ה' בסיון תש"ף )28.5.20( -

גיליון חג השבועות ושבת פר' נשא
צאת השבת – 20:23

כניסת החג והשבת –19:18-
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מנחה ע"ש-

רבע שעה לאחר הדה"נ

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

חדשים וחביבים  /יוסי בן טולילה
תחושה נוספת שנלווית
ל'התגלות' הזאת בלימוד
תורה ,היא התחושה שכאילו
נוכחים בשעת ההתרחשות המתוארת בכתוב.
יש לא מעט אירועים הנזכרים בתורה
הגורמים ללומד להתנתק מהמציאות
ולהרגיש כאילו הוא שותף להם .וזאת ,למרות
הפער בין זמן התרחשותם של האירועים לבין
ימיו .אולי לכך התכוון לוינס כאשר כתב
שההתגלות היא במובן מסוים התוצר האנושי
שמעוררת התורה .הסיפור המקראי לא
מתיימר אמנם להיות יצירה ספרותית אלא
אמונית-מוסרית; ובכל זאת ,הוא מצליח
להמחיש את העובדות באמצעות רקע ההופך
את הסיפור לספציפי בסביבה מוגדרת.
את התמונה שמתאר לוינס משלימים
הפרשנים .פרשן הכותב פירוש ,מבהיר טקסט
קדום ללומד מדור אחר ומנגיש אותו .כיום,
המונח 'פרשנות' גלש אפילו לתקשורת .כדי
להבין תחום מסוים ,כמו כלכלה למשל ,יש
פרשן המסביר בעיה כלכלית ספציפית למי
שלא מתמצא בתחום .אז אם כן ,בזכות מגוון
הפירושים שיש לתורה ,תמיד ימצא בהם
הלומד פירוש שלא למד ,ובכך יחוש תחושה
של התחדשות .נראה לי ,שהאמרה
המפורסמת המיוחסת לר' יהושע בתלמוד,
מבטאת תחושה זו בצורה הטובה ביותר" :אי
אפשר לבית המדרש בלא חידוש" (חגיגה ג.).
חג שמח!

רבי יצחק עראמה שחי במאה ה 15-עוסק
בפירושו "עקידת יצחק" בעובדה ,שהתורה
עצמה לא הגדירה את חג השבועות כחג מתן
תורה .את דעתו על העניין הוא כתב כך" :לפי
שזיכרון התורה וקבלתה אינו לזמן מיוחד
כשאר ענייני המועדים ,אלא מצוותה בכל יום
ובכל עת ובכל שעה .דכתיב' :ל ֹא-יָמּוש ֵספֶר
יֹומם וָלַיְ לָה'
ָ
ית ּבֹו
ּתֹורה ַהזֶה ִמפִ יך וְ ָהגִ ָ
ַה ָ
(יהושע א ,ח) .בכל יום ויום אנו מצווים שיהיו
חדשים וחביבים בעינינו כיום שניתנו בו".
לאור דברים אלה נשאלת השאלה  -כיצד
לחוש דברי תורה כך "שיהיו חדשים וחביבים
בעינינו כיום שניתנו בו"?
הוגה הדעות היהודי-צרפתי עמנואל לוינס לא
היה אמנם פרשן של התורה ,אבל טען שאין
לראות אותה כעומדת בפני עצמה ,אלא תמיד
בכפוף למשמעות הקריאות השונות בה .לוינס
שחי במאה ה 20-כתב על ההתגלות בתורה,
ועל כך שהיא חלק בלתי נפרד מהגדרתה.
השימוש של לוינס במילה 'התגלות' בהקשר
לתורה מעניין ,כי המעיין בה והלומד אותה,
מגלה לעיתים קרובות דבר חדש שלא ידע
קודם ,למרות שכבר למד כמה וכמה פעמים
אותו טקסט .אולי זה אחד ההסברים לסיבה
שהעולה לתורה חותם את ברכתו במילים:
"נותן התורה" ולא "נתן" .כביכול לרמוז,
שהוא מרגיש התחדשות על ידי לימודה היום-
יומי של התורה .תחושה כאילו קיבל את
התורה מהקב"ה ,היום.
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מזל טוב לריק ודנה מדניק להולדת הנכדה ,בת לליאת ונריעד.
מזל טוב לרמי וליאורה צרויה להולדת הנכד ,בן לאביגיל (ביתה של ליאורה) ,ומאיר.
מזל טוב לירדנה ופנחס רונן להולדת הנין נכד ליעל ואיתמר בן לניצן ועומר.
מזל טוב לתמרה ומשה גלס ,ללידת שתי הנינות .נכדה ליעל ואורי ארליך ,בת לרבקה וגל ארליך
ונכדה לבת שבע ודוד גלס ,בת לרבקה ויובל גלס.

הלכות ליו"ט שחל ביום ששי  /הרב אילעאי
✓ מי שרוצה לבשל מיו"ט לשבת (כולל להוסיף מים למיחם  )...צריך לעשות עירוב
תבשילין :לפני כניסת החג ,לוקחים לחם ותבשיל (למשל – ביצה קשה) ,מברכים "אשר
קדשנו במצוותיו וצוונו על מצוות עירוב" ואומרים – "בעירוב הזה יהיה מותר לנו
לאפות ,ולבשל ולהטמין ולהדליק נר ולעשות כל צרכינו מיו"ט לשבת".
✓ את העירוב (לחם  +תבשיל) נוהגים לאכול בשבת בבוקר או בסעודה שלישית.
✓ מותר לשטוף כלים ,לחמם את האוכל ולערוך את השולחן מיו"ט לשבת.
✓ מדליקים נרות שבת בשעת הדלקת נרות ( )19:20ע"י העברת אש.
✓ יש להשאיר נר נשמה דולק מערב יו"ט!

שבועות – שבת פרשת נשֹא
התפילות בחג ובשבת תתקיימנה במניינים השכונתיים
יום שישי -שבועות
שחרית

יום חמישי -ערב שבועות
 – 19:18הדלקת נרות

קריאה במגילת רות

 – 19:35מנחה
לימוד

קריאה בתורה

ערבית

יזכור
מוסף
ערב שבת פרשת נש ֹא
 – 19:18הדלקת נרות
 – 20:00ערבית
שבת פרשת נש ֹא
 – 20:23צאת השבת

חג שמח ושבת שלום  -הגבאים
3
3

תיקון ליל שבועות
בסימן" :השפעת הקורונה על חיינו הדתיים ,הלאומיים והפרטיים"

הלימוד יתקיים בשני מוקדים
*למשפחות א'-ט' :באולם אירועים

(ולא מה שפורסם בשבוע שעבר)

*למשפחות י'-ת' :במשטח חדר האוכל.

לימוד במשטח חדר האוכל
לימוד באולם אירועים
 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 הלימוד באולם אירועים:
 00:40אביטל עופרן" :פנים אל מול פנים"
 01:15יוחנן מאלי :פחד הרבים ותפילת היחיד-מקומה של התפילה בשעת סכנה
 01:50חמוטל דברת-איתן " :קול דודי דופק" גירסת תש"ף.
לאחר הלימוד יתקיים רב שיח בהנחיית הרב אילעאי:לקחי הקורונה – האם השאלה אפשרית?

שיעורים נוספים שיתקיימו במהלך החג והשבת
בשעה  18:00באולם אירועים:

בשבועות  -נחמיה רפל" :תן לי יבנה וחכמיה"
בשבת  -הרב אילעאי עופרן":פרשת סוטה והחטא המוסרי"
חג שמח ושבת שלום
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ועדת הדת ,יסכה כוכבא וחמוטל דברת -איתן.

תיקון ליל שבועות  -בבית מדרש
00:30

הרב זכריה טובי  -ראש הכולל  -בגדרי מצוות תלמוד תורה

01:30

הרב גבריאל סרף  -ראש הישיבה  -היתר מלאכת אוכל נפש ביו"ט

02:30

הרב עמרי קראוס  -ר"מ בישיבה  -תפילה במניין

03:30

הרב יצחק דעי  -ר"מ בישיבה  -הייתכן שרצו לפסול את דוד מלבוא בקהל?

מספר הערות והבהרות:
א) ניצמד להנחיות ולכללים :שטיפת ידיים בסבון לפני כניסה ,ריחוק של  2מטר לפחות ,ומסיכות.
ב) לא להיקהל ליד הכיבוד הקל ולשמור כוסות חד-פעמיות אישיות לשימוש חוזר או לזרוק לאשפה.
ג) לצערנו לא נקיים תפילת ותיקין גם כי לא ברור לגמרי שיהיה מניין ,גם כי לא מצאנו גבאי שיהיה
אחראי לכך .וגם ,ובעיקר ,כי ההנחייה בקיבוץ לגבי החג וגם לגבי השבת היא שחוזרים למניינים
השכונתיים.
חג שמח! – יעקב וכמן
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משגיח מן החלונות
מנייני השכונות בצל הקורונה
הגבלות התנועה עם התפרצות הקורונה היו דרמטיות .באחת ,קצת מבולבלים ,קיבלנו הוראת שעה שהשאירה אותנו
מכוסי פה ספונים בבתינו .המניין בבית הכנסת קרס .כבו האורות וכל ההתרחשות הרוחנית של תפילות ושיעורים
נאלמה דום .לחלק מהציבור הגזירה היתה קשה מנשוא עד כדי נקיטת צעדים .המניינים צצו כפטריות אחרי החלונות.
לכבוד חג מתן תורה ולקראת חזרתנו ,בע"ה בקרוב ,להיכל וברוב עם ,אנחנו מבקשים לעשות לכם היכרות עם
המניינים שקמו יֵׁש מֵ אַ יִן כעץ חיים למחזיקים בה ותומכיה מאושר .איך מניין נולד? הנה לפניכם:

מניין "אין זיתים" – ראשון המניינים – גם כשעדיין היה אסור
ושירים תערוג' .ממרפסת ביתו ארי גינוסר
ה"מרא דאתרא" של המניין ,העביר בכל שבת
"וורט" .עם הזמן זכינו לחברים נוספים
שהצטרפו אלינו ,מהשכונה הקרובה ומשכונות
רחוקות יותר .מההתחלה עזר רון ברטוב
בניהולו של המניין ויחד דאגנו לחזנים.
בהמשך הצטרף אלינו יהודה מרוז עם ניסיונו
הרב ,ביד אמונה ,דאג לבעלי התפילה ולקוראי
פרשת השבוע שב"ה לא חסרו.
תפילות שלא נשכח – בוקר שבת ,תפילה
ראשונה בסגר ,כשברכנו את חודש ניסן בשירה,
ומי חשב אז שנברך גם את אייר וסיוון במניין
השכונתי  ...וכן תפילת יום העצמאות החגיגית
שהתקיימה בליווי ניגונם המזוקק של אהוד
והדס איתן".
לסיום ,מייסדי המניין מודעים לכך שחלק
מהפעילות לא היתה על דעת המוסדות בשל
אימת המגפה אבל ,במחילה ,אם נגדיר את
התפילה בציבור כהפגנה ,ככזאת מגיע לקבל
ציון 'עובר'.
לסיכום ,היו אלה ימים של תפילות מרגשות
ומאחדות ובקידוש ה' גדול.

מספרים מוטי ומיכל שליסלברג" :הדלקנו
נרות שבת וקיבלנו את השבת ,השבת הראשונה
של סגירת בתי הכנסת .אחרי ההלם הראשוני
הבנו שלא נוכל להשלים עם כך שלא תהיה
תפילה במניין .באותו ליל שבת ,גייסנו את
השכנים הקרובים ,יצאנו כל אחד אל מרפסת
ביתו וצעקנו את נשמתנו בתפילה .הצעקה שלנו
הוליכה את הקול ופתאום מכל חלון ,מכל
מרפסת עולה תפילה .גם ממזרח ,מבתי
הקומתיים נפתחו חלונות וגם מהם עלתה
תפילה.
שכנים מבניינים סמוכים הצטרפו ,חלקם
ירדו לכר הדשא ,תפסו מרחק ,איש וכסאו
בידו .בפעם הראשונה התפללנו ב"מניין
משתף" ...מאותה שבת מרוממת נפש היה ברור
שאין דרך חזרה .מעגל התפילות הלך והתרחב
לכל תפילות השבת ולאחר מכן באופן טבעי גם
לכל תפילות ימי החול.
בהמשך הצטרפו אבלים טריים וזכו באמירת
קדיש במניין וזיכו אותנו באמירת 'אמן'.
אבל תפילת השבת עלתה על כולן .חזנים
חדשים עלו ובאו ,ילדי השכונה נתנו קולם,
בנים ובנות שרו יחד במקהלה ב'אנעים זמירות
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מניין משגיח מן החלונות – נקיפות מצפון
וחשבון פשוט יבהיר מדוע לא נאלצנו אף
לא פעם אחת להמתין לעשירי למניין.
מדובר על מניין של בעלי-בתים הרגילים
להתפלל שחרית בבית הכנסת ומנחה-
מעריב במניין השכונתי ,ועבורם התחלת
התפילה בשעה  06.00היא פינוק אמיתי.
חסרונו של "בעל קורא" הביא אותנו
להסתפק בקריאת תורה מתוך החומש ,אך
הימצאותם של חזנים מעולים תורמת כל
שבת לשמירה על המסורת וליצירת אווירה
משפחתית חמה וטובה .לפי הצעת
המתפללים הנהגנו לומר ברכת "מי שברך"
לצוותים הרפואיים המתמודדים ללא לאות
עם נגיף הקורונה ,ואנו אומרים ברכה
מיוחדת להחלמתם של כל נפגעי המגפה
ברחבי העולם .עם התמסדות המניין
התווספו על הדשא עוד ועוד כסאות כתר
מכובדים ,נקבעו שיעורים קבועים
ומאולתרים ,ויש תחושה שיהיה "קושי"
לחזור הביתה ,לבית הכנסת.

נחמיה רפל ייסד את המניין .בתחילה
התגלו קשיים ,ולו בגלל שהיינו חייבים
לקבל את הסכמתה של מיכל רפל ראשת
צח"י .היה ברור לכולם שכל חריגה
מהכללים הנוקשים עלולה למוטט את
הבניין ואת המניין .מה שהחזיק את ראש
המניין מעל המים היה הרצון המשותף ושני
המחויביים של השכונה ,ישראל זלקינד
ויהודה יוסף שקולו הרם" ,יתגדל
ויתקדש" ,מלבד היותו בוקע שערי שמיים
היה בכוחו גם לחדור לתוך הבתים פנימה
בבחינת בֶּ ן אדם מַ ה ְּלָך נ ְּרדם?
מוסיף נחמיה:
ייחודו של המניין בשכונה הצפונית הוא
במה שאין בו ובמה שיש בו :אין בו ילדים
קטנים ואף לא נערים וצעירים ,ולכן אין
"מתחיל" צעיר ,אין ילד שיוביל את שירת
"אנעים זמירות" ,ואין מי שמגיע למניין
כדי לקבל סוכריות .מצד שני ,יש בו
מדשאה מרכזית המוקפת בשישה בתים,
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המניין שסופר את כולם
או בשמותיו הלא רשמיים" :עדו לה' כי
טוב" ו"שטיבל תפארת שמעון (בזק)".
המניין השכונתי שלנו הוקם ביוזמתו של
עדו עפרוני שהוא למעשה הרוח החיה של
המניין והוכתר כנשיא המכהן והחלופי גם
יחד .הנשיא הקים קבוצת וואטסאפ
ייעודית שדרכה הוא מנהל את המניין ביד
רמה .הנשיא גם דואג לגייס ש"צים ,ספר
תורה ,קוראים בתורה ,דרשנים ,אמצעי
תאורה וקירור ,תרומות לקידושים ועוד.
הגיבור השכונתי שלנו הוא שמעון בזק,
שמנעים לנו בניגון ,בשירה ובקריאה
בתורה .שמו של "המניין שסופר את כולם"
יצא למרחוק ,ומשבת לשבת הצטרפו אלינו
עוד משפחות .חווייה מיוחדת היתה בשבת
פרשת אֱ מֹר ,בה קראו את פרשת
בר המצווה שלהם נער בן  16ונער בן .85

(תפילת הקוטג'ים)

במהלך קריאת התורה החל לרדת גשם
ובמבצע מהיר פונתה עמדת הקריאה אל
הקארדו הסמוך .נציין שהעציונים לא
התרגשו והמשיכו לשבת במקומם תחת
כיפת השמים .במניין שלנו ,גם ילדות
מנעימות את שיר הכבוד ובקידוש שלאחר
התפילה מקדשות גם נשים .תפקידים
נוספים במניין :גבאות מקצועית :אבשלום
כהן  .עזרים טכניים (כולל מחצלת לברכת
כהנים) ניר בטר .תאורה :נחום ריין .קידום
ילדות ונשים :גלי כוכבא .ההודעה על
השיבה בקרוב לבית הכנסת תפסה אותנו
לא מוכנים ,מצד אחד שמחה גדולה ומצד
שני נתקשה לוותר על האווירה המיוחדת
של המניין שלנו.
כתבו :משפחות נחליאל ובית אריה

מניין בסימן שאתה צעיר – מניין "אחיעד"
להיות נוכחת .המניין אומנם נקרא על שמי
"מניין אחיעד" אבל הקרדיט הוא לכולם.
יובל גרינשטיין שלקח על עצמו להיות
אחראי השכמה ,ואנחנו שלקחנו על עצמינו
את האחריות על תפילות השבת המתוקות.
קבענו מראש מי יהיו בעלי התפילה .בשבת
בבוקר יובל עבר מבית לבית ונקש על
הדלתות וקרא משהו כמו "ישראל עם
קדושים קומו לעבודת הבורא" .בליל שבת
התקיים שיעור שאותו העבירו מיטב
המלמדים בשכונה .בשבת בבוקר ועל פי כל

לאחר אימון הקמה קצר ,כיאה לחיילים,
"תפסנו ַקו " עם המניין באזור האשכול
שליד הגן הכחול .המניין שלנו הצטיין
לאורך כל הדרך ברוחו הצעירה והוותיקה
כאחד ובשילוב הנדיר של גילאים מקטון
ועד מוותיקי הקיבוץ מויש'לה שטיינר.
מספר אחיעד מובשוביץ ,בעלה של תמרי
(אטיאס)" :כמו רבים ,גם אנחנו חששנו
מהחלל שייווצר ללא תפילות השבת .לקחנו
אחריות ויצקנו לתוך השבת משמעות
כהלכתה .אווירת השבת היתה חייבת
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יצאנו בריקוד דגלים מרגש בתפילת יום
העצמאות בכיכובם של יובל ואחיעד.

הכללים עשינו קידוש צנוע ועוצמתי .מבעלי
התפילה המובילים במניין היו יניר מרמור,
החתן הצעיר אריאל גוטליב ואני .עוד סייעו
בהפקה המנהל הלוגיסטי ,אופק אניקסטר
והמוחות יניר מרמור ואביתר רובין .את
דברי התורה העבירו מזקני המתפללים ערן
שטיינר וצעיר המתפללים אריאל גוטליב.

וכמובן אי אפשר שלא להזכיר את כל
האלופות שדאגו למטעמים
הנשים
משובחים לקידוש  -והכי חשוב ,שהיו
שותפות מלאות בתפילות ובשירה.
לסיום ,המניין שלנו הצליח מעבר לשימור
ולכיבוד או וירת השבת ,לאחד בין כל

רגעים בלתי נשכחים – ריקוד ליל שבת בו
רוקדים המתפללים עם כיסא המונף
באוויר הוא קוו ההפרדה בין חבר לחבר .זה
אוחז ברגל שמאל וזה אוחז ברגל ימין,

שכבות הקיבוץ ,מבוגרים ,צעירים ,חברים
ושכירים כאחד".

קרוב אבל עם הריחוק הנדרש.

המניין מאדני החלונות
לבתים וללב .אלי הביא לנו קול מיוחד ,קול
משלב .תפילה בנוסח אשכנז עם פריצות
לנוסח הירושלמי המקורי .התפילות
התקיימו בליל שבת ובשבת בבוקר ובמנחה.
את פרשת השבוע קראנו מתוך החומש .עם
הזמן וההקלות חלק מהמתפללים כבר
הרשו לעצמם לצאת מהבית ולהצטרף
למרכז .בשבת בהר-בחוקתי כבר הרחבנו
את הפעילות ועשינו קידוש ,לפי כל כללי
הריחוק ,וזאת לרגל שמחת משפחתנו עם
הגיע נכדנו אלעזר למצוות .כן ,חוויה מיוחד
ומאחדת".

ליד בית משפחת וכמן מתקיים מניין
שבימיו הראשונים היה רובו איש מחלון
ביתו .המיקום של המניין היה ייחודי בכך
שחלונות הבתים פונים למרכז ,שם עומד
שליח הציבור וכולם ומתפללים ועונים
אמן.
מספר יעקב וכמן" :לא היינו הראשונים,
אך בזכות נשים צדקניות שעודדו אותנו
הצטרפנו והקמנו את המניין .חששתי
בהתחלה אבל קול המניין היה חזק ועצום
מאתנו .בראש בעלי התפילה עמד אלי כהן
שסלסל בקולו ,קול שנשמע למרחוק .החזן
עמד במרכז הדשא וקולו העָ ֵרב חודר
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"מפי עוללים יסדת עוז"
מניין מרפסות שכונת הפעוטונים  /צביקי טסלר
שולחן ועליו הגבהה מיוחדת שנבנתה על ידי
אבשלום טסלר מדלת ששימשה בעבר לארון
במטבח של אולם האירועים ,בבחינת מעלין
בקודש.
מסורות קטנות החלו להירקם – מייק
נעמן ,שמקדים ומגיע מבית סביון ,רפי
שרקי ,שמשלים מניין ממרפסת הקומה
השנייה ,צלצול הפעמון שבידי תולי
בגלייבטר לקראת מנחה ושיעורו של נח
חיות בין שחרית למוסף בשבתות .אפילו
מקומות קבועים למתפללי המניין הקבועים
החלו להתארגן.
נזכור את תפילת השבת הראשונה בה
במהלך תפילת מוסף החל לרדת גשם
ונאלצנו להסתופף (ולא חלילה להצטופף)
תחת גג הקארדו בבניין הסמוך של טובה
ויצמן.
בשבת שעברה קיימנו קידוש לציון תום
ימי המניין המקומי שלנו בימות החול.
ברגשות מעורבים נשוב לבית הכנסת
ולמניינים הקבועים ,שכן דוק של קסם
ושאר רוח נח לו על התפילה השכונתית הזו.

מניין שכונת הפעוטונים נולד מצורך
שמקורו ,כמו אצל כולם ,בסגירת דלתות
בית הכנסת בשל מגפת הקורונה .בתחילת
הדרך ,כשפסו לחלוטין מניינים מהארץ ,עוד
מצאו אומרי הקדיש שבינינו פתרון זמני
במניין חתרני בבית האבל ,אבל לאחר מכן
היה ברור שצריך לתת מענה מסודר יותר
בתוך השכונה.
הוקמה קבוצת וואטסאפ שכוללת את כל
פוטנציאל חייבי התפילה במניין אשר
מתגוררים בשכונה ,ועם הזמן הצטרפו
אחרים וטובים שאפשרו לנו לקיים שלוש
תפילות ביום במניין.
אנחנו גאים שספר התורה שנתרם על ידי
אמא ז"ל ודודה חנה שתיבדל לחיים ,ונכתב
לזכר נספי השואה ממשפחתנו ,מלווה אותנו
בתפילות ,ופרשות השבוע נקראות ממנו
כסדרן ,שני חמישי ושבת.
בעל קריאה לשבת זה בהחלט אתגר.
בשבת הראשונה עוד קראנו מתוך חומש,
אבל בע"ה בשאר השבתות שבהן התקיים
המניין קראנו מתוך ספר התורה .יעמדו על
הברכה בעלי הקריאה יצחק ברוכי ,שמעון
בזק ,אלעד וגנר ואיל זנה.
על החלק הטכני לקח חזקי כוכבא אחריות
– שלף פעמון ,העלה אור ,התקין שמשייה
להצל על שליח הציבור ואף העמיד מאוורר
שיצנן את התלהבות בעל התפילה בימים
חמים במיוחד .לתיבת שליח הציבור אלתרנו
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הרב אילעאי – בית הכנסת השומם
שני דברים לא תמצאו בכניסה לבית הכנסת
בקבוצת יבנה  -מזוזה ומנעול .הראשון הוא
הלכה פשוטה ,השני הוא מדיניות עקרונית.
בית הכנסת פטור ממזוזה ,כך נפסק בשולחן
ערוך ,שהרי רק מקום שגרים בו חייב
במזוזה .ובבית הכנסת שלנו איש אינו גר,
וגם לא סועד או ישן .כשיש קידוש ,הוא
מתקיים מתחת לפיקוס מחוץ לבית הכנסת,
ולהירדם בדרשה של הרב לא נחשב שינה של

(פורסם בדף הפייסבוק)

שכונתיים רבים ,תוך שמירה מוקפדת על
הנחיות הבריאות .הזמינות הגדולה של
המניינים השכונתיים ,בצירוף הצורך
ב"עשירי" למניין ,ואולי גם קצת בגלל לחץ
חברתי ,גרמו לרבים שלא פוקדים את בית
הכנסת בימי חול ,להגיע לתפילה יום יום.
מהיתרונות
להתעלם
קשה
בנוסף
שבהזדמנות לשבת בתפילה יחד עם כל
המשפחה,

ממש...

אך

בנפרד

מאחרים.

מדי פעם מבליחה לה המחשבה המוזרה -
האם בית הכנסת הוא מטרה או אמצעי? אם
משמעותה של החזרה לבית הכנסת הוא
ירידה במספר המתפללים והמתפללות
וויתור על כמה וכמה יתרונות ,שמא אולי
כדאי להמשיך עוד קצת עם הקורונה.
למרות האהבה העצומה לבית הכנסת,
מזדחל איזה קול שתוהה האם כדאי אולי
להישאר עוד במצב הנוכחי.

ההחלטה שלא לקבוע מנעול בדלתות בית
הכנסת קשורה במדיניות עקרונית ,שבית
הכנסת צריך להיות פתוח תמיד .שכל
הרוצה לבוא בשעריו יוכל לעשות זאת מתי
שרק ירצה ,ואולי חשוב מכך  -כשאין חור
למנעול ,גם אין מפתח .וכשאין מפתח איש
לא יכול לראות עצמו כמי ש"מחזיק את
מפתחות בית הכנסת" ,ברמת הפשט והדרש
כאחד.
כבר חודשיים שבית הכנסת שלנו סגור.
ההחלטה לסגור אותו עוד לפני שהממשלה
הורתה על כך ,היתה אחת הקשות
שקיבלתי ,והביקורת והכעס שספגתי על כך

כשאמרתי את זה לידידי הרב אבינדב הוא
אמר לי שגם לגלות התרגלנו ,וגם לגלות היו
יתרונות ,אבל חובתינו לחזור למקדש המעט
ולהחזיר שכינה לביתה .ומצד אחד אני
מסכים לגמרי ,אך מצד שני לא יכולתי שלא
לחייך לשמע הדימוי הזה  -הרי "מקדש
המעט" שלנו ,ובתי הכנסת שבכל עיר ,יישוב
וקהילה ,הם עצמם תוצר של הגלות (למרות
שכנראה היו בתי כנסת עוד לפני החורבן).
כשגלינו מירושלים וחרב המקדש ,הפכו בתי

מהדהדים בי עד היום.
כבר חודשיים שבית הכנסת כמעט שומם.
רוב המדינה חזרה לפעול ,אך לבית הכנסת
טרם שבנו .הצרה היא שהתחליף שמצאנו
לא כל כך גרוע .בקיבוץ התארגנו מניינים
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שנישאר בגלות החדשה  ...כמה אירוני.
אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו יוצרים
מציאות על פי האידיאלים שלנו ,לפעמים
אנחנו לא שמים לב עד כמה האידיאלים

הכנסת לתחליף הזמני .בכל תפילה אנו
מזכירים את הזמניות הזו ,ומציינים את
הגעגוע למצב שלפני הגלות .כעת ,להבדיל
אלף הבדלות ,גלינו מבתי הכנסת ובמקום
להמשיך להתגעגע למקור אנחנו מתגעגעים
לתחליף .גלינו מהגלות ,ואנחנו כמהים
לגלות הקודמת ומזדעזעים מהמחשבה

שלנו מושפעים מהמציאות.
סייעו בהכנת הכתבות:
שמשון גוטליב ועדו עפרוני

הארו ת שוליים
 המניין של אמנון  ,מנחה וערבית ,בשכונה הצפונית שב לפעול
 ראויים לשבח הלימונים וחברת הנעור ים שפתחו ליד הבריכה מניין בימות החול תוך הקפדה
על כל ההנחי ות ובלילות השבת האחרוניםעברו להתפלל בפתח בית סביון בבחינת :
" ְנ קַ דְ מָ ה ָפ נָיו ּבְ תֹודָ ה ּבִ ְז מִ רֹות ,נ ִָר י ַע לֹו " לשמח ולרנן את יושבי הבית .

ספריית בית עקד
החל מהשבוע הבא ,ט' בסיון ( ,)01.06נפתח את הספרייה לקבלת קהל גם בערבים.
ביום שני19:00 – 18:00 :
יבום חמישי 10:00 – 09:00 :ו19:00 – 17:30-
נמשיך להשאיל ספרים לחברים המעוניינים על פי בקשתם גם דרך הדואר.
אפשרית החלפת ספרים גם בשעות הבוקר ,בתאום מראש.
להתראות! אסתר וצ'ף.
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
אספה
לאחר שלושה חודשי הפסקה אסיפות

המעבר למבני הקומותיים המשופצים .חברי
המזכירות קבלו באופן כללי את עקרונות
ההצעה והתיקון חזר למזכירות לניסוח
מדוייק וברור יותר.

החברים חוזרות .במוצאי שבת הקרוב ניפגש
לדון בשלושה סעיפים :בחירת ועדת מינויים
חדשה ,הצעה להרחבת הנטיעה של מטע
האבוקדו (במרץ  )2021והצעה לפתיחת
החינוך .כזכור ,קבוצת חברים הגישה בקשה
לאפשר למשפחות לשלוח את ילדיהם ללמוד
במוסדות חינוך מחוץ ליבנה .לאחר עבודת
הכנה של צוות ראשוני הטילה האסיפה על
ועדת חינוך ועל המזכירות להציג הצעה
מעשית לפתיחת החינוך .ההצעה נדונה
והתקבלה במועצה (שלא דנה בהיבט
העקרוני של הסוגייה) וחולקה בתאי הדואר
לעיונם של החברים.

נוהל טיפול פסיכולוגי
כזכור ,במסגרת פעולות רבות שננקטו לשם

חיסכון בתקציב הקיום עלתה הדרישה
לעסוק בתחום הטיפול הפסיכולוגי .צוות
בהרכב שפרה אניקסטר ורבקה ריין (צוות
פרט) ,דבורית אדר (מנהלת תחום
הבריאות) ,נח חיות (מזכיר פנים) ואילת בן
צבי (עו"ס) עסק בנושא במשך זמן רב
ובזהירות הראויה וניסח מחדש נוהל על פי
המקובל בתנועה הקיבוצית ועל פי צרכיהם
של חברי יבנה .הנוהל הועלה לקהילנט
וחברים שירצו לקבל אותו מוזמנים לפנות
ליפעת במשרד .צוות פרט יחל להפעיל את
הנוהל בימים הקרובים.

מועצה
חברי המועצה התכנסו בשבוע שעבר לישיבה

מן המניין במשטח חדר האוכל .בסעיף
הראשון נתנה הערכה בכמה תשפיע פתיחת
החינוך על תקציב החינוך .ההערכה כמובן
תלויה בשורה של משתנים שאין עליהם
תשובה בשלב זה ,אבל ההערכה הייתה
שהעלות הנוספת תהיה סביב  ₪ 1,000לשנה
לתלמיד ,ובכל מקרה לא תוספת שתשפיע
באופן מהותי על כלל תקציב החינוך.
בסעיף השני הגישו המזכירות וועדת חברים
הצעה לתיקון בתקנון דיור .ההצעה נועדה
לתת יתרון בבחירת הדירה (קומה ראשונה
או שנייה ,מיקום) למשפחות הצעירות בעת

בנייה
פרויקט בניית הממ"דים ושיפוץ והרחבת

הקומתיים יוצא לדרך! הקבלן כבר כאן,
נעשה סקר תשתיות ובקרוב יתחילו בהנחת
תשתיות חדשות .ביום שלישי הקרוב נקיים
מפגש עם כל דיירי הקומתיים שבדירותיהם
ייבנה ממ"ד או יתבצע שיפוץ .הפרויקט כולו
מתוכנן להימשך כשנה ויצריך יציאה מהבית
לתקופות קצרות או ארוכות וישפיע אפוא
על כלל הקיבוץ.
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הנה ימים טובים,ימים באים ימים טובים ...
מקווים שבקרוב נחזור לשיגרת אירועים רגילה
תודה לצוות יום ירושלים :שחר ברלב ,עציון הראל ,פנחס חושן ,אבשלום וקארן כהן ויסכה כוכבא,
על אירוע מושקע .על תכנון ,על לוגיסטיקה לא פשוטה ,על ארוחה טעימה ,על אווירה טובה ,ועל
הביחד.
תודה מקרב לב לשמעון בזק ולאוהד טאוב ,על השירה והנגינה בשכונות ,על ערב שירה מהנה.
תודה לאביהו אשבל על מעגלי המתופפים.
תודה רבה לילדי חברת נעורים לשוהם וליובל המדריכים על מצעד וריקוד הדגלים .ועל שיתוף
הפעולה לכל אורך הדרך.

תודה לכל שליחי הציבור על תפילת ערבית.
תודה ענקית לדורון לנג ,שלאורך כל התקופה נתן שרותי הגברה  -תמיד עם מאור פנים ,חיוך
ומקצועיות .תודה לכל צוות ההגברה שנתן יד בכל האירועים.
תודה לכל התורנים  ,המתנדבים על המלגזה ,לנהגים ,לצוות האקונומיה  ,ולכל מי שתמך ועזר.
תודה לצוות שבועות :מירב ברלב ,טליה גולדנברג ,רני יעקובי ,רעות סער ונטע קנדל ,על הפנינג של
חג בלבן ,על המחשבה ,היצירתיות וההשקעה .היה כיף מהנה ,חוויתי ,טעים ונעים.
תודה לכל האופות בפרוייקט "אופים בצוותא  -עוגה לסבתא".
פסיפס קיבוצי :פרוייקט קהילתי בזמן הקורונה .תודה לכל המשפחות שעשו עבודה מדהימה,
השקיעו ,יצרו ,נהנו ,וביחד יצרנו יצירה נפלאה.
פרוייקט מדהים שדרש הרבה הכנה וחשיבה ,יצירתיות ,תכנון ,תקציב ...
תודה לצוות קורונה שעזר בהובלת הפרוייקט.
תודה ענקית לצוות התלייה :שלום אריכא ,זהר ברטוב ,איתמר דיטש ואמנון כ"ץ ,על נתינה מכל
הלב ,תכנון וביצוע למופת .יישר כוח ענק לכולם.

חג שבועות שמח  -ועדת תרבות

עונת השקיית הדשאים נפתחה
עונת ההשקייה נפתחה .על מנת למנוע נזק לרכוש ולאפשר את ההשקייה כראוי ,יש לפנות
את הדשאים מחפצים עד חצות הלילה ,מועד התחלת ההשקייה.
נבקש ליידע אותנו מראש על כל שימוש או אירוע שמתקיים בדשא.
כיסוח הדשאים ייעשה בתחילת כל שבוע.
אנא הקפידו לפנותם ערב קודם (כלומר מוצ'ש /ראשון).
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בברכה ,צוות הנוי

אחות כוננת בשבת – אורית פרל

MRKYAVNE@clalit.org.il

אחות כוננת חג שבועות – אורית פרל
שעות קבלה של ד"ר דונסקי וד"ר שפובלוב (רופאה מתמחה) בשבוע הקרוב:
יום ראשון 15:30-14:30
יום שלישי 13:00- 09:30
-

יום שני 15:30-14:00
יום חמישי  09:00-08:00ומ  14:30 -עד 15:30

ימי שישי במרפאה  :יום שישי י"ג בסיון  - 05/06המרפאה סגורה .במקרי חירום רפואיים בלבד ניתן
לפנות לאחות כוננת .יום שישי כ' בסיון  - 12/06ליזט
✓ההגעה למרפאה עדיין בתיאום מראש הן לבדיקות דם והן לאחות/רופא

שהשמחה במעונם

ב

בשבת פרשת בהעלותך ,י"ד בסיוון ( )6.6יתקיים בר המצווה של אופק אריכא.
בשבת פרשת שלח ,כ' בסיוון ( )12.6יתקיים בר המצווה של עדן גלס.
בשבת פרשת חוקת ,ד' בתמוז ( )27.6יתקיים בר המצווה של טל עמיר.
דירות האירוח יעמדו לרשות המשפחה ככל שיידרש

ענף הרכב – חידוש שירות הסעות לחבר
בשעה טובה חזרנו לשגרה.
אפשר לחזור להזמין דרך האפליקציה או טלפונית דרך אפרת זנה נסיעות לכל הסביבה.
את הנסיעה חזור יש לתאם עם אפרת.
כל אחד יכול ומוזמן להזמין הסעות.
שעות ההסעות הן:
 7:15יציאה מהמרפאה לקפלן ורחובות .לרמז מגיעים עד השעה .8:30
נא להשתדל לקבוע תורים בהתאם.
 7:30נסיעה לאשדוד .בתיאום עם אפרת.
 9:50נסיעה שנייה לקפלן ורחובות.
 13:00נסיעה נוספת לאשדוד.
במידה וזיהתם חוסר מים במערכת המגבים ניתן למלא אותה במוסך בשעות העבודה.
בברכת נסיעה בטוחה  -ענף הרכב
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שיר השדה  /אברהם שלמה עמיאל
עַ ל שָ דֵ נּו ַרד הָ עֶ ֶרב
ֲעלָטָ ה עַ ל נִיר ָוגַן.
ּובַ ֶּתלֶם ַרְך הַ נֶבֶ ט,
עֹוד צֹומֵ חַ הַ דָ גָן.
ִמי ָיגֵן עַ ל טַ ף שָ דֵ נּו,
ֶאת ַל ְחמֵ נּו ִמי ִי ְנ ֹצר?
כְ נַף הַ לֵיל – ִמ ְשמָ ר ַלּב ֶֹקר,
הַ חֲ לֹום – חֲ לֹום ִמפְ ָּתן לָאֹור.
נּומָ ה נִיר עֲמַ ל ַכפֵינּו,
צְ פֹן הַ ז ֶַרע עַ ד ִיגְ דַ ל.
יֹום יָבֹוא – ָּתנּוב ּבְ שֶ פַע,
הַ ּבְ ָרכָה ֵּת ֵרד מֵ עַ ל.
יָם שֶ ל פָז ְּת ִהי ִש ֹּבלֶת
שֹוקק ּבְ יֹום ָקצִ יר,
גַל ֵ
נּומָ ה נִיר ּבְ חֵ יק הָ עֶ ֶרב
עַ ד יּונַף יּונַף מַ גָל ּבְ ִשיר
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