33נח חיות

א' באדר ב' תשפ"ב )4.3.22( -

"וְ סַ כ ָֹּת עַ ל הָ ָארֹּן
ֶאת הַ ָפ ֹּרכֶת"
שמות מ' ,ג'
הפרוכת בבית הכנסת
ארכיון קב' יבנה
צילם :זהר ברטוב
פרטים בגיליון.

שבת פרשת פקודי

כניסת השבת 117:18-צאת השבת – 18:18
/1499ב

ואני תפילתי לך

שיעור בליל שבת
לאחר התפילה:

תפילת מנחה בימי החול 17:40 -

אביתר רובין

שבת פר' פקודי
שיעור בשבת בבוקר
לאחר התפילה:

 - 17:18הדלקת נרות
 -17:33מנחה ,קבלת שבת ,ערבית

אביטל עופרן

-- – 08:00שחרית

אספת החברים (גם בזום)

 - 13:00מנחה גדולה
 - 17:18מנחה קטנה
 - 18:18צ א ת ה ש ב ת

בשעה 21:30
שימו לב! שינוי חד פעמי בשעה

מזל טוב !!!
* לאסתר ומיכה בית אריה ולכל החמולה לנישואי הנכד בעז ,בנם של גורי ושושנה.
* לחני ויגאל רגב להולדת הנכדה ,נטע-זוהר ,בת לגילי ואסף.
* לחנה ואביגדור לבל ולכל המשפחה להולדת הנינה ,נכדה לאורי וסיגל ,בת לרון ועטרה.
* למשה וטובה שטיינר להולדת הנין ,נכד לעירית ומוטי ,בן לגינת ודותן ,נין לנגה ז"ל.

תמונת השער
הפרוכת של בית הכנסת עוצבה בסטודיו "שש משזר" בגמזו
ונמצאת במקומה כחמש שנים.
הקו המנחה העיצובי הוא חיבור ליישוב כפרי.
מוטיבים בולטים:
עץ הזית הנטוע :השורשים ,הגזע והענפים ,הצל ,העלים והפירות.
חיבור לאדמה ולשמיים.
גוונים שונים שמסמלים את "דור הולך ודור בא".
מקור המידע :יונה עפרוני
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מראה כהן  /יסכה כוכבא
בפרשת פקודי אנו ממשיכים לקרוא את
התיאור של בניית המשכן והתקנת כליו ,וכן
פירוט התקנתם של בגדי הכהונה .ארבעה
פריטים לכהנים ההדיוטות ,ושבעה –
לכהנים הגדולים .בגדים אלה נועדו "לכבוד
ולתפארת" ,ואכן הם עשויים מלאכת
מחשבת ,המצרפת חומרים יקרים :זהב,
תכלת ,ארגמן ,תולעת שני ,שש .גם בלי
להיעזר במודל של "מכון המקדש" ,אנו
יכולים לדמיין את יופיו של הבגד ,ואת
התחושה של מי שיצר אותו ,ואולי גם לנסות
להרגיש מה חשו הכהנים שלבשו אותם בכל
פעם שנכנסו אל המשכן ,לעשות בו את
מלאכתם.
הכהן הגדול נושא אפוד בו משולבים חלקי
לבוש מיוחדים :על הכתפות מוצמדים אבני
שוהם עליהן כתובים שמות השבטים ,ועל
החושן הנמצא על חזהו –  12אבנים טובות,
שכל אחת מסמלת שבט אחד .מלבושים
שמסמלים הן את סמל המשפט ,הלא הוא
הצו האלוקי ,ויחד עם זה  -את העם אותו

הוא מייצג ,את שלומו הוא מבקש להזכיר
לפני ריבונו של עולם.
חכם ששמו עיניני בן ששון דרש על נושא
בגדי הכהונה מדרש מעניין .הוא מבסס אותו
על הסמיכות של ענייני הקורבנות האמורים
בספר ויקרא בפרקים א'-ז' ,לרגע בו הכהנים
מיטהרים ולובשים את בגדיהם ,בפרק ח'.
וכך הוא אומר" :למה נסמכה פרשת
הקורבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך :מה
קורבנות מכפרין – אף בגדי כהונה מכפרין.
כתונת – מכפרת על שפיכות דם ...מכנסיים
מכפרים על גילוי עריות ...מצנפת מכפרת על
גסי הרוח( "...מסכת זבחים פ"ח ע"ב).
המדרש המרתק ממשיך לחבר בין הפריטים
השונים של הלבוש ובין חטאים ותכונות
רעות .הכתונת מעלה את זכרה של כתונת
הפסים הטבולה בדם .המכנסיים ,כמובן,
מכסים את האיזור המוצנע ,המצנפת –
הנמצאת על האיבר הגבוה שלנו  -הראש –
מכפרת על גבהות לב שמביאה לגסות רוח,
וכך הלאה .והנה לנו עוד אפשרות מעניינת

לסגולותיהם של מדי כהונה.

מה בתרבות?
🎷 ביום שני ,ד' באדר ב'  - - 7/3מופע שכולו שלנו – הכבש השישה עשר.
🙃 מסיבת פורים תתקיים ביום חמישי אור לט"ו באדר ( )17.3בשעה 21:00
.
באולם האירועים
להתנהלות הקורונה.
התוכניות יתקיימו בהתאם
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שעוני עדי  /שרית שניר חפץ
בימים אלו ,דו"חות הרווח והפסד של שנת
 2021מגיעים לגיבוש סופי ,ולשמחתנו הרבה
 -אחרי שנים לא פשוטות ,אנחנו יכולים

אנחנו מתנהלים בשבועות האחרונים תוך

לזקוף קומה ולדווח על רווחיות יפה.

תמרון מתמיד ,וגיבוי אחד של השני.

נדרשנו בשנת  2020לקיצוצים לא פשוטים
והעבודה הקשה של הצוות המצומצם

 40%מהצוות כבר חלה ונקווה שעם ירידת
מקדם ההדבקה בארץ ,מספר החולים

הוכיחה את עצמה בשנת .2021

במפעל לא ימשיך לעלות.

לעלייה ברווחיות תרמו מספר גורמים .בין
היתר ,התרחבות הפעילות בשני המותגים
החדשים שרכשנו

מטבע הדברים ,הגל האחרון לווה גם בהאטה
במכירות .ולמרות שאין סגר ,בפועל פחות

)DUCHESSES

THE

בענפים

האחרים,

אבל

עושה

רושם

שבשעונים פגשנו את האומיקרון די מקרוב.

לקוחות פוקדים את החנויות והקניונים.

(EMBOSS,

בימים האחרונים ישנה התעוררות ואפילו
הגיע לחנות המפעל שלנו אוטובוס עם

שמשאירה בידינו רווח גדול יותר מאשר
המותגים האחרים.

קבוצה ,לראשונה מאז הסגר הראשון.

צמצמנו פעילות במותגים שראינו כי אינם
רווחיים עבורנו ,וגם בכח אדם ובהוצאות

כשמגיעה קבוצה ,מתייצב הצוות כולו ,כולם
עוזבים את המשרדים וניגשים לסייע בחנות.
יש לטפל בזמן קצר ב 50-איש שנכנסים
לחנות ביחד .זה היה עבורנו תירגול טוב
וניעור האבק ,גם לקראת יריד חבר שאמור
להתקיים השנה ,לאחר ארבעה ירידים שלא
התקיימו ,עקב הקורונה.

הפרסום.
לקראת סוף  2021הרחבנו חזרה חלק
מסעיפי ההוצאה ,כי השוק המתאושש
הצריך כח אדם נוסף ותמיכה שיווקית.
אני לא יודעת מה היה מצב התחלואה

מתוך אתר האינטרנט "שעוני עדי".
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ק' הילה

חלק מאיתנו

שבת שלום על הדשא

הם חלק מאיתנו .בבית סביון ,במפעלים,
בענף המזון ,ובניקיון .ובימים אלה האדמה
רועדת תחת רגליהם .פניתי לכמה מהעובדים
ממוצא אוקראיני כדי לתת להם קול.
התשובות שקיבלתי הסתיימו בדרך כלל
במבט תועה ובהצהרה שהאירועים מסעירים
מדי ובלתי ניתנים לעיכול ,והם לא מסוגלים
לחלוק עם הציבור .האחת סיפרה שחמותה
המבוגרת חיה לבד בלבוב ,במקום שלא נתון
בסכנה מיידית אבל ליד הבית יש מתקני
תקשורת ולא רחוק יש בסיסים צבאיים .היא
זו שסיפרה לחמותה שהמלחמה מתקרבת,
והורתה לה ,ממש כך ,לצאת מיד ולקנות
מצרכים לזמן ממושך ,להישאר בתוך הבית

שמתם לב לכתובת "שבת שלום" באמצע
דשא החתונות? אז לא מדובר בתכנון ארוך
טווח ,אלא בביצוע ספונטני של ערן שטיינר.
"מישהו מתל"ם ,שעבד כמה שנים בגינון,
שראה בדשא של הפארק ,מערבית לבית
הכנסת ,שהשארתי עיגולים דקורטיביים של
אדמה ,סיפר לי" :אני הייתי עושה כך
לפעמים על הדשא ,עם החרמש" .בצהרים
עבדתי עם החרמש המוטורי ובאופן ספונטני
החלטתי לנסות .הורדתי את החרמש הכי
סמוך לדשא ויצרתי את הכתובת .בדרך כלל
לא יוצא לי לכתוב כל כך מדויק ,אבל הפעם
יצא לי ממש טוב .כשנתנאל ראה הוא אמר:
"אבל יש גם יום ראשון ושני" .נכון .קודם
עשיתי ואחר-כך חשבתי .היו הרבה תגובות
שזה נחמד ומגניב  ...בכל אופן ,זה יגדל שוב
במהרה וייסגר ,זה לא משהו שנשאר קבוע.
אם רוצים ,אפשר לעדכן את זה כל יום
שישי.

ולצאת למקלט רק אם יש אזעקה .השנייה –
משפחתה לא במקום מסוכן אבל היא לא
ישנה כבר כמה ימים ,מרוב דאגה לקרובים
לה .והשלישית התקשתה לסיים את
המשפט" .אמא שלי ,ואחותי ,והבת שלי
והנכדה – בקייב .קשה מאוד .אני לא
מסוגלת לדבר על זה" .התנצלתי שנגעתי
בכאב .אחרונה – רוסיה אומרת" :פוטין
מטורף .נכנס למלחמה מיותרת .אוקראינים
ואנחנו – אחים".
המדור מחזק את עובדינו ומייחל שהטירוף
הזה ייפסק מהר ובמינימום מחיר.
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אנשים טובים באמצע הדרך

ה"לא נכון" נתרם למכון הקיטור ביבנה .בעיות
הקשורות לנעילות רכב – בדרך כלל ברכבים
הישנים ,אם הדלת ננעלה והמפתחות בפנים,
אפשר עם קצת ידע לפתוח את הדלת .אבל
ברכבים החדשים ,מגרמניה ,יש נעילת ואקום
ובזה רכשתי מומחיות מיוחדת .לא מפחיד אותי
להיכנס לעומק המנוע ,ולפרק ולהרכיב חלקים
מורכבים ברכב ,כולל פלסטיקה.
מה הבאת לתפקיד ,שבגללו הוקירו אותך?
עקשנות .אני לא פוחד לעשות דברים מסובכים
וקשים ,שהכוננים האחרים מראש לא לוקחים
על עצמם ,וקוראים לי .אני זמין גם בשעות
הלילה ולא רק כשאני כונן.
מאיפה הידע?
הכל מהשטח .עשיתי קורס בסיסי ב"ידידים"
לפני שנתיים ,ולקחתי קורס מכונאות באופן
פרטי .אבל בעיקר לומדים תוך כדי התנסות.
איך מסתדרים עם מימון הנסיעות?
הנסיעות על חשבוני.
נעזרים ביכולות הטכניות שלך גם בקיבוץ?
פחות .נעזרים ,אבל לא הרבה.

אחת שתיים שלוש אפס – צירוף ספרות
שרבים מחזיקים בטלפון הנייד שלהם ,בידיעה
שאם יצטרכו חילוץ ,יוכלו להתקשר לעמותת
"ידידים בדרכים" ותוך זמן קצר יגיעו
'המלאכים' לחלץ.
השבוע ,בטקס שהתקיים בבית הנשיא ,הוענק
לחזקי מונדרר אות מצטיין הארגון ,אות
שקיבלו  100מתנדבים מתוך .40,000
חזקי הוא לא איש של מליצות ,וכששואלים אותו
אם היה מרגש ,הוא עונה 'דוגרי'" :האמת שלא
כל כך .דווקא ציפיתי למשהו קצת יותר מעניין".
מה בתפקיד מאתגר אותך?
חזקי :ככל שתקלה יותר מסובכת ,זה יותר
מעניין אותי .רוב הקריאות שלי הן לתקלות
הקשות יותר.
למשל ,איזה מקרים?
כשאנשים מתדלקים בדלק לא מתאים
ונתקעים בנסיעה ,צריך לשאוב החוצה מהמכונית
את הדלק ולמלא בדלק נכון .אגב ,חלק מהדלק

תודה! מילה קטנה ששווה המון!
היום יצאתי מהעבודה לכיוון הרכב ,וכשהגעתי
הסתבר שכמו טיפשה נעלתי את הרכב עם המפתח
בפנים!
חיפשנו רזרבי ,פתרונות אחרים  ...ללא מוצא.
התקשרתי לעמותת ידידים ,תוך  20דק' הגיע בחור
מקסים בשם חזקי מונדרר והציל את המצב!
אין לי מילים להודות לכם! לי ולכל בעלי החיים
שחיכו בבית לאוכל ולא הבינו למה אימא לא מגיעה.
אז שוב תודה לעמותה המהממת הזו ולמתנדבים
המקסימים שלה שבכל רגע פשוט עוזבים הכל
ומגיעים לסייע לאנשים.
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שוק צדקה
אבשלום וקארן כהן היתה פעילה בעמותה,
ודרכה נוצר הקשר .הם מאוד שמחו על
הרעיון ,והם נסמכים על תרומות.
ואם חשקה נפשכם לדעת לאיזה סכום
תרומות הגענו יחד ,אז יצא סכום סימטרי
ומשמח.₪ 7887 :

שוב צוות החינוך הרים פרויקט מושקע.
(סיכום הפרויקט  -במסגרת למטה).
שאלנו את מור וולף איך הגיעו לרעיון של
הקדשת התרומה ל"ליצנבולנס" .מור :נושא
הליצנות הרפואית עלה מהצוות ,כחלק
מנושא חודש אדר " -נתינה" ,ורצינו להפגיש
את הילדים עם יוזמה כזו .זכרתי שכלתם של

שוק צדקה – סיכום
ביום שלישי האחרון חגגנו את ראש חודש אדר בשוק צדקה ,כמיטב המסורת .כל כיתות
א'-י"ב היו שותפים בעשייה .ילדי א'-ו' והלימונים הכינו יצירות יפות ומושקעות .בני הנוער
מחברת הנעורים (ז'-ח') והטילונים (ט'-י') הקימו מסעדה לתפארת ,מתוקתקת וטעימה.
השנה נתרום את הכסף לפרוייקט ליצנבולנס ,המופעל על ידי ליצנים רפואיים ,המגשים משאלות
לילדים החולים במחלות קשות .זכינו לביקור של האמבולנס המקושט והליצנים הצחיקו אותנו
והסבירו לנו על העשייה שלהם.
ננצל את הבמה להודות קודם
החינוכיים,
לצוותים
כל
שעושים עבודה נהדרת בכל
ימות השנה ולקראת השוק
בפרט.
תודה נוספת לאנשים טובים
שנרתמו בהכנות :רחלי ויצמן,
רויה גורליק ,צבי אפרתי ,צילה
גנוסר ,שרי שטיין ,דגנית גלס
ודיירי בית סביון ,גמלי אטיאס
וצוות חדר האוכל והמטבח,
יפעת וולף וצוות החנות.
מור וולף
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במרחק נגיעה  /ראיון עם איילת לסלוי
צוות ההדרכה .ישנם גם מטפלים שונים
כמו פסיכודרמה וכד' שעושים אצלנו
התמחות (השנה  -נירית אפרתי) .בנוסף,
אני מלווה עו"סיות של מסגרות נוספות
שקיימות בגבעה :הללי ,תוכנית רש"י
לבנות צרפתיות שנמצאות כאן ללא הורים
וחוות קשיים לא מעטים ,ותוכנית לבנות
אתיופיות שעלו לארץ לאחרונה (עדיין
גרות במרכזי קליטה) ,שגם הן זקוקות
לעזרה משמעותית .יש לא מעט טלפונים
אחר הצהריים .בכל אירוע חריג אני
מעורבת .כשיש אמירה אובדנית ,אני זאת
שצריכה לכוון ,והרבה החלטות חינוכיות,
כגון החלטה לשלוח בת הביתה מסיבה
כלשהי ,חייבות לעבור אישור של העובדות
הסוציאליות.

יום יום היא עולה על אופניה ,יוצאת
מהקיבוץ ,ותוך שתי דקות נמצאת בעולם
אחר .איילת לסלוי מנהלת כבר  13שנים
את תחום הטיפול הסוציאלי באולפנת ישי
בגבעת וושינגטון ,כפר נוער לנערות מכיתות
ז'-י"ב .
איילת ,איזה בנות מגיעות לפנימייה?
הבנות מגיעות מבתים מורכבים  -מהחינוך
החרדי ,החילוני ,הדתי והמסורתי  -שלא
הסתדרו במסגרות שלהן .לפעמים ,בראיון
הראשון לא ברור למה בת נרשמה לתוכנית
פנימייתית של עליית הנוער ,אבל תמיד
בסוף מתבררת הסיבה .הבנות מתמודדות
עם קשיים שונים .יש בנות שעברו חרם
בבית הספר הקודם ,ישנם קשיים רגשיים,
טראומות ,אלימות ,פגיעות מיניות .במהלך
השנה ,לא פעם מתגלות בעיות
פסיכיאטריות במגוון גדול של נושאים
שזקוקים לטיפול .יש בנות שברגע שהן
מקבלות סיוע ,מצבן משתפר והן פנויות
ללמידה ,ותודה לאל ,חלק מהבנות לא
זקוקות לטיפול ,כי הצוותים עושים עבודה
טובה ומחזקים אותן.

איך התמודדתם עם הקורונה?
בזמן הקורונה ואחריה ,יש קפיצת מדרגה
בקשיים של הבנות .יש בנות שבכלל לא
למדו כי אין להן מחשב בבית ,ואין מי
שיכוון בבית ללמוד .יש כאלו שהגיעו אחרי
שפספסו שנתיים של לימודים ,ואין להן
הרגלי למידה בכלל ,אחדות מהן "נעלמו"
כבר בביה"ס היסודי .כמות הבעיות
הרגשיות – גדלה מאוד .יש בנות שחוויית
הסגר אצלם הייתה קשה באופן מיוחד.
חלקן באות מבתים קטנים מאוד ,לפעמים
מבית שמעשנים בו ואין מרפסת .הייתה
ילדה שלא יכלה כבר לסבול את הנוכחות
בבית הקטן והדחוס ,והלכה מעל  100מטר

מה כולל התפקיד שלך?
אני אחראית על צוות שכולל את העובדות
הסוציאליות של כל אחת מהשכבות
מכיתה ז'-י"ב ,המטפלת באמנות (השנה,
"הסטודנטית" ענבל הקשר-הס) ,היועצות,
אחות הכפר ,ונותנת הכוונה סוציאלית של
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חצי מבעיות שלהן ,לא בטוחה שהייתי
מגיעה ללמוד .בבית ,בדרך כלל ,אף אחד
לא שואל אותן על עצמן ,לא מתעניין בהן.
אלו בתים בעייתיות :בקושי דואגים
לארוחות ,יש קשיים רגשיים ואלימות.
איזה אלופות הן ,שמצליחות לבוא וללמוד
היסטוריה.

מהבית ,ונתנו לה דו"ח .היא פנתה אלי
וכתבנו יחד בקשה לפטור אותה מהדו"ח.
בבתים שיש בהם אלימות ,בעת כזו
האלימות גוברת בעקבות לחץ כלכלי,
בריאותי ועוד .פתחתנו את המסגרת עוד
כשרוב בתי הספר היו סגורים ,עבור בנות
עם קשיים מיוחדים .היו בנות שנשרו
כתוצאה מהקורונה ,אם מכיוון שלא היו
מחוברות לזום ולא קיבלו עידוד ללימודים,
ואם מכיוון שהיו צריכות לעזור בפרנסת
המשפחה .בשנתיים האלה מאוד התחדד לי
ההבדל בין התנאים שלנו בקיבוץ,
בקורונה ,שיכולנו לצאת רגע מהבית
ולנשום ,לבין מה שקורה בבתים ובסביבה
שאין בהם תנאים כאלה.

יש הדרכת הורים?
רוב ההורים בלי רכב .גרים במקומות
שונים בארץ .בערב הורים ,למשל ,היה
מישהו שנסע באוטובוס ביום חורפי
מאופקים והגיע בדקות האחרונות של ערב
ההורים ,בתחבורה ציבורית.
לאן הן ממשיכות בתום הלימודים?
רוב הבנות הולכות לצבא או לשירות
לאומי .יש לנו גם "בית הבוגר"  -בית
לבנות שאין להן עורף משפחתי ,והן יכולות
למשך שנתיים לגור בגבעה ,והאחריות
עוברת אליהן .יש מישהי שמלווה את
התוכנית.

ציערו אותי במיוחד שתי בנות שהיו
בטיפולי כל השנים והיו אמורות לסיים י"ב
עם סיכוי טוב לסיים תיכון עם בגרות,
ובזמן הקורונה ,מסיבות שונות ,הן נשרו,
ולא חזרו ללימודים.
הבנות מעריכות מה שהן מקבלות בפנימייה?
נראה לי שכן .לא פעם שמעתי מבנות
משפטים כמו "אף פעם לא אהבתי את
מסגרת הלימודים ,את המחנכות ואת
המנהלות .כאן ,זאת הפעם הראשונה שטוב
לי ,שאני מרגישה שלצוות אכפת ממני" .
יש כאן צוות מסור של מורות ,עובדות
סוציאליות ומדריכות איכותיות בשירות
לאומי שנותנות המון תמיכה ,הכלה ,חום
ואכפתיות.
אני מעריכה מאוד את הבנות .אם היו לי

יש מעורבות של הקיבוץ בסיוע לפנימיה?
בעבר ,משק הילדים פתח את שעריו ,אבל
זה נפסק כי אין ביטוח.
העבודה שוחקת?
אני עובדת פה כבר  13שנים .זאת עבודה
מאוד מגוונת ונותנת המון סיפוק .אני
מנהלת סוגים שונים של אנשים ,של
טיפולים ושל הדרכה ,ויכולה לבחור איזה
מינונים אני רוצה מכל חלק של התפקיד.
אני מאוד קשורה לתפקיד ואוהבת אותו.
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מהנעשה בתחום הקליטה /טובה פניני
(ועדת הקליטה בשילוב נציגי הנהלת הקהילה)
בשני נושאים ,אותם שילבנו בתוכנית העבודה
שלנו לשנה זו ,ועליהן אפרט בקצרה:

עבר זמן מה מאז נמסר דיווח על עבודת ועדת
הקליטה ,ולכן אבקש לעדכן בקצרה על
עשייתנו בחודשים האחרונים.
מפגש נקלטים
בבוקר יום שישי אחד ,בין גל קורונה אחד
למשנהו ,הצלחנו להוציא לפועל מפגש
לנקלטים .המפגש כלל סבב היכרות ,פאנל

א .קליטת בני משק :נושא זה עלה בדיוני ועדת
הקליטה עוד בטרם התקיים ערב החברים,
וביתר שאת בקבוצות השיח .נראה שנושא זה
הוא משמעותי מאוד עבור חברים רבים ,ועל כן
החלטנו לרכז מאמצים בתחום זה.

שאלות עם חברים שנקלטו בעבר (בהשתתפות:
רן לוי ,יוסי צנחני ונעמה סולטניק) ,הרצאה
קצרה בנושא "ערכי הקיבוץ הדתי אז והיום"
(קובי שטיין) ,ולסיום ,סרט בסגנון "סליחה על
השאלה" שנערך באולפן הווידאו שלנו,
בהשתתפות יבנאים בגילאים שונים .המשוב
של משתתפי הסמינר על המפגש היה חיובי

בשלב הראשון הקמנו צוות ייעודי לקליטת בני
משק ,שמטרתו להתמקד בקידום נושא זה,
להיפגש עם הבנים והבנות ולהוציא לפועל את
תוכנית העבודה .כחלק מתוכנית זו אנו
מקיימים שיחות עם בני משק בתוך הקיבוץ
ומחוצה לו .חשוב לנו לשמוע מהבנים מה

מאוד והשאיר טעם של עוד .בכוונתנו לקיים
מפגש נוסף בהמשך.

מושך אותם לחיות בקרבנו ,מה מונע זאת
מהם ,מהן ההתלבטויות וכו' .בקרב הבנים
שבחרו שלא לגור ביבנה ,חשוב לנו לשמוע מהן
הסיבות שבגללן עזבו ,האם יש מצב בו הם
יחזרו ,ומה נדרש לשם כך .ברור שלא נוכל
להגיע אל כולם ,אך אנו מקווים שמהמדגם
שאיתו ניפגש ייתן לנו תשובה לשאלותנו.

בשלבים הסופיים של מיון המועמדים .בהקשר
זה אציין שבשנה הקרובה יהיה מחסור בדירות
פנויות ,בגלל תהליכי הבנייה והמעברים ,ואנו
נדרשים להתאים את מספר הנקלטים למספר
הדירות שהוקצו לקליטה על ידי הנהלת
הקהילה ( 2-3דירות בלבד).
מסקנות משיחת החברים

ב .מסלול תושבות לקראת קליטה :רעיון נוסף
שעלה בשיחת החברים הוא יצירת מסלול
"תושבות לקראת קליטה" ,לזוגות ומשפחות
שאינם מתחומי החינוך והבריאות ,כפי שקיים
היום .מעבודת ועדת הקליטה אנו נוכחים
לדעת שאנשים רבים השוקלים קליטה
לקיבוץ ,מחפשים לעצמם "חיים כפריים" או

בסוף הקיץ שעבר ,ערב ראש השנה תשפ"ב,
התקיים ערב חברים שהוקדש לנושא הקליטה.
במהלך הערב ,סביב שולחנות השיח ,עלו
נושאים מגוונים .מתוך הדברים שעלו ,בחרנו

"חיי קהילה" ,אך חוששים מרעיון השותפות
הכלכלית .ברור לנו שאורח החיים השיתופי
שלנו מיוחד וייחודי ,ודורש היכרות והסתגלות.
אנו מבינים שיש צורך בהבנת השיטה

מיונים לקראת קליטה בקיץ הקרוב
בעקבות פרסום אינטנסיבי ומדויק יותר דרך
הפייסבוק ,הגיעו אלינו השנה עשרות רבות של
פניות ,ובידינו נותרה מלאכת המיון לזוגות
עכשיו
המתאימים ביותר .אנו נמצאים
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ובהיכרות קרובה עם הקיבוץ ,על מנת לגשת

הוועדה שאיתי על עבודתם עד כה וגם בהמשך.

לצעד המכריע של קליטה בקיבוץ .לשם כך אנו
מבקשים לפתח מסלול קליטה נוסף – מסלול
"תושבות לפני קליטה" ,שיאפשר למשפחות
שמתעניינות בחיי קיבוץ להכיר אותנו ואת
אורח חיינו מקרוב ,ולחוות ,ולו באופן חלקי,
את חוויית הקיבוץ .אנו צופים שמסלול זה
יגדיל את מספר הפונים לקליטה ויגוון את
הפניות .עוד אנו מעריכים שלמסלול זה יוכלו

ועדת קליטה היא ועדה מורכבת .היא עוסקת
בתחום עדין ורגיש ,ומחייבת קבלת החלטות
משמעותיות וגורליות  -הן עבור הנקלטים והן
עבור קבוצת יבנה .בנוסף ,הוועדה מתכנסת
בתדירות גבוהה יחסית ,ובין ישיבה לישיבה
חבריה נדרשים למלא תפקידים שונים ,כגון:
ביקורים שוטפים אצל משפחות בקליטה,
השתתפות בראיונות עם מועמדים ,חשיבה

להיכנס זוגות אשר פוטנציאל ההשתכרות שלהם

משותפת ,והוצאה לפועל של פרויקטים שונים.

גבוה יחסית ,ומכיוון שיש להם לכאורה יותר
מה להפסיד – הם חוששים מהשותפות הכלכלית.

כל זאת בהתנדבות ,ועל חשבון זמנם הפנוי.
ההשקעה הזו לא מובנת מאליה ,ואני מודה
לחברי הוועדה  -איתי בנדב ,מושיק גרוס ,עדה
חפץ ,עדי כ"ץ ,נטע עמיר ,נעם פישביין ,רוני
ששון ,וכמובן יהודה שריד (מנהל חברה ופרט)
 -על השותפות ,על הזמן והמאמצים לקידום

לפנינו ,וברצוני להודות בהזדמנות זו לחברי

קליטה מיטבית ליבנה.

לאחר הכנת הנוהל למסלול זה והצגתו בפני
המוסדות הרלוונטיים ,הוא יובא למועצה
ובמידת הצורך גם לאספה ,ויפורסם לציבור
כולו .כפי שאפשר להבין ,עבודה רבה עוד

משתתפים:
נגינה :ניר בטר ,נעם פישביין ,יובל אלטמן ,אמיר לג ,הדס איתן ,רן לוי,
יקיר ששון ,שובל לנג ,ישראל זלקינד ,צבי אפרתי .שירה :הדס איתן ,רעות
אריכא ,הלל לוי ,ליהיא ברטוב ,רותם בית אריה ,רן לוי ,טל פניני ,סיפורים:
בעז בלנקשטיין ,עמייעל גרליק ,גיורא לב ,לילך אלטמן ,אמיר ברלב,
אחינעם לוי ,הלל עפרן.
ניהול 11
מוסיקלי :רן לוי.
הפקה :ועדת תרבות וצוות ההגברה

משולחנו של המזכיר  /נח חיות
מתבקשים להשמיע את קולם על מנת שייקל
עלינו לגבש החלטה .לשאלת פורמט האספה
התלוותה גם שאלת ההצבעה .לאורך
התקופה השתמשנו בשיטת הצבעות שאיננה
מאובטחת ואיננה מאושרת על ידי הרשם.
לאחרונה השגנו התקדמות רבה באימון
החברים בהצבעה דרך קהילנט וגם על כך
נבקש להחליט.

לפי בקשתה של ועדת תרבות תיפתח אספת
החברים מאוחר יותר ,בשעה  ,21:30על מנת
לאפשר לצוות "הכבש השישה עשר" חזרה
נוספת .על סדר היום שלושה עניינים :אירועי
שנת ה ,80-דיון על התנהלות האספות
וסיכום שנת העבודה של המזכירות.
צוות שנות ה 80-בשיתוף הנהלת הקהילה
יחזור ויפרוש את תוכנית האירועים.
התוכנית פורסמה בעבר והתקציב הכללי
אושר במסגרת תקציב  ,2022אך גלי
הקורונה גרמו לדחיות ולשינויים ואנו
מבקשים לשתף את החברים בעומד לפנינו
בחצי השנה הקרובה.

בסעיף השלישי יסכמו חברי המזכירות את
שנעשה בשנת העבודה האחרונה ,שנת .2021
אחד הנושאים המרכזיים היו כתיבת
תוכניות עבודה מסודרות בענפים ובוועדות.
לצד כתיבת התוכנית נדרש גם מעקב מסודר,
רבעוני ,אחר ביצוע וסיכום הביצוע בסיומה
של השנה .סיכום תוכנית העבודה השנתית
הוא בבחינת "נאה דורש ונאה מקיים"
מבחינתה של המזכירות.

זה שנתיים ,מאז פרוץ הקורונה ,אנו מנהלים
אחרת את אספות החברים .הקורונה אילצה
אותנו להכיר את ה"זום" ולנהל את האספות
באמצעותו .כאשר ניתן היה ,חזרנו להתכנס
באולם חדר האוכל ולפורמט המוכר של
אספה בה כולנו רואים ושומעים זה את זה.
בין לבין קיימנו אספות "היברידיות" בהן
לצד החברים שטרחו ובאו לחדר האוכל
שידרנו את האספה ב"זום" ואפשרנו
לחברים להשתתף באספה מן הבית ומן
הרכב .השיטה ההיברידית מעמידה אתגרים
טכניים רבים ואנו מתלבטים האם עתה,
בשוך הגל החמישי ,ניתן לחזור ולחייב את
המשתתפים לנכוח פרונטאלית באספה ,או
שנמשיך ונאפשר השתתפות בזום .החברים
להתראות

שורות אלה נכתבות מהמלון במצפה רמון,
טיול מס'  6מטיולי החורף לקראת סיומו.
מבצע טיולי החורף היה השנה מורכב
במיוחד בגלל הקורונה וכן מסיבות נוספות.
אך על כל אלה התגבר צוות טיולי החורף
(הצט"ח) המעולה שהרים פרויקט מדויק
ו"מטוקטק" להפליא.
בשם מטיילי טיול מספר  ,6בשם כל
המטיילים וחברי הקיבוץ אני מבקש
להודות לכם על החוויה המרוממת.

בשמחות

המצווה של מטר חפץ תתקיים אי"ה ביום שלישי ,י"ט באדר ב' (.)22.3
* בת
!
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מבחר קטעים
מקומי .בעתות משבר ,נשענת המדינה על

משולחנה של מזכ"לית – שרה עברון |
מלחמה

בעולם,

בארץ

רחוקה-קרובה,

קיומה של חקלאות מקומית בימי שגרה ,וזו

התמונות

והקולות

זורמים

הערוצים

שלנו נמצאת באיום שוחק ומתמשך .האיום

והרשתות ואי אפשר להתעלם .שמותיהן של

שבהסרת הגנה על חקלאות מקומית ולעתים

הערים המופגזות פורטות על נימי הנשמה:

אף מתן עדיפות לסחורה המיובאת ,מסכן את

אודסה ,קייב ,לבוב ,קהילת חב"ד שמצאה

עתיד

של

מקלט לילה בעיירה אנטבקה ,שמות מוכרים,

הרפורמה נדחקו לקרן זווית השבוע ,אך

נושאים משמעות .מקומות בהן תססה יהדות

הנושא לא יורד מסדר היום 68% .מהפעילות

רבת פנים וגוונים ,נמלים מהם הפליגו גלי

הכלכלית של משקינו היא פעילות חקלאית,

העלייה.

והחקלאות זקוקה לרפורמה טובה שתצעיד

הקריאות לסיוע בכל משאב אפשרי הן נושא

אותה בבטחה לעשורים הבאים של המאה

אוניברסאלי ,ואנו חלק מהעולם ,מפיצים את

שלנו .השבוע יתקיים כנס חירום של מגדלי

הקריאות לתרומות .התמונה היהודית היא

התמרים בישראל ,ענף הנמצא באיום על

בסכנה,

מגדלים

כפולה:

מחד,

יהדות

מכל

הנמצאת

החקלאות.

הדיונים

עתידו ,ואנו ,שבשליש!

באופייה

ממשקינו

על

תמרים ,חלק מהסיפור הזה .הבטחת עתיד

מנהיגות ,לכידות קהילתית ושליחות ,ומאידך,

לחקלאות מקומית איכותית וחדשנית היא עניין

יהודים הרוצים לעלות לישראל ,לבית הלאומי

קיומי עבורנו.

ומנהיגיה

מלמדים

את

כולנו

שיעור

כאן ,והצפי הוא לגל משמעותי .בכל החזיתות

טור מהלב – יונתן דובוב ,מנהל מרכז יעקב
הרצוג

הללו יכול להיות לנו תפקיד ,אולי לא גדול,
לתנועה

יותר מדי אנשים שאלו אותי השבוע את

אך

בוודאי

חשוב.

אנו

שותפים

הקיבוצית ,בית ראשון במולדת ותנועת הבונים

השאלה הכי טריוויאלית ואידיוטית כאחד -

דרור ,למטה חירום משותף .נציגינו שם הוא

בעד מי אתה :רוסיה או אוקראינה? גם מכיוון

עדי שגיא ,שמנהל גם את קבוצת הווטסאפ -

שנולדתי בכלל במולדובה ,שכרגע מתפקדת

'קבוצה תומכת אחת' ,שחברים בה  35פעילי

כעיר מקלט המונית ,וגם מכיוון שברור כשמש

מעורבות מיישובי הקבה"ד ,ולשם מוזרמים

שאינני בעד הפצצה מסיבית של אזרחים

הצרכים שעולים מהשטח --

וכתישה של מגוון ערים אוקראיניות ,אפילו לא
טרחתי לענות .אבל הציפיה הזו לתפוס צד,

קיימת זווית נוספת למלחמה באוקראינה,

היא הבעייתית בכל הסיפור ,משום שמעולם

הזווית החקלאית .המלחמה המתרחשת כעת

לא עלתה המחשבה שנצטרך לבחור בין

במחוזות שהם "אסם התבואה" העולמי,

רוסיה לאוקראינה ,שנלחמות אחת בשנייה

ממחישות עד כמה אנו ,במדינת ישראל,

משל היו שתי אויבות מרות בנפש ,ולא אזור

תלויים ביבוא זה .היא מביאה לפתח מקבלי

פוסט סובייטי אחד ,שההבדל הוא בצורת

ההחלטות את המשמעות של התלות הזו ואת

השלטון אבל לא בהכרח באופי האזרחים...

החשיבות של היכולת לספק ביטחון תזונתי

האמת ,לא חשבתי שאראה בחיי תמונות
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לחימה בשטח בנוי כמו שרחובות חרקוב וקייב

עוצמת הצבא הרוסי המאומן ונחישותו של

נראים כעת .בטח שלא לאחר שסביהם

פוטין להפיל את שלטונו של זלנסקי ,יחד עם

נלחמו בנאצים כתף אל כתף ,וכעת הנכדים

שתיקתו הרועמת והמביכה של המערב ,יחרצו

השני,

את הגורל של אוקראינה( .מתוך הטור השבועי

מפנים

את

אחד

הנשק

כלפי

בסיטואציה הזויה שבה טייסי קרב ומפקדי
טנקים

לירות

נאלצים

על

של יונתן בעיתון 'מצב הרוח' הקרוב).
סיפור בקליק | 'הבית לצילום בישראל',

משפחתם

המורחבת ,כמעט בחוסר ברירה .התמונות

גיא רז

שמגיעות משם מראות עד כמה החיילים

במסע

בשטח

את

והצלמים בארץ ,ישנו פרק עלום שטרם נחקר

פשוט

הצליחו

לעומקו – הצילום והצלמים/ות בהתיישבות

שהאוקראינים

הדתית .מי היו? מה הסיפור שלהם? מה צילמו

והרוסים זה לא אותו דבר ,הגענו למצב

והיכן נמצא האוצר שיצרו? לשם כך עשינו יד

שיוצאי ברית המועצות מבינים שבעצם הם כן.

אחת עם מערכת 'עמוד"ש' ו'עמודים' ,ונפרסם

מבולבלים? גם אנחנו .הדור שלנו רק התחיל

כאן מדי שבוע את אחד הצלמים מיישובי

בבירור הזהות הבריה"מית שלו ,והנה הגיעה

התנועה ,עם קצת פרטים ותמונה נבחרת .אנו

המלחמה וטרפה מחדש את הקלפים .הטור

יוצאים בקול קורא לכל מי שקשור לאחד או

הזה מעט מבולבל ולא קוהרנטי ,כי גם אני

ליותר מהצלמים הללו  ---להעביר את המידע

המחשבות

שבידיהם כולל תמונות ,לצלמת אתי חן

והרגשות ,להבין איפה להניח את עצמי .בזמן

ברייר

מרכזת

שמרבית הישראלים רואים את זה כמלחמה,

מיזם| photohadati@gmail.com :

עם כל האקשן ,והקרבות ,ורון בן ישי שמדווח

( 050 - 7576339בווצאפ) ונשמח לפרסם כל

מהחזית על התקדמות הכוחות הרוסים ,אצלנו

מה שיתאים.

זה יוצר מערבולת רגשית שהולכת וגוברת.

שבת שלום ,שרה עברון וחברי מזכירות הקבה"ד.

מרבית הסיכויים שעד שתקראו את הטקסט

פרטים על פרויקט הצילום ,ראו דף פייסבוק

הזה ,קייב תיפול .לא כי אני פסימי ,פשוט

של הקיבוץ הדתי.

הדיכוטומיה.
להתחיל

עוד

לא

מתקשים
שילידי

עד

סוף

לקלוט

הצלחתי

סוף

לסדר

לשאת

לכתיבת

ההיסטוריה

של

הצילום

הארץ

את

מקיבוץ

ניר

ריאלי.



פתיחת מחסן התחפושות לחג פורים תשפ"ב



המחסן ייפתח בין השעות  17:00-18:30בקומה א' באולם המרכזי,
בתאריכים הבאים:
מוצ"ש  -ט' באדר ב' 20:00-21:00 ,12/3
יום ב' -ד' באדר ב' 7/3
יום ג' -י"ב באדר ב' 15/3
יום א' -י' באדר ב' 13/3
*נשמח לעזרה בפתיחות השונות
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מוזמנים בשמחה
ליאורה ואושר

דוד ,

יש לכם המון סיבות
למה לא לבוא,
אבל אנחנו ניתן לכם
רק סיבה אחת למה כן!

מצות מצווה תשפ"ב
ימים שלישי ,רביעי ,חמישי
 5,6,7באפריל
ד' ,ה' ,ו' בניסן
כל אחד יכול לבוא ולתרום!
שריינו את התאריכים!
מחכים לכם
צוות מצות מצווה

מרפאה
אחות חירום  ,050-6998317/ 4000איחוד הצלה  ,1221דוא"לmrkyavne@clalit.org.il :
זמני הקבלה של ד"ר מיטל :יום ד' ( ,17:00-15:45 )9.3יום ה' (.17:00-15:45 )10.3
בדיקות דם – יש לתאם תור מראש.
בריאות טובה  -צוות המרפאה
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בך לא נוגע
דן תורן

יֵׁש דֻּבִּ ים גְּ דֹולִּים בַּ יַּעַּ ר
ּופַּחַּ ד מֻּ ְּרגָּׁש
ּקּודים מּול הָּ ֵאׁש  -יֵׁש
ִּר ִּ
ַּינְּׁשּופִּ ים וְּ נָּחָּ ׁש

יֵׁש ִּמלְּחָּ מָּ ה בְּ ֶא ְּמצַּ ע ֵאירֹופָּה
הַּ י ִָּּמים ְּׁשחֹו ִּרים
בֹורחַּ ת בְּ לִּי בַּ יִּת
ׁשַּ י ָָּּרה ַּ
ִּמפְּ נֵי הָּ ָּרעִּ ים

יֵׁש ִּמפְּ לֶצֶ ת בְּ תֹוְך הַּ נָּהָּ ר
ְּרעֵ בָּ ה וְּ עֵ ָּרה
אֲ בָּ ל הַּ חֶ דֶ ר חַּ ִּמים וְּ נָּעִּ ים
וְּ ַּא ְּת יְּׁשֵ נָּה

יֵׁש חַּ יְּדַּ ק ְּמׁשֻּ גָּע ׁשֶ פֹוגֵעַּ
חֲ סַּ ר הַּ בְּ חָּ נָּה
אֲ בָּ ל הַּ חֶ דֶ ר חַּ ִּמים וְּ נָּעִּ ים
וְּ ַּא ְּת יְּׁשֵ נָּה

הֶ בֶ ל פִּ יְך הַּ ָּת ִּמים
ׁשָּ ֵקט וְּ רֹוגֵעַּ
ׁשּום דָּ בָּ ר ל ֹא מַּ פְּ ִּחיד
בָּ ְך ל ֹא נֹוגֵעַּ

הֶ בֶ ל פִּ יְך הַּ ָּת ִּמים
ׁשֶ ֶקט וְּ רֹוגֵעַּ
ׁשּום דָּ בָּ ר ל ֹא מַּ פְּ ִּחיד
בָּ ְך ל ֹא נֹוגֵעַּ

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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