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תפילת השכונות
מנחה ע"ש 19:09-שחרית 8:30 ,7:00 :ו 9:00-מנחה 17:15 ,13:30 :ו 18:00 -ערבית מוצ"ש – 20:14

פרשת במדבר /רן ליבר
בימים אלו נקרא הציבור החרדי לעשות חשבון
נפש באשר להתנהלותו במשבר הקורונה.
פרשת במדבר היא לדעתי הזדמנות שציבור
זה ,שזקופות לו מעלות רבות כמובן ,יעשה
חשבון נפש בנושא אחר ,לא פחות חשוב.
כך ,את הנימוק ההלכתי לפטור שניתן
לתלמידי הישיבות משירות צבאי ,תחת
הכותרת "תורתו אומנתו" ,מנסים לגזור
במידה רבה מראשית פרשתנו .שם נאמר:

יִש ָּר ֵאל
ֶאת-ר ֹאׁש כָּל-עֲדַ ת בְׂ נֵיְׂ -
"שאּו
ְׂ
לְׂמ ְׁׂשפְׂ ח ָֹּתם לְׂבֵ ית אֲ ב ָֹּתם בְׂ ִמ ְׂספַר ׁשֵ מֹות כָּל-
ִ
ֹלתםִ .מבֶ ן עֶ ְׂש ִרים ׁשָּ נָּה וָּמַ עְׂ לָּה כָּל-
זָּכָּר לְׂ גֻלְׂגְׂ ָּ
יִש ָּר ֵאל ִתפְׂ ְׂקדּו א ָֹּתם לְׂצִ בְׂ א ָֹּתם ַא ָּתה
יֹצֵ א צָּ בָּ א בְׂ ְׂ
וְׂ ַאהֲ רֹן" .בהמשך נאמר כמה פעמים שבני לוי
לא נמנו עמהם ,בלא שנתפרש טעם הדבר .אך
ממקומות אחרים במקרא עולה שיסוד שחרור
הלויים מן הצבא היה נטל אחר שהעמיסו על
שכמם" ,עבודת הקודש" .בהלכות "שמיטה
ויובל" מרחיב כביכול הרמב"ם הלכה זו
ופוסק" :ולא שבט לוי בלבד ,אלא כל איש

ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו
והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו
ולעובדו לדעה את ה'."...
גישה זו מעלה קשיים רבים שלא כאן המקום
לפרט את כולם .כך ,ספק רב אם מדבריו של
הרמב"ם ,לפי סגנונם והקשרם ,ניתן ללמוד
דבר לעניין סוגיית השירות הצבאי .דברים אלו
נראים כאמירה ערכית ולא כקביעת הלכה.
בנוסף ,הדברים נאמרו בסוף הלכות "שמיטה

ויובל" ,לא בהלכות "מלכים",
שם עוסק הרמב"ם בדיני
המלחמה .כמו כן ,הרמב"ם מדבר ב"כל באי
עולם" ,ולא בלומדי התורה דווקא.
מבחינתי ,הדברים המשכנעים ביותר ,מבלי
להיכנס לפלפול הלכתי מיותר ,הם דבריו
המהדהדים של הרב ש"י זוין ,עורך
האנציקלופדיה התלמודית" :רבונו של עולם!

כלום מותר לסמוך על הנס במקום של סכנת
נפשות ממש ,ולומר שאין רבנן צריכים
שמירה? וחברון של תרפ"ט (לא תקום פעמיים
צרה) תוכיח! כלום לא נפלו לפני בני עוולה
צעירים קדושים וטהורים ,כזהר הרקיע
מזהירים ,מבחירי הישיבה וחכמיה?! ...ולמה
עזבו תלמידי החכמים יחד עם שאר אחינו בני
ישראל את שכונות הספר הנפגעות מירי
הצלפים ,ולא השתמשו בסגולה זו של "רבנן
לא צריכי נטירותא"? ...וכי זוהי דעת התורה?!
כשם שכנגד מגפת הקורונה אין לסמוך על הנס
ואף תלמידי הישיבות היו צריכים להיכנס
לבידוד ,כך בשעה שבדורנו יש לתפוס בנשק
ולהגן על הגבולות ,חובה זו חלה גם על תלמידי
הישיבות .וכפי שהמשיך ואמר הרב זוין:
"אדרבה ,היא הנותנת! ישתתפו בני התורה
במערכה ,וזכות התורה תגן עליהם ועל
חבריהם".
זמני התפילות בבית הכנסת החל מיום ראשון:

תפילת שחרית ב 5:45-וב7:00-
 2מנחה – לימוד – ערבית בשעה 19:30
הציבור מתבקש לחטא ידיים בכניסה ולשמור מרחק ע"פ ההנחיות
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מזל טוב כפול לשמעון וחנה אפרתי ,לבת המצווה של הנכדה עומר ,בתם של שלמה ואדווה
ולבר המצווה של הנכד ישי ,בנם של נעמה ויאיר.
מזל טוב למשפחות קריק לבר המצווה של שילה ,בנם של בועז ושרון יורב.
מזל טוב למשפחת גבי ודבורית אדר להולדת הנכדה ,בת לרותם ואודי רוזנבליט.
מזל טוב לחנה ואביגדור לבל להולדת הנינים – בת ובן ,נכדים לסיגל ואורי לבל,
תאומים לרעות ואיתי רוזנפלד.
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ש ּו אֶ ת יְר ּו ָׁש לַ יִׂםִּׂ ,ג יל ּו בָׁ ּה ָׁ ּ ,
כ ל אוֹ הֲבֶ יהָׁ "
" ִׂׂש י ׂ

בשערי העיר העתיקה במלחמת ששת הימים  /שמשון
ריאיון עם
בסימן  53שנים לאיחוד העיר ירושלים נפגשתי
עם שמעון אפרתי שלחם על שחרורה.
שמעון אפרתי ,אז כבר איש מילואים ,אבא
צעיר לשלמה ,ילד בן כשנתיים ,נקרא
למלחמה שנכפתה עלינו .שמעון משרת כקצין
מילואים בחטיבת הצנחנים ,חטיבה  ,80אך
מצורף למפקדת הסיוע החטיבתי של חטיבה
 ,55החטיבה שבהמשך תבקיע את חומות
העיר העתיקה ותשחרר את העיר.
ב 5-ביוני  ,1967ביום שני בבוקר ,פרצה
המלחמה .חיילי המילואים של החטיבה
הנמצאים בכוננות ,עסוקים בהכנות אחרונות
לקראת צניחה בחולות אל-עריש ולהצטרפות
ללחימה בחזית הדרומית.
שמעון מתאר את ההכנות" :חיילי החטיבה
היו עם ציודם האישי וכבר חולקו לדבוקות
צניחה .הציוד הכבד יותר ,כלי ירייה ,מרגמות
 81מ"מ וכד' ,כבר נארז במארזים יעודיים
להצנחה .החיילים השלימו את הזיווד ואת
פרק האימון לקראת המשימה והם ממתינים
בחורשות גבעת ברנר ,בקרבת בסיס תל נוף,
מוכנים לקריאה לעלות למטוסים .במקביל,
חבורת הפיקוד לומדת את השטח ומשננת את

שמעון אפרתי
הפקודות לקראת ההצטרפות למערכה  -אך
אז ,שינוי בתוכניות  -טוויסט בעלילה".
מיד בפרוץ המלחמה ,עם שחר ,מפקדת
החטיבה מקבלת תדריך אחרון לקראת
הצניחה ,מה שנקרא בעגה הצבאית ְּדג ִֵׁשים.
אבל בשעות הצהריים מתחיל רחש בחש ,יש
משהו באוויר שכל מי ששירת בצבא ביחידה
קרבית מכיר אותו .סרן שמועתי עובר כרוח
סערה בין החיילים והמפקדים הזוטרים
ומפיץ ידיעות ,חלקם ניוז וחלקם פייק .ואכן
כן ,הפיקוד משנה כיוון ,הפקודה משתנה.
שמעון" :אנחנו נקראים להגיע במהירות
לפיקוד ושם אנחנו מקבלים מפות של
ירושלים .המעבר הוא חד ומהיר .עלינו
להתארגן על המפות ,להצפין אותן ולהבין לאן
פנינו מועדות .החיילים מתארגנים במהירות
ורק עם הציוד האישי .ציוד הלחימה הכבד של
החטיבה כבר בתל נוף ,מוכן וארוז לצניחה ,כך
שציוד זה אינו איתנו .החטיבה עולה לכיוון
ירושלים (כביש "אחד" עם שלושה נתיבים
עדיין לא נסלל) עם ה"מכונית המגוייסת".
ממערכות הקשר בוקעות הפקודות .בדרך
נעצרת החטיבה במחסום של חטיבת הראל.
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בהמשך ,מפקדת החטיבה נעה דרומה אל
עבר אזור מוזיאון רוקפלר ושם התמקמה
והתארגנה להמשך .בדרך למוזיאון ניהלנו
דו"צ קטן עם כוח של חטיבת הראל שלמזלנו
הסתיים ללא נפגעים .גם זה יכול לקרות
במלחמה .לאחר ה"חדל" נפרדנו לשלום
וכידידים".
היכן נפצעת ובאיזה שלב?
"בשלב הזה ,בוקר יום רביעי ,המלחמה עדיין
התנהלה מחוץ לעיר העתיקה ,על הרכסים
השולטים משם נורתה אש טורדנית ,רכס הר
הצופים ואוגוסטה ויקטוריה .במסגרת
ההכנות לפריצה אל עבר הר הזיתים ,היה עלי
לחזור למוזיאון רוקפלר על מנת להתארגן
ולהשלים את ציוד הקשר של חפ"ק הסיוע
אשר נפגע בלילה הקודם.
תוך כדי ההכנות נפלו ברחבת המוזיאון ,לא
רחוק ממני ,פגזים .רסיס פגז ניתז ופגע ברגלי,
רסיס מפגז שבדיעבד זוהה כ-ת"י ( ...תוצרת
ישראל ,רחמנא ליצלן).
במקום בו נפצעתי היו גם שבויים ירדנים
שגם הם נפגעו .לשמחתי ,פציעתי היתה קלה,
אך היו חייבים לפנות אותי .לאחר נפילת
הפגזים ,נוצר מצב מורכב ומעט מסוכן וזאת
מכיוון שבחדר בו הסתתרנו לאחר נפילת
הפגזים ,בו גם היו מונחים נשקים ,רוכזו
הפצועים והוכנסו אליו גם חיילים ירדנים
אשר נישבו קודם לכן .כך מצאתי את עצמי
במצב מוזר ,שובה ושבוי בסוג של ִׁשיח
לוחמים.

לוקח זמן לשכנע אותם לפתוח לנו את הציר
למעבר הכוחות לירושלים .אנחנו עולים
לירושלים בחשש .חסר לנו ציוד והיכרות עם
השטח.
הגענו למחנה שנלר לקבוצת פקודות.
ירושלים ,הרים סביב לה הסוגרים עליה וגם
אותם יש לכבוש .התוכנית היתה לפרוץ את
הקו העירוני בירושלים מזרחה  -בשלושה
מוקדים עיקריים :בבית הספר לשוטרים,
במתחם גבעת התחמושת ובאזור שער
מנדלבאום.
אני הייתי בצפון העיר ,עם החפ"ק החטיבתי
שניהל את הקרב באזור בית הספר לשוטרים.
אני חוזר ומדגיש שירושלים לא היתה מוכרת
לנו כלל .ירושלים של פרוץ הקרבות הפכה
להיות עיר רפאים ,כבויה ,חשוכה ומסוגרת,
ומוקפת אויב .בשעות הלילה העיר בעלטה
מוחלטת ורק הדי ההתפוצצויות מרעימים
ומאירים טיפה את השמים.
אחד הגדודים של החטיבה מנהל מלחמה
עקובה מדם על בית הספר לשוטרים וגבעת
התחמושת ,גדוד שני עובר וחודר מזרחה דרך
מעבר מנדלבאום ,והגדוד השלישי של
החטיבה נמצא באותו זמן בעתודה.
בבוקר יום רביעי עשינו תצפית מהגג בו
התמקמה מפקדת החטיבה .זה היה השלב
הקשה בכל מלחמה ,השלב בו אתה נחשף
למראות הקרב .אתה שומע את צופרי
האמבולנס המפנה פצועים ,אתה רואה את
אלונקות החללים המכוסות ביריעה ,אתה
מריח את הרכב הבוער ורואה את ההרס הרב
שהיא מותירה.
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את מרדכי מאוד נרגש .זה היה בשבילו ממש
שּובָך לְּ ִׁצּיֹון
התגשמות "וְּ ֶתחֱ זֶינָה עֵ ינֵינּו ְּב ְּ
ְּב ַרחֲ ִׁמים".
מרדכי עזב אותי לאחר ביקור החולים הקצר
וממני יצא היישר לכיוון סמטאות העיר
העתיקה שאותן הכיר היטב מהימים של לפני
תש"ח .הרגשתי ממש איך הגעגועים מפעמים
בתוכו.
לאחר כמה ימים ביקשו לפנות אותנו,
הפצועים קל ,מבית החולים להבראה בנתניה.
עלינו על האוטובוס שייקח אותנו לנתניה.
החלטנו שאי אפשר לרדת ישירות אל השפלה.
'השתלטנו' על האוטובוס ודבר ראשון דרשנו
מהנהג שייקח אותנו לכותל המערבי .הגענו
לכותל שכבר היה משוחרר ורבים נהרו אליו.
היה זה הכותל הצר והנחבא בין הבתים
שמסביב .המשכנו את המסע עם כל הפצועים
להר הצופים וגבעת התחמושת וירדנו לעיר
שכם שכבר שוחררה .בשלב זה כבר קיבלנו
ליווי צבאי  -שישמור עלינו עד שנגיע לנתניה
להבראה.

רק לאחר זמן ארוך ומותח הצטרפו אלי
חיילים נוספים ,ורק אז אפשר היה לשלוט
ולהפריד בין הפצועים ,החיילים הירדנים
והנשק הרב שהיה באותו חדר.
צחוק הגורל היה שאיתי ברכב הפינוי שלקח
אותנו לבית החולים "ביקור חולים" היו גם
כל אלו שהיו איתי לפני כן בחדר המסתור .כך
מצאתי את עצמי כמפקד רכב הפינוי ביחד עם
הפצועים הישראלים ,והשבויים הפצועים,
שגם אותם פינו לטיפול רפואי.
זמן קצר מאוד לאחר שהגעתי לבית החולים,
הפכתי מלוחם שכל ציודו ונשקו עליו  ...לפצוע
אשר נתמך משני עבריו ,יושב אחר כך על כסא
גלגלים ובהמשך ,לפצוע לבוש פיג'מה השוכב
במיטה עם סדינים נקיים.
הנייד שלי לא עבד כי עוד לא המציאו אותו,
אבל בכל זאת הצלחתי ליצור קשר עם דוד
שלי שגר בירושלים ,והוא העביר את ההודעה
ליבנה ועשה הכל בכדי להרגיע את הרוחות.
אני לא זוכר את כל מי שבא לבקר אותי אבל
את הביקור של מרדכי חיות לא אשכח .מרדכי
הגיע אלי לבית החולים במדי צבא וכובע ברט.
זה היה ממש יום אחרי שחטיבת הצנחנים
השלימה את שחרור העיר העתיקה .אני זוכר

לאחר תקופת החלמה קצרה השתחררתי
וחזרתי הביתה ליבנה בריא ושלם.

השבוע  -כחום היום
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ילד (טוב?) ירושלים
סיפר :זאב ספראי  /סיפררה :דינה
סיפור הלידה
את הסיפור על לידתי בשנת תש"ח
בירושלים שמעתי פעמים רבות .נולדתי קצת
אחרי שהסתיים החלק העיקרי של
המלחמה .ירושלים עדיין הייתה במצור,
הוריי גרו במרחק של כרבע שעה הליכה
משערי צדק .כשאמי חשה בצירים ,אבא לא
היה בבית .הוא היה בחזית ,בכפר הערבי
ליפתא סמוך לגבול של ירושלים ,וכמובן לא
יכול היה להתפנות ללוות אותה .אמו
(סבתא שלי) גרה בביתנו ,אך היא היתה
מוכת יגון מאחר שבנה ,זאב (שעל שמו אני
נקרא) ,נהרג בשיירת העשרה .בן נוסף היה

פצוע קשה בבית חולים שערי צדק ,ואשתו
היתה לצידו .בסוף ,מי שהלך ללוות את
אמא ,בתור 'הגבר של המשפחה' ,היה הדוד
היחיד שהיה בבית ,נער בכיתה ו' .הם צעדו
לעבר בית החולים בחשש מפני יריות .אמנם
כבר לא היו הפגזות ,אבל עדיין לא הייתה
שביתת נשק והיה מסוכן .במשך כמה שנים
לאחר לידתי לא קראו לי במשפחה בשמי,
וכינו אותי "דודו" בגלל המטען ששמי נשא.
עד שסירבתי לענות כשכינו אותי בשם זה,
ושמי חזר אלי ...

המסתנן הצעיר
למדתי בבית ספר יסודי 'לדוגמא',
והשתעממתי בלימודים .הייתי פרחח לא
קטן ,אבל פרחח שקט .הייתי עוזב את בית
הספר ויוצא לי לטייל בסמטאות ובשכונות
מסביב למחנה יהודה .הכרתי אותן מצויין.
לפעמים הייתי מתרחק לכיוון העיר העתיקה
ועובר בחנויות של רחוב ממילא ,חנויות
שהיו שרופות מהפרעות שלפני מלחמת
השחרור .הייתי מגיע עד לקיר המגן שנועד
להגן על תושבי ירושלים ,ומעליו היו חיילי
הלגיון שומרים על החומות .מהחורים שהיו
בקיר אפשר היה להציץ על החומה של העיר
העתיקה ,והיינו מוציאים את הידיים דרך
החורים ,מנפנפים ועושים כל מיני תנועות

באצבעות לחיילי הלגיון .הם ,מצידם ,היו
מגיבים בצליפות ובדרך כלל זה נגמר
בשלום.
אחד האתרים שמאוד משך אותי היה הר
ציון .הייתה תעלה שנועדה לאפשר הליכה
בסתר להר ציון .לפעמים היינו חוצים את
הכביש בריצה כדי שהצלפים לא יפגעו בנו.
מראש הר ציון היינו מסתכלים על העיר
העתיקה ,ולא הבנתי מה אני רואה .כן
ראיתי את מקום המקדש? לא ראיתי אותו?
אני יודע היום שאי אפשר היה לראות .יום
אחד התפלחתי לפרוזדורים הארוכים
שמתחת להר ציון ,ופתאום אני רואה חבורה
של כמרים עם זקנים וכיפות צועדים,
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סיבוב ,התפללו ,התפללתי איתם (שאחזור
בשלום) ,ואז הם חזרו חזרה .ואני הייתי
בטוח שראיתי את הכותל שכולם דיברו
עליו .היום אני יודע שהייתי אז לפני שער
שכם .אל העיר העתיקה לא נכנסתי ,אבל
כשחזרתי ,סיפרתי לחברים שהייתי בעיר
העתיקה! לאבא ואמא לא העזתי לספר מה
שעשיתי .רק אחרי הרבה הרבה שנים,
כשירושלים נפתחה ועליתי פעם ראשונה עם
אבא להר ציון והגעתי אל שער שכם ,זיהיתי
את הקיר שלפניו עמדתי ובו כמעט נגעתי.
סיפרתי לאבא את הסיפור .אפילו עכשיו,
ממרחק של זמן ,אני זוכר איך שאבא
החוויר למשמע הסיפור.

כשבראשם שני שוטרים ואיש של האו"ם
מנופף בדגל בידו .הצטרפתי אליהם .הייתי
תמים .היתה לי כיפה כמו להם! זה נראה
דומה  ...הלכתי איתם ,והנה פותחים להם
שער סגור ועוד שער סגור ,ואני ממשיך
איתם בסימטה ,ופתאום אני מסתכל ואני
רואה שאני עומד לפני קיר עתיק מרשים
מחורר בכדורים ,ורואה חיילים של הליגיון
עם כאפיות ורובים על הקיר למעלה ,ואני
למרגלותיה .ילד יהודי בירושלים המזרחית!
חשבתי שאני למרגלות הכותל המערבי.
קבוצת הכמרים שהלכתי איתה פונה ונכנסת
לבית הקברות הארמני .ופתאום התחלתי
לפחד .הבנתי שקצת הגזמתי והתחבאתי בין
הגלימות שלהם ,והם עשו שם איזה שהוא

"ירקונים" מודל  – 67טיול לירושלים המשוחררת
שמחת שחרור ירושלים בבית הכנסת
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מעוז – סיכום שנה ועל העבודה בעידן מגיפת הקורונה
מפעל מעו"ז ,Maoz ,עוסק בפיתוח וייצור של ממשקי אדם-מכונה לשוק התעופתי והצבאי .ניתן לחשוב
על המוצרים כמקבילים התעופתיים לעכבר ,מקלדת ומסך במחשב שלנו.
צוות מעוז מונה כ 75-עובדים ,שביניהם הצוות היבנאי :,יניב גדיש מנהל המפעל ,פיליפ קולמן שקיבל על
עצמו את האחריות על תכנון העבודה לצד פיתוח הפעילות היצרנית שלנו בהודו ורינה ימיני שעוסקת
בפיתוח מערכת לניהול נתוני האיכות.
בדיווח האחרון ל"מבית" בדיוק לפני שנה ,פורסם המשפט הבא" :לפנינו עוד דרך ארוכה אך השיפור,
השליטה בהוצאות ,העמידה ביעדים בצירוף היקף העבודה לשנה זו ( )2019מעודדים מאד" .האמנם?
חזרנו ליניב וביקשנו גם התייחסות לפעילות המפעל בעידן מגיפת הקורונה:

סיכום 2019
לפני מספר ימים חתמנו על הדו"חות
הכספיים השנתיים של מעוז וניתן לציין
בסיפוק שני נתונים מתוכם .הראשון הוא
עמידה בתוכנית המכירות הגדולה ביותר
שהיתה לנו (מעל  35%גידול ביחס לשנה
קודמת) והשני הוא מעבר מהפסד לרווח.
שורת הרווח אומנם קטנה מאד אך מצביעה
על מגמה נכונה בתהליכים הפנימיים
בחברה .הנהלת מעוז הנחתה את ההנהלה
הפעילה לפעול אסטרטגית להגדלת היקף
הפעילות באופן מהותי על מנת להבטיח את
יציבות החברה.

פעילות המפעל
✓ המשך התייעלות מערך התפעול
העבודה במעוז מאורגנת למעשה בשלוש
זרועות :זרוע יצור החלקים (למשל חלקי
המתכת והכפתורים המוארים) ,זרוע הרכש
האחראית לרכיבים הקנויים (למשל מעגלים
חשמליים מודפסים ורכיבים אלקטרוניים)
ולהפעלת קבלני המשנה ,והזרוע השלישית
המבצעת את הרכבת המוצר הסופי ובדיקתו.
במהלך  2019גיבש מערך התפעול תוכנית
עבודה שתשפר באופן משמעותי את התזמון
בין הזרועות השונות .התוכנית נמצאת
בימים אלו בהרצה ואנו מצפים שתתרום
ליעילות ותשפר משמעותית את יכולתנו
לספק מוצרים בזמן המובטח.
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✓ הרחבת הפעילות – לצד חיפוש אחר
שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים בהתאם
להנחיית ההנהלה ,נעשים מאמצים גם לגידול
בפעילות מול הלקוחות הקיימים ודומים
להם .לצורך כך השלמנו גיוס של מנהלת
שיווק (מאז אמצע  2017המשרה אינה
מאויישת) שתתמקד בפעילות בחו"ל .צוות
ההנדסה המצומצם של החברה לומד להפעיל
גורמי חוץ שמשלימים את הידע החסר לנו על
מנת להציע מוצרים מורכבים יותר ,בהתאם
לצורכי הלקוחות .לדוגמה ,לפרוייקט הדגל
שלנו עבור לקוח בארה"ב נדרש פיתוח תוכנה
"כבדה" מאד בהתאם לתקן תעופתי מחמיר,
והיא נעשית בשת"פ עם חברה ישראלית
אחרת בצורה טובה מאד .אנו מצפים
שפעילות זו תאפשר לנו למכור מוצרים
בהיקף משמעותי ובשיעור רווח גדול יותר.

ה"תו הסגול" נערכנו להפעלת החברה על פיו
ושבוע לאחר הפרסום כבר עברנו לעבוד
במתכונת זו .אנו מקפידים על הפרדה בין
העובדים ועל עטיית מסכות בכל שעות
העבודה וכן עוד התאמות המתחייבות
מהמצב.
 השפעות הקורונה על השוק
באנגלית עסקית מקובלת המילה אתגר
( )challengeלתיאור קושי .אימוץ תפיסת
עולם כזו נכון לבטח לתקופתנו ומצביע על
קיומם המקביל של סיכון והזדמנות בכל
סיטואציה .איש אינו יודע מה יהיה היקף
השימוש בתעופה אזרחית לאחר סיום
המשבר ,כמה זמן יעבור עד שיוכרז על
סיומו .הסיכונים המרכזיים ליצרנים
בתחום הם ירידה משמעותית בביקושים
בתעופה אזרחית (בגלל ירידה בהיקף
הנוסעים) ובפרוייקטים צבאיים (כתוצאה
מירידה בתקציבי הביטחון) .מציאות כזו
יכולה לגרום לחברות להיסגר ולאחרות
לצמצם פעילות לא יעילה .בשני המקרים
נוצרת הזדמנות למי שיעיל תפעולית ,גמיש
ארגונית ובעל עורף פיננסי לשרוד משבר
נזילות .נצטרך לפעול בעת הזו מתוך
אחריות גדולה לביטחון התעסוקתי של
צוות העובדים ולחובה לפתח מקור הכנסה
לקיבוצים ,יבנה ומגדל עוז (ולהחזיר את
החובות) .אנו בטוחים שהמאמצים עליהם
החלטנו יגדילו את הסיכוי לניצול
ההזדמנויות ויאפשרו לנו המשך צמיחה
בשנים הבאות.

 העבודה במפעל בצל הקורונה
כמו כל המדינה ,גם במעוז התמודדנו עם
העבודה בצל הקורונה .העבודה בחברה לא
הופסקה בשום שלב ,וזאת מאחר שאנו
ספקים של חברות ביטחוניות .עם זאת ,עבדנו
במשך מספר שבועות במתכונת של שתי
משמרות משום שנאסרה נוכחות של יותר
מ 50%-מכוח האדם בכל רגע נתון .איש
מעובדי החברה לא נדרש לצאת לחל"ת ורק
בודדים ביקשו זאת בעצמם .מובן שעובדים
רבים נדרשו להישאר בביתם עם ילדיהם ואנו
עשינו כל מאמץ לאפשר להם גמישות על מנת
שפרנסתם לא תיפגע .מיד עם פרסום תקנות
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מבחן אמריקאי  -יבנה בעידן הקורונה  /מרים שליסלברג
 .5הקיבוץ הוציא הכי הרבה כסף על:
א .אננס ,תותים ושסק
ב .חמגשיות
ג .ציוד להכנת פסיפסים
ד ₪ 80 .לנפש תוספת לתקציב
ה .סבון ידיים ואלכו-ג'ל

 .1חברים בגיל השלישי היו צריכים:
א .להסתגר בבית ולהיעזר בוואטסאפ
ובמשלוחים
ב .לצאת החוצה רק כשמחלקים גלידה ,שתייה
או תירס  -או לקונצרט "חי"
ג .לצאת החוצה רק כדי להתפלל במניין (עם
מסכה והרחקה)  -או להשתתף דרך החלון
ד .לצאת החוצה רק כדי לשיר "מה נשתנה"
ו"התקווה" ליד הבית
ה .להכיר בעובדה שהם מבוגרים ובקבוצת
סיכון

 .6את מי היה אפשר לארח בקיבוץ?
א .אף אחד
ב .בן או בת של חבר בגיל השלישי
ג .עובדים שכירים חיוניים
ד .עובדות שכירות חיוניות ("מנקות")
ה .נכדים בדרגה ראשונה  -רק בבית ,לא
בשבת

 .2צריך היה להירשם לארוחות:
א .כל הזמן
ב .רק לפני שבתות וחגים
ג .רק אם לא רוצים להזמין "טייק-אאוט"
ד .לפי האות הראשונה של שם המשפחה
ה .רק אם לא רוצים לבשל לבד בבית
.3
.1
.2
.3
.4
.5

 .7המצרך הכי מבוקש במשך התקופה:
א .פאזלים להרכבה
ב .פיג'מות נקיות
ג .עזרה בהפעלת ה"זום"
ד .נייר טואלט
ה .תספורת וצבע

למה הכי התגעגענו:
חדר האוכל
בית הכנסת
הנכדים
הלוח השחור
חברה

 .8הסמארטפון הפך לחיוני בגלל:
א .הודעות צח"י והודעות דוסי
ב ,הודעות רחלי והודעות הגיל ה3-
ג .לוח השידורים של הערוץ החרוץ
ד .הפצת בדיחות קורונה
ה .שוק קח-תן ב"חכמות יבנה"

 .4הקיבוץ חסך הכי הרבה כסף בעזרת:
א .איסור כניסת אורחים לסעודת פורים
ב .איסור אירוח בפסח
ג .ביטול חגיגות יום העצמאות
ד .השבתת חלק מצי הרכב
ה .ביטול הצורך בכפפות
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סיכום ביניים
שקיבלנו תוספת לתקציב לחודשים מרץ
ואפריל .ואומרים שעוד היד נטויה ...
לא הפסיקו להזכיר לנו את חשיבות הריחוק,
המסכות ורחיצת הידיים  -בכניסה לחדר
האוכל ,ל"מיני" ,לחנות ,למחסן הבגדים,
למשרדים וכו' .מי היה מאמין לאיזו רמה של
"ניקיון כפיים" הגענו בהקפדה על "ונשמרתם
לנפשותיכם".
תודה לכל הרבים שעוסקים בצרכי ציבור
באמונה ,ואיחולי בריאות טובה לכולנו.

איזה כיף היה לחיות בימים אלה בקיבוץ!
איזה כיף שיכולנו להתרחק יותר מ 100-מטר
מהבית ,ולטייל יותר מ 500-מטר (עם או בלי
כלב) וליהנות מפריחה משגעת  -הודות לעונה,
לגשמים ,ולעובדי הנוי ,ולדעת שבאותו זמן יש
שדואגים למלא את כל צרכינו.
כמה כסף נחסך כשלא יכולנו לצאת החוצה
ל"שופינג" וכמה כסף התבזבז על נשנושים
וצ'ופרים לילדים ותוספות מעניינות לארוחות
הביתיות הרבות ,האינסופיות .איזה יופי

תזכורת לרישום עבודה
החל מ 1 -במאי חזרה חובת רישום עבודה באיסופית ,בהתאם להנחיות הבאות:
א .העובדים כרגיל במקום עבודתם – ימלאו איסופית כרגיל.
ב .חברים שעקב הקורונה עבדו במקום אחר ,ימלאו "יומן נוכחות" ידני ,ויעבירו אותו בסוף החודש
למנהל הענף הקבוע ,או למש"א ,להשלמת הדיווח באיסופית.
ג .חברים ששהו עם ילדיהם בבית ,ימלאו באיסופית את סמל "פרוייקטים בחינוך" ,ובעמודת
"סה"כ שעות" ירשמו את מספר השעות (המקסימום הוא תקן שעות עבודה יומי).
השלמת רישום העבודה של חודש מאי צריכה להיעשות עד סוף החודש .לאחר מכן ,לפי התקנון,
השלמת רישום בדיעבד גוררת הורדת יום חופש.
אנחנו מזכירים לכולם שניתן לקבל למייל האישי דו"ח שבועי ,ובו פירוט החוסרים.
נשמח לענות לשאלות ולסייע ככל שנתבקש,
תודה רבה,
צוות מש"א
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תיקון ליל שבועות
ושבת פרשת נשא

בסימן" :השפעת הקורונה על חיינו  -הדתיים ,הלאומיים והפרטיים"

הלימוד יתחיל בשני מוקדים
*למשפחות א'-ט' :בפרגולה
*למשפחות י'-ת' :במגרש שחב"ק (המגרש החדש על יד חדר אוכל)
לימוד במגרש שחב"ק
לימוד בפרגולה
 22:30הרב אייל זנה " :חג השבועות כסמל לנתינה
 22:30שיעורו של הרב אילעאי:
וערבות הדדית"
בית הכנסת  -תכלית או אמצעי?
 23:10סיום לימוד משניות קהילתי
 23:10סיום לימוד משניות קהילתי
 23:20הרב אילעאי :בית הכנסת  -תכלית או אמצעי?
 23:20קובי שטיין " :האמנם לא טוב היות
האדם לבדו? לקחים מחוויית הבידוד של הפרט  00:00קובי שטיין " :האמנם לא טוב היות האדם
לבדו? לקחים מחוויית הבידוד של הפרט והלאום
והלאום במקרא ומעבר לו"
במקרא ומעבר לו".
 00:00הרב אייל זנה " :חג השבועות כסמל
לנתינה וערבות הדדית"

המשך הלילה בפרגולה בלבד:
 00:40אביטל עופרן" :פנים אל מול פנים"
 01:15יוחנן מאלי
 01:50חמוטל דברת-איתן " :קול דודי דופק" גירסת תש"ף.
שיעורים נוספים שיתקיימו במהלך החג והשבת ,בשעה  ,18:00בפרגולה:

בשבועות  -נחמיה רפל" :תן לי יבנה וחכמיה"
בשבת  -הרב אילעאי עופרןַ ":וּי ִֵׁתן עַ ל ָפנָיו מַ ְּס ֶוה"
פינת הקפה תעמוד

חג שמח ושבת שלום
ועדת דת ,יסכה כוכבא וחמוטל דברת -איתן.

במשטח וליד מוקדי
הלימוד יפוזרו בקבוקי
מים ונשנושים.
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ברוך דיין האמת

לשושי זלקינד
משתתפים בצערך ובצער משפחתך
על פטירת האם

בת-שבע (שלי) סולומון ז"ל
קבלי את תנחומינו
בית קבוצת יבנה

בצרור החיים
א'

בסיון

תשע''א

לאה

יבניאלי

ד'

בסיון

תשנ''ג

עזרא

אשר

ד'

בסיון

תשמ''ו

יצחק

פרידברג

ז'

בסיון

תש''ע

יוסף-יוחנן

גוטליב

ט'

בסיון

תשס''ה

יוסף-צבי (בוב)

אדלר

י''א

בסיון

תשס''ג

גלעד

נחליאל

י''א

בסיון

תש''ע

הדסה

בוכאסטר

י''ב

בסיון

תשע''ב

שרה (אילזה)

ראב"ד

ט''ו

בסיון

תשכ''ז

בצלאל

יעיר

ט''ז

בסיון

תשמ''ה

אריה יהודה

לנג

י''ז

בסיון

תשע''ז

רבקה

גוטליב

י''ט

בסיון

תשע''ה

עדנה

ריין

כ'

בסיון

תשס"ז

מיכאל (מיצ')

חפץ

כ''ט

בסיון

תשי''ד

לאה

כוכבא
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אחות כוננת בשבת – אוריה חושן

MRKYAVNE@clalit.org.il

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

שעות קבלה של ד"ר דריה שפובלוב (רופאה מתמחה)
יום ראשון  16:45-14:30יום שלישי  13:00-09:30יום חמישי ערב חג 09:00-08:00
שישי במרפאה -22.5 :אין אחות במרפאה {במקרי חירום ניתן להתקשר לאחות בית סביון}

אחות כוננת חג שבועות – אורית פרל
✓ ביום חמישי ערב חג שבועות המרפאה תהיה פתוחה עד השעה .11:00
✓ לביצוע בדיקות דם יש להמשיך להתקשר לקביעת מועד
✓ החל משבוע הבא נחזור לחלק תרופות בלוקרים של החברים אשר יש להם לוקר

שהשמחה במעונם

ב

בשבת פרשת בהעלותך ,י"ד בסיוון ( )6.6יתקיים בר המצוה של אופק אריכא.
בשבת פרשת שלח ,כ' בסיוון ( )12.6יתקיים בר המצווה של עדן גלס.
דירות האירוח יעמדו לרשות המשפחה ככל שיידרש

מכירת מפגש של טעמים לחג השבועות!
המכירה תתקיים ביום רביעי  ,ד' בסיוון ( )27.5
בשעות  10:45עד  11:30מכירה לגיל השלישי
ולאחר מכן עד  12:30לכלל הציבור

המפג"ש חוזר אט אט לפעילות ...
לאחר הקורונה אנו מחדשים את פעילותנו בהיקף מצומצם ושומרים על ההנחיות והמגבלות
שהתקופה מחייבת אותנו .בהתאם לכך ,התוצרים יהיו בהיצע קטן יותר והמכירות ייערכו ,בשלב זה,
מדי שבועיים (בהתאם לכמות המוצרים).

מפג"ש של טעמים מאחל לכולם בריאות טובה וחג שבועות שמח.

חברי מפג"ש ויונת ברטוב
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ימים של שקט  /ירדן בר-כוכבא
ִׁהנֵה הֵ ם בָ ִׁאים י ִָׁמים שֶ ל שֶ ֶקט
נֹורא
ַאחֲ ֵרי הָ ַרעַ ש הַ גָדֹול וְּ הַ ָ
ֶאפְּ שָ ר לָנּוחַ ְּקצָ ת עַ ל הַ ִׁמ ְּרפֶסֶ ת
וְּ לֶאֱ סֹף ֶאת ִׁשבְּ ֵרי הַ ְּסעָ ָרה
ִׁהנֵה הֵ ם בָ ִׁאים י ִָׁמים שֶ ל שֶ ֶקט
כְּ בָ ר שָ כ ְַּח ִׁתי ֵאיְך שֶ הֵ ם נ ְִּׁר ִׁאים
ֶאפְּ שָ ר עַ כְּ שָ ו לִׁפְּ תֹחַ ֶאת הַ דֶ לֶת
פֹורים
ל ְִּׁשֹלחַ ֶאל הָ רּוחַ צִׁ ִׁ
ִׁהנֵה הֵ ם בָ ִׁאים י ִָׁמים שֶ ל שֶ ֶקט
נֵצֵ א ֶאל הַ חַ ּלֹון ל ְִּׁראֹות
ִׁאם ַקּלּו כְּ בָ ר הַ מַ יִׁם
אפֶק אֲ דָ מָ ה
אּולַי כְּ בָ ר יֵש בָ ֹ
זּוגֹות זּוגֹות
נֵצֵ א זּוגֹות זּוגֹות
נַבִׁ יט ֶאל הַ שָ מַ יִׁם
נְּחַ כֶה בְּ יַחַ ד לַּיֹונָה.
ִׁהנֵה הֵ ם בָ ִׁאים י ִָׁמים שֶ ל שֶ ֶקט
ַאחֲ ֵרי שֶ כְּ בָ ר ִׁאבַ ְּדנּו ֶאת הַ כֹל
ֵתשֵ ב ִׁא ִׁתי עַ כְּ שָ ו עַ ל הַ ִׁמ ְּרפֶסֶ ת
ִׁתבְּ כֶה ִׁא ִׁתי בְּ יַחַ ד עַ ל ֶא ְּתמֹול
ִׁהנֵה הֵ ם בָ ִׁאים י ִָׁמים שֶ ל שֶ ֶקט
ְּשנֵינּו כָאן בְּ יַחַ ד עַ ל הָ הָ ר
הַ מַ יִׁם כְּ בָ ר י ְָּרדּו וְּ יֵש גַם ֶקשֶ ת
ֶאפְּ שָ ר לָקּום ,סֹוף הָ עֹולָם עָ בַ ר.
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