י"א בתמוז תש"ף )3.7.20( -

אני עדיין מחכה
שבלעם יבוא
ויתנצל.
"גם פגע לי
בראייה וגם עדיין
כואב לי הצאוור"

" ַויִּפְ ַתח ה' ֶאת פִּ י הָ ָאתֹון
יתי
וַת ֹּאמֶ ר לְבִּ לְעָ םֶ :מה עָ ִּש ִּ
יתנִּי"?...
לְָך כִּ י ִּהכִּ ַ

שבת פר' בלק
צאת השבת – 20:34

כניסת השבת –19:29-
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סדרי התפילות לשבת פרשת בלק
כדי לקיים את תפילות השבת בהתאם להוראות משרד הבריאות
נתפלל בשלושה מוקדים:
בית הכנסת ,חד"א צפוני ואולם אירועים

ציבור המתפללים מוזמן ומתבקש להתאחד סביב מוקדים אלו
תוך הקפדה על החלוקה לפי אותיות שם המשפחה.
תפילות ליל שבת ( 4מניינים)
המתפללים בחד"א הצפוני ובאולם האירועים
מתבקשים להביא סידורים וחומשים

 .1שמות משפחה א'  -ג' בבית הכנסת
 .2שמות משפחה ד'  -מ' בחד"א הצפוני
 .3שמות משפחה נ'  -ת' באולם האירועים
 .4מניין בית סביון  -על הדשא הסמוך

תפילות יום השבת ( 4מניינים)
 .1מניין ראשון בבית הכנסת (פתוח לכולם) בשעה  - 06:30מומלץ!!!
שמות משפחה א'  -ג'
08:30
 .2מניין שני בבית הכנסת בשעה
שמות משפחה ד'  -מ'
 .3מניין שלישי בחד"א הצפוני בשעה 08:30
שמות משפחה נ'  -ת'
 .4מניין רביעי באולם האירועים בשעה 08:30
 -13:30מנחה גדולה
 -17:15מנחה קטנה וב -17:30-צורבא מרבנן
 -20:29ערבית והבדלה

בבית
הכנסת

כדי לשמור על איזון במספר
המתפללים ,אנו מבקשים
להקפיד ולשמור על החלוקה

א .גבאי אחראי מטעם ועדת בית הכנסת על כל המניינים -יהודה מרוז.
ב .לכל מניין ייקבע אחראי למניין שגם ידאג לשמירה על ההנחיות.
ג .יש להקפיד על רחיצת ידיים בכניסה ,על שמירת מרחק ,וכמובן יש לעטות מסכות במהלך כל התפילה.
ד .גם בעלייה לתורה וקריאתה ,יש לשמור מרחק ולא לגעת בספר התורה.

לפי אותיות שם המשפחה.

שבת שלום  -צח"י והגבאים

זמני תפילות בימי החול
מנחה  -לימוד  -ערבית ,בבית הכנסת בשעה 19:45
ערבית 20:30 -
בשכונה הצפונית :מנחה 18:30 -
בשכונה הדרומית – ערבית 20:15 -

בזמן החופש הגדול מתקיים מניין נוער
בבית הכנסת בשעה  .8:15הציבור מוזמן

מנחה גדולה ( 13:20 -ימים א' עד ה') בפרגולה
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ָ

ֹּהלֶיך  /יוסי בן טולילה
ַמה טֹּבו א ָ
יש להתייחס לברכותיו של בלעם שהיה נביא
גוי ,ולכן יש לדעת רבי יוחנן בדבריו של
בלעם התייחסות לעתיד .עתיד בו יהיו בעם
ישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות אותם
ביקש בלעם לבטל בסתר ליבו .אבל ה' שהפך
את הקללות שביקש בלעם לקלל בהן את
ישראל לברכות ,גרם לכך ,שבתי הכנסת
ובתי המדרש יהיו קיימים עד היום.
סמלי הדבר שחז"ל קבעו לומר את

בפרשת השבוע נזכר הפסוק הידוע שאומרים
בכניסה לבית הכנסת בכל בוקר" :מַ ה טֹּבּו
אֹּהָ לֶיָך ַי ֲעקֹּב ִּמ ְשכְ נ ֶֹּתיָך י ְִּש ָר ֵאל" (במדבר כד,
ה) .מילים אלו נאמרות על ידי בלעם בן בעור
אחרי שנשא את עיניו מפסגת "ר ֹּאש הַ פְ עֹור
הַ נ ְִּש ָקף עַ ל פְ נֵי הַ י ְִּשימֹּן" וראה את ישראל
שוכן לשבטיו .רש"י בדיבור המתחיל "מַ ה
טֹּבּו אֹּהָ לֶיָך ַי ֲעקֹּב" כותב" :על שראה
פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה".
כלומר ,בלעם התרשם מעצם העובדה
שנשמרה הפרטיות של התא המשפחתי בעם
ישראל ,ואף אחד לא פגע בצנעת הפרט של
הזולת.
הגמרא במסכת סנהדרין מבינה את הפסוק
הזה אחרת" :אמר רבי יוחנן  -מברכתו של
אותו רשע אתה לָמֵ ד מה היה בלבו .ביקש
לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי
מדרשות" (שם דף ק"ה עמוד ב') .כלומר,
האוהלים הנזכרים בפסוק הם לדעת רבי
יוחנן בתי כנסיות ,והמשכנות  -בתי מדרש.
בסתר לבו קיווה בלעם שאלוהים יקלל את
בתי הכנסת ואת בתי המדרש של עם ישראל
כך שלא יתקיימו .לדעת חז"ל ,ברכות
שנאמרו בתורה מפי אנשים מסוימים כמו
ברכות יעקב לבניו לפני מותו ,וברכות משה
לשבטים לפני מותו ,הן בגדר נבואות .כך גם

הפסוק" :מַ ה טֹּבּו אֹּהָ לֶ יָך"… כאמירה
ראשונה של היהודי בכניסתו בבוקר לבית
הכנסת .כביכול רצו להוכיח על ידי כך
לבלעם ולכל הצוררים האחרים שקמו לאורך
הדורות ,שעם ישראל חי ,וכך גם בתי הכנסת
ובתי המדרש שלו.
נבואה אחרת של בלעם הנזכרת בפרשה:
"הֶ ן עָ ם לְבָ דָ ד י ְִּשכֹּן ּובַ ּגֹויִּם ל ֹּא י ְִּתחַ שָ ב" (שם
כג ,ט) התגשמה במלואה .ואם חושבים על
זה ,אז את המימוש שלה מבצעים הלכה
למעשה כאשר אומרים בכל בוקר בכניסה
לבית הכנסת את הפסוק "מַ ה טֹּבּו אֹּהָ לֶיָך
ַי ֲעקֹּב" .כי גם בתפילות בבית הכנסת וגם
בלימוד התורה בבית המדרש נבנתה בדידות
מיוחדת .בדידות רוחנית-מוסרית שבגללה
אמנם היהודים סבלו וסובלים ,אבל גם
מרגישים שיש להם חיים מלאי משמעות.

מזל טוב לנער בר המצווה ירדן גליק להורים דדי וליאורה ולסבא וסבתא אריאל ורותי דיטור.
מזל טוב לגבי ודבורית אדר להולדת הנכד ,בן לאילת וגיורא.
מזל טוב לעדו ויונה עפרוני ,לרמי ואפרת ולאלכס ואויס בקר להולדת הנכד/הנין בארי,
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בן לאורי ויעל.
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מחשבות בעקבות החזרה לבית הכנסת  /איילת אריכא
נראה כי זה גם מה שהביא אנשים ,שבאופן
קבוע אינם מגיעים לתפילות השבת,
לתפילות במניינים השכונתיים.
בבתי כנסת רבים בארץ עזרת הנשים
מקבילה לעזרת הגברים .חלק מבתי הכנסת
הבנויים כמו בית הכנסת שלנו הורידו את
הנשים למטה על חשבון חלק מהמקומות
בעזרת גברים.
אני יודעת כי הצעה כזו היא מעט מהפכנית
פה בקבוצת יבנה ,אך יש בה יתרונות רבים
שלדעתי ישפיעו לטובה על כלל משתתפי בית
הכנסת .אני מודעת לקושי שיכול להיווצר
לחלק מהגברים אשר יאלצו לזוז ממקומם
הקבוע ,אך לטווח הרחוק ולמען בית הכנסת
נראה לי שזהו שינוי הכרחי .נוכחות נשים
בתוך מניין בית הכנסת ,ולא כצופות
מלמעלה ,תכניס להערכתי אווירה טובה
ומשפחתית גם בקרב גברים רבים.
העובדה שכיום הנשים למעלה רחוקות
מהעין ,לא נשמעות ,ורובן לא רואות את
המתרחש בבית הכנסת ,מגבירה את תחושת
הניכור ואולי מסבירה למה נשים מעטות
בוחרות להגיע לבית הכנסת .במניינים
השכונתיים ראינו נשים רבות יותר נוכחות
שהרגישו שייכות ולכן כנראה הגיעו לתפילה.
בנוסף ,נשים רבות מבוגרות וכאלה עם
ילדים קטנים מתקשות לעלות למעלה
(למרות מעלית השבת) ואפשרות שתהיה

בעקבות הכתבות שהיו בנושא בעלונים
קודמים ,בעקבות השיעור של הרב אילעאי
בתיקון ליל שבועות ובעיקר בעקבות החוויה
הטובה שהייתה לרבים מאיתנו במניינים
השכונתיים – שאלתי את עצמי מה היה נעים
כל כך במניינים אלה?
כחברה קיבוצית אנו שואפים שיהיה מניין
מרכזי אחד לכלל הקהילה ,למרות גיוון
הנוסחים ,הרצונות וצורות התפילה של מגוון
אנשי הקהילה .לדעתי – על מנת לאפשר
לרוב חברי הקהילה להרגיש בבית בבית
הכנסת ,יש צורך להרחיב ולגוון את צורת
התפילה וכל אחד צריך לוותר קצת על
מנהגיו לטובת מנהגי אחרים .מן הסתם יש
מגוון דברים שניתן לשנות ולבחון מחדש ,אך
אני מציעה כרגע לבחון את המבנה וצורת
הישיבה של בית הכנסת שלנו.
בית הכנסת שלנו מאוד מרשים ,מכובד,
יפה ,צנוע ופשוט .אנחנו ורבים מהמבקרים
מתרשמים מהמבנה והעיצוב .אבל בכל זאת
כיום ,לתחושתי ,חסר משהו באווירה
שנוצרת בבית הכנסת .רוב השבתות בית
הכנסת אינו מלא ועזרת הנשים למעלה די
ריקה .המרחק בין הנשים לגברים יוצר
ריחוק גם בתחושה ובאווירת השייכות.
בניגוד לתחושה הזאת ,במניין השכונתי
היה משהו אינטימי יותר ,מחבר וקרוב.
אומנם ישבנו במרחק אך הייתה תחושה של
יחד.
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עזרת נשים נוספת בקומה התחתונה תקל
עליהן את האפשרות להגיע ולהשתתף
בתפילה או אפילו לחלק ממנה .עדות לכך
היא שלרוב עזרת הנשים למטה מלאה ואין
בה מספיק מקום.
אני מודעת לכך כי יש בקרבנו גם נשים
שהמצב הנוכחי טוב להם ואינן רואות צורך
לשינוי זה .אך מדברת אני בשם נשים אחרות
ואולי גם גברים שזה כן מפריע להם .לכן אני
מציעה להקצות את אחד הצדדים בעזרת
הגברים לטובת עזרת נשים.

אס פת

למען האמת ,מחשבה זו מכוננת בראשי זמן
רב ,עוד לפני הקורונה ,אך כעת אני מרגישה
שהבשילה השעה להציע אותה לכלל הציבור.
שוחחתי על כך כבר עם כמה נשים וגברים
שהביעו את הסכמתם לבחון שינוי זה.
בשלב ראשון  -אני מציעה לשים מחיצה
ניידת ולבחון אפשרות זו למספר חודשים
לפני קבלת החלטה סופית בנושא.

אשמח לשמוע תגובות להצעה זו.

חבר ים

במוצאי שבת פרשת "בלק" תתקיים אספה בשעה 21:30

על סדר היום :שאילתות והצעת החלטה בנושא תקציב הבנייה המאשררת את תקציב
הבנייה שאושר באספה ,וכולל היקף בנייה של  22דירות חדשות ו 68-ממ"דים.

"עמודים"
כל חבר ותושב המבקשים להיות מנויים על "עמודים"
זכאים לקבלו ללא תשלום.
כל מי שעדיין לא מקבל את העיתון ורוצה להיות מנוי
או כל מנוי שרוצה להפסיק  -נא ליידע את מרים במשרד:
.mazkirut@kv-yavne.co.il

לבני קיבוץ שעזבו ולאנשי ההתיישבות העובדת המנוי
מסובסד ב ( 50%במקום  ₪ 100לשנה – )₪ 50

איך שהמחיר
עלה!!
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בית הספר העל-יסודי – סיום בהפתעה
יאיר לסלוי מנהל בית הספר העל-יסודי בקבוצת יבנה

היקרים סיום מכובד ומוקיר של  12שנות
לימוד.
חוסר הוודאות שמטילה הקורונה על חיינו
משפיעה כמובן גם על ההיערכות לשנה הבאה
ובית הספר נערך
ופעילות
ללימודים
חינוכית בצל הקורונה.
במהלך הקיץ צוות
בית הספר עובר
השתלמות מתקדמת
מרחוק".
ב"למידה
אנחנו מתכננים
ומתכוננים ללמידה
"מעורבת" מרחוק ומקרוב.
מאז התפרצות המגיפה הפנימיה לא פעלה.
התלמידים לחצו וגם אנחנו ניסינו בכל דרך
לאפשר את פתיחתה אולם ללא הצלחה.
בשנה"ל תשפ"א בכוונתנו לפתוח את
הפנימיה לפעילות מלאה .הפעלת פנימיה
בעידן קורונה מחייבת היערכות מיוחדת ולכך
אנחנו מתכוננים בימים אלו.
בית הספר מתברך בגידול נרחב במספר
התלמידים .בשנה הבאה ילמדו אצלנו 65
תלמידים יותר מאשר בשנה"ל הקודמת .זוהי
צמיחה של מעל  10%והמשמעויות רבות הן
מבחינה חינוכית בגודל הכיתות ובאווירה,
ובהרחבת צוות ההוראה ,ומבחינה טכנית
מבנים ,שירותים וכד'.

ביום שישי בין השמשות סיים בית הדין
לעבודה את שנה"ל תש"ף .ההחלטה תפסה
אותנו מוכנים לעוד שבוע של פעילות
חינוכית-ערכית ,אך נאלצנו לבטל את
התוכניות ,למסור
את
לתלמידים
תעודות מחצית ב',
לחופשת
ולהיפרד
הקיץ.
שכבות
תלמידי
נבחנים
י"א-י"ב
בבחינות הבגרות עד
סוף חודש יולי.
משרד החינוך נערך כיאות לבחינות בגרות
בצל הקורונה והוא עושה את כל המאמצים
שבחינות הבגרות של תלמידי י"א-י"ב לא
יפגעו בגלל הקורונה.
לשמחתנו ,בשבוע האחרון ללימודים
הצלחנו לקיים אירועי סיום ,טיולים וערבי
כיתה ,ומבחינת התלמידים והמורים שנת
הלימודים הסתיימה בתחושה טובה.
הנחיות משרד החינוך לא אפשרו לקיים
מסיבת סיום י"ב עם ההורים ולכן נאלצנו
השנה לחגוג במתכונת אחרת .תלמידי י"ב
יצאו לטיול של יומיים בצפון ,ובמהלכו ,על
מרבדי הדשא ובין הנחלים בחניון "מעיין
ברוך" ,נערכה מסיבה בהשתתפות התלמידים
והצוות החינוכי .בנוסף כל כיתה ערכה שבת
סיום עם מחנך הכיתה ובכך אפשרנו לבוגרינו
6

אנחנו שמחים עם הצטרפות חברי צוות
חדשים לבית הספר .מושיק גרוס יחזור אלינו
כמחנך כיתה בחטיבת הביניים ואבידע איטלי
מתחיל קריירה חינוכית אצלנו כמחנך
בחטיבת הביניים .הם מצטרפים לצוות
חינוכי יחיד במינו ,מסור ואוהב את העבודה
החינוכית והתלמידים.
אני מאחל לכל התלמידים חופשה נעימה,
ממלאת מצברים ומפתחת אישיות.

בטווח הזמן הקרוב נכנס לתכנון הבנייה
לקראת הרחבת בית הספר .מזכירות הקיבוץ
תיטול חלק בכל התהליך.
במהלך חופשת הקיץ מתוכנן שיפוץ במבני
הפנימיה ובחצר .במסגרת השיפוץ יוחלפו
חלונות ,מדרגות ודלתות בחלק מהמבנים.
בחצר הפנימיה מתוכננת פריסת דשא סינטטי
והתקנת פינה למפגש וישיבה לתלמידים.

שנפגש בריאים ושלמים בעוד חודשיים.

פרויקט הבנייה  -עדכון שבועי
העבודות נמשכות כמתוכנן .בחלק הצפוני מסיימים את עבודות התשתית ונערכים
להמשך ,קידוח כלונסאות ויציקת בטון ,שזה כבר הדבר האמיתי.
השאלה שמנסרת את חלל האוויר היא מתי יתחילו לשבור קירות? מתי קול
הלמות הפטישים וניסור הקירות יהפוך לפס הקול של השכונה?
חלק מהמשפחות שבביתן עושים שיפוץ משמעותי התחילו לעבור לביתן הזמני
ובמקביל התחיל פינוי ריהוט מהדירות לאיחסון במכולות.
אנחנו מודים לציבור על הסבלנות ושיתוף הפעולה .ניר גלס

ברכות חמות לשני ברוכי שסיימה
קורס קציני תותחנים.
קצינה קרבית ראשונה ביבנה!
שני מצטרפת לפלוגה מבצעית בגדוד
תותחנים בתפקיד מפקדת פלגה.
עלי והצליחי – ועדת הצעירים
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הקורונה כבר כאן  /שמשון
ביום שישי נפל דבר.
בזמן שהמורות נמצאות בשיא ההכנות לשבת
נשלחה אליהן ההודעה הבאה:
הודעה כזו לא נשלחת כל יום ולמי שקיבל אותה היה
ברור שמדובר בהודעה שוברת שיוויון .בישיבת הזום
המתוחה נמסר למורים כי אחת המורות אובחנה
כחולה בקורונה.
מאותו רגע "הרצים יצאו דחופים" .בית ספר שהיה
עסוק "עד מעל הראש" באירועי סוף השנה ,חלוקת
תעודות ומסיבות סיום כיתתיות ופרידות ,שינה פניו
עד לבלי היכר .את השמש הזורחת החליפה עננה שחורה.

על מה שקרה מספרת הילה קדוש סגנית המנהל:
"ביום שישי ,לקראת סוף יום הלימודים,
קיבלנו עדכון מאחת המורות כי בדיקת
קורנה שעשתה נמצאה חיובית .עם קבלת
העדכון ,מנהל בית הספר ,יניב ערקי ,ואני
קיימנו מפגש בזום עם צוות הניהול ,נציגות
משרד הבריאות ,נציגות משרד החינוך,
נציגות של מחלקת החינוך של המועצה
האזורית על מנת לדעת כיצד לפעול .לאחר
המפגש התקיימה פגישה עם יו"ר הנהגת
ההורים בה שיקפנו את המציאות.
מיד לאחר השיחה עם הגורמים
הרלוונטיים התקיים מפגש זום עם הצוות
החינוכי ועדכנו אותם במציאות המאתגרת.
במפגש נכח מפקח בית הספר .ההנחייה
שהתקבלה היא שכל אנשי הצוות והמנהלה
שהיו בחדר המורים ייכנסו לבידוד עד יום
ראשון י"ג בתמוז ( 5.7כולל) ועליהם לבצע
בדיקת קורונה".

מה היו השלבים הבאים?
"ביום שישי קיימנו מפגש זום עם הורי כיתה
ד' 4-בנוכחות כל הגורמים וההנחייה שקיבלו
ההורים היא שכל תלמידי הכיתה שהיו
נוכחים במהלך השבועיים האחרונים
בביה"ס ונחשפו למורה ייכנסו לבידוד עד
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היכן המורים עברו את הבדיקות?
"בית הספר שלח רשימות מסודרות למשרד
הבריאות של כלל השוהים בבידוד.
משרד הבריאות העביר את הרשימות
לקופות החולים והן יצרו קשר עם
המבודדים לתיאום תור לבדיקת קורונה.
מספר מורים פנו לקופת חולים וביצעו את
הבדיקה באופן עצמאי .השאר זומנו לבית
הספר עם תלמידי שכבה ד' וביצעו את
הבדיקה שם".

התאריך הנקוב ,יום ראשון י"ג בתמוז 5.7
(כולל) ועליהם לבצע בדיקת קורונה.
לאחר מכן התקיים מפגש זום נוסף והפעם
עם כלל הורי ביה"ס ושיקפנו להם את
המציאות בה אנו נמצאים.
מיום שישי עודכנו ההורים מידי יום לגבי
מצב ההידבקויות ונהלים חדשים אם היו.
משה ליבר ראש המועצה ,ד"ר רבקה טאוב
מנהלת מחלקת החינוך ,השירות הפסיכולוגי
והצוות החינוכי היו זמינים ,מאותו רגע,
בכל עת לכל שאלה או בקשה".

מה המצב נכון לרגע זה?
"נכון לרגע זה ,כל הצוות החינוכי ואנשי
המנהלה שנדבקו נמצאו שליליים ,חמישה
תלמידים נמצאו חיוביים .כתוצאה מכך
תלמידי כיתות ד'-ו' מהיישוב בית גמליאל,
שמגיעים לבית הספר בהסעות ,נכנסו לבידוד
ועליהם לבצע בדיקת קורונה".

האם היו בדיקות לכלל התלמידים של בית
הספר או רק לתלמידי כיתות ד'?
"על פי הוראת משרד הבריאות ,כלל
התלמידים לא היו צריכים להיכנס לבידוד
ולא התבקשו לעבור בדיקה חוץ מילדי כיתה
ד' ,4-אולם עם היוודע דבר הידבקותו של
תלמיד נוסף משכבת כיתות ד' ,עודכנו
ההורים על כך וכל תלמידי השכבה התבקשו
להיכנס לבידוד ולעבור בדיקה".

בשורות טובות ובריאות איתנה לכולם .אמן!

לעיתון המועצה אנחנו מחפשים כותבות וכותבים מכל הגילאים!
למדור שיוקדש לסיפורים ושיתופים מהסגר נשמח אם תכתבו לנו.
▪ איך היה לכם?
▪ מה הייתה נקודת האור שלכם בתוך כל זה? מתי נשברתם?
▪ מה היה הרגע הכי מצחיק? מה חימם לכם את הלב?
▪ אולי יש משהו שאתם בטוחים שתזכרו לעוד הרבה שנים?
ספרו לנו על זה!  -את הטקסטים אפשר לשלוח למייל rahya.z@hevel-yavne.org.il
או למלא את הטופס שנמצא באזור ההודעות באתר המועצה .תודה! – דוברות מועצה
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נוטעים את הזהב הירוק  /שמשון
בימים האחרונים שינה השדה ממזרח ללול צפון את מראהו .בחלקת השדה נִ ְּטעּו שתילים רכים של
אבוקדו .וכך בחלקה שלפני  80שנה שתלו בה את הכרם הראשון של הקיבוץ ,ואחר כך החליפו אותו
בעצי זית ,ואחר כך עקרוהו ושתלו במקומו את מטע תפוחי העץ מהזן "ענה" ובסוף שנות ה 70-הוא
שוב חזר ושינה את פניו והפך לשדה שלחין כאחד השדות והנה ,בימים אלה שוב חוזרת והופכת אותה
חלקה את פניה ,ועצי אבוקדו צעירים מכים בה שורש ,רואים את הנולד.

מספר נעם פישביין ,מנהל הגד"ש ,הענף שהמטע תחת חסותו:
בשלב הראשון מתפרש המטע על שטח של
 160דונם .במהלך החורף עמל צוות הגד"ש
על הכנת תשתיות הקרקע
בשטח המיועד .ביום חמישי
החלה נטיעת השתילים.
אנחנו מקווים להשלים עד
ליום שני את נטיעת 8,400
השתילים שמיועדים לחלקה.
נטיעה של שתילי אבוקדו
אינה דומה לשתילת ט"ו
בשבט .מדובר במהלך מורכב ומוקפד ולצורך
כך גייסנו את מיטב הכוחות המקומיים.
הבטחנו לעצמנו שהשתילים הרכים יצאו
לדרך בצורה הטובה והמפנקת ביותר.
וכך הקסם קורה ...
הנטיעה מתוכננת לחמישה ימים ובכל יום
נוטעים כ 1,700-שתילים.
יום קודם הנטיעה יוצא חברנו אליקים
איטלי (אבוקדאי ונוטע מנוסה) אל "משתלת
הדוקטור" במושב גן יאשיה (עמק חפר) ושם
הוא מפקח על בחירת השתילים ,כך שנקבל
רק את השתילים העומדים בסטנדרטים
מסדרים
השתילים
את
הנדרשים.

השבוע יצאנו לדרך אשר מטרתה להחזיר
לחיים את ענף האבוקדו שהיה כאן ,הוכחד
באמצע שנות ה90-
ועכשיו הוא חוזר
ובגדול .נטיעת מטע
האבוקדו היא בעצם
כמו בנייה של מפעל
חדש ,וכמו בתכנון של
לנגד
מפעל עומד
עינינו המוצר המוגמר
בקצה הקו.
על מנת להגיע אליו בצורה הטובה ביותר כך
שהרווחיות שלנו בעתיד תהיה גבוהה ,תוך
הקטנת הסיכונים ,היה עלינו לעשות מספר
דברים.
שמנו את הניסיון הקודם בצד ובמסגרת
הבדיקות שלנו האם כדאי לנו לחזור לענף
האבוקדו ,הבאנו את אלי סימנסקי ,מדריך
מנוסה ומוערך ויחד איתו בנינו תוכנית
פעולה .התוכנית כללה בחירת שטח מתאים,
בחירת זנים שיתאימו לשוק הדינמי של
האבוקדו ,בחירת שיטת השקייה ועוד.
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שעוטף את גזע העץ ומגן עליו מפני ריסוסי
עשבים שנבצע בהמשך ולסיום ,תמיכת העץ
ע"י קשירה למקל במבוק.
על הפועלים מפקח שתלן ותיק נוסף ,הלא
הוא בנצי טסלר שמקפיד עליהם קלה
כבחמורה .מפקח נוסף שמגיע הוא משגיח
מטעם הרבנות שמאשר את תאריך שתילת
העצים על מנת שנתחיל למנות את מניין
שנות ה"נטע רבעי".
תודה לכל העוזרים המסורים ולצוות הגד"ש
המסור והנאמן.
אנו תפילה שבעוד מספר שנים נוכל לראות
את פרי עמלינו והמטע ישמח את הלב ,את
הכיס ואת החיך.

ב"דולבים" שהושאלו לנו ממפעל השימורים
(תודה) ומובילים במשאית אל הקיבוץ ,שם
הם נפרקים ומחכים בסבלנות ליום המחרת.
לפני עלות השחר יוצאות "רכבות" דולבים
אל השטח ובאור ראשון אנו מחלקים את
שתילי זן ה"האס" ואת שתילי הזן המפרה
"אטינגר" אל הבורות שנקדחו מבעוד מועד.
את החלוקה מבצעים בצורה מעוררת
התפעלות בני הנוער מ"חברת נעורים" -
אנחנו גאים מאוד בנוער שלנו.
בשעה  05:30מגיע קבלן הנטיעות ששכרנו
ומיד הוא מסתער עם עובדיו המיומנים על
השתילים הרכים .השתילה כוללת מספר
שלבים :נטיעה ,צביעת הגזע בלבן כהגנה
מפני השמש (אולטרסול לעניים) ,השחלת קרטון
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
אספה
נושא בודד עומד על סדר יומה של האספה

של ילדי כיתה ד שלנו ושל מספר ילדי יבנה
נוספים שהיו בהסעות ליישובי המועצה .כמו
כן יש מספר חברים שבבידוד בגלל חשיפה
לחולי קורונה אחרים .אז למי שלא שם לב –
הקורונה חזרה ובגדול! גם אחוזי הדבקה
גבוהים באשדוד ובכלל האזור שלנו מטילים
עלינו חובת זהירות גדולה :האכילה בחדר
האוכל נפסקה ,בוטלו מספר קבוצות
שתוכננו להגיע לקיץ ,גני המשחקים נסגרים
ועוד .צוות צח"י חזר להתכנס ואנו תקווה
שעד שתקראו שורות אלה נתבשר שכל
ילדינו נמצאו שליליים בבדיקה.

במוצאי שבת – נושא הבנייה .עם תחילתה
של העבודה בפרויקט הקומותיים מתבררים
הנתונים הבאים :משפחות רבות ויתרו על
זכותן לעבור לדירה חדשה והעדיפו להישאר
בביתם ולשפץ אותו .נוצר הצורך לבנות 68
ממ"דים (במקום  64-60שתוכננו) ולהשקיע
כסף נוסף בשיפוץ הדירות .בנוסף על כך,
ההכרח לחדש תשתיות ולהתאים את שיכוני
הקומותיים לדרישות החוק הקפיץ גם הוא
את מחיר הפרויקט.
המזכירות ומינהלת הבנייה מציעות להיצמד
לתקציב שתוכנן ( 65מיליון  )₪ולבנות בשלב
זה  22דירות בלבד ו 68-ממ"דים.
כידוע ,נושא הבנייה עורר ויכוח ציבורי גדול
תוך חשש של חברים רבים שההוצאה תלך
ותתפח ותסכן את עתידו הכלכלי של
הקיבוץ .המזכירות רואה בהקפדה על בנייה
לפי תקציב את מחוייבותה הבסיסית וגם
לקראת חתימת החוזה לבנייתן של הדירות
החדשות אנו עושים כל מאמץ שלא לחרוג
מהתוכנית.

"ידיעות יבנה"
בשעה טובה ומוצלחת הקמנו (בניצוחן של

יפעת כהן וסיון לנג) קבוצות וואטסאפ
לשליחת הודעות לכלל החברים .הקבוצות
תחלפנה את הודעות הטקסט (סמ"ס)
ששלחנו עד כה .כך נפשט את התהליך,
נחסוך כסף ,נקל על קבלת ההודעות ונאפשר
שליחת קישור דרכן .מדובר ברעיון ישן
והקורונה דחפה להוציא אותו לפועל.
הודעות חירום תצאנה דרך קבוצות צח"י.
אנו נשתדל שלא להציף אתכם בהודעות
ואתם אל תצאו לנו מהקבוצות.
ולצעירים ולנקלטים שבנו – "ידיעות יבנה"
היה שמו המיתולוגי של עיתון הקיבוץ לפני
עשרות שנים.

קורונה
בבית הספר עמיח"י (בית הספר היסודי

שלנו) התגלו מספר תלמידים ואנשי צוות
מאומתים .הדבר הצריך את כניסתם לבידוד
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מוזמנים לערב קייצי באווירה
נוסטלגית ששם את הזרקור על
הבית האדום ,החפצים והסיפורים
מהקמת הקיבוץ ועד היום.
מוזיקה יבנאית ,כיבוד נוסטלגי,
סיפורים ומפגשים מעניינים.
מחכים לכם!
ועדת התרבות

לצערנו ,עקב הקורונה נדחה אירוע פתיחת הקיץ למועד אחר.
על המועד החדש תבוא הודעה.
"עיר האוהלים" בדשא חדר האוכל תוקם ביום חמישי ,כ"ד בתמוז ()16.7
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בוגרי י"ב פורשים כנפיים
ברכות למסיימי י"ב עם סיום הלימודים (למרות שעוד נשארו בגרויות פה ושם )...

ולהצטרפותם למשפחת "צעירי יבנה"

✓ עומר אניקסטר-שנת שירות בבית נועם
✓ מעיין אפרתי ,אורי בית אריה ,שהם ברטוב –מכינת בית ישראל
✓ עופרי ברוכי-הראשונה להתגייס באוגוסט הקרוב
✓ ניר גדיש-מכינה באשלים (חצי שנתית )
✓ אביעד גורליק-מכינה בקשת
✓ מורן גליק-יתחיל שירות לאמי (פרטים בהמשך)
✓ זהר גלס ונגה טסלר-מתגייסות לצה"ל (פרטים בהמשך)...
✓ שקד ושחר מוזס –שנת שירות ב"שומר העברי"
✓ תומר עמיר–מכינת פארן
✓ נווה עפרוני-שנת שירות בימין אורד
ליד התחנה המרכזית,
גשם על הכביש,
ראיתי איש זקן יושב לבד ומחריש,
"לאן לפנות?" שאלתי,
"לשמאל או לימין?"
"תלך ישר" ,כך הוא אמר,
"ישר ותאמין"
("זמן אהבה" /אהוד בנאי)

צעירים יקרים,
בימים אלה אתם יוצאים מ"החממה" כל אחד לדרכו שלו .בפניכם עומדים אתגרים ומשימות,
התלבטויות ובחירות ,ויש מקום נרחב להחלטות שלכם.
מאחלים לכם ,וסומכים עליכם שתצליחו לבחור בדרך "הישר והטוב" אותה ספגתם במהלך
השנים בבית הפרטי והקיבוצי .מאחלים לכולכם הצלחה רבה בכל אשר תפנו ותזכרו שאנחנו
בבית מחכים לכם מתעניינים בכם ואוהבים  -ועדת הצעירים
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אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני

MRKYAVNE@clalit.org.il

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

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

ימי שישי במרפאה – 3.7 :ליזט עפרוני  - 10.7גלית
אנחנו מבקשים להזכיר כי לבדיקות דם יש לתאם הגעה מול המרפאה .
ד"ר אבירם מבקש להזכיר שדלקת גרון חיידקית מתאפיינת בחום גבוה ובהיעדר שיעול ונזלת ולכן ,כשיש שיעול ונזלת אין
צורך בלקיחת משטח גרון .במידה ויש תסמיני זיהום ויראלי כגון :חום ,כאב גרון ,נזלת ושיעול יש להישאר בבית עד יומיים
מתום הסימפטומים .בכל מקרה כזה אנו מבקשים להתקשר למרפאה לפני הגעה פיזית למקום.
ללקיחת תרופות ניתן להגיע למרפאה .מזכירים להגיע עם מסכה למרפאה! אנא שמרו על עצמכם ועל כולנו.
לבריאות טובה  -צוות המרפאה

מוזמנים להרצאתו של

יהודה משי זהב " -מכיכר השבת להר הרצל"
תתקיים ביום שלישי ,כ"ט בתמוז ()21.7
במשטח חד"א
יהודה משי זהב עומד מאחורי הקמת ארגון זק"א ,העוסקת
באיתור ,חילוץ ,הצלה ובמקרים של אובדן חיים  -בטיפול
בקורבנות ,בשמירה על כבודם והבאתם לקבר ישראל.
בתפקידו כיו"ר זק"א פועל משי זהב לפיוס בין דתיים
לחילונים .בשנת  2003הדליק משואה בטקס הדלקת המשואות
בהר הרצל על פועלו.
בהרצאתו יספר על ,שכונת מאה שערים שממנה בא ועל דרכו
האישית מאז ועד היום .יהודה יספר על המאורעות אותם חווה
ועל הקמת ארגון זק"א ,על ההתמודדות הארגונית והרגשית
ועל החברה הישראלית והשינויים שהיא עוברת.

מרתק ומומלץ!
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שר  /ליאופלד סטאף
ֶג ֶ
ל ֹּא הֶ אֱ מַ נ ְִּתי
בְ עָ ְמ ִּדי עַ ל ּגְ דַ ת הַ נָהָ ר,
הָ ָרחָ ב וְ הַ ּסֹוחֵ ף,
שֶ ֶא ֱעבֹּר ּגֶשֶ ר זֶה,
הַ ָקלּועַ ִּמ ָקנֶה דַ ק ,שָ בִּ יר
ָקשּור בְ ִּסיבִּ ים.
פָסַ עְ ִּתי ַקל כְ פ ְַרפַר
וְ כָבֵ ד כְ פִּ יל,
הָ לַכְ ִּתי בֹוטֵ חַ כְ ַר ְקדָ ן
ּומ ְתנֹודֵ ד כְ עִּ ּוֵר.
ִּ
ל ֹּא הֶ אֱ מַ נ ְִּתי שֶ ֶא ֱעבֹּר ֶאת הַ ּגֶשֶ ר הַ זֶה.
ּובְ עָ ְמ ִּדי כָעֵ ת בַ ּגָדָ ה הַ ְש ִּניָה,
ֵאינִּי מַ אֲ ִּמין שֶ עָ בַ ְר ִּתי אֹותֹו.
תרגום :רפי וייכרט
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