כ"ה בתמוז תש"ף )17.7.20( -

" ֵא ֶּלה ַה ִּם ְצוֹת וְ ַה ִּם ְש ָּפ ִּטים ֲא ֶּשר ִּצוָּה יְ הוָּה ְביַד
ַר ֵדן יְ ֵרחֹו "
מ ֶֹּשה ֶּאל ְבנֵי יִּ ְש ָּר ֵאל ְב ַע ְרבֹת מֹוָאב ַעל י ְ

שבת פר' מטות-מסעי
כניסת השבת –19:25-

– שבת מברכין

צאת השבת – 20:28
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סדרי התפילה לשבת פרשת מטות-מסעי ובימי החול
נראה שאנחנו נכנסים לשגרת תפילות השבת וימי החול ולכן לא יתפרסמו סדרי התפילות מדי שבוע

בית הכנסת פתוח בשבת למספר מצומצם של תפילות:

קבלת שבת ותפילת ערבית – בניהולו ובאחריות של יעקב וכמן
יש לתאם עם יעקב את ההגעה למניין

( 6:30בלבד) – תפילת שחרית ומוסף בבית הכנסת – בניהולו ובאחריותו של שלמה אניקסטר
 - 13:30מנחה גדולה

בבית
הכנסת

 - 17:15מנחה קטנה
 - 17:30צורבא מרבנן
 - 20:23ערבית והבדלה

קבלת שבת ותפילת ערבית גם בבית סביון
בימי החול תתקיימנה התפילות בבית הכנסת בשעות הרגילות:

שחרית :מניין ראשון 5:45 -

מניין שני 7:00 -

זמני תפילות מנחה וערבית בימי החול
מנחה  -לימוד  -ערבית ,בבית הכנסת בשעה 19:40
בשכונה הצפונית :מנחה 18:30 -

ערבית 20:30 -

בשכונה הדרומית – ערבית 20:15 -

בכל המניינים ,בבית הכנסת ובשכונות ,יש להקפיד על הוראות משרד הבריאות:
רחיצת ידיים ,שמירת מרחק ועטיית מסכות

שבת שלום ובריאות טובה צח"י והגבאים
בימות החול מתקיים מניין נוער בשעה  8:15בדשא ליד הבית של עדו .הציבור מוזמן

שיעור פרשת השבוע עם הרב אילעאי
החל מהשבת יעביר הרב אילעאי שיעור בפרשת השבוע כל שבת בשעה .18:00
השיעור יתקיים בפרגולה של חדר האוכל ,במרווחים .הציבור מוזמן!
רן ליבר 2 -ועדת הדת
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פרשת מטות-מסעי  /יסכה כוכבא
החטיבה האחרונה של ספר במדבר,
המתפרשת על פני ארבע פרשות :בלק ,פנחס,
מטות ,מסעי  -שוזרת זה בזה כמה סיפורים:
מאבק כוחני ורוחני מול עמי האזור בואכה
כנען ,שהמייצג שלהם הוא ִּמדיַן ,תכונה
והתארגנות לקראת הכניסה לארץ ולקראת
התיישבות בה ,קבלת מצוות ראשונות,
העברת שבט המנהיגות מידי משה ליהושע.

הפגיעה שלהם היא עקיפה ,פגיעה שגורמת
לישראל להידרדר מבחינה מוסרית .בספרה
"עיונים בספר במדבר" מראה נחמה לייבוביץ'
את צורת הסיפור המיוחדת ,של הופעת פרטים
חשובים להבנת הסיפור לאו דווקא במקום בו
היינו מצפים להם .והיא מציעה לנו להבין כך:
אכן ,בנות מדין ומואב הכשילו את בני ישראל,
אך אין זה מסיר מהחוטאים את האחריות

אנו קוראים פרק אחר פרק 14( ,פרקים) ,ובין
הפסוקים אנו חוזרים שוב ושוב אל הזירות
המרכזיות .חטאם של ישראל אשר נצמדו
לבעל פעור מותיר רושם קשה על התקופה
האחרונה שלהם במדבר .ומצד שני – בנות
צלפחד וגם בני גד וראובן כבר מקדמים אותנו
למציאות הישראלית.
והנה הפתעה :לאחר המלחמה במדין ,בה

למעשיהם.
ניגוד חריף מורגש בין המצווה של "נקום
נקמת בני ישראל מאת המדינים" ובין
ההנחיות לערי המקלט ,בכללן איסור להתנקם
מאדם ללא משפט" .והיו לכם הערים למקלט
מגֹאל ולא ימות הרוצח עד עמדו לפני העדה
למשפט".
וברקע של האירועים האלה מרחפת הידיעה:

נהרגו רק הגברים ,דורש משה מישראל
שלא להחיות את הנשים המבוגרות .וכאן
הוא מסביר" :הן הנה היו לבני ישראל בדבר
בלעם  ."...רק עכשיו מסופר לנו שהמפגש עם
בנות מואב וההיצמדות לבעל פעור נבעו
מהעצה שייעץ בלעם לבלק .מואב ומדין נקטו
בדרך מחוכמת.

משה ימות בקרוב ...סמכויותיו כבר הואצלו
ליהושע .והנה ,כל תורת הנדרים נמסרת על ידי
ראשי המטות ,ולא ישירות על ידי משה -
בתחילת פרשת מטות) .האם הם יעזרו מעתה
להעביר לעם את התורה? אולי זוהי כבר הכנה
לחיים בארץ? האם ייתכן שיש כאן שיעור גם
לראש הממשלה שלנו בעת הזאת??

מעגלי שיח בליל תשעה באב
כמנהגנו בשנים האחרונות נקיים גם השנה מעגלי שיח בליל תשעה באב ,לאחר קריאת
מגילת איכה .השיח יתקיים בכל מניין בנפרד .נושא השיח יפורסם בהמשך .נשמח בבואכם!!!
רן ליבר  -ועדת הדת
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חיים במציאות משתנה  /רן ויעל פרג-צרויה
ימי קורונה הולכים ובאים .ימי בין המצרים ואנחנו מנסים להתרגל לחיות במציאות משתנה.
פניתי לרן ויעל פרג-צרויה ,שחלו בנגיף המדובר ,להתעניין בשלומם ולשאול איך עוברים עליהם הימים.
לפני הכל ,היכרות קצרה :רן נכנס לקבע בתור ראש הצוות שהוא שירת בו כחייל ,ויעל התחילה לעבוד בחברת
רואי חשבון בתחום החדשנות הטכנולוגית .הנה לפניכם סיפורם של השניים ,כפי ששלחו אליי

(נטע אפרתי

קנדל) במייל:

נכנסתי (יעל) לבידוד בעקבות הודעה על

נאלצנו

מישהי שעובדת איתי שחלתה ,רן כבר היה

כשקיבלנו את ההודעה שרן חיובי גם הוא.

בדרך לצבא כשהתקשרתי להודיע לו .לא
עברו יותר מעשר דקות בבסיס עד שרן קיבל
הודעה שהנהלים של היחידה מחמירים והוא

במהלך היום ,כל אחד בענייניו .רן לומד
לפסיכומטרי ,קורא ואופה ,ויעל עובדת
מהבית רוב היום .בערב לא מוותרים על

צריך להיכנס לבידוד יחד איתי.

צפייה בסדרות וסרטים ביחד.

התחלתי להרגיש חולשה וכאבי גרון .תוך
יומיים נבדקתי ,ויממה אחריה נמצאתי

לשמחתנו ,למרות שחלק גדול מהחברים
בכיתה בבידוד ,יניר וקמה מרמור אימצו
אותנו ,ויחד עם כל השכנים באשכול דואגים

חיובי גם הוא .בימים הראשונים היינו

לנו ,החל ממיני וחנות ועד זריקת הזבל.

חלשים יחסית ועם כאבי ראש הולכים
ובאים ,ובתחילת השבוע האחרון
כבר הרגשנו טוב ,וכמעט שלא

מעבר לזה ,אנחנו מקבלים משלוחים
והפתעות מכל הסוגים (נודלס ,פיצה ,עוגות,
עוגיות ,חלות ,מרק תימני ועוד) ככה

נותרו בנו תסמינים.

שבינתיים אנחנו בעיקר משמינים ונהנים.

חיובית .בעקבות כך רן עשה בדיקה ונמצא

להגדיל

את

רשימת

החברים

זו הזדמנות להודות לכל קהילת הקבוצה על
תמיכה ,דאגה ואהבה ענקית שמחממת את
הלב".

כחלק מהמעקב על חולי קורונה ,אנחנו
נדרשים למדוד חום וסטורציה (מדידת חמצן
בדם) בעזרת מכשיר מיוחד שנשלח אלינו
הביתה.
כשהתבשרנו שיעל חולה ,לא הופתענו ,אבל
התבאסנו לספר לכל החברים והמשפחה

ברכת רפואה שלמה והחלמה מהירה.

שנדרשו להיכנס לבידוד .יום אחרי זה

נטע אפרתי קנדל

תודה לכם אהובים על השיתוף ,שולחים לכם
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עולם
מבודדים ל ֹ

* /צעירים בבידוד

מסיבת פורים ואנו נהנים ורוקדים .גיבוש

הודעה בקבוצת הוואטסאפ מאחת היקירות

והיי-וייב מטורף של צעירי יבנה שלא נראה

בחבורה ,בזו הלשון:

כמותו שנים רבות.
באוויר כבר ריחפה לה איזושהי מגבלה של 100
איש ,עליה המארגנים הקפידו בספירה
מדוקדקת כשהמשתתפים עדיין לא הצליחו
לחוש בפעמי הקורונה שדופקת בדלת.
מיום ליום ממשיכות לזרום ידיעות לגבי נגיף
מוזר ואכזר שמתחיל לשגע את העולם ,אבל
לישראל? ועוד ליבנה? אה  ...לכאן הוא לא יגיע
כל כך מהר.
ובאחת ,הקורונה הכריזה מעל כל במה" :הנני
כאן .חיה ,בועטת והגעתי בכדי להישאר
ולהשפיע".
כבר יותר מארבעה חודשים שאנו שומעים על
הקורונה והשלכותיה וכל מה שיודעים ,ובעיקר
פחות יודעים ,לגביה ולגבי עתיד העולם שהולך
בזרועות שלובות יחד איתה.
גם אנחנו" ,הצעירים" ,או איך שתרצו לקרוא
ואנחנו ,מקבלים את ההודעה בחיבוק ובאהבה

למבודדים מהכתבה ,שומעים על הקורונה
וחיינו מושפעים ממנה בכל רגע נתון באופן כזה
או אחר.

גדולה ,מפנימים את ההשלכות ומייחלים
רפואה שלמה.

ואז הקורונה דפקה בדלת :כמו רבים וטובים

והתגובות לא איחרו להגיע:

בארץ הזו ובעולם כולו ,תוך כדי מרוץ החיים
המאתגר  -בטח בגילאים כמו שלנו  -מתקבלת
ביום שלישי בערב ,בשעה 18:12

" אם אני או ***

או *** חיובית כל

ההורים של פעוטון *** בבידוד 😂 אופס"
" הרגע סיימתי חקירה אפידמיולוגית ,צפו
לשיחה"
" יאללה מחר יוצא מיניבוס לבדיקות .אבא
שלי לא הנהג''
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" זמן של נחת והגשמת רצונות .וגם עבודה

עוד זה מדבר וזה בא וידיעה חדשה מהמקורב

מהבית 😂"

ליקירה נשלחת
 עשיתי את הבדיקה .השעון מתקתק"

"בינתיים ,ממש אחלה"

ולאחריה ,כעבור יומיים ,התקבלה ההודעה
הבאה" :לצערי עכשיו החזירו לי תשובה

"חופשי זה לגמרי לבד".

שנמצאתי

חיובי

לקורונה"

וכל

מי

"הפכתי לרופאה מומחית לענייני קורונה"
" אחלה

שחשב

של

לפסיכולוגיה

כי "ניצל" נכנס גם הוא לבידוד".

הייתי

בידוד,

אם

הייתי

תופס

סטודנט

טרמפ

על

הסיטואציה ועושה ניסוי ,בטוח אפשר ללמוד
מזה הרבה ."...

מאותו רגע חיינו השתנו מקצה לקצה .סתם,

יש שהצליחו ליהנות מהסיטואציה ויש
שהבידוד היה עבורם בודד מאוד ,והיטיבו

כמעט ...יש כאלו שחזרו היישר מהצבא אל
הבידוד .יש כאלו שכבר היו בדרכם לאי-שם

לתאר זאת מתוך פס קול של שירים מוכרים:
"אבל כל הזמן הזה הייתי לבד" ו"בדד בלי

והתבקשו ל"פרסס" כשכבר הגיעו אל היעד,
ואחרים שנדרשו להפסיק מיד כל פעילות,
לבטל משימות והשתתפות בקורסים ומיד
להיכנס לבידוד.

עתיד בלי תקווה בלי חלום".
והיו אף כאלה שהגיעו למחשבות כאלו
ואחרות כגון" :המהירות שבה אתה הופך
מבנאדם חברתי נורמטיבי ל'מצורע ומסוכן'

התוצאות המיידיות בשטח היו :שלוש
מטפלות של פעוטון אחד לא התייצבו לעבודה,

כלפי כולם".

שלושה עובדי גד"ש חסונים עזבו את עבודת
השדה ,אחרים עזבו את הלימודים והעבודה

קשה היה לפספס מהו הדבר שיצליח לעודד
את רוחנו ,המבודדים (שכנראה הפן הקיבוצי זורם

וכמה חיילים שבו הביתה.

בעורקינו גם מבלי שנעשה הרבה  -אנחנו פשוט
יבנאים!! )

מהר יחסית התעשתנו והבנו שבתוך
המציאות שנכפתה עלינו יש שתי אופציות
לבחירה :האחת – להתבאס "ולבזבז את

עוד לפני שהוצעו לנו משלוחים של קיגל חם,
כבר ביום שלישי נכתבו בקבוצת הוואטסאפ
משפטים שמהם ניתן להבין עד כמה הקיגל

הזמן" והשנייה לשמוח בזמן שניתן לנו ולנצל
אותו לדברים טובים שלא תמיד ניתנים
למימוש ביום יום העמוס.
התגובות למציאות הבידוד השתנו מאדם

היבנאי משמעותי עבור כולנו.
מישהו כתב" :אני כבר אומר

 ...קיגל בחמישי

בבוקר ,קיגל בחמישי בצהריים (חלוקה) ,קיגל

לאדם ,והתחושות זרמו בוואטסאפ:

בשישי בבוקר ,קיגל בשישי בצהריים ושאריות

"זמן לנקות את הראש ואת הבית בכל

מהפעוטון".

התקופה המטורפת הזו "
"הולך ממש כיף ,מלא סדרות בנטפליקס"
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וחבר נוסף הוסיף" :עד עכשיו הדבר הכי מעודד

ימי הבידוד הקפדנו על הכללים כדי לא לסכן

שהיה לי בבידוד היה הקיגל של אלקה"

אף אדם.

ו"אשכרה קיגל מהתנור הבשרי  ."...יבנאים

כאן בכתבה ניסינו להראות שניתן לבחור איך

לתפארת הקיבוץ!!!

לעבור תקופה כזו של ימי בידוד גם בצורה קצת
אחרת ,ואיך זה כל כך משמעותי להיות

ואם כבר ביבנאים עסקינן  ...אחת החברות
שלנו (שאינה מבודדת) החליטה לפנק בגולגולים

ולהרגיש באותה הסירה עם תיבול של צחוק,

ממש כמו בגן צבעוני ,בליווי הברכה המוכרת

חברים ואהבה.

מילדות" :שהגולגולים יהיו טעימים" .היה

במהלך הבידוד התרגשנו ממחוות רבות
מסוגים שונים .פינוקים רבים זרמו אלינו

קשה לפספס את המבטים המשתאים לעיני
קסם הגולגולים שעושים את זה ליבנאים בכל

והרגשנו את האהבה.

גיל ,בכל זמן ,בכל מקום.
מיום ליום למדנו לחיות עם הבידוד ואף
נוספו רעיונות לשדרוגו .למשל" ,חדי העין"
שמו לב לשורות של חדרים שתוחמו בסרטי

היו המון אנשים שדאגו לנו ,הביעו הזדהות
והתעניינות והיו כאלו שגם שלחו לנו פינוקים
ומילים חמות.
היו אף כאלה שקירבו את המניין למרחק
שמיעה וראייה כדי שנוכל להרגיש את אווירת
השבת.

סימון אדום-לבן .כל מבודד יכול היה לקבל
טריטוריה אוורירית.
תוך כדי ,שדרגנו את מצבנו בבידוד .טיפחנו

לכל אלו שלוחה התודה וההערכה .זה לא מובן

את מפגשי הזום וקיימנו דרכו אירועים:

לנו מאליו שיש אנשים שאכפת להם ושהשקיעו
מזמנם עבורנו .הרגשנו על בשרנו השבוע את
יתרונותיה של קהילה במלוא מובן המילה.
בנוסף ,תודה לוועדת הצעירים שדאגה

 – 00:11" קפה בזום  ..כולם מוזמנים!!!"
" מוכנים לקבלת שבת מוזיקלית?! ניפגש ב 00:11בזום
עם כלי נגינה ושירי שבת  ...תכינו את הגרונות
שלכם😂😂😂"

להתעניין בנו ואף שלחה לנו שיר נחמד
ושוקולד להמתיק את הזמן בבידוד.

 00:11" נוכחות מלאה בזום .קישור יישלח בהמשך
הערב ,אשרו באימוגי קורונאי ❤"

לסיום ,חשוב לנו לומר שאומנם הכתבה
הנוכחית נכתבה עם הרבה הומור וניסינו
להעביר את האווירה שנוצרה בעקבות
המציאות אליה נקלענו ,אך איננו מקלים ראש
בכלל בעניין נגיף הקורונה ויודעים כמה הוא
רציני ובמהותו לא מצחיק ואף מסוכן .במהלך
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תודה כמובן גם לענף הבריאות על כל בעלי

אנו מאחלים בריאות איתנה לכל בית קבוצת

התפקידים שדאגו גם לבריאותנו וגם לבריאות

יבנה ורוצים לקוות ,שאנו נהיה המבודדים

הציבור כולו .ותודה מיוחדת למשפחות שלנו

האחרונים כאן בבית.

שדאגו לכל צרכינו.
אחד החברים בקבוצה סיכם במילים אלו את

ומעומק הלב ,רפואה שלמה לחולינו
המאומתים שאותם אנו כל כך אוהבים!

התחושות
התודה:

העיקריות
"מלא

מהקהילה

אכפתיות

ואהבה

והבעת

"יאללה מיצינו ,נמשיך במועדון לחבר"

מכל

שבת שלום!

*שמות הכותבים שמורים במערכת

הקהילה".

זומבידוד
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משולחנה של מרכזת שירותים  /סיוון לנג
מגרש השחב"ק
מגרש

הגן המוזיקלי
מהמועצה

בשעה טובה הושלמה הקמתו של הגן

האזורית לפני כשנה וחצי משרת אותנו
נאמנה ונהנים ממנו ילדים ומבוגרים

המוזיקלי הממוקם בין פעוטון רימון לפעוטון
שקד .תודה למועצה האזורית על הקמת הגן.

כאחד .לאחרונה אנו רואים מדי שבוע

לצערנו ,בגלל הגבלות הקורונה אין אישור

שנכנסים למגרש אנשים מבחוץ ומשחקים.

להיכנס ולשחק במתקני הגן .בנוסף ,עם

על מנת לשמור על המתקן היפה שקיבלנו,

החזרה לשגרה יש לזכור שהכלים המוזיקליים

וכדי למנוע הסתובבות של אנשים זרים

המותקנים בגן הינם מוקצה ולכן אסור לשחק

בקיבוץ בשעות מאוחרות – ניר שריד לקח

בהם בשבתות ובחגים.

על עצמו את האחריות ואליו הצטרפו
מושיק גרוס ,אלעד ווגנר ,נעם טחן ומוטי
שליסלברג ,שהתנדבו להיות "שומרי

תודה לגוגל על התקנת הגדרות והשער .השער
יהיה סגור בזמן הקורונה ולאחר מכן
בשבתות ,על מנת שילדים לא ייכנסו לגן .תודה

נוספים

לג'ינג'י על עבודת הפיקוח על הקמת הגן כולו.

המגרש"

שקיבלנו

הכדורגל

(תודה!),

מתנדבים

שרוצים/יכולים להצטרף לשומרים –
יבורכו (יש לפנות לניר שריד) .שערי המגרש

קופות בחדר האוכל

יינעלו כל ערב בשעה  20:00ע"י שומרי
המגרש וייפתחו למחרת בבוקר .מי שירצה

אנו מתקדמים עם תהליך הכנסת הקופות.
בימים אלו הוצבו שולחנות לקופות וחוברו

לשחק בשעות הערב יוכל לפנות אל אחד
משומרי המגרש ולקבל מפתח .תקופת
הקיץ תהיה פיילוט עבורנו .מי שיש לו
הערות ורעיונות נוספים בעניין מוזמן

המחשבים .החל מהשבוע הבא נתחיל לבדוק
את המערכת על מנת שנוכל בקרוב להשתמש
בה .דף הסבר מסודר יישלח לחברים ולמנהלי
קיץ נעים!
הענפים.

לפנות לניר שריד.
"בן זומא אומר :איזהו חכם ,הלומד מכל אדם ,שנאמר:
"מכל מלמדי השכלתי ,כי עדותיך שיחה לי".

(אבות ד' ,א')

לבנינו המסיימים כיתה ו' ועולים לחטיבת הביניים:
ליעד נחליאל
חסד זלקינד
אסף באוסי
אילון עמיר
מתתיהו כהן
נעם ברלב
אחיה רדר
עמיר לסלוי
איתן דיטש
ברכתנו תלווה אתכם בהמשך הדרך :עלו והצליחו ויתקיימו בכם דברי
הכתוב" :איזהו חכם 9,הלומד מכל אדם".
באהבה  -ועדת חינוך ובית קבוצת יבנה
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מערך כיבוי האש בקיבוץ
שיחה עם אמנון כ"ץ  /דינה ספראי
לאחר איסוף נתונים של העמדות ,מיקומן
הממונים מטעם הקיבוץ על תחום כיבוי
לע ְמ ָּדה
מע ְמ ָּדה ֶּ
וציודן ,עברתי עם החברה ֶּ
האש הם אמנון כ"ץ ,אביעד מוזס ופיליפ
ובדקנו מה צריך לשנות .השבוע השלמנו את
קולמן .בשיחה עם אמנון (גילוי נאות ,אני
המלאי של הציוד המיטלטל (מטפים,
החותנת) ,על הדשא המשפחתי ,ממרחק שני
מערכת
כיבוי).
וצינורות
גלגלונים
מטרים ועם מסכות ,החלטנו לעדכן את
הספרינקלרים (מתזי המים של
שנעשו
בצעדים
הציבור
מערכת גילוי העשן) כבר עברה
לאחרונה בתחום זה.
את הבדיקות ונראה שהכל תקין.
אמנון ,אני מבינה שהחלפתם
נשארה עוד עבודה במערכות
את החברה שמציידת את
הגילוי והכיבוי האוטומטי.
מערכות כיבוי האש ומפקחת
חשבנו שהמהלך יארך מספר
עליהן .מה בדיוק חלוקת
ימים ,אבל בפועל זה לקח כחודש
תחום האחריות בינך לבין
של עבודה אינטנסיבית ,ואני----
החברה?
 -----------מודה למי שנתן כתף.אנחנו צריכים לקבל אישורים שהציוד
למה החלפתם חברה?
בקיבוץ תקין לצורכי ביטוח וכמובן עבור
החברה הקודמת אישרה את הציוד אך
הביטחון שלנו .אם יש חלילה שריפה ויש
התברר שרוב הציוד נמצא על ידי החברה
נפגעים בגוף ,אוספים את הציוד ובודקים
החדשה כבלתי תקין .חידשנו כ200-
האם הוא עבר בדיקה ,האם היה תקין ,האם
מהמטפים ,ו 280-מהזרנוקים שלא עמדו
עבר את האישורים המתאימים .חוקר
בתקן ו 60-מזנקים .הגלגלונים שנטען על ידי
שריפות אמור לשבת עם נציג החברה ועם
החברה הקודמת שנבדקו ,עברו בדיקה
הטכנאי שאישר את הציוד .החברה עושה
נוספת ע"י החברה החדשה והתברר שחלקם
את הבדיקה פעם בשנה לראות שהציוד
סתומים ,ברזים רבים לא ניתן היה לפתוח.
תקין .האחריות שלנו היא לעשות פעם
כל הציוד הפגום הוחלף.
בחודש בדיקה ויזואלית לראות שהציוד
אגב ,הציוד שיצא מהמחזור שמור ,ואם
קיים.
מישהו זקוק לפריט ממנו ניתן לפנות אלי.
אז איפה העניינים עומדים כרגע?
הרגשנו שמשהו לא מתפקד כמו שצריך עם
החברה שאיתה עבדנו ,והחלטנו להחליף
חברה וליישר קו בכל הציוד של הקיבוץ.
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הקרובה לביתו .בענפים יש אחראי בטיחות,

בוא תציג קצת נתונים
יש בקיבוץ כ 400-עמדות כיבוי ,כולל

שאמור להכיר את הציוד ,לדאוג לדעת שהוא

הציבוריים,

נמצא .הנהלת הבטיחות שאני נמנה עליה,

שכונות ,בתים ומקלטים( .למעט מפעל
השימורים שעומד כיחידה בפני עצמה

אחראית להעביר את ההנחיות לשטח .בשלב
כלשהו נצטרך לעשות תרגול ,ובמקומות

בתחום כיבוי האש) .עלות התחזוקה

עבודה כולם צריכים לעבור הדרכות בטיחות

השוטפת של מערך כיבוי האש כ 35-40-אלף

אש ע"י ממונה בטיחות.

שקל בשנה ,חלק כתשלום לחברה עבור
ביקורת ואחריות ,וחלק עבור החלפות של

מה חשוב לדעת כרגע?

לולים,

מפעלים,

ומקומות

 קודם כל ,אם רואים ציוד שאינו תקין או

ציוד שמתבלה .השנה ,בעקבות החלפת

ארון פתוח – אפשר לפנות אלי.

החברה ורענון הציוד ,הסכום יותר מהכפיל
את עצמו.

 לא להשתמש בארון כיבוי האש כמקום
אחסון .אפילו לא כדי להחביא מפתחות.
ברגע שהארון נפתח זה עלול לפגום בציוד.

איך ההיערכות לשמירה על המערכות
האלה והפעלתן בעת הצורך?
הרציונל שלי הוא לחלק את הקיבוץ
לאזורים שכל אחד יידע איפה העמדה

 אני מעוניין להקים צוות
מי שמעוניין – מוזמן לפנות אלי.

בתקווה שלא נצטרך ,ושאם חלילה נצטרך ,שנדע שנערכנו כמו שצריך.
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כיבוי.

הרב סיני אדלר זצ"ל
ריאיון עם עטרה ינובסקי .מראיינת :יסכה כוכבא
לפני ימים אחדים הלך לעולמו הרב סיני

אמר" :עטרה ,את נראית מאד מוכרת ,נדמה

אדלר ז"ל .הרב זכור לחברים הוותיקים כמי

לי שפגשתי אותך .אולי פעם הבאת לי איזו

שהיה מראשוני הרבנים של ישיבת "כרם
ביבנה" .יש לציין שבשנים הראשונות

מתנה מקרוב שלי?" התברר שאליו הבאתי
את החבילה  ...אז ככה חידשנו את הקשר.

הישיבה והקיבוץ צעדו זה לצד זה .הישיבה

אחר כך הם עברו לישיבה.

נעזרה בשירותים ובמערכת הטיפול והחינוך

החברות איתם לא נפסקה לגמרי ,אבל כפי

שלנו ,ואנו נעזרנו באנשי הישיבה ,שהוסיפו

שכולם יודעים ,היחסים בין ישיבת כרם

לא מעט בתחומי הלימוד וההוראה .הישיבה

ביבנה ובין קבוצת יבנה לא היו תמיד כל כך

אף נקראה בתחילה "ישיבת הקיבוץ הדתי",
וחברים אחדים נשלחו ללמוד ולהתחזק שם.
פנינו לעטרה ינובסקי ביודענו שלה ולבעלה

טובים  ...כשהפכו אותה לישיבת "הסדר",
התוכנית הייתה שזה יהיה מקביל לגרעינים
של הנח"ל ,ובמקום לעבוד הם יעסקו חלק

בנימין ז"ל היו קשרים הדוקים עם הרב,

מהזמן בלימוד תורה .אבל הם כולם היו

וביקשנו ממנה להעלות זיכרונות .וכך היא
סיפרה" :הקשר האישי התחיל באופן מקרי

מיועדים להיות חברי גרעין .אלא שאחרי
הגרעין הראשון אמר הרב גולדוויכט שלא

לגמרי כשחבר שלי ,שהיה המזכ"ל של בני
עקיבא בארה"ב ,ביקש ממני טובה  -להביא

נאה שבחורי ישיבה יעבדו בעבודות כמו
עבודה בשדה ,שזו "עבודה מלוכלכת" ,ואם

חבילה קטנה לקרוב שלו בארץ .הוא נתן לי
שם וכתובת .הגעתי ארצה ,חיפשתי אותו,
מצאתי את הכתובת .זה היה בתל אביב,
בדירה קטנה ופשוטה .מסרתי להם ד"ש,

הם צריכים לעבוד בעבודה כזו אז כדאי
שהם יעבדו במקום אחר בו לא יודעים שהם
בחורי ישיבה .זאת היתה דרך המחשבה
ששלטה בישיבה ,וגם הרב סיני אדלר כנראה

נתתי את החבילה ,סיפרתי להם על הקרוב

הושפע מזה .אולי מראש הלך באותו כיוון.

שלהם ונפרדתי מהם .כשנתיים לאחר מכן
הוא פתאום הופיע כאן ,ביבנה .הוא היה
מיועד להיות ר"מ (ראש מתיבתא) בישיבת

בכל אופן ,אחרי מספר שנים הוא עזב את
כרם ביבנה .הוא הסביר לנו שלא נעים לו
שאנשים לא יודעים את ההבדל בין קבוצת

כרם ביבנה ,ובהתחלה גרו פה .הם היו זוג
צעיר עם ילדה קטנה .נדמה לי שמרים בתי
הייתה באותו גיל ,והם שמחו שלבתם תהיה
חברה .בעלי היה נהג ,והוא עזר להם עם

יבנה וכרם ביבנה .ואז אנשים חושבים שהוא
גר ביישוב שיש בו בריכה מעורבתי...
אחרי שהם עזבו הקשר ממילא התנתק.
לאחר זמן קצר הוא נבחר להיות הרב של

ההעברה .כשהתחלנו לדבר הוא פתאום

העיר אשדוד".
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עוד מספרת עטרה" :הוא היה בן אדם מאד

אל הרב בר-שאול ,הרב ישראלי ,ורבנים

נחמד ,מאד חברותי ,נהנינו מהחברות איתו.

נוספים .שאלת ההיתר לרחצה בבריכה

מאד הצטערנו שהוא הלך .הוא היה בא

המעורבת בבריכה שלנו הופיעה שוב ושוב,

אלינו בשבת אחר הצהריים ,עם אשתו
והילדה ,ואנחנו הלכנו אליהם מדי פעם".

וככל הנראה מעולם לא התקבל לשאלה זו
היתר הלכתי.

ואני מוסיפה :עיון בתיקים ישנים בארכיון

תודתי

העובדת

מעלה שאל הרב סיני אדלר הופנו שאלות

הסוציאלית של בית סביון ,שבזכותה יכולנו

הלכתיות לאורך השנים ,בנושאים הלכתיים-
דומות
לפניות
במקביל
ציבוריים,

לקיים ריאיון זה( .כמובן ,לא הורשינו להיפגש

לאורית

אברג'יל,

עקב הגבלות הקורונה).

עדכוני תרבות
 ההרצאה "מכיכר השבת להר הרצל" עם הרב יהודה משי זהב.
תתקיים כמתוכנן ביום שלישי ,כ"ט בתמוז ( )74.2בשעה 72:02
ותועבר בשידור חי מאולפן הווידאו לערוץ הפנימי .
 בקבוצת הוואטסאפ "ידיעות יבנה" נשלח קישור להצטרפות
לקבוצה "-ידיעות תרבות" בה יישלחו הודעות בתחומי התרבות.
הציבור מוזמן להצטרף ולהתעדכן!
 בקרוב יפורסמו סדנאות מגוונות לכבוד ט"ו באב בהשתתפות
של עד  20איש/ה לסדנה!
קיץ בריא ובשורות טובות לכולם.
ועדת התרבות.

פרויקט הבנייה  -עדכון שבועי
העבודות נמשכות בקצב הולך וגובר .הפטיש מכה והקירות נופלים בזה אחר זה.
בשבוע הבא במקביל לעבודות התשתית והפלת הקירות יתחילו לחפור כלונסאות
שעומקן יגיע לכדי  10מטר ויותר ,וכל זאת תוך שמירה על כללי הבטיחות
הנדרשים .הציבור מתבקש להיות עירני וזהיר ולא להיכנס לשטח שלא לצורך.
אנחנו מודים לציבור על הסבלנות ושיתוף הפעולה .ניר גלס
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
אספת חברים
קרוב ל 100-חברים השתתפו באספה האחרונה
במוצאי שבת בה הוצגו הדוחות הכספיים
והמאזנים לשנת  .2019האספה התנהלה
במקביל בזום ובמליאה – במשטח חדר האוכל.
בסך הכל האספה התנהלה כראוי והנקודות
המרכזיות לשיפור היו בתחום ה"השתק"
ונתינת רשות דיבור ,ובתחום ההצבעה.
במוצאי שבת הקרוב נקיים אספה בנושא
הבנייה ,אספה שתוכננה לפני כשבועיים
ונדחתה בעקבות החמרת ההגבלות על כינוסים
והתקהלויות .עם התקדמות פרויקט
הקומתיים מתברר שעלות הפרויקט גבוהה
ממה שתומחר .זה נובע מהצורך לבנות 68
ממ"דים (במקום  ,)64-60מהצורך לשפץ שיפוץ
רחב במספר רב יותר של דירות (מספר החברים
שבחרו להישאר בדירתם גבוה משמעותית ממה
שתוכנן) ,ומהוצאה גבוהה מהמתוכנן בתחום
התשתיות ,כולל טיפול בתשתיות של השכונה
כולה .במקביל תור החברים לבנייה חדשה גם
הוא התקצר משמעותית .המזכירות מציעה
אפוא להיצמד לתקציב ולבנות  68ממ"דים ו22-
דירות חדשות בלבד .מול המזכירות עומדת
הצעתו של אבשלום טסלר לבנות  26דירות כפי
שתוכנן ולהגדיל את התקציב שיועד לשלב זה
מכסף שיועד לשלב השני .אנחנו חוזרים
ומזמינים חברים שמתקשים בזום או
שמעוניינים להיות פעילים באספה זו לבוא
ולשבת במשטח חדר האוכל .יש לנו כ40-
מקומות בשני האולמות יחד ,שיהיו מסונכרנים
עם מסך ומערכת שמע .כדי לבקר את מספר

המשתתפים נבקשכם לשלוח הודעה לטלפון
( 050-6998567של נח חיות) וכך נוכל לשריין
מקומות .ההצבעות תתבצענה באמצעות
הטלפון ,בקישור דומה לזה שנשלח לנו לצורך
הזמנת ארוחות  ...חברים שמתקשים בהפעלת
קישור זה יוכלו לשלוח הודעה רגילה לנשיאות.
קורונה
קבוצת המבודדים (ילדים בעיקר) סביב
ההדבקה בבית ספר עמיח"י מסיימת את
הבידוד וכן גם המבודדים (צעירים בעיקר)
סביב מאומתים נוספים שנתגלו .אנו מקווים
שנזכה עתה בתקופה שקטה .בכל אופן,
התנסינו ולמדנו משני המקרים ואנו מבקשים
לחדד את הנהלים .בכל שאלה של בידוד יש
להיוועץ אם צוות המרפאה ולקבל את
פסיקתם .רופא המשפחה שלנו הוא ד"ר אבירם
דונסקי והוא ואחיות המרפאה הם שנותנים
את ההנחיות .נבקש שלא לפנות לד"ר מיטל
דיטש ,רופאת החירום שלנו ,אלא לברר דרך
האחיות.
זה המקום לחזור ולבקש מכלל החברים
והתושבים להקפיד על כללי ההרחקה
והזהירות .ההקפדה תשמור אותנו בריאים
ותפחית מהותית את הצורך בבידוד אם יידרש.
צוות צח"י וועדת הקורונה ממשיכים לעקוב
אחר הנחיות המדינה ולנווט בין הצורך לשמור
על איכות חיינו מצד אחד ולהקפיד על ההנחיות
ולשמור על בריאותנו מהצד השני .אנו נושאים
תפילה להצליח בזה ובזה.

אספת החברים תתקיים במוצאי שבת פרשת "מטות-מסעי"
 4 1 . 214ב ש ע ה  74:02בזום
כ"ו בתמוז תש"ף 2 . 7 2 7 2
שאילתות ולאחר מכן דיון על פרויקט הבנייה
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בצרור החיים
ב'
ד'
ד'
ו'
ז'
ט'
י''א
י''ב
י"ג
י''ד
י''ד
ט''ו
ט''ז
ט''ז
ט''ז
י''ז
י''ז
י''ט
כ'
כ''ב
כ''ד
כ''ח

באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב
באב

תשס''א
תשס''ג
תשע''ג
תשס''ג
תשנ''ח
תש''ל
תשע''ה
תשמ''ג
תשס"ז
תשמ''ח
תשנ''ג
תרצ''ה
תשמ''ו
תשנ''ג
תשס''ב
תשנ''א
תשמ''א
תשס''ח
תשע"ח
תרצ''ה
תשכ''ה
תרצ''ה

רחל
אלישבע
לאה
צבי-מנחם
ישראל
עזריה-ישראל
חנה
הרטה-חדוה
יצחק
אברהם
אליעזר-חיים
שלום
מנחם
מיכל
יוחנן-יעקב
אביגדור
אליקים
אסתר
אפריים
טובה
שלמה
יהודית

אחות כוננת בשבת – אוריה חושן

רוטשילד
פרלמן
כהן
ראב"ד
קטן
גינסברג
כוכבא
ימיני
ליברמן
ארליך
טסלר
גלבסקי
בר דרומא
יונס
רון
גינסברג
הקל
תשבי
שוולב
מולטר
נחליאל
ילין

MRKYAVNE@clalit.org.il

ד"ר דונסקי בחופשה מ – כ"ז בתמוז  10/01עד ה' באב  20/01כולל.
ד"ר דריה שפובלוב תעבוד כרגיל.
שעות קבלה של ד"ר שפובלוב בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
יום שלישי 13:00- 09:30
-

יום חמישי  09:00-08:00ו15:30- 14:30-
-

ימי שישי במרפאה – 17.7 :מרפאה סגורה  24.7אורית פרל
אנחנו שבים ומזכירים כי בכל הגעה למרפאה יש לתאם מראש ,פרט למקרי חירום .
לבדיקות דם יש לתאם תור בטלפון.
המשיכו בהקפדה על עטיית מסכות ורחיצת וחיטוי ידיים.
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לבריאות טובה  -צוות המרפאה
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קולות  /רחל שפירא
קֹול ִּמן ֶּה ָּה ִּרים

קֹול ִּמ ִּם ְדרֹונִּ ים

ֲה ִּת ְש ַמעֱ ,אמֹר ִּלי,

ֲה ִּת ְש ַמעֱ ,אמֹר ִּלי,

קֹול ִּמן ֶּה ָּה ִּרים?

קֹול ִּמ ִּם ְדרֹונִּ ים?

ֲב ִּרים
ומע ָּ
ֵ

זֶּה ָּלזֶּה עֹונִּ ים

ַהּקֹולֹות ִּלי ְמ ַס ְפ ִּרים.

צולי ַפעֲמֹונִּ ים.
ִּצ ְל ֵ

ישהו ִּה ְש ִּאיר
ִּמ ֶּ

ִּמי ֶּש ַם ֲא ִּזין

תוח.
ֶּאת ַה ַחלֹון ָּפ ַ

יִּ ְש ַמע קֹולֹות ְב ִּלי ֶּה ֶּרף,

ישהו ִּה ְס ִּגיר
ִּמ ֶּ

ְב ָּרזֵי ָּר ִּזים

ָּמקֹום ִּכ ְמ ַעט ָּבטו ַח.

סֹוע ֶּרת.
יקה ֶּ
מוז ָּ
אֹו ִּ

ישהו ִּה ִּכיר
ִּמ ֶּ

ִּמי ֶּש ַם ֲא ִּזין,

רוח
יקת ָּה ַ
ַב ֲח ִּר ַ

עֹוב ֶּרת
גַם ְב ִּלבֹו ֶּ

קֹורא ִּמ ֶּם ְר ַח ִּּקים.
קֹול ֵ

ַמ ְק ֵה ַלת קֹולֹות ַר ִּבים.

גוגית:
ַר ַעד ַב ְז ִּ

אֹויִּ ,ל ִּבי ִּל ִּבי!

יע.
חֹורש ָּר ִּק ַ
ָּמטֹוס ֵ

ֶּלת –
ַלג ֶּ
ָּה ֶּא ֶּבן ִּמ ְתג ְ

ישהו נִּ ְפ ָּרד
ִּמ ֶּ

ובנֹות ֵה ִּדים,
ֵהד ְ

יע.
ישהו ַמ ִּג ַ
ומ ֶּ
ִּ

ַמ ַשק ַכנְ ֵפי ַה ְת ֵכ ֶּלת.

ישהו ַב ַצד
ִּמ ֶּ

ידי,
בֹוָאה יְ ִּד ִּ

יע
ַאה ָּבתֹו ַמ ִּב ַ
ֲ

שֹוא ֶּלת
ַפ ִּשי ֶּ
ַע ְכ ָּשו נ ְ

אֹומר ִּש ְמ ָּחה.
וְ קֹולֹו ֵ

ידי.
קֹול ָּך ַהיְ ִּח ִּ
ֶּאת ְ
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