שבועון קבוצת יבנה
י"א בטבת תשע"ח
()29.12.17

"כָּל-אֵ לֶּה ִׁשבטֵ י יִׁ ש ָּראֵ ל ,שנֵים עָּ ָּשר" (בראשית מ"ט ,כ"ח)

התמונה לקוחה מאתר מקראנט
שבת פרשת "ויחי"
צאת השבת –17:26
כניסת השבת – 16:23
שבועון מספר 1281
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פרשת "ויחי"
ליל שבת
16:23

הדלקת נרות

16:38

מנחה ,קבלת שבת וערבית  /לאחר התפילה שיעורו של יוסי בן טולילה

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /לאחר התפילה והקידוש יתקיים שיעורו של יאיר לסלוי

09:30

הרב שי ויצמן
שיעורו של
אחרי
הכנסת
יתקייםשל בית
והקידושהביניים
התפילהבקומת
תפילת ילדים

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:20

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

16:23

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת  /לאחר התפילה שיעור "צורבא מרבנן"

17:26

צאת השבת

21:00

אסיפת חברים –אישור תקציב השקעות

 13:15הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
 13:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

שהשמחה במעונם
מזל טוב לאושר ואסף כהן להולדת התאומים ומזל טוב לסבא וסבתא
אלי ודבורה:21
כהן להולדת התאומים הכוהנים
מזל טוב לבר המצווה אריאל טחן ולהורים דורית ונעם

תפילת מנחה-ערבית בימות החול
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בבית הכנסת– 16:45
בשכונה הצפונית – 16:40
בשכונה הדרומית– מנחה – 16:30
ערבית – 20:15

שמעון ולוי אחים  /אלכס בקר
וְ נַהַ ְרגֵהּו ,וְ נ ְַשלִׁ כֵהּו בְ ַאחַ ד הַ בֹרוֹת ,וְ ָאמַ ְרנּו ,חַ ּיָה

בפרשת ויחי מברך יעקב אבינו את בניו .יש
לשים לב לברכה שניתנה לשמעון ולוי.

ָרעָ ה אֲ כָ ל ְָתהּו; וְ נ ְִׁראֶ ה מַ הּ-י ְִׁהיּו חֲ ֹלמֹתָ יו.

ַאחים--כְ לֵי חָ מָ סְ ,מ ֵכרֹתֵ יהֶ ם.
"הִׁ .ש ְמעוֹן וְ לֵוִׁ יִׁ ,

ָאחיו,
ֹאמרּו ִׁאיש אֶ לִׁ -
בראשית מ"ב כ"אַ " :וּי ְ

ו .בְ ס ָֹדם ַאל-תָ ֹבא נ ְַפ ִׁשי ,בִׁ ְקהָ לָם ַאל-תֵ חַ ד

ָאחינּו ,אֲ ֶשר ָר ִׁאינּו
אֲ בָ ל אֲ ֵש ִׁמים אֲ נ ְַחנּו עַ לִׁ -

כְ ב ִֹׁדי :כִׁ י בְ אַ פָ ם הָ ְרגּו ִׁאישּ ,ובִׁ ְר ֹצנָם עִׁ ְקרּו-שוֹר
זָ .ארּור אַ פָ ם כִׁ י עָ ז ,וְ עֶ בְ ָרתָ ם כִׁ י קָ ָשתָ ה;

צָ ַרת נ ְַפש ֹו בְ ִׁה ְתחַ נְנ ֹו אֵ לֵינּו  ,וְ ֹלא ָשמָ עְ נּו; עַ ל-
כֵן בָ ָאה אֵ לֵינּו הַ צָ ָרה הַ זֹאת".

אֲ חַ לְ קֵ ם בְ ַי ֲעקֹב ,וַאֲ ִׁפיצֵ ם בְ י ְִׁש ָראֵ ל ".

רש"י כותב על בראשית מ"ב ,כ"ד ַו ִּׁיסֹב

כותב על כך רש"י :ה) שמעון ולוי אחים -
בעצה אחת על שכם ועל יוסף( .ל"ז י"ט-כ')

מֵ ֲעלֵיהֶ םַ ,וּיֵבְ ךְ ; ַוּי ָָשב אֲ לֵהֶ ם ַוי ְַדבֵ ר אֲ לֵהֶ םַ ,וּיִׁקַ ח
מֵ ִׁאתָ ם אֶ תִׁ -ש ְמעוֹןַ ,ו ֶּי ֱאסֹר אֹת ֹו לְ עֵ ינֵיהֶ ם.

ויאמרו איש אל אחיו ועתה לכו ונהרגהו,

את שמעון  -הוא השליכו לבור ,הוא שאמר

מי הם? אם תאמר ראובן או יהודה ,הרי

ללוי (לעיל לז יט) הנה בעל החלומות הלזה

לא הסכימו בהריגתו ,אם תאמר בני

בא.

השפחות ,הרי לא הייתה שנאתן שלמה,

 .3משה הורג את המצרי( :שמות ב' ,י"ב)

שנאמר (שם ב') והוא נער את בני בלהה

ַוּיִׁפֶ ן כֹה ָוכֹהַ ,וּי ְַרא כִׁ י אֵ ין ִׁאיש; ַוּיְַך אֶ ת-

ואת בני זלפה וגו' ,יששכר וזבולון לא היו

הַ ִׁמ ְצ ִׁריַ ,וּי ְִׁט ְמנֵהּו בַ חוֹל.

מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם ,על
כרחך שמעון ולוי הם ,שקראם אביהם

 .4חטא העגל -שבט לוי נענה לקריאה של
משה( :שמות ל"ב ,כ"ו) ַו ַּי ֲעמֹד מ ֶֹשה ,בְ ַשעַ ר
ֵָאספּו אֵ לָיו ,כָ ל-
הַ מַ חֲ נֶה ַוּיֹאמֶ רִׁ ,מי ַלה' אֵ לָי; ַוּי ְ

אחים.
לשמעון ולוי הסטוריה ארוכה של פעולה:

בְ נֵי לֵוִׁ י( .כ"ז)ִׁ ........שימּו ִׁאיש-חַ ְרבוֹ ,עַ ל-י ְֵרכוֹ;

 .1מעשה דינה :בראשית ל"ז כ"ה ַוי ְִׁהי בַ ּיוֹם

עִׁ בְ רּו וָשּובּו ִׁמ ַשעַ ר ל ַָשעַ ר בַ מַ חֲ נֶה ,וְ ִׁה ְרגּו ִׁאיש-

ישי בִׁ ְהיוֹתָ ם כֹאֲ בִׁ ים ַ ,וּי ְִׁקחּו ְשנֵי-בְ נֵיַ -י ֲעקֹב
הַ ְשלִׁ ִׁ

ואיש אֶ תְ -קרֹב ֹו .
ָאחיו ו ִׁאיש אֶ תֵ -רעֵ הּו ִׁ
אֶ תִׁ -

ִׁש ְמעוֹן וְ לֵוִׁ י אֲ חֵ י ִׁדינָה ִׁאיש חַ ְרבוַֹ ,ו ָּיבֹאּו עַ ל-

 .5פרשת קרח :במדבר ט"ז ,א' ַוּיִׁקַ ח ק ַֹרח,

הָ עִׁ יר בֶ טַ ח; ַוּיַהַ ְרגּו ,כָ ל-זָכָ ר .

בֶ ן-י ְִׁצהָ ר בֶ ןְ -קהָ ת בֶ ן-לֵוִׁ י....

 .2מעשה יוסף :בראשית ל"ז י"ח ַוּי ְִׁראּו

 .6פרשת המדינית :במדבר כ"ה ,י"ד ו ֵשם
ִאיׁש יִׁ ש ָּראֵ ל הַ מֻּ כֶּה ,אֲ ֶּשר הֻּ כָּה אֶּ ת-

אֹתוֹ ,מֵ ָרחֹק; ּובְ טֶ ֶרם י ְִׁק ַרב אֲ לֵיהֶ םַ ,וּי ְִׁתנַכְ לּו אֹת ֹו
ָאחיוִׁ :הנֵה
ֹאמרּו ִׁאיש אֶ לִׁ -
לַהֲ ִׁמית ֹו( .י"ט) ַוּי ְ

הַ ִׁמ ְד ָינִׁית-ז ְִׁמ ִׁרי ,בֶ ן-סָ לּוא:

בַ עַ ל הַ חֲ ֹלמוֹת הַ ָלזֶה-בָ א( .כ) וְ עַ תָ ה לְ כּו

ל ִַׁש ְמ ֹענִׁי.
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נ ְִׁשיא בֵ יתָ-אב,

 .7פרשת פנחס במדבר כ"ה ,י"א ִׁפינְחָ ס בֶ ן-

שניהם קנאים המוכנים לעשות מעשה

אֶ לְ עָ זָר בֶ ןַ-אהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן ,הֵ ִׁשיב אֶ ת-חֲ מָ ִׁתי מֵ עַ ל

למען מטרה הנתפסת בעיניהם כמעשה

ְָאתי ,בְ תוֹכָ ם...
בְ נֵי-י ְִׁש ָראֵ ל ,בְ קַ נְא ֹו אֶ תִׁ -קנ ִׁ
בברכתו לשמעון ולוי אומר יעקב אבינו:

מוצדק ורצוי.
ההבדל ביניהם הוא ששבט לוי פעל מתוך

(ז) ָארּור אַ פָ ם כִׁ י עָ ז ,וְ עֶ בְ ָרתָ ם כִׁ י קָ ָשתָ ה;

רצון לקדש שם שמים ושמעון פעל מתוך

אֲ חַ לְ קֵ ם בְ ַי ֲעקֹב ,וַאֲ ִׁפיצֵ ם בְ י ְִׁש ָראֵ ל .

כבודו האישי.

מה המשמעות של מילים אלו? לשני
שבטים אלה לא היתה נחלה .ללוי :כי ה'

לא תמיד קל להפריד בין שני מרכיבים
אלה.
מה שבטוח הוא שקשה כאשר יש שכנים

הוא נחלתו ולשמעון גם לא היתה נחלה
בפועל כי היו שבט קטן שנבלע לתוך הנחלה

קנאים  -בין אם הם פועלים לשם שמים או
לכבוד עצמם.

של שבט יהודה .רש"י כותב שם:
אחלקם-ביעקב אפרידם זה מזה שלא יהא

גם פנחס שזכה בברכת שלוםָ " :לכֵן ֱאמֹר

לוי במנין השבטים ,והרי הם חלוקים .דבר

יתי ָשלוֹם" .המילה
ִׁה ְננִׁי נֹתֵ ן ל ֹו אֶ ת בְ ִׁר ִׁ

אחר :אין לך עניים וסופרים ומלמדי

"שלום" כתובה בספר התורה עם "וו"
שבורה על פי המסורה

ושבטו של לוי עשאו מחזר על הגרנות

יש אמנם מפרשים שיש לקרוא מילה זאת

לתרומות ולמעשרות ,נתן לו תפוצתו דרך
כבוד.

"שלֵם" כי למרות שפנחס סיכן את עצמו
ָּ

תינוקות אלא משמעון ,כדי שיהיו נפוצים

על ידי פגיעה באנשים חשובים ,הוא יצא
ללא אשמה כי מעשיו היו לשם כבוד ה'

אף משה רבינו לא הזכיר בשמו את שבט
שמעון בברכתו בעקבות מקרה בעל פעור

ולהציל את העם ממגפה.
אבל יש בזה גם רמז שאמנם המעשה

והזכיר את שמו רק דרך אגב בברכתו של
יהודה באומרו":שמע ה' את קול יהודה".

מוצדק אבל עם מחיר כבד.
הלוואי שתמיד כל מה שאנו עושים וכל

מה מאחד ומה מבדיל בין שמעון ולוי,

המחלוקות יהיו לשם שמים ונמצא חן
ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.

ולמה שניהם לא זכו לנחלה משלהם?

מארחים בקבוצה

בשבוע הקרוב ,בימים שלישי ורביעי נארח את כיתה י"ב של תלמידי "יפתח"
מהיישוב אבנת .שמונה חניכים וצוות מלווה ואיתם גפן עפרוני הנמצאת
ברוכים הבאים!  -איש קשר :עדו עפרוני
שם במסגרת שנת שירות.
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משולחנם של נח ויהודה
באסיפת החברים במוצאי השבת האחרון

במועצה ,אך להקפיד על פרסום ועל שקיפות

נפתח הדיון בתקציב  .2018מרכז המשק
סקר את הישגי המשק בתשעת החודשים

שיאפשרו לחברים להביע את דעתם ואת
הסתייגותהם בשעת אמת.

הראשונים של שנת  2017והסביר כיצד נגזרה
מהישגיה של תקופה זו מסגרת התקציב

ההחלטה על הסעיף הובאה להצבעה בקלפי
יחד עם ההצבעה על ההחלטה לקבל לחברות

לשנת  .2018הבה נקווה שהרבע האחרון לא
יאכזב ,והפתעות ,אם תהיינה ,יהיו לטובה.

את משפחת אביה וניר בטר.
המזכירות סיירה השבוע בקולחי אשדוד –

בדיון בתקציבי המחיה התייחסנו גם
לתקציבים האישיים .ההחלטה שלא לחלק

מערכת מי הקולחין שלנו .מישאל לקח את
חברי המזכירות דרך מסלול המים ממט"ש

בונוס בשנת  2016אכזבה חברים רבים
שמתקשים לשמור על תקציב אישי מאוזן.

אשדוד למאגר ,תוך שהוא מצביע על
התפתחויות מעניינות בשיתופי פעולה עם

ניסינו להתייחס לבעייה זו תוך קיצוץ של
כ 10%-בתקציב הוועדות והעברת הסכום

השפד"ן ,חפץ חיים וצרכנים שונים מיישובי
גדרות ועד לצרכנים בגבולה של אשקלון.

לתקציב האישי .אנו מודעים לחלוטין

בימים של בצורות קשות אנו יכולים לחזור

שהתוצאה לשנה זו איננה מספקת אך רואים

ולהודות לקברניטי המשק שהשכילו בשנות

בה התחלה חשובה באיזון מסויים שנדרש
בין ההוצאה האישית של כל חבר ומשפחה

ה 80-לבנות את המערכת ,ולמי שתרם
לפיתוחה מאז ועד עתה.

וההוצאה הציבורית .בהמשך נצטרך למצוא
את הדרך לבנות תקציב אישי מתאים שלא

בימים אלה אנו נפרדים משרה בלנקשטיין,

יסתמך על בונוס ולהשאיר את הבונוס
לשנים טובות במיוחד.

מזכירת המזכירות המסורה .שרה מילאה
את התפקיד במשך עשר שנים ,בחריצות

בחלק השני של האסיפה הובא לדיון סעיף

ובמסירות והשרתה שקט וביטחון על בעלי

שמאפשר

התפקידים .שרה יוצאת לעבוד ברחובות,

למשפחות שבוחרות לחגוג מחוץ לקבוצה,
לקבל לכך תקציב .רוב הדיון לא עסק בנושא

בעמותת "תאיר" ,כרכזת מתנדבים .איילת
אריכא נענתה לקריאה לבוא ולסייע באופן

זה אלא בשאלה מהו המקום לדון בסעיפים
האחרים ,האם במועצה או באסיפה .לבסוף

זמני וחלקי למלא את מקומה של שרה ,לצד
עבודתה כרכזת הגיל השלישי .לשרה היקרה,

הוחלט לשמור על דיונים בפרטי נהלים

תודה ענקית על שרותך הנאמן רב השנים!

מתוך

תקנון

בר/בת

מצוה
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ביום חמישי אחר הצהריים התאספנו בבית הקברות ליד אנדרטת הזיכרון לניספים בשואה לציון
יום עשרה בטבת .אנחנו מצרפים לעלון את הדברים שאמר נחמיה רפל בטקס:

עשרה בטבת – ליד האנדרטה
את הקור הנוראי הזה לא אשכח לעולם.
עמדנו ליד אבני הזיכרון בתוך מחנה

לאחר שנים ,כשערכה מערכת החינוך דיונים
בַ ש ֵאלָּה האם לצרף את ילדינו למסעות לפולין

ההשמדה בירקנאו ,כשבועיים לפני פסח

– הייתי בין המתנגדים .אמרתי :מי שמתפלל

תשמ"ז ,ניסינו להתפלל מנחה – ולא הצלחנו.

מנחה בעשרה בטבת בקבוצת יבנה – לא צריך

היינו משלחת של עשרות בוגרות ובוגרי בני
עקיבא מאנגליה ומאיטליה ,כולנו עטופים

לנסוע לפולין כדי לעבור טלטלה רוחנית
ונפשית .כאשר עשרות הוריך והורי כל חבריך

בִׁ שכָּבוֹת של חולצות ומעילים ,ורעדנו .האם

אומרים ביחד "קדיש יתום" ,וקירות בית

רעדנו רק מקור? כאשר אתה עומד מול
המשרפות – אתה רועד גם מההרהור הבלתי-
נמנע שמא גם אתה לא תצא מפה חי .באותם

הכנסת רועדים ועומדים לפקוע ,כאשר
לשמאלך יושב בבית הכנסת חבר שעל זרועו
הימנית הטביעו הנאצים הארורים אותיות

ימים הייתי ִׁבשנַת האבל על מות אמי

ומספרים – אתה לא צריך לראות קרמטריום

האהובה ,זכרונה לברכה ,והתחלתי לומר

כדי להבין ולהאמין שכל זה קרה לנו.

"קדיש" – עד שלא יכולתי יותר ,וקפאתי .לא
יכולתי שלא לחשוב על סבא וסבתא שעמדו

להורינו .לעמנו.
גם היום אני סבור שאיננו צריכים את

כאן יום-יום ,פעמיים ביום ,למסדרי נוכחות

הביקור באדמת פולין הארורה כדי להעביר

של שעתיים ושלושּ ,ולגּופָּ ם כתונת פסים
דקה .איך הם החזיקו מעמד? על מה הם
חשבו באותן שעות קשות? האם הם יכלו

הלאה ,לבנינו ובנותינו ,ילדינו ונכדינו ,את
תודעת ה"לעולם לא עוד" .גם היום ,ללא
המסע וללא פולין ,אנחנו יכולים וצריכים

לשער ,לקוות ולהאמין שנכדם יוולד במדינת

להטמיע בממשיכי דרכנו את ההתרחקות

יהודים עצמאית ,במדינת ישראל?

מגרמניה – הארץ ,התרבות והשפה הגרמנית.

כַסי ָּד ָּמם!
אֶ ֶרץ ַאל ְּת ִ

ושוב פעם קר לי .השמיים המעוננים
בפולין של שלהי החורף ,והרוח המקפיאה
הנושבת בין צריפי מחנה ההשמדה – לא

 30שנה חלפו מאז אותו מסע – וכל השנים לא

עושים הנחה לאף אחד מעשרות הצעירות
והצעירים ,שכולם מלובשים היטב אך
דומעים מקור ומתכווצים מזעם .איך הם

רציתי לחזור לשם .רציתי לזכור את פולין כפי
שפגשתי אותה ב ,1987 -שנותיו האחרונות
של "מסך הברזל" :ארץ ענייה ,אפורה ,כבוית
מבט ,חיה במחסור ,חיה בעונש.

אמרו כאן אַ ְּׁש ֵרי יו ְֹּׁשבֵ י בֵ יתֶ ָך עוֹד יְּ הַ לְּ לּוָך
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ֶסלָּה? איך הם התפללו ממש כאן הַ ּטוֹב כִ י ֹלא

דרכם של חלוצי תורה ועבודה ,אנחנו זוכים

כָּלּו ַרחֲ מֶ יָך?
פרימו לוי נתן תשובה .פרימו לוי ,שלדברי

לראות יום-יום כמה העולם יפה .וזוכרים.
קוראים את הכתוב על הקיר ,וזוכרים את
שמות זקנינו ודודינו שלא זכינו להכירם;

אלי ויזל" ,מת באושוויץ ,רק  40שנה מאוחר
יותר" ,פרימו לוי השיב :היתה להם תקווה.

קוראים וזוכרים את השמות שנמצאו על דף

על סף בורות המוות היתה להם תקווה לחזור
הביתה ,לראות חיוך על פני אישה אהובה,

קטן שנזרק מקרון הרכבת ובו נכתב ע"י
המּובָּ לִׁ ים להריגה:
אנו מאשרים כי ב 7 -ביולי  1944יצאה

לחבק את הילדים ,לקבל את השבת עם
שולחן ערוך ונרות מאירים – בוֹאֲ כֶּם ל ָּשלוֹם

(שאּולְ אֵ י).
הפקודה לְ פַ נוֹת את גטו ָשאוְ ולִ י ְ

מַ לאֲ כֵי הַ ָּשלוֹם ,לעלות לארץ ישראל – ארץ
חמדת אבות.

ברצוננו לפרסם את שמותינו למען הדורות
הבאים:
 )1שמואל מינצברג בן שמעון ,מהעיר לודז',

ויקטור פראנקל תיאר את אותה התקווה,
וכך כתב" :ערב אחד ,בעוד כולנו רובצים על

פולין ,עם אשתו;  )2רייזלה ,לשעבר זקס,

רצפת הצריף שלנו עייפים עד-מוות ,וקערות
המרק בידינו ,פרץ לחדר אחד האסירים

ִמוַ יגּובָ ה;  )3פייגלה זקס ,אחותה;  )4פרידלה
ניסלביץ' ִמוַ יגּובָ ה ,הבת של נחום צבי.
איננו יודעים לאן מובילים אותנו .בגטו

בשקיעת חמה נפלאה .כשעמדנו בחוץ ,ראינו

ממתינים  2,000יהודים לפקודה ללכת .גורלנו

עננים קודרים בוהקים במערב ,וכל השמים
הומים מרוב עננים מתחלפים בצורותיהם

לא-ידוע-.האווירה-נוראה.
על החתום :במהרה בימינו מלכות ישראל,
שמואל מינצברג

והציע כי נצא אל מגרש המסדרים ונחזה

ובצבעיהם ,למן הכחול המפואר ועד לאדום
העמוק .בקתות-הטיט האפורות-המדכדכות

שמואל מינצברג – אתה שומע?! אנחנו

היו ניגוד חריף לצבעים העזים ,ואילו
השלוליות שעל האדמה הבוצנית שיקפו את
זוהר השמים .ואז ,לאחר כמה דקות של

זוכרים אותך ואת אשתך ,את רייזלה ,פייגלה
ופרידלה! ומלכות ישראל עליה חלמת אכן
קמה במהרה ,ובימינו כולנו נחושים להגשים

דומיה רבת-רגש ,אמרו האסירים איש

את התקווה שלך לדור ודור ולנצח נצחים –

לרעהו" :כמה יפה יכול היה העולם להיות!",
ואחד הוסיף" :ועוד יהיה!".
ואנחנו עדים :הנה כאן ,בארץ ישראל אליה
שאפתםִׁ ,במדינת ישראל עליה חלמתם,

שמואל מינצברג – אתה שומע?!
הו ִמיָה ,ו ְּל ַּפאֲ ֵּתי
ימה – נ ֶֶפ ׁש יְּ הו ִדי ֹ
ַּב ֵּלבָ ב ְּפנִ ָ
צו ִפיָה,
ימה – ַּעיִ ן ְּל ִצי ֹון ֹ
ִמזְּ ָרח ָק ִד ָ
ַּה ִת ְּקוָ ה ַּבת ְּׁש ֹנות ַּא ְּל ַּפיִ ם ,אנחנו ַּעם ָח ְּפ ִׁשי

בקיבוץ דתי אותו הגיתם ,אנחנו – צאצאי כל
השמות הרשומים על קיר הזיכרון וממשיכי

ְּב ַּא ְּר ֵּצנוֶ ,א ֶרץ ִצי ֹון ִוירו ָׁשלַּ יִ ם.
7

תנו אמון באימון  /שרה אריאל
לפני כשנה וחצי התחלתי ללמוד קורס

תפקידו של המאמן ,בשונה ממקצועות

מאמנים בבית הספר לאימון .OneLife

אחרים ,הוא ללוות ,לעודד ולהעצים .אנו
שואלים הרבה שאלות ומעלים אפשרויות

כמאמנת אישית וכלל השתתפות
בסדנאות חווייתיות ,הפתוחות

אבל לעולם איננו נותנים עצות או אומרים
למתאמן כיצד עליו לפעול .בדיוק

לקהל הרחב .בחרתי בלימודים
מפני שרציתי לרכוש מקצוע מעשי.

כמו בכושר גופני ,המתאמן צריך
לעשות את התרגילים  /להוביל את

נכנסתי ללימודים די מסוייגת
וחשדנית .סיימתי את הלימודים

השינוי ,בעצמו .בעקבות הסדנאות
והמפגשים הקבוצתיים של העבודה

כמי ששינתה את דפוסי חשיבתה
והתנהגותה ונפתחה לחוויות

המעשית ,התגבשה קבוצה מגוונת
של מאמנים ונוצרה הזדמנות

הקורס

היווה

את

הבסיס

לעבודתי

מיוחדת להציע לחברי יבנה אימון אישי על

חדשות ולהסתכלות אחרת על החיים.
כעת אני נמצאת בשלב העבודה המעשית,

ידי בוגרי בית הספר  .OneLifeאשמח

בסופה אגש למבחני לשכת המאמנים .כיום

"לשדך" לכל מי שירצה אימון את המאמן

אני שותפה לתהליכים של המתאמנים

המתאים לו .האימונים יתקיימו אצלנו

שלי ,בהם המתאמן לומד כיצד לנהל את
חייו מתוך אחריות ובחירה חופשית.

בקיבוץ ,ללא עלות .כל מה שנדרש מצד
המתאמן הוא הרצון לשפר או לשנות

במהלך האימונים ,אנו מפרקים דפוסים
מעכבים והמתאמן מקבל כלים לבחור

משהו בחייו ונכונות להשקיע בתהליך.
ניתן לפנות אלי לתיאום אימון ולקבלת

בחירות אשר מקדמות אותו בתחומים

מידע על סדנאות הפתוחות לקהל הרחב.

שונים ,הכל על פי המטרות שהוא מגדיר

נשמח להציע אימון גם לבני משפחה

לעצמו.

ולחברים מחוץ לקיבוץ.
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"נכללת ברשימת מצטייני דיקן הלימודים"
שמחים ומתרגשים לשמוע ולבשר על הצטיינותו של
דביר ליברמן בלימודיו

לפני מספר ימים קיבל דביר ליברמן ,הלומד באוניברסיטה הפתוחה תקשורת ויחסים
בינלאומיים ,מכתב וזה לשונו:
שלום רב,
הרינו שמחים להודיעך כי שמך נכלל ברשימת מצטייני דיקן הלימודים האקדמיים לשנת
הלימודים תשע"ז .ההצטיינות הזו היא מקור לגאווה לאוניברסיטה והוכחה ליכולות
הלימודיות שהפגנת בשנה האחרונה .מי ייתן וכך גם תראה השנה הבאה.
בברכה
פרופ' חיים סעדון  -דיקן הלימודים האקדמיים

יישר כוח והצלחה בהמשך!

ועדת השתלמויות

שינוי זמני הסעות לרכבת
החל מיום ראשון הקרוב –י"ג בטבת ()31.12
ההסעה לרכבת בבוקר תצא בשעה ( 7:15במקום )7:10
לכיוון תחנת הרכבת יבנה-מערב (במקום יבנה-מזרח).
השינוי יבוצע כניסיון למשך שבועיים .אשמח לתגובות
(חיוביות או שליליות) כדי שנוכל להסיק מסקנות בתום התקופה.
בברכה,
סיון לנג
(מ .השירותים)
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מנהלת הבנייה
לחברים שלום,

מנהלת הבנייה שמחה להזמין את כל החברות והחברים לשיחות עדכון ודיון.
כחצי שנה חלפה מאז נפגשנו ב"מעגלי שיח" ,ואנחנו מבקשים לעדכן אתכם על
ההתקדמות שנעשתה עד כה בצוותים השונים ,ולשתף אתכם בשאלות המרכזיות
הנמצאות על שולחננו.
כדי שכל אחד יוכל לא רק לשמוע אלא גם ,ובעיקר להשמיע ,החלטנו לקיים את
השיחות בחמש קבוצות ,בחלוקה המבוססת על הגילאים ועל מקום המגורים הנוכחי,
בהתאם לפירוט הבא:
א .מבוגרים – עציונים  :יום רביעי ט"ז בטבת 3 ,בינואר  ,2018בשעה .20.30
ב .צעירים – דיירי קוטג' לא מורחב  +אשכולים :יום ראשון כ' בטבת 7 ,בינואר ,2018
בשעה .21.00
ג .קומתיים – שכונה מרכזית  +שכונה חדשה :יום ראשון כ' בטבת 7 ,בינואר ,2018
בשעה .19.00
ד .גילאי הביניים – דיירי החמשושים ,הפעוטונים ,והקוטג'ים המורחבים:
יום רביעי כ"ג בטבת 10 ,בינואר  ,2018בשעה .19.00
ה .קומתיים – שכונה צפונית :יום רביעי כ"ג בטבת 10 ,בינואר  ,2018בשעה .21.00
כפי שניתן לראות ,החלוקה לקבוצות אינה שמית ,ואם המועד שנקבע איננו נוח לך –
אפשר לבוא לקבוצה אחרת ,במועד אחר.
כל המפגשים יתקיימו באולם האירועים.
את השיחות תנחה יפעת ניימן ,היועצת המלווה אותנו ,ויטלו בהן חלק נציגי צוותי
התכנון החברתי והיישובי.
בואו בשמחה לשמוע ,להשמיע ולהשפיע.
בברכת חברים ,נחמיה רפל  -מרכז מנהלת הבנייה
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מדרשת ח"י
יום ראשון י"ג בטבת 31.12.17 ,בשעה  8:45חוג תנ"ך – "מסע בספר תהילים  -עם חנה לבל.
יום שלישי ט"ו בטבת 2.1.18 ,בשעה 16:30
מועדון קריאה עם יהודית בר יש"ע-גרשוביץ – "הדבר" – אלבר קאמי.
בקרוב ...בקרוב...
יום ראשון כ"ז בטבת 14.1.18 ,בשעה  – 17:00פטרוני אמנות הרנסנס -עם
ד"ר אפי זיו.
יום שלישי כ"ט בטבת 16.1.18 ,בשעה –16:30מועדון קריאה עם יהודית
בר יש"ע גרשוביץ–"שום גמדים לא יבואו" – מרים שילה.
יום שלישי י"ד בשבט 30.1.18 ,בשעה  –17:00הסיפור האנושי מאחורי
הסיפור החלוצי – עם שרה ברנע – סיפורו של כפר השילוח.

נשמח לראותכם !!!
שלומית אלמוג וצוות העמותה.

"כך היינו"  -הצגה של קבוצת התיאטרון "עמך-רחובות"
ביום שני הקרוב ,י"ד בטבת תתקיים בשעה  10:00הצגה של קבוצת התיאטרון של "עמך-
רחובות" ,באולם בגבעת וושינגטון .ההצגה עברה שינויים ,נוספו קטעים ,וחלק מהשחקנים
התחלפו ,כך שגם מי שצפה בעבר ,מוזמן לצפות ולהתרגש מהכוחות של ניצולי השואה .משך
המופע  -כשעה .
זו הזמנה אישית לכל חבר וחברה לבוא ולצפות בהצגה.
תודה רבה-תמי חיות
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פרס שר הפנים לניהול תקין ואחריות חברתית הוענק למועצה
פרס משרד הפנים לניהול תקין ואחריות חברתית ברשויות מקומיות ,ניתן למועצה האזורית חבל
יבנה ,בטקס רב רושם שהתקיים בבנייני האומה .את הפרס העניק שר הפנים אריה
דרעי.
בחירת הרשויות להן יוענק הפרס נעשית על בסיס בדיקה מעמיקה של משרד הפנים,
הבודק את התנהלות המועצה בתחומים שונים כמו יעילות כספית ,ביצועי תקציב,
העסקת עובדים ,ניהול ההון האנושי והיערכות לחירום.
קבלת הפרס היא תעודת כבוד למועצה ,המצביעה על ניהול תקין והתנהלותן התקינה של
המחלקות השונות במועצה .עובדי המועצה המסורים מוכיחים שהם ראויים להיות שליחי
הציבור של תושביה

קונצרט מוזיקה בבית הספר עמיח"י
באולם הספורט בבית הספר עמיח''י התקיימו שני קונצרטים לכבוד חג החנוכה,
בהשתתפות תלמידים מכיתות ג' עד ו' ,שמשתתפים בתכנית משותפת בין בית
הספר ומסלול הוראת הכלי בקבוצה ,במכללת גבעת וושניגטון.
בראש התכנית עומדים עדינה פורטוביץ' ,רחלי גלאי וגדעון ברטלר מטעם
המכללה ,ורחל שפרון ותמר שמר מטעם בית הספר .בבית הספר עמיח"י חלה התקדמות רבה
בנושא פיתוח התלמידים וקידומם באמצעות לימודי המוזיקה והנגינה.
לקונצרטים הגיעו הורי הנגנים שהיו נרגשים מעצם המעמד ,הורים וילדים מאוחדים יחד סביב
האהבה לניגון ,עם כל ההשקעה הדרושה בכך.

טורניר המועצה בטניס שולחן
ברכות למשפחת צביקה ורבקית שריד ,הזוכה בטורניר הטניס-שולחן של המועצה ,שנה
שנייה ברציפות .הקפטן ומאמן הקבוצה המשפחתית הוא ניר שריד.
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שלושה בוגרי ישיבת מעלה גלבוע בין מסיימי קורס טיס
להתפתח בצורה אישית" .בישיבה שמחו
במסדר כנפיים מחזור  175של קורס טיס,
צעדו השבוע ע ל מגרש המסדרים שלושה
בוגרי ישיבת הקיבוץ הדתי מעלה גלבוע.

על כך ששלושה מבוגריהם נמנים עם
מסיימי קורס הטיס ובשיחה עם 'כיפה'

סגן יאיר ,מצטיין הקורס ,וסגן יובל

אמר ראש הישיבה ,הרב יהודה גלעד:

עת ידים לשרת בטייסת מטוסי תובלה.

" חשוב לזכור שיש לעם ישראל נציגים

סגן אילן מיועד לשרת כנווט קרב .זו אחת
הפעמים הנדירות ,בה שלושה חברים

מכל המגזרים ומכל המקומות ,ואנחנו
שמחים שתלמידינו לוקחים חלק כל כך

מאותו מוסד לימודי ,מסיימים את
הקורס הארוך וה מפרך ביותר בצה"ל .סגן

משמעותי בדבר הגדול הזה ...ברור
לנו שישיבה היא לא מכינה לקורס טיס,

אילן ,ש התחתן במהלך הקורס ,סיפר:
"התקופה בישיבה ,נתנה לי את הזמן

אלא מקום שמוציא בני תורה ואנשים
ערכיים ומוסריים בחברה הישראלית.

להתבגר ,לחשוב ,להיות בשל יותר.

אנחנו כמובן שמחים שבוגרינו מגיעים גם

במקום לעבור ישר ממסגרת של בית ספר

להישגים-האלה.

תיכון למסגרת הצבאית ,היה לי זמן
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מרפאה
אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני
שעות קבלה של ד"ר איברהים בריג'יתה:

שעות הקבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:

יום רביעי 12:00-08:00

יום ראשון 17:30-14:30
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:30-08:00ו15:30-14:30-

* האחיות מבקשות להזכיר שבכל פנייה לאחות בכוננות יש לחייג 4000

ארוחת ערב ב"מיני"
לנוחיותכם ,נמשיך להוריד ארוחת ערב בכל יום ל"מיני" (בשעות הפתיחה).
בבקשה להביא כלים מהבית.
הדס אלטמן  -ענף המזון.

ספירת מלאי בחנות המפעל

ביום ראשון ,י"ג בטבת 31.12.2017-
חנות המפעל תהיה פתוחה בין השעות 8:00-12:00
ותיסגר לאחר מכן לרגל ספירת מלאי.
בברכה ,צוות החנות

שהשמחה במעונם
מסיבת בר-המצווה של אריאל טחן תתקיים ביום רביעי ,ט"ז בטבת (.)3.1
העליה לתורה השבת-פרשת ויחי"
-----------------------------------בשבתות "אוף שימחעס" -עומדות דירות האירוח לרשות בעלי השמחה ,לפי הצורך.
באחריות בעלי השמחה להעביר הודעה לפרסום ב"מבית"  3שבועות לפני מועד השמחה.
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וַ עֲ נֵ נו  /דגנית גלס
וַ ֲענֵנּו בו ֵֹרא ע ֹולָּם
יתי עֵ ינֵי חַ ק ַלאי
כִׁ י ָּר ִׁא ִׁ
יבֵ שוֹת ,נשּואוֹת אֶּ ל
רּוחוֹת הַ ָּש ַמיִׁ ם
מבַ קשוֹת עָּ ִׁבים
ֶּשיָּבִׁ יאּו בש ֹו ָּרה
וַ ֲענֵנּו יוֹצֵ ר הָּ אֲ ָּדמָּ ה
יתי ִׁנבטֵ י ִׁחטָּ ה,
כִׁ י ָּר ִׁא ִׁ
ב ִׁצמא ֹונָּם ,פעּו ֵרי רגָּבִׁ ים
יטים מַ ֲעלָּה
מַ בִׁ ִׁ
בִׁ תפִׁ לָּה לָּרּוחַ
ֶּש ָּתבִׁ יא בשו ָֹּרה
וַ ֲענֵנּו אֲ דוֹן הָּ אֲ ד ֹונִׁים
כִׁ י ָּשמַ ע ִׁתי אֶּ נחַ ת ַמאֲ ִׁמינִׁים
כמֵ ִׁהים ,נוֹש ִׁאים תפִׁ לָּה
לִׁ פנֵי מֶּ לְֶּך מַ לכֵי הַ מלָּכִׁ ים
מבַ ק ִׁשים בִׁ ת ִׁחנָּה
ֶּשיִׁ שמַ ע ק ֹולָּם
ֶּשיָּבִׁ יא בשו ָֹּרה
ּומטָּ ר לִׁ ב ָּר ָּכה
ו ֵתן טַ ל ָּ
עַ ל פנֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה
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