ט"ו בכסלו תש"ף
()13.12.19
יעקב" :זוכר אני
היתה דממה והבטנו זה בזה.
היה חשש ,היתה איבה,
הלב המה ונפגשנו בתקווה.
כל זאת היה אתמול
ונדמה שחלפה לה שנה"...

שבת פרשת וישלח
צאת השבת 17:18--

כניסת השבת 16:15 -
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שבת פרשת פרשת וישלח
ליל שבת
16:15

הדלקת נרות

רבע שעה

מנחה ,תפילת ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע של אברהם שטיין

לאחר הדל"נ

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /לאחר התפילה והקידוש יתקיים שיעורו של רמי ינאי

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

16:15

תפילת מנחה קטנה ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן""צורבא מרבנן"

17:18

צאת השבתשיעור

21:00

אסיפת חברים עס"ה :תמחיר  9( 2019ח') ודיוני תקציב 2020

מזל טוב לבר המצווה נדב פרל ,להורים אוילן ואורית ולכל המשפחה.
מזל טוב לבת המצווה רעות זנה ,להורים אייל ואפרת ולכל המשפחה.
מזל טוב לחנה שבט לקראת בר המצוה של הנכד אליה ,בן עזרא ומנוחה.

זמני תפילות
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 16:30
מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20

זמן הנחת תפילין בשבוע הבא
בשעה  .5:36הגבאים

מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 16:30
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ
ברוך דיין האמת

ברוך דיין האמת

ליהודה (צ'ף) יוסף
משתתפים בצערך ובצער משפחתך
על פטירת אמך מלכה ז"ל
קבל את תנחומינו
בית קבוצת יבנה

למרדי ריין
משתתפים בצערך ובצער משפחתך
על פטירת אביך רפאל בנימן ז"ל
קבל את תנחומינו
בית קבוצת יבנה
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לאן כולם רצים?  /סמדר נחליאל
האדמו"ר הזקן ,בספרו המונומנטלי
"תניא" כותב:

יתחזן מי שלומד או מלמד ואינו ממהר.

"ועתה הפעם הנני יוסיף שנית ידי...

ובשבת ,כשכולם פנויים ,יעבור לפני

ובקשה כפולה שטוחה ופרושה לפני כל
אנשי שלומים הקרובים והרחוקים,

התיבה דווקא אחד מבעלי הבתים
העסוקים בשאר ימות השבוע.

לקיים עליהם שכל ימי החול לא ירדו לפני

את הדברים הבאים אני כותבת עם

התיבה הבעלי עסקים ,שאין להם פנאי

כל הזהירות ,שכן קטונתי מאותם שקמים

כל-כך .רק אותם שיש להם פנאי ,או
המלמדים או הסמוכים על שולחן אביהם,

ומתפללים במניין  365ימים בשנה ,שלוש
פעמים ביום ,אך כשאני מתפללת עם

שיכולים להאריך בתפילת השחר ...מהם
יהיה היורד לפני התיבה ...והוא יאסוף
אליו בסביב לו כל הסמוכים על שולחן
אביהם או מלמדים ,שיוכלו להאריך

הציבור ,לפעמים נדמה לי שאנחנו רצים.
לאן?
למה?
מה יתנו לנו עוד  10דקות שנקדים לסיים

כמוהו בבל ישונה נא ונא .אך בשבתות
וימים טובים ,שגם כל בעלי-עסקים יש
להם פנאי ושעת הכושר להאריך
בתפילתם בכוונת לבם ונפשם לה'.

את התפילה?
הקשר לפרשתנו:
חייהם של יעקב ועשו מתחילים
ב":ויִּ ְת ֹרצֲצּו הבָּ נִּ ים ְב ִּק ְרבָּ ּה",
ובפרשתנו ,בהופעה הכמעט אחרונה של
עשו בתורה" ,ויָּ ָּרץ עֵ ָּשו לִּ ְק ָּראתוֹ ויְ ח ְב ֵקהּו

ואדרבה ,עליהם מוטל ביתר שאת ויתר
עוז ,כמו שכתוב בשולחן ערוך אורח חיים,
וכמו שכתוב בתורת משה" :ששת ימים

ָּארו ויִּ ָּש ֵקהּו ויִּ בְ ּכּו"...
ויִּ פֹל על צּו ָּ

תעבוד" כו' "ויום השביעי שבת לה'

("עוז ושלום" לפרשת וישלח תשע"ו).

אלהיך" – דייקא ,כולו לה' .ולזאת גם הם
ירדו לפני התיבה בשבת ויום טוב".
(איגרת הקודש ,דף ק"ג).
בעברית אומר הרבי ,שהחזן צריך להיות

השבוע יחול י"ט בכסלו ,חג הגאולה
לחסידות חב"ד:
"לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי
החסידות תיכתבו ותחתמו".

תמיד איש שעיתותיו בידיו – ביום חול,
כשבעלי העסקים ממהרים לעבודתם –
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ארכיון – זה כל הסיפור  /רחלה שנקר
לפני זמן מה הופיעה בלוח הדרושים של

טיטוס ברומא או מצבת מישע ,הינם ארכיונים

מש"א" :דרוש עובד-עובדת לארכיון

של הזמן העתיק.

הקבה"ד".

את הקפיצה הגדולה עשה הארכיון בימי

מיד נדלקו עיניי .אני מאוד אוהבת

המהפכה הצרפתית ,שם נחקק החוק שקבע

היסטוריה .נזכרתי באבא שלי ובדוד

שכל אזרח יכול לבוא ולהסתכל בארכיון

אהרון רכונים על ערימת דפים ומחלקים

שיהיה נגיש לציבור .מכאן ואילך יכלו חוקרים

אותם לפי נושאים שונים .בעצמי נברתי
לא מעט בארכיונים בחיפושי אחרי
חומרים שונים ,ומיד ביקשתי מנחמיה

מסקנות ,עד לארכיון של היום המשמש כלי

רפל לאייש את המשרה .נחמיה הפנה

בשימור התקופה וכלי מחקר חשוב להבנת

אותי למנהלת הארכיון ,הדר בשן ,ומאז

התקופה ,וליכולת להבין תהליכים בחברה

אני שם.

ומה היה פעם.

לקבל חומר לקריאה ,לכתוב מחקר ולהסיק

המילה ארכיון היא מילה יוונית .לתוך
העברית שלנו נכנסו לא פחות מ 700-מילים
ואולי

אפילו

יותר,

להשפעה

כתגובה

ההלניסטית הגדולה על האזור .ארכיון  -ביתו
של הארכיון  -מקום בו נשמרו מסמכים
ותרגומים

(גם

מילים

יווניות)

שנמצאו

באחריות הארכיון .שורש המילה הוא ארכה
שפירושה ביוונית קדום .הארכיון המוקדם
ביותר שאנחנו מכירים הוא זה החקוק על
מצבתו של חמורבי .בזמנים ההם היה נהוג

בכל פעם שאני פותחת מיכל חדש אני
מגלה עולם שלם .בכל תיק באותו מיכל
יכול להיות היבט אחר של אותו נושא.
קחו למשל את ועדות הדת של קיבוצים

לכתוב את מעללי או חוקי המלך ,למען
יישמרו לדורות הבאים .אנחנו מכירים אצלנו
את סופרי המלך וכותבי דברי הימים .במידה
מסויימת גם התנ"ך ,להבדיל

ממנו שער

בקבה"ד בשנת  .1958בכל תיק הופיעו
נושאים שהעסיקו את חברי הועדה באותו
המקום .היו תיקים שדנו בצביון ארוחת
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ליל שבת ותיקים שדנו באיך נחוג את

תמונה על מה שהיה ,איך התחיל משהו,

החגים ,או תיקים שעסקו בחג הסוכות או
בחג הפסח .כולם שפכו אור על הלך

איך נהגו ,מה חשבו ,מה החליטו .כמו
ארכיאולוג הבודק את שרידי המבנה ,את

הרוחות בקבה"ד בשנים ההן .או למשל

החומרים השונים ומסיק מסקנות על מי

תיקים מסוף שנות ה 60-עד לתחילת שנות

שגר שם ואיך הוא חי .כאשר יש לנו

ה .70-על הפרק שנת הש.ש.ש .מכתבים
רבים של הנערים והנערות לגבי אופי

פפירוסים המתארים חוזי מסחר או
חוקים ,אנחנו לומדים על החברה ,מה היה

השירות ,דרישת הקיבוץ ללכת למקום

ומה התפתח .אין חברה שאין לה עבר וכל

שנקבע ,ערעור הקיבוץ למי שנחוץ בבית

תנועה מתחילה מנקודה מסוימת .כמו

וכו' .למשל הקטע הבא ,קטע שנכתב
בתחילת שנות ה" :60-לקראת עתידנו ,כל

למשל ,למה התחילה הציונות 'דווקא
בשנים שהתחילה'? מה גרם לה להופיע על

אדם בעולם שלנו רואה באופן טבעי את

במת ההיסטוריה ,אפשר להבין רק

בניו כממשיכי דרכו וערכיו" ,או בקטע
אחר מתיק אחר "דו"ח ממשק ילדים":
במשק ילדים עובדים כעת ילדי כיתות ו' ז'

מקריאה במסמכי התקופה .למה החליטו
בחורים דתיים להקים את הבח"ד? מה
דחף אותם? אפשר לדעת ממכתבים

ח' פרט לבנות כיתה ח' העובדות

שכתבו משה אונא ,רודי הרץ וחבריהם

כ 35-ילדים" .הילדים
בפעוטונים,
עובדים ארבעה ימים בשבוע משעה 14.00
עד שעה  .15.30יום שלישי הוא לחוגים

אחד לשני .מפרוטוקולים של ישיבות
אנחנו רואים מה חשבו כשקיבלו החלטות
אלו ואחרות .לפעמים החלטות שהיו אז

ופעילויות שונות".

משפיעות עד ימינו .איך אומרת האימרה?

גם נכתב בתחילת שנות ה .60-שמישהו
יגיד לי שהיום אנחנו לא עוסקים בעתידנו?

עם שאין לו עבר  -אין לו עתיד .מתוך
עברנו נפתח את עתידנו.

או ,איך לקלוט את בנינו? ומשק הילדים
בשנות פריחתו? אז למה זה חשוב,

ארכיון הקבה"ד עשיר בחומרים
שונים .ניכר כי האנשים שטיפלו

תשאלו? למי אכפת מה היה פעם? חשוב
מאוד .מתוך הקטעים השונים אנחנו
מבינים שגם אז התחבטו בשאלות הללו.
בכלל ,אוסף מכתבים של אדם לחברו או

בקיבוצים השונים בחומר ,עשו זאת
באהבה .זכור לי סיפור משעשע מילדותי
שבו בשולחן בארוחת צהריים התפלא
חבר קיבוץ על חבר אחר שנסע לתל אביב,

לקבוצה או תיאורי מקום ,פרוטוקולים

רק כדי לברר נכונות של מסמך מסויים

של ישיבות או רשימות של משימות ,דיוני
מזכירויות ושלל נושאים נוספים ,נותנים

ושאל אותו אם זה לא בזבוז של יום
עבודה .החבר השני ענה לו שאולי היום זה
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נראה בזבוז ,אבל חוקר שילמד את החומר

לארכיונאות ולמידע בבית ברל ,בעלת

בשנים הבאות במסמך הזה ,אם הוא נכון,
יש לו ערך רב.

תואר ארכיונאי מורשה ,שמנווטת את
הספינה בכישרון ובאהבה ,יוסי בן טולילה

בארכיון מקובצים במיכלים השונים

ואנוכי .אני עוברת על המסמכים שבתיק,

חומרים רבים מתחילת התהוותו של

מטפלת בהם מבחינה פיסית ומסדרת

הקיבוץ הדתי ,החל מימי ההכשרות
בחו"ל .כמעט כל חיינו נמצאים במיכל זה

אותם שיהיו נגישים לשליפה .יוסי עובר
על התיק המסודר על ידי ,רושם בצורה

או באחר ,בתיקים המאופסנים בו.

תקנית את תוכן המסמכים ומכניס את כל

מסמכי פעילותה השוטפת של מזכירות

המידע אל התוכנה הנפלאה שיש לנו -

הקיבוץ הדתי לדורותיה ,מסמכים רבים
הקשורים בפעילות תנועות הנוער הדתיות

"אידאה" .הדר נותנת שירות לחוקרים,
יודעת כיצד לאתר לחוקר את הדרוש לו

בארץ ובחו"ל משנים עברו ,מסמכים

בחיפוש מושכל בתוכנה ,ולאחר מכן

שנוצרו בפעילותן השוטפת של מוסדות
בקיבוץ הדתי (ישיבת הקיבוץ הדתי בעין
צורים ,מרכז יעקב הרצוג לדוגמא),

לשלוף לו את התיק הפיסי המסויים
לצורך עיון .הארכיון נגיש ופתוח לציבור
ואני קוראת מכאן לכל נערינו ונערותינו

עבודות אקדמיות שנכתבו על ידי חוקרים

העושים עבודות שורשים או עבודות

שנעזרו בחומרי הארכיון ,תמונות סטילס,
וידאו ,עוד מימי ההכשרות ,ארכיונים
אישיים של אנשים מרכזיים שפעלו

לבגרות .יש לנו הרבה נושאים עבורכם
והרבה מסמכים .משפחות שמחפשות את
יקיריהן שהיו אנשי ציבור ,מרכזי ועדות

במסגרת התנועה ,עלוני כל הקיבוצים

מראשוני הקיבוץ ,כדאי לחפש אצלנו .יש

מאז היווסדם ועוד ועוד.
אל הארכיון מגיעים חוקרים רבים

לנו גם ארכיון תמונות יפה שסודר ע"י
שמחה כהן מעין צורים ,ובו הרבה תמונות

מהארץ ומחו"ל לצורך חיפוש חומרים.
המטרות שונות ומרתקות ,החל מכתיבת

מאירועים שונים במקומות שונים
בתקופות שונות ,לפני שצילמנו הכל

עבודות אקדמיות ,הקמת תערוכות
ומרכזי מידע ,ועד לחיפוש שורשים אישי
של מאן דהוא .כיום אנחנו צוות של
שלושה אנשים העובדים יחד בשיתוף

בטלפון ושלחנו לוואטסאפ .לכל מי שרוצה
למצוא את עצמו ,את נעוריו ,את הקיבוץ
של פעם ,או סתם לבקר במקום יפה
ומעניין  -שיבוא לבקר אותנו .מבטיחים,

פעולה מבורך .הדר בשן ,בוגרת קורס

לא תתאכזבו .כדאי.
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מאמר דעה  /אסף בית אריה
לפני כשבועיים ,במסגרת ערב לזכר בנינו
וחברינו ,הוקרן אצלנו הסרט "תמונת חייו",
שלווה בשיחה מרתקת עם יוצר הסרט
והגיבור שלו .לטעמי ,היה זה ערב
מהמשובחים שהיו אצלנו בתקופה האחרונה.
נדמה לי שכל מי שהיה שם ,מנער/ה ועד
זקן/ה ,חווה ערב משמעותי ומיוחד .מי שלא
בא  -הפסיד בגדול  ...אבל לצד החוויה
המיוחדת ,חשו רבים מהנוכחים גם מבוכה
ואפילו בושה לנוכח מיעוט המשתתפים בערב.
אם לא כלפי האורחים המרתקים ,אז בוודאי
לאור העובדה שלא היה זה עוד ערב תרבות
שגרתי ,אלא ערב לזכר בנינו וחברינו ,שמעצם
הגדרתו ראוי לנוכחות מכובדת יותר.
אם יש מי שלא זוכר ...ערב זה הוא מסורת
רבת-שנים בקהילתנו .בעבר היה לערב זה
רייטינג מאוד גבוה ,ללא קשר לתוכנו .אך
בשנים האחרונות כמות המשתתפים פוחתת
והולכת והשנה ,כאמור ,רמת ההשתתפות
הייתה מביכה ,לא מכבדת ולא מכובדת,
למרות שהתוכן ,כך מסתבר ,היה מעניין
ומרתק כאמור .הסברים (או תירוצים)
לנוכחות הדלה יש הרבה – אנחנו "מוצפים"
באירועי תרבות ,פרסום לא מספיק ,עיתוי לא
נוח ,יום חמישי ,נושא לא מעניין ,סדרי
עדיפויות ,ילדים ועוד ...אין לי שום כוונה
להחמיא למי שהגיע או לבקר את מי שלא,
אלא לעורר לחשיבה אל מול העובדות.
לטעמי ,אם יש אירוע שהכותרת שלו היא
"ערב לזכר בנינו וחברינו" אז צריכה להיות
סיבה ממש טובה לא להשתתף בו .ברירת

המחדל צריכה להיות השתתפות ,כמעט בלי
קשר למידת העניין בתוכן הערב .העובדה
שלא זה המצב מחייבת אותנו לחשיבה חדשה.
אם הייתי פסימי ,הייתי אומר אולי שמיעוט
המשתתפים בערב כזה מעיד על תהליך שלילי
שעובר על הקהילה .אך בהיותי אופטימי
(חסר תקנה?) אני לא חושב כך .לדעתי נדרשת
חשיבה על מקומו ומשמעותו של הערב הזה
עבורנו ובהתאם לכך לעדכן את הפורמט שלו,
או למצוא דרך לגרום ליותר חברים/ות
להשתתף .אם יש בלוח השנה שלנו אירוע
המוגדר "לזכר בנינו וחברינו" ,אז ראויים
אותם בנים וחברים (ובנות וחברות)
שהקהילה שלהם תכבד את זכרם באופן יותר
משמעותי.
בשולי הדברים ,תודה והערכה לרחלי
ויצמן ולשותפיה בהפקות התרבות השונות,
על שלל הפעילויות המעניינות והמגוונות
שאנחנו זוכים להן .נדמה לי שלעיתים אנחנו
מקבלים זאת כמובן מאליו ולא מספיק
מעריכים את המשאבים ובעיקר את החשיבה
והמאמצים שמושקעים בתחום לטובת כולנו,
אז תודה רבה.
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
אספת חברים

לאחר מנוחה בת שבוע אנו חוזרים
ומתכנסים לדון בתקציב  .2020בהתאם

יחסית שתתבטא הן בתקציב הקיום
המרוסן שחלק ניכר מסעיפיו כבר נדון והן

למסורת שבנינו נחל בסקירה כלכלית של
ביצועי המשק בתשעת החודשים

בתקציב השקעות צנוע ,בדומה אולי לשנה
שעברה.

הראשונים של  .2019זו הזדמנות לשמוע

דיוני התקציב מתוכננים לשתי אספות

על האתגרים השונים שעומדים לפני

עוקבות והם דוחים שני נושאים אחרים

מרכזי הענפים השונים ,על הקשיים
וההישגים .משם נמשיך לקביעת המסגרת

שעל הפרק :בקשת  30חברים להקים צוות
שידון ברוב הדרוש לתהליכי הפרטה

התקציבית שהומלצה על ידי הוועדה
הפיננסית .השנה מוצעת מסגרת נמוכה

שונים ובדיווח על התקדמותו של הצוות
להסדרת משק וקהילה.

כישלון הקמת ממשלת האחדות  -לחדד את המכנה המשותף
בעת כתיבת שורות אלו ,התברר סופית

המכנה המשותף ולהקים לו מחנה משותף

שמנהיגנו ונציגי כולנו בכנסת ,לא השכילו

חוץ פרלמנטרי ובלתי מפלגתי .אנו בטוחים

להתפשר ,למצוא פתרונות ולהקים ממשלה,

שניתן להגיע גם להסכמות ופשרות בנושאים

ולפיכך הכנסת מפזרת את עצמה לדעת

חשובים ( ,)70%וכן לעשייה ופעולה משותפת

וישראל הולכת לבחירות מועד ג' בתוך מס'

בין צדדים יריבים פוליטית ,בנושאים שונים

חודשים .כזכור אין ממשלה מתפקדת

ובמיזמים משותפים .את האמת הזו שיש לנו

בישראל ,כמעט שנה ובקרוב מאד גם לא

שורש משותף ומכנה משותף ,וגם אינטרסים

יהיה תקציב מדינה .מערכת הבחירות עצמה

משותפים

אלו

בוודאי תשתדל לא לאכזב את שיאי השנאה

המפרידים ,ננסה לבטא בדרכים שונות,

והקיטוב שהשיגו שתי אחיותיה קודמותיה.

דווקא עכשיו עם ההחלטה על הליכה

בתוך הכאוס והסכנות שמציב בפנינו המצב

לבחירות ,וכן במהלך  -בתוך החודשים

החדש ,תפקידנו ,כתנועת הקיבוץ הדתי יחד

הבאים .על תכניות מעשיות בנושא זה נשתף

עם מי שמוכן להצטרף למשימה ,לחדד את

בימים ובשבועות הקרובים.
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שגוברים

בהרבה

על

ענף עובדי החוץ ביבנה  /אלישע תשבי
קראתי את המאמר שהתפרסם בשבוע שעבר

חיה .מכאן שהמתח הכל כך חיוני להתאמה

בעיתוננו ,בו פירטה עדי אפרת את מערכת
הטיפול והאירגון של עובדי החוץ ביבנה.

שציינתי ,שכולל כאבי בטן בסוף כל חודש
ונדודי שינה למצב החשבון בבנק ,והאם אני

ראשית אני רוצה להזכיר לעצמנו
שמלכתחילה החברים בקיבוץ היו אמורים

יכול לתת לילד עוד חוג או פחות חוג ,וכו' וכו',
מתח שמהווה את תמצית הקיום

להשתלב בענפי המשק ולהפעיל ולקדם את
ענפי המשק ,להשיא את רווחיותם וגודלם.

והמוטיבציה לחיפוש אין סופי בפתרונות
קצרי טווח לקיום התא המשפחתי ,איננו

עבודת החוץ נכנסה לחיינו כנטע זר והשתרשה

נמצא במשוואת החיים אצלנו.

בלית ברירה מסיבות שונות ועיקרן ,גיוון
והתאמת התעסוקה לחברים וחברות שלא
מצאו את מקומם בענפי המשק ובשירותי

את זה ,עדי כמנהלת ענף עובדי החוץ ,לא
יכולה לבטא ולהחליף ,זה לא נמצא בניירות,
טבלאות ,ימי לימוד ,התכנסויות ושיחות ,זה

הקיבוץ .משם ,בדרך של פשרות ,עברנו

נמצא בבטן של כל עובד היוצא לעמל יומו.

להכשיר את היציאה לעבודת חוץ לכל דורש
ו''הקמנו ענף''.

להביא יכולת קיום בכבוד למשפחתו.
במסגרת עבודתי ביפה הוד אני מעסיק

מבחן הענפים הוא בריווחיותם ומבחן

עובדים במגוון רחב של יכולת ותפקידים,

עובדי החוץ הוא בגובה המשכורת שהם
מביאים הביתה .זו הסתכלות שונה לחלוטין
ובטח בקיבוץ .אדם שכיר החי ממשכורתו
בודק כל חודש את יכולתו לגמור את החודש

מעובדים בשכר מינימום דרך מנהלי חוות לול
ועד מנהלים בחברה ,ומכיר במשך שנים את
המתח ביני לבין העובדים .בכל רמה שאני
קובע את שכרם ,המתח הוא מתמיד והוא

ומה רמת החיים שהוא יכול לחיות בה .לרוב,
מטבע העולם ,המספרים לא מתחברים

משולב בכל שיחה ומיפגש .עובדים אצלנו גם
חברי קיבוץ שהקשר בין שכרם למה שמגיע

והעובד מחפש את ההתאמה ,אם בהתאמת
רמת החיים שלו ושל משפחתו לשכר אותו

לביתם הוא יותר רופף ,ומיד מרגישים את
ירידת מתח הקיום והדאגה ומיצוי יכולות

הוא מביא ,או שהוא מנסה ללחוץ על המעביד
שיעלה את שכרו .ובחלק מהמקרים הוא
הולך לחפש עבודה נוספת שתביא אותו
להתאמת הצרכים מול המקורות.

ההשתכרות.
החלטתי להעלות את הדברים שאני חש ,כי
אני משוכנע שלמודל הזה של ענף עובדי החוץ
שעדי הציגה לנו אין יכולת אמיתית להחליף

אצלנו ,כחברי קיבוץ ,בדיקת ההתאמה הזו

את החיים האמיתיים ,ולצערי אנחנו עוצמים

שציינתי לא קיימת ,כי אין קשר בין תלוש
השכר לרמת החיים בה משפחתו של העובד

עיניים מלראות את הטווח הארוך כדי לקיים
טווח קצר.
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9

"

"

"איזה נקיון וסדר ,איזה יופי של מצעד"

(מתי כספי) /

עמייעל גורליק
לפני זמן מה נסעתי בטרקטור בשעות
הבוקר לשדות הקיבוץ אשר במערב.
בדרכי חלפתי לאורך צידה הצפוני של
גדר בית הספר התיכון ולצערי ,מראה
עיני לא שימח אותי" ,בלשון המעטה".
מספר שקיות ניילון פזורות לאורך
הגדר ,בתוספת כמה בקבוקי שתייה,

לפני מספר חודשים השתתפתי ב"שיחת
שולחנות" עם כמה חברים ,ואחד
החברים אמר לי שבקיבוץ מעגן מיכאל

פחיות וניירות עטיפה למיניהם .אירוע
זה התחבר לי לתחושה כללית שמלווה
אותי לאחרונה :אנחנו פחות מקפידים
על קיבוץ נקי מבעבר .נכון ,פעם בשנה
אנחנו

מתגייסים

לנקיון

נושא נקיון הקיבוץ נלקח ברצינות לאורך
כל השנה .ישנם שם חברים מסויימים
שמחלקים ביניהם את הקיבוץ לגזרות,

הקיבוץ,

בניצוחה של מרכזת השירותים ,דבר

וכל חבר אחראי על נקיון גזרה מסויימת

בהחלט חשוב גם מבחינה חינוכית ,אולם
האם זה מספיק? האם אנחנו יכולים
לעשות יותר? (לדעתי כן) .האם אירוע
נקיון זה לא נשחק קצת ברוטינה

במשך כל השנה .נראה לי שייטב לנו אם
נאמץ נוהג זה גם אצלנו.
אני מציע שנחלק בינינו גזרה קבועה
לכל מי שמעוניין .כמובן שהנוער מוזמן

השנתית שלנו? ישנם לא מעט מחקרים
המראים שסדר ונקיון בסביבת החיים

להצטרף .כל אחראי גזרה יתחזק במשך
השנה כולה את תחומו.

והעבודה ,משפר את מצב הרוח ואת
המוטיבציה ...שהינה מצרך מאוד חשוב,

נקודה למחשבה :יתכן וכדאי להסב את
"תקציב הקרטיבים" שמחולקים אחרי

במיוחד באורח חיינו הייחודי.

הנקיון לצ'ופר נחמד וסולידי לכל אחראי
שבת שלום
גזרה.

שבת בר המצווה של נדב פרל מתקיימת בשבת זו ,פרשת וישלח (.)13.12
מסיבת בת המצווה של רעות זנה תתקיים ביום שני ,י"ח בכסלו (.)16.12
בשבתות שמחה ,דירות האירוח יעמדו לרשות המשפחה ,ככל שידרש.
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לזכרה של מרים שוולב ז"ל
ביום חמישי לפני שבוע הובאה חברתנו ,מרים שוולב ז"ל ,למנוחת עולמים.
דברים שאמרה הנכדה ,שני לנדאו ,במסע ההספד:

היה לך חשוב תמיד ,אבל תמיד ,שנאכל
משהו (ועדיף משהו מתוק) .שוקולד,
שאקלוף לכם תפוח? אולי ביציה.
ונהנית גם את מהפשטות של העולם,
מהאוכל הפשוט ,ממלאכת יד ,מחיוך של
ילד ,מתמונה באלבום המשפחתי ומעבודה
יומיומית במחסן הבגדים.
היה משהו שלם בך ,שלא מחפש
הרפתקאות וטיולים מאתגרים.
רק יופי ,צניעות ופשטות של קיום.
"למדני את השיר הפשוט של הלחם ופרוס
לי חלק משלומך."...
זה מה שאת לימדת אותי ,סבתא יקרה.
פשוט ללמוד את המנגינה הפשוטה של
הלחם ,וליהנות ממנה.
"קחני עם אבק היום יום על השכם" -
מזכיר את דברי חז"ל בגמרא במסכת
ברכות שאומרים" :גדול הנהנה מיגיעו יותר
מירא שמיים"  -זה שנהנה מיגיעו יום יום,
חי בשלמות עם עצמו ובכך יש בו משהו
עמוק.
סבתא יקרה ,נוחי בשלום על משכבך עם
יקירייך ז"ל.
היי נא מליצת יושר עבור כולנו .נתגעגע.
תודה על שיעור חשוב שהענקת לנו ולמדת
את כולנו.
"למדנו את השיר הפשוט של הלחם"

לסבתא מרים היקרה!
ביום שישי לפני כשבוע באתי לבקר אותך.
ישבנו סביבך נטע ,אבישי ואני ,מנסים לגעת
עוד קצת ,להרגיש ,לראות אותך עוד קצת,
פותחת עיניים ומחייכת .הייתה איזו
תחושה ברגעים הללו שאנחנו נפרדים.
ועל אף החיבור לחמצן ,הקושי הפיסי
המורכב ,מדי כמה דקות פקחת עיניים
גדולות ,הישרת מבטך וחייכת ,ונתת לנו עוד
קצת ממך ומהמהות שבך.
מהות שידעה לחיות ,להיות ולדבר
בפשטות.
סבתא ,עברת מסע ארוך בחייך ובו ידעת גם
לא מעט כאב ואובדן ,אובדן של הורים ,ילד
אהוב ,בת בכורה ובעל.
ובכל המסע הזה היית את כנחל זורם
שבוחר בפשטות לראות את הטוב ,לראות
את היופי ,לחיות!
תמיד כשהגענו לבקר היית דואגת להחמיא
לנו ולילדים .על תכשיט חדש ,על בגד מיוחד,
אפילו בשבת האחרונה ,כשהיה נראה כבר
שקשה לך ממש ,אמרת לאמא " -יפה
השרשרת שלך".
ראית את העולם בעיניים טובות ופקוחות,
בחרת כל הזמן להתמודד ,לחיות וליצור.
לא זוכרת אותך מתלוננת על דברים או
מביעה איזו אי נחת.
הייתה תחושה של הודיה ומאור פנים ממך
לכל נכד ולכל נין.
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שולחן תרבות לחנוכה
ביום חמישי ,כ"א בכסלו ( - )19.12מוזמנים לערב "המכבים מול היוונים"
על מסך גדול במשטח ,יוקרן משחקה של מכבי ת"א נגד פנאתינאיקוס מיוון.
מחכים לכם עם בירות ,נישנושים וכיבוד ברוח החג .בואו ליהנות ולעודד.

רשימת המשפחות המארחות והקבוצות תפורסם במהלך השבוע הקרוב .במידה ואתם
יודעים מראש שלא תהיו ,נשמח אם תעדכנו את רעות סער או רחלי וייצמן.
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אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -

MRKYAVNE@clalit.org.il

זמן שפעת !!
מוזמנים לבוא להתחסן

אחיות בימי ששי במרפאה בחודש הקרוב–13.12 :ליזט – 20.12 /גלית
במקרים דחופים בלבד יש לפנות לאחות כוננת.
 -27.12אין אחות במרפאה.

"בְ ָּרב עָּ ם ה ְדרת מֶ לְֶך"
כדי לאפשר לכולם להשתתף בתפילות מנחה,
מעריב ובהדלקת נרות חנוכה
בבית הכנסת ,תורנות נהג קטר
בימי החנוכה תחל בשעה .18.00

נחמיה רפל ,מרכז מש"א

מכירת נעליים
ביום שני ,ב' בטבת ( )30.12תתקיים במשטח מכירת נעליים
של מחסן הקיבוצים מ 16:00-עד .19:00

באותו ערב

בשעה  18:00ארוחת ערב חודשית ומכירת רקפות.

ירקונים  - 4אשקלון  -דלילה ושמשון
באשקלון ,יותר מבכל עיר אחרת ,מונצחים הגיבור ומי שדיללה אותו .סיור בלתי שגרתי לאמנות
חוצות באשקלון בעקבות השניים .הליכה אל מול השקיעה בלויית שמשון ודלילה .ביקור בבתים
מיוחדים של אמנים כמו רפי סולם ,שמוכר כ"המורה של המדינה" וחנה רביב ,יוצרת רב-תחומית
ויו"ר אגודת אמני אשקלון .וככל שיותיר הזמן ,מפגש עם דמויות נוספות.
מתי? ביום שלישי ,ג' בטבת ( .)31.12יציאה ,16:00 :חזרה משוערת.20:30 :

קפה ועוגה  -עליכם .מומלץ להצטייד במקל-כסא  -א-א-א
למגיעים עצמאית 16:45 :ליד היכל התרבות ,רחוב בן גוריון.
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סיורים וטיולים:
סיור לבני דרום! במסגרת הכרת חבל יבנה לתושבים.
י"ב בכסלו  ,19.12יום ג ,נצא לסיור לבני דרום לכבוד חגיגות ה !70נבקר בבית ראשונים ,נשמע את
סיפור ספר התורה שהובא מלבנון ,ארוחת בוקר וסיור רכוב להרחבה ולאזור התעסוקה .הסעה
מהמושבים .מחיר  25ש"ח .רישום אצל רכזות המועדונים.
סיור לבן זכאי!
כ"ה בכסלו  ,23.12יום ג ,נצא לסיור לבן זכאי .נחגוג את חנוכה יחדיו.
הסעות מהמושבים .מחיר  25ש"ח .רישום אצל הרכזות .אורחים על בסיס מקום פנוי.
טיול קהילה מטיילת :למדבר יהודה!
ביום ג ,י"ט בכסלו  17.12נצא למדבר יהודה .נבקר באכסניית השומרוני הטוב ,באתר הטבילה
קאסר אל יהוד ,בעינות צוקים ונערוך תצפית על מנזר סנט ג'ורג' בואדי קלט .מחיר לתושב ,₪ 110
לתושב חוץ .₪ 140

נא להביא ארוחת בוקר וצהרים! הרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד ,במתנ"ס.

הרצאות:
י' בכסלו  8.12 ,יום א' בשעה  17:15המשך הסדרה של דיויד ניסן והפעם "מנהיג איראן חושף
הכל"!!!
 30ש"ח לתושבי החבל 40 .ש"ח לתושבי חוץ .במועדון לחבר בניר גלים.
י' בכסלו  12.8 ,יום א' ,בשעה  19:15בבני דרום ,המשך סדרת ההרצאות של דיויד ניסן והפעם
"ביקור וירטואלי באיראן" חלק ב 30 .ש"ח לתושבי החבל 40 .ש"ח לתושבי חוץ.
י"ג בכסלו יום ג  11.12בשעה  19:00המשך סדרת ההרצאות של נפתלי היליגר והפעם "לבנון
השכנים מזוית אחרת" 40 .ש"ח למפגש .בבית העם בבית גמליאל.
י"ז בכסלו  15.12יום א ,בשעה  17:00המשך סדרת ההרצאות של אפי זיו בנושא "פריז" והפעם
כיכר הקונקורד ,גני טילרי ושער הניצחון הקטן 50 .ש"ח למפגש.
ב"בית עקד" בקבוצת יבנה.

הינכם מוזמנים להרצאה "למי קראתם זקנים?"
ביום ג' ,ג' בטבת  31.12בשעה  18:00בבית העם בבית גמליאל .בשיתוף קהילה תומכת
ומועדוני החבל .פרטים בהמשך.
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גולְ ְד ֶּּב ְרג
ָרחוּץ ַה ּ ַפ ְרדֵּּ ס  /לֵּ ָאה ֹ
ָרחּוץ הַ פַ ְר ֵּדס ,הַ ָש ֶדה ַר ֲענָן,
הַ ג ֶֶשם חָ לַף כְ בָ ר אֶ מֶ ש.
בִּ ְת ֵּכלֶת הָ רוֹם ַרק עָ נָן ָקטָ ן
מּוָארים בְ אוֹרֶ -שמֶ ש.
ִּ
וְ שּולָיו
הּוא ַקל ּובָ ִּהיר כְ ַכנְפֵּ י פַ ְרפָ ר,
פַ ְרפָ ר לָבָ ן בַ ָשמַ יִּם.
הּוא עָ ף מֵּ עַ ל הַ ָש ֶדה וְ הַ כְ פָ ר,
הַ פַ ְר ֵּדס ּובְ ֵּרכַת-הַ מַ יִּם.
הּוא רוֹאֶ ה אֶ ת הַ בַ יִּ ת וְ אֶ ת הַ גִּ נָה
בָ ּה פָ ַרח עַ ל הַ ִּשיחַ וֶ ֶרד.
ּובְ פֶ תַ ח הַ בַ יִּ ת יַלְ ָדה ְקטַ נָה
אֲ ֶשר לָּה ַתלְ ַתלִּ ים וָ סֶ ֶרט.
גַם הַ סֶ ֶרט לָבָ ן וְ דוֹמֶ ה לְ פַ ְרפָ ר,
ְמ ַרחֵּ ף הּוא כְ ֶש ִּהיא ה ֹו ֶלכֶת.
עָ נָן ְמחַ יְֵּך מֵּ עַ ל לַכְ פָ ר
וְ גַם הַ יַלְ ָדה ְמחַ ֶיכֶת.
על השיר – יצחק ברוכי
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