דונח חיות

כ"ח בניסן תשפ"ב )29.4.22( -

מעל מאה מילדינו מכיתות ד'-ט' בטיול במסגרת הצופים הדתיים בחופשת הפסח

שבת פרשת קדושים ,שבת מברכים
כניסת השבת  18:58 -צאת השבת – 20:00
1507
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ואני תפילתי לך
תפילת מנחה בימי החול – 19:15
שבת פרשת קדושים ,מברכין אייר
 - 18:58הדלקת נרות
 - 19:13מנחה ,קבלת שבת ,ערבית
-- - 08:30שחרית ומוסף
 - 13:30מנחה גדולה
 - 17:30מנחה קטנה
 - 20.00צ א ת ה ש ב ת

לאחר תפילת מוסף יתקיים שיעורו של

ש מ עון בז ק
בנושא

"קדשים תהיו" – עיונים במושג הקדושה

לאחר תפילת מנחה ( )17:45ילמד

ז א ב ספר אי

מסכת שביעית

מזל טוב !
* לשירה ואלעד וגנר להולדת הבן ,לסבתא וסבא צילה וארי גנוסר ,לסבתא
רבתא חנה יעיר ולכל המשפחה.
* לשושי ואלישע תשבי ולכל המשפחה להולדת הנכד ,גיא ,בן לשחר
ואסיף תשבי.
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פרשת קדושים – וקללות במגרש /רן ליבר
הקללה ולכאורה ,לא נגרם לו כל נזק.

בחוה"מ פסח האחרון ,נסעתי עם ילדיי לצפות
במשחק כדורגל באצטדיון בלומפילד .על
שמחת החווייה (והניצחון!) העיבה העובדה כי
השתתפות באירוע ספורט בישראל,
משמעותה גם היחשפות הילדים לתרבות רעה
של ניבולי פה .תופעה זו אינה שמורה רק
למשחקים במגרשים גדולים ,וגם אנחנו
התמודדנו איתה השנה ,ברמות שונות,
במשחקי הילדים הצעירים ,הנערים והתיכון.
לפעמים הסיטואציות הללו ,שאולי היינו
מעדיפים להימנע מהן ,דווקא יוצרות
הזדמנות לשיח .כך ,באותו משחק לפני
כשבוע ,אמר לי אחד הילדים כי לדעתו אין
בעייה עם התנהגות הקהל והמילים שיוצאות
מפיו ,כל עוד אנחנו יושבים רחוק ,וממילא
השחקנים לא שומעים אותנו.

על כך עונה הרמב"ם:
"והיה עולה בדעתנו שכוונת התורה
שאסרה קללת אדם מישראל היא אם הוא
שומע את זה ,מחמת הבושה והצער
המגיעים לו ,שרק אז היא אסורה ,אבל
קללת חרש ,כיוון שאינו שומע ,אינו
מצטער בכך  -הרי אין חטא בדבר .לפיכך
השמיענו שהוא אסור והזהיר עליו ,לפי
שאין התורה מביטה על מצב המתחרף
בלבד ,אלא מביטה על מצב המחרף,
שהוזהר שלא יעורר נפשו לנקמה ולא
ירגילנו לכעוס".
אם כן ,הסיבה הראשונה בעטייה יש להילחם
בתופעת הגידופים במגרשי הספורט מובנת
מאליה .שכן ,פעמים רבות ,בעיקר באולמות
קטנים כמו בקיבוץ ,אותן קריאות פסולות
נשמעות על ידי השחקנים ועלולות לגרום להם
לתחושה של בושה וצער .בוודאי כאשר מדובר
בילדים ובנוער.

לדעתי ,מענה חשוב לשאלה זו נמצא
בפרשתנו.
בפרשה (ויקרא יט ,יד) מצווה התורה" :ל ֹא-
את
ְת ַקלֵּל חֵּ ֵּרׁש וְ לִפְ נֵּי עִ וֵּר ל ֹא ִת ֵּתן ִמכְ ׁשֹל וְ י ֵָּר ָ
מֵּ אֱ ֹלהֶ יָך אֲ נִי ה'".

אך התורה מורה לנו ,כי גם כאשר אין חשש
שהמקולל ישמע את הקללה ,עצם השימוש
בשפה לא נאותה אסורה ,בשל ההשפעה שהיא
גורמת למקלל עצמו .אותה פעולה ,כדברי
הרמב"ם ,מרגילה את נפשו של המקלל להיות
במצב של נקמה וכעס .גם בהקשר זה הדברים
חשובים ביתר שאת כאשר הקהל מורכב
מילדים בגיל חינוך .אני מקווה שלקראת
השנה הבאה נשכיל להילחם בתופעה זו ביותר
רצינות ובנחישות ,ולמגרה  -לפחות אצלנו.

לגבי איסור קללת האחר ,מסביר הרמב"ם
בספר המצוות כי אמנם למילים עצמן אין כח
להרע לאדם והכל בידי שמים ,אך עצם גידופו
של אדם אחר יכול לגרום לו לנזק ממשי של
ביזוי ,צער ובושה ולכן  -אסור .יתרה מכך,
ייתכן שאותו אדם כן מאמין שהדברים
יתממשו ,והדבר עלול להבהיל אותו.
ומה לגבי חירש? הרי הוא ,כמו שחקנים
במגרש הרחוק מאיתנו ,אינו שומע את
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אלופות העולם בליפול ולקום  /דינה ספראי
סיפור "הנעלמים" ואת לקחיו .בהרצאותיה
היא מתחה קו בין סבה (שהוא גם הסבא של
אמי) שנעלם באושוויץ ,לבין בתה שנעלמה
בארגנטינה .במסגרת מסעותיה נפגשה עם שועי
עולם ואף הופיעה בכנסת.
אחותה של ורה נישאה בארגנטינה ללא יהודי,

זהו סיפורן של אימי קלרה ,ובנות דודתה
מילכה ,וורה .1משפחותיהן גרו בשכנות בעיר
מילנו ,באיטליה .הן בילו הרבה ביחד והיו
חברות טובות .ילדותן היתה חסרת דאגות.
מלחמת העולם השנייה פורצת ,והאנטישמיות
באיטליה גואה .הוריהן מגיעים למסקנה
שחייבים לעזוב מהר את איטליה .המשפחה
מתפצלת ,והן פונות כל אחת לדרכה ולגורלה.
--

ומשפחתה התבוללה.

ורה יאראק:
הוריה חוששים לבוא לישראל ומחליטים להגר
עם שתי בנותיהן לארגנטינה ,ארץ רגועה
ומתקדמת יחסית ,שבה יש כבר קהילה יהודית-
איטלקית גדולה .ורה נישאת ונולדת לה בת
יחידה ,פרנקה ,נערה תוססת עם תודעה
חברתית מפותחת .בגיל  ,17פרנקה נסעה
לתומה ברכבת ,ומאז נעלמו עקבותיה .במשטר
האפל והרצחני בארגנטינה באותה תקופה,
שניסה למנוע השפעה קומוניסטית על המדינה,
מספיק היה לחשוד במישהו בקומוניזם ,כדי
להעלים אותו .ורה ,אז כבר עיתונאית מוכרת,
מצטרפת לתנועת מחאה של "הנשים בכיכר
מאי"  -קומץ אמהות וסבתות שילדיהן נעלמו,
שהחלו ללכת בשקט סביב הכיכר המרכזית,
ואליהן הצטרפו בהדרגה עוד ועוד נשים.
המחאה הלכה וגברה עד שאילצה את השלטון
שהוחלף  -לפתוח תיקים נגד ראשי הממשל
הרצחני ולהביאם לדין .ורה הפכה לפעילה
חברתית והמשיכה כל חייה לספר ולכתוב את

ורה יאראק עם קאנצלרית גרמניה אנגלה
מרקל ,בביקור בארגנטינה באתר זיכרון לזכר
הנעדרים .המספר  30,000מבטא את הדרישה
מהמשטר ,להכיר כי זה המספר האמיתי של
ה"נעלמים" .ראשה של ורה עוטה כיסוי עם שם

בתה."FRANCA" ,
מילכה מורפורגו
מילכה התייתמה עוד לפני המלחמה מאביה,
הצטרפה ביוזמתה לתנועת הנוער הדתית
באיטליה ,ודרכה הגיעה לארץ ,היישר לקיבוץ

 1קלרה ,אמי ,קלרה הרטום ,מילכה – בעתיד מילכה
מורפורגו .בית מורפורגו בשדה אליהו נקרא על שם
בעלה .ורה – ורה ג'ראח.
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יוסף .הם נישאים ונולדים להם שני בנים ,עלי
וגדי ,בהפרש של שנה ויומײַ ם זה מזה .הוריי,
קלרה ויוסף ,מחליטים לבוא לקיבוץ או יותר
נכון  -אבא מחליט ואמא נעתרת להפצרותיו,
ולא פעם מייסרת את עצמה על כך .לפני  70שנה
וקצת ,גם אני באתי לעולם.
כידוע ,גדי נספה בתאונת דרכים ב 1969-וכעבור
ארבע שנים וארבעה ימים ,עלי נפל במלחמת
יום הכיפורים.

שדה אליהו .כעבור שנה התחתנה עם מרקו
מורפורגו שעלה איתה מאיטליה באותה אוניה,
והגיע גם הוא לשדה אליהו .נולדה להן בת
ראשונה ,נורית ,וכעבור  9חודשים מילכה
הייתה שוב בתחילת הריון .רק למרקו סיפרה.
מרקו נמנה על קבוצה משדה אליהו שיצאה
לכבוש את תל תאומים .על הכוח ניתכה אש
כבדה ומרקו נפל בקרב .חצי שנה לאחר מכן
באה לעולם הבת השנייה ,אורה.
מילכה למדה את מקצוע האחיות ,וכל שנות
עבודתה מילאה את תפקיד "האחות
המיתולוגית" של שדה אליהו.

סגירת מעגל
לפני כשנה ,בעקבות יום הולדתי ה ,70-יזמתי
פגישה עם בנות דודתי בארץ ,ועם אורה ,בתה
של מילכה .בעקבות הפגישה אורה שלחה לי
מכתב שמצאה בין הניירות של אימה .היה זה
מכתב תנחומים שאימי שלחה לאימה ,מילכה,
לאחר נפילתו של מרקו.
במבט לאחור המכתב מקבל משמעות מצמררת.
וזה נוסח המכתב ,בתרגומה הרהוט של נעמה
קמפניינו אבן-ארי:

מילכה מורפורגו
---

בני ברק  8בספטמבר []1948

אמי ,קלרה הרטום
סבי היה נחוש לעלות לישראל .כמהנדס חשמל,
ביקש מהחברה בה עבד  -לבדוק אם אפשר
להקים סניף בארץ ,וניצל את הנסיעה כדי
להכין את הקרקע לעלייה .בשובו לאיטליה הוא
מודיע לאשתו ולבנותיו שהפור נפל ,עולים
לארץ .הן מוחות ובוכות .מי רוצה להגר לארץ
שוממה וחסרת תרבות כמו פלסטין של אז? אבל
הוא בשלו .והם מגיעים לארץ ממש בדקה
ה ,90-לפני סגירת הגבולות בספטמבר .1939
אמי ,הבת הבכורה ,מקבלת סרטיפיקט
כסטודנטית למוזיקה ,ומסיימת בהצטיינות את
התואר במחזור הראשון של האקדמיה
למוזיקה בארץ .בסיום לימודיה היא פוגשת את

מילכה היקרה מאוד,
כמה הייתי רוצה לראותך ולשהות מעט
במחיצתך ,ולצערי אני צריכה להסתפק
בכתיבה .בתקווה שאקבל חופש בקרוב ואוכל
לבוא לבקרך.
חושבת עלייך רבות ,ממרחק ,וחולמת עלייך
בתקופה כה קשה זו עבורך .אני מאחלת לך
שתחזרי בשלווה לחיים שהתחלת להקים
בהתלהבות רבה עם מרקו ,התלהבות שהובילה
את דרכו ,שהיתה גם דרכך ,ובכך תמשיכי
להנציח את חייו.
אני מבינה כמה זה נראה לך קשה ,אבל למרות
שאינני מכירה אותך מספיק לעומק ,אני חושבת
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בטח נורית יותר חמודה משני הבנים השובבים
שלי ,שמכעיסים אותי .אני מהרהרת בילדות
הרכה שלנו ,בה צעקות ודחיפות היו אסורות.
דרישת שלום חמה לתרצה ואנה-וורה.4
נשיקות וחיבה גדולה
שלך ,קלרה.

שיש לך את הכוחות והאופי  -יחד עם העדינות
– הנדרשים כדי להצליח [?] לכבוש את העולם.
האמיני לי שאיני אומרת זאת רק כדי לחזק
אותך ,אלא בגלל שאני מאמינה שאכן כך הם
הדברים .יש לי דוגמאות לכך מול עיניי יום
יום :אני רואה באילו כוחות נפש מתמודדות
שתי "חברות" צעירות שלנו ,שחוו את מה
שקרה לך .זה גורם לי לחשוב שאובדן כל כך
הרבה חיים צעירים לא יהיה לשווא .אנחנו נדע
להשיג את החירות שלנו בכל מחיר.
נראה לי שאת אפילו מכירה את אחת הצעירות
האלה .שמה יהודית ,2היא הייתה במשך שנה
בשדה אליהו עם "נעם" ,ואח"כ הגיעה ליבנה.
אולי את זוכרת ,כאשר באת בקיץ אחד לבקר
אותי ,בירכת אותה לאירוסיה .כאשר בעלה
נפל בפעילות מבצעית ,היא הייתה בחודש
השישי להריונה וכעת יש לה תינוקת בת חודשיים.
ראיתי תמונות רבות של נורית ,והיא נראית
ממש חמודה .נראה לי שיש לה את השיער
השחור של מרקו ואת האף (?) שלך .נכון?
אני נמצאת בשלב זה בבני ברק ,עם הילדים.
נמצאות כאן כל החברות שיש להן ילדים ,וגם
אלה שבהריון.
נאלצנו לעזוב את הבית אחרי ההפגזה
הראשונה ,שגבתה מחיר של שני חברים וילדה

שלוש בנות
הדוד :אימי,
ורה ומילכה,
בעת ביקור
של ורה בארץ
 בטיול בהרהבית.

--סיפורן של שלוש בנות הדוד הוא סיפור על
בחירה ,על גורל ועל התמודדות.
לי ,המכתב של אמא העניק הבנה לדרך
ההתמודדות שלה .המלים "אני מאמינה שיש
לך את הכוחות והאופי יחד עם העדינות
הדרושים כדי להצליח ...ולכבוש את העולם",
מבטאים ידיעה שעם הצער והקושי ,יש לנו
כלים של אופי וכוחות וגם עדינות – איתם
"לכבוש את העולם" ,או לפחות לעשות בו את
המיטב ,ככל יכולתנו.

מהקבוצה שלי.3
אני ממשיכה לעבוד כאן עם הילדים ,האם גם
את עובדת עם ילדים?
אם מתאים לך ,כתבי לי וספרי לי על נורית,
שאני כל כך רוצה להכיר.

מוקדש לאמא שנפטרה בא' באייר לפני  7שנים.
 4תרצה ,אחותו של מריו ,נישאה לאריה בן יצחק
בשדה אליהו .חנה ,בת דודתה ,התחתנה עם מיכאל
בן יצחק (אח של אריה) .הן היו בנות דוד וגיסות.

 2יהודית התאלמנה מבעלה צבי (רוזנטל) ורדי,
שנהרג בקרב לכיבוש בית דראס .בתה נולדה לאחר
נפילתו של צבי ,ונקראה על שמו ,צביה.
 3אמא עבדה בפעוטון של רות וולף הי"ד.
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צופים לקראת שעה גדולה  /אביתר רובין
ופעולות לילה טוב .למחרת פירקנו את המאהל,
ניקינו את השטח והתחלנו את המסלול בין
מטעי השקדים והכרמים שצמודים לקיבוץ.
המשכנו בשביל ישראל ,פגשנו צבאים וצבים,
ועלינו לחירבת קיאפה – העיר המקראית
הקדומה "שעריים" ,שהתקיימה בימי דוד
ושלמה 3,000 .שנים אחרי שהיהודים
האחרונים עזבו את העיר ,קיימנו מפקד סיום
צופי ומרשים בשער המערבי של העיר .את
הטיול סיימנו בשמחה בצומת האלה ומשם,
באוטובוסים ,חזרנו לקיבוץ.
לטיול השבטי יצאו כצוות טכני הפעילים (חברי
שכבה בוגרת שאינם מדריכים) ,ויש להם חלק
גדול מאד בהצלחתו! תודה!
טיול גדוד עמית (כיתה ח'):

לפני שלושה שבועות התקיימו בהצלחה רבה
טיולי פסח של שבט מידב ,שבט הצופים
בקיבוץ .כיום מונה השבט כ 110-חניכים
ושכב"גיסטים ,ולטיולים השנה יצאו 105
מתוכם (מכיתות ד'-ט' השתתפו קרוב ל100%-
מהנוער בקיבוץ) .מדובר באחד ממפעלי השיא
במהלך השנה ,וזו הזדמנות מעולה לשתף מעט
מהעשייה הנפלאה שנעשית ,במנהיגות ובהובלה
מוחלטת של צוות ההדרכה והשכב"ג.
טיול שבטי של גדודי ד'-ז':
בהובלת הרשג"דיות והמדריכים:
ד' :הדר לסלוי ,עילאי צנחני ,יובל אפרתי
ה' :רעות אריכא ,יונתן טחן ,בר נחליאל
ו' :הדס איתן ,איתמר סולטניק
ז' :הלל לוי ,איילת עופרן ,אופיר הראל
מרכזת הדרכה :נופר אפרתי
בחרנו לטייל באיזור עמק האלה היפהפה,
ולטיול יצאו מספר שיא של כ 80-חניכים,
מדריכים ופעילים .ביום הראשון התחלנו
ממצפה משואה ,עברנו פעולת פתיחה וטיילנו
במשך  8ק"מ של עליות וירידות ,על בסיס שביל
ישראל ,עד לתל עזקה .תוך כדי המסלול עברנו
פעולות והסברים .בתצפית הנהדרת של תל
עזקה השקפנו על כל המרחב ודיברנו על דוד,
שעשה שינוי ברוח העם ,ורק לאחר מכן הצליח
לנצח את גוליית .לאור המצב הביטחוני החלטנו
להגביר מראש את אמצעי הבטיחות ,ולכן
האוטובוסים הקפיצו אותנו לשטח של קיבוץ
נתיב הל"ה ,שם הקמנו מחנה צופים לתפארת.
ניצלנו את ההזדמנות ודיברנו גם על גבורתה של
מחלקת הל"ה ,שעל שמה נקרא הקיבוץ.
החניכים הקימו אוהלים ,הכינו אוכל ,שרו
מסביב למדורה ועברו פעולות סיכום יום

בהובלת המדריכים אמיר ברוכי ,עינב קולמן
ועֹמֶ ר נחליאל.
הטיול המסורתי של כיתה ח' מתקיים בכל שנה
במשך  4ימים במסלול 'ים אל ים' ,ומסתיים
בחוף חוקוק ,בכנרת .מדובר בטיול תנועתי,
שאליו יוצאים כלל חניכי כיתה ח' בשבטי
הצופים באיזור ,בהובלת המדריכים ובניהול
אנשי צוות מהתנועה ,אך ללא מבוגרים
מהקיבוץ.
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בדיקה ושקילה ,בהתאמה לכל חניך .וגם
בהיבט הדתי :אחוות מעורבבות של חניכים
דתיים וחילונים ,קיום תפילות במניין ,הקפדה
על אוכל וכלים כשרים ,קריאה בספר תורה
ועוד .ביום חמישי הסתיים הטיול במפקד סיום,
באיצטדיון נס ציונה.
כל הטיולים התקיימו במקביל ,בשבוע שלפני
פסח ,וחלקם בפעם הראשונה .ב"ה כל החניכים
חזרו הבית בריאים ,שלמים ומרוצים.
לא יכולנו לצאת לטיולים בלי תמיכה של
חברים רבים בקיבוץ ,וזה המקום להודות
מקרב לב לאסף ושרית ,שמעודדים את השבט
לצמוח ולהתפתח בכל יום ,ומאפשרים לנוער
להוביל וגם ללמוד מטעויות .למור ולשאר צוות
החינוך בקיבוץ ,שגיבו היכן שנדרש ,ונרתמו
לפנות את הזמן והמשאבים .לגמלי ולצוות
המטבח ,ליפעת ולצוות החנות ,שלמרות העומס
העצום של ערב פסח ,ולמרות שההתנהלות שלנו
לוותה בטעויות ובפערים ,התגייסו וסייעו בכל
בקשה ,גדולה וקטנה .תודה רבה! מבטיחים
להשתפר ולהפיק לקחים לפעם הבאה.
להורים המלווים – איתי נחליאל ,בעז
בלנקשטיין ,אלי רדר ,מוטי שליסלברג ,עציון
הראל וחן זלקינד.
ולעוד רבים רבים שעזרו ותמכו!
השבט גדל ומתפתח ,בכל שבוע מתקיימות
פעולות ,והחניכים מצביעים ברגליים ומתמידים
להגיע .זה היה ציון דרך משמעותי ,וכמרכז השבט,
אני נפעם בכל פעם מחדש לראות את הכוחות
והיכולות המרשימות שיש לנוער אצלנו .צוות
ההדרכה ,בראשות הרשג"דים והמרכזים משכבות
י"א ו-י"ב ,הוביל והנהיג את הטיולים בצורה
מעוררת השראה ,והתמודד עצמאית ובהצלחה
עם האתגרים החינוכיים והלוגיסטיים.
בברכת חזק ואמץ.

השנה הצטרפנו לטיול בפעם הראשונה ולכן
ערכנו לקראתו הכנות רבות ומשמעותיות .גם
בשביל לתאם ציפיות לקראת האתגר הפיזי,
וגם בכדי להיערך מבחינת התפריט ותחום
האוכל .את כל ההכנות הובילו המדריכים
והחניכים ,זמן רב מראש .כל יום החל בהשכמה
בשעה  ,04:00פירוק המאהל ותפילה עם הנץ.
לאחר מכן ,יציאה למסלול והליכה עד שעות
אחה"צ .במהלך המסלול הועברו פעולות
ושיעור יומי .עם ההגעה לחניון הלילה ,החניכים
הקימו מחדש את המאהל ,בישלו את ארוחת
הערב והכינו את הארוחות ליום הבא.
ביום חמישי הסתיים הטיול במפקד סיום "על
חאקי" בכנרת ,ומשם הגיעו החניכים ,עייפים
ומרוצים ,היישר לבדיקת חמץ.
טיול גדוד אלון (כיתה ט'):

בהובלת המדריכה תמר נחליאל
הטיול של כיתה ט' התקיים במשך  4ימים
ברמות מנשה ,וגם הוא היה טיול תנועתי ,ללא
נוכחות של מבוגרים מהקיבוץ .לקראת הטיול
החניכים התחלקו לצמדים ושלשות ,והשתבצו
לאחוות יחד עם חניכי כיתה ט' משבטי צופים
אחרים .במהלך הטיול ,החניכים סחבו את כל
הציוד על הגב ,למדו ותרגלו ניווט ,ובחלק
מהימים הלכו כ 17-ק"מ ביום .בנוסף ,החניכים
העבירו הדרכות והתנסויות חינוכיות .טיול כזה
דרש מאיתנו הכנות בהיבט הפיזי ,למשל:
צמצום הציוד הנדרש למינימום ,ולאחר מכן
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ק' הילה

ויהי בימי הסלמונלה

ביום שני בערב הגיע תור הגלידות ,תחילה כידיעה
כללית בחדשות ,ורק למחרת בצהרים ,כרשימה
רשמית .מכיוון שטכנית אין לנו דרך להפריד בין
סוגי הגלידות ,החלטתי לסגור את כל המקפיא
של גלידות שטראוס ולחכות שנציגים של חברת
יוניליוור יאספו בעצמם מה שצריך.

אמרת "סלמונלה" ליד יבנאי בן  40ומעלה –
קיבלת סיפור על הפסח ההוא ,שבו המעיים של
רובנו הפכו מיבשה לים ,וכולנו זעקנו "דיינו".
השנה שוב נקשרה הסלמונלה לפסח ,בעקבות
הודעת ה"ריקול"  -של שטראוס-עלית בגלל
חשש לסלמונלה.
איך ההתנהלות לגבי מוצרים שכבר נקנו?
"רק לפני שבוע שוחחנו על אתגרי החנות
פרסמתי רשימה בידיעות יבנה והחברים
בפסח ,והנה נוספה "עז" חדשה לסדר היום
התחילו להחזיר .כמובן שמוצרים פתוחים לא
הצפוף .איך זה עבר עליכם?" שאלנו את יפעת.
יכולנו לקבל .האירוע מתגלגל ונכון לרגע זה,
יפעת" :אכן ,העיתוי היה הכי פחות אידיאלי.
עדיין לא הסתיים .רשימת המוצרים של
במוצ"ש ,החזרנו את מוצרי החמץ בקפדנות,
הריקול לא סגורה .כרגע על המדפים נמצאים
כדי לדייק את ההזמנות הדחופות לסוכן של
רק מוצרים שאין איתם בעייה.
"עלית" ,וביום שני בבוקר קיבלנו את ההודעה
ביום ראשון ,יגיע הסוכן ויבדוק בקפדנות שאכן
על הריקול .הציבור החל לשאול אותנו מה
הוסרו המוצרים הנכונים .שטראוס מאוד
עושים ,אבל עד שלא קיבלנו תשובה מדויקת
דקדקנית והסוכן מחוייב לעבור מוצר מוצר,
ורשמית מהחברה ,לא היו לנו תשובות מהימנות
ורק אחרי וידוא שאכן המוצר ברשימה ,הוא
לתת .ואז ,בשעה  ,13:30שעת השיא של ביקור
יסיר אותו ויתן לנו זיכוי .הסוכן שלי מדווח
ילדים בחנות ,לאחר חסך של שבוע בממתקים,
שהתהליך הזה ארוך ,ובמקומות
הגיעה הרשימה של בערך 200
שכבר היה בהם ,זה לקח בערך 3
להוריד
שצריך
מוצרים
שעות .זה בהחלט כאב הראש
מהמדפים!
האחרון שהיה חסר לנו בחנות,
התחלתי להסיר לבד ,ומיד
רגע אחרי פסח.
הבנתי שלא אוכל להשתלט על
נגיע לעיקר .יש ממתקים בחנות?
הסיטואציה בכוחות עצמי,
לא של עלית .תראי את המדפים
ושלחתי ב"חכמות" בקשה
הריקים .אם היית נכנסת ביום
למתנדבות ,שיגיעו לעזור.
ראשון ,היית רואה מדף מפוצץ.
וזאת הזדמנות טובה לומר להן
תוך כדי שיחה ,יפעת מקבלת
שוב  -תודה רבה על שהגעתן,
מוצרים שהוצאו מהמדפים
טלפון מהסוכן ,שמודיע על
ועוד בהתראה כל כך קצרה!
הרחבה של הריקול לכלל המוצרים של החברה.
עבדנו במשך שעה ,והיה מתיש ומבלבל .כל
מכיוון שבעוד מספר דקות נפתחת החנות,
מוצר ומוצר היינו צריכים לבדוק :א .אם
הראיון נעצר .אחרי הריקול הזה יישארו בחנות
הברקוד שלו מופיע בטבלה ,ב .האם תאריך
רק  7מוצרים שאינם מיוצרים בנוף הגליל.
הפג-תוקף תואם לטווח התאריכים שנדרש.
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תפקיד של שמירה על הביטחון ,והימצאות
בכבישים עם נשק ,ועם כל האמצעים שיש לנו
בניידת.
במה נתקלת בינתיים?
במשמרת הראשונה דווקא יצא לי להיות עם
שוטר עם ניידת ובה אמצעים מיוחדים .יש שני
אמצעים לבדיקת מהירות .יש "רובה" בניידת,
שמודד מהירות של הרכב מלפנים ,ומכשיר
שנקרא "דבורה" .אנחנו אוכפים במקרים של
תנועה מהירה ,עקיפות מסוכנות ונהיגה לא
זהירה ,ומסייעים לרכבים שנתקלים בדרך
ומפריעים לתנועה ,וגם עוזרים לאזרחים.
מותר לך לקנוס?
עדיין לא .אני עדיין טירון .אבל אני יושב עם
השוטר ורושם מה שאני רואה .קוראים לזה
"מזכר" ,וזה מצטרף לחוות הדעת של השוטר.
למקרה שמגיעים לבית משפט ,וכשמישהו
מערער על דו"ח ,וצריך לתקף את החלטת
השוטר  -אני כביכול עד נוסף.
אני מוצא את הפעילות הזאת מעניינת ותורמת.
למרות שהתדמית של המשטרה היא לא
בשמיים ,כשמסתכלים על הנהיגה  -רואים כמה
דרוש התפקיד הזה.
זה משפיע על הנהיגה שלך?
בהחלט .כשאני ראה את הנהיגה של האחרים ,זה
משפיע עלי .בתור שוטר אני רואה את התייחסות
המשטרה לנהיגה .מה אוכפים ומה לא.
איך אנשים מגיבים ,כשעוצרים להם את הרכב?
יש כמה סוגים .כמו שאני מכיר את השוטרים,
עדיף להתנצל .יחד עם זה ,לשוטר יש טאבלט
עם מידע על ההיסטוריה של הנהג ושל הרכב,
וכשהוא נתקל בעבריין עם הרשעות קודמות,
אין לו סמכות 'לסלוח" לנהג.

מתנדב במשטרת התנועה

אם תראו רכב של משטרת
התנועה ובתוכו מישהו
שדומה לרמי צרויה ,תדעו
שזה לא רק דומה ,זה רמי
לפני
שהחל
בעצמו,
חודשיים להתנדב כשוטר במשטרת התנועה.
"מה לך ולמשטרת התנועה"? אני שואלת.
רמי :האמת ,לא תכננתי מראש .ראיתי בקניון
באשדוד ,ליד העלייה למדרגות הנעות ,שני
שוטרים יושבים .הסתקרנתי .התברר שזו
היתה עמדת גיוס מתנדבים למשטרת-התנועה.
ניגשתי אליהם ,רשמו את שמי והתחיל הקשר.
אחר כך חשבתי עם עצמי והבנתי שזה מעניין
אותי .אני נהג בכבישי ישראל ,וכשאני רואה את
צורת הנהיגה בישראל ,אני יודע שזה תחום שבו
אני רוצה לתרום ,כדי להגביר כמה שיותר את
בטיחות הנסיעה.
הגיוס כלל מיון ראשוני דרך ראיון ותחקיר
בטחוני .הקורס התקיים פעמיים בשבוע בשעות
הערב ,סה"כ  12מפגשים ,ולמדנו חוקים,
סמכויות המשטרה ,חוקי תנועה ,התנהגות
ואתיקה .הקורס היה רציני עם חבורה של כ20-
איש ,חבר'ה טובים .נהנינו ביחד .בסיום הקורס
עשינו טסט על ניידת משטרתית ,עשינו מטווח
והוסמכנו לנשק ולנהיגה בניידת .אחרי שלושה
חודשי הכנה ,התחלתי באפריל להיכנס
להתנדבות ,בהיקף של שתי משמרות בחודש
(אפשר יותר ,אבל גם זה לא מעט) .בשלב זה
אנחנו מצטרפים לשוטר תנועה בניידת,
ומסייעים עד כמה שאנחנו יכולים .כמובן שעם
הניסיון ,הסמכויות שלנו יעלו .מתנדבים
ותיקים יכולים לסייר בניידת כצמד ,באופן
עצמאי .כמובן שבתקופה זאת ,עם כל הפיגועים
שיש בכבישים ובכלל ,בחוץ ,נוסף לנו עוד

ולסיום?  -אני מזמין אנשים שמעוניינים
להתנדב למשטרת התנועה ,ליצור איתי קשר.
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לוחמי האש שוב בפעולה
לתמונה ,ודוסי גייסה מתנדבים נוספים.
החשש היה שהאש תתקרב למיכל של סודה
קאוסטית ,ומהתפשטות לאיזורים אחרים.
ההשתלטות על האש ארכה כחמש שעות,
והסתיימה ב."03:00-
איך אתה מסכם את האירוע?
"סה"כ התפעול היה טוב! זאת טבילת האש
הראשונה שלי ,תרתי משמע .הקיבוץ ומרכז
מזון למודי ניסיון בשריפות ,ולשמחתי,
צביקה שריד סייע מאוד באירוע .נעשה הפקת
לקחים ,למנוע ולטפל במקרה והדבר יחזור".

ושוב שריפה במתבן ,הפעם קצת פחות
דרמטית מבפעם הקודמת .האירוע החל ביום
ראשון .אור אריכא הריח "ריח של שרוף"
באזור המתבן והזעיק את דביר עדיקה ,שהיה
במקרה באיזור .דביר מספר" :הוצאתי
מטפים והתחלתי ,יחד עם אור ,לכבות את
האש ,ובמקביל ,ביקשתי מעמית חפץ לתפעל
את האירוע .אביעד מוזס הגיע מהר ,וניהל את
העניינים עד בואם ,כעבור זמן לא רב ,של
לוחמי האש .כמובן שצוות כיבוי האש (אביעד
מוזס ,אמנון כ"ץ ופיליפ קולמן) נכנס מיד

צאתכם לשלום ובואכם בשלום !
❖ ברכת דרך צלחה ושירות משמעותי ומהנה לאביה זנה ,שהתגייסה
השבוע ,ותשרת כמדריכת שו"ב (שליטה ובקרה)  -עלי והצליחי אביה!
❖ ברכות גם ליהונתן סולטניק ,שסיים תקופת שנת בית מוצלחת
בגד"ש ,ויצא לעצמאות כלכלית  -המון הצלחה בהמשך דרכך ,יהונתן.
❖ ובהזדמנות זו ,מילה טובה לצעירים שפינו לאחרונה את חדריהם
לקראת תחילת הריסת המבנים בפעימה הראשונה ,ועברו לדיור
זמני  -עד המעבר הבא שלהם לקראת סוף השנה ,בשל מחסור בדיור
קבע עבורם בשלב זה ,ועשו זאת בהבנה ובשיתוף פעולה מלא.
עוד נכונו לנו אתגרים לא פשוטים בנושא דיור הצעירים ,ונפעל כולנו
לעשות את המיטב ,בהתחשב בנסיבות.
גאים בכם ואוהבים,
ועדת צעירים
השתלמויות ארוכות לשנת תשפ"ג (  – )2022 - 2023תזכורת אחרונה
ניתן להגיש בקשות להשתלמויות ארוכות עד ליום ה' ,י"א באייר (.)12.5
נא לשלוח בקשות כתובות (לא לינקים) לדוא"ל v.hishtalmut@kv-yavne.co.il
או לשים בת.ד .השתלמויות.
שרה אריאל וצוות ההשתלמויות.
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לומדים להצליח במרכז הלמידה  /מזל גוטליב
נובעת בעיקר מהלמידה בזום .חלק מהילדים
הצעירים ,שרק עלו לכיתות היסודי ,נפגעו מאוד
 לא ממש הייתה למידה משמעותית ,עםהקניית כלים ללמידה ובניית ארגז כלים
ללומד .בעיקר ,התבטלה היכולת
ללמד את הלומד באופן מיטבי.
הקשר היום יומי הטבעי ,שאמור היה
להתקיים בין מורה לתלמיד ,לא היה
כתמיד .יש שסברו שהזום שנכנס
לחיינו לפני שנתיים יהיה סוג של עוגן,
כביכול ,ללמידה ושמירה על שיגרה
לימודית .לדעתי ,ולדעת רבים וטובים ,לילדים
צעירים ה"למידה מרחוק" הייתה רחוקה מלהיות
משמעותית .מיותר לציין שילדים אף חוו פחדים,
חרדות ועוד.
לפני מספר חודשים התפרסם מחקר ,שבחן
באופן ממושך את נושא הלמידה מרחוק,
והשפעתה על הלמידה והלומדים בזום .לצערי,
העובדות מדברות בעד עצמן .במילים פשוטות,
הנזק היה רב מהתועלת אצל תלמידי היסודי.
לעומתם ,נראה כי תלמידים בוגרים דווקא מצאו
את מרחב הזום כמענה הולם ,ואף הצליחו יותר
בלמידה מרחוק מאשר במפגשים הפרונטליים.
בימים אלו אנו מתארגנים לקראת סוף שנה,
הבוגרים ניגשים לבגרויות קיץ והשלמות מועדי
ב' ,עם הצעירים ממשיכים את התמיכה
הלימודית ,לפי צורך .וכמובן תהיה מחשבה
נוספת איך לקדם את התלמידים הצעירים,
שזקוקים להשלמת הפערים.
גם השנה אנו נערכים למרתון קיץ ,לחיזוק
אנגלית ,שפה ומתמטיקה לילדי היסודי .פרטים
מדויקים יתפרסמו בהמשך.
ברצוני לאחל לכולנו המשך שנת לימודים טובה
ושגרתית .ולכל הניגשים לבגרויות  -הצלחה
רבה.
חג עצמאות שמח ולגאולה שלמה!

שנת הלימודים תשפ"ב מתקרבת לסיומה,
ובימים אלו ,בהם התחלנו "לספור את העומר",
אולי תשמעו בשבילים את תלמידי ביה"ס
מתחילים ,במקביל ,לדבר על "ספירת הגומר" –
כלומר ,כמה ימים נשארו לסיום
הלימודים.
ההשלכות של הקורונה על נוכחות לא
סדירה בכיתות ,השפיעו גם על מרכז
הלמידה .נאלצנו להתמודד עם
תופעות דומות ,כגון תלמידים
שנעדרו מפאת מחלה או כל חשש
אחר .לתלמידי התיכון שעמדו לפני בגרות
חורף ,מצאנו דרכים שונות על מנת לתת
תמיכה .לתלמידים הצעירים ,שאיתם אנו
עובדים בעיקר על אסטרטגיות למידה (בתחומי
שפה ,אנגלית ומתמטיקה) ,קיימנו מפגשים
פרונטאליים ,עד כמה שהתאפשר.
במרכז הלמידה חשוב היה לנו להקפיד
שתלמידינו ינהגו במשנה זהירות ,יעטו מסכה
וייבדקו בבדיקות אנטיגן ,כפי שנהוג בחזרה
לביה"ס לאחר חופשה .בריאות כולנו חשובה
תמיד ,לא פחות מהעזרה הלימודית.
ואם נסתכל על המצב באופן נרחב יותר,
בעקבות מגפת הקורונה שפרצה כבר לפני
שנתיים ,הגיעו אלינו פניות רבות לעזרה -
בייחוד לילדי ביה"ס היסודי .אנו מזהים קשיים
נוספים אצל תלמידי היסודי ,שחלקם לא
הצליחו לפתח "הרגלי תלמידאות" ,כלומר
היכולת לשבת בכיתה באופן פרונטלי ,להקשיב
למורה ,לבצע משימות ,לשאול שאלות ולתפקד
כלומד עצמאי( .מדיווחי ההורים הבנו ,שהיו
ילדים שפשוט פחדו להיכנס לזום ,ולא לקחו כל
חלק בלמידה זו) .נכון לעכשיו ,הקשיים באים
לידי ביטוי בעיקר בתחום מקצועות הליבה -
המתמטיקה ,השפה והאנגלית .מציאות זו
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מבזקים משולחנה של מרכזת הבריאות  /דבורית אדר
מחברת "הפניקס" ומהביטוח המושלם של
כללית .על מנת למצות את הזכויות השונות
הניתנות על ידי חברות הביטוח ,אבקש ליידע
אותי מוקדם ככל האפשר ,מיד עם קביעת התור
– רצוי שבועיים מראש .אם קיבלתם מכתב על
החזר מהמושלם – העבירו אליי .עשויות
להיות לכך השלכות כספיות גבוהות מאוד.
(שימו בת.ד של ועדת בריאות).

קורונה:
אנחנו לא חיים בבועה ,וההחלטות של שירותי
הבריאות מחייבות אותנו ,לטוב ולרע .הסרת
חובת עטיית המסכות במרחבים סגורים מעלה
אצלנו סימני שאלה רבים ,על האחריות הכוללת
לחברי הקבוצה .החובה המוטלת על כל אחד
ואחת מאיתנו לקהילה ,שדרך החיים שלה
הינה מעורבות רבה ומפגשים רבים עם
אוכלוסייה שהתברכה בקשת גילאים גדולה,
לראות גם את השכן,
ולכן אנחנו ממליצים
להישאר
בחום
בתקופה הקרובה עם
המסכות ,במרחבים
הסגורים.

ימי מחלה :
חבר הנעדר ממקום העבודה עקב "ימי מחלה",
אחראי ליידע את מקום העבודה ואת סדרני
התורנויות השונים .פטור ממטלה כל שהיא
איננו בסמכותה של ועדת הבריאות.
תזכורת לתפקיד של אחות חירום :

• "אחות חירום" תיתן מענה לחברי
הקיבוץ ,בכל אירוע חירום/תאונתי ,בזמנים
בהם אין קבלה במרפאת הקיבוץ (דוגמא
לאירוע חירום :כאבים בחזה ,קוצר נשימה,
לחץ דם גבוה מאוד ,אובדן הכרה ,דימום
מסיבי).

האוטו שלנו :
התמונה של קלאבקאר אחות החירום ,העומד
בצד הדרך ומחכה לחילוץ ,הסתיימה .בשעה
טובה ,במסגרת תקציב ההשקעות ,רכשנו רכב
זעיר שבקלות רבה יכול לנוע על השבילים
הצרים ,ולאכסן בתוכו ללא פגעי האקלים של
גשם ושמש ,את ציוד החירום הנדרש .שנזכה
שרכב זה יעמוד ללא שימוש.

• פניה ל"אחות חירום" תיעשה רק
באמצעות טלפון  050-6998317או .4000

נסיעות על חשבון ועדת בריאות:
קיימות נסיעות רבות של חברים על חשבון ועדת
הבריאות .אין בכוונתו לחקור ולעקוב אחר כל
נסיעה  .יחד עם זאת ,נבקשכם לציין בהערות
את יעד הנסיעה (ולא את שם נותן השירות).

• בכל בעייה רפואית שאינה דורשת מענה
חירום מיידי ,מומלץ לפנות ל  ,*2700שם ניתן
לקבל מענה של אחות קופ"ח  .24/7חשוב
לציין שהאחות במוקד רואה לפניה את התיק
הרפואי של החולה ,מתייעצת עם רופא של
קופ"ח במידת הצורך ,נותנת המלצות טיפול
או הפניות ,ומתעדת את כל ההמלצות
והטיפולים בתיק הרפואי.

ביטוחים :
מרביתם של הטיפולים הרפואיים כגון :ביקורי
רופא ,ניתוחים ואשפוזים ,עולים כסף רב .על
חלק ניכר מההוצאות ניתן לקבל החזרים
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• ל"אחות חירום" אין הרשאה לחלק
תרופות (ללא מרשם ,מרשמים קבועים או
אחרים) בזמנים בהם המרפאה אינה פתוחה.
במידה ויש צורך דחוף בתרופה ,על החבר
לפנות לבית מרקחת שפתוח ולרכוש את
התרופה .ניתן להגיע עם כרטיס מגנטי של
קופ"ח ולבקש שיחייבו את ה"בילינג"
(החשבון של הקיבוץ).

לשפרה על שנים רבות בהן הייתה בצוות ,עסקה
בענייני הפרט בשקט ובצנעה ,וידעה להיות אוזן
קשבת ו"לב פתוח" ולשמור על דיסקרטיות,
כיאה לאופייה של הוועדה.
מרפאה :
שעות פעילות המרפאה ,החל מתאריך
 04.05.2022ישתנו ,בעקבות חופשת מחלה של
אורית פרל.
המרפאה תהיה פתוחה בימי רביעי עד השעה
 .16:00בשאר ימות השבוע ,המרפאה תהיה
פתוחה בשעות הרגילות .

• במקרים בהם נדרש המשך טיפול או
מעקב – יש לפנות למרפאה בשעות הפעילות.
תודות:
שפרה אניקסטר ביקשה ,לאחר שנים רבות,
לסיים את תפקידה בצוות פרט .ברצוני להודות

בריאות איתנה לכולם ולגאולה שלמה.

נר זיכרון
קלרה הרטום

א' באייר

תשע"ה

הדסה וולף

ט"ו באייר

תש"ח

חוה בן-יהודה

ב' באייר

תשע"ב

אברהם מאיר

ט"ו באייר

תש"ח

צבי ורדי

ג' באייר

תש"ח

רות מאיר

ט"ו באייר

תש"ח

דוד יעיר

ה' באייר

תשנ"א

רחל אדלר

ט"ז באייר

תשע"ב

לילי קנולר

ו' באייר

תשס"ג

רות בית אריה

י"ט באייר

תשנ"ד

אלחנן רוטשילד

ח' באייר

תשמ"א

יעקב כוכבא

י"ט באייר

תשנ"ג

רחל לצרוס

ט' באייר

תש"ס

חנה אפרתי

כ' באייר

תשנ"ז

פנינה רפל

ט' באייר

תשמ"ו

שושנה נחליאל

כ' באייר

תשנ"ט

אילה צרויה

ט' באייר

תשע"ו

אריה בר דרומא

כ"א באייר

תשס"ב

אשר גור אריה

י' באייר

תשע"ב

מרים דץ

כ"ג באייר

תשע"ד

משה-יהודה איתן

י"א באייר

תשמ"א

אסתר פרידברג

כ"ז באייר

תשס"ט

יחיאל-מיכל פרלמן

י"א באייר

תשנ"ב

משה-אריה זלקינד

כ"ז באייר

תשע"ט

דוד ברטוב

י"ב באייר

תשכ"ט

שלמה אפרתי

כ"ח באייר

תשכ"ה

חיים שטרנהיים

י"ב באייר

תשל"ו

מרדכי וייזר

כ"ט באייר

תשל"ט

שרה בן-אהרון

י"ד באייר

תשס"ז
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משולחנה של מנהלת אשכול השירות  /מיכל סופר ברלב
מקררים:
כחלק מתהליך פינוי בתים לקראת אבן דרך
שנייה ,התפנו לנו מקררים קטנים ,שאין לנו
צורך בהם .לאחר חשיבה ,הגענו למסקנה שאין
טעם לאחסן ולשמור מקררים אלה .חברים
שיהיו מעוניינים ,יוכלו לרכוש מקררים אלה
במחיר סמלי של  .₪ 200חבר/ה שמעוניינים
לרכוש מקרר כזה ,מתבקשים ליצור קשר עם
איתי נחליאל ,אחראי מיזוג וקירור .ועם זאת
חשוב לציין ולהדגיש ,שהטיפול ואחזקת
המקרר תהיה על חשבון החבר ,על כל המשתמע
מכך.
עמדות האשפה:
אני שבה ומבקשת לא להשאיר ציוד בעמדות
האשפה ,מחוץ לפחים .שמירה על עמדות
אשפה נקיות הוא אינטרס של כולנו!
אם ברשותכם ציוד שאינו מתאים לשלל סוגי
הפחים ,משמע שיש לפנותו למאצרה ,במידה
ומדובר בציוד גדול .ואם מדובר בציוד קטן -
ניתן להכניס לפח הירוק.
אופניים:
נשמח לקבל אופניים שאינם בשימוש .ניתן
להביא אותם למחסן תיקון האופניים .תודה
רבה !

לאחר ימי הפסח העמוסים ,היה מחמם את הלב
לשמוע את שלל המילים החמות ,התודה
הגדולה והכרת הטוב על כל מה שנעשה עד ערבו
של חג  ,מניקוי בתי החברים ,העזרה
שניתנה לענפים ,חלוקת המזון וכמובן,
ההשקעה בשי לחג .תודה לכל מי שסייעו
במלאכה!
בימים אלו ,אני עסוקה בהכנות לקראת יום
העצמאות ,פינוי דירות לקראת הריסה עבור
אבן דרך שנייה ,הכנת הבריכה לקראת פתיחת
העונה ועוד…
תורנויות:
יום העצמאות בפתח ובימים אלו נשלח שיבוץ
התורנויות ליום העצמאות .לצערנו ,אנחנו
נתקלים מעת לעת במקרים של אי הגעה
לתורנות .אולי זו שכחה ואולי זו פוסט טראומה
מתקופת הקורונה ,ובכל זאת חשוב להזכיר כי
על מנת לקיים את אירועי יום העצמאות במלוא
הדרם ,ההתייצבות לתורנויות הן הכרח -
בבחינת צורך קיומי .אי הגעה לתורנות יוצרת
תחושת אי נוחות ,עוגמת נפש ועומס לא מוצדק
על אלו שכן התייצבו לתורנות.
אנא קחו זאת לתשומת לבכם ,בדקו איפה אתם
משובצים והגיעו בשמחה!

מרפאה בשבת ובחג
אחות חירום ,טל ,050-6998317/ 4000 .איחוד הצלה mrkyavne@clalit.org.il -1221
בשבוע הבא ,בערב יום העצמאות (יום רביעי ה )04/05/22-המרפאה תהיה פתוחה עד השעה .13:30
למחרת ,יום חמישי ה( 05/05/22-יום העצמאות) וביום ששי  - 06/05/22המרפאה סגורה .

אנו מבקשות להזכיר לאנשים להצטייד בהתאם
לקראת סוף השבוע הארוך
זמני הקבלה של ד"ר מיטל דיטש במרפאה בשבוע הבא – נא להתעניין במרפאה לגבי השעות.
חג עצמאות שמח!
צוות המרפאה
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משולחנו של המזכיר  /נח חיות
לבית התינוקות ולפעוטונים .היעדר הסמל עד
כה לא אפשר לנו ולתושבים לקבל הנחות
מהמדינה .מצד שני ,יש גם קשיים וסיכונים
בתהליך שמשותפים לנושאים רבים כשעוברים
מניהול פרטי לפיקוח של המדינה ,ואנו נצטרך
לבחון את הנושא בזהירות .יצוין שתהליך דומה
עברנו לפני שנים עם הגנים .נבקש את שיתוף
הפעולה של הורים ,חברים ותושבים להגשת
המסמכים הדרושים (צילום תעודת זהות ועוד)
על מנת להפעיל את המערכת במהרה.

אספת חברים
בסדר היום של האספה שני נושאים; שינוי
תקנון ודו"ח תמחירי של ביצועי המשק בשנת
.2021
שינוי התקנון נצרך בעקבות השינוי הארגוני
שעשינו במסגרת הסדרת משק וקהילה .לצד
הקמת הנהלות למשק ולקהילה מינינו מזכירות
מתאמת לשני הגופים ולקיבוץ כולו ,שמונה
ארבע חברים :מזכיר ,מנהל קהילה ,מנהל משק
ומנהל משאבי אנוש .כמו כן החלטנו להאריך
את משך הקדנציות הן במזכירות והן בהנהלת
הקהילה משנתיים ל 4-שנים .בעקבות השינויים
במבנה הארגוני נוצר הצורך להתאים בינם לבין
התקנון הקיים שמגדיר לפחות  5חברים
במזכירות ואורך קדנציה של שנתיים בלבד.
השינויים הם מינוריים אך נצרכים .אם מספר
המשתתפים באספה יהיה נמוך מהמספר
שדורש רשם האגודות (שני שליש ממספר חברי
הקיבוץ!) נכריז בנושא זה (בלבד) על אספה
נדחית ונחזור ונדון בכך באספה הבאה שתוכל
כבר להתקיים במספר רגיל של משתתפים.
הסעיף השני הוא סיכום תמחירי של המשק
בשנת  .2021זו הזדמנות עבור כלל החברים
לשמוע על מצב המשק בכללו ,ועל ביצועיו של
כל ענף וענף .כמקובל בנושאים משקיים,
האספה לא תשודר בזום ולא תוקרן בווידאו.

בנייה
"צוות מעברים" שמונה את יהודה שריד
(מרכז) ,תמר מרוז ,אליקים איטלי ,ומיכל סופר
ברלב נפגש השבוע עם המשפחות של אבן דרך
ראשונה לתכנן את המעבר לדירות החדשות.
אי"ה נתמודד בקיץ זה עם מעבר בית של רבים
 -חברים וצעירים  --ואנו נערכים לכך בשיתוףהדיירים על מנת שלא ייפגע רצף המעברים:
חברים מבוגרים לבתים החדשים ,משפחות
צעירות לקומתיים ,וחיילים וצעירים לקוטג'ים.
בימים אלה מושלם הפינוי של השיכונים בצפון
השדרה לקראת חלקה הראשון של אבן דרך .2
הדיירים עברו ואנו עוסקים במיון הציוד הישן
בחדרים לפני כניסת הכלים שיהרסו את
המבנים .בשבועיים הבאים השטח יגודר ונופה
של יבנה ישוב וישתנה .בקרוב נפרסם מפה בה
יופיעו השטח המגודר ודרכי גישה עוקפות.
נאחל לכולנו הצלחה באתגרים הנלווים!

סמל למעונות
בשעה טובה התקבל סמל למעונות היום שלנו -

להתראות בשמחות !
* חתונתם של ליאור כהן ודני תתקיים ,אי"ה ,ביום רביעי י"ד באייר (.)18.5
בשבת שלאחריה ,י"ט-כ' באדר ( )20-21.5פרשת בחוקותי ,יעלה לתורה בר
המצווה יאיר קנדל.
לבעלי השמחות עדיפות בקבלת דירות אירוח.
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עִ ם תֹּם כָּל הַ ּדֹור
הלל שמעון
ּפֹור ִשים,
ֶאחָּ ד ֶאחָּ ד הֵ ם ְ

ל ְַאט ל ְַאט הֵ ם ֶנ ֱעל ִָּמים,

בְ ֶקצֶ ב ִא ִטי ַאְך ָּקבּועַ .

מֹות ִירים ַאחֲ ֵריהֶ ם צַ ּוָּאֹות,
ִ

ַת ְח ָּתם ל ֹּא יָּבֹואּו חֲ דָּ ִשים,

שֶ נ ְַמ ִשיְך לְסַ ּפֵר לְעֹול ִָּמים,

הֵ ם ּפֹוחֲ ִתים ִמשָּ בּועַ לְשָּ בּועַ .

כִ י בְ דָּ ם ו ֵָּאש הֵ ן כְ תּובֹות.

.

.

יֵש ִמי שֶ מַ חֲ זִ יק מַ עֲמָּ ד,

מֹורשֶ ת חַ יֶבֶ ת ִל ְנכֹּחַ ,
הַ ֶ

בְ ק ִֹּשי נֶאֱ חַ ז בַ חַ יִים.

ִאם נ ְִרצֶ ה שֶ הַ נֵר עֹוד י ְִדלַק.

לִפְ נֵי שֶ ִסּפּורֹו יֻכְ חַ ד,

ָּאסּור לְעֹולָּם ל ְִשכֹּחַ ,

לְהַ ְסּפִ יק ,לְסַ ּפֵר ַל ְנכ ִָּדים.

ֶאת הָּ ֵאפֶר שֶ ִממֶ נּו הֻ צַ ת.

.

.

הַ מָּ חָּ ר מַ מָּ ש כְ בָּ ר כָּאן,

ּומֵ עֹולָּם שֶ כֻּלֹו טֹוב,

ִנּו ֵָּתר בִ ְלעֲדֵ י הָּ עֵ ִדים.

י ְִראּו כִ י אֲ נ ְַחנּו מַ ְמ ִשיכִ ים.

שֹואל ֶאת עַ צְ ִמי הַ ִאם,
וַאֲ נִי ֵ

יֹותר טֹוב,
וְ אּולַי הָּ עֹולָּם י ְִהיֶה ֵ

ּׂשֹור ִדים.
ּפּורי הַ ְ
יֵעָּ לְמּו ִס ֵ

כְ שֶ יֵדַ ע כִ י ֵאינֶנּו שֹוכְ ִחים.

.

על השירים :יצחק ברוכי

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