נח חיות

כ"ה באדר א' תשפ"ב )26.2.22( -

פה מדבר ונופו ,ואורו וצילו וגילו....

טיול חורף למיטיבי קשב.
צילמה :אושר בנדב

שבת פרשת ויקהל ,פרשת שקלים
כניסת השבת  17:13 -צאת השבת 18:13 -
1
1499

ואני תפילתי לך
תפילת מנחה בימי החול–17:35
שבת פר' ויקהל ,פרשת שקלים
 -17:13הדלקת נרות
 -17:28מנחה ,קבלת שבת ,ערבית
שיעור לאחר התפילה :אייל זנה
-- – 08:00שחרית
שיעור לאחר התפילה הרב ראובן דויטש
(כרם ביבנה) ,בנושא :האם יש מצווה לעבוד?
 - 13:00מנחה גדולה
 - 17:13מנחה קטנה
 - 18:13צ א ת ה ש ב ת

מזל טוב !!!

* לבת המצווה יהל לב ,להורים שרון וגיורא ולכל המשפחה.
* לעמיר נחליאל ואלה הרפז לנישואיכם ,לחנה וליובל ולכל המשפחה.
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במה נבדל העגל מהמשכן?  /קובי שטיין
חטא העגל ובניית המשכן סמוכים האחד
לשני כל שנה .פרשה לצד פרשה ,בהפרש של
שבוע .אלו שני המפעלים הלאומיים
הראשונים של העם היוצא ממצרים .שני
הדברים הראשונים שהם יוצרים כולם ביחד,
בכוחות הירתמות מעוררי השתאות .ואכן,
כל אחד מהם מראה לנו כיצד העם יכול
להתגייס ולתת מעבר לנדרש למען המטרה
המשותפת .עם זאת ,ככל שהדמיון גדול ,כך
זועק השוני .האחד ,מוביל לכאורה לעבודה
זרה ובסופו של דבר לאסון ,שמחירו שלושת
אלפים מתים .לעומתו ,מוביל הפרויקט השני
לכינון מקום הפולחן הממוסד הראשון,
שמעניק כיוון לעבודת השם.

וטובים ממני הציעו תשובות טובות משלי.
אפשר להציע שההבדל הוא שמקרה העגל לא
היה עם ציווי של הקב"ה ,ואילו המשכן כן.
ומכאן ,לגזור משמעויות בנוגע להגדלת ראש
בנושאי פולחן.
לחלופין ,ניתן להציע שבחטא העגל ההנהגה
נעדרה כיוון ,ולמעשה ,העם הוביל והמנהיג
הובל .זאת לעומת המשכן ,אשר מתחילתו
ועד סופו מנווט על ידי משה .מכאן ,אולי,
נגזור משמעויות על טיבה של הנהגה ויחסה
אל כוח העדר העצום שעליה לרסן.
מצד אחר אפשר להתייחס אל אופי התיווך
בין עובד השם הפרטי ובין אלוקיו .או
להרהר על כ ִלי פולחן שכולו זהב ,לעומת אלו
שבמשכן ,אשר כוללים עצים רבים וציפויי
זהב בלבד .דרכו של המדרש יכולה להוביל
אותנו במשעולים רבים.

ועומד הקורא מהצד ושואל :במה שני
הדברים כה שונים האחד מהשני? האם אין
במשכן משהו מהעגל ,ומהעגל משהו שטבוע
במהות המשכן? כביכול ,שניהם ,כל אחד
בדרכו ,מהווים דוגמא לעבודה לאלוקים דרך
דבר-מה מוחשי .אז מה ההבדל? והנה,
כפרפראזה על השיר הידוע של צור ארליך,
"בהפרש של שבוע" ,ניתן לומר:

ואולי ,וכך אני מציע ,בדיוק לכך מכוונת
התורה .ללמדנו שהעגל והמשכן יכולים
להיות מאוד דומים ,והיצר המוביל אל
האחד ,ייתכן מאוד שמניע גם את השני .אך
אם לבחון את דרכנו ,האם היא יותר עֶ גְ לִית
או יותר משכנית ,בכל פרמטר שנמצא לנכון,
זוהי המשימה שלנו ,אם אנו חפצים להיות
עבדי השם באמת ובתמים.

בהפרש של שבוע ,שני מפעלים לאומיים
סמוכים ,כל שנה,
לטובת החישוב הכללי
כמה עולה לנו עִ ם ..............
וכמה עולה לנו בלי.
אך כיצד נשלים את החסר? אני יכול
להציע כמה תשובות ,וודאי שרבים
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ק' הילה

מיטיבי קשב

צילום

טיול חורף מספר  ,5למיטיבי קשב ,הסתיים.
המיוחד בטיול זה הוא שסכום הגילאים של
יושבי חמשת הספסלים הראשונים היה
למעלה מ 1000-שנה  ...מישהו התבדח שטל
בגלייבטר ,המלווה של אוטובוס מספר ,1
עלולה לצלוע בימים הקרובים ,בגלל שהאבן
שנגולה מליבה נפלה על רגלה.
בטיול השתתפו כ 70-איש (כולל ארבעה
אנשי צוות והמדריכים) ,שהתפצלו לשתי
קבוצות באוטובוסים ,במסלולים ובלינה ,אבל
התאחדו בתפילות ,וברוב הארוחות .שני
המדריכים המצוינים דילגו בין הקבוצות.
נציגת המדור ,שהשתתפה בטיול ,מציינת
שעם כל המורכבות ,הארגון היה מעורר
השתאות.
המסלול החווייתי ,המפגש הבלתי אמצעי עם
חברים ,ההדרכה המעולה ,התחושה של
אכפתיות והרצון של הצוות "להוריד את
השמים" – העניקו חוויה נ פל א ה !!!

אחד הצלילים הנפוצים בטיול הוא רצף של
טינטונים בטלפונים של כולם ,רצף שמשמעו
"צילום נשלח" לקבוצת:
טיול חורף מס "( ....קבוצה זמנית")
מכל השקיעות ,השקדיות ,היעלים והפוזות,
נבחרה תמונה זאת ,בגלל מוסר ההשכל
שלה :יש תמונות שלא שולחים אחרי
התשלום למלון.

אריאל דיטור "רק מתקן" משהו בלובי של
האכסניה .זאת לאחר שערך כמה תיקונים גם
בחדרו.
צילמה :רוחי ברטוב

הצוות המנצח .המדריכים :שראל לוי ושלמה
בוסקילה .המרכזות :יפעת וולף וטל
בגלייבטר .הצוות הלוגיסטי :אושר בנדב
וקשת וייסמן.
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שבועיים מדרשות
לא התייחסו ברצינות מספקת למסגרת,
וניצלו את הזמן גם לחופשה אישית .לכן
עברנו למודל של שבועיים ,כאשר במקביל,
הלימודים נמשכים כרגיל ,עם ההכנות
לבגרות ,כך שכמחצית מתלמידי השכבה
שיצאו לישיבות/מדרשות  -בחרו בכך
מרצונם ואין בעיות משמעת .משוב הביניים -
טוב .התלמידים מופתעים משני דברים:
א .שהם מסוגלים ללמוד יותר ממה שדמיינו.
ב מהמפגש עם אנשים שהחליטו להקדיש
ללימוד שנה מחייהם .זה מוזר בעולם הפנימי
שלהם .הם מציינים את החום האנושי,
הארת הפנים לה הם זוכים ואת הלימוד
בחברותות .החוויה של לימוד מעמיק לשם
לימוד ,לא כחומר לבגרות ובלי משטר – היא
גילוי מפתיע ומעורר בשבילם.

זוכרים שפעם היו יוצאים בכיתה י' לשלושה
חודשי לימוד בישיבה או במדרשה? אז
השנה ,בימים אלה ,מתקיימת הגרסה
המאוד מצומצמת של התוכנית הזו .אורכה
שבועיים ,והיא וולונטרית.
עקיבא פוזן ,מחנך שכבת י"א ,מסביר:
"התלמידים מגיעים ל 10-מוסדות תורניים,
ולכל קבוצה צמוד מדריך מתלמידי המקום,
שמלווה אותם ובונה להם לו"ז .הרעיון הוא
להיטמע במקום ולחוות לימוד אינטנסיבי
של תורה לשמה ולא לשם בגרות".
 איך זה הצטמצם לשבועיים?"בשלב הראשון ,התקופה הצטמצמה
משלושה חודשים לחודש ,והיתה מיועדת
לכולם .זה נבע מאילוצים של הדרישות
לבגרות .בפורמט של חודש ,תלמידים רבים

 פתיחת מחסן התחפושות לחג פורים תשפ"ב 
המחסן ייפתח בין השעות  17:00-18:30בקומה א' באולם המרכזי ,ב
תאריכים הבאים:
יום א' -כ"ו באדר א' 27/2
יום ד' -כ"ט באדר א' 2/3
יום ב' -ד' באדר ב' 7/3

מוצ"ש  -ט' באדר ב' 20:00-21:00 ,12/3
יום א' -י' באדר ב' 13/3
יום ג' -י"ב באדר ב' 15/3

*נשמח לעזרה בפתיחות השונות

מוזמנים בשמחה
ליאורה ואושר
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עשר שאלות ועוד...

עם רוחי ברטוב

רקע :נולדתי ב 1946-בבורו פארק ,ברוקלין .חיינו בצמצום .למדתי בבית ספר שבו למדו את כל
מקצועות היהדות בשפה העברית .הייתי בהכשרה אמריקאית ביבנה ,ואת גדעון היכרתי כשליווה את
הטיול של ההכשרה .נישאנו ,ומאז אני כאן .עבודות :פעוטון ,בית סביון ,אולפן ,מיני ,משק ילדים .היום
מתנדבת בפינת החי בנווה חנה* בקרית גת ,זוכה להערכה ומאושרת מעבודתי .ילדים בקיבוץ :זוהר ורון ברטוב.

 10שאלות:

01-02

זיכרונות ילדות .1 :אני זוכרת את עצמי כילדה ,מגיל  ,4הולכת עם אחי לכל פעולות בני
עקיבא ,בשעות היום או ה ערב .אמי היתה עם מגבלת הליכה קשה עקב ניתוח שהסתבך ,ואבא פירנס
את המשפחה ועבד עד שעות הלילה המאוחרות .אז אחי ,שהיה מבוגר ממני בתשע שנים ,היה לוקח
אותי איתו.
 .2כתלמידת תיכון ,לא היה חופש חנוכה בגלל חג המולד .כשהייתי חוזרת הביתה ,הייתי סופרת את
קישוטי חג המולד ומשווה אותם למספר החנוכיות הפונות לכיוון הרחוב .וכשהייתי רואה שיש שיוויון או
יתרון לחנוכיות ,הייתי מרוצה מאוד.

03

משהו שאת שמחה להיות חלק ממנו ביבנה :אני שמחה להיות חלק מיבנה .פטריוטית מקומית.
גאה בתוצרת המקומית ומשתדלת לקנות כמתנות שעוני עדי או תוצרת ממפעל השימורים.

04

מקום בעולם שהיית חיה בו אם לא היית חיה ביבנה? רעננה .הייתי שם שלושה חודשים בקורס
בבית לוינשייין והתאהבתי במקום.

05
 06מישהו שהיית יושבת איתו לכוס קפה :גדעון ( ...חכי שנייה .אצלי הדמעות באות בקלות).
 07הספר האחרון שקראת? ספר באנגלית  – The Ν.Υ That Nobody Knowsמאת ויליאם
מי מצחיק אותך? הילדים שלי ,הנכדים שלי וגם השטויות של דיקסי (הכלבה שלי).

הלמרייך .ספר שכתב ידיד שלי מארה"ב .הוא הלך בכל רחובות ניו יורק 6,000 ,מייל ,ושוחח עם אנשים,
והספיק לכתוב עוד כמה ספרים על העיר ניו יורק .לדאבוני ,נפטר מקורונה ממש בהתחלת המגפה.

08
09

מה מפחיד אותך? לאבד יכולות קוגנטיביות.

דמות שהיא השראה בחייך .רועי בן טולילה .קצת אחרי שגדעון נפטר ,קיבלתי ממנו הזמנה
אישית למשחק כדורסל של נבחרת הנכים שבו השתתף (הייתי המטפלת שלו בפעוטון ושמרתי איתו על
קשר -יום הולדתו ,נדמה לי ,ג' בסיוון) .הסתכלתי על השחקנים ואמרתי לעצמי" :כולם כאן חוו אובדן.
רוחי ,תסתכלי עליהם!" וזה הרגע שבחרתי בחיים.

10

מה יבנאי בעינייך?  -סדר .תקתוק בכל דבר.

----

* נווה חנה הוא בית ילדים לילדים שהוצאו מביתם בהוראת משרד הרווחה.
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ועוד...
את ה"אמא" של קייטנת איל"ן .איך הגעת לזה?
בארה"ב הייתה תוכנית טלוויזיה "טלתרום" לילדים עם שיתוק מוחין .הייתי אוספת עם חברותיי
תרומות מבית לבית ,ונוסעת למנהטן להביא את הכסף לאולפן הטלוויזיה .נושא שיתוק מוחין תפס
אותי .אמרתי לאמי" :לפחות לך הייתה ילדות" .כששמעתי שמגיעה ליבנה קייטנת "צעד קדימה"
לילדים עם שיתוק מוחין ,היה לי ברור שאני שם .הייתי המקשרת שלהם במשך שלוש קייטנות ,ואז
הוחלט לקבל לכאן את קייטנות איל"ן ,ובמשך שנים רבות ריכזתי את הקייטנה מטעם יבנה .בשנים
האחרונות אני "הסבתא" של הקייטנה .היום אני יודעת שלילדים האלה יש ילדות עם שמחה ,אבל
ילדות אחרת.
בשנים האחרונות ,מאוד בולט הקשר שלך עם דיקסי ועם בעלי חיים אחרים.
מאז ומתמיד אהבתי כלבים וסוסים .אמא מאוד פחדה מכלבים ,אבל מדי פעם הצלחתי להגניב איזה
ליטוף לאיזה כלב ברחוב .גדעון לא אהב את הרעיון של כלב בבית ,אז לא היה בביתנו כלב .היום אני
אוהבת את כל סוגי בעלי החיים .נחשים ,ברווזים ,סוריקטה ...
רוחי והגבאות – ספרי על זה.
יש תכונות שבאות מלמטה ,ואני "אמא של חגית" שהפכה אותי לפמיניסטית ,ונורא כיף לי לברך מכל
הלב את הנשים בעלייה לתורה בשמחת תורה.
את מותג של עוגות מעוצבות .נראה שהשיר "אין חגיגה בלי עוגה" נכתב עלייך.
זה התחיל מזה שיום ההולדת של שי ,בני ,חל ביום ירושלים ובגלל התאריך המיוחד רציתי להשקיע,
ורציתי להשקיע באופן מיוחד

ואפיתי "עוגות ירושלים" .בזכות אויס בקר התוודעתי
לתחום של חברת  Wiltonונדלקתי .משנת  1990אני
אופה עוגה כמעט לכל הילדים בקיבוץ לבר/בת מצווה
ולחתונה .תעשו בעצמכם חשבון כמה עוגות אפיתי ...
לפני הקורונה הייתי מזמינה את בנות ובני השמחה
לקשט יחד איתי את העוגה.
עיסוקים נוספים:
אני רוקמת רצועות שכורכות את הקלף בתוך מזוזות
שקופות .יוצרת פסיפסים .בגיל  61התחלתי להגשים
חלום ילדות של רכיבה על סוסים ,ומאז אני רוכבת.
אחרי שגדעון נפטר ,לא רציתי להטריח את ילדיי להסיע
אותי ,אז בגיל  65עשיתי רישיון נהיגה .אני מודה לאלוקים
ולאנשים שפירגנו לי על האומץ לעשות רישיון בגיל הזה,
כי אני נוהגת כמעט כל יום.
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זה בחצר שלנו
בגיליון הקודם "הרחקנו את עדותנו" .הבאנו
את נקודת המבט המקצועית ביחס
לאוטיסטים שאינם מהקיבוץ .במהלך
השבוע הגיעו אליי תגובות ,ואחת מהן הלמה
בי" :אנחנו מתעסקים עם התנדבויות ועזרות
בחוץ ,ומה עם מי שבתוכנו? האם מקבלים
אותם ,מזמינים אותם ,ואולי דווקא
"מסמנים" אותם ונרתעים מלהזמין,
מגיבים
איך
מלהתקרב?
מלארח,
כשההתנהגות שלהם לא 'לפי הקווים'?"
עדה וסטרייך ,המקורבת לנושא ,אומרת:
"יש ילדים שישיגו כל מה שילד אחר שאיננו
על הרצף ,ישיגו ,ולעתים אף יגיעו יותר גבוה.
אבל אין לך מושג איזו התמודדות יומיומית
יש לילד .כל שיעור בבית הספר וכל מצב
חברתי ,דורשים ממנו התמודדות ועבודה
מאמצת ובלתי פוסקת".

הקושי הוא בחלק מבני משפחה ,שלא תמיד
מגלים הבנה .זה לא פשוט .אין כמעט
חברים .מזלזלים בך וצוחקים עליך .אמנם
במקרה שלי ,האבחון הגיע מאוחר מדי ,אבל
יש הקלה מסוימת אחרי האבחון .כשאני
אומר שיש לי אוטיזם ,מתייחסים אלי ביותר
הבנה .לפני חודשיים ,כשהתחלתי עבודה
בנתניה ,ברגע שהסברתי שזה המצב ויש
לבעייה שלי שם ,זה נהיה יותר קל ויותר
פשוט".
מה אתה יכול להציע לאנשים שמתמודדים
עם התסמונת? למשפחתם? לקהילתם?
"לילדים  -להתייעץ עם אנשי מקצוע .לא
ללכת עם יותר מדי דברים בבטן .לומר :אני
אוטיסט .אני לא רע ,גם אם אני שונה.
למשפחה  -להיות גלוי .יש היום אבחונים
יותר מקצועיים .לא לפחד להתמודד
ולהסביר שיש בעייה .יחד עם זה ,לעודד את
הילד .לומר לו :אתה אדם מיוחד .אתה אדם
טוב .וגם אם חס וחלילה לא מבינים את זה,
זה לא הופך אותך לאדם שלילי .הורים
חייבים לגלות הבנה ,סלחנות והקשבה.
להבין שגם כשיש אוטיזם ,אפשר להוציא
דברים טובים מהילד .לגלות הבנה רבה,
הרבה סבלנות ,לגלות אמפתיה ,לעודד את
הילד ,לדבר אל ליבו .והכי חשוב  -לדבר עם
אנשי מקצוע.

בחרתי לשוחח עם א' ,אחיין של חברת קיבוץ
ותיקה .הוא בן  ,52שאובחן רק לפני
כשנתיים כאוטיסט .א' למד בבית ספר רגיל,
הוא בעל ידע רב בתחומים שונים ,התמחה
במחשבים ועובד בתחום זה.
איך היתה ההרגשה שלך ,לפני שאובחנת?
"הרגשה לא נעימה .ידעתי שיש בעייה,
הרגשתי שקורה משהו מוזר ,שקשה לי
להסתדר עם הסביבה .לא היה ברור לי מה
הבעייה ,עם מה אני מתמודד ,וממה אני סובל.
די התביישתי ,וזה היה מתסכל והיה לא פשוט.
נפגשתי עם פסיכולוגים ופסיכיאטרים ,והם
לא יכלו לשים את האצבע על משהו .חשבתי
בכיוון של בעייה מוטורית.

לקהילה  -יש הבדל בין להסתייג ,כי אדם
מוזר ,ולא לגלות הבנה ,לבין לפגוע באופן
אקטיבי :ללעוג ,לתקוף ולהרביץ .אלו דברים
שבשום פנים ואופן אסור לקבל.
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ברגע שיש קהילה תומכת ומבינה ,ואומרים:
אנחנו מבינים שהילד הוא גם אדם ,גם נברא
בצלם אלוהים ובצלם אנוש ,לא צריך לזלזל,
לא צריך לשנוא ולא לגלות חוסר סבלנות .זה
לא תמיד פשוט ולא תמיד קל .אני מבין .אבל
אפשר להתמודד .וגם לאנשי הקהילה אני
ממליץ לקבל הדרכה מאנשי מקצוע ,כדי
להבין איך להתייחס בהבנה ,בהכלה,
באמפתיה ובהקשבה .ברגע שזה קורה ,גם
האוטיסט יודע שמבינים ומקבלים את זה.
אם יש את זה  -השמיים הם הגבול.

אבל כן ,אפשר וצריך להסביר :הילד הזה
מוזר .אבל יש לזה הסבר  -הוא אוטיסט .זה
לא פשוט .אבל אם אתם לא יכולים להתאפק
מלהציק לו ,אז פשוט תעזבו אותו במנוחה.
אז נכון ,אני מבין שילדים לפעמים צוחקים,
ולא רק ילדים ,אגב .אבל כמו שאמרתי ,יש
הבדל בין לצחוק מהצד לבין להשפיל
ולהרביץ ,על גבול הסדיזם .זה דבר שאי
אפשר לקבל ואסור לקבל בשום פנים ואופן".
איך ההתמודדות התעסוקתית?
"היתה לי בעייה של אי יציבות תעסוקתית
ופיטרו אותי תוך זמן קצר ,על רקע השונות
שלי .כשמגיעים לריאיון ,צריך להגיד
למראיין' :יש לי בעייה ,אני על הספקטרום
האוטיסטי' .אני יודע שזה לא פשוט ,אבל
ציינתי את זה בפני המעסיק והתקבלתי
לעבודה ,ואני מתפרנס בכבוד".

לגבי ילדים  -ילדים יכולים להיות אכזריים.
ובבתי ספר ,המורים צריכים להסביר במי
מדובר .אז נכון ,אפשר לנהוג בסלחנות גם
למי שמציק לאוטיסטים ,וחשוב לציין
שילדים שמציקים לאוטיסט הם לא תמיד
ילדים רעים .הם רואים ילדים מוזרים ולא
מתאפקים לפעמים.

ראיינה :דינה ספראי

נר זיכרון  -אדר ב'
בנימין-צבי ינובסקי ה' באדר
ה' באדר
אהרון קמר
ו' באדר
אפרים גוטמן
ו' באדר ב'
צבי בלוטשטיין
ז' באדר
יצחק שריד
ח' באדר
רחל פלק
ט' באדר
יוסף וולף
ט' באדר
גדעון ברטוב
ט"ז באדר
שושנה וייס
י"ד באדר
נפתלי אשר

י"ז באדר ב'
ברוך כהנא
מרדכי (מוטל) וייסמן י"ז באדר ב'
י"ח באדר
חדווה שרייבר
שמואל שטרנהיים י"ח באדר ב'
כ"א באדר
חנה הראל
כ"ב באדר
דב שטרן
כ"ב באדר ב'
יפה הרטום-גרין
מנחם צבי אפשטיין כ"ג באדר ב'
כ"ו באדר
שפרה רון
כ"ו באדר ב'
משולם שבט
כ"ז באדר
יצחק ברטוב

תשנ"ט
תשכ"ב
תשמ"ז
תש"ו
תשס"ו
תשס"ב
תשס"ו
תשס"ט
תשמ"ז
תשנ"ד
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תשנ"ז
תשע"ד
תשס"ד
תשמ"ג
תשפ"א
תשכ"ד
תש"ס
תשמ"א
תשע"ח
תשע"ד
תשנ"ט

צאתכם לשלום ובואכם בשלום !
🌼 ישר כח גדול לאיתי באוסי שסיים השבוע בהצטיינות קורס מאתגר בן
למעלה משנה ביחידת דובדבן .המשך לעשות חיל .מצדיעים לך!
🌼 ברכות לרונה כהן שסיימה שנת בית והחלה לעבוד בגן לילדים
אוטיסטים  -בהצלחה בשליחות שלך בעולם.
🌼 ברכת דרך צלחה לצעירים שלנו ש"פרסו כנפיים" ועזבו לאחרונה את
הקיבוץ  -אלעד שיריאן (הקשר) שמתחיל את דרכו בשירות קבע בחיל
הים ,וניתאי נחליאל שעובד בחברת מחשבים בתל אביב .הצליחו בדרככם
החדשה ושמחו בה!
גאים בכם ואוהבים,
ועדת הצעירים
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לחברתנו

רוחמה שטרנהיים
משתתפים בצערך על מות אחותך

זהבה חנוך ז"ל
בית קבוצת יבנה
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שולחנה של הקהילה  /שמשון גוטליב
הפרטת המזון לאספה
הצעת החלטה ל הפרטת המזון תובא לאספת
החברים במוצ"ש פר' שמיני ( .)26.3יש
לראות בהצעה ,אם תתקבל ,רק את תחילת
הדרך .מרגע ההחלטה נצא למסע ,לא של 40
שנה ,ובכל זאת זה יהיה מסע שידרוש הכנה
והתאמה ושינוי הרגלים שייקח זמן .אנחנו
מקווים ומאמינים שזה יהיה בטעם טוב
ובטוב טעם.
כדי לקבל תמונת מציאות יותר ברורה
חילקנו השבוע לתאי הדואר את נתוני חצי
שנה של רישום בחנות של מוצרים שבעבר
היו במיני והכנסנו אותם לרישום בחנות.
מוצרים אלה ומוצרי המיני יהיו חלק מסל
הפרטת המזון .במיני ,אנחנו עוד צריכים
להתקדם בכל נושא הבקרה והרישום ,ועם
זאת הכנסנו משקל כדי שהחברים יוכלו לשקול
לעצמם את הפירות והירקות ולקבל אומדן.

נפתח בשמש חייכנית .עוד טיול חורף חזר
הביתה שבע רצון עם חוויה גדולה .משהו
שהוא לא מעל לטבע אבל הוא לפחות
מדרגה אחת מעל חיי השגרה שלנו .ביום
שלישי הבא יצא הטיול האחרון של טיולי
החורף וכך יסתיים מבצע שנדרשו לו הכנות
מרובות ,מסירות גדולה של הצוות ושל
האחראים על הטיול בשטח ,והדאגה ללא
גבול שכולם יצאו שבעי רצון .גישה
שירותית שראויה לציון .מעבר לכך
ההחלטה לא להירתע ממגפת האומיקרון
ולהוציא את הטיולים הייתה אמיצה
ומשתלמת  .טיול אחרון היכון צא!
אבן דרך שנייה " -פגישה  ...מבט אחד מהיר"
השבוע הוזמנו לאולם אירועים דיירי תשעת
הבתים הראשונים באבן הדרך השנייה לערב
הסברה ראשון בהשתתפות האדריכל עמית
מס ,קבלן הפרויקט יותם ביננפלד ,מפקח
הפרויקט משה אלפסי ,ואבי לופה מפקח
הבנייה ,ומנהלת וצוות הבנייה .מטרת
המפגש היא לפני הכל ההיכרות עם הנפשות
הפועלות .איזה שהוא תיאום ציפיות והזמנה לדו
שיח .המשמעות המיידית היא שמיד לאחר מכן
הדיירים יצטרכו ללמוד את התוכניות
ולהכין את תיק הדייר .הכוונה היא שהפעם
הוא יהיה מוכן מוקדם ככל שניתן.
הערב הזה הוא מעין קריאת השכמה למה
שיקרה מסביב .כרגע האחד במאי הוא
התאריך שבו אנחנו מעוניינים לאפשר
לקבלן להיכנס לעבודה בשטח .לצורך כך
אנחנו צריכים להיות מדויקים ושלא יעמוד
בפנינו מכשול.

אירועי שנת ה80-
אחד האירועים המשמעותיים שהיה אמור
להתקיים היה הערב לזכר בנינו ,שהצוות
השקיע שעות רבות בהכנתו ,אך הקורונה
דחקה אותו ,וכרגע מנסים למצוא תאריך
חדש .כשיצאנו לדרך ,הקורנה כבר ישבה על
אירועי ה 80-כצל מאיים .לא הופתענו.
מספר אירועים מרכזיים עוד לפנינו .אנחנו
מבקשים לה ציג אותם באספה הקרובה
ולשתף את הציבור ב כדי שנעשה אותם בלב
פתוח ונפש חפצה .בהזדמנות זו תודה
לדגנית גלס ו לכל החברים הרבים שנמצאים
כבר "על הסט" ומשקיעים זמן רב בתכנון
הקפדני ובביצוע.
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מבחר קטעים
משולחנה של מזכ"לית – שרה עברון |

היכרות עם הסיפור החינוכי ,הזדהות עימו

על כוחו של סיפור

והיכולת לספר אותו הלאה ,היא הכרח
קיומי עבור מחנכים ומתחנכים .חינוך הדור

בפתיחתו של כנס החינוך הונחו על שולחני

היא שליחותינו ופיקוח הנפש שלנו .מהו

ממצאים ששמענו מסקר שטח קצר עליו,

הסיפור שלנו ,במערכת החינוך בקיבוץ

אותו הפצנו לקראת הכנס .הלכנו לרשימה

הדתי? מהם הדגלים אותם אנו מרימים?

המפוארת של הדגלים החינוכיים שהרמנו

מהי האש החינוכית אותה אנו שואפים

בתנועה ושאלנו :מה מהם רלוונטי.
•

שאלנו  -האם החינוך החברתי חשוב?

•

שאלנו  -האם יש לו משמעות עבור כלל

להדליק בלבבות?
בקיבוצינו אימצנו את דפוסי ורעיונות החינוך
הקיבוצי ,אבל המרכיב של תורת ישראל

החברה-הקהילה הקיבוצית?
•

התשובות שקיבלנו מוצגות לפניכם ויש

ייחודית" .חשבנו שאנו מקימים קיבוץ

עבור

לדתיים ,הבנו שהקמנו קיבוץ דתי" – כך

בהן

•

•

לא היה תוספת אלא בסיס שיצר מהות

פתיחה

שי

מרחיב

לב

מערכות החינוך החברתי בקיבוצים:

תיאר צוריאל אדמנית ,את דרכו הדתית של

לשאלה ,האם החינוך הוא מותרות או

הקיבוץ הדתי (בתוך הזרם ונגדו – תפיסתו

הכרחי – השיבו  75%שהיא הכרחית!

הדתית של הקיבוץ הדתי) .ערכי הקבוצה:
השיתוף

לדילמה שהועמדה – אם יכריחו אותך
לבחור

החינוך

בין

בלתי

לאומיות ,דיברו אצלנו מאז ומעולם בשפתה

פורמאלי

של תורת ישראל .צוריאל אדמנית ,משה

לתנועת הנוער ,ענו  66%שיעדיפו את

אונא ,טובה אילן ,יוסק'ה אחיטוב ,טובה

החינוך החברתי!
•

והשוויון,

ההתגייסות

למשימות

אילן ואסתר שפרעם (כולם ז"ל) דיברו

ולשאלה אם יש לחינוך החברתי תפקיד

שפת חינוך יהודית .מהו הסיפור שסיפרו

בבניית הקהילה  -השיבו מעל  50%כי

לנו?

יש לו ,מעל  20%ענו שזהו תפקיד

טובה אילן תיארה זאת במלים הבאות :לב

קריטי!!!

הסיפור

החינוכי

שלנו

הוא

הרעיון

אחרי שנתיים של קורונה ,בתנאים בלתי

המורכב של צירוף ערך נוסף לתורה:

אפשריים ,בהם צוותי החינוך עושים עבודת

תורה עם דרך ארץ ,ציונות דתית ,תורה

קודש בבניית דור העתיד ,ובבניית הקהילות

ועבודה – ו' החיבור .הערך הנוסף

הקיבוציות שלנו ,תוך הרמת שלל דגלים

אומנם כלול בתורה לכתחילה ,אך הוא

למדנו

הנסיבות

חינוכיים,

ועשייה

למען

הכלל,

מקבל

דגש

מיוחד

בשל

מהסקר את מה שידענו בלב ,שיש הכרה

ואתגרי הדור .זוהי אידאולוגיה מורכבת

והוקרה לעשייה .זהו הרגע להצדיע לכן

המאפשרת חיבור דת עם מודרנה,

ולכם

בחזית

החינוכית,

ולהוקיר

ראייה

את

חיובית

ללאומיות

עשייתכם  -יישר כוח!
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להשכלה

מודרנית,

כללית,

לסוציאליזם

נוספים.

בשמי" – יודעים את הסיפור שלי ,מכירים

(תורני)

ולרעיונות

כלליים

בתשתיתם של הדברים עמד החלום הגדול

את פני ,וזהו התנאי לגילוי פניו של הקב"ה

של יוצרי הקיבוץ ,שאפשר לשנות את

אלינו.

האדם ואפשר לברוא עולם מתוקן יותר.

סיפורו של החינוך בקיבוץ הדתי התחיל
לפני כמעט מאה שנים .הוא צומח ומתפתח

הרב יונתן זקס לימד אותנו על תפקידו

בשבילי קהילותינו ובשדות קיבוצינו .שורשיו

המרכזי של הסיפור ,סיפור הזהות האישי,

נטועים

האמוני ,הקהילתי ,הלאומי .סיפור הסיפור

בתורה

ועבודה,

ב'ו'

המחברת

ביניהן ,ובנו ,המתייצבים לשליחות החינוכית

לדור הבא ,היא ליבת העשייה של העם

של בניית דורות חדשים ,הנותנים בעשייתם

היהודי ,שגיבוריו וגיבורותיו היו והינם נשות

פרשנות חדשה לערכים הוותיקים.

ואנשי החינוך .הסיפור היהודי שבמרכזו

ב"ה ,נעלה ונצליח!

"אנחנו" קהילתי ולא "אני" בודד העומד

שבת שלום ,שרה עברון

לעצמו ,הסיפור היהודי שתמציתו האמונה

וחברי המזכירות הפעילה

כי הקהילה היא "המקום בו מכירים אותי

מה בתרבות?
 ביום שני כ"ז באדר א' – 28/2הסרט "אולסי"
סרטו של היוצר דני מנקין ,בנוכחותו של השחקן האגדי  -אולסי פרי,
ולאחר מכן שיחה עם אולסי ועם יוצר הסרט.
באולם האירועים בשעה .20.30
 ביום רביעי כ"ט באדר א'  - 2/3הסרט "על החיים ועל המוות" .סינמה קפה
באולם האירועים בשעה  – 20.00ענת גוב ,הבמאית הידועה ,מתכוננת למותה
ומבקשת מאריק קנלר ,סוכן האמנים שלה ,לדאוג לעזבונה ולהוריש לנשארים
אחריה צוואה רוחנית :יש סוף טוב .כמעט עשור לאחר מותה ,קרוביה מנסים
למלא את החלל שהותירה ,ונכתב תסריט חדש שבו הגבול בין המחזה
למציאות מיטשטש.
בסיום הסרט – שיח יוצרים עם יוצר הסרט ,אריק קנלר.
 ביום שני ד' באדר ב'  - - 7/3מופע שכולו שלנו – הכבש השישה עשר.
 פרטים על מסיבת פורים – בקרוב.
כמובן שכל תוכנית תתקיים בהתאם להתנהלות הקורונה.
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מרפאה
אחות חירום  ,050-6998317/ 4000איחוד הצלה  ,1221דוא"לmrkyavne@clalit.org.il :
זמני הקבלה של ד"ר מיטל :יפורסמו במהלך השבוע בקבוצת הווטסאפ "ידיעות יבנה".
בדיקות דם – יש לתאם תור מראש.
בריאות טובה  -צוות המרפאה
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צריך לחזור  /נתן יונתן

צָ ִריְך ל ְַחזֹר הַ בַ י ְָתהְ ,מאֻ חָ ר
אֹותָך.
שֶ ל ֹא ִת ְד ַאג ,אֲ נִי אֹוהֶ בֶ ת ַרק ְ
זֶה ַרק מֵ רֹוץ הַ ְמחֹוגִ ים שֶ ל הַ שָ עֹון
מַ זְ כִ יר לִי ֶאת הָ אֹוטֹובּוס הָ ַאחֲ רֹון.
ּפֹוחֵ ד ל ְִהשָ ֵאר כָאן לְבַ ְדָך?
אֹותי ,מָ ה י ְִהיֶה מָ חָ ר -
שֹואל ִ
ַא ָתה ֵ
ְר ֵאה ֶאת ְשדֵ ה הַ כֹוכָבִ יםֶ ,את הַ ּפְ ִריחָ ה
ְשמַ ע ּפְ עִ ימַ ת הַ לֵב שֶ לִי בְ לֶכְ ְתָך.
ִתגַע בַ טַ לִ ,תגַעַ ,תגִ יד ֶאת ְש ִמי,
רֹומי.
עָ נָן כִ סָ ה ֶאת הַ י ֵָרחַ הַ ְד ִ
צִ ּפֹור לֵילִית צָ ְרחָ ה בַ חֹשֶ ְך ּופ ְָרחָ ה
צָ ִריְך לָשּובָ ,א ִחי ,הַ בַ י ְָתהְ ,מאֻ חָ ר.
ָאדי מֵ ָרחֹוק:
ְשמַ ע ,אֲ הּובִ יֶ ,את קֹול הַ ּו ִ
מָ לֵא שֻ מָ ר ,מָ לֵא טָ יּון ,מָ לֵא ֵריחֹות
אֲ בָ ל בַ בַ יִת ְמכַבִ ים כְ בָ ר ֶאת הָ אֹור
צָ ִריְך לָשּוב כְ בָ ר ,אֲ הּובִ י ,צָ ִריְך ל ְַחזֹר.

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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