שבועון קבוצת יבנה
ט"ו באדר ב' תשע"ו
()25.3.16

פרשת "צו"
הדלקת נרות 18:34 :צאת השבת19:34 :
שבועון מספר 1189
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פרשת "צו"
ליל שבת
הדלקת נרות
18:34
מנחה ,קבלת שבת וערבית
שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית
לאחר התפילה והקידוש – שיעורו של יוחנן מאלי

09:30
09:30

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

12:45
12:50

תהילים לנשים  -בבית המדרש
שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות

13:30

משק ה ילדים פתוח לביקורים למשך שעה

13:00

תפילת מנחה גדולה

17:45

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

16:30

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

16:45

שיעור פרשת השבוע בבית סביון

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת

19:34

שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה
צאת השבת

שהשמחה במעונם
מזל טוב למשפחת ציפי ומישאל חיות לרגל נישואי מיכל ובר
מזל טוב ליוסי וצביה בן אהרון לרגל הולדת הנכד ,בן להילה ואמיתי
מזל טוב ליוסי ושלומית בן טולילה לרגל הולדת הנכדה ,בת למתן ושירלי
מזל טוב ליעקב ומרים וכמן לבת המצוה של הנכדה נעמי ,בתם של גילה ורוני
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נקודה למחשבה במחשבה קצת אחרת (ברוח היום שהיה)
שימו לב ,בימים אלה נפתחת יזמות חדשה:

סדנאות העצמה והתמצאות
בסדנאות נלמד כיצד להפוך את חברותנו בקיבוץ למנוף של צמיחה אישית ותרומה ליקום.
-

א .סדנה לשיפור התפקוד השלעפערי

נלמד איפה לסמן את הבגד (רמז:

בסדנה נשפר את כישורינו להבאת המזון

לא בפינה הפנימית של החלק

לביתנו באופן מיטבי.
 -נחווה שיטות דייג במרק מהביל.

הפנימי של הציפה).
נתרגל יציאה מפקק תנועה בעת

-

-

נתאמן בשיטות לאיסוף טחינה
בשקיות ניילון ללא טפטוף.

-

אלגנטית
ביציאה
נתנסה
מפדיחות (כשמגלים שלקחנו את

ג .סדנת שכנוע

המרק בטעות בכד של השכן).
נעצים את יכולתנו להראות

בסדנה זו נלמד כמה שיטות שכנוע
שנבדקו והוכיחו את עצמן:

לעובדי המטבח כמה מעריכים
את מה שהם עושים

נלמד איך לחזור על אותם
טיעונים באותו נאום ,באסיפות

-

מפגש של שני חברים יחד בין
ארונות הכביסה הנקייה.

-

(זה ממש ברצינות).
ב .סדנה להעצמת הקשר בין האדם ללבושו.

-

שונות.
נתנסה באמנות הטיימינג.

-

נלמד את סוד השילוב המנצח בין
שולחן ,ביקור-בית ואסיפה.

בסדנה זו נתמקד בשלב שבין זריקת
הבגד לכביסה לבין איסופו.
 -נשפר את ההתמצאות :היכן

-

-

נלמד לומר בעוצמה הנכונה את
הטיעון "סוף הקיבוץ" .זה משכנע

לזרוק בגדים שאין להם הגדרה
ברורה .איפה השקיות הכתומות.

מאוד .לא משנה מה דעתך.
לא מובטחות תוצאות ,אבל בואו תיהנו

איפה הפריטים שהתפזרו מהשקית.
נלמד לחשב את התדירות של

מהתהליך

דינה ספראי

לקיחת הכביסה (רמז :קשור
לכמות שזרקת) .
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משולחנה של וועדת מוזיקה
(קסילופון ,דרבוקה ותופים) .כמו כן
שמחים לבשר שהכשרנו את מקלט
ערכנו הדלקת נרות בבית סביון .בט"ו
האולפן (הצמוד ל"בית הקשת") כחדר
בשבט תלמידותיה של נגה (חליל צד)
חזרות ואימוני תופים .במקום נמצאת
ערכו קונצרט פנימי משלהן.
בינתיים מערכת תופים ,והקירות
שנת הלימודים נמשכת כסדרה ואנו
מצופים בלוחות אקוסטיים על מנת
כבר מתחילים לחשוב על שנה הבאה.
לאפשר אקוסטיקה טובה .בקרוב
השנה נוספו לציבור התלמידים
נרכוש גם מגבר לגיטרות חשמליות.
בוגרים רבים המממשים את חלומם
בינתיים חילקנו מפתחות לתלמידי
ללמוד נגינה ובסה"כ התלמידים
מהתיכון
ולחבר'ה
התופים
מתמידים בלימודם בצורה מסודרת
שמתאמנים יחדיו .מי שמעוניין
ועקבית .נשמח לשמוע מהתלמידים,
במפתח על מנת להשתמש בחדר
מהוריהם ומכל אחד אחר – משוב
כמקום לאימונים – מוזמנ/ת לפנות
לגבי השיעורים ו/או בקשות או
לחמוטל.
הערות אחרות – כך שנוכל לשפר
בחג החנוכה נערכו קונצרטים
דברים ולהיענות לצרכים מבעוד
לתלמידי עמיחי (גיטרה ,פסנתר
מועד.
וקלרינט אחד) וכן לתלמידי אירנה
דורון לנג ,יקיר ששון ,דורית טחן וחמוטל דברת-איתן
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הודעות ענף הבגד
"כביסת מדים"
למרות המעבר לשעון קיץ,

טיול ענף

כביסת מדים תמשיך להתקיים במתכונת
חורף

ביום שני י"ח באדר ב'  28/3ענף הבגד

עד ערב לי הסדר( .במוצאי שבת)

יוצא לטיול  .לא תתקיים קבלת קהל

תודה על שיתוף הפעולה

במחלקות הענף .מחסן הבגדים יהיה
סגור

ענף הבגד -מרדי ריין
אושר קולמן

נוהל החזרת תחפושות:
 יש להביא את האביזרים והתחפושות המושאלות במצב נקי לשימוש עתידי.
 להניח בארגז שנמצא בכניסה למרתף ,בתוך שקית עם שם המשאיל.
 במידה ויש צורך לכבס ,עדיף לכבס ביד.
 תחפושות מסומנות ,אוברולים של חיות ותחפושות עמידות אחרות ,ניתן לזרוק
לכביסה הכללית ולשים פתק בתא דואר של ליאורה גליק עם שם הפריט שנשלח
לכביסה ושם המשאיל.
 במידה ויש צורך בתיקונים בבקשה לציין זאת על גבי פתק.
 בבקשה להחזיר את הפריטים עד כשבועיים לאחר פורים.
 אם יש בקשות ,הערות והארות נשמח לשמוע.
תודה לכל העוזרים בתפירות ותיקונים ,בהכנת המקום ,בפריסת התחפושות,
בפתיחה לקהל ,וברישום מסודר.
תודה על שיתוף הפעולה
זמינות בשבילכם לאורך כל השנה
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ליאורה ואושר

עושים סדר לפני ליל הסדר
ערב של חוויה מוסיקאלית ורוחנית משותפת והכנה ליל הסדר.
ניגונים ישנים לצד חדשים ,וורטים והשתתפות פעילה של הקהל.
את המופע ינחה יותם סגל  ,מנהל מגמת בעלי תפילה בפתח תקוה.
כל מי שעורך סדר משפחתי או קהילתי ,מוזמן
אי"ה ביום חמישי כ"ח באדר ב' ()7.4
בשעה  20:30בחדר אוכל דרומי
יוגש יין וכיבוד! הכניסה חופשית!
ועדות בית כנסת ,דת ,חינוך ותרבות

תודה רבה
למרדכי (גוגל) בר דרומא
על עוד עונת שיעורים מרתקת בליל שבת בבית הכנסת .
כבר מצפים לעונה הבאה.
עדו בשם הציבור כולו.

6

פנייה לציבור החברים בנושא כיסוי בורות התחמיץ
בשם צוות מרכז מזון ,אני פונה בזה לחברים לתת כתף ולהיענות בחיוב לפנייה
לכיסוי בורות התחמיץ.
לכיסוי איכותי יש משמעות רבה בטיב התחמיץ ,וב"ה עד היום לתחמיצים שאנו
מייצרים ביבנה יש מוניטין של איכות ,דבר שמשפיע רבות על איכות הבליל והשם
של מרכז מזון קבוצת יבנה.
בשנים האחרונות שיפרנו את שיטות העבודה הן בתחום הבטיחות והן בתחום
הניילון ,עשינו ניסוין נוסף בטכנולוגיה חדשה ,שלצערנו בשלב זה עדיין לא צלח.
אנו צפויים לקלוט השנה מעל  9,000טון חומר יבש חיטה לתחמיץ שאמורים
להיכנס ב  6-7בורות (תלוי ביבול).
אנו מערכים מאד את העבודה הרבה של חני רגב שמשקיעה רבות בארגון
התורנויות ,ולכם החברים המתגייסים למען ביצוע המשימה הרבה הערכה ותודה.
עזרו לנו להצליח בשם צוות מרכז מזון ,ויחידת מש"א.
צביקה שריד – מרמ"ז
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משולחנה של

מזכירות....

כל קשר בין הנכתב למציאות ,על אחריות הקורא.
הנושא העלה שאלות עקרוניות שראינו
לנכון לשתף בהן את כלל הציבור:

על שולחנה של המזכירות הונחה השבוע
בעיה דחופה.
בעקבות גניבה שהתרחשה במשק ילדים,
נותר שם תיש בודד .בצר לו ,הודיע התיש

 התיש הוא לא יליד המקום
ונוצר קושי בחישוב הוותק.

שהוא מסרב להמשיך לחיות בתנאים
הנוכחיים.

 החלטה בנושא דורשת הצבעה
בקלפי ורוב של שני/שליש שכן

הוא עומד על זכותו לעבור לשכונה
החדשה ולהתרחץ בבריכה גם כשאין

מדובר בנושא עקרוני העומד
בסתירה להחלטות קודמות.

מציל .אם לא די בכך ,זקנו של התיש

 בשל מעמדו המיוחד ,הועלתה גם
השאלה ,האם הוא רשאי לקחת
חלק בחוג  -הליכה נורדית /

צימח פרא ,אך הוא הודיע שכל עוד אין
בקיבוץ ספר כלבבו הוא מסרב להסתפר.
בנוסף לכך ,הוא טוען שמגיע לו בונוס

ריצה  /יוגה /בונה עצם ...TRX /

וחצי .אם זה לא מספיק ,הוא דורש ששני

ובמקביל להשתתף גם בשיעור

הגדיים המתבגרים שלו יצורפו לתנועת

גמרא  /כוזרי  /תנ"ך  /שו"ת...

נוער ,יקבלו חדרי-צעירים ,יצאו לחופשת
לידה ארוכה ,ויעבדו  5ימים בשבוע .אמו

 התברר שהתיש זכאי למקרר
חדש ,להשתלמות חד-יומית,

הקשישה של התיש נעזרת בעובדת זרה
(אלפקה) ושוקלת לעבור לבית סיעודי.

ולצביעת בית ,ולעזרה בניקוי.

המזכירות תכננה לעסוק בסוגיה מיד
בסיום דיוני הדיור (מרץ-אפריל )2023

 בנוסף מסתבר שלמרות ריבוי
המניינים במקום (מרכזי ,ספרדי,

אבל בשל החשש לתקדים מסוכן
שמאיים על אושיות חיינו ,נדרשנו לעניין

משתף ,נשים ,ילדים) הוא לא
מוצא את מקומו ,ודורש הסעה,

בדחיפות.

ע"ח הקיבוץ ,לקהילה מתאימה.
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 בעיה אחרונה וקשה שהועלתה

התקנון הרדום שממש בקרוב

על ידו הייתה שהוא מתקשה
מאוד להירדם בלילות .לא

( 4-5שנים) מתקבל .מסתבר
שהוא כבר עיין בתקנון ,לא הבין
כלום וקיבל כאב ראש.

השכנים מפריעים לו ,גם לא
מוסיקה רועשת מהחתונות,

חברים שמוכנים להתנדב לסייע

מהבריכה או מהתיכון.
שנתו נודדת בגלל שאין לנו תקנון

בפתרון הבעיה ,או לחילופין לסייע
בחיסול אירוע התרבות הבא ,יבואו

שקובע איך ,מתי וכמה מותר
להירדם ולישון.
הצענו

שיפעל

בינתיים

על הברכה.
פורים שמח.

לפי

הורים וחברים,
הנכם מוזמנים לשמוע
על תהליך עבודת צוות תנועת נוער
והכרות עם תנועת ה"צופים הדתיים"
בערב נארח את :
 גד ספקטור – מרכז עדת הצופים
הדתיים
 עמיעד בהט – ראש עדת הצופים
הדתיים

המפגש יתקיים

ביום שלישי י"ט אדר ,29.3 ,
בשעה  20:30באולם אירועים
בואו בשמחה,
צוות תנועת נוער
וועדת חינוך
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לוח הודעות
מרפאה
אחות תורנית בשבת פרשת "צו" – אחות בית סביון
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:
יום ראשון 17:30-14:30
16:00-14:30
יום שני
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00

העמותה למען החבר הוותיק חבל יבנה-מדרשת ח"י
 יום ראשון י"ז אדר ב' תשע"ו 8:45 -27.3.16 ,תנ"כ עם חנה לבל
 יום שני י"ח אדר ב' תשע"ו 10:15 - 28.3.16 ,הרצאה :חופים – חלק ב' מרצה :דוד אלבלדה.
ועוד ביום שני  -מכירת בגדים עם צביקה בין השעות 12:00 - 9:00
נשמח לראותכם  -צוות העמותה!

תערוכות
רשמו ביומנכם את התערוכות המתוכננות לזמן הקרוב:
תאריך

מיקום

מה מוכרים

 הלבשה תחתונה לנשים ונערותמבית טריומף
 -תכשיטי זהב של המעצבת נריה

יום ראשון ,י"ז באדר ב'27.3 ,
18:30 - 16:00

מחסן בגדים

 תערוכת נעליים של חיים נעליים -כלי בית ומתנות

יום שלישי ,כ"ו באדר ב' 5.4,
19:00 - 16:00

משטח

 בגדי גברים כולל מידות גדולותבגדי חג וחול
 -כיפות סרוגות

יום רביעי ,ה' בניסן13.4 ,
19:00 - 17:00

מחסן בגדים

בגדי חג לילדים וילדות
מגיל  3חודשים ועד מידה 18

ביום חמישי ,ו' בניסן14.4 ,
18:30 - 16:30

מחסן הבגדים
עפרה גוטליב

10

החברים הטובים מהמערב הפרוע

תראו איזה מסיבת פורים הם הרימו
איזו התגייסות!
איזו התנדבות!
איזו שמחה!
עכשיו בואו נראה אותם גברים,

באים כאיש אחד לכיסוי בור תחמיץ
או לפחות כותבים משהו לעלון.
)נמאס כבר מהחפירות של "שולחנו")
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זמר לפורים  /יהודה קרני
ּות ֵכלֶת
חּורַּ ,כ ְרפַּ ס ְ
לִ בְ ִשי נָאֵ ,תלָ-אבִ יב;
הֶ ָאח יִ ְק ָרא כָל ֶילֶד,
ר ֹוכֵב עַּ ל ְשכֶם ָאבִ יו.

אֲ חַּ ְשוֵ רוֹש עִ ם ֶדגֶל
עַּ ל חַּ ְרב ֹונָה יָטּוס;
הָ מָ ן ֵילְֵך בָ ֶרגֶל
ּומָ ְר ְדכַּי עַּ ל סּוס.

פָ ָרה ִת ְרקֹד בָ ֶרפֶ ת,
וְ ָדג יִ ְצהַּ ל בַּ יָם;
וְ ֵשם וְ חָ ם וְ יֶפֶ ת
י ִָשירּו לִ ְק ָראתָ ם.

אֶ ְס ֵתר בַּ ת אֲ בִ יחַּ יִ ל
תּובַּ ל בַּ כִ ְר ָכ ָרה;
ִת ְצ ַּרח ָכל ֶק ֶרןַ-איִ ל
וְ כָל ַּק ְרנֵי-פָ ָרה.

יִ ְקנֶה ָכל ִאיש בְ ג ֶֶרש
חֲ צו ְֹצ ַּרת נְ יָר;
וְ כָל בִ גְ ָתן וָ תֶ ֶרש
יֵצֵ א ִמן הַּ ִמ ְס ָתר.

אַּ ְך זֶ ֶרש ,הָ ּהְ ,באֵ בֶ ל,
הַּ לֵב בָ ּה ִמ ְתפַּ לֵץ;
הָ מָ ן מּוכָן לַּחֶ בֶ ל–
אַּ ְך ֵאין בָ עִ יר ָכל עֵ ץ.

עַּ ל בַּ הַּ ט וְ סֹחֶ ֶרת,
ַארג ָָמן,
עִ ם בּוץ וְ ְ
ִת ְרקֹד וַּ ְש ִתי הַּ גְ בֶ ֶרת
בִ לְ בּוש "ָאזְ נֵי הָ ָמן".

ּובְ נֵי הָ ָמן ע ֲֶש ֶרת,
ֻּכלָם ִחוְ ִרים כְ ִסיד;
וְ כָל חֲ מוֹר וָ פֶ ֶרד
מַּ ע ֲֵשי ָת ְקפָ ם יַּגִ יד.

על השירים – יצחק ברוכי
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