ז' באייר תש"ף )1.5.20( -

באמת חוזרים
לבית הספר?!
(עיצוב שער  -ש.ג)

פרשת אחרי מות-קדושים
צאת השבת –20:02

כניסת השבת 18:59--
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צאת השבת – 20:02

כניסת השבת – 18:59

נתפלל את התפילה הציבורית ,המשותפת בזמנים מאוחדים ,כל אחד בביתו/ה או במניינו/ה.

מנחה ע"ש-רבע שעה לאחר הדלה"נ

שחרית מניין ראשון 7:00 :מניין שני8:30 :
מנחה בשעה 17:00

זמני תפילות במשך השבוע  -שחרית ב  07:00 ,06:00 -ו08:00-

מנחה גדולה 13:30 :ו17:15-
ערבית – חמש דק' לפני צאת השבת

חמוטל דברת איתן
לגאווה ושמחה לאומיים .בסוף של שבוע בו
אנו מרוממים על נס את גיבורינו הקדושים,
פרשת קדושים מזכירה לנו שגם אנו יכולים
להיות קדושים .קדושים ביום יום  -בחומר
וברוח ,במעשים הקטנים ובפרטים הקטנים.
עלינו לזכור את חובתנו  -לקדש את החול,
לרומם את מעשי היום יום ,לדבוק בדרך ה',
כי אז נוכל להגיע אל חברת המופת שאנו
שואפים לה במדינתנו ולחוש את אותה גאווה
לאומית של יום העצמאות .ובקיבוצנו הקטן -
ימים אלו של יחד ,של עשיית רבים לטובת
אחרים ,של מאמץ כביר לשמח ולעזור אחד
לשני  -ימים אלו מרוממים את רוחנו ונותנים
לנו לחוש שאנו מתרוממים קמעה לכיוון
החברה הקדושה.
ברצוני להאיר על ביטוי אחד בפרשה
שדומה לביטוי המוכר לנו מאד ,אך משום מה
הוא זכה לפחות יחסי ציבור" :וכי יגור אתך
גר ...ואהבת לו כמוך ."...כולנו יודעים לדקלם
"ואהבת לרעך כמוך" אך אנו נדרשים לאהוב
גם את הגר ,הזר ,כמונו ,לא רק את ֵרע,
המוכר והאהוב .אשרינו שזכינו לאהוב,
לשמח ולרומם את חברינו בימים אלו והלוואי
ונצליח להגדיל ולהרחיב יכולת זו גם אל עבר
"הגר".

פרשת אחרי מות נפתחת בתיאור עבודת הכהן
הגדול ביום הכיפורים  -רגע שיא של קדושה
והתרוממות הרוח שנדמה שאף אחד לא יכול
להתקרב לו .לעומתה ,פרשת קדושים נפתחת
בכותרת "קדושים תהיו כי קדוש אני"
דרישה והצהרה שיש בידי בני האדם
הפשוטים להגיע לקדושה .אני תמיד מתרגשת
מחדש מרצף המצוות של פרשת קדושים .יש
פירוט  -מבולגן משהו ,של הנחיות ומצוות
כיצד להיות קדושים .כיצד להידמות לקב"ה.
נדמה שאין סדר והגיון ברצף הצווים ונראה
כאילו המצוות נדחפות ומנסות להגיע
לקידמת הטקסט :שמירת שבת ושמירה על
החלש .יראת ההורים .לקט פאה ופיגול ,וכו'
והכל כרוך אחד בשני :קדושת הארץ ,קדושת
האדם ,מאכלות אסורים ועוד .אין סדר ,אין
הגיון .כאילו להדגיש לנו :אל תנסו לעשות
היררכיה  -אין ערכים נשגבים מאחרים .כדי
להידמות ולהתקרב לקדושת ה' צריך להקפיד
על כל מכלול המצוות המקיפות את כל
אורחות החיים  -הארציים והרוחניים.
"אלוקים נמצא בפרטים הקטנים"  -ביחס
לחלש ,בדאגה לאדמת הארץ ועציה ,באוכל
שאנחנו אוכלים ,במילים היוצאות מפינו
ובבגדים שאנו לובשים.
אנחנו בסופו של שבוע שבו עוברים מימי
זכרון ליום העצמאות ,מזכרונות כואבים
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בס"ד ,יום חמישי ו' אייר תש"פ

דברים ליום הזיכרון לחללי צה"ל  /נחמיה רפל
אחיי ורעיי
לא איש בשורות אנוכי .באתי לומר לכם –
אנחנו שוב ְּבמאבק .מלחמה אחרת לגמרי.
אזרחית ,רפואית ,בריאותית .מלחמה
שקטה .ללא מטוסי קרב באוויר ּוללא
ספינות חמושות בים ,אך עם הרבה צבא
ביבשה :יש בה גיבורי רפואה ,מלאכי עורף,
חיילי מפקדה ושוטרי תנועה .מלחמה
אחרת ,שגם בה יש ה ְּמסכְּ ִנים את עצמם ,גם
בה יש גיבורים בעל כורחם ,ויש בה גם
נפגעים ,ומתים ,ומשפחות המאבדות את
יקיריהן .ועם כל ההבדל והשוני ,כמו
במלחמה שלכם ,כמו בקרב שעצר אתכם –
אנחנו יודעים שאין לנו ברירה אלא
להמשיך ,ולנצח .ל ֹא ְב ַח ִיל וְ ל ֹא ְבכ ַֹח כִ י ִאם
רּוחי ָא ַמר ה' ְצבָ אֹות.
ְב ִ
היום שקט כאן יותר מהרגיל .מטבעו,
בית קברות הוא מקום שקט ,מקום של
הליכה על קצות האצבעות ,אך למען האמת
– אצלנו ביבנה ,פעם אחת בכל שנה בית
הקברות הזה הוא מקום רועש .עצוב-שמח,
חמוץ-מתוק .ביום הזה ,כל שנה ביום הזה,
אנחנו נפגשים כאן בטפיחות על שכם,
בלחיצות ידיים ,בחיבוק אוהבים ובדיבוק
חברים .כל שנה אנחנו נפגשים כאן ִבכאב
עצום על האובדן וההחמצה ,משוחחים עם
עצב עמוק בלב ועם חיוך מתוק בעיניים.

השנה הכל שונה .עכשיו צריך לשמור
מרחק ,צריך להימנע ממגע ,צריך להישאר
בבית – וזה קשה .במלחמה הזו צריך
לשמור על מי שבתוך הבית ,על ההורים
שלנו ,על המבוגרים שלנוֶ .החזית היא
ְּבמרחבי
ולא
הקשישים
ְּב ִדירות
המשוריינים .כבר חודשיים שזה הולך
ונעשה קשה יותר ויותר ,והיום,
ֶ
ומתארך,
כאן ,זה קשה במיוחד :איך אפשר לוותר
ביום הזה על הנוכחות של כולם עם כולם?
איך נסיים את העצרת בלי לומר "אמן"
אחר קדיש נשבר של אב שכּול? אחר קדיש
חרישי של בנים ובנות ,יתומים ויתומות,
שכל כך מתגעגעים לחיבוק של אבא?! כל
כך מתגעגעים לראות את אבא !
פעם אחת בשנה אנו מתירים לעצמנו
לבכות .ליד הכותל – גם צנחנים בוכים.
כשאנחנו שומעים את השמות אחד אחרי
השני – יאיר נתן בן יעקב חיים הכהן
וטובה אדר ,יעקב בן חיים יצחק ושרה
אלטמן ,ידידיה אליקים בן יצחק ומרים
אשר ... ,ועד אבישי יעקב בן אפרים ומרים
שוולב – אנחנו מתכווצים ,מעיפים מבט
גנוב אל בני המשפחה ,מתגעגעים ,מנגבים
דמעה ,וזוכרים .אמנם הטרקטורים עליהם
חרשתם בלילות כבר יצאו מהשירות;
אמנם מכון החליבה בו חלבתם בבקרים
כבר הוחלף בחדש; בית התינוקות
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ישראל ,ספרד וארצות הברית הינם
מובטלים הדואגים כיצד יפרנסו מחר את
בני ביתם ,כאשר בתי חולים קורסים בסין,
צרפת ושוודיה – אנחנו יודעים שהמערכה
הפעם היא עולמית ,והניצחון יושג רק
בשיתוף פעולה עולמי .בכך ישנו שוני מהותי
מול מערכות ישראל שבהן נפלתם ,ואני
מוצא בכך תקווה.
תקווה שהמגפה העולמית תביא לכך
שלמען עתידה – האנושות כולה תפעל
ביחד .תקווה שכל אחד מראשי המדינות
יראה לנגד עיניו רק את טובת אזרחיו ,רק
את בריאותם ,את רווחתם ואת אושרם.
תקווה שכל מנהיג ומנהיג לא יעצום עיניים,
לא יאטום אוזניים ,ולא יחפש ְּשררה ,כבוד
וטובות אישיות .תקווה שהאנושות כולה
תשלב ידיים ותתגייס למאבק מתואם מול
אויב משותף ,תתגייס למציאת מזור
למחלות קשות ,תתגייס למיזעור נזקי
אסונות טבע ,תתגייס לצמצום ההרס
העצמי של האנושות ,תחדל ממאבק אלים
וקטלני על נכסים והבלים ,ותקשיב לקולו
של הטבע בהתמודדות המתמדת על אתגרי
המחר.
בתקווה שיתקיימו בנו מהרה דברי הנביא
ְהלְ כּו עַ ִמים
ְהיָה ְב ַא ֲח ִרית ַהי ִָמים  ...ו ָ
ישעיה " :ו ָ

והפעוטונים בהם גדלנו פינו את מקומם
לטובת מבנים ממוזגים וממוגנים ,ואף ענפי
המלאכה כבר אינם שוכנים במבנים
מאולתרים – את כל החדשים האלה אינכם
מכירים ,אבל לכל אחד מכם שמורה פינת
זיכרון בקיבוץ :חמשת הברושים שליד
מקלט בית אורחים ,תמונה בכניסה לאולפן
הווידאו ,ספריית ארץ ישראל בבית עקד,
ִמ ְּקבָּ ץ הצילומים במטבחון שברפת ,שלט
הנצחה קטן עליו כתוב" :הוא היה".
היום ,ביום הזיכרון הזה ,כשכל אחד
עומד לבד בביתו ושומע לבד את הצפירה,
צפירה קורעת שחקים וחודרת מבעד
לחלונות המוגפים ,היום אנו בוכים על מר
גורלכם ,על מר גורלנו ,על עוד מאבק
שנכפה עלינו .ואתם ,שאינכם עמנו,
זיכרונכם נטוע בנו ,ומאתנו לילדינו ,מורשת
לדורות.
אחיי ורעיי,
כמו מערכות קודמות ,המערכה הרפואית
הנוכחית מחייבת לחשב מסלול מחדש.
בשגרת היומיום אנו מלאי רצון ,מחוייבות
ּונְּכונות ,להמשיך את מה שהייתם שותפים
לו בחייכם – הבית ,החברּות ,ה ְּב ִנייה
והעשייה .אך בו-זמנית ,המגפה העולמית
מבהירה לנו שאנו נדרשים לחשב מסלול
מחדש .בכדי להשיג את הניצחון צריכה
לבוא פריצה מחוץ לקופסא ,וזו כבר
משימה שאינה מוטלת רק עלינו .היא
מוטלת על "מלוא כל הארץ כבודו" .כאשר
ֶהחזית נמצאת בבתי אבות בבאר שבע
ובמילאנו ,כאשר מאות מיליונים מאזרחי

ַר ִבי ם ְו ָא ְמרּו :לְ כּו ְונַעֲ לֶה אֶ ל ַהר ה' ,אֶ ל בֵּ ית
ֹתיו ...
א ְרח ָ
קבְ ,וי ֵֹּרנּו ִמ ְד ָרכָ יו וְ נֵּלְ כָ ה ְב ֹ
ֹלהי יַעֲ ֹ
אֵּ -
ו ְִכ ְתתּו

בֹותם
ַח ְר ָ

לְ ִא ִתים

יהם
יתֹות ֶ
ֵּ
ַחנִ
ו ֲ

שא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶח ֶרב ְול ֹא יִ לְ ְמדּו
ְמרֹות ,ל ֹא יִ ָ
לְ ַמז ֵּ
עֹוד ִמלְ ָח ָמה".
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דבר היום – ליל יום העצמאות שנת תש"ף

כפר ללא הפסקה  /שרה פרלמן
דבר היום  -מפגן יום העצמאות תש"ף
איכויות של אדמה ויש איכויות רוחניות של
לימוד התורה וכאן קבעו את ביתם.
כפר ללא הפסקה חי את חייו המלאים
בתורה ובעבודה.
ובכפר ללא הפסקה יש צמיחה ויש בדיקה
ויש שאלה ויש אסיפה ,יש בחירות ויש
הפרטות .יש ועדות ויש שינויים ויש חיים
ויש שמחות ויש קבלות ויש לידות ויש
פרידות.
ובמה עוסקים פרנסיו? בניהול ,ברישום
בחישוב ,בעיצוב ,במכירה וקניין .בבניין,
בלימוד ,טיפול וסיעוד .בבישול ,בגינון
וגיזום .בכתיבה בדיבור ,בחריש ,בקציר,
בחליבה ועוד.
ומילת המפתח היא אהבה ,כי אפשר
לחלום ומותר לדבר על חלומות ומותר
לטעות ,כי כולנו טועים.
מותר לצעוד לקראת שינויים ,שני צעדים
קדימה ולחזור צעד אחורה ,כפי שאמר
שג'ק קורנפילד ,ולצעוד מחדש ובסוף
מתקדמים.
והחשוב מהכול זה לנשום .עלינו לנשום
את החיים .עלינו לנשום את השינויים.
לבדוק איך מתארגנים עם השינויים והאם
טוב לנו איתם? נשימה והקשבה לעצמנו
ולזולת.
בתפילות השחר מברכים אנו ומודים לקב"ה
שהחזיר נשמה באפינו ,זה לא מובן מאליו,

כדי להכיר תודה ולהעריך את חייך ,טוב
לצאת לעיתים מהפריים ולהתבונן בהם
מהצד.
אני יוצאת מהפריים ויוצאת להליכה מסביב
לקיבוץ שלנו .קוראים לזה "סיבוב עוקף
יבנה".
מתחילים בבוסתן ,עובר בית קברות ,נושק
לכביש החוף ,עובר גן יבנה ,עובר לולי מזרח,
חוזר רפת ,מרכז מזון ,נושק לגבעת ושינגטון
למשק הילדים ,כרם דיבנה ושוב חוזר
חלילה.
עם הנוף המרהיב ושדות חרושים לאורך
ולרוחב מתמזגים שמים בכל גווני הכחול,
לעיתים קודרים לעיתים שמחים ,כאילו יד
משכה במכחול בגוונים לדייק את הצבע.
שדות עם ריחות של רגבי אדמה אחרי
גשם .חזירי בר ,תנים ועורבים מגודלים
בפאתי שדות .חיים שלמים .צבעים של
הבוקר עולים עם תנומת התנים שנעלמים
לאחר לילה סוער כאילו בלעתם האדמה ,רק
העקבות נשארים.
קבוצת חלוצים עזבה את אירופה בשנות
ה 30-ועלתה לארץ ,לרודגס ,ובחרה ביבנה
כיעד להקמת קיבוץ כשהם מלאי חלומות
ותקווה ,כי ללא התשוקה לא היה קם הכפר
הקטן שלנו.
ידעו החלוצים הראשונים שתלמידי חכמים
צמחו בבית רבן והבינו שלמקום יש
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כבת לניצולי שואה אני גאה לעמוד פה על
הבמה ולהגשים את חלומו של אבי ז"ל .אבי
היה ניצול שואה שנולד בכפר קטן בהונגריה
בפרוץ מלחמת העולם השנייה .סבי ז"ל קרא
את הנולד וציווה עליו לגלח את שערותיו
ופאותיו כדי לשוות לו מראה ארי ,צייד
אותו בכסף ושלח אותו עם רכבות לבירה
בודפשט .אבי היה תלמיד ישיבה ,הייתה לו
השכלה תורנית .כדי להשתלב בחיים
בבודפשט למד קונדיטוריה ואגרוף והסתתר
עד שמישהו גילה את זהותו היהודית .הוא
נשלח למחנה אושוויץ ומשם למחנה עבודה
על אדמת יוגוסלביה .כשהגרמנים החלו
לנחול תבוסה ולסגת ,פרצה שמועה במחנה
שהגרמנים מתכננים להשמיד כל זכר
ליהודים .אבי קיבץ  10אנשים .הם חפרו
מנהרה מתחת למחנה תחת קלגסי הנאצים
וברחו .זה היה אבי .בסופו של יום ,האגרוף
ועוז רוחו עזרו לו בחפירות והוא ניצל.
אבי ז"ל עלה לארץ לאחר המלחמה ועזב
את החסידות ,אבל היה ירא שמים .אהב את
הארץ הזאת ותמיד שמח בחלקו ,וממנו אני
שואבת כוחות לחיים .וזאת המורשת
הבינדורית שזכיתי לה.
זכות גדולה היא לחיות בכפר שלנו
המאפשר את כל ההוויה של חיים מלאים.
ועל כך אנו אסירי תודה.
החלוצים שעלו על הקרקע בנו קיבוץ יש
מאין ,שלחו בנים לקרב שלא חזרו .מצווים
אנו לשמור על המקום הזה ואל לנו לשכוח
זאת.

ולא לחינם זה נכתב .זה עוצר אותנו לפני
פיתחו של יום ,לנשום להודות על כל הטוב
לכוון אותנו לחפש ולמצוא אותו.
בשינוים הגלובליים בעולם ,במלחמות
המשנות את אופיין ומשחיזות סכינים וכלי
מלחמה העולים על כל דמיון ,עם מתקפות
הסייבר ושינויים באקלים של כדור הארץ
שתפס אותנו לא מוכנים ,כל זה מחזק את
הידיעה שעלינו לשמור על הכפר שלנו המגן
והמנחם .עם זאת עלינו להיות קשובים
ודרוכים לנעשה מסביבנו כדי לשרוד את
התמורות המתחוללות שם בחוץ.
ההפוגה במלחמות בעשור האחרון אפשרה
לנו להסתכל מסביב ולבדוק את מעורבותינו
בחברה הישראלית מחוץ לקיבוץ ונרתמנו
למפעלים כמו שק"ל ,צבר ,תלם ,איחוד
הצלה ועוד היד נטויה.
יש לא מעט חברים וחברות התורמים
בצנעה במוסדות שונים באופן פרטני .קבוצת
יבנה מפרגנת תומכת ועוזרת .זאת גאוות
יחידה שלנו כקהילה.
לא היינו יכולים למנף זאת ללא אמונה
ונחישות של חברים בודדים שבחרו זאת
כמפעל חיים .הם דבקים במטרה בעיקשות
ובאמונה וגורפים אותנו חברי הקהילה,
להצטרף ,למעשה ,בשיטת חבר מביא חבר.
זאת הזדמנות להצדיע להם.
המסר החשוב שלא נישאר חברה
אליטיסטית מתבדלת אלא נהיה חלק פעיל
בחברה ישראלית.
יום חג גדול הוא לנו יום העצמאות
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פלאפונים חכמים עוד תיקשוב מתקדם ,עוד
לוחמה
לפיתוח
אינטרנטי
מירוץ
אינטרנטית ,עוד רובוטים  -ושכחנו שכדור
הארץ מתחמם ,והמיגון האלקטרו מגנטי של
כדור הארץ בסכנה.
הקורונה מחזקת את העובדה שאנו כעם
יהודי לא לבד בימים טרופים אלה .אנו
שייכים למשפחת העמים המסייעים זה לזה
בשעת משבר עולמי .למרות העויינות
והשנאה אנו זקוקים לשיתוף פעולה.
העולם ישתנה אחרי מגפה זו .ומן הסתם
גם האנושות תשתנה .וכולי תקווה
שהאנושות תשתנה לטובה .העולם זקוק
עכשיו לחמלה ,האנושות כולה זקוקה
לחמלה .יותר מתמיד זקוקים לאמונה
וחמלה של הקב"ה; חמלה של הקב"ה על
כל ברואיו.
אני יוצאת לסיבוב בשדות .הכל פורח.
פריחה שופעת ,מסנוורת ,מתעתעת ,שורות
חרושות ,שורות קצורות ,הכותנה זרועה.
נבטים רכים צומחים בראשיתה .כל יום
השיבולים משתבלות יותר ,אך בלב אני
יודעת כי פיסת האדמה עליה יושבת קבוצת
יבנה מבקשת חמלה ,צניעות ומנוחה.
מבקשת מהקורונה להיעלם מהבמה.

בוקר מפציע ושוב יוצאים אנו לסיבוב
ושרים לשדות את שירת האדמה לחזק את
השורשים העמוקים הנטועים בה ומברכים
את רגביה ואת תנובתה.
אני חוזרת לפריים ומחכה לסיבוב הבא.
הוא לא מאחר לבוא .אם לא הייתה לנו
סופה הנה היא הגיעה .אנחנו בבהלת
הקורונה.
במה נבחנת התמודדות קהילה בימים
קשים?
במה נבחנת מנהיגות של עם במבחן כמו
קורונה?
האזרחים מתגלים באחריות ,במשמעת,
בעזרה הדדית ,בהתגייסות ,בתפילות
ובתקווה לימים טובים יותר.
שאלות עולות מול בורא עולם שמא
זלזלנו? שמא היהירות הביאה לנו את
המגפה? שמא שכחנו מה היא צניעות?
כשקשה ,יש שיחפשו טעויות ,יש שיתפללו,
יש שיחפשו את הטוב ,יעצימו אותו לתודעה
שלנו ויש שירוצו למצוות.
ההחלטות הנעות בין הפחד להמיט אסון
על הכלכלה לבין פגיעה באוכלוסיות בסיכון
הן קשות .זאת אחריות גדולה ואין אנו
יודעים מה ילד יום.
הסופה של הקורונה הפגישה אותנו עם
המציאות שצפו מדענים ,סופרים ורופאים
בעולם שידעו שהאפוקליפסה תבוא לעולם
ועלינו להתכונן אליה .לא התבוננו כי היינו
עסוקים במירוץ לפיתוח עוד כלי משחית
ועוד מחשבים משוכללים ,עוד ועוד

אני יוצאת מהפריים לשיר את שירת
האדמה":ותן תודה וברכה על פני האדמה
ותן שלום ושלווה ונאמר אמן".
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ש ָ
ית"
יך ה'ֻּּ ,כ ָּלם ְּ ּב ָח ְּכ ָמה ָע ִׂש ָ
" ָמהַ -רבּ ּו ַמעֲ ֶׂ

(תהילים ק"ד כ"ד)

 /דגנית גלס

ברכות לבני ה 70-80-מתוך מפגן יום העצמאות תש"ף
בהזדמנות חגיגית זו
אנו מבקשים לומר לכם,
חברותינו וחברינו
תודה!
תודה על היותכם חלק מאיתנו
על הצבעים המיוחדים שאתם מוסיפים לחיינו.

השנה אתם,
בני השמונים והשבעים
סגרתם מעגל ופתחתם חדש.
נעלה על נס
את חברּותכם ועשייתכם
בּורתכם
שֵ יבָּ תכם וגְּ ָּ
כל אחת ואחד מכם

לברך ּולאחל
המשך עשייה וִ יצירה
ִב ְּבריאות וְּ ִשמחה
ִשא ה' פָּ נָּיו ֵאלֶ יכם וְּ י ֵָּשם לְּ כם ָּשלֹום.
י ָּ

מוסיף לנו ,גוון יחיד ומיוחד
כל אחת ואחד מכם
הוא אבן משמעותית
בפסיפס העשיר הזה
שאנחנו כאן היום.

לשרה ברוכי בת השמונים
"וְּ ָּכלִ -אשָּ ה חכְּ מת-לֵב ,בְּ י ֶָּדיהָּ טָּ וּו...
ֶאת-ה ְּת ֵכלֶת וְּ ֶאת-הָּ א ְּרגָּמָּ ןֶ ,את-תֹולעת השָּ נִ י,
וְּ ֶאת-השֵ ש" (שמות לה כה)
שרה בת חולדה ושאול קמפניינו ז"ל ,ביום
הולדתך החמישי ,ערב פסח תש"ה ,הגעת עם
אמך ואחיך לבית סבך וסבתך בירושלים,
מפירנצה רודפת היהודים.
לאחר ילדות במסתור ,נתונה לחסדי נזירות

הרקמה.
מאימך וסבתותייך רכשת את כישרון ִ
השתלמת ,השתכללת ועודך לומדת באופן
מסודר ועצמאי ,מלאכות שונות וחדשות
ומלמדת רקמה בנחת וסבלנות.
ביתך וסוכתך מלאים בעבודותייך היפות.
בעדינות ,יכולת הקשבה והרגישות האופייניות
לך ,עסקת בהוראה בבית הספר היסודי ואף
ניהלת אותו.

ומשפחות בעלות לב רחום.
ליבנה הגעת בת שמונה.
גדלת ,בגרת ,ומצאת את עמנואל ז"ל ,לשזור
עימו את חייך.
גידלתם שישה ילדים לאהבת הארץ ולדבקות
בתורה.

במתפרה עבדת שנים .תפרת תלבושות לחוגי
דרמה ונענית לבקשות מיוחדות של חברים.
את שוחרת דעת וטבע .משתתפת ונהנית
מקורסים שונים של ידיעת הארץ ולימוד
תנ"ך.
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נכדייך נהנים ממעשי ידייך ואת מהווה להם

את ממשיכה לחקור ולספר ,בפני קהלים רבים

השראה ,בפתיחות לקידמה הטכנולוגית,
ברגישות לשפה ולמילה הכתובה ובנכונות
ללמוד ולדעת עוד.
בשנים האחרונות ,את מעצבת ותופרת תיקים
ועבודות ריקמה ב"צבעים משלימים" ,לצד
התנדבות במסגרות שונות.

ומגוונים ,את סיפורה של יהדות איטליה בכלל
ושל משפחתך בפרט.
שרה ,אשרינו שזכינו ששזרת את שלל חוטי
חייך כאן בינינו.
ברכותינו בהגיעך לגיל !80

למייק נעמן בן השמונים
ּותבּונָּה" (איוב
בּורה; לֹו ,עֵ צָּ ה ְּ
"עִ מֹו ,חָּ כְּ מָּ ה ּוגְּ ָּ
י"ב י"ג)
מיכאל בן רחל ושמואל נעמן ז"ל ,ממייסדי
הקבוצה ,שחינכו ליושר ,צדק וצניעות .נולדת
ברודגס והגעת לכאן כילד .כבר כנער בן 15
עסקת בהדרכה ועזרה בשיעורים לילדים
במעברת יוחנן הסמוכה.

בשובכם עבדת במגוון ענפים ,אך העיסוקים
המשמעותיים לך ביותר ,היו דווקא אלו
שמעבר.
במשך שמונה עשרה שנה ,נסעת פעמיים
בשבוע ,להדריך אסירות בכלא נווה תרצה.
התנדבת במסגרות רבות מאד ומגוונות.
במשך כ 30-שנה ,צעדת בכל ראש השנה וימי

בצבא ,שירתת בחיל הרפואה ,והשתתפת
כחובש בארבע מלחמות.
גוייסת ע"י התנועה להיות קומונר בסניף תל
אביב מרכז וברמת גן .אז השתלמת והדרכת
נוער שוליים.
ביבנה ,לימדת והדרכת באולפן לעברית
ובהמשך גם בהכשרה .כשהתלווית כמדריך
לטיול ההכשרה ,הכרת את תמי ז"ל .שם
צמחה אהבתכם ונקשרו דרככם.

כיפור לביצרון ,להיות להם שליח ציבור.
במשך שנים ,אתה מכין נערים בני מצווה
לקריאה בתורה.
גם היום אתה לומד ומלמד בחברותות שונות
ומעביר שיעור פרשת שבוע במרכז יום.
ביצירתיות ,אתה מפתח את תחביבך :גידול
עצי בונסאי ,ויצירה.
אתה סבא אוהב ואהוב ,דואג ,משקיע ,אכפתי
ומעניק.

נישאתם ,וגידלתם חמישה ילדים ותוך כדי
יצאתם לאוסטרליה לשליחות תנועתית.

מייק ,אשרינו שזכינו בחבר רחב לב כמוך.
ברכותינו בהגיעך לגיל !80
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לנחום צ'ימבליסטה בן השמונים
"טֹוב ֶא ֶרְך אפ ִיםִ ,מגִ בֹור; ּומֹשֵ ל בְּ רּוחֹוִ ,מֹּל ֵכד
עִ יר" (משלי ט"ז ל"ב)
נחום בן אסתר ואברהם ז"ל .נולדת בלאנס
שבצרפת .בגיל שלוש נפרדת מהוריך שנספו
באושוויץ ועם מרים אחותך ,יצאת למסע
במסתור מעיני הנאצים .שמונה שנים ,אצל
משפחה רחמנית ,בדרגש מעל דיר החזירים,
יוצאים לאוויר רק בחשכה .אחריהם בבית
יתומים בוורסאי ומשם עליתם ארצה ,אל

"סבלנות ,זו המילה הראשונה שלימדו אותי
בארץ" סיפרת ,ואכן כבר שנים ,אתה עובד
במגוון ענפי משק ותפקידי שירות ,כשבכולם
את משקיע את מרצך וכישוריך הארגוניים,
במאור פנים ,אורך רוח ולב נכון.
חצרנות ילדים ,מטעים ,פרדס ,גד"ש ,נהג
במדגריה ,מתרגם בשעונים ,סידור עבודה
ועדת נופש ועוד .בשנים האחרונות אתה מנצח
על תיקון גלגלינו בחיוך ,מקצועיות ורוח

קרוב משפחה בגבעת ברנר וממנו ,לכאן.
הגעת ,כשאתה בן  ,14אומצת ע"י עדנה ויונה
ריין והצטרפת לחברת הילדים ,עבדת במשק
הילדים ולצד וילי במסגריה.
שירתת בגדנ"ע בהדרכת ילדים ביישובי
הדרום.
אצל אחותך בשדה אליהו ,פגשת את כוכבה,
חברת גרעין העולים מצרפת וליבכם נקשר זה

לבבית" .ומי מחליף את נחום בתיקון
אופניים?"...
איש משפחה ומשקיע גם בלימוד.
נכדיך האוהבים ,רואים בך מקור לידע וחכמה
בכל תחום.
נחום ,אשרינו שזכינו שהגעת לכאן להוסיף
מאור פנים ,אורך רוח וחברות.
ברכותינו לך בהגיעך לגיל !80

בזה .התחתנתם ,וגידלתם כאן את חמשת
ילדיכם.

לרוחמה שטרנהיים בת השמונים
"מיִם עֲמֻ ִקיםִ ,דבְּ ֵרי פִ יִ -איש; נחל נֹבֵ עְּ ,מקֹור
חָּ כְּ מָּ ה" (משלי י"ח ד')
רוחמה בת לאה ושמואל שטרנהיים ז"ל,
ממייסדי הקבוצה ,יראי שמיים ,מקיימי

במשך כ 30-שנה ,היית אשת הוראה .לימדת,
חינכת וניהלת את ביה"ס היסודי והחטיבה.
קידמת תלמידים רבים בלימוד פרטני.
אומרים שאת "מורה לחיים" שיודעת להעניק

מצוות ,רודפי אהבה ושלום .נולדת ברודגס,
הגעת ,גדלת ובגרת כאן ביבנה.
שירתת כמדריכת גדנ"ע ולאחר מכן יצאת
ללמוד ספרות ולשון באוניברסיטה בירושלים.

מחוכמתך בצמתי דרכים.
מהחינוך פנית להנהלת חשבונות ,עבדת
במסירות כעשרים שנה ולצד זאת ,ערכת את
"מבית".
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את יצירתית ומקורית מאד ,כפי שרואים

את אשת ספר וממשיכה כל העת ללמוד

בצילומייך מרחבי תבל.
שולטת בטעמי המקרא וממקימות מניין
הנשים שלנו וקריאת התורה לנשים .השנה,
אף זכית להיות "כלת התורה".
במשך כעשרים שנה קיימת שיעור תנ"ך שבועי
בביתך כשבנוסף ,את לומדת דף יומי
ומתמידה בפרויקט  .929מימשת את
היצירתיות ,גם בערבי משחק מקוריים ,אותם

וללמד.
אחייך ואחיינייך האוהבים רואים בך עמוד
התווך המשפחתי .באים להתייעץ ,להתלבט
ולקבל חיבוק.
רוחמה ,אשרינו שזכינו בך כחברה שהיא
מקור ללימוד ,חכמה ויצירתיות.
ברכותינו לך בהגיעך לגיל !80

נהגת ליצור ולארח בביתך מדי חנוכה.
לציפי איטלי בת השבעים
"מי-הָּ ִאישֶ ,החָּ ֵפץ חיִים; אֹהֵ ב י ִָּמיםִ ,ל ְּראֹות
ִ
טֹוב" (תהילים ל"ד י"ג)
ציפי ,פייגלה בת נדיה ומאיר וייס ז"ל .נולדת
בעיירה קולצקו שבפולין.
הגעת ארצה כילדה צעירה ,עם הורייך
וארבעת אחייך ,אל בית דודך בקיבוץ אלונים.

עם כל הידע ,כישורייך הבין-אישיים ויצר
הנתינה שבך ,את מטפלת באופן פרטני
ומעבירה חוגי תנועה למבוגרים.
ילדייך ,נכדייך ועשרות מאומצים שעברו
בביתכם ,מעידים שאת ה"דבק" המשפחתי.
אוהבת ומקבלת כל אחד כפי שהוא ,בעין

שם גדלת ובגרת .יצאת לשנת שירות כבוקרת
בקיבוץ מרום גולן .בצבא ,שירתת כסמלת
סעד ,שם פגשת את הקצין אליקים ,שבא
כביכול לקחת עיתונים .האהבה פרחה והיא
שהביאה אותך אלינו.
נישאתם ,ילדת את חמשת ילדיכם האהובים
ובניתם יחד קן מגובש ,חם ואוהב.
במשך השנים ,עבדת בגיל הרך ובטיפול בבתי
הילדים.

חיובית וטובה ,מחפשת אחר הענקת שקט
ושלווה לך ולסובבייך.
"אם יהיה לי טוב ,אוכל לעשות טוב
לאחרים" ,את אומרת ומממשת דרך התנדבות
והענקה במסגרות שונות.
כסבתא ,את נותנת יד בכל שעה והנכדים
אוהבים לבלות בביתכם ולהתפנק.
אוהבת לטייל ומדי פעם מתלווה לאליקים
בטיוליו.

בגיל  40שינית כיוון ויצאת לסמינר הקיבוצים
ללימודי ספורט לחינוך המיוחד.
השתלמת בווינגייט כמדריכת התעמלות
למבוגרים ובמקומות אחרים במגוון שיטות
טיפול ורפואה אלטרנטיבית.

ציפי ,אשרינו שזכינו בך כחברה שמוסיפה
לסביבתנו טּוב ושלווה.
ברכותנו לך בהגיעך לגיל !70
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ללאה אפרתי בת השבעים
"דָּ ְּרשָּ ה ,צֶ מֶ ר ּופִ ְּש ִתים; ותעש ,בְּ חֵ ֶפץ כפֶ יה"
(משלי ל"א י"ג)
לאה בת שרה ומשה דוננפלד ז"ל .נולדת
בעיירה גורה-הומורה שברומניה.
בעודך תינוקת התייתמת מאביך ,ובמהרה
יצאתם למסע העלייה לארץ באונייה

עבדת בהגשה עצמית ואז חזרת לתחום
אהבתך ,ענף הבגד .שם ניצחת על מיון בגדים
וסימונם ונתת יד בחנות הבגדים .את ידועה
בזריזות המיון ובהיכרות של כל מספרי
הכביסה בע"פ .כולם ידעו שניתן לפנות אלייך
לבירור בכל עניין בענף.

"טרנסילבניה" .את חייכם בארץ התחלתם
במעברת "כפר חסידים" ולאחר כשנה ,כשאת
עודך פעוטה ,הגעתם ליבנה שהפכה במהרה
לביתכם.
כבר כנערה ,התחברת לתחום הטקסטיל
והאופנה .בתיכון המקצועי ברחובות ,למדת
במגמת תפירה וציירת מודלים יצירתיים
ומגוונים.
נענית לצבי ,בן הקבוצה ,שחיזר אחרייך כמה

את יצירתית ומוזיקלית ולאורך השנים ניגנת
על מגוון כלי נגינה.
מאימך ,ירשת את אהבת וחוכמת הסריגה
ואת משתתפת במגוון חוגים בתחום .גובלנים,
צמר ומעל הכל כיפות ,אותן את סורגת
בהזמנה ובזריזות למשפחתך ,לילדי
הפעוטונים ,ולכל מבקש .כיום ,לצד עבודה
במחסן ,את מתנדבת במסגרות שונות.
נכדייך ,אף הם ,הוסיפו לך נחת רוח גדולה

שנים ,נישאתם והקמתם כאן את ביתכם.
גידלתם את ששת ילדיכם באווירה של צניעות,
תורה ,עבודה ואהבת הארץ .כל ילד חיזק בך
הודיה על מזלך הטוב.
במשך שנים ,עבדת בגיל הרך במסירות
ובהגיעך לגיל  ,40שינית כיוון.

והם נהנים לשהות בביתכם ולהתפנק.
לאה ,אשרינו שזכינו בך כאשת עמל חרוצה,
תורמת ומעניקה וכחברה.
ברכותינו לך בהגיעך לגיל !70
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לעדה וסטרייך בת השבעים
"פִ יהָּ  ,פ ְָּּתחָּ ה ְּבחָּ כְּ מָּ ה; וְּ תֹורת חֶ סֶ ד ,על-לְּשֹונָּּה"
(משלי ל"א כ"ו)
עדה בת שולמית ומאיר בר שלום ז"ל,
ממייסדי הקבוצה .נולדת וגדלת בבית בו
עסקו בתורה ,קיום מצוות ועזרה לזולת ביושר
ובחריצות .אותם את מקיימת בחייך.
ילדה אהובה וחרוצה שאוהבת לעזור.

עם רבקית שריד הקמת את המכון לריפוי
בעיסוק והמשכת ללימודי תואר שני.
עד היום את מקפידה ללמוד ולהתפתח
בשיטות מתקדמות ,ולהוביל בתחום לימוד
הכתיבה לילדים ולמבוגרים.
שרת במקהלה ,עסקת בעבודות משי ובאטיק
ואת משתתפת פעילה בחוג לציור ,בו את

מתעמלת קרקע ושחקנית כדורעף מוכשרת.
שירתת בצבא כסמלת סעד וחזרת למשק.
כשאת בת  ,20הגיע הגרעין האמריקאי .שם
גילית את מויש אהבתך וידעת ש"זה זה" .תוך
זמן קצר נישאתם ונסעתם בעקבות לימודיו
לדטרויט שמעבר לים.
לצד הקמת המשפחה ,ולידת ארבעה
מילדיכם ,השתלמת באמנות ובקרמיקה.

מעבירה אל הבד את אהבותייך :נופי הקיבוץ
ונכדייך .גם אל היצירה בקרמיקה חזרת.
אוהבת לטייל ,ויחד עם מויש הגעתם כמעט
לכל פינה בעולם.
תלמידה חכמה ומתמידה בלימוד תורה כחלק
משגרת חייך ,לצד פעילות גופנית סדורה,
גמילות חסדים וביקור חולים.
את סבתא גאה ואוהבת .המשפחה והרחבתה,

עם חזרתכם השתלבת במקצועות הטיפול
וכיהנת כסדרנית עבודה.
אז נולדו שני ילדיכם הצעירים.
יצאת ללימודי ריפוי בעיסוק בירושלים
והתחלת לעבוד במקצוע.

היא בעינייך שליחות ,כהשלמה לדורות
שאבדו במהלך השואה.
עדה ,אשרינו שזכינו בך כאשת מקצוע,
כיוצרת וכחברה.
ברכותינו לך בהגיעך לגיל !70
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לג'ינג'י לנג בן השבעים
"כִ י ִאםִ -יפֹלּו ,הָּ ֶאחָּ ד י ִָּקים ֶאת-חֲ בֵ רֹו; וְּ ִאילֹו,
הָּ ֶא ָּחד שֶ יִ פֹול ,וְּ ֵאין ֵשנִי ,להֲ ִקימֹו" (קהלת ד' ז')
ג'ינג'י ,יצחק בן רחל וזליג לנג ז"ל ,ממייסדי
הקבוצה.
גדלת בבית חם ,אוהב ומכניס אורחים .בית
של תורה ,עבודה וגמילות חסדים.
את כל אלה אימצת באהבה והנחלת לבנותיך,
בנייך וילדיהם.
כאן נולדת ,כאן נולדו ילדיך ,כאן בנית את

הקטפת ושאר הכלים .בזכות חום ליבך
ואופייך החברי הסוחף ,יצרת גאוות יחידה
ותחושת משפחתיות.
בשנת  ,1986יד ביד עם יעקב גדיש ז"ל,
הקמתם את מפעל שעוני עדי.
ממרתף המדגריה ,במשך כ 30-שנה ניהלת
אותו ,בעזרת כישוריך ליצירת קשרים ,למידה
והתמחות ,עד להקמת המבנה והחנות
המרשימה.

ביתך-ביתנו בשתי ידיך הטובות.
כבר כנער ,נמשכת ללמוד דרך העשייה עצמה,
בשדה ובמוסך.
כתיכוניסט ,במלחמת ששת הימים ,מילאת
תפקידים רבים להחזקת המשק" .המפרנס",
כינו אותך חברייך.
שירתת בגדוד  50של הנח"ל המוצנח והיית
מ"מ בגלבוע ,שם פגשת את רוחל'ה ,אהובתך.

שימשת כמרכז משק וכמרכז כוח אדם .לאורך
כל השנים ,אתה מרכז פרויקטים של בנייה
ופיתוח וממשיך לסייע ברכישת מכשור וכלי
רכב לקיבוץ ולכל חבר שפונה לעזרתך.
ילדיך ונכדיך הגאים מעידים שתמיד הם
אצלך ב"מקום הראשון".
הנכדים הקטנים אוהבים לשבת בחיקך
וליהנות מתבשילך הערבים.

כאן בניתם את ביתכם החם וגידלתם את
חמשת ילדיכם.
במשך כ 20-שנה ניהלת את המוסך ,תוך כדי
רכישת התמקצעות וידע על הקומביין,

ג'ינגי ,אשרינו שזכינו שאתה מחברינו ,חלק
מאיתנו.
ברכותינו לך בהגיעך לגיל !70

לרוחלה לנג בת השבעים
ערכים בהם את מאמינה ונושאת באהבה
וגאווה.
היית קומונרית נערצת בסניף בני עקיבא בבני
ברק והמשכת לגרעין "גלבוע" שהביא אותך
לשדה אליהו ולמעלה גלבוע .שם ,כרועת צאן,
פגשת והתאהבת בג'ינג'י ,המ"מ המרשים,

דֹורש ִמ ְּמָך,
"הגִ יד לְָּך ָּאדָּ ם ,מהּ-טֹוב; ּומָּ ה-ה' ֵ
ִ
כִ י ִאם-עֲשֹות ִמ ְּשפָּט וְּ אהֲ בת חֶ סֶ ד ,וְּ הצְּ נֵע ֶלכֶת,
ֹלהיָך" (מיכה ו' ח')
עִ ם-אֱ ֶ
רוחלה בת בתיה ויוסף לפידות ז"ל.
נולדת ,חונכת וגדלת בבני ברק ,בבית של תורה
עבודה וציונות .עמל ,נתינה וצניעות.
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שהביא אותך הנה ,לבנות את ביתכם .כאן

הקפדה על תיעוד באופן יסודי ,מוסרי

נישאתם ,וגידלתם את חמשת ילדיכם ,מושא
גאוותכם.
בבואך ליבנה ,עבדת בלול ,לצד גיסך אריה ז"ל
וריכזת את ועדת התרבות.
משם עברת להיות מטפלת בתיכון .טיפלת
בדאגה ובמסירות בדורות של תיכוניסטים,
תוך יצירת קשרים אישיים לאור הערכים
מבית הורייך .יש שרואים בך את ה"מטפלת

ואיכותי .ניהלת את הענף כשלושה עשורים
ויצרת לנו כלי חיוני ומשמעותי ליצירה
ותיעוד .במציאות שנכפתה עלינו אנו חווים
את כוחו ומעלותיו.
בזכות כישורייך בניהול ומתוך עולם הערכים
שלך ,ניהלת את שילוב המשפחות מגוש קטיף
באופן רגיש ,אישי ,מקצועי ומלא אהבה .אותן
משפחות זוכרות לך עד היום חסדך זה.

המיתולוגית".
ריכזת את ועדת הצעירים וכן את ועדת
הקליטה.
כמרכזת חינוך ,הכנסת את המונח "קיבוץ
מחנך" והקמת את מסגרת התלתון הזורם,
שקיימת עד היום .כמו כן ,חנכת את סניף בני
עקיבא הראשון.
לאחר שנים של חינוך ,החלטת על תפנית
ויצאת ללימודי תקשורת בבית הספר "מעלה"

לפני ואחרי הכל את אשת משפחה הרואה
חשיבות גדולה ב"כוח היחד" המשפחתי
המצומצם והמורחב כאחד.
נכדיך האוהבים ,יודעים שאת אוזן קשבת
עבורם וכתובת לכל צורך לימודי ,חינוכי או
פינוקי.
רוחל'ה ,אשרינו שזכינו בך כמחנכת ,יוצרת
וחברה!
ברכותינו לך בהגיעך לשנת ה!70-

בירושלים .הקמת את ענף התקשורת ,תוך

לדורית מונדרר בת השבעים
"חֲ נְֹך לנער ,על-פִ י ד ְּרכֹו --גם כִ י-יזְּ ִקין ,ל ֹא-
יָּסּור ִמ ֶמנָּה" (משלי כ"ב ו')
דורית בת שושנה ומרדכי גומפרץ ז"ל .נולדת

והגעתכם אלינו לקבוצה כזוג נשוי וחברי
הגרעין האמריקאי .כאן נולדו חמשת ילדיכם.
את אוהבת לרכוש ידע ולהתפתח ובמשך

בחיפה .עברתם לתל יוסף ומשם לבני ברק,
כדי להקנות לך חינוך דתי .בעקבות מעבר
המשפחה ,שנות התיכון עברו עלייך בבית ספר
לבנות בניו יורק .בתחילת לימודייך
האקדמיים פגשת את סאני במחנה מושבה של
בני עקיבא ,מה שסלל את דרככם לעלייה

השנים למדת מגוון רחב של שיטות לימוד.
לאורך שנים רבות את עוסקת בחינוך והוראה
במסגרות פורמליות ואחרות וגם בהתנדבות.
במשך עשור היית גננת ומשם פנית לבית הספר
היסודי כמחנכת ,מורה למדעים ולמחשבים.
אף באולפן לגיור לימדת כשרות .גם היום,
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כמורה במרכז הלמידה ,את מלמדת אנגלית

לאחרונה ,למדת בזיכרון השואה ואת עוסקת

את ילדינו.
למדת איפור וסידור פרחים וזכינו ליהנות
מכישרון זה ,בהצגות החוג לדרמה ,באיפור
כלות ואמותיהן ובסידורי פרחים לאירועים
שונים .גם בוועדות תרמת את חלקך לאורך
השנים.

בו ובסיפורה של אמך והנצחתה דרך "זיכרון
בסלון".
את אשת משפחה וסבתא חמה ואוהבת.
הנכדים מחכים כל השנה לקייטנת הקיץ שלך
ותמיד מרגישים לצידך אהובים ומיוחדים.
דורית ,אשרינו שזכינו בעושר ובמגוון
הכישורים שאת מביאה איתך.
ברכתנו לך בהגיעך לגיל !70

לתמר מרוז בת השבעים
"כֹל אֲ שֶ ר ִת ְּמצָּ א י ְָּּדָך ,לעֲשֹות בְּ כֹחֲ ָך-עֲשֵ ה"
(קהלת ט' י')
תמר בת יוסי ז"ל וריקה פרייר תבדל"א.
נולדת וגדלת בכפר אתא שהפכה לעיר קריית
אתא.
ספגת חינוך לערכים יהודיים ואנושיים אותם
ולאורם את צועדת.
לצד לימודייך והבילוי בסניף בני עקיבא ,נתת
יד בהפעלת המכולת השכונתית של ההורים,
במרץ ובאהבה ותוך סיוע לכל שכן שזקוק.
עם סיום התיכון הגעת לגבעת וושינגטון
השכנה ,ללמוד חינוך גופני .שם פגשת את
יהודה אהובך .נישאתם ,הקמתם כאן את
ביתכם ופה נולדו ארבעת ילדיכם.
התחלת בתחום הטיפול בילדים ומשם עברת
לבית הספר כמורה לחינוך גופני.
כמחנכת הענקת תמיכה לתלמידיך ,אוזן
קשבת ,קפדנות ומסירות.

באופן מפתיע ,עזבת את ההוראה וקיבלת
אחריות על מרפאת השיניים .רכשת השכלה
ומקצועיות בתחום ואף מצאת בו כר חינוכי
רחב לנתינה ,מסירות ודאגה לרווחת הציבור
והפרט.
"הדאגה לכואב ,לחלש ,לביישן היא שמריצה
אותי כל בוקר למרפאה" ,אמרת ויישמת,
דחפת וקידמת את המרפאה.
במרוצת הזמן ,אף ריכזת במסירות את ועדת
הבריאות והמוזיקה.
הקשרים המשפחתיים בראש מעיינייך וגם
כסבתא ,את מסורה ומשקיעה ,מחנכת
ומתעניינת ,מסמסת ומפנקת .מעל הכל
מחכים הנכדים לקייטנת הקיץ השווה.
תמר ,אשרינו שזכינו למסירות ,המקצועיות
והנתינה שלך.
ברכותינו לך בהגיעך לגיל !70
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לשרה פרלמן בת השבעים
"בְּ טח בה' ,ו ֲעשֵ ה-טֹוב; ְּשכָּןֶ -א ֶרץְּּ ,ורעֵ ה
אֱ מּונָּה" (תהילים ל"ז ג')
שרה בת לאה ויצחק לייטנר ז"ל .נולדת בלוד
להורים ניצולי שואה ,ועברתם לשכונת
פלורנטין בתל אביב .משם ,אהבתך לשמש
ולחוף הים.
גדלת בבית דתי-לאומי ,בית ספר לבנות ובני
עקיבא ,סניף דובנוב.
התגייסת לגרעין נח"ל ויצאת לשל"ת מוקדם
בשלוחות ,שם פגשת את עובדיה ,המפקד
הקיבוצניק .בזכותו הגעת לכאן .התחתנתם
וילדת את שלוש בנותיכם.
יצאת ללימודי סיעוד ופתחת בקריירה מגוונת
ורבת פנים של ריפוי .אחות קהילה כאן,
ובמחלקה הפנימית בקפלן .טיפול נמרץ לב
ומכון גסטרו.
הגעת למחלקה האונקולוגית בהדסה עין כרם,
שם עבדת שנים רבות ,ליווית מטופלים
בשעותיהם הקשות.
למדת ועבדת כקוסמטיקאית והרחבת את
מעגל הידע בלימודי דיקור סיני וליווי רוחני.
לפני כשנה סיימת לימודי פסיכותרפיה

באמנות ומיינדפולנס ובעבודתך כיום את
משלבת ומשתמשת בידע והניסיון שרכשת,
כדי לרפא ולהקל בכל דרך אפשרית .פעמיים
בשבוע ב"לצידך" מחלקת פוסט טראומה
לנשים עם הפרעות אכילה בבאר יעקב .ובשאר
ימות השבוע את מטפלת בחברינו ,שמעידים
ששעת טיפול אצלך היא "הצלה והקלה"
במובן הפיזי ובהיבט הנפשי.
אינך זונחת את כישורייך בכתיבה וציור .כ20-
שנה שאת מציירת ,בחוג המקומי ומאוחר
יותר אצל מורה בתל אביב .לחופשות את
מצרפת בד וצבעים ,מתיישבת מול הנוף
וגומעת אותו לתוך הבד.
את אם וסבתא .בנותיך ונכדיך קרובים לליבך.
מקפידה לבקר ,לארח ,ולהתעדכן באופן
יומיומי .הנכדים נהנים לשבת לקשקש איתך,
להכין שיעורי בית ,לצייר ,לשחק ולצחוק
ביחד.
שרה ,אשרינו שזכינו בך ,אם ואחות ,מביאה
מזור וחברה.
ברכותינו לך בהגיעך לגיל !70

חזרה לשגרת רישום עבודה
החל מ-ז' באייר 1 ,במאי ,אנחנו חוזרים לשגרת רישום עבודה ב"איסופית" או ב"יומן נוכחות".
דפים חולקו בתאי הדואר.
תודה על שיתוף הפעולה ,צוות מש"א
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דיווחים מענף הבגד  /אושר קולמן
לעבודה מעבר לשעות הפעילות הקבועות,
עובדים גם לילות אם צריך ומתגברים בכ"א
נוסף מהמשק .השנה ,עקב המצב ,הכביסה
התמעטה אך עדיין יש כמות מכובדת של
כביסה מדי יום.
רוב העובדים הקבועים לא יכולים לעבוד
ואנו נעזרים במש"א ,במתנדבים ,בנוער,
בגיל השלישי ובחברות שמקום
והצטרפו
נסגר
עבודתן
קבוע
באופן
לכוחותינו
לתקופה הקרובה.
בתחפושות וביד השנייה-
אלו ימי הפריחה השנתיים.
תחפושות חוזרות מפורים ,יש
בקשות לפריטים ברוח בני
ישראל ומצרים ,לפעילויות
במערכת החינוך ולהצגות בליל
הסדר בבתי החברים .חברים עושים סדר
בבית ומפנים ליד השנייה ציוד וביגוד
בכמות מכובדת.
השנה ,כבכל שנה ואף יותר ,קיבלנו
כמויות עצומות של פריטים ,אנשים מצויים
יותר בבית ומטבע הדברים גם מסדרים
ומפנים יותר .גם היצירתיות עלתה השנה
והביקוש לפריטים מהתחפושות עבור ליל
הסדר עלה .לצורך תפקוד המחלקות אנו
נעזרים בחברות וצעירות ,אוהבות המקום
שמסייעות במיון וסידור .בהתאם לכללים
המקום טרם נפתח מחדש לקבלת קהל.

הקורונה תפסה אותנו בשיא העונה.
במתפרה  -כבכל שנה אלה ימים בהם אנו
תופרים מוצרי טקסטיל לפסח כגון סינרים
ומגבות עבור המטבח ,מפות לחברים
ולמוסדות ,סידור ותיקון בגדים לחג ועוד ...
כמו כן יש ביקוש גדול למפות שעוונית-
פלסטיק .כל זאת בהמשך לעבודה השוטפת.
השנה ,בעקבות הקורונה,
הורגשה ירידה בשירותי
המתפרה בתחום הביגוד
הפרטי לחג .אך הורגשה
עלייה בביקוש למפות
מכל הסוגים .בקשות
קבועות מענפים נשארו
כשהיו.
כיוון שרוב כח האדם
במתפרה מורכב מנשים
מבוגרות ,נאלצנו לצמצם את שעות העבודה
במקום .שירות התיקונים וקבלת הקהל
נסגרו עם החמרת התקנות.
בהמשך צוות צח"י ביקש שנסגור את
המתפרה נוכח המצב ,אך מהר מאוד
הסתבר ששירותי המתפרה נחוצים בשעת
חירום ,ובכוחות מתוגברים של נשים
שיודעות לתפור ,תפרנו מסיכות ,תחילה
לצוותי הרפואה ובהמשך לכל הקהילה.
כיום משהתקנות התרככו מעט ,אנו חוזרים
לאט לאט לעבודה סדירה.
במכבסה ,בקיפול ובגיהוץ  -מפורים ועד
יום העצמאות יש עומס כבד ,אנו נערכים
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להעניק שירותים חיוניים לקהילה
ולמוסדותיה לשביעות רצון הקהילה.
תודה לכל עובדי הענף הקבועים
שממשיכים להגיע ,יום יום בתקופה
מורכבת זאת ונשמעים לכללים ולבקשות
החברים .כל זה אינו מובן מאליו.

עמותות שמקבלות מאיתנו ציוד באופן
שוטף סגורות ,אך אנו תקווה שבקרוב נוכל
להעביר אליהן ציוד רב שהצטבר ונשמר
עבורן.
שמירת כללי קורונה  -בכניסה למחסן יש
עמדה לשטיפת ידיים ,אנו מבקשים מכל מי
שנכנס להקפיד ולרחוץ ידיים .כניסה לבניין
רק עם מסיכות .ילדים ואנשים עם חום לא
יכולים להיכנס לעת עתה.
תודה רבה לכל המתנדבים והמתנדבות
הרבים שעוזרים לנו בתקופה מיוחדת זאת
להמשיך ולתפעל את המקום על כל אגפיו,

כביסת מדים  -שעון קיץ:
החל מהשבוע כביסת מדים תכובס ביום
שישי בשעה  16:00קיפול וחלוקה לתאים
כשעה וחצי לאחר מכן.

אחות כוננת בשבת – אחות בית סביון
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
יום שלישי 13:00- 09:30
-

MRKYAVNE@clalit.org.il

יום שני 15:30-14:00
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-

שישי במרפאה :ז' באייר  – 1.5גלית י"ד באייר  – 8.5ליזט
 אין להגיע למרפאה .הכל דרך מענה טלפוני!
 התורים לרופא מתבצעים טלפונית בתיאום עם המרפאה.
במידה ואין מענה אנחנו חוזרים לכל מי שהתקשר ולא נענה.
תודה על שיתוף הפעולה ובריאות לכולם – צוות המרפאה
לידיעת החברים,
בימים אלה התרופות אינן מחלוקות לתאי הלוקר של החברים במרפאה אלא לתאים שבחדר התרופות.
כשחבר מבקש את התרופות שלו אנחנו מוציאות לנקודת האיסוף מחוץ למרפאה .לתשומת ליבכם ...
וכל זאת על מנת למנוע כניסתם של חברים למרפאה לשמירה עליכם.

הכריכיה חזרה לעבוד
מוזמנים להביא ספרים
לכריכה – אורה רוזנברג
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למה זה מגיע לנו  /עידן רייכל
ירה אחת ִהב ְּטנּו לשָּ מיִם
ּובְּ ִס ָּ
ּוכְּ שֶ ִּטפֹות י ְָּּרדּו חָּ שבְּ נּו שֶ ּזֹו בְּ ָּרכָּה
עכְּ שָּ יו זֹו ְּסעָּ ָּרה ,לָּמָּ ה זֶה מגִ יע לָּנּו
וְּ ֵאיְך זֶה שֶ ל ֹא ָּר ִאינּו ֶאת זֶה בָּ א.

ּובְּ שָּ דֶ ה ָּרחָּ ב פָּר ְּשנּו יָּדיִם
וְּ רּוח ְּס ָּתיו ִהגִ יעָּ ה ּובְּ עָּ ְּר ֵפנּו נ ְָּּשבָּ ה
עכְּ שָּ יו הכֹל ָּקפָּא ,לָּמָּ ה זֶה מגִ יע לָּנּו
וְּ ֵאיְך זֶה שֶ ל ֹא ָּר ִאינּו ֶאת זֶה בָּ א.

זֹוכ ֶֶרת ,פעם ֶנגֶד הּז ֶֶרם חָּ ת ְּרנּו
כֹורים מֵ אהֲ בָּ ה
וְּ נ ְִּסחפְּ נּו ִש ִ
וְּ אחֲ ֵרי שֶ חָּ ל ְּמנּו וְּ עפְּ נּו לשָּ מיִם
בּורים בָּ אֲ דָּ מָּ ה.
ִה ְּתעֹור ְּרנּו ְּש ִ

ּובביִת ההּוא ,שָּ ם יָּשבְּ נּו ְּשנֵינּו
וְּ שָּ ת ְּקנּו ִמלִים שֶ ָּי ֹכלְּנּו לֹומר
עכְּ שָּ יו זֶה חֶ דֶ ר ֵריק לָּמָּ ה זֶה מגִ יע לָּנּו
וְּ ֵאיְך זֶה שֶ ל ֹא ָּר ִאינּו ֶאת זֶה בָּ א.
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