נח חיות

ט"ו באדר ב' תשפ"ב )18.3.22( -

פטריוט מקומי
בתמונה :אמיתי
ינון (כיתה ה')
(פרטים בהמשך
הגיליון)

שבת פרשת צו
כניסת השבת  17:28 -צאת השבת 18:28 -
1
1501

ואני תפילתי לך
תפילת מנחה בימי החול 17:50 -
שיעור בערב שבת לאחר התפילה

שבת פרשת צו
 - 17:28הדלקת נרות
 - 17:43מנחה ,קבלת שבת ,ערבית

איציק כהן
***
שיעור בשבת בבוקר לאחר התפילה

-- – 08:00שחרית
 - 13:00מנחה גדולה
 - 17:28מנחה קטנה
 - 18:28צ א ת ה ש ב ת

הרב אילעאי עופרן

ונבוא לפניו ברננה

אספת החברים
בנושא הפרטת המזון
במוצ"ש – בשעה 21:00

עם המעבר לשעון קיץ ,החל משבת פרשת שמיני
נעבור להתפלל בבוקר בשעה .8:30
עדו

מזל טוב !!!
* לחנה ורפי פלק להולדת הנכד ,בן לאילנית ויוסף בן דוד.
* לטל ואחיה בן מובחר להולדת הבן הבכור.
* לחנה שבט להולדת הנין איתם אברהם ,בן ינון ונעמי ,נכד לעזרא ומנוחה.
.

להתראות בשמחות !!!
* ביום שני ,כ"ה באדר ב' ( - )28.3מסיבת בת המצווה של לילך אלטמן.
* ביום רביעי ,כ"ז באדר ב' -- )30.3( ,מסיבת בת המצוה של מרווה אפרתי.
* שבת פרשת תזריע ,א' בניסן ( – )2.4שבת בר המצווה של אופק הראל.
תזכורת :לבעלי השמחה עדיפות בקבלת דירות אירוח בשבת.

תיקון :מספרו של הגיליון הקודם הוא  .1500ט.ל.ח.
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סיפור חסידי לפרשת צו  /נחמיה רפל
ביניהם חילוף ,דהיינו :שייתן הקב״ה
לישראל שלושה מינים אלו של מחילה
וסליחה וכפרה ,וייקח מישראל את
החטאים ,העוונות והפשעים.

הקריאה בתורה ובנביאים בשבת "פרשת צו"
יוצרת קושי :בפרשת השבוע ְמצווה התורה
על הקרבת קורבנות עולה ,מנחה ,שלמים
ואשם ,ומפרטת את דרכי ההקרבה ,האכילה
והשרפה ,ואילו בהפטרה אומר הנביא ירמיהו:
יתים
בֹותיכֶם וְ ל ֹא צִּ וִּ ִּ
"כִּ י ל ֹא ִּדבַּ ְר ִּתי ֶאת אֲ ֵ
אֹותם מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָריִּם עַּ ל ִּדבְ ֵרי
ָ
יאי
בְ יֹום הֹוצִּ ִּ
עֹולָה ָוזָבַּ ח" .הא כיצד? ציווה או לא ציווה?

לצערי ,לא קל היה לשכנע את הלקוחות.
ישראל לא רצו כל כך להיפרד משלושת
הדברים בהם השקיעו כל כך הרבה מאמץ
וממון ,יגיעות וטרדות (דהיינו :חטאים,
עוונות ופשעים) .בנוסף ,היה להם קשה לתת
ֵאמון בתמורה שהוצעה להם (דהיינו:
סליחה ,מחילה וכפרה) ,ואני נאלצתי
להבטיח להם שיוסיף להם הקדוש ברוך הוא
עוד מין של סחורה ,ונעתר לי לבסוף הקדוש
ברוך הוא בכך .ומהי הסחורה הנוספת?
אמרתי לרבש"ע :הנה גם השפע הטוב של
ענייני משפחה ,ילדים ,בריאות ופרנסה (״בָ נֵי,
חיי ומזוני״) – גם זאת אין צריכים שם
בשמיים ,עלה בדעתי לבקש שתוסיף אותם
לעסקה .פרשתי ידי בתפילה על זה ,ותודה לה׳
שגמרתי העסק ונעתר לי הקב"ה גם לזאת.

*****
מספרים חסידים:
מתווך צעיר ,שלא קיבל את חלקו בעסקת
מסחר מוצלחת ,הגיע לרבי לוי יצחק
מברדיצ'ב ביחד עם הסוחר העשיר שאותו
תבע לדין-תורה .הרבי שמע את טענות שני
הצדדים ,ואז סיפר להם הרבי:
הנה גם אני עוסק בתיווך – אני מתווך בין
ישראל לאביהם שבשמים .אני מוליך את
זכויותיהם של ישראל למעלה ,ומוריד למטה
שפע טובה ,והכל על ידי פיתויי דברים
וסרסרות ,כדרך הסרסורים ,שמפתים את
המוכר והקונה עד שמצליח המסחר .והנה,
פעם אחת ראיתי סחורה גרועה אצל ישראל,
העשויה משלושה מינים :חטאים ,עוונות
ופשעים .מנגד ,במרום ,ראיתי סחורה שלא
נחוצה שם כלל ,גם היא משלושה מינים:
סליחה ,מחילה וכפרה .למה להם בשמיים
דברים אלו ,אם אינם חוטאים כלל? ולכן
עלה בדעתי לעסוק בתיווך וסרסרות ,שיעשו

*****
מדי שנה אנחנו קוראים את פרשות
הקורבנות ואת ההפטרה לפרשת צו ,ואני
מתקשה ליישב ביניהם .אני קורא ומתייסר,
וזז בכסאי בתחושת אי-נחת .עד שאני נזכר
בעסקה ומודה לרבש"ע :אנחנו נותנים כל כך
מעט ומקבלים כל כך הרבה ,אין זה הזמן
לשאלות .פשוט ,תודה!
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תמונת השער
חג פורים ביום חמישי הוא אתגר לעלון .קיבלנו מספר תמונות של ילדים
מחופשים מתחילת השבוע ,ומתוכן שבתה את לבנו תמונה של ילד חמוד
בתחפושת מושקעת ברוח המקום ,אלא שלא זיהינו את הילד .במבצע בילוש
קצרצר התברר שזה אמיתי ינון מכיתה ה' .פנינו לדפנה ,אמו" ,דפנה ,איזו
משקיענות!! מה עומד מאחוריה?"
דפנה :חיפשנו משהו שקשור לאווירת המקום והחלטנו שזה משהו שמאפיין
מאוד את יבנה .אבל אם כבר את כותבת ,זאת הזדמנות בשבילנו להגיד תודה
רבה על הכנסת האורחים .אנחנו מאוד שמחים להיות חלק מכם ולהכיר את
האנשים המדהימים שחיים פה".

נח חיות

משולחנה של ועדת התרבות  /רחלי ויצמן
איך ערב תרבותי נולד? כמו תינוק ...
תודה לרן לוי על ערב מהנה ,מרגש ,מצחיק ,מושקע .תודה על היוזמה והעבודה
הקשה ,תודה על הגדלת הראש ולקיחת האחריות .תודה להרכב המוזיקאלי ,תודה
לזמרים ,תודה למספרי הסיפורים.
תודה לצוות התאורה וההגברה  -על מאור הפנים ,המקצועיות ,הידיעה שתמיד אתם
מתגייסים לטובת הצלחת אירועי התרבות .בלעדיכם לא נוכל לקיים אירועי תרבות.
תודה לצוות הוידאו.
תודה לכל העוזרים בחיסול ...בערב נכחו  600איש שבאו לחוות ערב שכולו יצירה
שלנו .יישר כוח ענק!
לצוות פורים :דנה ברוכי ,רעיה זלקינד ,ניר יעקובי ,אמנון כ"ץ ושרית פישביין ,שכבר
כמה שנים מתמידים להרים את מסיבת פורים .תודה על ערב מצחיק ,מהנה
ומושקע .תודה שכל שנה מחדש אתם לא נשברים ,ומרגישים מחויבות לקחת על
עצמכם את מסיבת הפורים .מגיעים לכם כל השבחים ,ותודה לצוות הבר ,שמשקה
אותנו עד בלי די.
שבת שלום ,הרבה שמחה ובריאות.
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חברי יבנה מוזמנים .מומלץ להירשם קודם.
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הפרטה לפי הספר
פרק מתוך הספר "עלילות ג'וזפינה" מאת רקפת זוהר( .הוצאת עין שמר )2005
(הביא לדפוס – יואב בית אריה)
כבר זמן רב מתקשים הפלפולאים לעמוד בלחץ המתגבר מכל עברי העמק.
שוב ושוב ה ם שומעים מחבריהם כיצד עברו להפרטה ,וכמה נפלאה השיטה החדשה ,ואילו הם -
תקועים במקומם .דווקא הם ,שהובילו מהלכים ורעו עדרים ,הם ,שעלו על בריקדות וירדו לִ יגוֹת,
הם ,ששום דבר קיבוצי לא זר להם  -דווקא הם מזנבים עכשיו אחרי החלוצים החדשים?
עד שיגיע היום ,ובהתאם לדרך הפלפואית הטובה והמסודרת ,הוחלט להקים צוות שיבדוק את
נושא הפרטת המזון .בראש הצוות הועמדה שריתה ,בחירה גאונית לתפקיד :עם ותק של שלוש
קדנציות באקונומיה ,עשרים שנה בהנהלת חשבונות ,ומאה ועשרים וחמישה קילו ,החלה שריתה
להקיף את הנושא מכל צדדיו .וזה בדיוק מה שהיא עשתה .צוות הפרטת המזון יצא לסדרת סיורים
טראנס-גלקטית וחזר אחרי חמישה חודשים עם חוברת בעובי של ספר טלפונים ,הפורשת את כל
שיטות ההפרטה הנהוגות ביקום.
או אז פרצו הקרבות .במשך שלוש שיחות קיבוץ רצופות יתעופפו צלחות ומזלגות בין מצדדי
הקידמה לתו מכי השיתוף .מרגלית ,מי שהמציאה את המנשקה הפלפולאית (חמישה כלים במקום
שלושה ,כולל מכסה מתהפך לצורכי חירום) ,הובילה את המאבק להפרטת המזון ,ולמרות שהיא
לא מדברת בשיחות קיבוץ ,היא השלימה את החסר על המדרכות ,במחסן הבגדים וליד הקופות
של הכל-בו .מנחם ,אבא של עמירם ואיש רוח בזכות עצמו ,התיש את החברים שיחה אחר שיחה
בנאומיו על נפלאות חדר האוכל המשותף ,וגם הקפיד לערער על כל החלטה שנפלה ,אך לשווא.
לאחר ארבע שיחות קיבוץ סוערות ,נפל הפור :הולכים להפסיק ,בתנאי ששריתה תמצא דרך
לעקוף את המכשלות שצצו בכל הקיבוצים האחרים.
בחודשים הקרובים עמלה שרי תה על המחשב מזריחה ועד שקיעה והפיקה שאלונים בקצב שאיים
לסתום את תאי דואר .הפלפולאים חגגו .מעולם לא התעניינו בהם באינטנסיביות כזאת .שריתה
שאלה אותנו על סוגי המזון האהובים עלינו ,על התקציבים החביבים עלינו ,על הילדים ועל
החיילים ,על האורחים ועל החתולים ,על צורת המגש ,צורת המפה וצורת הקלופס .בחדר הדואר
הועמדה תיבת קרטון שבה נאספו השאלונים הממולאים .במשך חצי שנה עמלו כל חברי הצוות
המיוחד (שבינתיים הועלה לדרגת ועדה-מן-המניין) על פיענוח התוצאות .שריתה החלה לבנות
תקציב אשר לקח בחשבון כל חריג אפשרי .לשם כך פיתחה תוכנת מחשב מיוחדת ,שיכלה לחשב
מחיר פרוסת לחם בשלוש שעות וחצי בלבד.
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כדי לא להפסיד זמן ,הוחלט ש"מועצת המזון" (שמה המורחב של הוועדה העל-צוותית) תקבל
סמכויות ביצוע מיוחדות ,כדי שאם וכאשר יוחלט על הפרטה ,המערכת כבר תהיה מוכנה בהתאם
להמלצות ממצאי המחשב .שריתה העבירה לרכז חדר האוכל רשימת ציוד אשר לא הייתה מביישת
את מחלקת הרכש של נאס"א .היא שלחה שלושה מעובדי המטבח להשתלמות שנתית בתדמור,
ואת כל צוות חדר האוכל העבירה קורס מיוחד ביחסי אנוש .חדר האוכל של פלפוליה מעולם לא
היה יפה כל כך .עציצים הוצבו בכל פינה ,עגלות משוכללות ומבהיקות החליפו את הטרקטורים
העתיקים של ההגשה העצמית ,המגשים השבורים הועברו לחצר הגרוטאות של גן גזוז לטובת
חדשים ,המגישים בצהריים החלו ללבוש סינורים נקיים להפליא והמדהים מכל :האוכל.
האקונומית הבהירה אומנם כי לא תשקיע שקל נוסף במזון עד שתיכנס ההפרטה ,אבל לא התנגדה
להעיף בינתיים מבט בסקרי העדפת המזון של שריתה" .נו ,שיהיה קבב במקום קלופס ,מה זה
כבר משנה" היא אמרה ביום הראשון" .זיתים דפוקים? טוב ,בלאו הכי אפשר להשיג אותם בזול
עכשיו" ,היא אמרה ביום השני ,ובינתיים יצאה סיירת תדמור לדרך שאין ממנה חזרה .באמצעים
דלים ובידיים ריקות למחצה ,החלו הלוחמים הנועזים להפיק ארוחות ערב נחמדות וססגוניות,
שהחזירו לחדר האוכל אפילו את מרגלית וחברותיה .השירותים החדשים שנבנו בכניסה ,השאירו
את הוותיקים והילדים בשטח ,המנורות שהוחלפו בתקרה שיכנעו את יהודהל'ה ,המזכיר ,לתלות
בלובי תערוכת ציורי שמן מקסימים ,ובזמן שאביש הודיע ,שעם תום הקדנציה שלו במיץ הוא
לוקח על עצמו את ריכוז קומפלקס המזון ,כבר היה ברור שהעסק נכנס לעידן חדש.
"אבל מה עם ההפרטה?" נזכר מישהו ,פעם בכמה חודשים ,בשיחה או מעל דפי העלון.
"מתקדמת מצויין" ,עונה שריתה וכולם מאוד מרוצים ...

עמדת הקופה,

מתוך מיצג פורים של כיתה י"ב
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ק' הילה
חלקם ישראלים לשעבר עם דרכון ישראלי,
וחלקם לא .חלקם עם משפחות וחלקם מאוד
מבוגרים .רואים לא מעט בלבול וחוסר
אונים .חווינו שני רגעים מאוד מרגשים:
האחד  -אישה מבוגרת שהמשפחה שלה
קיבלה אותה .ניכר היה שהם חיכו לה הרבה
זמן ודאגו מאוד .והשני – ספר תורה שהגיע
מאוקראינה והחבר'ה שלנו עשו לו קבלת
פנים מאוד יפה.
לפעמים היו מצבים בהם יותר משהעגל רוצה
לינוק ,הפרה רוצה להיניק .אחרי מסע
בריחה ,העולים/פליטים רוצים שקט,
ואנשים עם כוונות טובות קצת 'מתנפלים',
אבל הנוער שלנו היה מאוד רגיש לזה ועדין.
מדהים לראות את החבר'ה מנצלים כך את
הכח המשותף שיש להם .אשרינו שזכינו.

רגע לפני סגירת הגיליון ,שלחה עינת לוי
סרטון ובו בני נוער מהקיבוץ מגילאים שונים
רוקדים בכניסה לטרמינל נתב"ג .עינת ,מה
הסיפור? שאלנו .עינת" :רצינו ,ועדת צדקה
ומעורבות (להלן ו' צומ"ת) בשיתוף עם
מערכת החינוך ,לעשות משהו לקראת פורים,
ואחת המחשבות שעלתה היא ללכת לקבל
את פני העולים בנתב"ג עם משלוחי מנות.
ניר בטר עזר לנו ליצור קשר עם "איחוד
הצלה" ,שהנחיתו היום  160עולים במשלחת
חילוץ ,המועצה תרמה לנו את האוטובוס,
מערכת החינוך 'תרמה' את הילדים ,וועדת
צומ"ת תרמה את משלוחי המנות .רן ואני
ליווינו את הנסיעה .יצאו  35ילדים מכיתות
ז'-י"א" .מה ראיתם? "בגדול ,ראינו שאנחנו
לא היחידים שרוצים לעשות מעשים טובים.
ראינו שהנוער שלנו יודע לעשות דברים מאוד
מאוד יפים ,כשמאפשרים לו .לא התערבתי
בשום דבר! הצעתי ,דאגתי לאוטובוס ,והם
לקחו את ההזדמנות .הם גם שימחו וגם היו
רגישים ,וידעו מה מצופה מהסיטואציה ומה
מתאים .היו עוד קבוצות ,אבל החבר'ה שלנו
באו עם מוזיקה והגברה ,בצניעות ובשקט
שלהם הם סחפו את האחרים ,והיתה שם
שמחה גדולה .ראינו את האנשים שהגיעו,
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קיבוצ'אט יבנה – מיצג י"ב לפורים
משנה לשנה ,כך נראה ,מיצג פורים בהפקת
כיתה י"ב  -הולך ומשתבח .הפעם – כפי
שתראו בעמודים הבאים ,זכינו לצ'אטים
שנונים שהחבר'ה פיברקו על בסיס קבוצות
ווטסאפ מקומיות .ק .הילה שאלה:
"שתלתם תוכנת ריגול לקבוצות הווטסאפ של
הקיבוץ? באמת ,איך הגעתם לכל המידע?"

הצהריים ,בחדר האוכל .התחלנו להוציא
לפועל את כל הרעיונות שהיו לנו .העבודה
נמשכה כ 12-13-שעות ,אבל קיבלנו גם עזרה
מחברים מבחוץ שנרתמו לעניין ועזרו לנו
לקדם את הדברים .בשעה  6:00בבוקר
סיימנו ,ועוד הספקנו לעשות איזה ארוחת
בוקר קטנה בחד"א.

נופר אפרתי :כיאה ליבנאים רציניים,
השקענו באיסוף מידע מכל הקבוצות
שהיו נראות לנו הכי מדוברות ופופולריות.
במשך כשבועיים העלינו רעיונות ,חיפשנו עוד
קבוצות ושאלנו קצת חברי קיבוץ על מה
שחם ומצחיק אותם בווטסאפ .כמובן
שבסופו של דבר רוב הדברים הם רעיונות
מקוריים שלנו ,שנחשפנו אליהם לפני
ההפיכה ורק חיכינו להוציא לפועל .נהנינו
מאוד והשתדלנו להצחיק את כל שכבות
הגיל .מקווים שכולם לקחו בהומור .בקיצור

רועי :קודם כל מצאנו את הרעיון.
תודה למיכל שליס' שנעזרנו בה
להבין מה בדיוק יהיה מתאים .מרגע שנמצא
הרעיון ,יושבים החבר'ה מול מחשב ומנסים
להמציא את הצ'אט.

רועי גדיש :יש הרבה דברים שרצים
בכל הקיבוץ .רק צריך לזכור אותם ...
אצלנו בכיתה הרבה נתפס ומתקבל כבדיחה,
גם בלי ההפיכה .ההפיכה היתה אחלה מקום
להכניס הכל .בנוסף ,יש שם הרבה דברים
שהם דמיון שלנו ,עם דברים ששמענו בערך.
זה יצר הרבה דברים מצחיקים ...

הרבה פעמים יש לך בדיחה מרכזית וצריך
לבנות סביבה סיטואציה .זה מתבשל לאט
לאט אצל כל אחד ,ואז ב 10-דקות הוא
רושם צ'אט שלם .כל רגע אפשרי יושבים
לשעה או שעתיים וכותבים ,כדי שביום של
ההפיכה הכל יהיה מוכן ליצירה .אחרי זה,
יש עוד שעות של עבודה קשה של כתיבה
והדבקה ל"צילום מסך" המתאים .לאט
לאט ,בתוך הלילה ,כל צ'אט קיבל את כל
ההודעות שלו .ובאותו זמן עבדנו גם על
הלוחות של קישוט וצביעה של שלט (שבסוף
נהרס מהגשם) ועל כל התפאורה .ובשעתיים
האחרונות ,במין "בום" ,הכל עולה למקום
שלו וחדר האוכל נראה מדהים".

מה התרחש מאחורי הקלעים של המיצג?
דרור עמיר :העבודה ביום ההפיכה
עצמו התחילה ברבע לחמש ,אחרי

יישכוייח ( ...ותודה לנדב עמיר שהיה שותף
בתישאול ,והמתין בסבלנות עד שהחבר'ה
יסיימו "לחסל" את המיצג).

אין על יבנה  -הבית שלנו
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בשטו"מ עונת תחמיץ החיטה מתחילה בקרוב
אנו גאים על כך כי עבודת כיסוי בורות התחמיץ נעשית בכוחות משותפים של
חברי הקיבוץ היקרים ,הנרתמים למשימה.
חשוב לנו להדגיש כי כיסוי הבור אינו דורש מאמץ פיזי מיוחד  -אך נדרשת עבודת צוות.

בקרוב תקבלו זימונים לתורנות זו ,ייתכן שבעונה זו גם פעמיים.
תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה לכולנו
דביר ונעמה
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מזוזה של חיבור
אוקראינה המנוהל מבית זה בימים אלו)
והחיבור העמוק לחקלאות בארץ ישראל,
התיישבות המבוססת עליה .וגם כאן – מקום
ייחודי לתנועה הקיבוצית.
המזוזה עטופה בבית מזוזה
מקרמיקה שעיצבה וייצרה
יסכה הטב מקיבוץ מעלה
גלבוע .בית המזוזה הוא קטן,
ולכן לכל מילה הנחקקת עליו
חשיבות ,והיה חיוני למצוא את
המלים הנכונות .הדס בחרה
בשורה מכוננת של יורם
טהרלב ז"ל ,מלים בהן תיאר
את שליחות הבית הקיבוצי
ביגור ,בו צמח ,ועליו כתב כל
ימיו... :לא סוגרים את הבריח
| לא עוצמים את העיניים |
בימים כאלה מקשיבים | מי שרעב ימצא
אצלנו פת של לחם ...
יסכה ניגשה למלאכת הקרמיקה ,ועיטרה את
המזוזה בשורה המכוננת על פת הלחם לרעב,
צל ומי באר לעייף .בבוקר בו יצאה המזוזה
מתנור הקרמיקה ,קיבלנו את הבשורה
העצובה על פטירתו של יורם טהרלב ,ואם
היה לנו ספק (לא היה) שבחרנו במלים
הנכונות ,הוא נגוז .החזון ,שנרקם במילותיו
של המשורר ,מכונן ומכוון את העשייה
המרגשת והחשובה אותה מובילים חברינו
בתק"צ בימים אלה ,ואנו גאים להיות
שותפים וחברים.
(נכתב עפ"י הדף השבועי של הקבה"ד משבוע
שעבר).

התנועה הקיבוצית הכללית נפרדה לשלום
מבית התנועה ברחוב ליאונרדו דה-וינצ'י
בתל אביב ,אותו היא משכירה .רבים הכירו
את הבית מבחוץ או מבפנים ,וחוו בו ישיבות,
כנסים ,וציפייה לטרמפים .עם
פתיחתו ,בשבוע שעבר ,של הבית
החדש בקיבוץ יקום ,נקבעה בו
מזוזה מתנת הקבה"ד .וכך כותבת
שרה עברון ,מזכ"לית הקיבוץ
הדתי:
כשהדס דניאלי ילין ,המשנה
למזכ"ל התנועה הקיבוצית ,פנתה
אלי ,חשבנו יחד מה חשוב שיהיה על
הסף ,מה יבטא את ערכי התרבות
היהודית ישראלית של הבית החדש,
ואיך זה יבוא לידי ביטוי במזוזה,
שתביא תנועת הקיבוץ הדתי כשי
לאחותה הגדולה ביום חגה .בליבה של
המזוזה גיליון הקלף ,עליו כתב סופר הסת"ם
דן אמיר ,מקיבוץ שדה אליהו ,את שתי
הפרשיות מספר דברים :שמע ישראל ,והיה
אם שמוע .שמע ישראל – הקריאה היהודית
האולטימטיבית ,קשר הרוח של עם ישראל,
סימן הזהות ,רוח .והיה אם שמוע – היא
הפרשה המספרת על הקשר המיוחד בין
החקלאות בארץ ישראל ,לגשמי הברכה
ההכרחיים ,שרדתם תלויה באמונה בשמירת
ערכי הליבה ,בקשר עם השמים .שני
הערכים הללו ,הכתובים על הקלף ,גם אם
פרשנותם שונה בין התנועות ,מהותם קרובה
עד מאד .הקשר עִ ם עַ ם ישראל והמחויבות
אליו ,השליחות הגדולה (ראו חמ"ל
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שולחנה של קהילה  /שמשון גוטליב
לפני שבוע פירסמנו ש"יום הבנים" שהוצג

מהמטרות החשובות שהצבנו לעצמנו בשנת

באסיפה כחלק מתוכנית שנת ה ,80-לא זכה

ה.80-

למספיק התייחסות מצד הציבור שנכח

עוד אני כותב ,וכתב ערוץ  12לענייני

באספה .לפני האספה שמענו דעות לכאן

בריאות ,חיים אבן ,שוב מזהיר אותנו:

ולכאן ,ולכן האמנו שבאספה יתפתח דיון

"מסתמנת עלייה במקדם ההדבקה ואולי

ותיבת התהודה הציבורית תהדהד את

אנחנו עומדים בפני היפוך מגמה של מגפת

קשת הדעות .זה לא קרה בעוצמה

הקורונה" .זה רק אומר שהחשש שמשהו

שקיווינו .חשבנו שנכון לצאת ליום כזה עם

ישתבש ,גם הוא חלק משיקול הדעת.

תמיכה ציבורית רחבה.

כולנו תקווה שעד יום העצמאות נהיה

באספה ,שבה השתתפו כ 80-חברים ,עלה

בעצמאות מיטבית ,עם יותר חופשי בארצו

רק קול אחד שהצביע על קושי חברתי של

וללא מסכות .אנחנו מאמינים שהיום

קיום אירוע כה גדול ביום העצמאות.

המתגבש ,יום הגיבוש הקהילתי ,יביא איתו

לאחר האספה הגיעו אלינו פניות של

התגייסות גדולה של כל שכבות הציבור,

חברים שהביעו חשש מהיקפו הגדול של

כמו שהיכרנו בעבר ,לפני שפגשנו את מגפת

היום ,ומכך שחברים שיום זה פחות מדבר

הקורונה ,שגרמה לנו להיות זהירים

אליהם ,יצביעו ברגליים ויבחרו לחגוג

ומסוגרים יותר.

בחיק משפחתם .הרמת אירוע בסדר גודל

פורים (היה )...שמח ,פסח יהיה כשר ושמח,

של יום הבנים במתכונת שהיכרנו ,דורשת

ונאחל לעצמנו יום עצמאות שגם הוא יהיה

התגייסות של כל הציבור ,מ"נער ועד זקן".

שמח ומשמעותי לכולנו.

הנושא נדון בהנהלת הקהילה ובצוות שנת

ב"ה נקיים מפגש בנים ,כחלק מהערב לזכר

ה 80-ולאחר התלבטות לא פשוטה ,החלטנו

בנינו וחברינו ,שיתקיים אי"ה בכ"ב בסיון

לשנות את התוכנית ,כך שתתאים יותר

(.)23.5

לציבור הרחב .להקטין את המעגל ולהפיק

רחלי ויצמן נאותה להוביל את יום

המשפחתית-

ה"ביחד" ביום העצמאות ,ביחד עם הצוות

קיבוצית אך פחות המוני ,שיתאים לכל

שלקח זאת על עצמו .המתנדבים מוזמנים

שדרות הציבור .נשקיע בלכידות ובגיבוש

לפנות אליה.

הקהילה בהשתתפות בנינו ,ילדינו ,נכדינו

שיהיה לנו חג עצמאות שמח ,בסימן 80

ונינינו .יחד נחזק את הביחד! – אחת

ליבנה  74 -למדינתנו.

אירוע

גדול

במשמעותו
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לקראת הקיץ

להודות למאיר על ההשקעה הגדולה ולאחל

אי"ה ,הקיץ הזה יהיה שמח .החל מערב

ליניב  -בהצלחה.

ל"ג בעומר ועד אמצע אלול ,יתקיימו ביבנה

לפני שכל זה מתחיל ,אנחנו כבר שולחים

שש חתונות ,שזה פחות או יותר מספר

מכאן ברכות "מזל טוב" לכל המשפחות

החתונות שהיינו רגילים להן בשנה רגילה,

ולכל החתנים והכלות שבחרו לבוא בברית

לפני שהפתיעה אותנו מגפת הקורונה.

הנישואין בנוף ילדותם .לאחר פרסום

לאחר פורים תפרסם מיכל שליסלברג את

רשימת

לבדוק

רשימת התורנויות ובנוסף ,גם ענף המזון

ולהתאים את מועדן לתוכניות הקיץ

נערך לכך .מאיר אלטמן ,שהיה שנים רבות

העמוסות

מראש

שר הטקס בחתונות ,ביקש להתחלף ,ומי

להחלפות שמטבע הדברים יהיו.

התורנויות,
ממילא,

מומלץ
ולהיערך

שייכנס לנעליו יהיה יניב וולף ,שניאות
לקחת על עצמו את התפקיד המחייב.

אספה בנושא הפרטת המזון

בשם הנהלת הקהילה ,בשם המשפחות

כפי שכתבנו בשבוע שעבר ,האספה בנושא

ובשם כל עשרות הזוגות שבאו בברית

הפרטת המזון תתקיים במוצ"ש בשעה

הנישואין בעשור האחרון ,אנחנו מבקשים

 .21:00הציבור מוזמן לחדר האוכל.

לחברתנו

ג'ולי באוסי
משתתפים בצערך
על פטירת אמך

ג'ודי (חנה) פארון ז"ל
תנחומים לכל המשפחה
בית קבוצת יבנה
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שלום לכולם,

מעשי.

משולחנה של מזכ"לית – שרה עברון |

בעקבות פרסום הדו"ח המעוות על פער

אסם התבואה הבוער

התיווך בחקלאות" .במלחמה הבאה כבר לא

כשאסם התבואה העולמי עוצר את האספקה

יבערו שדותינו ,כי החקלאות בעוטף עזה,

עקב המלחמה הקשה בין רוסיה לאוקראינה,

בגליל

הסבב

מעבר לנזקים הנוראים שמתרחשים בגוף

הבא"?!? ...מכה כואבת של חוסר אמון ואובדן

ובנפש ,ושאליהם אנחנו מנסים להתגייס ככל

אמונה בהתיישבות החקלאית בארץ ישראל

יכולתנו (ראו דיווח בהמשך) ,מחלחלת אצלנו

ניחתת עלינו ...הדו"ח מוטה לטובת בעלי

ההבנה שהשגרה שלנו ,שבעת כתיבת שורות

ההון ,ומשרת אותם מתחילה ועד סוף".

אלו נדחקת הצידה ,מאוימת .כמי שבמהותם

הדברים

בעיתונות

מטפחים את אסם התבואה הישראלי –

הציבורית

החקלאות

הציונית

במדינת

ישראל,

אנו

התפרסמו

השבוע

ובגולן

וסוכנות

לא

דברי

תשרוד

הנוקבים

עד

הנוקבים

קיבלו

הד

(גלובס,

כיפה,

מקור

הידיעות רוטר)

ואנו

ראשון,

עם הפנים

מבינים יותר ויותר שהקרב על התודעה הוא

למאבק הצודק שלנו .את הפוסט המלא ניתן

קרב קיומי עבורנו ,ויותר מכך ,עבור עתידה

לקרוא בפייסבוק התנועתי.

של המדינה .רבים מהמשקים החקלאים

צמיחה דמוגרפית – מפגש פורום | עדי

בישראל ,רבים מענפי החקלאות ,נמצאים

שגיא ומני כץ

בימים אלו על כף המאזניים .זה המאבק שלנו

פורום צמ"ד נפגש בשבוע שעבר ,ובהנחייתו

ואנו מכירים בזה שהמעשה – שתמיד חשבנו

של מני כץ עסק בנושא 'שינויים' .למדנו מעט

שהוא זה שקובע ,כבר לא מספיק .חלק

על השינוי ,ניסינו לנתח מה קורה לאנשים

מהעשייה שנכונה לנו היא לחלחל למרכז

שמתנגדים

המניעים

התודעה בציבור ,שאם יהיו חקלאים שלא

להתנגדות .דיברנו על אנשים שההתנגדות

יהיה להם ממה להתפרנס ,בטווח הארוך זה

לשינוי נובעת מהפן הקוגניטיבי ,ועל אחרים

יהיה נזק בלתי הפיך למדינת ישראל .ידוע

שישנם אנשים

לכל

שמדינות

החפצות

חיים

לו

וניתחנו

שההתנגדות היא רגשית.
שמחוברים

מתאמצות

לתודעת

את

העבר,

ולכן

הם

להחזיק חקלאות מקומית של תוצאת טרייה -

מתנגדים לשינוי ,גם אם הם מבינים שהוא

ביצים וחלב ,ירקות ופירות .כמי שבמשך שנים

נכון .המשמעות של השינוי עבורם היא הרס

פשוטו

של כל מה שהם בנו ,והשינוי משקף עבורם,

כמשמעו ,זה הדבר האמיתי ,אנו מבינים כיום

כביכול ,מסר שהם לא חיו נכון במשך 50

שחובה עלינו להתייצב בזירות שראינו בהם

שנה.

שנובעת

פחות חשיבות ,זירות הסברה ,התקשורת

מתודעת ההווה – מתחושה שלא משתפים

והתודעה ,שזה איננו רק עיסוק במילים אלא

אותם בתהליך ,שאין שקיפות .ההתנגדות כאן

מרחב תודעתי שייתרגם למרחב הפוליטי-

היא לא למהות אלא לדרך .ולמדנו שיש

הכריזו

שלהוציא

לחם

מן

הארץ
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למדנו

שישנה

ההתנגדות

חשש

לשלוח הודעה כתובה לאחד מאיתנו :עדי

אנשים

מהעתיד ,שחוששים מכך ששינוי אחד יוביל

שגיא ; 052-378-4287 :ריבה פריד052-3749310 :

לעוד ועוד שינויים .שזו התחלה שאין לדעת

או בקישור .במקביל ,אנו מנסים לקדם

את המשכה .אחרי שניסינו לנתח פרדיגמות

קליטת עולים במסגרת בית ראשון במולדת

חשיבה שונות לגבי השינוי ,עברנו לשיתוף

בקיבוצים שיש להם תנאים לכך ,ולשמחתנו

עמיתים ,כשאלי דאובה מעין צורים פרש בפני

רפאל צרפתי משדה אליהו נרתם למשימה.

הנוכחים את המגמות לקליטה בעין צורים,

אם ברצונכם להצטרף לקבוצת מתנדבים

ואת התלבטויות שמלוות את הקהילה לקראת

מהקיבוצים הנקראת – 'עת צרה היא' ולקבל

השנים הקרובות  -דילמות של מספרים (כמה

דיווחים על הנעשה ובעיקר ,על הצרכים

משפחות נכון לקלוט בשנה) ,זהות (מה

החדשים שעולים מהשטח – ניתן לפתוח

פרופיל הנקלטים הרצוי) ,ובעיקר – עסקנו

הודעה זו בפלאפון וללחוץ על הקישור ,או

בדילמות אמיתיות שעולות מהשטח .תודה

לשלוח בקשה בהודעת טקסט ונצרף אתכם.

לכל

שמתנגדים

המשתפים

לשינוי

ונתראה

בגלל

במפגש

לגעת בתפוח האדמה הלוהט – סוגיות

הבא

קהילות דתיות | רותם שכטר

שיעסוק ב 'חוזה משתנה' – כלומר ,בקושי של

מזכירים

הנקלטים מול תהליכי שינויים שמתרחשים

פורום

במעבר מקיבוץ שיתופי למתחדש.

הקהילתיות-דתיות

האחרון
של

עסק

השנים

בסוגיות
האחרונות,

וביתר שאת  -אחרי שנתיים של קורונה.
החזית באוקראינה

שמענו מפי יגאל ליבנר ,מזכיר ראש צורים,

אנו ממשיכים לפעול בכל חזית אפשרית על

על העשייה החברתית בראש צורים ועל

מנת להצליח לסייע בכל מה שרצוי ואפשרי.

מגמות

אתגר

בגיוס משלוחי מנות לאיזורים שבהם מרוכזים

עבורם .נחשפנו גם לתוכנית ייחודית לבניית

עומס

שכונת דירות להשכרה ,במסגרת המאמצים

במשלוחים מתוקים ,לכן הבקשות כרגע הן

להצעיר את היישוב ,רובן דירות בנות  70מ"ר,

לסלי מזון) ,לאירוח משפחות בליל הסדר,

שיאפשרו לזוגות צעירים להתגורר בהן עד

ולמיפוי ואיסוף ציוד לדירות ,לקראת בואם של

בניית ביתם ,וכן למבוגרים שמעוניינים לעבור

אלפי העולים .בפנייה שהגיעה אלינו מקבוצת

אליהם מביתם הגדול .בארבעה מעגלים של

מעורבים

עסקנו

הפליטים

ישראלים

מאוקראינה

יוצאי

(נראה

מוסקבה,

שיש

אנו

למידת

האיכלוס

עמיתים

באיזור,

המהוות

פרו-אקטיבית

בקליטת  400יהודים ממוסקבה ש 170 -מהם

ב"דתומטר" הצופה פני עתיד  -אתגרי קליטה

כבר רכשו כרטיסים לטיסת אל-על בשבוע

והמשכיות ,דאגה ממנעד באורח החיים הדתי

הבא .איתרנו עבורם מגורים בעתניאל ,אך

-

החרדי,

הדירות/חדרי המגורים אינם מאובזרים ונשמח

בתהליכי חיברות ...ועוד ; בנושא תפילה

לכל יוזמה שתסייע לציידם בציוד בסיסי.

וקהילה – מניינים ,בתי הכנסת ,ילדים

להלן טבלה עם הצרכים הדחופים .ניתן

ומשפחות ,תפילת נשים ,נוסחים וכיו"ב;

לעדכן ישירות בטבלה שבקישור המצורף ,או

במערכת יחסי הגומלין בין ניהול הקהילה
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הן

לכיוון

החילוני

והן

לכיוון

ורב היישוב  -יחסי עבודה וממשק מיטבי,
תהליכי

בחירה,

מינוי,

כהונה

וכו'...

הפורום ,ותודה ליגאל ולאנשי ראש צורים על
האירוח הנעים והטעים!

;

ובאפשרות להניע מהלך יזום של שיח,
לימוד והעמקה בנושא הדתי בקהילתם.

(על מיצג הצילום שהקיבוץ הדתי מקדם ניתן

זכינו לשמוע מפי הרב אילעאי עופרן ,רבה

לקרוא בדף הפייסבוק של הקיבוץ הדתי.

של קבוצת יבנה ,על משפחה וקהילה בעידן

את הקישורים בדף זה ניתן לפתוח דרך

של מהפכה ,ועל תפקידו ומקומו של רב

הקובץ הדיגיטלי של מבית באתר יבנט ד.ס).

היישוב במציאות המשתנה והמורכבת ,וקיימנו
תהליכים

שבת שלום ,שרה עברון

סבב

תובנות

שעשוי

לקדם

משמעותיים בקיבוצים .תודה ליפעת ,מנחת

וחברי המזכירות הפעילה

ירידי מכירות
מוזמנים לשני ירידי מכירות לקראת פסח הקרב ובא ,שיתקיימו
א .ביום ראשון ,כ"ה באדר ב' )27.3( ,בין השעות 19:00-16:00
באולם האירועים (ולא במשטח).
 .1איציק נעליים
" .2תותים"  -שמלות לנערות ונשים במחירים מפתיעים.
" .3אלמוג" כיסויי ראש.
ב .ביום שלישי ,כ"ז באדר ב' ( )29.3בין השעות  19:00-16:00מכירת בגדי נשים
"התחדשות" במחסן הבגדים.
בואו בשמחה ,עפרה.

מצות מצווה
ימים שלישי-חמישי
ד'-ו' בניסן (.)5-7.4
ההרשמות תהיינה בלוח

תאריך מסיבת הפורים של
הצעירים ()+18
ביום חמישי הבא
כ"א באדר ב' ()24.3

המודעות לאחר חג הפורים!
מחכים לכם!
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מרפאה -אחות חירום  ,050-6998317/ 4000איחוד הצלה  ,1221דוא"לmrkyavne@clalit.org.il :
זמני קבלה ד"ר מיטל :יום א' ( ,17:00-15:45 )20.3יום ג' (11:00-10:00 ,8:30-7.45:00 )22.3
יום ד' (16:00-14:00 )24.3
קורס עזרה ראשונה:
ביום שני ה 21/03/22 -יתקיים אצלנו קורס עזרה ראשונה להורים לילדים בגיל הרך ולכל
המעוניינים ,בין השעות  22:00-20:00בערב.
ההרשמה תתבצע דרך הודעת וואטסאפ ליניר מרמור – 050-5669187
שימו לב! ההרשמה מחייבת .לפרטים נוספים ניתן לפנות לדבורית אדר.
בדיקות דם – יש לתאם תור מראש.
בריאות טובה  -צוות המרפאה
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האור והגשם

 /נתן אלתרמן

הָ רּוחַ הֵ נִיעַ ֲענָפִ ים
וְ נִעֵ ר מֵ הֶ ם נ ְִטפֵי גֶשֶ ם
ּובְ עֹוד הַ נְטָ פִ ים עָ פִ ים
הֵ ם לָכְ דּו ֶאת הָ אֹור בְ ֶרשֶ ת.
ָר ָאה הָ אֹור כִ י חֲ צּופִ ים
הֵ ם וְ ִחיש נ ְֶהפְַך לְצִ בְ עֵ י ֶקשֶ ת
ּובְ ִשבְ עָ ה לְהָ בִ ים ְשלּופִ ים
ָקם עַ ל ר ֹאש כָל נֵטֶ ף כְ מו ֶרשֶ ף.
ל ֹא הּוא וְ ל ֹא הֵ ם ִמ ְתעַ יְפִ ים
לַחֲ זֹר עַ ל כָך בְ לִי-סֹוף ִחנָם ֵאין כֶסֶ ף,
אֲ ְך הַ בְ ִרּיֹות ָאצִ ים ,ל ֹא עַ יִן ְמעִ יפִ ים,
ּוכְ דֵ י בִ זָיֹון ו ֶָקצֶ ף.

על השירים :יצחק ברוכי

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :

המערכת :דינה ספראי ,טליה גולדנברג ,תמר דגני ,ניר יעקבי ושרית פישביין.
20

