כ' בסיון תש"ף )12.6.20( -

מרְ :שלַח-לְָך
" ַויְדַ בֵּ ר ה'ֶ ,אל-מֹשֶ ה לֵּא ֹ
אֲ נ ִָׁשים ,וְ יָתֻ רּו ֶאתֶ -א ֶרץ כְ נַעַ ן ,אֲ שֶ ר-
אֲ נִׁי נ ֵֹּתן ,לִׁבְ נֵּי י ְִׁש ָר ֵּאל"...

שבת פר' שלח לך
צאת השבת – 20:31

כניסת השבת –19:25-
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שבת פרשת שלח לך
ליל שבת
19:25

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ולאחריה תפילת ערבית  -במניינים השכונתיים

שבת
תפילת שחרית  -במניינים השכונתיים
תפילת מנחה  -במניינים השכונתיים

20:31

צאת השבתשיעור

21:30

אסיפת חברים .על סדר היום :שאילתות ו:
✓ שיפוץ בנין "צבר" – הקדמת תקציב
✓ המשך הצגת תמחיר 2019
✓ שינוי תקנון דיור

מזל טוב לשמשון ועפרה גוטליב להולדת הנכד ,בן ליעל וצביקי.
מזל טוב לחתן בר המצוה עדן גלס ,להוריו ניר ודגנית ,לסבא משה וסבתא תמרה
ולכל בני המשפחה.
מזל טוב לסאני ודורית מונדרר לבר המצווה של הנכד לביא שלמה ,בנם של נתי ונירית אטיאס.
מזל טוב לחנה שבט לבת המצוה של הנינה מעיין ,נכדתם של עזרא ומנוחה.
מזל טוב למלכה הקשר ושמעון ז"ל להולדת הנין ,נכד לנעמי ושי ,בן לאושרת ויואב.

שיעורים בשבת אחר הצהריים
החל מהשבת ובע"ה במשך שעון הקיץ
יתקיימו שיעורים בשבת אחר הצהריים
בשעה  18:30באולם האירועים.
השבת תעביר את השיעור חמוטל דברת-איתן בנושא:

זמני תפילות
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 19:45
ערבית 20:30
בשכונה הצפונית :מנחה – 18:30
בשכונה הדרומית  -ערבית בשעה 20:15

מנחה גדולה  -בשעה ( 13:20א' עד ה') בחדר אח"מ

"קול דודי דופק"  -גירסת תש"ף
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הציבור מוזמן!

רן ליבר ,ועדת הדת

פרשת שלח  -שיעור בשימור ,שינוי והבשלה  /קובי שטיין
השימור .האם יעלה על הדעת שהקדוש ברוך
הוא יתן יד למה שאיננו טוב בראייה הכללית?
אלא ,יש להבין כי אכן השימור היה נכון לאותו
העם באותו הזמן .אך אם כן ,השינוי והחידוש,
מה יהא עליו?
כאמור ,דומני כי הסיפור מבקש מאיתנו
לשנות את צורת החשיבה שלנו על שימור
ושינוי .במקום לשאול האם האחד טוב ואילו
השני רע ,עלינו לשאול "האם אנו בשלים
לשינוי? או שמא ,עלינו להמתין?" אין "נכון
ולא נכון" אובייקטיבי ,אלא כל "נכון ולא נכון"
הוא תלוי זמן ונכונות "לאותו הדור" .השינוי
בוא יבוא ,והוא חשוב ביותר להתקדמות .אבל
תהליך ההבשלה חשוב גם הוא מאוד .בכולנו
ישנם כוחות המושכים לשימור וכאלו
המושכים לשינוי .הגם שבתחומים שונים
ההבשלה של כל אחת ואחד היא בקצב אחר.
יותר מכל דבר אחר ,חושף סיפור המרגלים כי
העם עוד לא היה בשל לשינוי .למעשה ,כפי
שחושפת ההפטרה ,רק בתקופת יהושע הבשיל
העם ללכת אחרי מרגליו .השינוי הגיע ,העם
נחל את ארצו ,אבל בהשהייה נצרכת.
גם אנו עומדים בפני שינויים תדיר .בעת
כתיבת שורות אלו ,הקלפי עוד פתוחה ,ושאלת
פתיחת החינוך מונחת על הכף .האם  40השנים
של ההבשלה מאחורינו או לפנינו? ובכן ,על כך
אני לא יודע לענות כעת ,אך כנראה שבעת
קריאת הדברים כאן כבר הדבר ידוע .דבר אחד
אני כן יודע ,והוא שרבים מאוד כבר בשלים
לשינוי זה ,ובו בזמן ,ישנם גם כאלה שעוד לא.
בעזרת ה' נעשה ונצליח.
בב"ח לתו"ע ,ושבת שלום

ישנן דרכים מגוונות להבין את סיפור
המרגלים ,וסיפורו של העם אשר נגרר אחר רוח
הנכאים התבוסתנית של  10משליחיו .אחד
מאופנים אלו קשור במתח המובנה בין מגמות
של שימור ובין מגמות של שינוי .אנו רגילים
לחשוב על שימור ושינוי תחת הרובריקות של
"מה טוב יותר?" או "מה נכון?" .ובהתאמה ,יש
מי שחושב ששימור הוא החשוב מבין השניים,
ויש לוודא שהישן לא נעלם מפני החדש .ומנגד,
יש החושבים שדווקא החידוש המתמיד הוא
אשר מוביל לצמיחה ,התקדמות ,והתאמה אל
המציאות המשתנה .לכאורה ,סיפור המרגלים
מוביל אל "הפסיקה" כי השימור הוא אויב
השינוי ,וכי הפחד מחידוש הוא בעוכריו של עם
ישראל ,אשר בחר להישאר במדבר ולא
להתחדש בארץ המובטחת .על שום בחירה
קלוקלת זו בהתאבנות וחוסר נכונות לשינוי,
נגזר עליו כי שם ,במדבר שכה אהב אותו העם,
ימצא גם את מותו.
אבל סיפור המרגלים ,וגורל העם בעקבותיו,
מזמן לנו אפשרות לחשוב על שימור ושינוי
באופן אחר .את השינוי לא ניתן באמת לעצור,
בוא יבוא .השאלה היא ,מתי .גם עם ישראל
בסופו של דבר ,לאחר  40שנה ,נכנס אל הארץ.
אמנם היה זה עם ישראל אחר מבחינת הרכבו
האנושי ,אבל היה זה עם ישראל .למעשה,
לאחר סיפור המרגלים ,הקב"ה ,על אף שחמתו
בערה בו ,נתן את הסכמתו לבחירתו של העם,
כאומר "אם רוצים אתם להישאר עוד במדבר,
אעשה כרצונכם" .גם ללא החיוך המטאפורי על
פניו ,ניתן לומר כי הקדוש ברוך הוא אומר גם
כאן "נצחוני בני" ,ובכך נותן יד למגמת
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חבל על דאבדין...
כשקרבה שנת היובל לקבוצתנו ,פנינו בין
היתר גם אליו בבקשה שיכתוב את מסכת
היובל ופזמוניה .יצחק מאיר נענה מיד
לפנייתנו ואף הודה לנו על ההזדמנות שנפלה
בחלקו להעלות על נס ועל הבמה את חזונם
ופעלם של ותיקי יבנה ומייסדיה.
הקירבה והיחסים המיוחדים שהיו לו עם
חברנו דוד בית אריה ,שעמד באותם ימים
בראש כפרי הנוער של עליית הנוער הדתי,
הביאוהו להציע לנו שמרכז המסכת יהיה
סביב בני דמותם של דוד בית אריה ובנו.
יצחק מאיר אכן חיבר את המסכת ,את
שיריה ופזמוניה הזכורים לטוב ,אשר
הנעימו לנו את ימי הבידוד והסגר .הוא אף
טבע את מטבע הלשון "אילן ונופו" ,כשם
המסכת ושיר הנושא המיתולוגי.
ננצור את זכרו הברוך ונשלח ניחומים לבני
[רשם :רמי עפרוני]
משפחתו.

השבוע הלך לעולמו ידיד ורע לקבוצתנו,
יצחק מאיר ז"ל ,הסופר ,המחנך ,איש הרוח
והדיפלומט.
הוא היה ניצול שואה ובין הספרים שחיבר
יש גם סיפור ביוגרפי של משפחתו שורדת
המחנות ,בהנהגת אם המשפחה.
עם עלייתו ארצה הצטרף לקבוצת שלוחות
ובמשך שנים היה מחנך ומורה לספרות
בבית הספר המשותף בשדה אליהו.
לאחר ששהה עם משפחתו בשליחות מרכזית
של בני עקיבא באנגליה ,התמנה לעמוד
בראש כפר הנוער הדתי "ימין אורד"
לתקופה של  18שנה.
כאשר פרש מתחום החינוך הצטרף ל"חוגי
הצעירים" של המפד"ל עם חבריו הקרובים
זבולון המר וישראל בן מאיר .מטעם
המפלגה נשלח לשירות החוץ של מדינת
ישראל וכיהן כקונסול בארה"ב ושגריר
ישראל בבלגיה ולאחר מכן בשוויץ.

ברוך דיין האמת

לחברתנו נעמי טסלר
משתתפים בצערך ובצער משפחתך
על פטירת האחות

קרול

גלאס ז"ל

קבלי את תנחומינו
בית קבוצת יבנה
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להקת גייסות שריון שרה ב:1966-

,,השריון עשה היסטוריה ,הוא עוד יעשה שלום!"
ראיון עם מח"ט חטיבה  ,188אל"מ ניר רוזנברג /

שמשון

לפני כעשרה חודשים מונה אל"מ ניר רוזנברג ,בנם של שלמה (ברגו) ואורה לפקד על חטיבה
השריון הסדירה ,חטיבה  .188דרך ארוכה עשה ניר מהבית בו נולד ,מהקיבוץ הירוק ,מנוף השדות
העוטף את המשק ,שדות אותם חר ש וזרע אבא ברגו ,ועד לשדה המערכה שם הוא מפקד כיום,
בגזרה הצפונית ,על חטיבת השריון הסדירה ,חטיבה .188
שם ,מול הרי גולן ,הוא נע בדרכים על ציר המערכת .פעילות בט"ש ובצד שדות ירוקים ופרות
הרועות באחו בסמוך ל פלגי מים חיים .תמונה פסטורלית שיכולה להפוך באחת משקט ושלווה
למצב מלחמה ,מלחמה שח"ו יכולה לקחת את כולנו ,גם אותנו הנמצאים הרחק משם ,למציאות
שונה בהרבה ממה שהיכרנו .ניר הוא כיום הבכיר מבני המשק שמשרת בקבע ומדור ההמשך של
שריונרים רבים שהקיבוץ העמיד שחלקם ,גם הם ,הגיעו לעמדות פיקוד בכירות.
צנָה נֹושֶ בֶ ת מִ פִסְ גַת הַ צְחֹור"
ניצלתי הפוגה קצרה שהיתה לניר בזמן בו "נָם חֶ רְ מֹון הַ סַ בָא ו ְ ִ
והצגתי לו מספר שאלות:

משופרות ,מהגנה טובה יותר ואמצעי לחימה
חדישים ומשוכללים.
בכל חילות השדה הצבא עובר שינוי טכנולוגי
מואץ שמאתגר את החיילים .עליהם להפגין
כושר הסתגלות מהיר לאמצעים מתוחכמים
לצד יכולות קוגניטיביות גבוהות יותר
ואיכותיות יותר .המתגייסים החדשים הם

ש :כאשר נשאל מר שריון ,האלוף ישראל
טל ,ממעצבי תורת השריון של צה"ל ,איזה
מן הטנקים הקיימים עדיף על כולם וינצח
בשדה הקרב ,השיב "האדם שבטנק ינצח".
אמירה נוקבת זו נצרבה בתודעה ומאז היא
כעמוד ענן הנע לפני טור השריון.
האם החייל שבטנק הוא אותו אדם שראה
האלוף ישראל טל מול עיניו? האם הדרישות
הפיזיות והטכנולוגיות השתנו? האם שדה
הקרב של היום בהיר יותר ,מדויק יותר
ורחוק יותר?
ניר :אמירתו של טליק "האדם שבטנק ינצח"
עדיין תקפה ,וכוחה יעמוד לעד .עם זאת,
הזמן משחק ומאז שטליק אמר זאת חלו
שינויים טכנולוגיים מרחיקי לכת והאדם
שבטנק נהנה כיום מכלי מלחמה עם יכולות

כבר מדור ה ,"Z"-דור המסכים .הם קולטים
טכנולוגיות מורכבות תוך ניצול הרגלים
שרכשו בגיל צעיר ,כך שהכניסה שלהם
לסביבת הלמידה הדיגיטלית נעשית באופן
חלק.
לצד זאת ,עדיין ישנו הקושי המנטלי שעוד
לא נבחן בשדה הקרב .רוב הצבא כיום ,למעט
סגל הפיקוד הבכיר ,שייך לצבא שעדיין לא
עבר טבילת אש בשדה הקרב .זהו צבא עם
פחות ניסיון קרבי ,צבא פחות מחוכך וצבא
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מתפיסת עולמו הוא שילוב וטיוב
האוכלוסיות במקומות שיש מקום לעשייה
והשפעה ,באזרחות ובצבא.
לצערנו ,כיום מעטים הם המתגייסים
מההתיישבות העובדת לחיל השריון .בעבר
ַה ַחיִׁל נהנה משילובם של בני הקיבוצים
והמושבים והנוכחות שלהם היתה מורגשת
ומשפיעה .נציין את חטיבות השריון
המובילות  188ו 500-שבני יבנה ,בעבר,
השתלבו בהן כקצינים מובילים.
לגבי שירות נשים ושילובן ביחידות
המעורבות .כיום הצבא נחלק למערך הגנת
הגבולות ה"שקטים" ,גבול מצרים וירדן,
והמערך הלוחם שמשרת בגבולות שבהם
האיום הוא מיידי ,גבול הצפון ועוטף עזה,
שם הדריכות המבצעית צריכה להיות גבוהה
מאוד.
מערך הגנת הגבולות ה"שקטים" הוא ייעודי
ויש בו מקום לשילובן של נשים לוחמות,
כולל בחיל השריון .עליהן לעמוד בדרישות
הפיזיות והקוגניטיביות ואין סיבה שלא
תשתלבנה .למערך זה תכניות אימון והכשרה
המותאמות לתפיסת הבט"ש בגבולות
השקטים.
כרל"ש הרמטכ"ל הקודם ,גדי אייזנקוט,
הייתי שותף לקבלת ההחלטות בנושא שילובן
של הנשים בדרג הלוחם ותמכתי בו.
כרגע יש הסכמה שאין מקום לשילובן של
נשים במערך הלוחם .על המערך הלוחם
לְש ֵּמר ולשכלל כל הזמן את היכולות שלו
ַ
ולשמור על כשירות מבצעית ברמה הגבוהה
ביותר.

שלא תמצא בו חיילים העונדים על דש
חולצתם אות מלחמה ממלחמה קודמת.
אם וכאשר תתרגש עלינו מלחמה ,על
החיילים שלנו יהיה להסתגל במהירות
למציאות חדשה של שדה הקרב ותוך כדי
יהיה עליהם לבנות את חוסנם הנפשי .נושא
זה הוא אחד הנושאים שאנחנו בוחנים אותו
ומחפשים דרכים להתמודד איתו.
ש :ב 2020-מהי הרקמה האנושית של
המתגייסים? מה מאפיין אותם? (חרדים/דתיים-
חילוניים ,בני הארץ ועולים חדשים ,מיזוג גלויות ,מיעוטים,
נשים בתפקידי לוחמה)?

ניר" :יש היום פחות בעייה עם הגיוס לחיל
השריון אבל יש לשים לב שכיום ,עיקר חיילי
השריון מגיעים מהפריפריה ,דרומה לגדרה
וצפונה לחדרה .קצת חריגה היא רעננה ,שבה
לשמחתי אנחנו מוצאים מתגייסים לחיל.
הגיוס לצה"ל לחיל קרבי מהווה עבורם
הזדמנות לסלול את דרכם לתוככי החברה
הישראלית .לזכות להכרה ולהתקדמות בתוך
החברה הישראלית בזקיפות קומה.
למלש"ב (מועמד לשירות הביטחון) המתגייס
מאזור "גדרה חדרה" יש נטייה הולכת וגדלה
להגיע לשרת ביחידות האטרקטיביות שיש
בחלקן גם מימד של נוחות וגם מימד של
יוקרה.
אנחנו משקיעים מאמץ בכדי לעודד גיוס
אוכלוסיה חזקה לחיל השריון ולכן אנחנו
פונים ונפגשים עם מכינות קדם צבאיות,
בעיקר עם המכינות המעורבות בצפון,
ומנסים לשכנע שזוהי המשימה וזה הזמן.
זהו נוער טוב ,אחראי ,משימתי ובוגר שחלק
6

ש :יצאת ללימודים ועשית תואר ראשון
במשפטים בקריה האקדמית קריית אונו.
האם אתה מוצא חיבור בין לימודי
המשפטים לבין ההשלכות ואולי החששות,
כיום ,של המשפטיזציה על התנהלות
המפקדים והחיילים בשגרה ובשדה הקרב?
ניר" :את החשש הזה בקרב החיילים אני לא
מכיר .צה"ל הוא צבא ברור .יש פקודות,
הוראות קבע הוראות בטיחות ורוח צה"ל.
לצבא שלנו אמות מוסר מחמירות.
אנחנו עובדים עם החיילים על הערכים,
משקיעים בחינוך .החייל רוכש כלים ולכן
בסיטואציה ערכית מורכבת הוא יפעל נכון,
בנחישות ובהבנה עמוקה של הערכים
שלאורם חונך .כמובן שכל אירוע חריג
מתוחקר ובוחנים כל אירוע לפי אמת מידה
מבצעית ,ערכית ומוסרית .בהתייחס
לשאלתך וההד התקשורתי ,עלינו כצבא
התקשורתית
בהטייה
להיזהר
והאינטרסנטית ויש לנו את הכלים לכך".

ש :חטיבה  ,188תחת פיקודך שינתה דיסקט
והחליפה את טנקי המרכבה סימן  3בטנקי
המרכבה סימן  4החדישים .מה המשמעות
לכך מבחינת החטיבה ,ומבחינת יכולות
התמרון ,הלחימה וההישרדות שלה?
ניר :למהלך הזה מבחינתי יש קודם כל
משמעות נוספת .בהיותי רב סרן צעיר הייתי
שותף בצוות ההיגוי של טנק המרכבה
סימן  .4לטנק חדיש זה יש יכולות מדהימות.
הוא מתמרן טוב ,הוא מהיר יותר ,מצטיין
בשרידות גבוהה ויש לו יכולות מבצעיות
מיטביות בכל מתאר מלחמה .יצרנו כלי בעל
מכפיל כוח עם יכולות מאוד מתקדמות.
על מנת לְ ַש ֵּמר את הכוח הזה אנחנו מרבים
להתאמן .יחידות החי"ר המובילות יכולות
כיום לעלות על טיסה ולהגיע לארץ בה יש
שטחי אימון עם מתאר הדומה לגבול הצפוני.
אותנו אי אפשר להטיס לחו"ל ולכן אנחנו
מוצאים בארץ את שטחי האימון במתארים
שאיתם נצטרך להתמודד בשדה הקרב .אנחנו
מתאמנים בצפון ברמה"ג ובדרום בשטחים
הפתוחים של מרחבי הנגב ומבצעים אימונים
בַ ָתוֶך האוטנטי ,הכפרי והעירוני .אנחנו
עושים זאת עם רכבים "רכים" ומאפשרים
למפקדים לנוע בקרב האוכלסיה ולהתמודד
עם מורכבות של שטחים בנויים וצפופים.
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לסיום ,בנימה יותר אישית :האם תוכל
לשרטט את הקו המחבר מילדות ,משפחה
שורשית ,מציאות קיבוצית לבין המסלול בו
הלכת מיום גיוסך ועד למקום שבו אתה
נמצא כיום ,מפקד חטיבת ברק ,חטיבה ,188
שנושאת מורשת מפוארת ממלחמת השחרור
עובר דרך כל מלחמות ישראל ועד ימינו?
ניר :את החינוך לאהבת הארץ רכשתי בבית.
אבא היה לוקח אותנו לטיולים בארץ ,בנתיבי
לוחמים ובאתרי גבורה .זה היה הבייס ,ה"א-
ב" מהבית ,ואת זה אני חב לו .בצעירותי
הייתי נחשב לנער די פרוע .אחד שלא הלך
תמיד בתלם ,ומצד שני למדתי מהי אחריות.
כבר מגיל צעיר נשלחנו לבדנו לעבודה בשדה.
עלינו על הטרקטור ויצאנו לעבוד ולא פעם
שקענו בבוץ .כנער פרוע בא הצבא ושרטט לי
את הגבולות הנכונים וגם נתן לי הזדמנות
להוכיח את עצמי ,הזדמנות שאותה ניצלתי
כתורם וכנתרם.
סיפור קטן על החיבור לחיל השריון.
התגייסתי ליחידת "שמשון" .לצערי נפצעתי
והציעו לי תפקיד של תומך לחימה ,תפקיד
קורץ שילווה אותי עד סיום השירות .אבא
שלי לא הסכים והתנגד לכך בנחרצות .הוא
לקח אותי לשיחות עם מישאל חיות ואריה
טסלר ,אנשי שריון מנוסים ,ותיקים
ומבוגרים ממני בהרבה שנים .אבא דרש
ממני כפי שגם חינך אותנו בבית ,משמעת,
אחריות ומחויבות ,והנה הגעתי לפקד על

ש :הנוער שלנו ביבנה ,ובכלל זה גם תלמידי
בית הספר העל יסודי בכיתות י"א ו-י"ב,
ודאי שואלים את עצמם להיכן להתגייס
ומהם שלבי הטיפוס בסולם ,בתפקיד ובדרגה
אותם הם יכולים לסמן .חלקם ודאי שואלים
את עצמם" :למה לי להתגייס לחילות השדה
ובכלל זה השריון התובעני וטובעני כשאני
יכול לכוון למקומות עם הרבה יותר עניין
והרבה פחות בוץ?" מה אתה עונה להם?
ניר" :המסר הכללי של הצבא ,ואני מאמין
בו ,הוא שמי שבריא ויש לו את הכוח
והפרופיל הצבאי המתאים ומבין את
החשיבות ,צריך לשאוף גבוה .אני בחרתי בזה
כמקצוע וכשליחות.
לא סתם נאמר' :במקום בו יעצרו הזחלים
 שם יקבע הגבול' .השריון הוא זה שבקרביוביל את התמרון היבשתי ואת הדרג
המסתער .מסלול הקידום בַ ַחיִׁל הוא מהיר
וכעבור כשנה ,לאחר קורס מט"קים ,אתה
מפקד על צוות לוחמים ויש בידך כלי מלחמה
מודרני ורב עוצמה.
למלשב"ים יש לספר את הסיפור נכון .יש
לבוא עם המסר שזו העת לתרום למדינה.
כאן אני חייב לומר שהייתי רוצה לראות
יותר מתגייסים מבתי הספר של הקבה"ד.
שיבואו ויטביעו את חותמם .אף פעם לא
מאוחר".

החטיבה .על כך גאוותי ותודתי".
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חטיבה  , 188המכונה גם "עוצבת ברק" היא חטיבת שריון סדירה תחת פיקודה
של עוצבת געש (אוגדה  )36בפיקוד הצפון.
תג החטיבה מסמל את המרחב ואת סמל מפקדת "ההגנה" בחיפה שם צמחה
החטיבה במלחמת השחרור .החטיבה המשיכה להתעצם ולהשתכלל והפכה עם
הזמן להיות חטיבת שריון מובילה.
במלחמת יום הכיפורים הייתה החטיבה פרוסה ברמת הגולן וביחד עם חטיבה ,7
כתף אל כתף הן לחמו בעוז ולמרות שספגו אבדות קשות הצליחו באומץ לב
ובנחישות לבלום את המתקפה הסורית ברמת הגולן.
לחטיבה שלושה גדודי טנקים סדירים (גדוד  71 ,53ו ,)74-פלס"ר
וגדוד הנדסה סדיר ( )605הנמצא תחת פיקוד החטיבה.
החטיבה לחמה ופעלה עם טנקי מרכבה סימן  3במשך  27שנים ובסוף שנת
 2019החלה בהצטיידות ובתהליך הסבה למרכבה סימן  4׳מעיל רוח׳.
בסוף שנות ה 90-פיקד על החטיבה בן קבוצת יבנה נוסף( ,תת-אלוף) אריה
טסלר ,בנם של חנה טסלר ואליעזר ז"ל.
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בימים אלה מציינים  53שנים למלחמת ששת הימים
"בחמישי ביוני גדוד השריון פרץ
באש ודם אל הקרב יצא
באש ודם את פניו מצא!"

זוהי הודעת צוות החירום דאז (המקבילה של צח"י) כפי שמצאנו בארכיון
כיאה בימים אלה כבכל ימות השנה טורחים מוסדות שונים
להביא ידיעות חשובות לתשומת לב התושבים ,איש איש
ובשורתו .נקבלן ברוח טובה ובהבנה הדרושה:
והנה מה בפי אלי [בוכאסטר] האקונום:
 .1בוודאי הרגישה כל האוכלוסייה שעל אף הקשיים שהזמן
גרמם ,נשמרת רמת תזונה נאותה (בלי עין הרע).
 .2אנו מרגישים חובה לפנות לכל הקשת המגוונת של
תושבי המקום (סבתות ותיקות ,סבתות צעירות ,אימהות,
סתם נשי חיל ובתולות למיניהן) לצמצם את האפייה
הביתית ולהסתפק במצרכים במידה סבירה .מצבנו בנידון
בדרך כלל משביע רצון ,אך כעת עלינו להגיע להישגים
מצוינים.
אנו חוזרים לכן על הודעתנו שאפשר לקבל מצרכים מתוך
המטבח ,המחסנים וחדרי הקירור רק על ידי האחראים
למקומות אלה ,לא בדרך אחרת (למשל בשירות העצמי).
 .3כלי אוכל .בנושא הזה אנו פונים בעיקר לחברים המזדקקים לכלים לרגל עבודתם .הכוונה בעיקר לצלחות ,סכו״ם,
כדים ,ספלים וכו' .קרה לא אחת שהכלים לא הוחזרו והיינו נאלצים לרכוש כלים חדשים.
אנו מכריזים בזה שיש ברשותנו כלים ישנים ,וכל ענף יוכל לקבלם .הכתובת :יעקב ויצמן .אנו מבקשים לראות את
הפנייה הזאת כאישית ובפרט מעובדי חוות מגל.
 .4ונחזור למצרכי מזון :אין באפשרותנו למכור מצרכים למאן דהוא .ולכן פניות בנדון הן מיותרות.
 .5לאור ההודעה של ועדת הקשר יעמדו ממתקים למיניהם וגווניהם המובחרים לרשות כל המעוניינים ב"מנות" בימי
החלוקה .אי לכך נתבקשתי לא להתחרות עם המנות ואף לא בהספקת דברים לחיילים בשרות קבע ולמגויסים.
 . 6ולבסוף הודעה מיוחדת לילדים חברי הכשרה ואולפן :מותר ואף רצוי להמשיך בעריכת מסיבות וקומזיצים.
לרשותכם עומדות לשם כך החלוקות הקבועות של דברי מתיקה ,אך לא יותר מזה.
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ענף הבגד  -עם הפנים לחבר
לאורך השנים יש התלבטות האם להציב
מצלמות בשל סיבות כאלה ואחרות ,בינתיים
אנו מנסים להימנע מכך .אנו פונים לכל
הציבור :הקפידו להשתמש בציוד בצורה
ראויה ,בטוחה ובזמנים המקובלים .קחו
אחריות אישית  -שימרו על הציוד של כולנו.
למה אין שקיות שחורות?
לצערנו גם בתחום זה נאלצנו לצמצם פעילות
ולעבור לשקיות פחות חזקות .יש כאלו שפעלו
מטעמי נוחות או שחשבו שאנו המקור
לשקיות והיו לוקחים חבילות שלמות ,כאשר
בפועל ניתן להשיגן בחנות הכלבו .הצבנו
שלטים המסבירים שהשקיות מיועדות רק
ללקיחת כביסה ,ובכל זאת הצריכה גדלה
למימדים לא הגיוניים.
מנגד ,רכשנו שקים רב פעמיים חזקים
ועמידים והצבנו אותם לרכישה בכלבו .בנוסף,
יצרנו מטקסטיל ישן שקי בד המונחים
בסלסלה בכניסה למחסן ובתא מספר .109
שקים אלו ניתן לשלוח לכביסה לאחר
השימוש והם חוזרים לשימוש כלל הציבור.
שקיות רשת  -יש למלא עד לגובה 1/3
השקית ,אחרת הכביסה לא מתכבסת ולא
מתייבשת כראוי.
סמרטוטים ומטליות קטנות יש לשים בשקיות
רשת ולא לזרוק בתפזורת.
ענף הבגד פתוח רשמית:
בימים א'-ה' בין השעות 16:00 - 6:30
וביום ו' בין השעות .12:30 - 6:30

בשנים האחרונות עשינו בענף מספר פעולות
כדי להנגיש ככל האפשר את השירותים אותם
אנו נותנים :שעות פעילות גמישות ,מתן מענה
זמין ומהיר ככל שמתאפשר לבקשות ובעיות
לאורך כל יום העבודה ואף מחוץ לשעות
המקובלות.
אחת מנקודות המוצא שלנו היא שהמקום
והשירותים שאנו מספקים חשובים עד מאוד
לציבור וכי כדי להמשיך ולשרת ברמה טובה
ומשביעת רצון ,יהיה לכולנו האינטרס לשמור
על המקום והציוד בתוכו .לא פעם אנו רואים
בתחילת יום העבודה שמישהו חיבל במנגנון
הפתיחה של הדלת עם המגען ועיקם את
מסגרת הדלת באזור הפתיחה .השנה גם
מצאנו זכוכית שבורה באחת הדלתות.
מכונות הסימון  -לא ניתן להשאיר מכונות
פועלות ללא השגחה מטעמי בטיחות ,ולכן הן
מוגנות במתג ביטחון במקום נעול בענף .בסוף
כל יום אנו מקפידים לסגור נכון ובביטחה את
המכונות.
בסוף השבוע האחרון מישהו ניסה להשתמש
במכונות הסימון מעבר לשעות הפעילות.
זאת לא הפעם הראשונה שאנו חווים ניסיונות
כאלה ,אך הפעם השאירו נזק רב.
שעוני הלחץ שונו ,מכבש הסימון היה סגור
ומתחתיו בורג גדול מאוד סגור בין שני חלקי
המכבש.
כשפתחנו את מתגי הביטחון והמכונה נפתחה,
כמעט והייתה תאונת עבודה לאחת העובדות.
נזקים כאלו ואחרים גורמים לנו להשבית את
הציוד ולבלות שעות בתיקון הנזקים .להזמין
אנשי מקצוע שגובים תשלום ואנו נגררים
לתוספת עבודה והוצאות מיותרת.

זמינים עבורכם גם בשעות חירום.
בברכת "אני מאמין" –
אושר קולמן וצוות עובדי הענף
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מפגשי סינמה קפה חוזרים
הסרטים יוקרנו באולם האירועים בכפוף לתקנות.
הסרט הבא יוקרן ביום רביעי 17.7 ,בשעה  20.00באולם האירועים.
בקרוב נפרסם את לוח אירועי התרבות לקיץ.

ועדת התרבות
12

פתיחת עונת הרחצה בבריכה

בשעה טובה תיפתח עונת הרחצה בבריכה .שעות הרחצה חולקו בתאי הדואר.
הגבלות וכללים מיוחדים לשנה זו:
✓ בריכת הפעוטות לא תיפתח.
✓ לא ניתן להכניס אורחים לבריכה.
✓ יש להקפיד על ניקיון המלתחות – אנו עושים מאמץ לספק ניקוי קבוע למלתחות,
ומבקשים את שיתוף הפעולה של הציבור בשמירה על הניקיון וההיגיינה.
✓ אין להגיע לבריכה עם תסמיני מחלה :חום  /שיעול  /הצטננות.
מספר דגשים כללים:
✓ אין להיכנס לבריכה בשעות שאינן מוגדרות כשעות הפתיחה.
✓ הרחצה ללא מציל  -אסורה!
✓ ילדים עד כיתה ה' ייכנסו לבריכה הגדולה רק בהשגחת מבוגר אחראי.
חברים הרוצים להזמין את הבריכה לאירועים פרטיים יכולים לעשות זאת באמצעות ה'קהילנט -
יבנט' .יש לקרוא ולהקפיד ליישם את נוהל השימוש בבריכה לאירועים פרטיים ,שיינתן לכם .שימו לב
שאירוח קבוצות מבחוץ (להבדיל מאירוע משפחתי) מחייב אישור מראש של מזכיר פנים.

תודה לנחום ריין על עבודתו הרבה בכל הקשור להכנת הבריכה לעונת רחצה נוספת,
ועל הפעלתה לאורך כל העונה.
עונת שחייה בריאה ובטוחה לכולנו  -סיון לנג
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אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני

MRKYAVNE@clalit.org.il

שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
15:30-14:00
יום שני
יום ראשון 16:45-14:30
יום חמישי 09:30-08:00
יום שלישי 13:00- 11:00
-

לבדיקות דם יש לתאם הגעה דרך המרפאה .להלן שעות בדיקות הדם :
יום ראשון מ 09:40-09:00

יום שני  07:20-07:00ומ 09:40-09:00

יום שלישי 09:40-09:30

יום רביעי  07:20-07:00ומ 09:40-09:00

יום חמישי 09:40-09:00

ימי שישי במרפאה  :כ' בסיון  – 12.06ליזט

 19.6גלית.

ההגעה למרפאה ,עם מסיכה ,עדיין ,בתיאום מראש ,הן לבדיקות דם והן
לאחות/רופא.

שהשמחה במעונם

בשבת פרשת חוקת ,ד' בתמוז ( )27.6יתקיים בר המצווה של טל עמיר.
דירות האירוח יעמדו לרשות המשפחה ככל שיידרש

פרויקט הבנייה -עדכון שבועי
השבוע קורצף הכביש מאחורי הקומתיים והחלו עבודות החישוף.
בשבוע הקרוב ימשיכו בעבודות ויחלו בעבודות החפירה
מאחורי ובין הבתים .בשל החשש מפגיעה בתשתיות תקשורת וכד'
העבודה תתבצע באופן כירורגי.
נא סבלנותכם ,ותודה על שיתוף הפעולה
ניר גלס
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צבעים משלימים

לקראת הקיץ שמגיע מוזמנים ליריד "צבעים משלימים"
ביום שלישי 23.6 ,בשעות אחר הצהריים בסטודיו צבעים משלימים.
רחלי ויצמן
מבצע מלביש

בתאריך ו' בתמוז ( )28.6תתקיים מכירת בגדי נשים מבית "התחדשות".
ובתאריך ט' בתמוז ( )1.7מכירת בגדי ים.
שתי המכירות יתקיימו במחסן הבגדים בין השעות  16:00ל.19:00-
עפרה גוטליב
מתוך עמוד"ש 509
פורום מזכירים ומנהלי קהילה
לאחר תקופה של מפגשי  ,zoomהשבוע סוף-

החלק הזה בתובנות והמלצות שניתן לקחת,

סוף ,נפגש הפורום פנים אל פנים ,במשואות

ליישם ולמנף בהתנהלות השגרתית שלנו

יצחק .עסקנו בנושא "קליטה הלכה למעשה

בקהילה בתחום הקליטה .בחלקו השני של

– לבנות קהילה מאנשים" .בחלק הראשון

המפגש עסקנו בשאלה מהי קהילה קולטת,

הרחיבה ענת מרלא חפץ (מח' צמיחה ופיתוח

ואיך ניתן להפוך לכזו .הרחבנו על הצורך

קהילתי בתק"צ) ,את העדשה בנושא קליטה

בחידוד מטרות הקליטה ,ובדרכים לגיוס

בימי הקורונה ואחריה .ענת חילקה את

החברים לקליטה אקטיבית ; הצורך בהדדיות

התקופה לשלושה שלבים ,בהתייחס לנושא

בתהליכי החיברות ; הנגשת המידע ; הליווי,

הקליטה :השלב הראשון התאפיין בהלם

הסבלנות והזמן הנדרשים לתהליך .לסיום

של

עסקנו בשאלה "איך מלמדים קיבוץ" או כיצד

התהליכים והשיווק .השלב השני התאפיין

לקיים סמינריוני קליטה טובים ואפקטיביים.

בהסתגלות ובחידוש העבודה ,וכן במציאת

כשם שאין קהילה אחת ,נראה שאין דרך

פתרונות חליפיים כגון סיורים וירטואליים,

אחת טובה ,ועל כן חקרנו בקבוצות קטנות

ראיונות ב zoomועוד ...השלב השלישי הוא

בסגנון "קפה ידע"  4תוכניות מקיבוצים שונים

השלב הנוכחי " -שיגרת קרונה" ,שלב

(מעלה גלבוע ,ניר עם ,צרעה וגשר) וחילצנו

המתאפיין בעלייה בפניה לקליטה בקיבוצים,

מהן מפתחות להצלחה .תודה לענת מרלא

חידוש תהליכים ועבודה אינטנסיבית ועמוסה

חפץ ,לזוהר ,ישראל ,אילה ולמשואות יצחק.

ובלבול

שגרם

לעצירה

והקפאה

בניסיון לפצות על הזמן שאבד .סיימנו את
15

לבחור נכון  /אמיר דדון
בַ ּסֹוף הַ כֹל ִׁמ ְתנ ֵַּקז ֵּאלַי

אֹותֹו הַ קֹול ְמדַ בֵּ ר ֵּאלַי

עִׁ ְניָן שֶ ל זָוִׁ ּיֹות

ּפֹוגֵּש בִׁ י בַ לֵּילֹות

אֲ נִׁי ל ֹא מֵּ בִׁ ין ְרמָ זִׁ ים אּולַי

הֹולֵּך ִׁמבְ לִׁי לְהָ בִׁ ין ל ְָאן

אֹותּיֹות.
צְ בָ עִׁ ים וְ ִׁ

הַ ִׁאם ֵּאדַ ע לַחֲ זֹר.

מַ בָ ט חָ טּוף ֶאל עַ צְ ִׁמי וְ דַ י

מַ בָ ט חָ טּוף ִׁמּסָ בִׁ יב וְ דַ י

ַרק ל ֹא ל ְִׁה ְס ַתכֵּל

יֹותר כְ בָ ר ל ֹא ֶאּפֹל
ֵּ

מָ ה שֶ בִׁ פְ נִׁים כְ בָ ר בִׁ פְ נִׁים ִׁמדַ י

יֵּש ֶילֶד שֶ ִׁמ ְס ַתכֵּל עָ לַי

קֹור ִׁאים ָלזֶה הֶ ְרגֵּל.
ְ

קֹור ִׁאים ָלזֶה לִׁגְ דֹל.
ְ

מָ ַתי ֶאלְמַ ד לִׁבְ חֹר נָכֹון

מָ ַתי ֶאלְמַ ד לִׁבְ חֹר נָכֹון

לְהַ אֲ ִׁמין ,ל ְִׁראֹות שֶ ּטֹוב

לְהַ אֲ ִׁמין ,ל ְִׁראֹות שֶ ּטֹוב

בְ לִׁי לְהַ בִׁ יט שּוב ל ְָאחֹור

בְ לִׁי לְהַ בִׁ יט שּוב ל ְָאחֹור

לִׁבְ חֹר נָכֹון.

בַ ּסֹוף הַ כֹל ִׁמ ְתחַ בֵּ ר ֵּאלַי
עִׁ ְניָן…
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