שבועון קבוצת יבנה
י' בחשוון תשע"ו
()23.10.15

ַאראֶ ָך[ ".בראשית י"ב ,א']
ָארץ ,אֲ ֶשר ְ
ּומבֵ ית ָאבִ יָך ,אֶ ל-הָ ֶ
ּומּמ ֹול ְַד ְתָך ִ
ַאר ְצָך ִ
"לְֶך-לְ ָך מֵ ְ

צילום מהאתר "אמת מארץ תצמח"
פרשת "לך-לך"
הדלקת נרות 17:38 :צאת השבת18:36 :
שבועון מספר 1167
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פרשת "לך-לך"
ליל שבת
 17:38הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית
שבת
 07:00דף יומי בבית המדרש
 08:00תפילת שחרית
 09:30תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל
 09:30תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת
לאחר התפילה והקידוש –שיעורה של אילה צרויה
 12:45תהילים לנשים  -בבית המדרש
 12:50שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות
 13:30תפילת מנחה גדולה
 16:15שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי
 17:00משק ילדים פתוח לביקורים למשך שעה
 17:00תפילת מנחה קטנה
 17:15שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת
 17:30שיעור בפרשת השבוע בבית סביון – צביקי טסלר
 18:36צאת השבת
 21:00אסיפת חברים

שעון חורף
שעון חורף יכנס לתוקפו
בלילה שבין מוצ"ש 24.10
ליום ראשון ( 25.10י"ב בחשון)
יש להזיז את השעון שעה אחת אחורה
(מ  02:00 -ל )01:00 -
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נקודה למחשבה  /ואני לא באתי אלא...
בשם ה' ,רגיש לכפילות המתעוררת
ופותר אותה .הקושי בפסוק יוצר
מסוים ,המדרש ממלא אותו ויוצר
שלם המורכב משני חלקים ,פשט

וקורא
בפסוק
"חלל"
פירוש
ודרש.
קשר אחר בין שני הפירושים קיים בפירושו
של רש"י לפסוק שמביא את פרידתו של לוט
מעל אברם ובחירתו בסדום " -וַיִּ בְ חַ ר־לו לוט
אֵ ת כָ ל־כִּ כַ ר הַ יַ ְרדֵ ן וַיִּ ַסע לוט ִּמ ֶק ֶדם" (י"ג,
י"א) .רש"י מפרש" :מקדם – מאצל אברם
והלך לו למערבו של אברם ,נמצא נוסע
ממזרח למערב .ומדרש אגדה הסיע עצמו
מקדמונו של עולם .אמר אי אפשי לא באברם
ולא באלוהיו" .המלה "מקדם" קשה מאוד.
הרי לוט נוסע מבית אל לעבר סדום שנמצאת
דרומית=מערבית לה .כלומר לקדם ולא
מקדם .רש"י מוסיף מילה ופותר את הקושיה
 מקדם לאברם ,ממזרח אליו לכיוון מערב.זהו פירוש הכתוב באופן מילולי ,ולכאורה
יכולנו להסתפק בו .אך רש"י מביא גם את
המדרש שמבטא את עומק מעשה עזיבתו של
לוט  -נטישה דתית וערכית את עולמו של
אברם .המדרש לא משלים את פירוש הפשט,
אלא מסביר אותו ומעניק לו את משמעותו
העמוקה.
רש"י משלב ביד אומן בין אוצר הפירושים
שיש לפניו .פשט ,דרש ,אגדות חז"ל,
אונקלוס ,גימטריות ועוד .זוהי הצצה קטנה
לדרכו המרשימה .וכך הוא מסיים את אחת
מההערות המתודיות היחידות בפירושו:
"ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה
המישבת דברי המקרא דבר דבור על אפניו"

אחת השאלות החשובות בלימוד רש"י היא
היחס בין הפשט לדרש בפירושו לתורה .מצד
אחד מעיד על עצמו רש"י שהוא לא בא "אלא
לפשוטו של מקרא ,"..אך מצד שני רוב
פירושו מורכב מדברי חז"ל בתלמוד
ובמדרשי האגדה .האם המדרש בא על מנת
להשלים את הפשט (דברי תורה עניים
במקום אחד ועשירים באחר) או שכל אחד
עומד לעצמו (שבעים פנים לתורה)? מתי
מביא רש"י רק אחד משני הפירושים ,מתי
שניהם ,ומדוע לא בסדר אחיד (קודם פשט
ואח"כ דרש או להפך)? אביא שתי דוגמאות
מהפרשה שלדעתי יש בהן כדי לפתוח פתח
לדרכו.
ביציאתו השנייה של אברם לחרן ,הפעם
בעקבות הצו האלוהי ,מסופר " -וַיִּ ַקח ַאבְ ָרם
ן־ָאחיו
בֶ ִּ
וְ אֶ ת־לוט
ִּא ְשּתו
ת־ש ַרי
אֶ ָ
כּושם אֲ ֶשר ָרכָ שּו וְ אֶ ת־הַ נֶפֶ ש
ל־ר ָ
וְ אֶ ת־כָ ְ
אֲ ֶשר־עָ שּו בְ חָ ָרן" (י"ב ,ה').
רש"י מביא שני פירושים" :אשר עשו בחרן -
שהכניסן תחת כנפי השכינה ,אברהם מגייר
את האנשים ,ושרה מגיירת הנשים ,ומעלה
עליהם הכתוב כאילו עשאום .ופשוטו של
מקרא  -עבדים ושפחות שקנו להם ,כמו (שם
ל"א א') "עשה את כל הכבוד הזה" ,ובספר
במדבר "וישראל עושה חיל  -לשון קונה
וכונס" .במדבר כ"ד י"ח)
פירוש הפשט פשוט ומשכנע ורש"י מביא שני
פסוקים שמוכיחים אותו .אך עולה השאלה,
אם אברם קנה עבדים ושפחות הרי הם חלק
מרכושו ,מדוע להזכיר את הרכוש וגם את
האנשים? המדרש ,שמתאים לרוח הפסוקים
המתארים את אברם כמי שהולך ונוסע

אור ליבר
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שהשמחה במעונם


ליניר וקמה (רפל) מרמור – מזל טוב לרגל נישואיכם

מזל טוב לנחמיה ומיכל רפל ולסבא וסבתא חנה ואביגדור לבל לרגל נישואי קמה
ויניר ולרגל בר המצווה של הנכד-הנין נווה פרידמן ,בנם של שריה ונורית.


לאופיר ודנה ויצמן – מזל טוב לרגל נישואיכם

מזל טוב לרחלי ואברהם ויצמן ולסבתא טובה ויצמן לרגל נישואי אופיר ודנה.

מזל טוב לשלום וברוריה אריכא עם כניסתה של הנכדה אליה ,בתם של
יעל ושי מונזון ,לעול המצוות.
מזל טוב ליוסי ורחלה שנקר להולדת הנכדה ,בת לרחל וזוהר.
מזל טוב לשולמית בר שלום להולדת הנין  ,נכד לשלמה שמחה ורחל.

שבת פרשת לך-לך בבית הכנסת
 שבת חתן לאופיר ודנה וייצמן שבאו השבוע בברית הנישואים.
 לציון רצח ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין  -כמקובל בקהילתנו ,נוסיף השבת
בתפילת מוסף פסוקים אחדים לזכרו .המתפללים מתבקשים לכבד את המעמד.
 חוזרים לשגרה
עם המעבר לשעון חורף ,תתחיל תפילת שחרית ביום חול בשעה .05.45
בברכת התפילה  -גבאי בית הכנסת
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דו"ח מצוות ביטחון
מזה זמן לא דיווחנו על הנעשה ביישובנו

כמו כן נתקלנו לאחרונה בנהגים

בהיבט הביטחוני.

ועובדים שפרצו באלימות ושברו את

כמתבקש ,כולנו מגלים בימים אלה יותר

בוכנות השער כדי להגיע לקיבוץ או

ערנות ומתעדכנים דרך אמצעי התקשורת

למעבר דרכו ,ומכיוון שהמצלמה "אינה

בנעשה בארצנו .עם זאת איננו חשים

משקרת" הגענו לאותם נהגים ותבענו

שהלחץ בקרב החברים הוא יוצא דופן.

אותם על חבלה והשגת גבול.

אנו מקבלים פניות לספק יותר אמצעי

שער מערב

הגנה אישית ,ואכן חילקנו מספר
אקדחים למורשי נשיאת נשק על פי

לאחרונה הוספנו מנגנון
אוטומטית של שער מערב (שער בית

לסגירה

הנוהג המקובל .לגבי מרססי גז
הפלפל יש לפנות למזכירות

קברות) .כדאי לשים לב להנחיות
בשילוט על השער .אנו עדיין לא

לקבלת מיכל במחיר מסובסד.

מרוצים מתפקוד המערכת ,ולכן אנו
מבקשים מהחברים לשים לב

שער מזרח
כפי שכבר פורסם ,השער המזרחי
סגור באופן קבוע וניתן לפתיחה

ולהודיע לנו אם משהו לא נראה
להם כשורה.

באמצעות טלפון סלולרי .החשיבות
לשמירה על שער סגור נובעת מרצוננו

מסיבות רבות אנו נהנים משקט,
בינתיים ,ואיננו סובלים ממכת פשיעה

למנוע כניסת רכבים זרים למרחב הישוב
 -והסגירה מוכיחה את עצמה .סיבה

האופיינית לישובים ברדיוס הקרוב.
הסיבה העיקרית היא ערנותם של

נוספת היא לצמצם ככל האפשר מעבר
רכבים מהישובים בסביבה ליד לול מזרח

החברים המדווחים על אדם או רכב
חשוד בזמן אמת .ידוע שלפני כל פשיעה

מסיבות של בריאות העופות.
ישנם חברים שלא אוהבים לראות שער

העומדת להתבצע יש סיור מוקדם כדי
ללמוד את השטח.

סגור ומניחים אביזרים למיניהם על העין
האלקטרונית כדי שהשער לא ייסגר

זכרו שאנו עומדים לרשות כולם .בכל
הנוגע לענייני ביטחון ,התקשרו ל 5000 -

אחריהם .זה מאכזב ומרגיז ,ומן הראוי

(נייד

באירועים

לכבד את ההחלטה של צוות הביטחון על

כהבנתנו ,כפי שעשינו עד כה.

הסגירה ממזרח.

או/ו

קווי)

ונטפל

בברכה ,בשם צוות הביטחון
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שלום אריכא

סאלח – שומר הלילה
בשעת לילה מאוחרת התלוויתי לסאלח

לקיבוץ ,וכן לשמש "גוי של שבת" כי

לפטרול השמירה .סאלח הוא שומר

סאלח כאן בחול ,בשבתות ובמועדים.

הרכב של המשמרת השנייה המתחילה

סאלח סמוך ובטוח שהנוכחות שלו כאן

בשעה עשר.

מרתיעה ומונעת גניבות ,ועובדה היא

סאלח נולד בעיר רמלה וגר בה עם

שביבנה לא נרשמו בשנים האחרונות

משפחתו גם כיום .לפני  11שנה עזב את

אירועים יוצאי דופן בזמן שבישובים

עבודתו הקודמת ,עבודת כפיים בבנייה,

אחרים באזור שלנו באישון לילה עשו

לאחר שבן משפחה שהיה בקשר
עם הגד"ש הציע לו לבוא

הגנבים "מכה".
לאחרונה ,עם

ולהיות שומר הישוב.

הבנייה במערב ,היו רמזים של
גורמים שמעוניינים "לשמור" על

מאז סאלח לילה לילה לא ינום

פתיחת

אתר

האתר כפי שמקובל בהרבה אתרי
בנייה ("פרוטקשין" בלע"ז).

ולא יישן .בשעה עשר הוא
מתייצב למשמרת ,עולה על טנדר

סאלח מספר על הידברות מאחורי
הקלעיםשדחתה את הצעת ההגנה של

השמירה ,מפעיל את האור הכתום
המהבהב ויוצא למשמרת.

אותם גורמים (ושלא נאמר ח"ו גורמים
עברייניים).

אנחנו בינתיים עולים על יצועינו
וחולמים .באותו זמן סאלח מפטרל

בשעה  05:30עובר סאלח ופותח את
השערים .השחר עולה ,יום חדש מפציע

לאורך הגדרות ,פוקד את שער הכניסה
ומסייר בתוך המרחב היישובי ובמרחב

וסאלח מסיים את המשמרת וחוזר לביתו

שבין המוסך למפעל השעונים .כיסוי של
מצלמות האבטחה מחד והסיור של

לנוח עד המשמרת הבאה.

סאלח מאידך נותנים מענה הולם
לשמירת הקיבוץ.

אי התייצבות למשמרת
סאלח מדבר בכאב על שומרי שער שאינם
מתייצבים בזמן למשמרת .במקרה כזה
הוא נאלץ לשמור בשער הכניסה וזאת

סאלח מספר שלצד משימת השמירה
יוצא לו לא פעם ,לפי בקשת הגד"ש,

ע"ח

לצאת לסיור שדות ,לסייע בהמלטה
ברפת בשעת לילה מאוחרת ולדווח
לרפתנים ,לתשאל אנשים זרים שנכנסים
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הסיור

הממונע.

יוצאת מכאן קריאה מסאלח אל שומרי

שם ברוב המקרים יענה אלי מוזס ,אך

השער ,בגיבוי מלא של צוות הביטחון –

לפני שיענה תוכלו להאזין למנגינת

התייצבו למשמרת בזמן!

"הפנתר הוורוד".

על כל חשד ניתן להתקשר לרכב השומר –

בינתיים  -ליל מנוחה

050-6998566

או

להתקשר

והַ ְש ֵקט וָבֶ ַטח ,עַ ד -עולָם.

לצוות

הביטחון ( 5000מכל טלפון קווי ונייד)

שמשון גוטליב

התקשרו ! 5000
שאלתי את אלי מוזס כיצד הגיע למנגינת הפנתר הוורוד ,אותה אנחנו
שומעים כשמחייגים  5000או מתקשרים אליו באופן אישי?
אלי אמר שאין לו תשובה טובה אך הוא יחפש.
כעבור יום אלי חזר אלי וסיפר שבסקר שהוא עשה נמצא שמנגינת
הפנתר הוורוד מרגיעה ונוסכת ביטחון בלב המתקשר .וחוץ מזה,
הוסיף ,זו המנגינה שמלווה אותו עוד מהימים בגוש קטיף.
האזינו למנגינה  -נסו את זה בבית
שמשון
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מהנעשה במסגרייה
אחרי פעילות רצופה של ביצוע של כמה

חיכינו לקציר התירס ,הגדר נפרצה,

פרויקטים גדולים ,החלטתי לדווח על

העבודה בשטח החלה ונקלענו לחום יולי

הנעשה בתוככי המסגרייה.

 -אוגוסט .עוד לפני כן הספקנו לבנות לול

בשנה שעברה הוחלט להעביר את מתבן

ממתכת באורך  105מטר .הלול נבנה

מספר  5ממקומו במרכז המרמ''ז לאתר

במזרח במקום הלול שעף בסערת החורף.

דרומית לגבעת וושינגטון ,לא רחוק

זה שנים שלא נבנה לול מברזל ביבנה

מבריכת השחייה שלהם .המשימה הייתה

ונקווה שהתוצאות יוכיחו את כדאיות

לפנות את המתבן כדי להכין שטח לבניית
בור תחמיץ חדש .במהלך פירוק המתבן

ההשקעה (הביטוח שילם את הפרש
העלויות) .לאחר ששטח המתבן הוכשר

התברר כי העמודים הקדמיים היו
פגועים ללא תקנה וזה הפך את העבודה

לבנייה ,זמן קצר לפני ראש השנה (יש
לציין שכל חלקי השלד היו כבר מוכנים),

למסוכנת ביותר .עוד בחורף שעבר
הסתיימה מלאכת הפירוק ושמרנו את

התחלנו בבנייה מסיבית של המתבן בימים
של חום בלתי נסבל לחלוטין .לא זכור לי

מה שלכאורה ניתן היה לשמור לשימוש
מחודש .לאחר מעשה התברר כי השימוש

קיץ כה חם! הרתכים ריתכו בתנאים
תת-אנושיים תחת קרני השמש היוקדות.

החוזר בציוד הבלוי היה יקר יותר מאשר
לבנות מתבן חדש .היום שעת עבודה של

היו ימים שהתחלנו בחמש בבוקר וסיימנו
בשעה  .14:00בתום ימי סופת החול שני

רתך גבוהה מאוד ולכן היה נכון לבנות
מתבן חדש .בין לבין ייצרנו עבור הגד"ש

רתכים אושפזו לשבוע בשל בעיות בדרכי
הנשימה .עשינו מאמץ עילאי לסיים את

 100תופים לטפטפות ,ובהמשך שיפצנו
כ 100-חצובות לחביות החמוצים

הבנייה לפני הגשם ,אך לשווא.
בימים אלו הסתיימה הבניה הקשה של

חזרנו למתבן ,ובעצה אחת עם הצוות

המתבן .הרמנו כוסית לחיים במסגרייה,
גזרנו סרט וירטואלי ,ובכל זאת ''חיינו

וגילוונם מחדש.
הניהולי של המרמ''ז הוחלט להגדיל את
המתבן בכ–  .35%מידות המתבן החדש

בסרט'' .כך וכך עברנו בשלום את
החוויה.

הן 60 :מטר על רוחב של  23מטר ובגובה

בימים אלה פנינו לקראת עזרה בהקמת

מירבי של  11מטר.

מפעל החמוצים החדש והחדיש.

מרדכי בר דרומא (גוגל)
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לקראת יום הניקיון הבינלאומי
 ילדי בית הספר היסודי:

"וייקח ה' אלוקים את האדם ויניחהו
בגן עדן לעבדה ולשמרה" (ברא' ב'.)15 ,

 - 16.15-17.00ילדי כיתות א'-ו' והוריהם
שיכולים להגיע ,יתפרסו ברחבי הקיבוץ

האדם הראשון ,נטלו והחזירו על כל
אילני גן עדן ,ואמר לו :ראה מעשי כמה

לניקוי השטח ,לפי תוכנית שתפורסם.
 - 17.00התכנסות ברחבת הכורכר

נאים ומשובחים הן ,וכל מה שבראתי

ונסיעה בטרקטור למשק ילדים.

בשבילך בראתי .תן דעתך שלא תקלקל

 - 17.15-18.00פעילות יצירה ירוקה

ותחריב את עולמי  ,שאם תקלקל אין מי
שיתקן אחריך" (קהלת רבה ,ז).

וחווייתית במשק ילדים ,עם בנות
השירות .במקביל תהיה אפשרות

מתנ"ס חבל יבנה יחד עם
המועצה האזורית ורכזי

לפעילות חופשית במסגרת "משק פתוח".
 -18.15הסעה חזרה לרחבת

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את

הכורכר וסיום הפעילות.

הסביבה בישובים,
הכריזו על מבצע ניקיון

 ילדי חטיבת נעורים ותיכון:

יישובי כחלק מהיוזמה
של יום הנקיון הבינלאומי .מבצע זה

ילדי החטיבה והתיכון יפעלו
לשיפוץ ולגינון אזור בית סביון ביחד עם

ייערך ביום שלישי הקרוב ,י"ד בחשוון,
 27.10בשעות אחה"צ.

טובה פניני וסימה ששון.
להתראות ביום ג'

אצלנו בקב' יבנה ניערך למבצע משותף של
הורים וילדים במספר מוקדים .בתוכנית:

גדי סימון ,נעם ששון והצוות המארגן.

בקרוב החוג לדרמה מציג:

מאת :אילן חצור במאי  :יעקב אמסלם מוסיקה :דיוד ולדמן

תאריכי הצגות:
*מוצ"ש  7/11כ"ה חשון  * .21:30 ,19:30יום ראשון כ"ו חשון .20:30 8/11
* יום רביעי כ"ט חשון .20:30 11/11
*יום שלישי כ"ח חשון .20:30 10/11

ההרשמה על לוח מודעות החל מהשבוע הקרוב
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ירקונים תשע"ו
לחברי קבוצת יבנה ,ותיקי החוג ומצטרפים חדשים,
ה' עמכם!
לפניכם מועדי הפעילות המתוכננים בעונת החורף.
אנו מתקשים לקבוע יום פעילות קבוע לשנה זו עקב עומס תכניות .החוג יתקיים כל
שבועיים לערך ,תוך תיאום עם החוג של מרכז יום ולוח הפעילות הקיבוצי.
החוג יעסוק בחידושי המחקר והעשייה בתחומי הנוף ,המורשת והתרבות בישראל .ניפגש
עם דמויות מגוונות המנסות להשפיע ולהטיב עם החיים במדינה והיחס למורשת באשר היא.
יום
ה

מועד
ט"ז בחשון

29.10

יעד
ירושלים

ב

כ"ז בחשון

9.11

אשדוד

פיתוח הנמל

ה

י"ד בכסלו

26.11

אשקלון

בתים מבפנים

ד

ד' בטבת

16.12

לוד

שימור ורנקולרי

ב

ט"ז בטבת
ראש חודש
שבט

28.12

יפו

מוסלמים ומסגדים

11.1

שדרות

ב

נושא
מוזיאון ידידי ציון עם אילן פרל

עיר של ק(א)סם

וכמובן – כל תכנית היא בסל"ש .שערי ירקונים פתוחים לכל .חברים המעוניינים להיכנס
לרשימת התפוצה נא יעבירו דואל לאבי ששוןsassonavi@gmail.com :
בברכת חן הארץ  -אליקים איטלי ואבי ששון

ידידי ציון

(ירקונים )2

ביום רביעי ,ט"ז בחשון29.10 ,
יציאה ,16:00 :חזרה משוערת.20:30 :
בלב ליבה של ירושלים הוקם מוזיאון חדש המעלה על נס את תרומתם לאורך
ההיסטוריה של נוצרים מפורסמים לחיזוקו של העם היהודי ולכינון מדינת ישראל .מאחורי
הקמת המוזיאון עומד ארגון נוצרי-אוונגליסטי באמריקה.
סיור בליווי חברנו אילן פרל ,מעצב המוזיאון.
(למגיעים עצמאית :רחוב יוסף ריבלין  ,20נחלת שבעה ,סמוך ל"כיכר החתולות")
קפה ועוגה – עליכם.

אליקים איטלי ואבי ששון
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משולחנו של אסף
שיסתיים בזמן סביר .השנייה ,תקווה
גדולה ששמו של התקנון אכן יתאים לו
והוא יישאר רדום.
מילה טובה – כבר ציינתי בעבר ,בכל
ישיבת מזכירות מקבל/ת חבר/ה כלשהו/י
"מילה טובה" על עשייה חיובית כלשהי.
השבוע המילה הטובה הייתה יותר
לסטודנטים
והתייחסה
קולקטיבית
שהתחילו השבוע את שנת הלימודים.
צוינה לשבח ההתנהלות של רובם המכריע
בהקשר של מילוי חובותיהם לקיבוץ
במהלך הלימודים .זו גם הזדמנות לאחל
לסטודנטים הצלחה רבה בשנת הלימודים.

השבוע חווינו בעוצמה את המשמעות
הרגשית והמעשית של היותנו קהילה קטנה
ומחוברת .שעות בודדות לאחר שליווינו
בצער ובכאב את חברתנו ִּמילכה למנוחת
עולמים ,חגגנו באותו מקום ממש את
כניסתו של זוג צעיר בברית הנישואין.
נדנדת הרגשות בין העצב העמוק עם
משפחת מלר ,והשמחה הגדולה עם
משפחת רפל ,טלטלה את כולנו.
מועצה – אחרי הפסקה ארוכה התקיימה
השבוע ישיבה של המועצה .פתחנו את
הישיבה בקבלת מועמדים .משפחת הדר
(חיות) ויוחנן מאלי ,ומשפחת רעות (גדסי)
ואושר חן .היה משמח לשמוע את
ההתרשמות הטובה של ו' קליטה ושל
חברים במועצה מהמשפחות .לאחר
שחווינו מספר עזיבות כואבות בחודשים
האחרונים ,טוב לדעת שיש תנועה איכותית
גם בכיוון ההפוך.
בהמשך התחילה המועצה לדון ב"תקנון
הרדום" .לפני מספר חודשים קיימנו חוגי
בית במטרה לחשוף את הנושא לכלל
הציבור ולשמוע הצעות והערות .נח חיות,
שריכז את הצוות ,הסביר במועצה את
התהליך ואת הרעיון שעומד בבסיס
התקנון .בנוסף לכך הייתה התייחסות
ראשונית לסעיפים המרכזיים של התקנון.
לאחר שיאושר במועצה ,יגיע התקנון
כמובן לדיון ואישור באסיפה .שתי תקוות
מלוות את העיסוק בנושא .האחת ,תקווה
קטנה שהדיון יהיה יעיל וענייני על מנת

ביטחון – הגיליון עוסק בנושא ולכן אינני
רוצה להרחיב ,אלא רק למסור תודה
והערכה לחברינו שמשקיעים זמן ומאמץ
על מנת לשפר את ההיערכות שלנו במשך
כל השנה ובמיוחד בימים אלו .במהלך
הימים האחרונים קיימנו התייעצויות ואף
נקטנו מספר פעולות כגון – הידוק הפיקוח
באתרי הבניה ,הגדלת מספר נושאי הנשק
על בסיס קבוע ועוד .לא ראינו לנכון לרוץ
ולפרסם כל החלטה ופעולה .יחד עם כל עם
ישראל אנחנו ערים למצב .לא נהסס לנקוט
בצעדים נוספים אם נחשוב שהם נחוצים
ומועילים .נשמח גם להצעות של חברים.
שבת של שקט שלום ושלווה .וגם של
תקווה שמול האירועים הפוקדים אותנו
מבית ומחוץ ,נדע להתייחס למחלוקות
בנינו בפרופורציות הנכונות.
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על ִמלְ ָּכה בלכתה
ִּמלְ כָ ה הלכה...

הבא" בשבת אחה"צ אצל ִּמלְ כָ ה ודהו

אחותי הקטנה היפה החכמה הטובה,

בחדרם החדש ).

שתמיד היתה שם.

שתי המשפחות משני צידי הצריף

אחותינו ,בביתנו החם והעליז ,מובילה

השוודי :מלר וזמוש התאחדו :אנחנו,

בעמלנות את להקת הבנות בארוחות

נעמה ואני ,הצטרפנו ,ואסתר וביצי .ובאו

"בצריף השוודי" (בלהה ,אסתר שפירא,

ימים נהדרים של החמולה המהודקת

צביה ויסוצקי - ,ב"פרוייקטים" של

שלנו בקיבוץ.

אמא) ,הבת היחידה של אבא ,והאחות
הצמודה של אליש.

נולדו הילדים ופחות או יותר גדלנו יחד
בחיק הסבתות והסבים ,הדודים

היתה תמיד התלמידה הטובה

האחיינים ,והשמחה גדולה (הסיפור הוא
שכולם גדלו בדשא ורק נחום גדל לדהו

בכיתה ,חכמה ,שתקנית ,ולא שוכחת
כלום ,והיתה החברה הקרובה שלי

על הברכיים על המדרגות של השיכון.
כאילו צמח מתוך המגפיים של דהו

בחברת הילדים הסוערת שלנו.
(אבא תמיד נהנה לסכם :התעודה של

מהרפת).

ִמלְ כָה נורא משעממת ,הכל ט.מ .רק
בהתעמלות כתב גצי – "משתדלת").

ִמלְ כָה ,בשקט ובחריצות ניצחה על
התזמורת .בשקט היא אמרה לדהו ,ודהו

(אפילו מקס ראב"ד אמר על מלכה:
"היא לא מפספסת אף פרודניה!").

עשה ...הסבים השתלבו באהבה
והמסגרת האיתנה הזו של המשפחה

ִמלְ כָה

הרחבה שלנו  -התרחבה והתחזקה והיא
ואז ,באופן מפתיע וחשאי כבש דהו

שעמדה ועומדת לנו ,כל הימים ,בצוק

הרפתן ,הסטודנט החזק והעצור – את
ליבה הצעיר של ִמלְ כָה ונולדה אהבה

העיתים .....

נפלאה עד מאד .
ִמלְ כָה דילגה אל חיי הבגרות – לפנינו -

על ִמלְ כָה הרעיה ,האם והסבתא  -הלא
יספרו בניה ,נכדיה ואחייניה ....

והיא ודהו הקימו "בצריף פישל" את
החדר הקטן ,מטופח וקורן אהבה ויופי

ִמלְ כָה ודהו מסורים ומתמידים וצנועים
וישרים ,חרוצים ,ללא לאות ,ו ִמלְ כָה

וצניעות ( -נעמה ואני חווינו "מעין עולם

חכמה וזוכרת כל" .בור סוד שאינו מאבד
טיפה"  -אמר עליה יעקב גדיש.
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ומתרחקת בצעדים מהירים בנעלים
לא אספר בגדולתה של ִמלְ כָה בשנים

החומות "של שרוליק" ,בגרביים לבנות,

הארוכות של עבודה ושירות ,חברות

בתנועות ההחלטיות של ידיה הקטנות,

ומעשי חסד בקיבוץ  -הלא אתם כולכם

הולכת ומתרחקת.

מעידים עליה.

אני קורא לה – מודאג ִ -מלְ כָה ִ ,מלְ כָה ,
בואי בואי! ואבא שלנו ,בקול היקי שלו:

ִמלְ כָה היתה בת מסורה בלב ונפש

"אבל היא לא שומעת" .מודאג וקצת

להורינו ,וקיימה שנים ארוכות מצוות
כיבוד אב  -ובמיוחד :אם .גם את שרה

רוגז .אבל מבין .ודהו – גם הוא איתנו
באפלולית  ,רושף" :היא שומעת מצוין.

וברטי דודינו ִ -מלְ כָה כבדה באהבה,
תעמוד לה זכות כולנו.

זה היא החליטה!" ,וקול נוגה של דיני:
"אמא אמא בואי!" .ו ִמלְ כָה הולכת

ִמלְ כָה ידעה תמיד את עִ תה .באו לה

בצעדיה הקטנים וההחלטיים ונמוגה
באפילה .ואנחנו עומדים שם .עצובים

ימים "אשר תאמר אין לי בהם חפץ"

עצובים...

ו ִמלְ כָה "החליטה" מה ולאן.
זה חודשים ארוכים (ממש לפני מסע

"ועל הישנות החלום ...כי נכון הדבר מעם
האלוהים וממהר האלוהים לעשותו "...

השורשים שלנו לגרמניה  )...פוקד אותי
חלום מוחשי ,חוזר ונשנה:

החלום הזה ,סיפרתי עליו ,אז ,לכולם,
לא היה חלום אלא תובנה .כך היה הדבר.

אנחנו עומדים באפלולית הערב ופנינו
למערב ,בשלהי דמדומי השקיעה.

ִמלְ כָה נפרדה מאתנו ,אמיצה וחכמה,
יודעת כי בא יומה ,והלכה שלמה ונבונה,

ִמלְ כָה כבת  .7בשמלת הפלנל הבהירה
שלה ,זו שמלת השבת ,שרוולים ארוכים,

עוד פניה יפים ואהבת כולנו עוטפת אותה
ברוך.

שערה גזור על צווארה הדק – ולולאת
סרט לבן בוהקת בראשהִ .מלְ כָה הולכת

דהו אחינו הגדול ,החזק והאמיץ – אנחנו
משפחה חזקה ,אתם עמדתם בראשה,
ואנחנו " לא נרפך ולא נעזבך ."....
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איתמר פרת ,חבר קיבוץ חצרים ,כתב לזכר אחותו את השיר  -אסיף -
דברים נכונים לזכרה של ִּמלְ כָ ה .הלחינה :נעמי שמר
אסוף את המעשים

אסוף את כל מראות פניה היפים

את המילים והאותות

כמו את הפרי ואת הבר .

כמו יבול ברכה כבד משאת .

האדמה היא אפורה מתחת לשלפים
ואין לה עוד לתת לך דבר

אסוף את הפריחה
אשר גמלה לזיכרונות

ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו

של קיץ שחלף בטרם עת.

ואין יותר נדרי ואסרי
רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו
עוד יחונן את עפרה בתום תשרי.

דברי הספד במסע ההלוויה  -האח יורם זמוש
.

אבלים על
פטירתה של חברתנו

ִמלְ כָּ ה מלר ז"ל
לגדליה (דהו),
לעמוס ,נחום ,דינה ואביתר ובני משפחותיהם
לאלישבע ,יורם ,יהושע ומשפחותיהם
קבלו את תנחומינו
בית קבוצת יבנה
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לוח הודעות
מרפאה
 אחות כוננת בשבת פרשת לך לך  -אחות בית סביון
שעות קבלה של דר' אבירם בשבוע הבא:
יום ראשון 17:30-14:30
יום שלישי 13:00-09:30
יום רביעי 16:00-14:30
יום חמישי  09:00-08:00ומ15:30-14:30-
פדיקור – אני מבקשת
על מנת להיערך באופן המיטבי בחלוקת התור לפדיקור אני מבקשת לעדכן אותי לגבי
העדפות של ימים ושעות הטיפול .לתיאום ניתן לדבר איתי ישירות ,להשאיר פתק בתא
הדואר שלי או להתקשר אלי בטלפון .אנא הודיעו לי מראש על היעדרויות בשל חופש וכד'.
מרלי ריין
אני מצידי אשתדל לעזור ככל שאוכל!

העמותה למען החבר הותיק חבליבנה-מדרשת ח"י
 יום א' ,ז' מרחשוון - 8:45 - 25/10 ,תנ"ך – תרי עשר – חנה לבל
 יום ב' ח' מרחשוון -10:15 - 26/10 ,הרצאה :מצרים הפרעונית  -יורם רוזנפלד.
נשמח לראותכם !

שבת בנים
בשבת חיי שרה תתקיים ב"ה "שבת בנים" לילידי מחזור תש"ך.
ברוריה  -צוות קש"ב
דירות האירוח תעמודנה לרשות אורחי "שבת בנים"
שמחות
מסיבת בת המצווה של אורי סולטניק תתקיים ביום שני י"ג בחשון 26/10
מסיבת בת המצווה של אביה זנה תתקיים אי"ה ביום שני ,כ' בחשוון 2/11

שעות פתיחה בחצרנות
הפרסום בשבוע שעבר בנושא שינוי שעות הפתיחה בחצרנות פורסם ללא תאום
עם ועדת שירותים ומרכזת שירותים
מובהר בזאת שאין שינוי בימים ובשעות הפתיחה של החצרנות
נעמה\מ .שירותים וועדת שירותים
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רוב /
או ְתך ִמק ֹ
לֹא ִה ַּכ ְר ִתי ֹ

תרצה אתר

כַר ִתי או ְֹתָך ִמ ָקרוֹב
ֹלא ִה ְ
אַ ְך הָ יְתָ ה לָנּו אֶ ֶרץ ַאחַ ת.
בַ לַיְ לָה הָ יּו אוֹתָ ן הַ ְדמָ מוֹת
בַ ב ֶֹקר הַ ֶשמֶ ש ִה ְס ִמיק
וְ הָ יָה ָאז טוֹב.
הָ יְתָ ה לָנּו אֶ ֶרץ ַאחַ ת
ּוש ֵד ָרה
ְּורחוֹב וְ חוֹלוֹת וְ חוֹף יָם ְ
יתיָך עוֹבֵ ר ֹלא ַאחַ ת
אֲ נִי ְר ִא ִ
ירה
חּומים וְ חֻ לְ צָ ה בְ ִה ָ
סַ נ ְָדלִ ים ִ
ירה
ירה בְ ִה ָ
בְ ִה ָ
כַר ִתי או ְֹתָך ִמ ָקרוֹב
ֹלא ִה ְ
וְ הָ רּוחַ הָ יְתָ ה וְ תָ ִמיד אוֹתָ ּה
וְ עַ כְ ָשו אֵ י ֶננִי יו ֵֹדעַ ִאם טוֹב א ֹו ַרע לְ ָך.
אֵ יפֹה אַ ָתה? מָ ה ִא ְתָך?
הָ יְתָ ה לָנּו אֶ ֶרץ ַאחַ ת
עִ ם בָ ִתים לְ בָ נִים וְ ָשדוֹת וְ הָ ִרים
יְשנִים -
כֵ ן ,כְ מ ֹו בַ ִש ִירים הַ ָ
ַאר ִצי,
ה ֹו ,מ ֹול ֶֶדת ֶשלִ יְ ,
וְ ָש ִרים וְ ָש ִרים
(על השירים-יצחק ברוכי)

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :
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