שבועון קבוצת יבנה
י"ב בתשרי תשע"ז
()14.10.16

בחג הסוכות תשע"ו,
נרצחו הרב איתם ונעמה
הנקין

הי"ד,

בדרכם

חזרה ממפגש חברים.

נעמה היתה מעצבת
זהות חזותית ,ולפני החג
העלתה לדף הפייסבוק
של הסטודיו שלה,
"המעבדה" ,את הכרזה
המופיעה כאן ,כדי
שכולם יוכלו להדפיס,
לתלות בסוכה ולהנות
ממנה .זו למעשה היתה
העבודה האחרונה-שלה.

נעמה בחרה בפסוק
המסמל את אחדות
ישראל ,ובכך להנחיל
ולהרבות
זה
ערך
בשמחה משותפת בימי
חג הסכות הזה.

הכרזה של נעמה הנקין ז"ל

צאת השבת – 18:45
כניסת השבת – 17:47
עלון מספר 1219
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פרשת "האזינו"
ליל שבת
17:47

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – אודי פיקסלר

08:00

תפילת שחרית
לאחר התפילה שיעורו של אוריאל אסולין

09:30
09:30

תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל
תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

12:45
13:30

תהילים לנשים  -בבית המדרש
תפילת מנחה גדולה

16:30

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

17:00

משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת
שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה

17:30

לימוד 'צורבא מרבנן' הורים ילדים (א'-ו') בבית המדרש

17:45

שיעור פרשת השבוע בבית סביון

17:45

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

18:45

צאת השבת

לימוד הושענא רבה
בהושענא רבא יתקיים שיעור של הרב אילעאי
ובסיומו נלמד בקבוצות בהנחיית יוחנן מאלי.
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך  -ו .דת
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נקודה למחשבה – שבת האזינו
הפרשה הקודמת ,פרשת וילך ,הסתיימה
במילים "וידבר משה ,באזני כל-קהל

דברי אלקים חיים המה ,ולכולם יש
פנים בהלכה .ואדרבה ,זו היא תפארת

ישראל ,את-דברי השירה הזאת עד
תומם" .ולאחריה שירת האזינו ,הפרשה

תורתנו הקדושה והטהורה ,וכל התורה
כולה נקראת שירה ,ותפארת השיר היא

שלנו.

כשהקולות משונים זה מזה ,וזהו עיקר

רוב הפירושים רואים בשירת האזינו את

הנעימות".

ההמשך לפרשה הקודמת ,ואלו הם
"דברי השירה".

הקולות השונים זה מזה ,הם הם
היוצרים הרמוניה גדולה.

אך מדברי התלמוד אפשר להבין שיש
דעה ש"השירה הזאת" היא התורה כולה.

האם יכולים אנו לשמוע אל הקולות,
אע"פ שאיננו מזדהים איתם ואיננו

וכך אנו קוראים בתלמוד בבלי,
(סנהדרין כא ע"ב )  -אף על פי שהניחו לו

נוהגים על פיהם? מי שעוקב אחרי
המציאות הישראלית רואה שיש תנופה

אבותיו ספר תורה ,מצווה לכתוב משלו,

של לימוד ערכי היהדות ומתן צורה

שנאמר :ועתה כתבו לכם את השירה

חדשה לאירועים דתיים ,שקשה לנו

הזאת" .

להזדהות איתם .האם יש בהם "הקולות

מבין הפירושים המסבירים מדוע התורה

של שירה" או שמא צריכים אנו להתנגד

היא שירה אני רוצה להביא פירוש

לכל חידוש שאינו על פי ההלכה ,אשר גם

שמעורר הרבה מחשבה:

בה יש "קולות משונים זה מזה"?

ר' יחיאל מיכל עפשטיין ,פתיחת ערוך

את התשובות לשאלות יצטרך כל אחד

השולחן לחלק חושן משפט " -וכל

ואחד לתת ,וכל היחד הזה – "זהו עיקר

מחלוקת התנאים והאמוראים והגאונים
והפוסקים ,באמת למבין דבר לאשורו,

הנעימות"
משה גלס
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דברי הספד לשולמית בר-שלום ז"ל
שולמית בר-שלום – אמא שלנו – אפילו שמך

בכל מקום עבודה עבדה תמיד במסירות,

מרמז על שלום ושלמות ומתאים לך.
אמא נולדה בפרובינס פוזן ב ,1918-בת

בחריצות ובשמחה .אהבה לטייל ,להשתתף
בשיעורי יהדות ,לסרוג ולתקן בגדים ,לגדל

צעירה למשפחה ולאח בכור .אביה כיהן
כ"כלי קודש" .כשהייתה בת שנתיים עברה

ולטפל בגינה ולבשל מטעמים לבני
המשפחה – הכל בשקט ובחוכמה ובשיתוף

עם משפחתה לגור בברלין ,יחד עם משפחת
האם.

פעולה נפלא עם אבינו עליו השלום .כל
השנים אירחה בביתה חברי הכשרה

אביה לימד אותה לקרוא עברית עוד
בהיותה בגן .כשהייתה בגיל חמש אביה

ואולפן ,והבית היה מלא.
תכונותיה הבולטות היו :היכולת לראות
בכל מצב את החצי המלא של הכוס ,יושר,
חריצות ,חוכמה ,חיי צניעות ושמחה.
הורינו לא הרבו להטיף מוסר ,אך היוו דגם

נפטר באופן פתאומי.
אמא למדה בבית הספר "עדת ישראל"
ובהמשך עבדה במוסד "אהבה" שטיפל
בילדים יהודים ממשפחות קשות יום ,או

נאמן לקיום מצוות ,עזרה לזולת ,יושר

בילדים שהגיעו ממזרח אירופה .כמדריכה,

וחריצות ומידות טובות .הבית היה תמיד

השתייכה לתנועת נוער בח"ד ,יצאה
להכשרה בהולנד שם פגשה את אבינו עליו
השלום .הם הפכו להיות זוג ובזכות זה

מלא בילדים ,בנכדים ובאורחים ,ושרתה
בו אווירה של נתינה ,חום ושמחה ,לצד
לימוד תורה  -כדרך חיים.

זכתה לצאת בספינת המעפילים "דורה"
ולהגיע לארץ שבועיים לפני פרוץ מלחמת

כשאבינו חלה ,אמא טיפלה בו באהבה,
והוא הכיר תודה .גם כשהתאלמנה לא

העולם השנייה.
הזוג הגיע לרודגס ,אמא נשלחה ללמוד

איבדה את דרכה ,והמשיכה בחיים מלאי
משמעות בכל התחומים.

שנה בתל אביב כגננת ,וכיהנה בתפקיד זה
עד אמצע שנות ה .60-לאחר מכן השתלבה
בעבודה במחסן ,עבדה ב"פרס" שנים רבות
וגיהצה אלפי מדים .בסביבות גיל  76עברה

עם השנים החלה לאבד את ראייתה,
והחליטה מיוזמתה לעבור לבית סביון ,שם
נהנתה מאוד ,והמשיכה בפעילויותיה
השונות .בשנים האחרונות חוותה אובדנים

לעבוד בכריכיה ,וכשראייתה נחלשה חזרה
לעבוד במחסן הבגדים.

שונים ולמרות זאת ,שמרה על מצב רוח
טוב ,לא התלוננה ,ותמיד הכירה תודה
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באמצע שנות ה ,30-אמה של שולמית,
הינדה ,הגיעה לארץ לבקר את בנה ,אחיה
של שולמית ,שהיה כבר בארץ ,בעוד
ששולמית נשארה בגרמניה .לאחר
הביקור ,בגלל דאגתה לבתה הקטנה
שולמית ,שנשארה בגרמניה ,היא חזרה
לברלין שנהפכה למלכודת מוות עבורה.
הינדה נשלחה עם רבים וטובים מעמנו
לבירקנאו ,שם עלתה בלהבות השמיימה.
אמנו סחבה כל חייה על מצפונה תחושת
אשמה ,שבגללה אמה נספתה.
באחת השבתות בה חגגנו שבע ברכות
במשפחה ,אמא אספה אותנו – ילדיה,
וביקשה שכשיומה יגיע ,נשיר את מזמור
"אשת חיל" לזכר אמה שגידלה את שני
ילדיה לבדה בתקופה ובתנאים קשים ,ולא
זכתה להגיע לקבר ישראל.

למטפלים ולאורחים שביקרו אותה .אנו
מודים מקרב ליבנו לכל אנשי בית סביון על
הטיפול המסור באמא לאורך השנים,
ובמיוחד בימיה האחרונים .לצוות
המטפלים המסור ,לצוות הרפואי שנענה
לכל צרכיה וליווה אותה במשך השנים.
אמא זכתה לגדל דור ישרים ,לחיות חיים
ארוכים ועשירים במאורעות ובמעשים.
תודה לך על שהבאת אותנו לעולם ,גידלת
אותנו ומילאת אותנו שמחה.
להרגשתנו – העולם כעת ,כשאת חסרה בו,
הוא מקום פחות טוב.

אוהבים ומתגעגעים ,ילדייך

ילדי משפחת בר שלום

אבלים על פטירתה של חברתנו

שולמית בר שלום ז"ל
לילדיה  -ידידה ,אליעזר (לייבוש) ,עדה ,שלמה-שמחה
וכל בני המשפחה

משתתפים בצערכם
קבלו את תנחומינו

בית קבוצת יבנה
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חנוכת הבית בקבוצה
לפני כשבוע נחנך ,ברוב עם" ,בית בקבוצה"  -דיור לנשים בעלות
צרכים מיוחדים המשתלבות בקהילה .להלן הדברים שנאמרו
בחנוכת הבית
חברי קבוצת יבנה היקרים!
עוד מעט יעברו שנתיים מאז שהגענו למקום המדהים הזה שנקרא קבוצת יבנה.
והנה הגיע היום שבו זכינו לעבור לבית החדש והמשופץ שלנו.
נספר לכם קצת על הדברים שנעשים בדירה ביום יום.
אנחנו שותפות במועדון בקרית מלאכי בחוגי יצירה ודרמה.
מתעמלות בגן כחול ,בבריכה ובחוגים בקיבוץ.
מדי יום רביעי אנחנו הולכות לגמ"ח חסדי עירית ,לארוז אוכל לשבת למשפחות נזקקות.
בימי חמישי  -אופות חלות עם רבקית שריד ,למשפחות שאצלם אנחנו מתארחות בשבת
בבוקר.
יש לנו גם הרבה חוגים בקיבוץ :קרמיקה ,רכיבה ,יצירה ומוזיקה.
לכל אחת יש חונכת שנפגשת איתה אחת לשבוע ,להתאמן על קריאה וגם סתם לפטפט.
ויחד עם כל זה אנחנו מנהלות משק בית ועובדות בענפים שונים בקיבוץ.
בבית  -לכל אחת תורנות משלה:
פעם הכנת ארוחת ערב ,פעם שטיפת כלים ,טאטוא ועוד ...
וזאת ההזדמנות להגיד תודה רבה לכל מי שלוקח חלק בעשייה של הדירה.
מי בהסעות ,מי בחונכויות ,ומי בחוגים.
וכמובן  -לענפים שלנו ולכל חברי הקיבוץ שמזמינים אותנו אליהם בשבתות,
ובכלל  -על החיוכים בשבילים ועל ההתעניינות.
תודה לכל מי שלקח חלק בשיפוץ הבית החדש ,אנחנו בהחלט מרגישות בו בנוח.
בקרוב יצטרפו אלינו שתי בנות חדשות לדירה ואין לנו ספק שגם להן הקיבוץ יהיה בית
חם ואוהב.
נברך את כולכם בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה.
ושיבואו עלינו ועל עם ישראל ימים של שלום ושלווה.
תודה שבאתם!
6

בנות בית בקבוצה -אודליה ,בת עמי ,רעות,,שירה ,שרית ותהילה.
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הדברים שאמרה בטקס דפי ליבר ממנהלות הבית
מקום בלב – מילים שכתב אהוד מנור ז"ל
כדי להגשים חלום אחד ישן
יש צורך במיליון חולמים
שלא עוצמים את עיניהם.
כדי להגשים חלום אחד ישן
יש צורך במיליון חולמים
שלא אוטמים את אזניהם.
שמוכנים אל החלום להתקרב,
שעוד זוכרים איך להקל את הכאב.
שיכולים להתאהב ,להתחייב
ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב.

אנחנו שמחות להיות כאן עם כולכם ולחגוג את חנוכת הדירות .הוכחנו לעצמנו שאנו
חברה שלא אוטמת אוזניה לצרכי הזולת ,ולא עוצמת עיניה כשרואה את הקושי .הוכחנו
לעצמנו שיש בכוחנו להגשים את החלום.
עברו שלוש שנים מהיום שבאו נציגי שק"ל ,קרן שלם והקיבוץ לראות האם הבית
מתאים ,ועד האישורים הסופיים בוועדות השונות ,תליית התוכנית על לוח המודעות,
הצבעה באסיפה על התקציב וכמובן  -השיפוץ בפועל.
להגשמת החלום יש שותפים רבים ואזכיר רק את צבי אפרתי וחנה שריד שעשו לילות
כימים והתוצאה היפה לפניכם.
ובסוף בסוף – הדיירות ,או כמו שדליה הקשר ואני אומרות " -הבנות שלנו"  -זכיתן
וזכינו ביחד לבית מהודר ומושקע .כולנו כאן מרגישים שמגיע לכן!
מאז שהגעתן אתן משקיעות מאמץ רב להשתלב בעבודה ,בדירה ,בקהילה ,ולא תמיד זה
קל .צעד אחר צעד ,בליווי שלנו וההורים ,אתן מתקדמות ונהפכות לחברות קיבוץ.
ועכשיו ,לכל אחת יש חדר לבד וגם מקום לפעילות משותפת.
מאחלות לכן שנה טובה ,שמחה ומאושרת.
ולכולנו "ברך עלינו את השנה הזו לטובה ותן ברכה על פני האדמה".
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דברים שאמרה שלומית קידר ,אמא של בת עמי,
דיירת בבית בקבוצה ,בחנוכת הבית:
ושוב חווים ביבנה – שלהי קיץ ...

למדנו להתמודד! לרכוש כוחות שבכלל

אחרוני היבולים נאספים תחת גג ,וכבר

לא ידענו שקיימים בנו .עברנו מאבקים,

מריחים את הגשם שיביא אותנו לסבב

אכזבות ,ניסיונות וניצחונות .אנחנו

נוסף של שנת ברכה ...

מודעים לרגשותינו וכנים לפחדינו –

כך – מתערבבים להם קץ ויקיצה ,סוף

ובעיקר  -לעתיד בנותינו.

והתחלה  ...וזה ,גם ,הסיפור שלנו:

זכינו ,אנחנו משפחת קידר ,להיות

"בידך (הקב"ה) – אפקיד – את רוחי ואת

בחבורה אחת עם משפחות מקסימות:

הפתעות חיי "...

עמיאל ,יואב ,גבאי ,כהן ,קרקובר

בידינו – הפקדת את בנותינו המיוחדות

ומשפחות פרידמן וששון שמצטרפות

המקסימות – שירה ,שרית ,שרה'לה,

אלינו ל"בית בקבוצה" .ב"ה ,חבורה

תמר ,אודליה ,תהילה ,רעות ובת-עמי ...

מפרגנת ,מבינה ומסתדרת .כל כך מדויק
להיות אתכם במשימה המשותפת ויחד

תהליך של הורות – מביא עמו

אתכם ,כאן ביבנה ,לחוות –
עיגולים של אמונה ושמחה,

תמיד – אתגרים חדשים ,קבלה
של מציאות  ...וכל הזמן –
הערכה

מחודשת

של

שנותנים לנו כוח לדעת ולקבל
את מה שיש וגם את מה שאין

"מה

הלאה"  ...ועם בנותינו ,שלב זה אינו

...

מסתיים בגיל צבא או עם נישואין ...

ימים אחרונים של אלול ,חודש אחרון

ועיקר הדאגה – מה יהא בעתיד?

לתשע"ו .חודש של רחמים וסליחות.
חודש של חשבון נפש לקראת הבאות,

עם השנים למדנו לחיות עם הכאב הזה
 ...וכמו אבן הנזרקת למים ,האדוות

ואנחנו – מבקשים להיות ב"ימים
הנוראים" הללו – מליצי יושר:

שנוצרות נוגעות בכל מעגלי החיים:
באחים ,בסבים בסבתות ,במשפחה

לכל העוסקים – להיטיב עם בנותינו –
ולהביא לחיינו רגעי אושר ,שלוה ונחת.

המורחבת ,בשכנים ובחברים ...
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נראה – כי רק מי שנתנסה במערך

ליבה וכישוריה ,בתרומה – ב"חסדי

משפחתי כמונו – חש ומבין כיצד הכרת

עירית" ובהתנדבויות מזדמנות ,בטיולים

התודה – עולה ממעמקי הלב ויוצאת

מדהימים ,בחוגים מעשירים ומהנים -

מכל תאי המחשבות.

והעיקר – להיות חלק מקהילת "קבוצת

מפרשת השבוע שהיה" ,כי תבוא" –

יבנה" ...

בנותינו באות לבית הקבע שלהן ביבנה,

ריבונו של עולם – "השקיפה ממעון

לפרשת השבת שתהיה – "ניצבים" –

קדשך -מן השמיים"  -ראה את עשייתם

נבקש להכריז!!!

הציבורית והפרטית של אנשי המקום
הזה וברך את אנשי החסד והעבודה,

ניצבים אנו כאן – היום!!! כולנו!!!

אנשי הלמידה והצדקה  -ומאבני החסד
שלהם – הקם לעם ישראל את בית

להעיד בפני בורא עולם" :לא התעלמתם!
לא שכחתם! לא הזנחתם! לא השארתם

המקדש!!!

אותנו לבד!!! אלא אדרבה – כל אחד
בתחומו – מגדיל לעשות! לוקח אחריות

מילים נאמרו וייאמרו .אך מעל הכל –

על בנותינו ומאפשר להן – חיי כבוד
בחברה הישראלית .תיקנתם לנו את

הניגון היומיומי ,הניגון הפנימי ,הניגון
המעשי והניגון המעמיק שמרקיע שחקים

חלומות ה"בעתה" של – מה יהא עתידה
של הבת האהובה??

– ב"בית בקבוצה" – הוא שלכן – דפי
ודליה אהובות!!!

ואתם – חברי קבוצת יבנה – מהם אנו
נבנים – ורואים בוודאות כל יום ויום –

נבחרו מילים ,משפטים – אך הם לא היו
'מספיק'!!! לא הגיעו לעומק הכוונה ולא

כי "בחרתם בחיים ובטוב" – כנאמר

הגעתן לדרגה

הגביהו לכסא הכבוד ...

בפרשת ניצבים .פתחתם את לבכם הטוב

כזאת

וכיסכם הרב ואיפשרתם לבנותינו לגור
בצל קורתכם ,לנהל חיים תקינים

ושירת קודש ,נשבה למקום ,שמילים לא
יוכלו להביע! ובליבנו – תפילה – שלא

ונכונים :בעבודה – כל אחת לאשר נוטה

ייגמר לעולם ...
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שהמילים נעצרו

- - - - -

אחרי החגים יתחדש הכל

(...דו"ח מועדת בריאות)

סל הבריאות – אחד האתגרים

קדם לעיסוק בסל הבריאות ניסוח "חזון

בחרתי
איתו
המשמעותיים
להתמודד השנה הוא נושא פרסום זכויות

ענף הבריאות והרווחה" ,גם הוא יפורסם
באותו מסמך .ניתן לומר ש"סל

הבריאות של החברים .בהנהלת הבריאות
קיבלנו החלטה לפעול לקידום הנושא

הבריאות" נכתב לאורו של החזון ,והחזון
הוא שנתן את הכיוון בקבלת ההחלטות.

ובעזרת צוות שהוקם לצורך כך וישב על

כולי תקווה שהעבודה הרבה שהושקעה

המדוכה ,ניתן יהיה אי"ה לברך בשבועות

תהיה לשביעות רצון החברים ותסייע

הקרובים על המוגמר.
מטרת פרסום ה"סל"  -לחשוף את

בקידום הבריאות.
סדנת הרזייה – לאחר תהליך חשיבה,

הזכויות באופן שייצור שוויון הזדמנויות
בין החברים ויפחית תלות במערכת

תכנון ובחינת מועמדות להנחיית קבוצה
להתאמת תזונה אישית ותמיכה

כתוצאה ממידע שאינו גלוי .לפיכך היעד

קבוצתית,

הוא לפרסם "סל בריאות" במסמך

הסדנא התזונאית מיכל ריין.

"שקוף" ונגיש לכולם.

מיכל היא דיאטנית קלינית

בנוסף ישנה חשיבות להיותו מסמך עדכני,

במגזר הפרטי שהרשימה אותנו בגישתה

ולשם כך השאיפה היא לפרסמו במדיה

המיוחדת והמקצועית.

המאפשרת את אחזקתו כקובץ "חי

עוד לפני הסדנא תתקיים הרצאתה של

ונושם" .לאחר בדיקה עם נשות המקצוע

מיכל" -ביס אחד פחות" ,בנושא" :תזונה

(סיון לנג ורינה וייסבלט) הוחלט שהדרך

ואורח חיים בריא" ,שתהא פתוחה לציבור

הקלה והפשוטה ביותר היא דרך
ה"יבנט" ,ובימים אלו אנו עושים מאמץ

כולו ולא מחייבת להמשך.
ההרצאה תתקיים באולם האירועים ביום

לעצב מסמך שיהיה נגיש וידידותי
למשתמש.

שלישי ,ל' בתשרי 1.11 ,בשעה .20:00
לאחר ההרצאה ניתן יהיה להירשם

בהמשך תתפרסמנה אפשרויות עבור מי
שירצה לעיין בסל הבריאות ,שלא

במרפאה (דרך גלית) לסדנא של 10-12
מפגשים קבוצתיים .ההשתתפות תהיה

באמצעות הרשת.

בעלות מסובסדת .פרטים נוספים בהמשך.

11

נבחרה

להובלת

בריאות הציבור  – 1לפני כחודשיים

חולים לחדר האוכל .אין חזק יותר

התחלנו ,בשיתוף פעולה עם צוות המטבח,

מבקשה זו היוצאת מליבו/ה של חבר/ה

בחיפוש אחר אפשרויות לעורר את

אל ליבו/ה של חבר/ה.

המודעות ולסייע בשמירה על הבריאות

אנו במערכת הבריאות מבקשים לרענן את

דרך הגשת מזון בריא וטעים .בהמשך לכך

ההנחיות ולהזכיר את החשיבות של

נוצר קשר עם נציגת "האגודה לבריאות

השהייה בבית ,מחוץ למרחב ולמקומות

הציבור" ,שהמליצה על דרכים לקידום

הציבוריים ,ואף להזכיר שאי הקפדה

הנושא .לבקשת צוות ענף המזון ,העבודה
עם בעלי המקצוע של האגודה (תזונאים,

עליהן מסכנת באופן
מאוכלוסיית החברים שלנו.

חלק

תברואנים ומומחים מהתחום הקולינרי)
תהא בשלב זה מול צוות המטבח ,שכבר

חוגי ספורט ותנועה – לקראת ההרשמה
לחוגים לשנה הקרובה (ולאור תוצאות

החל להיפגש ולתכנן את השלבים הבאים.
אנו מקווים לראות ולטעום תוצאות

חוגים
הפרטת
בנושא
האסיפה
והשתלמויות ,)...צוות ענף הבריאות

בקרוב ...

מבקש לעודד את החברים להירשם לחוגי

בריאות הציבור  – 2לעיתים מגיעים

הספורט והתנועה ,המסייעים בשמירת

למרפאה הורים עם ילדים חולים ,ואף
חברים חולים המקבלים הנחיות להישאר

אורח חיים בריא .להשתתפות בחוגים אלו
ערך דומה ,ולעיתים אף משתווה,

בביתם ולהימנע משהיה במקומות
ציבוריים ,עקב מחלה מדבקת או סימנים

לטיפולים פארא-רפואיים.

אמיתי

איחולים לשנה החדשה – בפרוס עלינו

המרמזים על אפשרות של קיום מחלה כזו.
ההנחיה להישאר בבית באה להגן על

שנה חדשה נאחל ונייחל

החולה ולאפשר לו להעניק מנוחה לגופו,
ולא פחות חשוב  -למנוע הדבקה של

בריאות טובה ואיתנה לכל החברים,
התושבים והילדים.

אנשים נוספים ובפרט של אוכלוסייה עם
תנגודת חיסונית נמוכה .לפני מספר

שנה בה נזכה ונצליח לקיים ולשמור על
אורח חיים בריא.

חודשים ,מעל דפי העיתון הזה ,פורסמה
בקשה פרטית של חברות קיבוץ שקראו

ואף על פי כן – צוות הבריאות והרווחה
תמיד לשירותכם .ימים וחגים טובים

לחברים לכבד את הציבור ואת הוראת

ובריאים.

המרפאה ולהימנע מלהגיע עם ילדים

שמרית גדיש-מנהלת ענף הבריאות
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לשנה של

משולחנו של זאב
הדברים נכתבים ערב יום כיפור בשעה

קיבוצים אלו? כי שניהם הביעו 'עניין'

שבין ההתחלה של כניסת הקודש לבין
'חולין' של עשרת ימי תשובה.

בכך .בארות יצחק באופן יותר משמעותי,
וגם אנו הבענו את 'התעניינותנו' בנושא.

כמה נושאים חשובים עומדים לפנינו
בשבועות הקרובים .זה כמה חודשים

'הבענו' הם שני מזכירי הפנים וכמובן
שסייגנו עצמנו בכך שאין כאן דעה של

מתחבט הקיבוץ הדתי בשאלה האם

המזכירות וודאי לא החלטת אסיפה שרק

להקים מכינה צבאית נוספת שתהיה

היא מחייבת .עד עכשיו הנושא היה

קרובה יותר לרוח 'הקיבוץ הדתי' .קשה
להגדיר במילים מהי רוח 'הקיבוץ הדתי'

אמורפי ,ועתה הוא מעשי יותר .כרגיל
בחיים ,יש להחליט במהרה שכן לוח

או רוח 'תורה ועבודה' .בנייר העמדה
שנשלח מטעם הקבוץ הדתי מופיע

הזמנים (להקמה בשנת תשע"ח) קצר.
ההחלטה איננה רק שלנו .כאמור יש

מאפיין אחד בולט "מכינה קדם צבאית

קיבוץ נוסף בתמונה .אבל אנחנו צריכים

המעודדת חשיבה מורכבת ושאילת

להביא את תשובתנו .השאלה מורכבת.

שאלות" אולי במקום הגדרה נעלה

יש שאלה עקרונית ,עד כמה אנו רוצים

שאלה אחת ,שולית כשלעצמה .האם

להירתם (להיתרם) לנושא .קיים אצלנו

שירת נשים בפני ציבור מעורב היא אכן

בית ספר תיכון .האם יש סתירה בין

עבירה .רוב המכינות הדתיות הקדם

מוסדות כאלה? מה תהיה השפעת

צבאיות שייכות למה שמכונה "חרדיות

המוסד

ברמה

לאומית" ועלה הרצון או התביעה לקיים

הרעיונית-תרבותית-דתית

מכינה ברוח אחרת.
לאחרונה פנה הקיבוץ הדתי אלינו

המעשית .שאלות כגון הפעילות בחדר
אוכל ,מגורי סגל ועוד ועוד .לשם כך

ולבארות יצחק בבקשה קונקרטית
להתנדב לאכסן מוסד מעין זה .בדרך

בכוונתנו לכנס ישיבה נרחבת לסיעור
מוחות ,ואחר כך תגבש המזכירות את

הטבע המוסד יתחיל בקבוצה קטנה (25
תלמידים לפחות) ,ואמור ,לפי החזון,

המלצתה .בגלל לוח הזמנים תתקים
הפגישה ביום שישי של חול המועד .הזמן

לגדול מידי שנה ,ולהפוך למוסד גדול

בהחלט לא שגרתי אצלנו ,אבל אין

ומשמעותי.

למה

פנו

דווקא

לשני

החדש

על

הקיבוץ,

וברמה

מתאים מנושא כזה לדיון בחול המועד.
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נשמח לשמוע בעל פה או בכתב (אלינו או

שהתבטאו באסיפה ,ללא הפרטה) .צריך

ל'מבית') התייחסות של חברים לרעיון.

גם לזכור שבהחלטות שלנו בנושא תקצוב
הרכב ,כבר טיפלנו למעשה בחלק גדול

השתלמויות חד יומיות

מההוצאה הכספית של ההשתלמויות.

הנושא עלה לאסיפה בעקבות בקשה

כרגיל נשמח לקבל חוות דעת כיצד

והצעת (הצעת הפרטה) של שלושים

להתקדם.

וארבעה חברים .המזכירות לא הביעה

באופן אישי כנציג המזכירות בנשיאות

עמדה בעד או נגד ההצעה .האסיפה
החליטה להחזיר את הנושא למזכירות,

אסיפה ,אני מרגיש שלא הצלחתי להוביל
נכון את סדרי הדיון בנושא זה.

זאת לאחר שמיעת דברים של מספר
חברים שהתנגדו להצעה או לסעיפים

בקרוב – אחרי החגים

מהותיים ממנה (הפרטת החוגים) .בשעת
האסיפה גם אני באופן אישי ,תמכתי

אם ירצה ה' אחרי החגים נביא לפני
האסיפה את התקנון הרדום לאחר שעבר

בהצעה להחזיר את הדיון למזכירות.

הגהה על ידי עורכת הדין .קיימות כרגע

אבל עכשיו ,במחשבה נוספת המזכירות

עוד שתי הסתיגויות שהעלו חברים,

איננה יודעת ,מה עליה לעשות .האם לדון
בהצעה שהציעו המבקשים ולשפר אותה,

ונצטרך כמובן לדון בהן ,ולהציג את
השינויים שמציעה עורכת הדין .כמו כן

או בהצעה ההפוכה של שימור ושיפור
המצב הנוכחי .האם לפתח את דברי

מתכננת המזכירות ערב הסברה לקראת
אסיפה על 'מתווה בנייה חדש' .וכמובן

הדוברים ,או את ההצעה המקורית?
האם קיים מושג של 'רוח אסיפה'?

שאחריו ,ואחרי התגובות שנקבל ,נפרסם
הצעת החלטה ונביאה לאסיפה .השלב

להפתעתי גם מצאתי תוכנית קודמת
שהוחלטה כבר לפני כשלוש שנים

הבא הוא הצעת תקציב .בקיצור סדר
היום הציבורי שלנו יהיה צפוף ואני

במזכירות ,ונעצרה משום מה (תוכנית
המבטאת לדעתי את דברי רוב החברים

מקווה שהחברים יתגייסו לתהליכי
קבלת ההחלטות.

14

האתרוג מארץ ישראל
בזכות בנינו איתן שעושה עבודה לתואר שני על הזיכרונות שכתב סבא שלנו
"אברהם אלראי (שפיגל)" הגיעו לידי מספר מכתבים שנכתבו בשנים
תר"צ–תרצ"ד על ידי סבא ,שחי באלטונה שבגרמניה ,ומוענו לאימי יוכבד שכבר
הייתה בארץ ישראל.
סבא היה רב ומורה לעברית ,דובר עברית ,ומכתביו רובם בשפה זו כתובים בכתב
ידו על ניירות בית המסחר שלו .סבא עלה לארץ ב 1934-וחי איתנו
ברודגס וביבנה .זכינו ללמוד איתו ולטפל בו בזיקנתו.
קיבלתי על עצמי להקליד את המכתבים למחשב ואני עושה זאת
בהתרגשות רבה .והנה תוך הכתיבה נמצא במכתב שנכתב בט'
בתשרי תרצ"א (ספטמבר  )1930קטע על האתרוג שאמי שלחה לסבא
מארץ ישראל לגרמניה וכך מודה לה סבי:

"היום בבקר קבלתי את האתרוג .תודה רבה לך .אי אפשר לי
לצייר לך את השמחה שהרגשתי ברגע הזה .לולי קבלתי מאיש
מתנה של אלף מ' לא הייתי שמח כ'כ כעל דבר זה.
האתרוג הדר ואחרי הצהרים קניתי לולב אצל למביג".
ובחתימת המכתב מוסיף סבא:
בכל יום שנקח את האתרוג נזכור בך ובא"י ! מה טוב ומה נעים !
אמצעי טוב לשכוח כמעט רגע את הצרות והרפתקאות".
הביאה לדפוס :יהודית עוזרי
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חג סוכות ושבת חול המועד תשע "ז
ערב סוכות  -יום ראשון
 - 17:45הדלקת נרות
 - 18:00תפלת מנחה
 לימוד ערבית של חגחג ראשון  -יום שני
 - 08:30תפלת שחרית

ס ע ו ד ת ב ו צ"ר
13:30
17:00
17:15
18:43

-

מנחה גדולה
מנחה קטנה
לימוד מפי הרב עוזי ביננפלד" :סוכת עורו של לוויתן"
צאת החג

חול המועד
 - 06:00שחרית  -מניין ראשון
 - 07:30שחרית  -מניין מרכזי (חברים וילדים)
ערב שבת חול המועד
 - 17:39הדלקת נרות
 - 17:45תפילת מנחה
לימוד
ערבית
שבת חול המועד
 - 08:00תפילת שחרית
 - 13:30מנחה גדולה
 - 17:00מנחה קטנה
 - 17:15צרבא מרבנן
 - 18:38צאת השבת

*לאחר התפילה שיעורה של כנה נחליאל ורמן

גבאי בית הכנסת
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חברים יקרים שנה טובה!
בחוה"מ סוכות סטודיו צבעים משלימים פותח את
שעריו  .מוזמנים לבוא ביחד עם בני המשפחה
לראות ,לקנות ,ולהתרשם
נא להתקשר לפני בואכם
מאחלת לכולנו שנה של עשייה מבורכת
17
אשמח לראותכם .רחלי ויצמן

הנכם מוזמנים למופע המרתק והמרגש

"אומרים אהבה"
זהו מסע מוסיקלי מענג בין ענקי תרבות ישראליים ויחסם לאהבה  -מיצירותיהם של יוסי בנאי ,שלום
חנוך ,אריק איינשטיין ,עמוס עוז ,עידן רייכל ,יהודה עמיחי ,חנוך לוין ,לאה גולדברג ,החלונות
הגבוהים ועוד ,והוא שילוב של שירה ,מוסיקה ,מעט סטנדאפ וזיכרונות ילדות.

בהשתתפות דרור קרן ,אנה שפיץ וניב קאופמן
המופע יתקיים ביום חמישי  -י"ח בתשרי ,20.10 ,בשעה 20:45
באולם אירועים
חג שמח ו .תרבות
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טיול סוכות
כמיטב המסורת ניסע לטיול משפחתי בחוה"מ סוכות.
בטיול נשמע מפי מדריכי בית ספר שדה כפר עציון על ההתיישבות היהודית בהר חברון
לאורך ההיסטוריה ,ועל נפילת הגוש ותקומתו ,לספוג מן הנופים החקלאיים ,ולהשתכשך
במעיינות פועמים.
תוכלו לבחור מבין המסלולים השונים:
 מסלול למשפחות :תחילת המסלול בכניסה לבת עין ,נרד בשביל תלול ויפיפה
כשעה לעין סג'מה ,שם נתרחץ במי המעיין .משם נעלה במעלה השביל עד
למשואות יצחק הישנה שם תחכה פריסת הקפה ואם יהיה עוד כוח ורצון נמשיך
לעין חובלה וחורבת הילאל.
 מסלול למשפחות עם עגלות :בחורבת הילאל ,משם נתחיל בצעידה נינוחה
שאורכה כחצי שעה עד לעין חובלה .לאחר שכשוך במי המעיין נמשיך בשביל
ג'יפים כחצי שעה נוספ ת עד למשואות יצחק הישנה שם תחכה פריסת קפה
ומאפה .לאחר מכן יינתן זמן חופשי עד החזרה הביתה.

* יש להצטייד במים ,כובע ,נעליים ובגדים להחלפה למי שרוצה להיכנס למים.
 מסלול למיטיבי קשב :בכפר עציון בעקבות סיפור ההקמה .נתחיל בחיזיון האור קולי,
משם נצעד לגן שיר השירים ואם יהיה עוד זמן ניסע למצפור האלף בנווה דניאל.

הטיול יתקיים ביום שלישי ,א' חול המועד סוכות.18.10 ,
יציאה מיבנה בשעה  - 13:30הגעה משוערת ליבנה :עד 19:00
* במהלך הטיול יוגש כיבוד קל.
* שימו לב :הטיול לא כולל ארוחת ערב *
פרטים נוספים והרשמה על גבי לוח המודעות.
ההרשמה עד יום ראשון ,ערב סוכות ,י"ד בתשרי ,16.10 ,בשעה 10:00
צוות הטיול :אבשלום כהן והדר חיות
חג שמח
ו .תרבות
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מרפאה
אחות כוננת ביום כיפור  -אילה עמיר
אחות כוננת בשבת פרשת האזינו – אחות בית סביון
שעות קבלה של הרופא  -יום ראשון  -ערב סוכות 9:00 – 8:00
קבלת אחות עד השעה 11:00
אחות כוננת בחג ראשון של סוכות – ליזט עפרוני
בשבוע חוה"מ – קבלת אחות במרפאה עד השעה 12:00
קבלת רופא ביום שלישי א' חוה"מ –  8:00עד 9:00
קבלת רופא ביום רביעי א' חוה"מ –  8:00עד 9:30
אחות כוננת בשבת חוה"מ סוכות – אילה עמיר

מנחם האופטומטריסט יגיע למרפאה ביום רביעי ,כ"ד בתשרי []26.10
כביסת מדים
החל משבת פרשת "האזינו" ,כביסת מדים עוברת למתכונת חורף.
ותתקיים מיד בצאת השבת ,הגיהוץ  -כשעה וחצי לאחר מכן.
שעות פתיחה בחנות "שני"  -בסוכות
יום ראשון
יום שלישי א'
יום חמישי ג'
יום שישי ד'
יום ראשון

ערב חג
חול-המועד
חול-המועד
חול-המועד
הושענא רבא

10.00-12.00
10.00-12.00
10.0010.00-12.00
10.0010.00-12.00
10.0010.00-12.00

371,643
עם סגירת העלון נכנסה ידיעה לדסק מבזקי החדשות של העלון בזו הלשון:
ביום חמישי ,י"א בתשרי ,נשבר במדגרה שיא (יומי) בקיעת אפרוחים ,שיא כל
הזמנים 371,643 .אפרוחים בקעו ולאחר טיפול ראשוני נשלחו ללקוחתנו בפריסה
ארצית ,מצפון לדרום.
השיא הקודם נקבע בינואר  . 2012השיא הבא עוד לפנינו.
ברכות לעובדי המדגרה
שמשון גוטליב
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יונִ ים  /עידית חכמוביץ'
יְ ֵמי ַה ְדבַ ׁש וְ ַה ֹ
יְ ֵמי הַ ְדבַ ׁש וְ הַ יוֹנִ ים
ֲעלֵי זָ הָ ב
ִת ְקתּוק הַ ְסתָ ו בַ ְׁשע ֹו ִנים
ִטּפוֹת חָ צָ ב.
עָ בִ ים ָׁשבוֹת
לָאֳ פָ ִקים
הָ ַאהֲ בוֹת
ל ְַמחַ כִ ים
וְ הַ ְקצָ ווֹת
מו ְֹצ ִאים אֶ ת ְשפַ ת הַ הַ ְתחָ לָה
כְ מ ֹו אֳ נִ יָה אֲ ֶׁשר ִהגִ יעָ ה לִ נְ מָ לָּה.
וְ הֶ חָ ָדש הַ זֶ ה ,הַ טוֹב
ֶׁשאֵ ין ל ֹו ֵׁשם
הּוא בֶ אֱ מֶ ת ַממָ ׁש ָקרוֹב
לְ ִה ְתג ֵַׁשם.

על השירים – יצחק ברוכי

למערכתbimkomon@gmail.com :
הכתובת למשלוח מאמרים
21

