דונח חיות

ב' בתמוז תשפ"ב )1.7.22( -

כנסת ,הקשיבי לילדי הגן!!

(התמונה משיר סיום של בוגרי גן צבעוני)

שבת פרשת חקת
כניסת השבת  19:29 -צאת השבת – 20:34
11516

ואני תפילתי לך

שיעור אחרי התפילה בבוקר מפי:

אסף כהן

תפילת מנחה בימי החול – 19:45

הנושא:

שבת פרשת חקת

להתאהב באמצעי סימבוליזם
ועקרון אי ההגשמה

 - 19:29הדלקת נרות
 - 19:44מנחה ,קבלת שבת ,ערבית
 - 08:30שחרית ומוסף
 - 13:30מנחה גדולה
 - 17:30מנחה קטנה

***
לאחר תפילת מנחה שיעור בסדרה "למה אנשים
טובים עושים (לפעמים) מעשים רעים"  -מבט
תורני על סוגיות אקטואליות ,מפי

הרב אילעאי

 – 20:34צאת השבת

מזל טוב !
* לבר המצוה יואב זנה ,להורים אפרת ואייל ולכל המשפחה.
* לצביה ויוסי בן אהרון לבת המצוה של הנכדה רוני ,בת אמיתי והילה.
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מה בין פרשת חוקת לבת יפתח? /זאב ספראי
השינוי ,ואכן היו חכמים רבים שהלכו בדרך
זו .אבל אלו פרשנויות בניגוד לפשט.

בקשר בין פרשתנו להפטרה דנו פרשנים,
והוצעו הצעות שונות .תרשו לי להציע הצעה
נוספת ,שהיא בשבילי נקודה למחשבה.

בעל פסיקתא זוטרתי (רבי טוביה בן רבי
אליעזר) מסביר את השינויים בפרטי הלוח
העברי (בראשית יז יג)" :ולמה הניחו להיות
מכשול לישראל? אלא כך דרך העולם .זה
בדורו ,וזה בדורו .וכולן ,המשרתים את
אלהינו באמת  -נקראים עבדיו ,ואין דור
אחד יכול לתקן כל הדורות .אלא בכל דור
ודור ,שרי ישראל מודיעין לעם ה' דרך ה'
ומתקנין ,ומחדשין ,ומוסיפין על הראשונים
(ההדגשה שלי ז.ס ,).על דרך עבודת אלהינו.
רבי טוביה ממשיך ומדגים שינויים נוספים
שהתחוללו בדרך עבודת ה'.

מה היה סופו של נחש הנחושת? לפי המדרש
הוא נשאר במשכן ומשם עבר למקדש ,ובימי
המלך חזקיהו ,במסגרת סדרת תיקונים הוא
"כתת את נחש הנחושת" (מלכים ב יח ד).
ברור שהתנ"ך רואה בכך מעשה טוב וחשוב,
ואנו תמהים כיצד נהגו המלכים הצדיקים
הקודמים .בספרות חז"ל מתחבטים קצת
בשאלה האם נכון היה להרוס סמל זה.
בתוספתא (עבודה זרה ג יט) למשל נאמר,
שהנחש האלילי 'נגנז' כיון שבני ישראל טעו
וראו בו עבודה זרה' .גנזו' משמע שהייתה בו
קדושה כלשהי .משה עשה את הסמל המקובל
בעולם האלילי ,והיה זה מעשה חיובי .ובא
חזקיהו ונהג אחרת .כל אלו מושגים
הנשמעים באוזנינו בלתי מובנים.

אם כן ,לפי דרכו ,שינויים בהבנה מהי עבודת
ה' וכיצד יש לנהוג הלכה למעשה ,שינויים
כאלה תמיד התחוללו ותמיד יתחוללו .וכולם
מכוונים למטרה טובה ,להרבות בעבודת ה'.
ובכל דור ודור עבודת ה' משתנה ,בהתאם
לאופי הדור .ההפטרה לא באה לגנות את
ההחלטה הנוראית של יפתח ,אלא להציג לנו
את השוני בין דורנו לדורות ההם .כל דור ודור
בוחר את דרכו .את השינוי צריכה להוביל
המנהיגות" ,שרי ישראל מודיעים לעם" על
השינויים הנחוצים .האם ,אכן ,תיאור כזה
הוא ריאלי או אוטופי? נקודה למחשבה.

במעשה יפתח שומעים אנו על מנהג אלילי
אחר  -להקריב את הבת .קורבן אדם! הייתכן?
אמנם יפתח לא רצה בקורבן זה ,אך עדיין
חשבו אז שעדיף לבצע קורבן אדם ובלבד
שהמנהיג יקיים את אשר הבטיח לאל יתברך.
בשני אירועים אלו אנו פוגשים יהדות אחרת
מזו שבה בחרנו .אפשר לנסות לטשטש את
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משהו נשאר  -סיכום ערב "רקמה אנושית"
בהכנת הכתבה השתתפו שושי זלקינד ,ציפי חיות ונדב עמיר .ערכה :דינה ספראי
ומקוריות באופן שבו יועלו הסיפורים השונים.

ערב "רקמה אנושית" הסתיים ,וזה הרגע
להביט לאחור ולסכם.

היה גם צורך לחדד את הקריטריון שמגדיר מי
יופיע בתמונות שבלובי ומי לא .זו משנה ממש
לא סדורה ,ולאחר פגישה עם נח ושמשון ,סוכם
שהם ייקחו על עצמם להגדיר "גבולות גיזרה"
ולהעביר את כל השמות הרלוונטיים.

קבלת ההחלטות
ההחלטה הראשונה שחברי הצוות היו צריכים
להחליט הייתה – איך לבנות את הערב .
למרות שהם באו בראש פתוח לבחון מספר
דרכים ולא לחזור דווקא על פורמט הערב שהיה
בעשור הקודם ,ואחרי שהם דנו במטרות שערב
כזה צריך לעמוד בהן ,די מהר הבינו שאין
קונספט אחר שעונה על כל הדקויות
והמורכבויות הללו ושנכון לבנות את הערב
באותו אופן:

ציפי מוסיפה "הערב לא היה רק לזכר החברים
המסוימים שהוזכרו בשמם אלא מחווה לעבר,
לשורשים של קבוצת יבנה .כשרואים איך היה
כאן פעם ,גם אלו שלא היו כאן בדורות קודמים
או שלא שמעו מהוריהם  -יכולים להתחבר
לדמויות להבין ולהעריך יותר את המקום בו
אנו חיים היום .יחד עם זה היה לנו חשוב
להזכיר אנשים בשמם ,ולדייק בפרטים"" .בסך
הכל" ,מציינת שושי "המשובים על בחירת
האנשים שאינם מה'מיינסטרים' היו מאוד
מרגשים".

 מיצג מיוחד במבואה לאירוע ,אשר נוכחים בוכל מי שכלול בהגדרות "חברנו וחברותינו בנינו
ובנותינו שהלכו לעולמם".
 ערב על הבמה ,בו יוצגו בתמונות שילוו בשיר,כל הנפטרים כולם ,ועל הבמה במספר קטעים
באופנים שונים ,קבוצות שונות שיש לכל אחת
מהן מכנה משותף .דרכו ודרך הדמויות ניתן
היה להציג/לספר על הוויה מקומית יבנאית
שתאיר תקופה/נושא ,ואיתו את הדמויות שהיו
קשורות בכך.

איך מדייקים?
הדיוק היה חיוני והצוות עסק בו לאורך כל
הדרך .מלכתחילה היה ברור לכולם שזהו ערב
עם המון רגישויות ,שבכל החלטה שלהם יש
מוקשים רבים ,ולכן כל נושא שהוחלט עליו וכל
אופן ביצוע ,וכמובן התכנים ,נבחרו ונבדקו
בזכוכית מגדלת ועם המון מחשבה.
היה חשוב שאף קטע לא יהיה ארוך מדי מצד
אחד ,אך מספיק משמעותי כדי שמי שמוזכר בו
יקבל מקום ונוכחות ולא תהיה תחושה של
"סימון וי" בלבד .וכמובן שדרך הדמויות יסופר
סיפור .הערב לא היה רק הדמויות אלא סיפור
של תקופה ,והוויה שהם ייצגו .
בהתאם לדגשים האלו הם חשבו על הבודדים

היה להם חשוב להקפיד על מספר נקודות:
שהאווירה לא תהיה של אזכרה גדולה ועצובה
אלא שהערב יעלה זיכרונות ,געגועים ,חיוך,
נוסטלגיה ,וגם עצב.
שיהיה ייצוג למגוון רחב של נפטרים מתקופות
שונות בעברה של יבנה.
למצוא קבוצות התייחסות של חברים שהיו
פחות באור הזרקורים הקיבוצי ,שיהיו גיוון
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ההצגות
על קטעי המשחק מספרת שושי" :רצינו קטע
של משחק ,גם כחלק מהגיוון וגם כדי לתת
אתנחתא קלה מהעומס הרגשי .כזו שתחייה
את הדמויות על הבמה דרך לבוש ,תוכן
שמאפיין אותן וחיקוי קולותיהם ותנועותיהם.
זו הייתה גם הזדמנות לשתף בערב בנים מבחוץ.
פנינו לאברמל'ה אביטל ודודי רונן ויצרנו
קבוצת שחקנים שכללה גם את יואב בית אריה,
דדי גליק ואריאל דיטור .אברמל'ה ודודי הגיעו
לקיבוץ מבתיהם בצפון הרחוק שלוש פעמים
בימי שישי .הם כל כך התרגשו לבוא( .היה להם
רק תנאי אחד ,התחייבות למרק של אלקה +
חלה  +קיגל) .די מהר דודי לקח אחריות על
הכתיבה ,הבימוי וההעמדה ,שהתבססו הרבה
על טכניקה של אלתור שהוא מנוסה בה
מהשתתפותו בתיאטרון פלייבק .לשאר
השחקנים זה היה פחות מוכר אבל הם שיתפו
פעולה ולאט לאט 'נכנסו לראש' של דודי".

שחיו בינינו לאורך זמן ואין משפחה וקרובים
שיזכרום לאחר מותם .או על אלמנות כפר
עציון ,שעל פי רוב סביב יום הזיכרון מוזכרים
בני זוגן שנפלו ,אבל סיפור חייהן איתנו לא זכה
מעולם לתשומת לב.
בכל נושא וכל סצינה המחשבה הייתה איך הכי
נכון להציג .כל מה שנכתב עבר עריכה והתאמה
לאורך ולקצב של הערב .עד הרגע האחרון עוד
היו דיוקים במשפטים שהשתנו או הוסרו,
ובניואנס זה או אחר באופן הצגת הקטע.
"השקענו המון בחשיבה משותפת .שום החלטה
לא נלקחה בחיפזון .חשבנו על מבנה הערב ,על
זרימה ,על גיוון וגם על החוויה הרגשית .רצינו
לשלב גם צחוק ומוזיקה .ליצור מעין מחרוזת
שמעבירה את האנשים בין חוויות שונות",
אומרת ציפי.
סנכרון
היה צורך לסנכרן בין מדיות שונות  -דיבור על
הבמה וסרט ברקע ,שירה ומצגת התמונות,
קריינות על הבמה ,פנטומימה ,ותמונות על
המסך .שושי מספרת שברגע האחרון התברר
שבשירים של המקהלה חסרות כמה שניות כדי
לתזמן עם המצגת" .חיים אסנר התאים את
השירים למצגת ,והוסיף קטע של נגינה יפהפיה
בחלילה של הדס איתן".

נסיים דווקא בקטע הפתיחה .לצוות היה ברור
שהחלק הראשון משמעותי לא פחות מהחלק שעל
הבמה .זה ערב שמגיעים אליו הרבה בני יבנה
ואורחים מבחוץ .ציפי" :זאת הייתה 'קבלת
פנים' ,תרתי משמע' ...ארוחת ערב פשוטה
ואסתטית בחוץ ,עם מקום למפגש חברים
ותערוכה עוצרת נשימה של פנים ,שהכניסה את
האנשים עמוק לתוך הזיכרון הקיבוצי והפרטי".
"חשבנו רבות על המיצג" אומר נדב" .באיזה
אופן להציג ,האם להוסיף משהו שכל אחד יכול
להוסיף למיצג כדי להרגיש שהוא חלק ממנו
כשהוא נכנס .יחד עם דגנית ,שנאותה לקחת על
עצמה את הפרוייקט ,עלה רעיון שילוב שדירת
הברושים במיצג וכרקע לכל הערב .המיצג היה
עם המון צבע ונתן תחושה של חיות ,גם אם
מדובר באלו שאינם עוד".

האיורים
במצגת על הבודדים הופיעו קטעי איור עדינים
ומדויקים .את הרעיון היצירתי ,זוקפים חברי
הצוות לזכותה של עדי קריק .עדי ,שערכה את
הראיונות לסרט ,הרגישה שצריך להנפיש את
הקטע .היא פנתה למנור אניקסטר אורן ויחד הן
הגיעו לרעיון רישום הדיוקנים .הושקעו בכך
ימים עד שהן הצליחו לדייק ולהגיע לתוצאה
העדינה והמרשימה.
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וְ דַ ע לְָך שֶׁ הַ זְ מַ ן וְ הָ אֹויְבִ ים ,הָ רּוחַ וְ הַ מַ יִם,
אֹותָך.
ל ֹא י ְִמחֲ קּו ְ
אֹותּיֹות.
ַא ָתה ִתמָ שֵׁ ְך ,עָ ׂשּוי מֵׁ ִ
זֶׁה ל ֹא ְמעַ ט.
מַ שֶׁ הּו ,בְ כָל זאֹת ,יִשָ ֵׁאר ִמ ְמָך( .חיים גורי)
עשרות השקיעו מזמנם ,כשרונם ומרצם להפוך את הערב לזכר חברינו וחברותינו
למשמעותי.
בזכות שעות רבות של עבודה ,הלך הערב ונרקם .אנחנו רוצים להודות לכולכם מקרב לב.
ליסכה כוכבא ,דני הרץ ואריה ברנע על איסוף חומרים מהארכיון.
לדגנית גלס ורוני יעקובי על הפקת מיצג שדרת ברושים נוגע ומרשים ,ולזיו צרויה
וניר גלס ,שותפיה להקמה.
לשלומית בן טולילה על הרקמה היפהפיה "כולנו רקמה אנושית".
למרדכי בר דרומא על העמודים ללוחות הנפטרים.
לישיב תדהר על עמודי התאורה ועל האביזרים מהבית האדום.
למוישלה שטיינר על מסגור מקצועי של תמונת החמניות.
לענף הווידאו על ליקוט החומרים ,עיבודם ,ועריכת הסרטים בכבוד וברגישות ,ועל
תיעוד הערב.
למנור אורן אניקסטר על האיורים העדינים של החברים הבודדים.
לצביקי טסלר ,מרים שליסלברג ,יהודה מרוז ,שלמה אפרתי ואסף בית אריה על
כתיבתם המדויקת.
לחיים אסנר ולחבורת הזמר על השירה המרגשת.
לשמעון בזק ורן לוי על עיבוד השירים והשירה עם רותם בית אריה ,זיו צרויה והדס
איתן הנפלאות...
לדודי רונן ואברהם אביטל שהגיעו מרחוק ,להחיות עם אריאל דיטור ,יואב בית
אריה ודדי גליק דמויות מהעבר.
לכל משתתפי תמונת החתונה.
לצאצאי אלמנות כפר עציון על הייצוג האישי שנתנו לנשים האמיצות.
לברכה כוכבא על בימוי ,דיוק והידוק המופעים על הבמה.
לליאורה גליק ואושר קולמן על התלבושות שהזכירו לנו מה לבשנו פעם.
לפיליפ קולמן ,יואב פישביין וניר בטר על התאורה וההגברה.
ליונה עפרוני על התפאורה העדינה.
לעידו עפרוני על אירגון האולם ועל האחריות הטכנית.
לרחלי ויצמן ולצוות מתנדבות על קבלת הפנים שהוגשה בטוב טעם.
לכל התורנים לפני ואחרי ...
לכולם כולם תודה!

בזכותכם פגשנו אנשים יקרים שהתעוררו לחיים ,לערב מרגש ומאחד.
בזכותכם זכרנו שכולנו ,רקמה אנושית אחת חיה.
הצוות המארגן :שושי זלקינד ,צביקי טסלר ,טליה גולדברג ,נדב עמיר וציפי חיות.
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לחברי קבוצת יבנה ,השלום והברכה.
ברצוננו להודות על ערב מיוחד ,ערב "רקמה אנושית" .ערב שאת חלקו הקדשתם לאמהות שלנו
– נשות כפר עציון.
השקעתם רבות והקדשתם זמן ומחשבה להביא את סיפורן האישי של כל אחת מהן.
אנו אסירי תודה ,מוקירים ומעריכים במיוחד את הצוות שהרים ערב זה.
ההחלטה על פירוק מסגרת הקבוצה בגבעת עליה הייתה קשה מאוד ,אך הכרחית .סוכם שכל
אשה – כל אם וילדיה תצא לדרכה.
האמהות שלנו בחרו לעבור לקבוצת יבנה .שש משפחות המורכבות מאלמנות ויתומים .הדרך לא
הייתה קלה ,ההתמודדות לא הייתה פשוטה.
הנשים השתלבו לאט לאט בעבודה ובחברה היבנאית ,כשברקע תמיד  -כפר עציון.
אנו ,הילדים ,נקלטנו במשך הזמן בחברות הילדים .זכינו לקבל טיפול וחינוך קיבוצי מצוין בבתי
הילדים ,בבית הספר ובסביבה.
יבנה הפכה לבית שלנו.
גדלנו ויצאנו כל אחד לדרכו ,אך תמיד נשארנו עם פינה חמה בלב ליבנה  -הבית.
האמהות שלנו זכו לחדש את ביתן ולבסס את ביטחונן בקבוצה .בשנותיהן האחרונות קיבלו טיפול
חם ומסור.
בברכה ,דורית אונא (יבניאלי)

מתוך הוידאו של הערב .על הבמה .דורית (נואמת) ודוברים נוספים בשם המשפחות.
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ק' הילה

אופניים מגניבים

קורונה ,חופשות ושביתות

השבוע נגנבו
החשמליים.

פה קורונה ,שם חופשות ,וגם שביתת
מורים .. .איך יוצאים מכל זה? אז לפעמים,
עם קצת יצירתיות ,צרה אחת עשויה להיות
הפתרון לצרה השנייה.

אושר מספרת :זה התחיל ביום ראשון.
הייתי בבית ולמדתי למבחן .יצאתי החוצה
ואני רואה שאין אופניים! התקשרתי לאלי
מוזס והתחילה בדיקה .כשהסתכלנו
במצלמות ,ראינו שני אנשים יוצאים
מטנדר ,עוצרים ליד הבית .אחד הולך לכיוון
הבית והשני ,לכיוון הקרדו ,לוקח אופניים,
מעמיס ויוצא לדרך .ראיתי את הסרט
וזכרתי את הפרטים .ויש לזה המשך:
אתמול הייתי בבניין המשרדים וחיכיתי
לשליח .פתאום אני רואה רכב שנראה כמו
זה שראיתי בסרטון! זה היה מאוד מהר
והיססתי קצת .ואז אני רואה שהם עושים
סיבוב פרסה ,עוברים לידי ומבחינים שאני
מחפשת משהו .ואז הגנב שואל אותי:
"תגידי ,את מחפשת משהו?" אמרתי" :הכל
בסדר .אני מחכה לשליח" .אני רואה שהוא
מסתכל על האופנים של אמא שלי במבט של
"אלה האופניים הבאים שאני רוצה לגנוב".
ואז אני קולטת חד משמעית שזה הם!
זכרתי מהצילום את מספר הרכב וראיתי
בסרטון שזה בדיוק אותו אדם .הייתי בלחץ
מטורף .הכל היה כל כך מהר .הם הסתלקו
והרגשתי החמצה גדולה.

קחו למשל את ענף הבגד .בתחילת השבוע
קיבלנו ווטסאפ בזו הלשון:
"חופשות קיץ ומחלת הקורונה גרמו
לצמצום בכח האדם בענף.
נשמח לכל עזרה בגיהוץ ,קיפול וחלוקה.
צוות עובדי הענף.

לאושר

כהן

האופניים

"

לא עברו כמה ימים וק' הילה מקבלת את
הווטסאפ הבא מאושר קולמן:

ילדי כיתה ה' – חיממתם את ליבנו!
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"שלום לך דודי" ,מופע של החוג למוזיקה
בגבעת וושינגטון והתזמורת האנדלוסית
אשדוד ,שמנגנים בו מרצים ,סטודנטים וגם
בוגרים של החוג האקדמי למוזיקה ומזמור
בגבעת וושינגטון ,ואני בתוכם .הפרויקט
מאוד מעניין גם בגלל שילוב הכוחות ,וגם
בזכות השילוב בין הטקסטים של אבן
גבירול ,לחנים מסורתיים לפיוטים מוכרים,
ולחנים שחוברו במיוחד ע"י אריאל ומרצים
אחרים בחוג למוזיקה .היה ממש כיף ,גם
לנגן את החומרים על הבמה וגם לפגוש
יבנאים שהגיעו מקרוב" .ומה אומרים
יבנאים שהיו שם? ליאורה" :היה מקסים.
יפה .מחמם את הלב .החזיר אותי לשירים
מבית אבא ואמא .לזרוס היה מדהים! הוא
העביר את הערב בצורה יפה ונגע בכל
נקודות הזמן בחייו של אבן גבירול ,מילדותו
והלאה .השילוב של קטעי קריאה ושירה
היה נהדר!" גם עידו עפרוני סיכם "ערב
מענג ,מרגש ובמיוחד נגיש ,גם למי
שהמוסיקה הזו היא לא שפת אימו ..
אשרינו שזכינו".

זה היה סרט הזוי .יש סיכוי שהם יחזרו שוב
...
ויש לי מסר :יש כאן אנשים שמסתובבים.
מאז האירוע אני נועלת את הבית .קל לגנוב
פה .השער פתוח וכל אחד יכול להיכנס".

הופעה קרוב לבית
בהזמנה לערב ,במלאת  1,000שנה להולדתו
של אבן גבירול ,שנערך בגבעת וושינגטון,
בלטו שני שמות מוכרים .יקיר ששון  -כנגן
של גיטרה בס ,ומנהל המופע ד"ר אריאל
לזרוס .סבו וסבתו של אריאל היו חברי
יבנה ,והוריו ,חיים ז"ל וסילבי תבדל"א
הקימו את משפחתם ביבנה .ביקשנו מיקיר
לספר על המופע ועל הקשר בינו לבין אריאל.
יקיר" :קודם כל ,ברמה האישית ,אני מנגן
עם אריאל לזרוס כבר כשלוש שנים ,גם
בפרויקט האישי שלו של שירים שהוא כותב
וגם בתזמורת הלאדינו הישראלית ,שהוא
מנצח עליה ומעבד מוזיקלי שלה .לאחרונה
הוא יזם וניהל מוזיקלית את המופע של
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ילדים זה שמחה/
שלושים חתימות בדבר הארכת חופשת לידה
עד חצי שנה הגיעו למוסדות .הבקשה הגיעה
לאספה ,ולאחר דיון עברה בקריאה ראשונה.

מזל גוטליב

לתפוס את עצמו כישות נפרדת .הוא מזהה את
אמא שלו ומעדיף אותה .הוא מתרחק מאמו,
אך תמיד מחפש אותה  ...בגיל זה גם מתחילה
החרדה מזרים .הילד בוכה
כשהוא מועבר מאמו לידיים
של אחרים ומתקשה להיפרד
מאמו".

אני חושבת שבחברה שיתופית
חשוב לבחון מה יהיו ההשלכות
בהיבטים שונים ,מכיוון שבקשה
מעין זו היא במובן מסוים חריגה
מהעקרונות שעליהם נבנתה
קהילה שיתופית.
המושג שנאמר מספר פעמים בהקשר להצעה
הוא "ערבות הדדית" ,אבל לערבות הדדית יש שני
צדדים (ויותר) ,ועוד נשוב למושג הזה בהמשך.

מאז ומתמיד ,פסיכולוגים
רבים ,החל מפרויד ,דרך פיאז'ה ,אריקסון ,גו'ן
בולבי ואחרים ,עסקו בסוגיות הקשורות
להתפתחותו של התינוק ,וכמובן שעדיין לא
נמצאה הנוסחה המועדפת לגידול ילדים.
בספר "התפתחות הילד ,טבעה ומהלכה"
שנכתב ע"י אלן רוברט קופר ואחרים ,עולה
הסוגייה :האם אפשר לנבא מראש מה יהיו
יכולותיו הקוגניטיביות/רגשיות של התינוק,
בתקופות מאוחרות של חייו? והשאלה
הנשאלת :האם תוספת של  3חודשים תוביל
להתפתחות אחרת מאשר כניסתו בגיל צעיר
לחברת ילדים בגילו? האם הצטרפותו לחברת
השווים בגיל הצעיר יותר ,תביא להתפתחות
מיטבית? מיותר לציין שכל אם חווה את
האמהות באופן שונה וכל תינוק מתפתח אחרת,
מסיבות שונות ומגוונות.

בשבת שבה התקיימה האספה ,פורסמו ראיונות
עם מנהלת גיל הרך של קיבוץ בארות יצחק ,וכן
ראיון עם אמא שהובילה את המהלך בקיבוץ
שדה אליהו .קראתי בעיון את הנכתב ונתקלתי
במספר עובדות שדי הפתיעו אותי ,לעניין
התפתחות הילד :לאחר שהתינוק נמצא עם אמו
חצי שנה ,כותבת מנהלת הגיל הרך" :קודם כל,
התינוק משתלב בצורה מיידית בסדר היום" –
כלומר ,מיום לידתו יעברו ששה חודשים,
שבסופם יצליח להשתלב באופן מיידי .על נושא
זה בדיוק כותבת מרגרט מאהלר (פסיכיאטרית
ופסיכואנליטיקאית) בתיאוריית 'התפתחות
הילד'.

עוד נכתב על ידי מנהלת גיל הרך מבארות
יצחק" :התינוקות חוזרים בגיל  20שבועות
והאימהות חוזרות לעבודה מלאה  ...וכך נוצר
רצף של עבודה" .אינני בטוחה שהתינוק יודע
מה מצופה ממנו כעבור חצי שנה ,שהרי כל
תינוק זקוק לפרידה מדורגת מאמו ,שהיא

לדברי מאהלר ,גיל  10-6חודשים מוגדר כשלב
ה"הבחנה" .עובדה שלא מתכתבת עם מה
שנכתב בראיון .לדברי מאהלר ,גיל 10-6
חודשים הוא בדיוק הגיל בו התינוק מבין
בוודאות ש"גופו נפרד מאחרים .הוא מתחיל
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הדמות המוכרת והדומיננטית איתה בילה זמן
ניכר.

מתמודדת בלעדיה ,אם חצי שנה הסתדרו
בלעדיה.

לדעתי ,השימוש בתיאוריה מסוימת ,המשרתת
אג'נדה מסוימת ,לעניין כניסת הפעוט בקלות
למסגרת ,פשוט חוטא לעובדות בהתפתחות
הילד .אפשר להציג את הבקשה כצורך ,ואם יש
תיאוריות שהובאו ,יש עוד עשרות תיאוריות
שדוגלות בתפיסה אחרת .כך שזה לא חד
משמעי.

ומה תעשה אֵ ם שנמצאת בשנת לימודיה?
תקפיא את הלימודים? ויש כמובן עוד נקודות
נוספות שדורשות בירור.
עד כאן כמה הרהורים בנושא .וכעת נתבונן
בנקודה המרכזית והרגישה  -סוגיית
ההתפרנסות בתקופה של חופשת לידה
ממושכת .מאז שהעניין עלה לדיון ,המילה
"התפרנסות" הפכה להיות מילה טעונה,
שחברים/ות מדברים עליה ,אך מתקשים
לשאול אותה באופן ישיר :איך רמת החיים
נשמרת בעוד שלאחד מבני הזוג אין כל הכנסה?

אם נרצה לעבור מתיאוריות לעובדות ,כדאי
לבחון מספר היבטים:
נבחן לרגע את ההיבט החברתי .מה תעשה אֵ ם
שאינה יכולה/מעוניינת להישאר עם התינוק
חצי שנה? לא כולן בנויות אותו הדבר ,ויש
אמהות שזקוקות כבר לחזור לשגרה שלהן ,לא
כי הן אימהות פחות טובות! (היציאה מהבית,
שמאווררת אותן ,גורמת להן לרוגע) .איך אותה

ואז הגיעה לדיון המילה "משפחה" ,אשר
נאמרה מספר פעמים באספה .נאמר שכולנו
"משפחה" ,ומשפחה מתכווצת כשיש צורך.
ואכן ,מקרובי משפחה הגרים בעיר אני שומעת
כמה מורכב הופך להיות המצב הכלכלי כשיש
משכורת אחת .אין ספק שצריכה להיות
הסכמה בתוך המשפחה למהלכים כאלה .יש
לבחון כמה המשפחה מסוגלת "להתכווץ" בכל
פעם מחדש .איזו מחויבות יש לאותה בת
משפחה ,שלטובתה המשפחה מתכווצת בכל
פעם? כן ,זה נכון שבעיות חברתיות עלולות
לצוף .בעיקר כשכולנו נדרשים לדווח על
התפרנסות הולמת ,וכאשר חסרים לנו אחוזי
משרה  -דואגים שנשלים אותם.

אֵ ם תיתפס בעיני חברותיה? כאמא פחות
טובה!? אולי היא תיאלץ להישאר בחופשת
לידה ממושכת בשל לחץ חברתי? (ומי כמונו
יודע מהו לחץ חברתי בקיבוץ).
מה תעשה ,לדוגמא ,חברה שעובדת במערכת
החינוך? תודיע מראש למנהל ,שאין ביכולתה
לעבוד בשנה זו? (שנת לימודים נטו היא 8
חודשים .מורה שלוקחת חצי שנה של חופשת
לידה ,כיתתה נדונה להתפרקות) .אז איך
עומדים בלחצים? לחזור לעבודה ,או להישאר
בבית?

אלו חלק מעקרונות השיתוף ,וה"ערבות
ההדדית".

נקודה נוספת שעולה היא היכולת "להסתדר
ללא העובדת ,במהלך זמן חופשת הלידה".
חברה שיכולה להחסיר ממקום עבודתה חצי
שנה ,צריכה לשאול את עצמה כמה היא נחוצה
ומשמעותית במקום זה ,ואיך המערכת

מאחלת לצוות שהתמנה למצוא את האיזון בין
הרצון לנכון ,ומקווה שתמצא הדרך לשביעות
רצון כולנו ,שהרי אנו משפחה.
שבת שלום ורק שמחות.
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❖ טיול למתחם שרונה ורחוב נווה שאנן
בת"א  -ביום שלישי ,כ"ז בתמוז ()26.7
– עם טלי חמיאל.

❖ הצגה (לא לילדים)  -ביום רביעי ,י"ד
בתמוז ( ,)13.7תתקיים ההצגה "חצאית
כאן קודקוד"  -קברט סאטירי סוחף
ובועט ,אשר חושף את האמת המטרידה
מאחורי מזמורי המורל העכשוויים
והנוסטלגיים ,דרך חוויות אישיות,
בהרבה הומור ובשיתוף הקהל .כל
השירים והטקסטים במופע מתבססים
על שירי הלהקות הצבאיות.
בשעה  20.30במשטח .לאחר ההצגה,
תתקיים שיחה עם הבימאית.

❖ הרצאה ,סיפור אישי  -ביום שלישי ,ה'
באב ( – )2.8סיפורו של גיא חן.
❖ חגיגת ט"ו באב – שירת המונים ביום ה' ,י"ד
באב ( – )11.8במסגרת חגיגות ה.80-
❖ סוף הקיץ  ...שבוע מעברים ושבוע עם נכדים
– מכ"ד באב עד א' באלול ( .)21-28.8יום א'
בערב  -סרט .יום ג'  -טיול לילי .יום ד'
אחה"צ – קרקס ,יום ה' בבוקר  -פעילות
אירובית בבריכה ,יום א' – גלגיליות.

❖ ערב "על האש" ביום שלישי ,כ' בתמוז,
( )19.7בבריכה.

לכולנו קיץ מהנה ,בריא ובטוח!

❖ שבת קהילתית  -שבת של חיבורים .בשבת
מברכים פרשת מטות  -כ"ג–כ"ד בתמוז
(.)22-23/7
.
משולחנה של מזכלי"ת – איך ולמה הגיעו

חקלאי ,ופנימייה ,וכל אלה יחד יוצרים את

כפרי הנוער לכנסת ישראל?

המעטפת המשלימה ,חלופה לבית שלא יכול

אנחנו ,בקיבוץ הדתי ,מכירים ושותפים למפעל

בעת הזו לתת מענה .כפר הנוער מעניק

כפרי הנוער שנים רבות .שמות הכפרים

הזדמנות למצוינות רב-תחומית לאלה שהחברה

שהשתתפנו בייסודם ואנו מלווים שנים רבות

הישראלית עלולה להשאיר מאחור ,בצד הדרך.

מוכרים :כפר חסידים ,נווה עמיאל ,הודיות

משרד החינוך מכיר ומוקיר את עבודת הקודש

ותלפיות ,ימין אורד וגבעת וושינגטון .בכפרים

הנעשית בכפרים ,ובעבר הרחוק אף בנה את

התחנכו דורות של אנשים ונשים רבים ,מהם

תקצובם כך שהפעילות תקבל תמיכה ראויה.

הפכו לחוד החנית של מדינת ישראל .בעבר,

מזה עשרות שנים שלא עודכן המודל התקציבי

משימת הכפרים הייתה בעיקר קליטת נוער

של כפרי הנוער ,ובלי קמח – לא תהיה תורה.

עולה .במהלך השנים נוספה למשימת קליטת

שכרם של אלה העושים את ליבת החינוך

העלייה גם המשימה של מתן בית-חינוך ,לנוער

בכפרים קרוב לשכר מינימום ,והשחיקה עצומה.

בסיכון .המודל החינוכי של הכפרים ,כשמו כן
הוא :כפר מחנך ,המכיל בית ספר ,משק
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ידידנו ,ח"כ משה (קינלי) טור פז (חבר כפר

רבים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (עד כה

עציון) ,הקים שדולה לכפרי הנוער שנועדה

– יתיר ,כרמל ,בני דרום ,סעד ,עלומים ומשואות

לשים את המפעל החינוכי הזה בלב סדר היום

יצחק) ,אפשר להתרשם בהחלט מהמקצועיות של

הציבורי .השבוע ,בבוקר שאחרי ההחלטה על

הצוותים ומהמחוייבות שלהם להתמודד עם

פיזור הכנסת ,התקיים מפגש השדולה עם כל

האתגרים הרבים שנושא הצמיחה מזמן להם,

בעלי העניין בכפרים :משרד החינוך ,צוותי

תוך יצירת מפגשי למידה והעמקה ,וניתוח

הכפרים ,הבעלויות ,פילנתרופיה וחברי הכנסת.

סוגיות שונות שעולות מהשטח.

שורה מכובדת וארוכה של חברי וחברות כנסת

מעורבות – לאחרונה הגיעו לשולחננו פניות

עצרו את סדר יומם העמוס ,והתייצבו לפגוש את

להקמת מיזמי מעורבות שונים ואנו בוחנים כל

העושים במלאכה ,לשמוע את סיפורה האישי

הצעה לגופה .אחת מהבקשות הגיעה מעמותת

והמטלטל של בוגרת כפר הנוער בכנות,

'משפחה אחת' ,הדואגת למשפחות נפגעי

ולהצהיר על כך שהדגם החינוכי של כפר נוער

טרור .בבארות יצחק הרימו את הכפפה ואירחו

רלוונטי היום יותר מתמיד .הוא חובה אזרחית

קבוצה גדולה של  30נשים  ---התגובות היו

המוטלת על המדינה ,ועל כן יש לדאוג

נלהבות .בהחלט מרגש וחשוב.

לתקצובה המתאים .בניגוד לדיונים אחרים
בהם השתתפתי או צפיתי בשנה האחרונה,
בלטה כאן ההתייצבות המשותפת .סביב שולחן
הדיונים ישבו גורמי המקצוע השונים ובעלי העניין
כשהם רתומים יחד ,ולא עסוקים בניגוח הדדי.
מעגל חברי הכנסת שהתייצבו לדבר ולהצהיר
על מחוייבות היה חוצה מפלגות ומרשים עד
מאד .נכון ,הפור כבר נפל ,והכנסת הנוכחית
מסיימת את דרכה .ברור לכולם שהמשימה של
כפרי הנוער חייבת לעלות על שולחנה של
הכנסת הבאה ,ולקבל מענה ראוי .יישר כוח

בתים לחיים – בתחום זה עוסקים בתנועה ,זה
לצד זה ,אסף בית אריה ואנוכי ,ובימים אלו אנו
מדייקים את תחומי האחריות ,על מנת לייעל
את העבודה המשותפת שלנו ולהצליח לסייע,
הן בקידום הבתים הקיימים ,והן בהרחבת מיזם
בתים לחיים לעוד ועוד ישובים במרחב הכפרי.
גם בבני דרום הביעו עניין בהקמת בית ,ואנו
מנסים לסייע להם באיתור עמותה מתאימה.
קיבוץ מעלה גלבוע מתקדם ל שיפוץ מבנה,
ויקיים בחודש הקרוב ערב קהילתי ,ולאחריו
ייצא במיזם גיוס משאבים לצורך כך .בקיבוץ
ט"צ מתקדמים לקראת הקמת בית עם 'בית

צמיחה ומעורבות  /עדי שגיא  -בימים אלו

אורי' שבעפולה ,ובמושב קשת  -תהליכי שיפוץ

אנו נערכים למפגש סיום השנה של פורום

הבית החלו .איחולי הצלחה לכל העוסקים

צמיחה שיתקיים ביום שלישי ,י"ג בתמוז12/7 ,

במלאכת קודש זו .חופש נעים!

במשרדי התנועה שבמושב נחלים .במפגש

שבת שלום ,שרה עברון וחברי המזכירות

נתמקד בהכנת תוכנית העבודה לשנת .2023

הפעילה.

ממפגשים שקיימתי לאחרונה עם פעילי צמיחה

משולחנו של המזכיר /

נח חיות

אספה
כמו תמיד ,נתחיל בלימוד תפקידי המועצה,
בקביעת יום קבוע לישיבות ובבחירת יו"ר.
תודה לחברי המועצה היוצאת ובהצלחה
לחברי המועצה הנכנסת.

על סדר יומה של האספה שתתקיים אי"ה
במוצאי השבת הקרוב שלושה סעיפים .בסעיף
הראשון נבחר ועדת מינויים חדשה .ההרכב
המוצע :יניב וולף (מרכז) ,שמוליק טסלר,
תולי בגלייבטר ,שושי זלקינד ,אלי ברלב,
סיוון לנג ,אביה בטר והדס אלטמן (נציגת
המזכירות) .את ההרכב מציעה על פי התקנון
ועדת מינויים היוצאת.

קבוצת יבנה בת  - 80קיבוץ בתנועה
שם זה ניתן לכנס גדול שנקיים אי"ה בד'
תשרי ,תשפ"ג 29 ,בספטמבר  .2022בכנס
נעסוק באתגרים של קבוצת יבנה בעבר,
בהווה ובעתיד והוזמנו אליו ואשרו את בואם
מיטב המרצים :הרב בני לאו ,אשת ההלכה
מלכה פיוטרקובסקי ,ד"ר מיכה גודמן ,הרב
יובל שרלו ,הרבנית מיכל נגן ועוד רבים
וטובים ,בהם בני יבנה וחבריה ,וכמובן גם רב
הקיבוץ ,הרב אילעאי עופרן.

בסעיף השני נעסוק בקליטה ,נושא שנדחה
מהאספה הקודמת .ועדת הקליטה תדווח על
עבודתה ותתייחס לסיכומו של ערב הקליטה
שהתקיים בסתיו האחרון ,ותציג את נוהל
"תושבות לפני קליטה" אותו הוועדה והנהלת
הקהילה רואים ככלי נוסף לחיזוק הקליטה בקיבוץ.
בסעיף השלישי נעסוק בסעודת ליל שבת.
הצעת ההחלטה מנוסחת כדלקמן" :הנהלת
הקהילה רואה לנכון לשמר את סעודת ליל
השבת בחדר האוכל כל עוד מספר הסועדים
יצדיק זאת .אם מספר הסועדים ירד בהתמדה
(כמה שבתות ברצף ,מתחת ל 100-סועדים)
תהא ההנהלה רשאית להודיע על סגירת חדר
האוכל בלילי שבת".

על הכנת הכנס מנצחים נחמיה רפל עם עידו
עפרוני ולידם צוותי היגוי וארגון .השבוע,
ביום רביעי התכנסו לעדכון ,ולשמיעת הערות
ותיקונים נדרשים כל החברים שמעורבים
בתוכנית .הכנס ייפתח בשעות אחר הצהרים
המוקדמות בתוכנית לילדינו בניצוחם של
רחלי ואביתר רובין והחל משעה  16:00יוזמן
הקהל הרחב .כחלק מתוכנת הכנס תוצג
תערוכה ובה יצירות של חברי יבנה :ספרים
וציורים ,סרטים מארכיון הווידיאו ,תמונות
של המיגוניות מהווי הקבוצה ועוד .הכנס
יינעל באמירת סליחות עם החזן-זמר יצחק
מאיר ,אירוע שהפך כבר אצלנו למסורת.

מועצה
ביום רביעי הקרוב תתכנס המועצה לראשונה
בהרכבה החדש .על סדר יומה אישור
השתלמויות תשפ"ג וקביעת סדר קדימויות
לכניסה לדירה בשיכון הקומותיים.
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מטבע חוץ לטסים לחו"ל
עקב שינוי מדיניות הבנקים וסגירת מרבית קופות המזומן בסניפים ,יש קושי בקבלת מט"ח.
בנק הפועלים הציע הסדר לפיו ניתן לקבל מט"ח בדלפקי הבנק בשדה התעופה (בשטח הדיוטי
פרי).
בהסדר המוצע מתבצעת הזמנה מראש של המט"ח הרצוי ,והסכום יחכה לנוסע בסניף הבנק בשדה
התעופה .ניתן להזמין מט"ח במספר רב של סוגי מטבע ולא רק אירו ודולר.
מי שמעניין בכך מתבקש לפנות לשושנה וייסמן ,לפחות  3ימי עבודה לפני הטיסה ,על מנת לבצע
את הזמנת המט"ח .לאחר שבוצעה ההזמנה יהיה בידי הנוסע אישור להזמנה שאותה יש להציג
בסניף הבנק בשדה התעופה.
טיסה נעימה
תולי

תיקון משבוע שעבר
בצוות שמחות חברים:
נירית אפרתי ,גמליאל
אטיאס ,אילה אלטמן ,יצחק
ברוכי ,שי ברלב ,שמשון
גוטליב ,יניב וולף ,שרון לב.

מכירת נעליים איציק ,תיקים,
בגדי נשים ותכשיטי "ענת"
תתקיים ביום רביעי ז' בתמוז ( )6/7במשטח
בין השעות  16:00ל 19:00
מכירת בגדי נשים "התחדשות"
ביום ראשון י"א בתמוז ( )10/7במחסן הבגדים בין
השעות  16:00עד .19:00
תודה ,עפרה

להתראות בשמחות !

* מסיבת בת המצווה של שירה בית אריה תתקיים ביום שני ,י"ב בתמוז . 11.7
(לבעלי השמחות עדיפות בקבלת דירות אירוח).

מרפאה :אחות חירום ,טל ,050-6998317 / 4000 .איחוד הצלה mrkyavne@clalit.org.il -1221

במקום פרידה  /נתן יונתן

ִאם ֵּתלְֵּך עַ כְ שָׁ ו הַ כֹּל עֹוד יִשָׁ ֵּאר לִי
ֶקצֶ ף חַ ְרצִ ּיֹות ,שַ לְהָׁ בִ ּיֹות זָׁהָׁ ב
צַ פְ צָׁ פָׁה כְ סּופָׁה ,הַ לֵּב שֶ לִי אֹומֵּ ר לִי:
ִאם לֹומַ ר שָׁ לֹוםָׁ ,אז ּבֹוא נ ֹּאמַ ר עַ כְ שָׁ ו.
ִאם ֵּתלְֵּך עַ כְ שָׁ ו ,קֹולְָך ִמ ְקצֵּ ה הַ גֶשֶ ר
ּומאֹּהָׁ ב
כֹואב ְ
יְצַ לְצֵּ ל ֵּאלַי ֵּ
ְילַטֵּ ף ָׁפנַי ּבְ ֶאצְ ּבָׁ עֹות שֶ ל גֶשֶ ם
ּבִ נְגִ יעָׁ ה ַקלָׁה שֶ ל רּוחַ ּבְ כֹוכָׁב.
ִאם ֵּתלְֵּך עַ כְ שָׁ ו ,צִ פֹור ְקטַ נָׁה לֹוחֶ שֶ ת
ּומאֻ שָׁ ר
ל ְָׁאזְ נִי צִ ּיּוץ עַ לִיז ְ
מָׁ ה ָׁק ָׁרה פִ ְתאֹום שֶ ֶאת פְ ִריחַ ת הַ ֶקשֶ ת
ֲע ָׁננִים כִ ּסּו .ל ְָׁאן ֵּתלְֵּך עַ כְ שָׁ ו?
ִאם ֵּתלְֵּך עַ כְ שָׁ וָׁ ,יפָׁה כְ מֹו ַר ֶקפֶת
ַאהֲ בָׁ ה שֶ לְָך ּבֵּ ין הַ ְּסלָׁעִ ים ִת ְדעַ ְך
ִאיש ַאחֵּ ר יַּבִ יט ֵּאיְך יַד הַ זְ מַ ן קֹוטֶ פֶת
פ ֶַרח עֲלּומַ י שֶ ּבְ ַגנְָך פ ַָׁרח.

על השירים :יצחק ברוכי

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :
16דגני ,ניר יעקבי ושרית פישביין.
המערכת :דינה ספראי ,טליה גולדנברג ,תמר

