ל' בניסן תש"ף )24.4.20( -

(עיצוב שער  -מ.ג)

פרשת תזריע מצורע
כניסת השבת 18:54--

– שבת ר"ח אייר

צאת השבת –19:56
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ערבית וצאת השבת – 19:56

כניסת השבת – 18:54

בכדי לשמר את התפילה הציבורית המשותפת ,נעשה כולנו מאמץ גדול להתפלל בזמנים מאוחדים ,כל אחד בביתו/ה או במניינו/ה.

מנחה ע"ש19:09 :

שחרית מניין ראשון 7:00 :מניין שני8:30 :

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

מנחה גדולה 13:30 :ו17:15-

מנחה בשעה 17:00

ערבית בשעה 20:30

פרשת המצורע ומגיפת הקורונה /איתי בנדב
שקרים ,אלא כי האדם מחפש את הרע אצל
הזולת ולא מפרגן ,ולכן אומרת לו התורה -
אם אתה מומחה במציאת דברים שליליים של
מי שבסביבתך ,צא מחוץ למחנה ,תתבודד
ושם תמצא את החסרונות שלך.
התקופה המאתגרת בה אנו נמצאים
מכמה
מבודדת אותנו במובן מסויים
"מחנות" ומסגרות – הבינלאומית ,הלאומית,
היישובית והמשפחתית .ייתכן ו"תגובת הנגד"
וההתנהלות בבידוד ממסגרות אלה היא בדיוק
"התרופה" לכך ולדבר הפגיעה בזולת
המוזכרת בענין צרות העין של המצורע.
למרות הבידוד מהמסגרות השונות שמעל
והצורך בהתנהלות פנים-יישובית בתחומים
השונים  -אנו שואפים לראות את הטוב בזולת
ולהתנהל בצורה אחראית ,כי הרי ההתנהלות
עם הקורונה היא "משחק קבוצתי" .בקהילה
המיוחדת שלנו אנו משתדלים לפרגן ולתמוך
אחד בשני במעשה ובמילים.
כאן ההזדמנות לומר תודה למוסדות ולכל
אותם אנשים טובים שפועלים ללא לאות
ומחזקים את ה"יחד היישובי" שלנו הנותן
מענה טכני ואנושי יפה בשעת משבר זו!
שבת שלום!

בשבת נקרא את הבשורה האלוקית" :כִּ י
ָתבֹאּו ֶאל ֶא ֶרץ כְּ נַעַ ן אֲ שֶ ר אֲ נִּי נ ֵֹתן ָלכֶם לַאֲ חֻ זָה
ַתכֶם" (ויקרא
וְּ נ ַָת ִּתי ֶנגַע צָ ַרעַ ת בְּ בֵ ית ֶא ֶרץ אֲ חֻ ז ְּ
יד,ל"ד) .השאלה העולה כאן היא מה הבשורה
הגדולה במציאת נגעים בבית?! על כך אומר
רש"י" :בשורה היא להם שהנגעים באים
עליהם לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של
זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו
ישראל במדבר ועל ידי הנגע נותץ הבית
ומוצאן" .לעיתים ,אחרי נגעים גדולים
ותקופות "שחורות" ,בסופו של דבר מגיע
"מטמון" בצורת עתיד חיובי ומבטיח .כמובן
שכל אחד היה מעדיף לקבל את המטמון על
מגש של כסף ,אך נסתרות דרכי ההשגחה.
לעיתים דווקא בתוך תקופה קשה ומאתגרת
צומחים דברים חיוביים.
בהקשר של המציאות המיוחדת בה אנחנו
נמצאים ופרשת השבוע ,מסופר שבשנת 1848
פרצה בעיר וילנה מגיפת הכולרה .יהודי אחד
הגיע לר' ישראל מסלנט והחל לספר לו כי
בביתו של פלוני לא מקפידים על מצוות ולכן
באה עליהם הכולרה .אמר לו ר' ישראל :את
המצורע שלחו מחוץ לג' מחנות בגלל אמירת
לשון הרע .איסור לשון הרע הוא לא על הפצת
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"ה' אֱ לֹקי ִׁש ַּו ְע ִׁתי ֵאלֶיך וַּ ִׁת ְרפ ֵאנִׁ י"

(תהילים ל')

הנחיות הרב אילעאי למניינים השכונתיים:
 .1התפילה במניין מותרת עד  19אנשים בלבד.
 .2המגיעים מעבר למספר זה ,מתבקשים לפנות למניין במקום אחר או להתפלל בביתם.
 .3יש להקפיד על מרחק של  2מטרים בין המתפללים ,אין להתקהל בתום התפילה.
 .4חובה לחבוש מסכה לכל אורך התפילה.
 .5ילדים מוזמנים להשתתף החל מגיל שבו הם עומדים במקום אחד ולא מסתובבים בין
המתפללים והמתפללות.
הערה :על המתפללים להשתמש בכיסא קבוע.

החובה ההלכתית לשמור על הנחיות אלו ,קודמת לחובת התפילה במניין!

צוות צח"י והרב אילעאי

שמירה
במסגרת ההתארגנות בשמירת השער בתקופה זו ,שומר משמרת ראשונה ביום שישי בערב יתחיל
את משמרתו בסיבוב סגירת השערים ולאחר מכן ימשיך את משמרתו בשער הכניסה .משעה
( 18:30יחליף את השומר הנמצא שם) עד השעה .20:00
בשעה  20:00יוחלף ע"י השומר הבא.
שמירה נעימה!

שמחה בר לב ,צוות הביטחון והמזכירות
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התפילה ושלושת העצים  /שמשון
מכה בגזעו תוק תוק תוק מעצבן ובונה
בתוכו את קינו.
העץ השני הוא האראוקריה .עץ מחטי
גבוה ורזה בעל גזע מחוספס עד כאב ועם צל
מועט .אין בו ובכל זאת יש בו משהו .זהו עץ
שלפני כ 40-שנה קיבלתי מצב"ע (צער בעלי
עצים) בעציץ ,עם תסמינים של קורונה ,קוצר
נשימה ושיעול יבש .שיקמנו אותו באהבה
וכשרווח לו העברתי אותו לחבית דג מלוח
מעץ אותה הביא לי מהשוק בנחלת בנימין
שמוליק ליברמן .שם התפתח העץ והפך
להיות "גבר גבר" .לאחר כמה שנים העברנו
אותו לביתנו החדש ושם נמצאה לו ערוגה על
חשבון עץ שלא שרד .זכותו תגן עליו שלגזעו
היינו קושרים את הכלבים המשפחתיים
לדורתיהם .כשמתרגשת סערה אני מביט בו.
הרוח מכה בו בעוצמה והוא נאבק ,לא נשבר
ולא מפחד .הוא נוטה ,משתוחח ועם חלוף
הסערה חוזר בזקיפות קומה כצוק איתן.
אהבתי הגדולה נתונה לעץ השלישי .זהו עץ
מֵ ילָה מורכב .עץ ירוק-עד שצבע עליו הוא
בין ירוק בהיר לירוק כהה .עליו רכים ,אינם
גדולים מדי ואינם קטנים מדי .גודלו אינו
מאיים וענפיו עומדים בכל הסערות .אין
הוא מלכלך את הסביבה .פשוט "מענטש".
עץ שָ ֵלו שקל להתאהב בו .לי הוא עושה
פרפרים בבטן .הוא כמעט כל מה שחסר לי
בימי קורונה אלה .אני יכול להתקרב אליו
בלי מסכות ולגעת בו בלי טריקים ובלי
שטיקים.

לפני הבית שלי עומדים שלושה עצים
השונים זה מזה בצורתם ובאופיים .את
כולם אני אוהב אבל יש אחד שאותו בחרתי
לאהוב יותר מכל .לפני כן אספר על שלושתם
ואתם תחשבו מה שתחשבו.
אהבתי לחצר הבית שלנו התגברה מרגע
שהומצאה תפילת החלונות ומפתני הבתים.
תפילה הקרובה לטבע .זהו קולו של החזן
העולה לשמיים בליווי מקהלת ציפורי השיר
היושבת על ענפי העצים.
שלושה עצים עומדים בחזית ביתי.
הראשון ,העץ הצמוד לביתי ,עירום ולא
מזמין .מראהו בימים אלה לא מרנין .עליו
נשרו בתחילת החורף וההתחדשות האביבית
שלו עדיין לא החלה .זהו עץ השלטית
המקומט (פלטופורום) שזכותו תגן עליו
מכיוון שבימי הקיץ החמים עליו הירוקים
יתנו את צילם ומתחתיו נשב כולנו .פרחיו
הצהובים יצבעו את הסביבה בצהוב זוהר,
(וכשזה נושר ,אוי אוי איזה "לכלוך") .וחוץ
מזה שהוא נותן צל בקיץ יש לדעת שמדובר
בעץ גידם שענפיו נוטים להישבר וגם הוא
כולו נוטה על צידו .עץ שלקראת כל חורף
אנחנו בוחנים את ענפיו בדאגה .למזלו השכן
והגנן ,ישראל זלקינד ,דואג לרווח את ענפיו
שהרוח לא תכה בו עד כלות .עם זאת זהו
אילן ונופו ופריו ובכל זאת טוב לשים עליו
חצי עין .מי שאוהבים אותו הם אוסף
הציפורים בשכונה שמקפצים עליו בשמחה
בשלל צפצופים מתוזמרים היטב .ורק הנקר
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שאראה קצת קוקו (מסכימים?) אבל תודו,
בימים אלה מי לא רוצה איזה חיבוקי? זה
כל כך אנושי .הייתי כפסע אך נְּסּוג ִֹּתי ברגע
האחרון .השארתי זאת נל"ז כהבעת
משאלה .מרחוק שמעתי את הד קול ילדיי
הרחוקים ,שאותם לא פגשתי זמן רב ,מורה
לי'' :אבא ,אל תעשה בושות''.

מה אני אומר לכם ,הוא פשוט יפה כל השנה,
הוא נקי ,ואת גזעו החלק ביקשתי לפני שבוע
לחבק ,חיבוקי קטן.
בשבת בבוקר בשעת התפילה ,השמיים היו
מעוננים וגשם קל ירד .ישראל התפלל את
תפילת הטל .בין "טל למטר" ,הרהרתי אם
זה נכון ללכת ולחבק אותו ,את העץ .חששתי

גם עצים יודעים לריב
בסוף הקיץ כנראה עבר חתול שחור ,אחד משני החתולים השחורים בשכונה ,בין ה"מקומט"
לאורקוריה .כנראה סוג של סכסוך שכנים שיצא מכלל שליטה .את עומק הסכסוך הבנו רק בהמשך.
בחורף ,באחד מימי הסערה ,לא רק שהמקומט הגדול הפיל אימה ופחד על האורקריה אלא שהוא גם
היכה בו באחד מענפיו ותלש לו מספר ענפים .אנחנו מאוד מאוכזב שהסכסוך גלש עד לפסים של
אלימות כזו קשה ואף השאיר כזו צלקת מכוערת .כנראה מדובר בסכסוך עם שורשים עמוקים
וסבוכים .מאז האירוע אנחנו מנסים ,כמעט בכל שורש ,למצוא את המאחד בין שני העצים האלה
וכבר סוכם שהמפריד יידון בדרכי נעם .אחרי הקיץ יבוא החורף ולוואי וזאב יגור עם כבש.
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תזריע-מצורע במצור  /רמי עפרוני
לשחקים ,מה עוד שלא עזרו כל תחנוניה של
אמי – "הילד לא יקרא" חזר הגבאי
בתקיפות .ואנו חזרנו הביתה חפויי ראש.
אני עוד ניסיתי לנחם את אמי והבטחתי לה
שאקרא בגאון את ההפטרה המיוחדת של
שבת הגדול" :וערבה לה' מנחת יהודה
וירושלים  "...ו"לצערי אסתפק בכך".
בימים אלה ,שוב הזדמן לי להיות במצור
בימים שלפני פרשת תזריע-מצורע .אינו
דומה המצור ההוא בימים ההם לימינו .אז,
ברנרד ג'וזף ,הוא דב יוסף ,שר האספקה
והקיצוב ,היה מחלק לתושבי ירושלים
תלושי מזון בצימצום רב ,ואילו כיום דוסי
וגמלי שרי המזון ,מעתירים עלינו שפע
ומגוון רב של מנות ממנות שונות .הקב"ה
ישלם שכרם!
ימי מצור  2020פותחים בפני אפשרויות
שונות ,כגון לא להחמיץ אף קונצרט של
מוסיקה קלאסית בערוץ מֵ צֹו (,)Mezzo
זכותו תגן עלינו ,וכן להגיע לספרים עבי כרס
בארון הספרים .כך הגעתי לספרו של
המשורר והסופר ,בן קיבוץ אשדות יעקב
מאוחד ,עידו בסוק (לא קשור כלל ועיקר
למיודענו חיים-מנחם בסוק ז"ל)" :ספקות
ואהבות – יהודה עמיחי – חיים" .ביוגרפיה
מקיפה על חייו ויצירתו של המשורר שנולד
בגרמניה כלודוויג פויפר והפך להיות בין
המשוררים הישראלים הבולטים והחביבים
ביותר על אוהבי השירה העברית במאות
המאה העשרים והעשרים ואחת.

בכל שנה "רגילה" ,דהיינו שאינה מעוברת,
בהתקרב שבת פרשת "תזריע-מצורע",
עולים בזכרוני זכרונות מאותה השבת
במצור ,כעת חיה לפני  72שנה.
הימים ימי מלחמת הקוממיות ,ניסן
תש"ח ,שבועות ספורים טרם הוכרז על
הקמת המדינה .ירושלים עירי נצורה ,הקשר
היבשתי עם השפלה נותק ,השיירה
האחרונה הצליחה לפרוץ את המצור ולאחר
קרב עקוב מדם הביאה מטען של מוצרי
יסוד אחדים וכן חבילות מזון ששלחו בני
משפחה מרחבי הארץ לקרוביהם בירושלים
הסגורה ומסוגרת.
ואני נער בר-מצווה שעומד להיכנס לעול
מצוות בשבת הגדול ,פרשת תזריע-מצורע.
בהתקרב המועד קבענו פגישה עם הגבאי
הראשי של בית הכנסת "הפועל המזרחי"
ליד רחוב החבשים .באנו ,אמי ז"ל ואנוכי
לסכם סיכומים אחרונים לגבי העלייה
לתורה ,הקריאה בתורה והקידוש הצנוע
המתוכנן באולם ספריית "בני ברית"
הסמוכה ועוד.
והנה כבר בפתח הפגישה ,לאחר שהגבאי
עילעל ביומנו עב הכרס הוא קם לפתע
והכריז" :גברת זמל-עפרוני היקרה ,צר לי
מאוד אך אצלנו בבית הכנסת לא נהוג לתת
לילדי בר-מצווה לקרוא את פרשת תזריע-
מצורע .אלה עולים לתורה ,מברכים את
הברכות לפניה ולאחריה ובעל הקורא קורא
את הפרשות" .באותו הרגע הרקיעה שמחתי
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שפרשת השבוע בשבת של יום הולדתו –
צירוף הפרשיות "תזריע-מצורע" ,בספר
ויקרא  -הייתה פטאלית באשר לזיקתו לדת.
הוא טען בתוקף" :איך אפשר להישאר דתי
אחרי שחוייבת לקרוא בפרהסיה ובניגון על
נגעי צרעת ושחין ."...
בקוראי שורות אלה צפו ועלו מיד
הזכרונות הפרטיים שלי מצירוף הפרשיות
"תזריע-מצורע".

כאשר אני צולל לפרטי הביוגרפיה של ימי
ילדותו ,העלייה לארץ למושבה פתח תקווה
בהיותו בן  ,12אני קורא שאחותו רחל
הגדולה ממנו בשנתיים ,מספרת:
" ...בשבתות הראשונות היה אבינו יוצא
לבית הכנסת כשהוא חבוש בכובע צילינדר,
מה שגרם לנו ,ילדיו ,מבוכה רבה .באותו
בית כנסת" ,מקור חיים" ,שייסדו עולי
גרמניה ,עלה עמיחי לתורה כבר-מצווה.
ספק בהומור ספק ברצינות טען לימים

עשרה מילואימניקים בעקבות אחד  /דינה ספראי
ימים אלו של זיכרון ,עצמאות ומגיפה ,מלחימים אצלנו מלחמה ומחלה בתודעה משותפת של מאבק קיומי .וגם
את החשיפה שיש בשניהם לחלמאות ,והצורך לגלות חמלה ומחילה למי שלוקחים אחריות ולפעמים טועים.
ואת התקווה והחלום שיש אחרי כל אחד מהם ,שיום אחד נשיר את השיר הפשוט של הלחם ,נחלים ונצא
במחול ...

*עשרה מילואימניקים בעקבות אחד
הבנתי שבמילואים הכישור המרכזי הנדרש
הוא מסירות נפש .הגיל ,הכישורים
המקצועיים או ידע מהעבר – הם פחות
רלוונטיים אם יש מסירות נפש .בעולם
האזרחי כל כך קשה להחזיק משפחה
ולפרנס ובנוסף לשרת במילואים – ולכן -
מסירות הנפש זה הכל .אם אני מחפש את
מסירות הנפש אני לא יכול להסתפק במה
שהצבא משבץ בצורה שרירותית ועיוורת,
אלא מחפש אנשים שאני מכיר ו"יש להם
את זה" .אז הלכתי לאנשים שקרובים אלי
והצעתי.

מי יודע באיזו יחידה משרתים הכי הרבה
מילואימניקים מהקיבוץ? טוב ,ניחשתם
נכון ,אולי כי כבר פעם הציע יאיר לסלוי
לכם או לחבר שלכם לעבור ליחידת
המילואים 'שלו' ,בחטיבת כרמלי ,חטיבת
חי"ר של פיקוד צפון.
אז שאלתי את יאיר לסלוי (סגן אלוף,
המשמש כסמח"ט) האם ככה זה עובד
בצבא ,שמפקדים אוספים לעצמם נבחרת
מילואימניקים?
יאיר" :חלק הם חבר'ה ששירתו איתי יחד
בגדוד בגולני והם באו יחד לחטיבה.
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שהיה קודם .כששמוליק מגיע עם סיר מרק,
ואיתמר עם צ'ופרים שנקנו בכסף שנאסף,
אז החיילים שנלחמים בחורף ובקור זוכרים
את זה לדורות! וזה נותן מוטיבציה לחזור
יותר מכל הצו'פרים של המדינה ,התגמולים
ושיחות המוטיבציה.
מה שמייחד את החבר'ה מיבנה זה מסירות
הנפש והנשמה שהם מביאים .זה משדרג.
לא בעייתי שקבוצה גדולה של חברי קיבוץ
יוצאים למילואים בו זמנית?
לא כולם יוצאים בבת אחת .וגם כל אחד
עובד במקום אחר .מילואים זה תמיד
תקופה תקועה .תמיד זה מגיע כשלא רוצים
ויוצר חור במערכת .אבל כמשימה לאומית
הקיבוץ כקיבוץ היה רתום לעניין וגם חברי
הקיבוץ היו רתומים .זה תרם המון.
הזכייה בהוקרה של נשיא המדינה שמעון
פרס כיחידה מצטיינת היתה הרבה בזכות
ההירתמות של אנשי יבנה להצלחת היחידה.
זה קורה רק עם מקומות שנותנים גב
כמו יבנה.
מספר הרס"פ – איתמר דיטש:
"עד לפני זמן לא רב יאיר היה רמ"ט (ראש
מטה) של חטיבה  .2אותי הוא גייס לתפקיד
רס"פ לפני די הרבה זמן .לא זוכר כמה אבל
זה היה ליד מגרש המשחקים כשהילדים
שלו עוד שיחקו שם.
מפקדת החטיבה אחראית על כל הגדודים,
ובכל מקום שהחטיבה מתמקמת אנחנו,
כאנשי מפקדה ,צריכים לדאוג שהכל
יתקתק כמו שצריך .ליאיר היה חסר
במפקדה אדם שיעשה את כל המנהלות ,וזה

התחלתי עם אנשים שיש להם בנוסף
לנכונות ורצון גם ידע בתחום מסויים .לצבא
יש קושי לספק תומכי לחימה .לוחמים יש
מספיק ,אבל אנשי קשר ,נהגים ,אנשי
לוגיסטיקה ,מודיעין – קשה יותר להשיג .גם
בתחום הזה ודאי שיש יתרון לאנשים
מהקיבוץ שיש להם רקע טכני ונכונות לעזור.
כל פעם פניתי לכמה חבר'ה בהתאם לצורך.
שאלתי מי רוצה להתנדב למילואים כנהגי
משאית? שלום ,עובדיה וחיליק התנדבו –
ושירתו כנהגי משאית .אחרי זה הייתי זקוק
לאנשים שיארגנו את הלוגיסטיקה בנושא
רכב וחימוש אז שמוליק ליברמן התנדב.
היינו צריכים חובשים אז הצטרף איתי
נחליאל .ניר בטר וחנוך פניני באו בהתחלה
כאנשי קשר כי יש להם רקע באלקטרוניקה
והגברה .גייסתי גם את נועם טחן
כשהשתחרר משירות קבע כקצין מודיעין
והוא הגיע ,ושירת ביחידה בגדוד מקביל.
אח"כ היינו יום אחד בתרגיל בחנוכה בהר
מירון .היה קור כלבים ולא הגיע אוכל ,לא
היה מרק חם ולא שתייה חמה ,וראיתי איך
התנאים הירודים וחוסר תשומת הלב
גורמים לירידה במוטיבציה .הבנתי שאני
חייב שיהיה מישהו שידאג לצרכים
הבסיסיים .חיפשתי טיפוס של רס"פ שיהיה
כמו אמא .שידאג לכל פרט :אור ,שירותים,
מים ,ניקיון ,אוכל טוב  -אז פתאום היה לי
רעיון לגייס את איתמר דיטש והוא נענה
למשימה .וכשהגענו לאותה משימה שנה
לאחר מכן ,אנשים לא האמינו שהגיעו
לאותה יחידה .שדרוג של  20רמות ממה
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התפקיד שלי יחד עם שותפי המלא ניר בטר.
ניר מביא רוגע בתוך הלחץ ,הוא רואה
קדימה ונותן פתרונות טכניים יצירתיים
ויעילים .התפקיד שלנו הוא לבדוק שיהיה
ציוד בכמות ובאיכות הנדרשת ,שכל הציוד
יגיע למקום באופן מסודר ויחזור כמו
שצריך בסיום .לדאוג שכאשר החיילים
מגיעים הכל יהיה מוכן ,כולל מה שקשור
לרווחת החייל ,יחס טוב ,מזון ,שתייה ,וגם
כל הציוד שקשור למגורים ,ניידות ולחימה.
צריך הרבה יחסי אנוש ,יצירתיות ,וגם
לניסיון יש חשיבות מאוד גדולה בעניין,
ויכולתי לעזור בזה.
יש הרבה גמישות .אנחנו נתפסים כסוג של
"כוח יבנאי" .אנחנו בולטים ומביאים ערך
מוסף מאוד משמעותי לחטיבה ,ומקור
לגאווה.
עוד יבנאי ב"כוח יאיר" הוא רב-סרן אלעד
כהן ,אלא שאלעד עשה את הדרך ההפוכה.
לא מיבנה אל הגדוד או החטיבה ,אלא
מהגדוד ליבנה.

מספר אלעד" :בשנת  2005הגעתי לגדוד
בתור קצין צעיר ובדיוק יאיר נכנס
כסמג"דואחרי שהגעתי לגדוד ביקשתי
תגבור ויאיר הביא את שמוליק ,חיליק ואת
איתי כחובש .ב 2014 -כשאני סיימתי את
תפקידי כמ"פ ויאיר כמג"ד  -עלינו לחטיבה,
ואז הצטרפו אלינו איתמר וניר בטר וחנוך.
אז איך הגעת ליבנה?
בעבר הייתי ביבנה בשמחות של משפחת
לסלוי ,מלכתחילה כל הקשר התפתח בזכות
הכימיה שהיתה ביני לבין יאיר.
כשהייתי בן  ,26מירב עפרוני ושמוליק
ליברמן הכירו ביני לבין יפעת ,זה היה קשר
קצר ,ואחרי הפסקה הוא התחדש שוב
והשאר היסטוריה .כעת אני קצין
הלוגיסטיקה של החטיבה .כשעברנו
לחטיבה השתדלנו מאוד להביא את
האווירה המשפחתית שהיתה לנו בגדוד אל
החטיבה .העובדה שאנחנו מאותו קיבוץ,
נותנת לנו ערך מוסף ומשפיעה על המורל.
*עשרה – כולל שלום אריכא ,עובדיה פרלמן
וחיליק עפרוני שהם מילואימניקים בדימוס.

מילואים בשרות הקורונה:
שירות המילואים של צביקי טסלר הוא בדרך כלל בחיל האוויר .הפעם הוא גוייס למערך
הקורונה .רשות הדיבור לצביקי:
"בימים הראשונים לגיוסי עסקתי בתכנון הסיוע שפיקוד העורף נותן לרשויות המקומיות
על מנת שיוכלו לתת את המענה המיטבי לאוכלוסיות נזקקות.
כמו כן לקחתי חלק בהקמת מרכז סיוע לאזרח ,שבו משתפים פעולה גורמי ממשלה וארגוני
מתנדבים כדי לתת מענה מתואם לרשויות המקומיות אשר זקוקות לסיוע.
בשבועיים האחרונים אני חלק מצוות של מסבירי פיקוד העורף שמכשיר ומלווה את נציגי
השונות".
משרד הבריאות שמתראיינים במהדורות 9
תודה ,ובהצלחה.

יבנה הצעירה  -בערב מלחמת העצמאות
חלק קטן מראיון ארוך שניהל שמעון תדהר ז"ל לפני כ 20-שנה עם אפרים שוולב ואברהם קהתי ז"ל
וחנה יעיר תבדל"א ,שהיו ממקימי היישוב ,על יבנה המוקפת בערבים ,ערב מלחמת העצמאות.

זהו קטע שמציג את הקשיים ותפיסת הביטחון בתוך ישוב המוקף בישובים עויינים
להתגבר על זה .למה? כי הערבים היו כאן
אפרה ]...[ :זה היה במרץ  ,1948עוד לפני
קרובים לשדות שלהם שהיו צמודים לשדה
הפלישה .פתאום רואים שלושה חבר'ה
שלנו .אבל כשהשומר עשה סיבוב ,בינתיים
לבושים במכנסי חאקי .הם היו שלושה
הם לקחו שק.
ממפקדת ה'הגנה' שהכינו פעולת תגמול על
ולא היתה גדר?
עראב-סוכרייר .פעולת התגמול הייתה
אברהם :מה הבעייה לעבור גדר? לא היתה.
במוצאי שבת .יחידה של ה'הגנה' ,גם מגן-
בשקט ,בשקט ,אף אחד לא יודע ,עד היום
יבנה ,כולל חבלנים ,יצאה לעראב-סוכרייר,
לא יודעים מזה .לקחנו מוקש ,שמנו אותו
תקפה את הכפר ופוצצה את כל הכפר .כל
מתחת לשק האחרון .יותר לא היו גניבות.
הכפר פוצץ ארבעה-חמישה שבועות אחרי
המבין יבין.
האירוע הזה .זו הייתה פעולת התגמול של
אפרה :השאלה שלך הייתה על השמירה
ה'הגנה' על אירועי פח"ע.
הכללית ,ועל זה לא עניתי .דיברנו על שומר
זה היה כפר בדואי ,שהיה בחולות אשדוד.
השדות .השמירה ביישוב הייתה מאורגנת כך
הם ירו בלילה מהחולות לכיוון של הכוחות
שחברים שמרו כאן בתוך הישוב ,בדרך כלל
שלנו ]...[ .למחרת ,ביום ראשון בבוקר עלינו
שני חברים שהם עשו סיור רגלי מסביב
על המגדל וראינו את ההרס .לא היה אף בית
לקיבוץ ,וישבו במקום מסויים .זה היה על
שעמד .הערבים כבר חזרו לשם וחיפשו את
חשבון העבודה ,יום עבודה ששמרו .זה היה
הדברים שלהם.
כך הרבה שנים .כמובן שהייתה אז שומרת
אברהם :אני רוצה להשלים כמה מילים
לילה ,שהיא הייתה שומרת על הילדים .זה
בעניין של הערבים .עיקר התוצרת החקלאית
סיפור אחר .לשם באנו לפעמים לאכול,
כאן ביבנה הייתה חיטה ושעורה .כמעט ולא
כשזה היה כבר יותר מסודר .אבל השמירה
היה שום דבר אחר .היה גם גן ירק קטן וזהו.
הייתה קבועה ביבנה כל השנים.
היה הרבה תבואה ,מחסן תבואה לא היה,
חנה :אני רוצה לחזור לשמירת שדות ,אבל
הכל היה בחוץ .השומר לא הצליח להשתלט
זה מפי השמועה ,מדדה (בעלה דוד יעיר
על זה.
ז"ל) ]...[ .נכנסו לזמן קציר התבואה.
היה רק שומר אחד?
בשמירה ,חבר אחד היה צריך לישון על כל
אברהם :כן ,לא היו אנשים כמעט .כמעט
הערימות של השקים .ותוך שהוא ישן הם
כל ערב היו חסרים שקי תבואה .לא הצלחנו
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איפה היו השדות?
חנה :זה היו מגבות .היו חלקות שקראו להם
'מגבות' .לכיוון הישיבה ומזרחה באלכסון,
פחות או יותר מהשער של בית החרושת עד
לכיוון הישיבה ,הייתה חלקה של ערבי,
שעברתי דרכה כדי להגיע לכרם ,כל בוקר .עד
שהם ברחו מהכפר בשיט הוא עוד חרש
בחורף של  ,1947/8הוא חרש את החלקה
הזאת ,הערבי .פסים ,פסים.
אברהם :הייתה חלקה של ערבי מצפון
מזרח ,אחרי בית חרושת 'שי' .הייתה חלקה
של ערבי ,והוא היה זקן ,היה יושב שם כל
יום על החיטה .שאלנו אותו :מה אתה יושב
פה? אני יושב פה עד כשתל-אביב תגיע לכאן,
ואז אני אקבל הרבה כסף.

גנבו .וזה היה כל כך רע ,כי מתחת לשקים
היה גם מוחבא הנשק .דדה סיפר לי .זה היה
רע מאד .ואחר כך היו צריכים להחליף את
המחבוא והוא גם דאג לזה.
אחר כך הוא היה שומר שדות שקיבל
מגברת מלצר מחיפה כלב מאומן .שמירת
השדות הייתה רגלית וברכיבה על סוס .היה
גם שומר שכיר ,בר-גיורא שמו ,שהיה לו שם
לא כל כך טוב בשטחים אחרים .הוא היה
מאד פעלתן ומאד גיבור בעיני הערבים ,וזה
עזר .כל זמן שהיתה תבואה והיה שומר
שדות עם הכלב זה הרתיע די טוב את
הערבים.
אברהם :על הפצצה שמעת פעם?
חנה :אני חושבת שאני שמעתי .דדה ידע את
הכל ,הוא לא סיפר לי .יש דברים שהוא שמר
שנים.

מלבה"ד  -שמשון
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מה קוראונה ?

\ אסתר ויהודה יוסף
אנו מצטערים ,קוראים
יקרים ,שאנו לא פוגשים
אתכם בספרייה ,ושלא מתאפשר לכם לראות
את הספרים ,ולבחור בעצמכם ספר מהמדף.
אנו מקווים לימים יפים יותר ,ובינתיים
שמחים לשרת אתכם דרך תאי הדואר ,או
הבאת הספר לביתכם .נשמח לקבל משוב על
הספרים.
זה הזמן להזכיר שוב ,שניתן לגשת דיגיטלית
לקטלוגים של הספרייה.
זה הקישור לקטלוג ספרי העיון:
http://infocenters.co.il/beit_eked/idea.as
p
וזה הקישור לקטלוג ספרי הקריאה:
http://infocenters.co.il/kylib/idea.asp
מומלץ להוריד את הקישורים לסמרטפון או
למחשב ,מהמהדורה הדיגיטלית של עלון
"מבית" שב"קהילנט".
בימי קורונה אלו כדאי להזכיר שוב את
"כותר  -הספרייה המקוונת של ישראל",
( .)kotar.cet.ac.ilאנו בספריית בית עקד
רכשנו מנוי קבוצתי המאפשר לכל תושבי
הקיבוץ וחבריו ,לקבל מנוי אישי ולבצע
חיפוש באלפי ספרי עיון ,בסביבת עבודה
אישית .זה כולל אפשרות ליהנות מכלי
עריכה ,להוסיף פתקאות ,לרשום הערות
בעמודים הרצויים ,לסמן בצבע קטעים
נבחרים ,ליצור מדף ספרים אישי ועוד .כדי
להיות מנוי אישי ,ניתן לפנות אל צ'ף במסרון
או במייל ,לקבלת קוד משתמש וסיסמא
אישית.
בריאות איתנה! שבת שלום וחודש טוב!!

ספר  -האם הוא מוצר צריכה בסיסי?
מסתבר שלחלק גדול מהחברים  -כן.
ובמיוחד בימים אלו.
בתחילת ימי הקורונה נסגרו בהנחיית
הממשלה כל הספריות בארץ .מעטים ארגנו
משלוחי ספרים הביתה .אנו המשכנו כרגיל
עד שראינו שהביקוש גובר ונוצרות
התקהלויות .בהתייעצות עם המרפאה וצוות
צח"י אנו ממשיכים לתת מענה לבקשות
פרטיות ,ויש הרבה כאלה ,באמצעות
מסרונים ושיחות טלפון.
אנו מקבלים בקשות ,ומוסרים ספרים דרך
תיבת הדואר ,ואף ישירות הביתה .כל בוקר
אנו מוציאים את הספרים מארון החזרת
הספרים ,המוצב בכניסה לספרייה .ליתר
ביטחון אנו מחטאים את הספרים טרם
הכנסתם לספרייה .כאן המקום להודות לצבי
אפרתי על בניית הארון הנאה.
יש לנו קהל נוסף ,שפעיל יותר לאחרונה,
אלה הם בני הנוער ,שהזמן הפנוי מאפשר
להם לחזור לספרים הישנים והטובים.
בימים כתיקנם הם שואלים ספרים מספריית
בית הספר עמיח"י ,הסגורה כעת.
גם לאוסף הגדול של תקליטורי הסרטים
בספרייה יש עדנה .ענף הווידאו שואל
סרטים ,ומקרין לטובת החברים המרותקים
לבית.
ניצלנו את העובדה שאין פעילות של התיכון
במקום ,והתמקדנו לפני החג בעבודות ניקיון
ואחזקה ,וכן השלמנו את הטיפול בספרי
העיון הרבים ,שהעברנו מספריית הקריאה.
עסקנו גם במיון ,קיטלוג וסידור המדפים.
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אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות
לפנינו באים ימים עצובים ,כואבים ושמחים.
בשל הקורונה אנחנו נאלצים ,לצערנו לחוות אותם אחרת.
" ונזכור את כולם את יפי הבלורית והתואר"..

יום שני ,ערב יום הזיכרון ,ג' אייר () 27.4
בשעה  19:30ישודר בערוץ הפנימי טקס הזיכרון.
בשעה  20.00נעמוד דקת דומיה מחוץ לבתים ונתייחד
עם המשפחות השכולות.
בשעה  21.30ערב "שרים לזכרם" בהנחיית
שמעון בזק בערוץ הפנימי.
יום שלישי ,ד' אייר ()28.4
בשעה  17:00זיכרון בסלון בהנחיית תמי ונח חיות.
בשעה  19:45תתקיים תפילת ערבית חגיגית במרכזי השכונות.
בשעה  21:15טקס יום העצמאות ה 72-למדינת ישראל .בתום הטקס נצא למרפסות לשירת
התקווה משותפת.
לאחר מכן ישודר מרתון סרטים ישראלים  .פופקורן עלינו!
"יש לי יום יום חג" -חוגגים עצמאות -יום רביעי ה' באייר ()29.4
כל משפחה תקבל סל שוק עם טעימות ,משחק והפתעות!
פסיפס קיבוצי -כל משפחה תקבל לוח עם אבנים להכנת פסיפס .כל הפסיפסים ייתלו על
קיר גדול בחצר הקיבוץ .במהלך היום יעבור קלאב-קאר עם הפתעות ברחבי השכונות.

מאחלים חג מלא שמחה ויצירה .ועדת תרבות
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משולחנם של יהודה ונח  -מזכירי הפנים
קורונה
חג הפסח עבר ואיתו הגיעו תקוות להקלות
בבידוד החברתי .הנחיות המדינה הצביעו על
הקלות מינוריות שרובן לא השפיע עלינו .בכל
זאת בחרנו בשתיים משמעותיות :חודשו
המניינים השכונתיים והתאפשרו ביקורים של
בני משפחה אצל חברים מבוגרים שנשארים
בביתם .זעיר פה זעיר שם ניתן להבחין בחבר
מבוגר הנפגש עם בנו או בתו לאחר שבועות
רבים וזה מראה משמח ומקל במידת מה על
כולנו.
במקביל ,אנו מתבקשים להמשיך ולהקפיד
על חבישתן של מסיכות הפנים .עיקר חשיבותן
היא בהגנה על האחר וזלזול בצו זה מתפרש
כחוסר אכפתיות כלפי הציבור המבוגר
וכפגיעה בסולידריות החברתית.
צוות צח"י ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות
במדינה ולחפש דרך טובה ומתאימה לבטא את
ההקלות בנהלים שיבנה לוקחת על עצמה .זאת
בתקווה שמספר הנדבקים והחולים ימשיך
לרדת ושלא נחווה חלילה התפרצות מחודשת.
על הפרק חזרה חלקית לשגרה בתחום המזון
ובתחום החינוך .גם אלה יבואו באופן חלקי
בלבד ,צעד אחד צעד ,תוך מעקב אחר הנעשה
מחוצה לנו.
אנו מחוברים לרשתות של צח"י ומזכירויות
בקיבוצים אחרים וחוזרים ומגלים ש"סדנא
דארעא חד הוא" .כלומר ,ההתלבטויות
בקיבוצים רבים דומות ,ואפילו הפתרונות
דומים.
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מועצה
השבוע קיימנו ישיבת מועצה בזום בנושא
"פתיחת החינוך" .חברי המועצה דנו בנייר
עבודה שהוכן על ידי ועדת חינוך והמזכירות על
פי החלטת האספה .החלטות שהתקבלו:
המועצה ממליצה לאסיפה לדון על פתיחת
החינוך על בסיס הנוהל המוצע על ידי ועדת
חינוך והמזכירות ,המועצה לא קיימה דיון
עקרוני על פתיחת החינוך ועל המשמעויות
החברתיות שלו ,המועצה מטילה על המזכירות
להכין תחזית שתציג את המשמעות הכלכלית
של פתיחת החינוך על תקציב החינוך.
מזכירות
המזכירות אישרה להתחיל בזהירות ובדירוג
בפרויקט שיפוץ הקומותיים .בשלבים
הראשונים מדובר על הקמת תשתית לעבודה
שתתבצע מחוץ לגדר וכן על השלמת סקר
תשתיות שיצריך כניסה של צמד סוקרים .את
שלבי ההמשך נאשר אך ורק אם ההנהגות בצל
הקורונה יאפשרו זאת.
נחמיה רפל ,מרכז מש"א ,העלה את
המורכבות של רישום עבודה ב"איסופית",
כתוצאה מהשינויים שכפתה עלינו הקורונה.
נתוני העבודה – מי עבד ,היכן וכמה – חייבים
להימצא ולהישמר ,אך סגירת מערכות החינוך
והטיפול ,שינויי דפוסי העבודה במתחם חדר
האוכל ,הוצאת עובדים שכירים לחל"ת וכו',
הביאו לשינויים גדולים במקומות העבודה
וכעת אין לנו מידע בסיסי והכרחי בכל הקשור
לניהול משאבי אנוש .המזכירות העבירה את
הטיפול בנושא להנהלת מש"א תוך הכוונה
לטפל ברישום מחד ולהתחשב בסיטואציה
המיוחדת מאידך .נקווה שתוך זמן קצר נחזור
לעבודה מסודרת ולדיווחים מסודרים.

"רק מילה טובה או שתיים לא יותר מזה "...
עשרת ימי תודה ,הימים בין יום השואה ליום העצמאות הם הימים המורכבים ביותר במדינה שלנו .כשם שמציינים את
'עשרת ימי תשובה' ,שהם ימי חשבון נפש בין אדם לעצמו ,לזולתו ולאלוהיו ,כך אנו מבקשים לציין את עשרת ימי תודה –
ימים שיעסקו בהכרת הטוב והשתאות על הפלא ,על שזכינו לכונן מדינה ,קיבוץ ומשפחה .ימים בהם מתכנסים יחד לזיכרון
ותקומה .גם אנחנו לוקחים בכך חלק ובכל יום אנחנו מפרסמים שיר תודה.

מאתנו נוער הלימונים  -אוהבים אתכם!

תודה לענף המזון
שיר של יום נפתח בגאון

צילה מתמצאת בכל ענייני הפסח

להודות ולהלל לענף המזון

וניר דואג שהכל יהיה לבטח

כבר למעלה מחודש עובד בחריצותו

בשמות הזויים ,תלושים לחלוטין

וכבר נאמר בעבר :הקיבוץ צועד על קיבתו

מבצקניות ,פרזיין ועד הבלוטין.

מבשל ותוך כדי מכשיר לפסח כליו

וגעגועינו לאלקה מלכת הבצקניות

שחלילה לא יפול חמץ בכיסיו

שפסח בלעדיה פשוט לא יכול להיות.

מספק ארוחות מדי יום

על הכל מנצחת בגאון דוסי המלכה,

לכל משפחות הקיבוץ ועד סעד בדרום.

שכבר חודש לא נראתה בביתה

ואולי זה לא המקום לדקדק דקויות

ועברה לגור במטבח בלי חשש

על שניצל כוכבים ושלל הנקניקיות

כדי שאף אחד מאיתנו לא ירעב ממש

שאבות המזון הם לא  ...וגם קצת מעיק

גמליאל במרץ מביא עוד ביצים

והנה שוב שכחנו להזמין אוכל בלינק.

והכל בחיוך שנהיה מרוצים

ובינתיים מתבשלת ארוחת צהרים

אמנון שמוודא שהכל תקין ושהסודה פגז

שחר וצופית משנסים מותניים

רק שבטעות לקחו לו גם את בלון הגז
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לעדו במיני בתגבור שומרי הסף

לכם ענף המזון על שלל עובדיו ומתנדביו,

מוודאים שיש הכל וכלום לא נחטף

שולחים לכם ברכת תודה ומצדיעים לכם עכשיו

לרמי ויונתן במחלבה שחובצים גבינה ושמנת

מקרב הלב והקיבה המדושנת בטוב

וחמאה וחלב ומכינים מכל הלב כל שנאהב

ברוכים תהיו מרחוק ומקרוב!!!

תודה לצוות הרפואי
לצוות הרפואי היקר של הקיבוץ

לאנשי ההצלה בלבן כתום

שבנס ניצל מאימת הקיצוץ.

שבכל פינה ובכל מקום

רצינו להודות על העשייה המדהימה

יגיעו בהרכב הגדול בעולם

שבזכותה כולנו עוד זוכים לאוויר לנשימה.

אולי יקחו מדדים ואולי לחץ דם

על הסגר הגדול על בית סביון

יצילו חיים ,יעניקו עזרה ראשונה

שמאובטח יותר מהנשיא פי מיליון.

ואולי נזכה בחיינו במתנה

אוהבים אתכם באמת זאת לא בדיחה

למזכירות הרפואיות ,לסייעות ולאחים

כמו שפרצוף אוהב מסיכה.

לצוות הרופאים המסור והנעים!

עליכם אנו מודים בכל יום לא-ל

(שלא תמיד אנחנו מבדילים בין חמור לקל

(כמובן שביחידות כי אסור להתקהל).

ומתקשרים גם כשאסור ישירות למיטל)

בזכותכם מרגישים בטוחים עד בלי די

העושים עבורנו ולמעננו ולבריאותנו

עובדה ,אין פה חולי קורונה קרוב לוודאי.

ולא תמיד שומעים קול תודתנו 😇😇...

שמחים על כל רגע שאתם כאן

עכשיו בלי עוד דיבורים ציניים

גם אם לפעמים הפרנו את ההוראות במכוון.

אתם בהחלט ראויים להיקרא חיוניים!

לאחיות בסביון ,במרפאה ,בתורנות

נסיים בשלל ברכות ואיחולים

שזמינות לכל פציעה או הצטננות,

ושלא יהיו לנו התעטשויות ושיעולים.

שעונות לכל קריאה ב 4000-בנייד

לבריאות איתנה לכם ולנו

ואם צריך יקפצו לביקור בית מייד

שתוכלו לנוח קצת מאיתנו

לגלות שצריך רק פלסטר לשים וללחוץ

מסירים בפניכם הכובע ,בהרבה כבוד והערכה

או ששוב הלכנו יחפים ודרכנו על קוץ.

ולא שוכחים ללבוש מסיכה! אמן
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תודה לצוות צח"י
לצוות צח"י היקר

ולמזכירות היקרה על שלל אנשיה

שבבתים אותנו סגר

חינוך ,שירותים מש״א וכל שריה ויועציה.

רצינו להודות על ההגבלות והאיסורים

למרות שנמצאים בתקופה של קיצוצים

שמכבידים על הנוער יותר מהמורים.

דאגתם לחלק לכולנו מענק ענק (ואפילו פרחים)

אישרתם לשמח חתן וכלה

כדי שנהיה מרוצים.

ומאז ההצהרות של שרית יותר חמורות

בזכותכם הקיבוץ מתנהל כראוי

משל ראש הממשלה.

אפילו שנמצאים במצב קצת הזוי.

תודה על החלוקה לפי אותיות

יודעים שעבודתכם מסובכת ורבה

מבטיחים לתת לכם עוד קדנציה בקלפיות.

ומודים על כל ההקרבה וההקשבה.

מהמצב הזה נצא בעזרת ה'

למרות שלפעמים נראה שאנחנו

למרות שאת המניינים אסרתם לקיים.

לא מספיק מעריכים.

השער סגור בשביל שלא נדבק

תדעו שבכם אנחנו תמיד תומכים.

אך העיקר שתמשיכו אותנו לפנק.

תודה על עבודתכם בכל השנה

מקווים שהקורונה תחלוף במהירות הבזק

ובמיוחד על פועלכם בתקופה האחרונה.

ושנקבל יותר מעשר דקות לקחת מרק.

רוצים להגיד המון תודה על כך שאתם עושים

מודים מאוד על המאמץ וההשקעה

אחלה עבודה!

ומצטערים מראש על כל הפרעה.

תודה לועדת התרבות
ועדת תרבות ועדה מדהימה

ולמפגשים ופעילויות ביחד כבר יש געגוע.

משקיעה בהפקות ולפעמים מגזימה

מראש השנה ועד הסליחות

שוברת את הראש כל ימות השנה

שאר החגים עמוסים בחוויות

דואגת חושבת ופעיליות מכינה

יום העצמאות ,פסח ,מסיבת פורים וכמובן מגוון

ועכשיו בבידוד לא נותנת לנו ללכת לאיבוד

פעילויות לילדים.

ודואגת לנו באופן קבוע לעידוד בבידוד!

בחנוכה בערוץ הקיבוץ פעילים

שירים ,יצירות  ,תוכניות והפעלות

קבוצות חברים מתחברים בבתים.

מילדים עד סבים וסבתות כולם מצליחים להנות.

כל פעם מביאים רעיון מקורי ממש

ובראשם רחלי שלא תנוח

ולא שוכחים לשמור על המסורות כל פעם מחדש.

ולא תתן לקיבוץ להשתעמם ...זה בטוח!

אז רצינו להגיד תודה לכל המתנדבים במשך השנה

היא וכל הועדה יודעים בדיוק מה הקיבוץ צריךולכל

על ההשקעה שלא נעצרת גם בתקופה כזו קשה.

אירועיה כבר יש תאריך.

וועדה השומרת עלינו שמחים ומאוחדים

העיקר להעלות חיוך לכל הקיבוץ ושלא נרגיש

ולפעמים נותנת לנו להזמין גם אורחים לאירועים בודדים.

באירועים את הקיצוץ.

המון תודה! אוהבים ומעריכים אותך ועדה יקרה

לכל חג תמיד יהיה אירוע
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רגע לפני שהגיליון נשלח לדפוס קיבלתי מחבר את הקטע הבא שמתכתב עם מה שכתבתי בהתחלה:

איסלנד :מרגישים בודדים? תחבקו עצים
בימים של שמירת מרחק קוראת איסלנד לאזרחים לחבק עצים
במקום אנשים .רשות היערות ממליצה לעשות זאת מדי יום" :תחושה מרגיעה בכל הגוף"
בימים של חובת שמירת מרחק קוראת איסלנד לאזרחים שמרגישים בודדים ,ולא יכולים לחבק
את החברים ובני המשפחה ,לצאת לטבע ולחבק עצים.
רשות היערות האיסלנדית ביער האלורמסטאדור – הגדול באיסלנד – הכשירה את המסלולים
ביער כדי להבטיח שמי שיגיע לטיול יעמוד במגבלות שמירת המרחק .רשות היערות באתר
ממליצה למטיילים לחבק עץ במשך חמש דקות מדי יום.
"חיבוק של חמש דקות זה טוב מאוד .אפשר גם
לעשות את זה הרבה פעמים ביום ,זו לא בעייה,
אבל גם פעם ביום זה מספיק" ,אומר טור
טורפינסון ,איש רשות היערות" .יש הרבה
עצים אז לא צריך שכולם יחבקו את אותו עץ.
פשוט תבחרו איזה עץ שאתם רוצים .כשאתה
מחבק עץ עוברת בך תחושה מרגיעה ,שמכינה
אותך ליום חדש ולאתגרים חדשים .אפשר
להרגיש את זה .זה מתחיל מכפות הרגליים
ועולה במעלה הרגל ופלג הגוף העליון עד
לראש".
אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:

MRKYAVNE@clalit.org.il

יום שני 15:30-14:00
יום ראשון 16:45-14:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
יום שלישי 09:00- 08:00
ביום שלישי-ערב יום הזכרון  -המרפאה תהיה פתוחה עד השעה .12:00
ביום רביעי –יום העצמאות  -אחות כוננת מבית סביון .
-

שישי במרפאה :ר"ח ניסן  – 24.4ליזט ז' באייר  – 1.5גלית
• אין להגיע למרפאה .הכל דרך מענה טלפוני!
• התורים לרופא מתבצעים טלפונית בתיאום עם המרפאה.
•במידה ואין מענה אנחנו חוזרים לכל מי שהתקשר ולא נענה.
תודה על שיתוף הפעולה ובריאות לכולם – צוות המרפאה
לידיעת החברים,
החברים במרפאה אלא לתאים שבחדר התרופות.
בימים אלה התרופות אינן מחלוקות לתאי הלוקר של18
כשחבר מבקש את התרופות שלו אנחנו מוציאות לנקודת האיסוף מחוץ למרפאה .לתשומת ליבכם  ...וכל
זאת על מנת למנוע כניסתם של חברים למרפאה לשמירה עליכם.
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בצרור החיים
א'
ב'
ג'
ה'
ו'
ח'
ט'
ט'
ט'
י'
י''א
י''א
י''ב
י''ב
י''ד
ט''ו
ט''ו
ט''ו
ט''ז
י''ט
י''ט
כ'
כ'
כ''א
כ''ג
כ''ז
כ"ז
כ''ח
כ''ט

באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר
באייר

קלרה
חוה
צבי
דוד
לילי
אלחנן
רחל
פנינה
אילה
אשר
משה-יהודה
יחיאל-מיכל
דוד
חיים
שרה
הדסה
אברהם
רות
רחל
רות
יעקב
חנה
שושנה
אריה
מרים
אסתר
משה-אריה
שלמה
מרדכי

תשע''ה
תשע"ב
תש"ח
תשנ''א
תשס''ג
תשמ''א
תש''ס
תשמ''ו
תשע''ו
תשע''ב
תשמ''א
תשנ''ב
תשכ''ט
תשל''ו
תשס"ז
תש''ח
תש''ח
תש''ח
תשע''ב
תשנ''ד
תשנ''ג
תשנ''ז
תשנ''ט
תשס''ב
תשע''ד
תשס"ט
תשע"ט
תשכ''ה
תשל''ט
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הרטום
בן-יהודה
ורדי
יעיר
קנולר
רוטשילד
לצרוס
רפל
צרויה
גור אריה
איתן
פרלמן
ברטוב
שטרנהיים
בן-אהרון
וולף
מאיר
מאיר
אדלר
בית אריה
כוכבא
אפרתי
נחליאל
בר דרומא
דץ
פרידברג
זלקינד
אפרתי
וייזר

אנחנו  /גיא מזיג
הֵ י..
ִּמי י ְִּּהיֶה פֹה בַ ּיֹום שֶ ַאחֲ ֵרי
סֹוף הַ חֲ לֹום וְּ ִּשבְּ רֹו הַ ֵקהֶ ה
יֹותר ל ֹא י ְִּּהיֶה
מָ ה שֶ הָ יָה וְּ ֵ

הַ לֵב
נִּשָ א ל ְָּאן שֶ הָ רּוחַ נֹושֵ ב
ַרק הַ ִּת ְּקוָה יְּכֹולָה ל ְָּק ֵרב
ֶאת הֶ חָ בֵ ר שֶ הָ פְַך לְּאֹויֵב

מָ ה?
מָ ה יִּשָ ֵאר ַאחֲ ֵרי ִּמלְּחָ מָ ה?
אֹותּה אֲ דָ מָ ה
בַ יִּת וְּ עֵ ץ עַ ל ָ
שֶ ִּמלְּבַ דָ ּה ל ֹא נ ְִּּמצָ א נֶחָ מָ ה

(מי יִּזְּ כֹר לָנּו)
ִּ
ְּדּודים שֶ כ ַָתבְּ נּו
ִּשיר נ ִּ
כָל הַ ְּשבִּ ילִּים שֶ עָ זַבְּ נּו
בְּ ִּרית עֹול ִָּמים שֶ שָ כ ְַּחנּו
וְּ הָ ַא ִּחים וְּ הַ פְּ ָר ִּחים שֶ ִּהנ ְַּחנּו

ְּדּודים שֶ כ ַָתבְּ נּו
ַ(רק) ִּשיר נ ִּ
כָל הַ ְּשבִּ ילִּים שֶ עָ זַבְּ נּו
בְּ ִּרית עֹול ִָּמים שֶ שָ כ ְַּחנּו
וְּ הָ ַא ִּחים וְּ הַ פְּ ָר ִּחים שֶ ִּהנ ְַּחנּו

ְּדּודים שֶ כ ַָתבְּ נּו
ִּשיר נ ִּ
כָל הַ ְּשבִּ ילִּים שֶ עָ זַבְּ נּו
בְּ ִּרית עֹול ִָּמים שֶ שָ כ ְַּחנּו
וְּ הַ פְּ ָר ִּחים שֶ ִּהנ ְַּחנּו

כָאן
כָאן הַ נִּיצֹוץ הָ ִּראשֹון כְּ בָ ר הֻ ְּטמַ ן
זֶה שֶ נ ְִּּמצָ א בְּ ֻכלָנּו ִּמזְּ מַ ן
זֶה שֶ ל ֹא ְּל ֻכלָנּו מּובָ ן

ְּעּורים שֶ ָאהַ בְּ נּו
ִּשיר נ ִּ
כָל הַ פְּ צָ עִּ ים שֶ כ ַָאבְּ נּו
"ת ִּהלָה" שֶ ָקצַ ְּרנּו
הַ ְּ
וְּ הַ ִּמלָה שֶ כְּ בָ ר שָ נִּים ל ֹא ָאמַ ְּרנּו
אֲ נ ְַחנּו!
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