שבועון קבוצת יבנה
י"ג באלול תשע"ה
()28.8.15

תמונה מתוך אתר "תפוז"

"כִּ י יִּ ָּק ֵרא ַקןִּ -צּפוֹר לְ פָּ נֶיָך בַ ֶד ֶרְךַ ,...שלֵחַ ְת ַשלַח אֶ ת-הָּ אֵ ם,...
לְ מַ עַ ן יִּ יטַ ב ָּלְך ,וְ הַ אֲ ַרכְ ָּת י ִָּּמים[ ".דברים כ"ב ,ז'-ח']

פרשת "כי תצא"
הדלקת נרות 18:50 :צאת השבת19:47 :
שבועון מספר 1160
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פרשת "כי תצא"
ליל שבת
 18:50הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – יעקב וכמן

08:00
09:30

תפילת שחרית
תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת
לאחר התפילה ,שיעור פרשת השבוע בבית הכנסת – ראובן קומפניינו

12:45
13:30

תהילים לנשים  -בבית המדרש
תפילת מנחה גדולה

12:50
16:30

שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות
שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

17:45

שיעור בפרשת השבוע בבית סביון –עינת לוי

17:00

משק ילדים פתוח לביקורים למשך שעה וחצי

17:15
17:30

תפילת מנחה קטנה
שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת

18:00
19:47

הבית האדום פתוח לביקורים למשך שעה
תפילת ערבית והבדלה

21:30

אסיפת חברים

שהשמחה במעונם
מזל טוב למשפחת שריד – לסבתא יוכבד להולדת הנינה
וליהודה וחנה להולדת הנכדה ,בת ללירון ועומר.
מזל טוב לשלומית ואליה רוזן (מדריך בתיכון) להולדת הבן.
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נקודה למחשבה" :קנה מידה" למצב האדם
בפרשת השבוע (דברים כה ,יג) ,מופיע
האיסור להחזיק אבני משקולת במידות
לא מדויקות (לא להחזיק אבן מדידה
ששוקלת פחות ממה שכתוב עליה
וכדומה) .המצווה הבאה בפרשה היא
זכירת מעשה עמלק .חכמים מלמדים
אותנו את הקשר בין שתי המצוות" :על
עוון זה בא עמלק" ,דהיינו שהטעם
לסמיכות פרשת משקלות לזכירת עמלק
הוא כי עמלק בא בגין עוון משקלות.
ולכאורה אינו מובן ,מהי חומרת עוון
משקלות ,עד כדי כך שמפני עוון זה בא
עמלק?
הדברים יובנו בהקשר של עבודת האדם
לקונו :כאשר בא היצר הרע להחטיא את
האדם ,הוא אינו משכנע מתחילה את
האדם שימרוד בהקב"ה ,אלא בתחילה
מנסה היצר לעשות "חסרון" ב"מידה".
אומנם ,היצר מסכים שיש להתנהג לפי
"מידות" והגבלות של השולחן ערוך .מכל
מקום ,טוען היצר ,שאם המידה (שאותה
קבעה התורה) תהיה "חסרה" ,ובפרט
אם החיסרון הוא רק ב"כלשהו" (חסרון
קל ביותר) ,לא יקרה כלום.
ויתרה מזו ,היצר מסכים שליהודי יהיה
"אבן שלימה וצדק" ,רק שרוצה שבנוסף
לאבן שלמה ,תהיה ליהודי גם אבן
שאינה שלמה .דהיינו ,שטענת היצר היא
שישנן לישראל שתי "מידות" ,כלומר,
שני עניינים שונים :עניין רוחני ועניין
גשמי ,בנוגע לענייני הנשמה  -שם נוגע
שה"מידה" תהיה בדיוק לפי ההגבלות
של השולחן ערוך ,אך כאשר מדובר

בענייני הגוף וענייניו הגשמיים של
האדם ,שם מותר להתאים את ה"מידה"
שתהיה כפי ה"מדות" של דרכי העולם.
על עמלק נאמר" :אשר קרך בדרך"
(דברים כה ,יח) ,ומפרש המדרש" ,קרך"
מלשון קרירות (תנחומא סוף פרשתנו).
וזו משמעות קרירות זו :כאשר בנ"י הלכו
למתן תורה ,ורצו להכריז נעשה קודם
לנשמע ,הן אם יבינו והן אם לאו ,יקיימו
מה שישמעו  -בא עמלק ופעל בקרירות.
עמלק ,שהיה צאצא של אברהם ויצחק,
לא הסכים על הנהגת יעקב ,שנקרא
"איש תם יושב אהלים" .טענתו היא:
"יושב אהלים" -ללמוד תורה  -הוא
מסכים ,אבל "איש תם" ,לא לשאול
תחילה במה מדובר ומה ידרשו ממנו,
אלא נעשה קודם לנשמע  -על זה אינו
מסכים.
וזהו שמפני "עוון משקולות" " -בא
עמלק" ,כי תחילת "ביאתו" של עמלק
ויצר הרע אינה במרידה גלויה נגד ה' ,כי
אם בהטלת ספקות במוח האדם (עמלק
בגימטריא ספק) ,שאולי בנוגע לענייני
הגוף והעולם החומרי אפשר להתאים את
ה"מידות" לפי דעתו ורצונו הפרטי.
וכדי להיות בטוח ולהישמר מ"ביאת
עמלק" צריך האדם להיות זהיר
במשקלות ,שכל עניני האדם יהיו רק עם
"איפה שלמה וצדק" אחת ,ועל פי מידות
והגבלות התורה ,מתוך קבלת עול של
"נעשה ונשמע".
בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה
ומתוקה ,ולגאולה ושלימה .זיו כוכבא
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לקראת פתיחת שנת הלימודים בביה"ס העל יסודי
זכיתי לעבוד בחינוך הקיבוצי בשלוש

ההרחבה ,וגם בקיבוצים הדתיים בדרום

השנים האחרונות בהן נחשפתי לערכיו
הייחודיים ,עוצמתו וחשיבותו בבניין

יש תהליכי שינוי דמוגרפיים שמשפיעים
על הכיוון החינוכי .כדי שבית הספר

הקיבוץ .כעת בחזרתי לבית הספר אני
לוקח עמי את אשר למדתי ואשאף לשלב

האידיאולוגית
בייחודיות
ימשיך
המאפיינת אותו ,ראשית ,בית הספר

במידה שאפשר את עקרונות החינוך
הקיבוצי בבית הספר ולשתף פעולה בין

צריך להמשיך ולהתקדם בכל התחומים
ולתת מענה חינוכי הכי טוב שאפשר.

המערכות.
בתחילת הקיץ קיבל בית הספר תעודה

אולם כנראה שזה לא מספיק ,ולכן עלינו
לפנות לקהילות נוספות באזור הקרוב

מטעם החינוך הדתי ,להלן ציטוט מתוך
דברים שכתב אברהם ליפשיץ ראש

והרחוק (יש כבר פניות מאזור גוש שקף,
מטה יהודה ומזכרת בתיה) שמעוניינים

החמ"ד (חינוך ממלכתי דתי):
"כדי לחזק את חדוות הדעת והמצוינות

בקו החינוכי שלנו .מבחינת קבוצת יבנה
בית הספר זקוק להמשך התמיכה

בכל מקצועות הלימוד ,קיבלו מנהלי בתי

החברים

הספר

העל

יסודיים

"תעודה

בעידוד,

ולמעורבות

של

בית

בסבלנות והסברת פנים למצב שמוסד

ספרית" .התעודה מהווה מקור לחיזוק,
ותסייע לצוותי החינוך" ,להכיר את

חינוכי עם מאות תלמידים חי פועל
ולפעמים בועט בתוך קיבוץ ,במשאבים

מקומם" ולהגדיר באופן מדויק "לאן
הולכים".

חומריים ובכוח אדם.
ואם בכוח אדם עסקינן אני שמח לשתף

בדירוג של החמ"ד בכל הקטגוריות
הלימודיות שמסכמות את הישגנו

אתכם ברשימת חברי הצוות החדשים,
חברים ותושבים מקבוצת יבנה:

הלימודיים בארבע השנים האחרונות
דורגנו ברבעון הראשון  -הגבוה ביותר.

שרה אריאל  -אם בית פנימייה.
תמר גוטליב  -מורה לתנ"ך ועוזרת מחנכת.

זוהי הכרה חשובה שמלמדת על עבודה
חינוכית איכותית שנעשית בבית הספר.

רני יעקובי  -רכזת חברתית.
יעל היבש – מחנכת.

יחד עם תוצאות יפות אלו ,חשוב לדעת
שבית הספר נמצא בתחרות קשה עם בתי

יהל מימון  -מדריכת י"א.
נדב זיו  -מדריך י"א.

ספר איכותיים באזור ,ולראייה רק 65%

שלומית מנשאוף  -מדריכת י"ב.

מתלמידי עמיח"י נקלטו אצלנו השנה.

אביהו אשבל  -מדריך י'.

והדרישות
ביישובים
הדמוגרפיה
החינוכיות באזור השתנו בעקבות שכונות

אושרית חיימי  -מדריכת י'.

4

הם מצטרפים לאנשי הצוות הוותיקים:

בשנת הלימודים הקרובה יתבצע שינוי

אהרון אסולין ,אוריאל אסולין ,תמר
בזק ,מיכה בית אריה ,איתי בנדב ,יעל

במבנה יום הלימודים בבית הספר.
היום ייפתח בשעה  8:00בתפילת שחרית

גדסי ,מושיק גרוס ,אריה הקהל ,איל
זנה ,יהודה יוסף (צ'ף) ,אחיעד כהן,

(בעבר התפילה החלה ב .)7:10-ההחלטה
התקבלה מתוך רצון לפתוח את היום

אביטל עופרן ,אילה צרויה ,ניר שריד,
אליה רוזן.

בתפילה מכובדת ומחנכת בנוכחות כל
חברי הצוות .השינוי גורר איחור בסיום

כפי שניתן להתרשם ,חברים ותושבים

הלימודים ,וצפוי עומס רב בכביש הגישה

רבים מעורבים בעשייה החינוכית בבית

לבתי הספר בסמוך ל 8:00-בבוקר ואולי

הספר .אני רואה זאת כנדבך חשוב
באיכות החינוך ובחיזוק הקשר עם

עוד הפתעות שנגלה בהמשך.
אשמח לשמוע הערות והארות מהחברים

לחדשים

ולדווח מעת לעת על הנעשה בבית הספר.
נאחל לכל התלמידים ואנשי הצוות

כולנו שמנו לב שנבנתה גדר סביב
הפנימיה ,המראה החדש והתחושה

שתהיה השנה הבאה עלינו לטובה ,שנה
של התקדמות ,יצירה והצלחה.

שהוא יוצר מצריכים קצת סבלנות כדי
להתרגל .כפי שכבר נכתב ,זו דרישה מכל

שהקב"ה יברך את כל מעשי ידינו.

הקיבוץ .בהצלחה
ולוותיקים.

לכולם,

יאיר לסלוי

מוסדות החינוך בפיקוח משרד החינוך.
ההחלטה על תוואי הגדר נעשתה בשיתוף
מלא עם מרכזת ענפי השירותים .מקווה
שהמפגע בנוף הקיבוצי יישכח בקרוב
ונוכל להשתמש בגדר גם ככלי חינוכי.

מרצה אורח
בשבת פרשת כי תבוא נארח את

הרב שרון שלום
שיעביר שיעור בבית הכנסת לאחר התפילה:
"בין כותנות עור לכותנות אור בין זיהוי לזהות"
ובשבת אחה"צ בשעה  17:30הרצאה בבית הכנסת:
"מסיני לאתיופיה-העלייה לישראל חורבן בית המקדש של ביתא ישראל"
עידו עפרוני ודוד הראל
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בבוקר נוסע בערב הוא שב
החופש הגדול מסתיים .אט אט חוזרים

להלן הנחיות ענף הרכב וצוות רכב:

הרכבים הביתה מחופשת הקיץ לאחר

מילוי דלק

שגמאו מרחק רב .תחת ענף הרכב ישנם

 בסוף הנסיעה יש להחזיר את הרכב

כ 130-רכבים ,רובם קטנים .הרכבים

עם מיכל דלק מלא.
חניה:

מטופלים בעיקר במוסך ביבנה .מספר כה
רב של רכבים דורש היערכות בכל יום
מחדש ועושה זאת צוות הכולל את:

 בסיום הנסיעה אין להשאיר מכוניות
ליד הבית .יש להחזיר את הרכב

שמוליק ליברמן-מנהל ענף הרכב
אבשלום כהן – סדרן הרכב

למגרש החנייה המרכזי ואת
המפתחות לארון .היערכות הענף

רותי דיטור  -מזכירה
מרב ש .ויוסי ש – .נהגי היסעים

ליום חדש מתחילה מוקדם בבקר.
רכב שלא הוחזר בסיום הנסיעה

חיליק עפרוני  -אחראי אחזקה
שמחה ברלב – נהג בית

"וסתם חונה ליד הבית" עלול לשבש
את היערכות סידור הרכב.

חזקי מונדרר – עובד כללי
אנחנו מבקשים לחזק את שיתוף הפעולה
בין המשתמשים לבין הצוות .הואיל
והרכבים שלנו נמסרים מיד ליד הרי
מדובר כאן ,לא פחות ,בשיתוף הפעולה
בין הנהגים והנוסעים ,ובינם לבין עצמם.

 סיימת את הנסיעה  -החזר את הרכב
ו"סגור את הנסיעה"!
כיצד חונים?
 יש להחנות "ברוורס" כך שהחלק
האחורי יישק לאבני השפה ולא
להיפך (הפגוש נמוך ומתחכך באבני
השפה).
 בחנייה ,נא לא ללחוץ את צמיגי
הרכב כלפי אבני השפה כדי לא לפגוע
בתקינות הצמיג.
ניקיון הרכבים
 שימרו על הניקיון – בסיום הנסיעה
פנו את הלכלוך מהרכב .את הרכבים
אנחנו "מוציאים" לשטיפה וניקוי
יסודי פעם בחודש ובכל זאת ,ולו
למען הבאים אחריכם ,השאירו את
הרכב נקי .אם נשארו סנדוויץ',
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עוגייה ,פירות וירקות אל תשאירם

לראות אם אין איזה פגיעה ברכב או

ואל תבנה על כך שאת הנוסעים
אחריך יתקוף רעב והם שיאכלו

ח"ו פנצ'ר.

אותם.
 חלב שנשפך  -אומרים שאין בוכים
על חלב שנשפך .לא מדויק .כשנשפך

 פגעת נפגעת – דווח מיידית לסדרן
רכב או לשמוליק.
החלפת גלגל בגלל תקר – דווח
טלפונית.

חלב ברכב זה גורם לריח רע שנבלע

 דיווח תקלות בשגרה – על התקלות

בתוך הרכב וקשה להרחיקו אלא

דווחו בפתקים ורשמו את שמכם

בניקוי מיוחד .ועל כן ,נשפך החלב

ואת מספר הטלפון .היו בטוחים שכל

אל תאמר אין בוכים וגו' .ההמלצה
שלנו – אל תשפוך חלב ברכב.

תקלה נבדקת ומטופלת.

 נסיעה עם שעירים ,הולכי על ארבע
– השיער הנושר ונשאר ברכב

 שעונים ונורות אזהרה  -שימו לב
לשעונים ונורות ההתראה של הרכב.
כשהן נדלקות יש להתייחס לכך בכל

מהובלת כלבים גורם לעוגמת נפש

הרצינות .לעצור בצד ,ורק במקום
בטוח ,ולהתקשר.

ברור לנו שלעתים זה צורך אמיתי
(גם הכלב לפעמים צריך לראות

 רעשי רקע מוזרים  -שמעת רעש

רבה ושאט נפש של נוסעים רבים.

רופא) .אז מה אנחנו בסך הכול
מבקשים? כסו היטב את הריפוד
ובגמר הנסיעה גשו לנקודת שטיפת
הרכב במוסך והשתמשו בשואב
האבק להסרת השיער.
תקלות
 בדוק את הרכב לפני ובסיום
הנסיעה – לפני ובסיום הנסיעה יש
לבצע בדיקה חיצונית של הרכב כדי

מוזר? נהג באותה צורה ,עצור בצד
במקום בטוח והתקשר.
סידור נסיעות לנהגי "היסעים"
תכנית הנסיעות נקבעת ע"י שמוליק .עם
בקשה נוספת יש לפנות לשמוליק ולא
ישירות לנהגים.
*המשתמשים  -הכוונה לגברים ונשים
כאחד
סעו בבטחה
שמוליק ליברמן-מנהל ענף הרכב
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מלחמה בהפתעה  -שלא נדע 2
בשבוע שיחול בתאריך כ"ב באלול 6.9 ,נתרגל
מצב חירום רב מערכתי
חלק ממהות התרגיל הינו גורם ההפתעה .לפיכך המועד
המדויק אינו מפורסם.
צוותי הביטחון ,החילוץ והבריאות קיבלו התרעה כללית על הצורך בהתייצבות.
פרטים נוספים על התרגיל יפורסמו בהרחבה בגיליון הבא.
בברכת המשך קיץ שקט

צח"י

חוגגים בירוק
ביום ראשון הקרוב ט"ו אלול 30.8.15 ,בשעה 17.00
יתקיים על הדשא שליד בית הכנסת בניר גלים
הפנינג לסיום החופש ולקראת פתיחת חוגי המועצה.
בצד החשיפה לחוגים יהיו סדנאות יצירה ירוקות ,מתחם בועות סבון ומתחם תיפוף ירוק.
בשעה  18.30תיערך הצגה ירוקה .כל מי שיביא בקבוק או קופסת קרטון למחזור ישתתף
בהגרלה ירוקה נושאת פרס ירוק .מחכים לכם!!
גדי סימון וצוות המתנ"ס

לאורית פרל
משתתפים בצערך ובצער
המשפחה
על מות אביכם
אברהם זילברמן ז"ל
מן השמים תנוחמו

בית קבוצת יבנה
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על עלות תכניות הבנייה – דעה אישית
גילוי נאות :למרות דבריהם של משה

שנקיים יהיה אפקטיבי ,כדאי שיהיה לנו

ודני בעלון הקודם ,אני עדיין נוטה

בסיס משותף של הנתונים של עלויות

לתמוך בתכנית המורחבת.

הבנייה.

אני רוצה להעלות שתי נקודות

אני חושב שאם כל אחד

באשר לשאלת חישוב העלויות

יעשה

ההיערכות

של הבנייה.

הפרטיות שלו (סביר להניח

ראשית,

חושב שאנחנו

אני

את

שבאופן

התומך

את

צריכים להביא בחשבון שככלל,
קל יותר לדייק בתמחור בנייה חדשה

עמדתו ,)...יהיה קשה להגיע
להכרעה .כשהטלנו על צוות נבחר להביא

מאשר לדייק בתמחור שיפוץ של מבנים
קיימים .בשיפוץ של מבנה קיים יש יותר

בפני הציבור שתי חלופות ,ביקשנו גם
שהחלופות יתומחרו .אני ממליץ שכל עוד

מרכיבים שקשה לצפות מאשר בבנייה
חדשה.

לא מוכח שתמחור הצוות שהושקעה בו
הרבה מחשבה הוא שגוי – הוא יהיה

הנקודה השנייה והחשובה יותר היא שאני

הבסיס לדיון.

שכדי

חושב

שהדיון

הציבורי

צביקי טסלר

תערוכת נעליים


ביום ראשון ,כ"ב אלול 6.9 ,בין השעות  16:00ל 19:00-תתקיים במשטח

מכירת נעליים של מחסן הקיבוצים ,המכונה "חיים נעליים".
בתערוכה יוצגו גם נעלי ספורט לילדים ולמבוגרים מהחברות המובילות
ובמחירים נוחים.
ביום שני כ"ג אלול 7.9 ,בין השעות  17:00ל 19:00-תתקיים במחסן בגדים

מכירה של בגדי ילדים ( )16-0לבנות ולבנים .אופנת "יהלי" לבנות ולבנים אופנת
"נועם".
פרטים נוספים יתפרסמו בלוחות המודעות.

עפרה גוטליב

9

המוכתר
סיפורה של קבוצת יבנה ,וזוג עולים

ואכן ,חתונה משפחתית ומצומצמת.

ציוניים  ,1938מנחם ורות בר דרומא
ז"ל:

החתונה מתבצעת בביתו של מנחם
באמסטרדם .אחרי החתונה כבר לא היה

סיפורנו מתחיל בזוג צעירים הנפגשים
בהכשרה בהולנד לקראת

זמן לחופשה .צריך להתארגן לנסיעה
ברכבת המובילה לנמל.

לארץ
תנועת

יומיים לאחר החתונה
המזוודות בידיים ,זהו כל

עלייה חלוצית
ישראל ,הכשרת

חלוצים

המטען .מאות מבני
ההכשרה צובאים על

רות לבית ''ריק'' היא
מבשלת בהכשרה .מנחם

תחנת הרכבת .פותחים
וריקודים
בשירה

בח''ד
דתיים).

(ברית

בר דרומא לבית ''קלרקופר'' לומד
ומתמחה ברפת ,פלחה ומספוא .עובד

בהזדהות עצומה עם בני הזוג
המאושרים .כל אחד מההכשרה הרגיש

בחווה גדולה אצל איכר הולנדי נחמד.

''כאילו הוא יצא ממצרים'' .התרגשות

בחווה יש טרקטורים ומכונות ורפת

בשיאה ,רגע מכונן .הפרידה מהמשפחה

גדולה .מנחם לומד במכללה חקלאית
במשך כשלוש שנים .הימים לפני פרוץ

הייתה אכן קשה ,אך הורי מנחם היו
גאים מאד בבני הזוג .משאת חייו של

מלחמת העולם השנייה ,בימים ההם היה
קושי גדול להשיג היתרי עלייה,

האב התגשמה .עבור חלק מבני המשפחה
הייתה זו פרידה לנצח.

סרטיפיקטים .גרמניה הפכה נאצית ועל
אירופה עננה שחורה .מנחם הצעיר היה

בראיון שנערך והוקלט בתחילת שנות
השבעים ע''י מיכאל פרלמן ונתן ריין על

בקיא בשפות ובמיוחד בעברית .כדי

העלייה סיפר מנחם:

לקבל היתר עלייה חשוב היה לדעת

"אחרי הפלגה ארוכה הגענו לנמל חיפה.

עברית ,חקלאות ,שפות וידע כללי .על כל
אלה מקבלים ניקוד .היא ,רות ,פליטה

בשלב ראשון התוכנית הייתה להגיע
לפתח תקווה ל''רודגס'' ולכן החלטנו

מגרמניה .לעולים אלה יש עדיפות
בסידור העלייה לארץ .מכל מקום ,אחרי

לנסות את החיים שם ,למרות שלי
אישית היו חברים במושב הזורעים אשר

שלוש שנים הם זוכים באישור המיוחל,

התארגן בסג'רה ,ואחרים בכפר חסידים,

הראשון והיחיד שההכשרה הזו קיבלה

וחשבתי על צורת חיים כזו .הגענו עם

לשנה זו .התנאי הוא חתונה מצומצמת
ומהירה ,כך אפשר לנצל סרטיפיקט אחד

שתי מזוודות וארגז לקיבוץ רודגס...
כמובן לא שכחתי את נעלי העץ שלנו ,על

לזוג חלוצים.

מנת לעבוד ברפת ,כמו שהורגלנו בהולנד.
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הגענו אחרי מספר שעות לפתח תקווה,

שהפכוהו למגורים) .ולך רות מצאתי

שם חיכה לנו עגלון שאמור היה להביאנו
למקום הקסום עליו חלמנו והשתוקקנו

מקום עם עוד שתי חביבות בליפט אחר".
הזוג הצעיר חטף הלם .לא כך חשבו

להכיר .העגלון עם זוג הפרדות שלקח
אותנו מתחנת האוטובוס שמו היה 'משה

שיהיה ,הם ייחלו בכיליון עיניים להגיע
לארץ המובטחת'' ,ארץ זבת חלב ודבש''.

גליקמו  -איש מזל .כשמו כן הוא לא.
ובדרך סיפר לנו הוראות איך לנהוג

במשך חצי שנה הבטיח החצרן שעוד מעט
יתפנה מקום ,וזה לא קרה .מנחם הוכנס

בקיבוץ .כמובן מילותיו הן המילים

לליפט שהיה שורץ פשפשים .למחרת

הראשונות ששמענו בארץ ישראל ,ארץ

הבעיר אש ושרף קלות את הליפט נגד

הקודש .ואנו בצמא הקשבנו לו .משה
אמר :אין לכם לאן לבוא אלא לקיבוץ?

יצורים אלו שמימיו לא פגש בהולנד.
למחרת הבעיר אש ושרף קלות את

אם אתם הולכים ,תשתדלו לא לעבוד
קשה ,גם ממילא בקושי יש עבודה .אבל

הליפט נגד יצורים אלו שמימיו לא פגש
בהולנד .ואז קצה סבלנותם ובנימוס

אתם אומרים שאתם מהולנד ,אז בוודאי
לא תשמעו בעצתי.

הודיעו כי יעזבו את הקיבוץ ,כי החיים
הזוגיים שלהם חשובים יותר מהחלוציות

סוף כל סוף הגענו לרודגס ,פרקנו את
הפקלעך  .לרות היה אח בשם יולה ריק

בקיבוץ .באותו ערב נמצא הליפט
המיוחל .כעבור זמן הודיע האח יולה על

שכבר היה חבר בקיבוץ .הוא היה מפקד
הגפירים ברודגס( .נוטרים מטעם הצבא

עזיבתו את רודגס ,ויצא להשלים את
לימודי הרפואה שלא סיים בגרמניה ,לא

האנגלי) .מין ''ביטחוניסט''.
בהתרגשות רבה קיבל את האחות שלא

לפני שניגש לחצרן ושאל :הזוג הזה לא
עשה לך כלום!!! מדוע לא מצאת להם

ראה כ 4 -שנים וכמובן לפי נוהג המקום,

מקום במשך חצי שנה? והחצרן המיוקק,

לקח אותם לחצרן על מנת שיארגן להם

ברוב חוכמתו ענה :קודם זה פרסומת

מקום ללון.
ואסיים את הקטע הזה בסיפור:

טובה ,להראות שהקיבוץ מלא ואין
מקום .סימן שכולם אוהבים אותו .שנית,

החצרן היה ''יקה'' ,כמו רוב תושבי
רודגס .הוא פתח ואמר" :דעו לכם שאנו

אני לא רוצה יותר ילדים בקיבוץ .יש לנו
כבר עשרים ילדים ,ופסק  -זה יותר מדי!

במצוקת מקום כי הקיבוץ כבר מלא
אנשים ואין לי מקום להלין אתכם ביחד,

וגם אין לנו כסף לגדל ילדים כעת ...אס
סה לא יהיה טופ שהם ביחד .אתה מבין

אבל ידעתי שתגיעו אלינו ולכן הכנתי
למנחם מקום עם עוד רווק אחד

נכון? ככה שח לו החצרן שהיה כל יכול
בקיבוץ של פעם.

מעץ

מרדכי בר דרומא (גוגל)

ב''ליפט''

(מין

ארגז

מכולה

המשך יבוא...
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לעולים החדשים
"בני השש ובני השבע
אלף-בית ,אלף-בית,
מציירים בגיר וצבע
אלף-בית ,אלף-בית,
ויוצאות במחול מחניים
אלף ,אלף-בית,
אותיות עשרים ושתיים
אלף-בית".
לילדינו היקרים – המתחילים בעוד רגע ללמוד בכיתה א'
אייל איתן ,רותם איתן ,איתן ברוכי,
אורי ברלב ,אורי גרוס ,אופק הראל,
יואב זנה ,יהל לב ,מתן ליבר ,גל לנג,
הדס פישביין ,תומר פניני ,יאיר קנדל ומיכל קריק
שתצליחו ללמוד את עשרים ושתיים האותיות ואיתן לקרא ולכתוב ,ליצור ,לאהוב
וליהנות מעולם הלמידה.
"המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם
ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ"
אלי כהן – מרכז חינוך

לשמוע אל הרינה ואל התפילה
הנכם מוזמנים לערב של ניגונים ,נעימות ופרקי חזנות מקומיים עם
אהוד איתן ,עידו ומגל עפרוני ועם הרב אילעאי עופרן
האירוע יתקיים ביום ראשון כ"ב באלול  6.9בשעה  20:30באולם אירועים
(הניגונים מתוך מחזור התפילה בנוסח המקומי)
ועדת תרבות
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מתחילים מחדש במרכז הלמידה!
הורים ותלמידים שלום,
שנת הלימודים תשע"ו תיפתח ,אי"ה ,בשבוע הבא .במקביל מרכז הלמידה פותח את
שעריו לעזרה ותמיכה לפי צורך או הפניית הצוות המקצועי של ביה"ס אליי( ,השנה
ההתארגנות תהייה קצת שונה ,פרטים בהמשך).
ושוב תזכורת :חשוב שנעבוד לפי נוהל מסודר .רצוי להשאיר הודעה מסודרת שבה
מצויין שם הילד ,כיתה ,מחנך/מורה מקצועי ,התחום המצריך עזרה ,וכמה יחידות
לימוד  -לבגרויות לתלמידי התיכון.
ילדים בביה"ס היסודי המקבלים עזרה במסגרת תכנית תה"ל או שילוב ,לא יהיו
בעדיפות ראשונה לתמיכה דרך המרכז ,לעומת תלמיד שאינו מקבל כל תמיכה.
תלמידי

החטיבה

מתבקשים

לפנות

בהקדם

לדורית

רמיאל

היועצת.

תלמידי התיכון הזקוקים לעזרה ,השלמת בגרויות וכו' יפנו בהקדם ליועצת/מחנך כדי
להתארגן לתכנית לימודים שתאפשר את התגבור במהלך השנה.
מזכירה שאין לפנות ישירות למורים לתיאום שיעור בלי שהייתה פנייה אל אלי כהן או
אליי .ברצוני להזכיר שוב :המטרה העיקרית של מרכז הלמידה היא להוות תגבור
בלמידה ובשום אופן לא תחליף לבי"ס! בחופשת הקיץ מרכז הלמידה פעל על פי צורך
ונענה לפניות שהיו .יישר כח לכל התלמידים שהתפנו להשלמת פערים לקראת השנה
החדשה.
בכל שנה אני עורכת רישום מחדש ,ולכן לא להסתמך על כך שילדיכם כבר רשומים.
כתובת להשארת בקשות  - gotlib00@walla.comאו בווצאפ או אצל אלי כהן
* הזקוקים לעזרה באנגלית מתבקשים להשאיר גם אצלי את נוסח ההודעה.
ומכאן שלוחות ברכות לכל הלומדים והמלמדים,
שנת לימודים פורייה ועד אז המשך חופשה נעימה ושקטה!
מזל גוטליב וצוות מורי
מרכז למידה"-לומדים להצליח"
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שולחנם של מזכירי הפנים
השבוע עבר עלינו "שבוע ההיערכות" של

המזכירות בחנה את לוח השנה והגענו

מערכת החינוך .הדבר ניכר בשבילים,
בחד"א ובסידור הרכב .השבוע האחרון

למסקנה שנוכל להתחיל באספות בנייה רק
מיד לאחר החגים (של השנה הקרובה) .עד

הצטרף לשבועות שקדמו לו בכך שקשה
לקיים בהם ישיבות של הוועדות השונות

אז צריך להשלים עוד מספר הכנות ובעיקר
לאשר במוסדות את מודל התקצוב,

בגלל חופשות ותוכניות אישיות של

ולשלוח לחברים חומר רקע לקראת

החברים .לשמחתנו 'מבית' (העיתון הנפוץ

הדיונים.

ביותר אצלנו) אינו בחופש .הדיון המתחדש
בו על חלופות הבנייה הוא ראוי ורצוי .טוב

חוה"מ סוכות  -במזכירות התקיים דיון על
פעילות בחוה"מ והשפעתה על מערך

יהיה שהכותבים מכל הכיוונים יפרידו בין
מרחב הדעות בו הכל לגיטימי ,לבין מרחב

העבודה .הנושא הזה כבר נדון אצלנו לא
פעם מתוך הרצון להרגיש קצת יותר

העובדות ,שם חובה לדייק .מהתגובות
שהגיעו אלינו מתקבל הרושם שחברים

"מועד" בחול המועד .מצד שני ,אם כבר
מקצרים את יום העבודה ,ראוי שזה יהיה

רבים טרם גיבשו את דעתם ,ועל כן יש
מקום עדיין לשכנוע הדדי .חשוב

לטובת מימוש של ערך קהילתי  /דתי /
תרבותי אחר .בסופו של דיון הוחלט לאמץ

שההחלטות שנקבל תהיינה מבוססות
ומתוך שכנוע אמיתי.

את היוזמה של ועדות דת ותרבות ,ולקיים
ביום שלישי ,א' דחוהמ"ס .29.9 ,יום

אסיפת חברים – לאחר הפסקה ארוכה,
תתקיים במוצ"ש אסיפה בה נקבל סקירה

"הקהל" לציון סיומה של שנת השמיטה.
היום יכלול – התכנסות ,שיעורים,

על מאזני הקיבוץ בסיום שנת .2014

סדנאות ,טיול ועוד .הפעילות תתחיל בשעה

הציבור מוזמן לשמוע ,לנסות להבין ,ובסוף

 11:00בבוקר ותימשך עד שעות הערב

גם לאשר .יש חברים הנוטים לספר לעצמם
ולסביבתם ש"אף פעם לא מספרים לנו מה

המוקדמות .אנו מקווים שמירב החברים
והענפים ימצאו את הדרך להתאים את יום

מצבנו הכספי" .גם חברים אלו מוזמנים
לשמוע ולראות שהכול גלוי וידוע .בתור

העבודה כדי לקחת חלק בפעילויות .בקרוב
תפורסם תכנית מפורטת ,בינתיים שריינו

בונוס ,לאלו שיגיעו לאסיפה מצפה בונוס,
בדמותו של דיון על הבונוס בגין תוצאות

את התאריך.
שבת שלום ושבוע טוב.

 2014בהתאם למודל עליו החלטנו בעבר.

זאב ואסף
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סיורי סליחות
במסגרת אירועי חודש אלול,
אנו מזמינים אתכם לצאת לסיורי סליחות בירושלים.
באפשרותכם להירשם לאחד משני הסיורים המוצעים:
סיור סליחות  - 1בהדרכת מדריך מחברת MORE
יציאה מיבנה20:00 :
תאריך :י"ח באלול2.9 ,
נגיע לעיר העתיקה ,אל הרובע היהודי ,לחלוק ולחוות את האווירה
הייחודית ולשמוע שירים ,לבקר במניינים מגוונים ,לשיר ולשמוע פיוטי סליחות גם בשעות
הקטנות של הלילה .נעבור בין בתי הכנסת אליהם באים להתפלל תושבי הרובע .אנחנו
מזמינים אתכם לסיור עשיר ומלא ברוחניות וסיפורים בין סמטאותיו ותצפיותיו של הרובע
היהודי .הסיור מסתיים בכותל המערבי.
משך הסיור :כ 3 -שעות.
סיור סליחות  - 2בהדרכתו של איל רוטשילד
תאריך :כ"ג באלול 7.9 ,יציאה מיבנה21:00 :
סיור ייחודי בירושלים בעקבות הסליחה והתשובה .במסגרת הסיור נמסור עצמנו בידיה של
ירושלים ונבקש ממנה לקחת אותנו לסיור אל נפשנו פנימה.
נסיים א ת הסיור בהגעה לכותל ובהצטרפות אל אומרי הסליחות.
הסיור יתחיל בשעה  22:00במרכז מורשת בגין ויסתיים בסביבות השעה  00:30בהגעה אל
הכותל המערבי.


פרטים נוספים והרשמה על גבי לוח המודעות.

ועדת תרבות
מרפאה
אחות כוננת בשבת פרשת "כי תצא" -אילה עמיר
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:
יום ראשון 17:30-14:30
15:45-14:30
יום שני
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ומ15:30-14:30-
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הונָׁ ָׁתן ֶגפֶ ן
לום ִּכ ָׁתה ָׁאלֶ ף  /יְ ֹ
ש ֹ
ָׁ
בַ ּפַ עַ ם הָּ ִּראש ֹונָּה הָּ לַכְ ִּתי לְ ָּשם עִּ ם ִּאמָּ א,
לִּ ְראוֹת אֵ יפֹה בְ ִּדּיּוק אֲ נִּי יו ֵֹשב ּולְ הַ כִּ יר
אֶ ת הַ מו ָֹּרה ֶשלִּ י (הַ מו ָֹּרה ִּסימָּ ה).
יתי אֹותָּ ם:
וְ הָּ יּו ָּשם כָּל ִּמינֵי יְ ל ִָּּדים ֶש ֵתכֶ ף ָּר ִּא ִּ
ֶילֶד צָּ הֹב,
ֶילֶד ָאדֹם,
ֶילֶד בַ יְ ָּשן,
וְ ֶילֶד ְסתָּ ם.
וְ יָּעֵ ל ַאחַ ת ֶשהָּ יּו לָּּה ְש ֵתי צָּ מוֹת וְ זֶ ה נ ְִּרָאה לִּ י הָּ מוֹן,
אֲ בָּ ל לִּ פְ נֵי ֶש ִּה ְסּפַ ְק ִּתי לִּ ְמשְֹך לָּּה,
כְ בָּ ר ִּצלְ ְצלּו בַ ּפַ עֲמוֹן.
ִּאמָּ א נִּגְ בָּ ה לִּ י מַ הֵ ר אֶ ת כָּל הַ ּפָּ נִּים בְ ִּמ ְמחָּ טָּ ה,
וְ נִּכְ נ ְַסנּו בְ ֶש ֶקט,
וְ י ַָּשבְ נּו בַ כִּ ָּתה.
י ַָּשבְ נּו בְ ֶש ֶקט עִּ ם ִּאמָּ א וְ עִּ ם ַת ְר ִּמיל,
בָּ ֶרגַע הָּ ִּראשוֹן זֶ ה נ ְִּרָאה לִּ י מַ פְ ִּחיד,
כְ מ ֹו הַ ח ֶֹשְך הַ זֶ ה
הַ ָּקטָּ ן
לִּ פְ נֵי ֶשהַ סֶ ֶרט מַ ְת ִּחיל.

(על השירים-יצחק ברוכי)

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :
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