדברים בעד עצמם.
המתיקות הזו שאבינועם שם עליה את
האצבע? אני טעמתי ממנה ,היה לי מחנך יקר
שהאיר לי אור.
שמשון

ירקונים
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עדכונים לסיור לאזור יקיר ומעיינות נחל קנה ,בהדרכת אריה עופר ,שיתקיים ביום שישי,
ט"ו באלול תש"ף 4.9 ,מ( 07:00 -אחרי תפילה) עד בערך .15:00
 פתחנו אופציה למתקשים בהליכה ,והם יוקפצו ברכב לאזור המעיינות.המעוניינים – יירשמו כמקובל ,דרך וואטסאפ ירקונים (להצטרפות שילחו בקשה לאריה ב).

 בהתאם להנחיות ,ניסע במספר כלי רכב ,בקפסולות .משפחות ו/אוחברים שהם קפסולה ,מתבקשים להזמין רכב .אנחנו מזמינים מיניבוסים.
 לגבי ארוחות – יש כוונה לארגון משותף .המעוניינים לסייע בתחום – נא צרו קשרעם אליקים.
ערכת קפה ,עוגיות ונשנושים לדרך – בשמחה.
 -חשוב מאוד :כובע ,נעליים ,מים ,מקלות הליכה ,מסכה.

המגיעים ברכב עצמאי :מפגש בשעה  08:00בבית הכנסת המרכזי ביקיר ,ברחוב נחל צין.
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א-א-א

שערי ירקונים פתוחים לכל

משולחנה של מנהלת הבריאות
• מעקב אחר חולים כרוניים יבוצע במרפאה
בהתאם לתיאום טלפוני מראש.
• מענה טלפוני יינתן כפי שהיה נהוג
בחודשיים האחרונים.
• התור לרופא ייקבע בתיאום עם המרפאה
והפונה יקבל מענה טלפוני מהרופא .שימו
לב ,במידת הצורך יתואם עם החבר/ה תור
במרפאה לבדיקה פיזית של הרופא.
• במידה ואין מענה טלפוני במרפאה ,ניתן
להשאיר הודעה בטלפון של המרפאה או
במייל mrkyavne@clalit.org.il :והצוות
יעשה את כל המאמצים לחזור עוד באותו
היום אל משאיר ההודעה.
• בדיקות דם  /מעבדה בתיאום מראש עם
המרפאה.
• במקרה של חום ,שיעול ,התקררות ,אין
להגיע למרפאה .הנחיות טיפול ומעקב יינתנו
ע"י האחיות.
• טיפולי שיניים – בהתאם להנחיות משרד
הבריאות .טיפולי השיניים חזרו לשגרה אך
תחת מספר מגבלות ,ומעתה אין טיפולים
שלא מבוצעים בגין "עידן הקורונה" .פרטים
במידת הצורך – במרפאת השיניים.

לחברים שלום,
כידוע ,אנחנו חוזרים בקצב איטי לשגרה
חדשה לכולנו בכל התחומים ,כאשר הקו
המנחה הוא :שמירה על כללי המיגון,
הריחוק החברתי וההיגיינה האישית (שטיפת
ידיים באופן תדיר) שיקטינו למינימום את
סכנת ההדבקה בנגיף הקורונה ,הן
למטופלים והן לאנשי צוות המרפאה,
מרפאת השיניים והפיזיוטרפיה.
השורות הבאות כבר נכתבו ל"מבית" לפני
כשלושה חודשים והן עדיין אקטואליות
לימים אלו.
לצערנו ,למרות בקשות חוזרות ונשנות יש
עדיין חברים שטרם הפנימו את הנהלים
לקביעת תור לצוות הרפואי ומגיעים
למרפאה ללא תיאום .אחזור שוב על מה
שכבר פורסם בעבר -
העקרונות הכלליים :
א .תיאום טלפוני עם הצוות על שעת ההגעה
למרפאה  /מרפאת שיניים /פיזיוטרפיה.
ב .ההמתנה לתור תיעשה ככל האפשר מחוץ
למבנה.
ג .הקפדה ככל שניתן על ריחוק פיזי בין
המטופלים ,המלווים ואנשי הצוות הרפואי.
ד .על המטופלים ואנשי הצוות לחבוש מסכה
בכל עת .רק אם איש צוות נמצא לבדו בחדר
 אינו חייב בחבישת מסכה.שגרת העבודה החדשה במרפאה בהתאם
להנחיות משרד הבריאות וקופת החולים
כאשר:

מרפאת שיניים:
לאחר כ 33 -שנה של ניהול מרפאת השיניים,
תמר מרוז מעבירה את שרביט הניהול
ליוהנה ברלב החל מי"ב באלול .1.9.20 -
בשם כל החברים אני רוצה להודות לתמר
מאוד על השנים הרבות בהן דאגה לנו בכל
נושא בריאות השן ,על המקצועיות
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בצורה נאותה לבני זוג .בימים אלו החלו
העבודות באגף הצפוני ואנחנו עושים ככל
יכולתנו לשמור על שגרת הבית ומודעים
היטב לחוסר הנוחות הזמנית הנגרמת
לדיירים עקב העבודות ,ומקווים לסיים את
השיפוץ בהקדם (כחודש וחצי).

והאדיבות .המבנה הנאה של המרפאה שתמר
ליוותה אותו מיום הקמתו בראשית שנות
התשעים (דצמבר  )1993נראה עדיין כחדש.
תמר שימשה כסייעת לרופאים ולשיננית,
והתמחתה בתחום באופן יוצא מהכלל .אני
רוצה להודות לתמר על הקפדתה בזימון
התורים והדאגה לבריאות השן של כולנו.
תודה על היותה זמינה בכל עת לצרכי
החברים ותמיד עם חיוך מרגיע  .תמר  -תודה
רבה על הכל!! תמר נאותה להישאר ולסייע
ליוהנה ככל הנדרש .נאחל ליוהנה  -הצלחה
בתפקיד שלקחה על עצמה.

תוספי מזון:
עפ"י החלטת האספה ,כל תוספי המזון הם
בתשלום ומסובסדים מאד .החיוב נעשה לפי
גיל החבר .בבדיקה לאחר חצי שנה בה
התוספים מחוייבים ,מצאנו ירידה דרמטית
בצריכתם .אנחנו נמשיך לעקוב אחר נתוני
הצריכה.

חיסוני שפעת:
בקרוב יגיעו חיסוני השפעת למרפאה .אני
רוצה לעדכן שבתחילה יזומנו החברים
שבקבוצת סיכון להגיע למרפאה לקבלת
החיסון ולאחר מכן יוזמן כלל הציבור .אנחנו
מודעים היטב לביקוש הרב שיהיה השנה
לחיסונים ומקווים שכל בקשה תיענה בחיוב.
בית סביון:
במסגרת התקציב השנתי תוקצב סכום לא
קטן לשינוי פנים המבנה ,שיאפשר מגורים

"בראש השנה בראש השנה,
ליבנו ענה בתפילה נושנה
שיפה ושונה תהא השנה
אשר מתחילה לה היום"
(נעמי שמר).
מאחלת בריאות איתנה לכולם,

דבורית אדר

ההרשמה לחוגי המוזיקה תשפ"א החלה!
דפי הרשמה חולקו

ילדים מכיתות א'-י"ב מוזמנים להרשם לחוגי המוזיקה.
לתאי הדואר.
מי שלא קיבל ומעוניין ללמוד ,מוזמן ליצור קשר עם אחד מנציגי הוועדה הרשומים מטה.

חברים וחברות המעוניינים להתחיל או להמשיך ללמוד נגינה יפנו לוועדת
השתלמויות .החל משנה זו  -תשפ"א ,לימודי הנגינה ייחשבו כהשתלמות קצרה (חד יומית)
ויטופלו בתיאום עם ועדת המוזיקה ,שתמשיך להיות אחראית על הפן המקצועי והתפעולי
של שיעורי הנגינה.יש להגיש הבקשה לת.ד .של הוועדה או למייל של שרה אריאל ,מרכזת
הוועדהv.hishtalmut@kv-yavne.co.il :

בברכת שנת לימודים רציפה ונעימה
ועדת מוזיקה
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יונה עפרוני ,עפרה גוטליב ,דנה ברוכי ,אושר קולמן ויקיר ששון

השואפים אל הבתים החדשים  /פנחס רונן
גלגולו של הבית
הבית הראשון היה קטן ,וכמעט דבר לא
היה בו .את חללו מילאו החזון והאידיאל.
על דלתו נתלה שלט" .הסתפקות במועט
וצניעות" .בית מיוחד ושונה מהבתים סביב
אבל הקרין על סביבתו.

– כקודמו  -איבד את צבעו והיה קשה
לקרוא את הכתוב עליו .לאט לאט אבד
ייעודו של הבית .גם היה קשה למצוא לאן
נעלמו החזון והאידיאל ,שבאין עוד חפץ בם
 נשתכחו .ולמרות ש"היש" כבר מזמןהשכיח את ה"מועט" ,והלך והתרבה ,ולכל
הדעות היה גם מספיק וגם מספק ,לא נותר
בו עוד כוח לשרוד.

חלפו שנים .השלט דהה וגם סדקים ניבעו
בקירותיו .הבית הפך מיושן ,וכבר לא עורר
עניין .המציאות עשתה את שלה .הבית
ננטש ,ובמקומו נבנה בית חדש .על דלת
הבית נקבע השלט" :הסתפקות במה
שיש" .היה זה בית מדגם רך יותר ,לא
נוקשה! החזון והאידיאל ,אומנם הועברו
אל הבית ,אבל צמצמו עצמם מאוד .החלל
הגדול התמלא במה שרוח הזמן והאופנה
הכתיבו .עדיין היה לבית ייחוד משלו ,אך
בלט פחות בשונותו מהבתים סביב.
לפעמים גם נעטף הבית באיזה ניחוח
שהזכיר ימים שעברו.

גם דגם זה ננטש .לא מתקנים עוד סדקים,
ולא מחדשים שלט דהוי .עכשיו בונים בית
חדש ,והשלט התלוי מכריז" :כמה שיותר
מהר יותר טוב" ,יותר חדש ,יותר גדול,
יותר יקר ,וכבר אין קשר בין הבית הזה
לאלה שקדמו לו .הוא נחשק מפני שאין בו
מה שהיה בהם ,וסוף סוף הוא כבתים
שמסביב.
והקיבוץ ,מה איתו? בצעדים כבדים
ועייפים ובראש מורכן הוא עושה את דרכו
אל הארכיון .כל כך עצוב .כמה חבל.

והנה לימים נתגלו גם בבית זה סדקים ,אך
למרבה הצער הם לא זכו לתיקון .גם השלט

 ביום רביעי י"ג באלול 2.9 ,תתקיים מכירת נעליים במשטח מ 15:00-עד 19:00
מ 16:30-עד  17:30המכירה לחברי הגיל השלישי בלבד!!

 ביום רביעי כ' באלול 9.9 ,תתקיים מכירת הלבשה תחתונה במחסן הבגדים מ 16:00-עד .19:00
עפרה גוטליב
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משולחן "צוות ילדים"
הם דומים ,למעט העובדה שטיפול לילדים הוא
ממושך יותר מטיפול למבוגר.
כל מי שיתחיל טיפול מעתה יקבל את הנוהל
החדש .מי שמעוניין לקרוא את הנוהל החדש
מוזמן לבדוק בקהילנט ,שם יפורסם הנוהל
כנספח לנוהל הטיפולים של צוות פרט.
אנו חוזרות ומבקשות מכל הורה שילדו
נמצא כעת בטיפול – ליצור איתנו קשר בימים
אלו – על מנת לבחון את המשך הטיפול
בשנה"ל הבאה .מזכירות שהמשך הטיפול אינו
אוטומטי ויש צורך באישור מחדש בכל סוף
שנת לימודים.
בברכת שנת לימודים מוצלחת – צוות ילדים:
אפרת עפרוני ,רעות בית-אריה ,איילת בן-
צבי ,חמוטל דברת-איתן.

עדכון קצר מ"צוות ילדים" על הסיוע להורים
והתקצוב של טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים
לילדים.
השנה ,כמו בעבר – הצוות המשיך לפעול
ולהפנות הורים וילדים לטיפולים ואבחונים על
פי מגוון צרכי הילדים .כמו כן ליווינו ,לפי
הצורך ,את המשפחות בתקופת הקורונה
והסגר ,ועשינו התאמות על מנת לספק לכל מי
שצריך מסגרת טיפולית מתמשכת.
בנוסף ,השנה ,לקראת המעבר להסדר החדש
של "משק וקהילה" ,ניסחנו את תקנון הצוות.
בהמשך לכך ,ובהלימה עם שינוי נוהל
הטיפולים של צוות פרט ,ניסחנו מחדש את
נהלי הפנייה לטיפול ומסגרת הטיפולים .כיום
עבודת שני הצוותים מסונכרנת וכללי המסגרת

משולחנם של יהודה ונח  -מזכירי הפנים
בהנהלת

אספה
במוצאי השבת הקרוב ,נחזור ונתכנס
לאסיפה באמצעות "זום" .ועדת מינויים
מציעה בעלי תפקידים למזכירות ולהנהלת
הקהילה :מזכיר – נח חיות ,מנהל המשק –
עמית חפץ ,מנהל קהילה – שמשון גוטליב,
מנהלת מש"א – הדס אלטמן .כל אלה
למזכירות .מנהל חינוך – אסף בית אריה,
מנהלת ענפי השירותים – סיון לנג ,שניהם
להנהלת הקהילה .הצעה לשאר בעלי

התפקידים
בהמשך.
בסעיף השני נחזור ונדון ברישום ימי מחלה
כתוספת לתקנון עבודה ,בו התחלנו לדון
באספה הקודמת.
בסעיף השלישי חוזרת המזכירות ומעלה
את הצעתה להפריט את מוצרי החצרנות.
כזכור ,ההצעה נדונה בעבר ולא השיגה את
הרוב הדרוש (שני שליש מקולות
המצביעים) .בינתיים חזר הנושא ונבדק
בידי צוות שהקימה מרכזת השירותים,
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הקהילה

תובא

הבית ,הנתונים שעומדים לבחירתם של
החברים ,ולוח זמנים לבחירה ולהתקדמות.
האתגר הוא להספיק לקדוח את
הכלונסאות לפני בוא הגשמים .עד אז יש
צורך לקבל את האישור הסופי המיוחל,
ולסגור את התוכניות של כל בית ובית.

והוגשה הצעה מתוקנת מעט .אל מול
ההצעה העמיד נעם טחן הצעה אישית
נגדית.
תפילות הימים הנוראים
לקראת הימים הנוראים נפגשו נציגים
מוועדת בית כנסת החדשה עם הרב אילעאי
ועם צוות קורונה לחשוב ולתכנן את
התפילות .כמו בנושאים רבים אחרים
הנגזרים מהמגיפה ,אנו נמצאים בערפל
מסוים ובאי ודאות ,האם יתאפשרו
מניינים במקומות סגורים ,או שנצטרך
להתפלל במנייני הדשא .הוצעו נקודות
שונות לשיפור בכל אחת מהאפשרויות.
חלק מהעניינים ,כמו מספר רב יותר של
בעלי תפילה ,תוקעים בשופר ,קוראים
בתורה ועוד ,יאתגרו אותנו בכל מקרה .גם
בנושא זה נמתין להחלטת משרד הבריאות.

חדר האוכל
תם החופש הגדול .נציגי בית הספר נפגשו
עם נציגים מהמזכירות ומענף המזון
בבקשה לאפשר לתלמידי הפנימיה לאכול
בחדר האוכל ,באגף נפרד .לצידם ,באולם
אחר ימשיכו לאכול עובדי הזיתיה ,וכן
החבר'ה של ''צבר' וחברת נעורים.
אנו מבקשים לאפשר גם לחברינו מהגיל
השלישי לאכול צהרים בחדר האוכל בשעה
בה הוא ריק יחסית ()11:45 – 10:45
ובסידור שולחנות מיוחד ומתאים.
כפי שניתן לראות ,מדובר בתיאום רגיש
שדורש מכל הסועדים עמידה בכללים
ורגישות לאוכלוסיות אחרות .אנו נבחן
אותו במהלך השבועיים הקרובים ונמשיך
בו רק אם יתאפשר.

בנייה חדשה
 26המשפחות שעתידות לעבור לבית חדש
באבן הדרך הראשונה נפגשו עם האדריכל
עמית מס ועם שאר העוסקים בבנייה .עלו
שאלות שונות הקשורות לשיפור בתוכנית
למעוניינים

"מבוך התירס" פותח את שעריו בפנינו .ללא תשלום
{כמחווה לאלי מוזס}
ביום ראשון ,י"ז באלול  6/9מ.16.00-18.30-
מתאים לבילוי אחר הצהריים לכל המשפחה ,כולל נוער.
הגעה עצמאית.
מי שמעוניין לנסוע נא ליידע אותי .
תודה רחלי ו .תרבות
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אחות כוננת שבת פרשת " כי תצא" – אוריה חושן.
ימי ושעות קבלה במרפאה ד"ר אבירם דונסקי:
יום ראשון  16:45-14:30יום שני 15:30-14:30
יום שלישי  13:00-09:30יום רביעי  09:00-08:00ו 15:30-14:30-
ימי ושעות עבודה ד"ר דריה שפובלוב:
יום ראשון  16:45-14:30יום שלישי 13:00-09:30
ימי ששי הקרובים במרפאה :
יום ששי  -28/08גלית
יום ששי  – 04/09המרפאה סגורה .במקרים דחופים בלבד ניתן לפנות לאחות בית סביון.
יום ששי  – 11/09גלית

לבדיקות דם מבקשים להתקשר לתיאום תור.
לפני הגעה למרפאה מתבקשים להתקשר.
בריאות טובה – צוות המרפאה

MRKYAVNE@clalit.org.il

בכתבה "תנו לנשום בשקט" שפורסמה לפני שבועיים – נפלו מספר אי-דיוקים:

 אסדת תמר – נבנתה  24ק"מ מחוף אשקלון ו 32-מחוף אשדוד ולא כפי שפורסם.
 באשר לטענה שחלק מתחנות הניטור הם בבעלות המפעלים ,יש לציין שרק תחנת הניטור
אגן כימיכלים הקרויה כיום "אדמה""( .ניידת  )"2היא בבעלות "אדמה" .מתקיים קשר
חצי שנתי בין המפעל לבין נציגי ניר גלים ,כולל יועץ המקובל על שני הצדדים ו"אדמה"
מחויבים לבצע כל המלצה שלו בכל מחיר שיידרש.
 יש תחנת ניטור בכרם ביבנה שעומדת לעבור ללול מערב ,אך תחנה זו אינה מנטרת אוזון,
חלקיקים באוויר ובנזן.
 כתוצאה מלחץ ציבורי של המועצות האזוריות הקפיא המשרד להגנת הסביבה את המיזם

דינה ספראי

הארצי לשריפת הפסולת.

מענף הרכב מבקשים בכל לשון של בקשה,
לא להשאיר מגבונים ברכבים .תודה!!
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שקטה  /רחל שפירא
הֲ יִּ י ְׁש ֵקטָ ה
עַ כְׁ שָ יו הַ כֹל ּבְׁ סֵ דֶׁ ר,
אֲ פִּ יּלּו הַ מַ ְׁחנָק עֹומֵ ד לְׁ ִּה ְׁש ַת ְׁח ֵרר.
זֶׁ ה ל ֹא הַ ג ִֵּהנֹום ּובֶׁ טַ ח ל ֹא גַן עֵ דֶׁ ן,
זֶׁ ה הָ עֹולָ ם שֶׁ יֵש ,וְׁ ֵאין עֹולָ ם ַאחֵ ר.
הֲ יִּ י ְׁש ֵקטָ ה
כְׁ מֹו ל ֹא עָ בַ ְׁר ְׁת ַאף פַ עַ ם,
כְׁ מֹו ל ֹא הָ יִּ ית צְׁ ִּרימָ ה ּבַ נֹוף הַ ְׁמטֻ פָ ח.
כְׁ מֹו ָר ִּאית כַ ף יָד ּבְׁ תֹוך ֶׁאגְׁ רֹוף הַ זַ עַ ם,
אֹותְך.
כְׁ מֹו אֲ לֻמַ ת הָ אֹור ִּהנֵה מָ צְׁ ָאה ָ
הֲ יִּ י ְׁש ֵקטָ ה
כְׁ מֹו ֶׁאפְׁ שָ ר לִּ ְׁשטֹחַ
ֶׁאת הַ פְׁ גִּ יעּות ִּמּבְׁ לִּ י לַ ְׁחשש מֵ הַ ְׁשפָ לָ ה.
כְׁ ִּאּלּו הַ פְׁ גִּ יעּות עַ צְׁ מָ ּה ִּהיא סּוג שֶׁ ל כֹחַ ,
כְׁ ִּאּלּו הַ שַ לְׁ וָ ה ִּהיא חֹוף הַ ּבֶׁ הָ לָ ה.
הֲ יִּ י ְׁש ֵקטָ ה
כְׁ ִּאּלּו ֵאין ּבָ ְך דֹפִּ י,
נֹותן לָ ְך הֲ ַגנָה.
כְׁ ִּאּלּו הָ אֲ וִּ יר ֵ
כְׁ ִּאּלּו הַ צָ רֹות כְׁ בָ ר ִּמ ְׁתגַּבְׁ שֹות לְׁ יֹפִּ י,
פֹורחַ ת שֹושָ נָה.
כְׁ ִּאּלּו מֵ עָ פָ ר ַ
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