י"ב בשבט תש"ף
()7.2.20

ט"ו בשבט
חג לפרח ,חג ליער,
חג לכל אילן.

שבת פרשת בשלח
כניסת השבת 16: 57--

(שבת שירה)

צאת השבת 17: 58--
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שבת פרשת בשלח

(שבת שירה)

ליל שבת
16:57

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,תפילת ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע – אברהם שטיין

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /לאחר התפילה יתקיים שיעורו של חגי אפרתי

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר איוב בבית משפ' נח חיות

16:57

תפילת מנחה קטנה ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן""צורבא מרבנן"

17:58

צאת השבתשיעור
אסיפת חברים .עס"ה :מדיניות השקעות ,תכנית המזכירות ,2020

21:00

הסדרת משק וקהילה-קבלת החלטות ועוד.
זמני תפילות מנחה וערבית

מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 17:15
מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:15
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בחדר אח"ם  -בשעה ( 13:20א' עד ה')

זמן הנחת תפילין בשבוע
הבא  - 05.36הגבאים

"שירו לה' כי גאה גאה"
השבת תתקיים תפילת שחרית שכולה שלנו – הנשים והבנות.
התפילה תתקיים בבית המדרש בשעה .08:30
לאחר תפילת מוסף יתקיים קידוש עם טעימה קלה של מאפים מעשי ידינו.
לבקשות שונות בנושא התפילה ועליות לתורה אפשר לפנות לחמוטל דברת-איתן.
בנושא התנדבות לעזרה בהכנת הקידוש אפשר לפנות לאיילת אריכא.

בואו בשמחה!
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אלָ ה  /ישראל זלקינד
אבשלום ועץ ה ֵ
כאב שיניים ,כאב בטן ועוד .קליפת העץ
שהורתחה במים משמשת לטיפול נגד
אקזמה ושטפי דם.
מי שמבקש ש"האש תבער" בעלי גינתו ,יוכל
לפגוש כמה צמחים כאלה ,בגוונים אדומים,
בקיבוצנו :ננדינה  -מדרום ומצפון לבית
הכנסת ,חלבלוב הדור  -בכניסה למחסן
הבגדים ,אלה  -מדרום לבית הקשת ובסמוך
לשכונת הבורג' ,ורדים מזן "נהר האש"
מדרום לבית הכנסת ,וספיון השעוה
בשכונת ה"פעוטונים".
הצבע האדום ניכר לעיין בשלכת הסתיו
ובפריחות האביב מהמשוועת למאביקים.
הוא מעיר את הטבע מתרדמת החורף,
מעורר חיים ,מהפנט ומצליח לתפוס את
המבט.
ה"צבע אדום" מקפיץ את כולנו לחדרי
הביטחון .תות אדום על עוגת קצפת ,יכניס
את חלקנו למאבק מול תיאבון בלתי נשלט
...
אני מאחל לכולנו ,שהשנים הבאות יהיו
שנות צמיחה ,פריחה ותות אדום על עוגת
שבת שלום
קצפת.

עץ האלה המופיע במספר מקומות בתנ"ך,
הוא אחד התורמים העיקריים לצבע
האדום בארצנו .לבלוב העלים והענפים
הצעירים אדום ,וכזה הוא גם צבעם של
התפרחות ,הפרי ,העלים ולקראת שלכת
הכל אדום ,עז וזוהר.
עץ ה ֵאלָה "פוגש" את אבשלום בנו של דוד,
בסיטואציה סופנית.
סיפור מותו של אבשלום שמרד באביו
(שמואל ב') ,קשור ליופיו ולרעמת ְׂשערו
הארוכה .השֵ ער שהיה ביטוי ליופיו וגאוותו
של אבשלום  -הוא שהכשיל אותו .במהלך
הקרב עם צבא דוד ,כשרכב על פִּ רדתו ביער
אפרים ,עברה הפִּ רדה תחת עץ ה ֵאלָה ושערו
של אבשלום נכרך סביב אחד הענפים של עץ
האלה .הוא נשאר תלוי בשערו והפִּ רדה
המשיכה ללכת ]...[" .וַ יֶּחֱ זַ ק ר ֹאׁשֹו בָ ֵאלָ ה
ַוי ַֻּתן בֵ ין הַ שָ ַמיִּם ּובֵ ין הָ ָא ֶּרץ ,וְׂ הַ פֶּ ֶּרד אֲ ֶּׁשר-
ַת ְׂח ָתיו ,עָ בָ ר" (פסוק ט) .כך מצא יואב את
אבשלום כשהוא תלוי בין שמים וארץ,
והרגֹו יחד עם עוד  10נערים שתקעו מקלות
בליבו והיכוהו עד מוות.
ברפואה העממית משתמשים בפירות האלה
הנלעסים כתרופה נגד צרבת ,כיב קיבה,

השבת ,לכבוד שבת שירה ,ילווה את התפילה החזן חיים וייס,
ובסוף תפילת ערבית של ליל שבת ינעימו בשירה ילדי א'-ד'.
(ו .התרבות)
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שאלה לעובדי הנוי  -מה האילן שלך?  /שמשון
ט"ו בשבט הוא היום השמח של עובדי הנוי.
באותו יום הם קמים עם רון בלב ואת ביד
ואומרים לעצמם" :היום ,נכה בקרקע ובצור
וגומות סביב נחפור ,שתיל יבוא בכל גומה,
יער עד יפרוש צלו על ארצנו ערומה".
שלושה ימים לפני בוא היום ,עברתי בין עובדי
הענף והקשיתי :מה האילן שלך?
ישראל זלקינד" :השנה אני בוחר בספיון
השעווה .זהו עץ עם שלכת מרגשת בצבעי
צהוב ,כתום ואדום .הספיון נטוע בכמה
מקומות ברחבי המשק .נציין שני מקומות:
לפני הבית של אליקים איטלי ומצפון לבית
של חזקי כוכבא .כרגע הוא עירום אך בקרוב
הוא יתחיל ללבלב .ובכל זאת שווה לחכות
לשלכת שלו ,עקבו אחריו עד בוא הסתיו".
מסכם ישראל" :הספיון הוא כמו גברת שיש
לה במלתחה שמלה לכל עונה מעונות השנה,
כך שכל הזמן היא מסתורית ומאתגרת".
מקור העץ הוא מסין ומיפן אבל כרגע אין מה
לחשוש .הוא לא איזה עובד זר שהגיע
ב 14-הימים האחרונים.

ערן שטיינר" :שמשון מפעיל עלי לחץ כבד
שאבחר את העץ שאני הכי אוהב .ואני אומר
לו שאין לי בשליפה .צריך לשבת ולחשוב.
בעוד אני יוצא לקחת את הילדים ,הרהרתי על
כך ופתאום עלה במוחי הרעיון .כמו שלא
שואלים את ההורים איזה ילד הם הכי
אוהבים ,כיון שמובן שכל ילד הוא 'הכי הכי
בעולם' ואת כולם אנחנו אוהבים באותה
מידה  ...והנמשל מובן .ט"ו בשבט שמח
ולעיתים פורח".
יוסי בן אהרון ,בכיר עובדי הנוי" :העץ שלי
הוא כליל החורש .עץ ארץ ישראלי שנראה
אותו פורח לקראת האביב .פריחתו הבוהקת
העניקה לו את שמו ,אשר משמעותו היא 'כתר
החורש' .ביבנה אפשר למצוא אותו ליד בית
"חברת הנעורים" .הוא ניטע כאן לפני כ40-
שנה אך עדיין נותר כאן כנטע זר וזאת מכיוון
שהוא עץ של הר ,ולמישור החוף הוא מתקשה
להסתגל .ובכל זאת הוא העץ שלי!
עם חגית שמעון סיכמתי שארד מהעץ .רק
אציין שאת אהבתה לעבודה בענף הנוי לא
ניתן לקחת ממנה.
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לעיתים מאות שנים .הוא לא מפונק .הוא
עומד בכל תנאי מזג אוויר ,בחורף מושלג
ובקיץ לוהט ויבש .נמצא אותו בעמק ובהר
במדרון ובוואדי .הוא נוף ארצנו!".

ואז הגעתי מהורהר לארוחת צהריים
והתיישבתי ליד יואב בית אריה .שאלתי
לעצתו בעניין מסוים אך הוא ,משום מקום,
העדיף להתמקד בעץ ולא בעצה .ביקשתי
שיגיש לי את זה בכתב והוא שלח לי את
ההודעה הבאה" :העץ שלי הוא עץ הזית .ואם
תשאל ,וכי למה ,אשיב לך :יש בו את מה
שאנחנו .הוא ישראלי ,שורשי ,עץ הזית אינו
מתנשא ,אינו מתרברב ,לא מצטיין בגובה רב,
בצל גדול או בפריחה מרהיבה ובכל זאת ,פריו
טעים ומזין אבל צריך קצת להתאמץ; אי
אפשר סתם לקטוף ולאכול.
הוא רחוק מגזענות והוא נותן פרי גם ירוק,
גם שחור וגם ׁשֶּ מֶּ ן בריא .ובעיקר ,הוא שורד,

בשבת פרשת יתרו כ' בשבט ()15.2
תתארח ביבנה

יובי תשומה כ"ץ ומשפחתה
יובי תספר לנו על הפעילות בגדרה של

עמותת חברים בטבע
מדובר בקהילה המורכבת מיהודים יוצאי אתיופיה וצברים ,שמקיימת פעילות מגוונת מאוד.
יש בה העצמה של נשים מבוגרות ,עבודה בתוך הקהילה ויציאה משותפת לפעילות.
מטרתנו ליצור קשר עם קהילה זו
וליצור מפגשים משותפים אצלנו ואצלם.

ו .צדקה ומעורבות
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חברים מספרים על "הפרח בגני"
גינה לי ,גינה לי ,גינה לי חביבה!
כל צמח בה צומח,
כל פרח בה פורח,
ציפור בה מצפצפת,
דבורה בה מיץ אוספת
גינה לי ,גינה לי ,גינה לי חביבה!

גינת שוש בבית הספר היסודי  /שמשון
ואיך יודעת שוש שמגיע הסתיו?
בגינה יש פינת חצבים שבכל שנה הם ושוש
מכריזים על בואו של הסתיו.
עור פניה של שוש קורן כשהיא מדברת על כל
העבודה שנעשית בחלקה הקטנה ,וזה לא
סתם .בנעוריה הייתה לשוש גינה בחצר ביתה
שאביה היה שותל בה מכל טוב הארץ וכפי
שאומרת שוש" :בגינה הצמודה לבית ,אבא
גידל הכול ומאז זה אצלי בנשמה" .את אהבת
הגינה היא הביאה משם.
לסיום מציינת שוש את ילדי בית הספר
התורמים לקק"ל ובתמורה מקבלים צמחים,
זרעים וערכות לימוד.

על הגינה בבית הספר היסודי מספרת שוש
אשר:
"זמן קצר לאחר שהגעתי ללמד בבית הספר,
לפני  44שנה ,לקחתי על עצמי את הטיפול
והאחזקה של גינת בית הספר ומאז ,היא
אדמתיְׂ ,לעָ בְׂ דָ ּה ּו ְׂלׁשָ ְׂמ ָרּה .הגינה כלואה בין
בית המדרש לספריה ויש בה בנוסף לשבעת
וארבעת המינים ,ירקות עונה ,תבלינים ועוד.
מי שמטפל בגינה הם התלמידים שמכינים
את הקרקע ולפי העונה זורעים ושותלים
ירקות קיץ וחורף וזורעים פרחי בר ,תחום
שמתפתח בשנים האחרונות .את הירקות
הילדים קוטפים ומכינים מהם סלט כיתתי.

לחברות יבנה
הכניסה
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ללא תשלום

הגינון והגינה של שמחה ברלב
ומבחר צבעיהם המרשים וחורף מבורך שכזה
עושה כל כך טוב לרקפות (במיוחד הקור).
סיפור אישי מהגינה:
לפני מספר שנים ,בעוד אני עובד בגינתנו,
הופיע מולי נחש צפע גדול ממדים .רגע לפני
שעמד לתקוף ,כלבנו הזריז ,בוני( ,מגזע
פינצ'ר) קפץ ועמד ביני לבין הנחש ,ואז הנחש

שמחה" :אהבתי לגינון ולגינה הגיעה מבית
הוריי ברחובות .אבא שתל עצי פרי שונים
(בוסתן) ,ובהם ענבים ,שמהם יצר יין לביתו,
ובכניסה לבית משני צדדיו שורות של
ורדים ,אשר מפרחיהם בישל והכין תרכיז
ורדים טעים.
את מרבית זמני הפנוי אני מקדיש לגינתנו
בעיצוב ,שתילה ,השקייה והדברת מזיקים,
וכן הכנת ייחורים חדשים באביב-קיץ.
הצמחים האהובים עליי במיוחד הם
הביגוניות השונות .חשוב לי בגינה הירוק
והצבעים הבולטים של הצמחייה ובמיוחד
הניקיון שלה ושל סביבתה .הבחירה בצמחים
היא לפי עונות השנה .בקיץ הצמחייה
משתפלת מעץ האלון בגוונים שונים .ובחורף
אני אוהב מאוד את הרקפות בשל יופיין

נסוג ,ברח ונעלם מתחת לבניין שלנו.
אחד הרגעים המשמחים הוא כשילדינו בגנים
ובפעוטונים ,ובהם נכדינו ,באים לבקר
ולהתרשם מהגינה של סבא שמחה ,או
כשסבא שמחה נמצא בנסיעה לרחובות,
סבתא מיכל תופסת פיקוד על ההדרכה בגינה,
ראיינה :דינה ספראי
וביד רמה".
ט"ו בשבט שמח

גינת התבלינים של אהוד  /שמשון
לואיזה ,שומר ולבנדר .לכל צמח יש את
המקום שלו ושם הוא זוכה לטיפול מסור.
זוהי גינה שמספקת את צורכי הבית .בכל סוף
שבוע מכינים שני קומקומים לכבוד שבת.
אחד לליל שבת ואחד מקררים ומכניסים
לבקבוק סגור בכדי לשמור אותו צלול ולא
מחומצן וכהה.
פנינו לאן?
אהוד":פנינו לליקוט .אני לומד ומתכוון
להרחיב את התחום ולהתחיל בליקוט צמחים
הנמצאים בשטחים הפתוחים ,בעיקר בחורף,
להכין מהם מאכלים במטבח הביתי.

למשפחת חמוטל ואהוד איתן גינת תבלינים
ליד הבית ,ולא בכדי .אני נפגש עם אהוד
במשרדו .לידו מונחת כוס משקה עם מים
בצבע חום בהיר ובתוכה משייטת חליטת
עשבים .לשאלתי עונה אהוד שאלה דברים
טובים.
שאלתי את אהוד ,חליטת עשבים זו מניין?
אהוד" :אנחנו גרים בדירה אמצעית וחושבים
'בריאות' ..רצינו גינה גדולה בצד הבית אך לא
הסתייע ולכן נשארנו עם חלקה קטנה אותה
הפכנו לגינת תבלינים ,בה שתלנו :לימונית,
זעתר ,זוטה ,טימין ,מרווה ,סטיביה ,נענע,
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נימוקי חבר השופטים
שחר ושקד מוזס מקבוצת יבנה .תלמידות כיתה י"ב בבית הספר
המשותף קבוצת יבנה.
תאומות כמעט זהות .זר לא יבחין ...אבל מי שמכיר רואה שתי
נשמות טובות שבאו להוסיף אור וטוב בעולם!
מגיל צעיר מתנדבות יחד בהתמדה ואדיקות.
במועדונית עם ילדים בעלי מוגבלויות .בעמותות חסדי עירית ויד
יששכר מדי שבוע באיסוף ואריזה של אוכל לנזקקים .ובשומר
החדש שם הן לא מפספסות שום אירוע או פעילות .היום הן כבר
מנהלות איזור ובין הלימודים להתנדבויות האישיות ,לא
מוותרות על עוד התנדבויות ,גם במסגרת הלימונים-קבוצת הנוער
בקיבוץ ופנימייה בקבוצת יבנה שם הן תמיד הראשונות להגיע
בחיוך ושמות יד במה שצריך .בטוב הלב ,במסירות והשקעה שלהן
המעוררות השראה ובמנהיגות השקטה והנוכחת ,הן מהוות
 8דוגמא ומופת לכל בני הנוער בסביבתן.
על כל אלה נמצאו ראויות לקבל את
אות הפעיל המצטיין המחוזי לשנת תש"ף
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לאן מועדות פנינו?  /נח חיות – בשם חברי המזכירות
במאמרים אחדים ,בגיליונות "מבית" של
השבועות האחרונים ,נשאלה השאלה "לאן
מועדות פנינו?" .הכותבים שאלו זאת ביחס
למהלכיה של המזכירות בפרט וביחס
להתנהלות הקיבוץ בכלל ,חלקם תוהים,
וחלקם "יודעים" .אני מבקש לענות ,כמיטב
יכולתי ,בשם המזכירות.
המזכירות סיימה לא מכבר להכין את
"תוכנית העבודה של המזכירות לשנת
 "+2020שבמסגרת זו אסתפק בעקרונותיה,
אך היא תפורסם במלואה בקהילנט ותוצג
באסיפת החברים הקרובה .כמו כן ,אנו
נמצאים גם בשלבים מתקדמים של גיבוש
תוכנית העבודה למשק .חשוב לציין ,שזהו
ניסיון להציב לעצמנו אתגר ,לפיו אנו נציב
לעצמנו מטרות במסגרת תוכנית ונבדוק את
עמידתנו בתוכנית.
והרי תמצית התוכנית:

עקרונות מובילים
א .קהילת קבוצת יבנה רוצה בשגשוג ,צמיחה

והתחדשות.
ב .הקהילה רוצה לצמוח מבניה ממשיכי דרכה,
ומשותפים אידיאולוגיים שיצטרפו אליה
מבחוץ.
ג .הקהילה רוצה לאפשר לחבריה חופש
וסמכות לנהל את חייהם ולהטיל על חבריה
את האחריות לפרנסת משפחתם ולפיתוח
הקהילה כולה ,תוך רגישות חברתית לצורכי
כלל החברים ותוך שמירה על ערבות
חברתית מלאה.
ד .הקהילה רואה את עצמה כקהילה דתית
לאומית ,ברוחם של מייסדי הקיבוץ הדתי
וכ"חלוצה לפני המחנה" במעורבותה
בחברה הישראלית באמצעות מפעלים
חברתיים בקבוצה ומחוצה לה.
מטרות ארוכות טווח:
א .יצירת חברה רב-דורית

כללי
המזכירות (ובהמשך ,בע"ה ,הנהלת הקהילה)

ומאוזנת
באמצעות קליטת ממשיכי דרך ,בני
הקבוצה ומצטרפים מבחוץ.
ב .שיפור ההתפרנסות של הקהילה מעבודת
חבריה ,מענפיה ומפעליה.
ג .העברת סמכות ואחריות מן המוסדות אל
החברים.

יובילו את קבוצת יבנה ,כקיבוץ ציוני-דתי
ושיתופי המתפרנס מעסקיו ומעבודת חבריו,
אל השינויים המתבקשים לאור התמורות
שעוברות החברה הישראלית בכלל והתנועה
הקיבוצית בפרט ,ויתמודדו עם האתגרים
החברתיים והכלכליים תוך העברת אחריות
וסמכות רבה יותר אל החבר ,מבלי לפגוע
בערכי השותפות והערבות ההדדית.
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יעדים לטווח הקצר:
א .לקדם דיון בנושא הקליטה ולגרום לשינוי

ב.

ג.

ד.

ה.

הגיעו מהחברים אל המזכירות (פתיחת
החינוך ,הפרטת המזון) ולארגן אותם תחת
כותרת אחת ורציונל ברור.

מהותי במספר הנקלטים ,בהתאם לצורך
הדמוגרפי של קבוצת יבנה.
להסדיר את היחסים בין המשק והקהילה,
במטרה לבנות את תקציב הקהילה לשנת
התקציב  2021על בסיס מודל מוסכם.
לפעול במגוון רחב של תחומים במטרה
לשפר את ההתפרנסות של החבר הבודד
ושל כלל הקיבוץ.
לקדם קבלת החלטות בנושאים הקשורים
להעברת סמכות ,אחריות ותקציבים מן
המוסדות אל החברים ,כגון :פתיחת
החינוך ,הפרטת החצרנות והמזון ,הגדלת
תקציבים אישיים.
לקדם את פרוייקט הבנייה בהתאם
להחלטות האסיפה ולעשות זאת
במקצועיות ,בשקיפות ובהגינות ,על פי
תקציב מוסכם.

האם הקיבוץ משתנה ולאן?
הקיבוץ כמובן משתנה ,תמיד .הוא השתנה

גם בשנים בהן היה נראה לנו יציב מאוד ,ללא
תנועה .ההבדל הוא שהפעם אנחנו מבקשים
לצרף את השינויים ,שנעשו ללא כוונת מכוון
ולעיתים גם במודעות חלקית בלבד ,לתוכנית
כוללת ומוסדרת אחת .כך בנושא הסדרת
משק וקהילה שתאפשר קודם כל מדידה וכן
בנושא העברת סמכות ואחריות מהמוסדות
אל החבר .אנשים (אפילו אם הם חברי
קיבוץ )...רוצים חופש וסמכות לנהל את
חייהם .התהליך הזה הוא בלתי נמנע ויכול
להיות גם מבורך .ראינו זאת בפתיחת
האפשרות לעבודת חוץ ,בבקשת חברים
להחליט היכן ילמדו ילדיהם וגם באופן בו
ינהלו את חיי הפנאי שלהם .לחופש ולסמכות
אנחנו מבקשים לצרף אחריות :בחירת מקום
הלימודים צריכה להיות תחומה בתקציב
ברור; יציאה לעבודת חוץ צריכה להיות
מותנית במשכורת ,כמו גם הרכב שמשמש
לעבודת החוץ; חבר יכול לסרב לעבוד במקום
נצרך אך צריך למצוא לעצמו עבודה נצרכת
אחרת ,זו אחריותו של החבר לא פחות מזו של
יחידת משאבי אנוש .הסמכות והאחריות
דורשות גם חופש רב יותר בניהול התקציב
שיצריך הפרטות שונות .כל זה לא צריך לפגוע

אחדים מהיעדים מוסכמים ומוחלטים :כך
בנושא הבנייה ,ההתפרנסות ובקרת המזון.
נושאים אחרים קיבלו את אישור האסיפה
לבדיקה ולהקמת צוות ולהבאת הצעה
מפורטת להחלטה – הפרטת המזון ,פתיחת
החינוך ,הסדרת היחסים בין משק וקהילה.
יש גם נושאים שעדיין לא עלו לדיון הציבור,
לפחות לא באחרונה ,כגון צמיחה דמוגרפית.
התוכנית המפורטת מבטאת גם את הרצון
לעשות "סדר" בתהליכים השונים ,שחלקם
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ישנם סעיפים אחרים שנרצה בוודאי
להחזירם לקדמותם ברגע שזה יתאפשר
תקציבית כגון תקציב צדקה ואולי גם טיולי
חורף .אך יש תקציבים ,בעיקר כאלה
שנדרשה בהם השתתפות החבר ,שייתכן
שנעדיף להשאירם ולהשתמש ברווחים
המשופרים להגדלת התקציב האישי .כאן
משתקפת מגמה ברורה שהמזכירות רוצה
להוביל והיא ,הגדלת תקציבים אישיים תוך
צמצום הצריכה הציבורית .אנו רואים בכך
חלק מהעברת הסמכות והאחריות אל החבר
לנהל את תקציבו ואת חייו .כל זה צריך
לדעתנו להיעשות תוך אחריות חברתית ותוך
הבנה שיש לחברים צרכים מיוחדים
שזקוקים לתשובה מיוחדת ואישית.
התוכנית המפורטת מפורסמת לנוחיותכם
ביבנ"ט ותחולק באסיפה .בואו לשמוע
ולהשמיע.

בערבות ההדדית ובהמשך השותפות.
התהליכים הללו יובילו את הקיבוץ לשכר
דיפרנציאלי אם זה יהיה רצון החברים ,אך
התהליכים האלה יכולים גם לחזק את
השותפות והערבות ,אם זה יהיה רצון
החברים .קיבוצים שיתופיים רבים עברו
בהצלחה את התהליכים הללו ורמת
השותפות שלהם לא נפגעה.
הצמצום בתקציב הקיום – זמני או
מתמשך?
הירידה ברווחיות הכריחה אותנו לצמצם

בתקציב הקיום .חלק מהחברים קיבלו את
התהליך בצורה קשה ,אך ההחלטות עברו
ברוב גדול וזו תעודה יפה לנו ,כחברה .רבים
שואלים ומה בעתיד? התשובה תלויה קודם
כל ברמת הרווחיות שלנו .בתהליך הקיצוץ,
שהוא בריא בעיניי לכל פרט או משפחה,
נמצאו סעיפי הוצאה מיותרים והללו בוודאי
לא יוחזרו .זו הייתה הזדמנות לחפש אחר
בזבוזים והיו גם כאלה.

שוק צדקה בפתח!
השוק מתוכנן ליום ג' ,ל' בשבט)25.2( ,
זוגון ג-ד ישמח לקבל מוצרי יד 2
(צעצועים ,משחקי קופסא ,ספרי ילדים
וכו' )..לדוכן שיתקיים בשוק.
לא נוכל לקבל כלי זכוכית
אפשר להניח את המוצרים בכניסה
לזוגון דג ,על המדפים מצד ימין.
תודה רבה  -צוות החינוך
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משולחנו של מרכז החינוך /דני הרץ
השבת היבנאית

היתה לנו שבת יפה ,מרגשת ומעצימה .לקראת

הלימודים ,הילדים מגיעים לארוחה חפוזה על

השבת הזו ,היתה התגייסות כללית של כל
צוותי החינוך ,הילדים ,הנוער והלימונים ,כל

הדשא שליד בית הילדים וממשיכים הביתה.
הנושא עלה ונבדק בעבר ע"י קודמתי בתפקיד,
נירית אפרתי וועדת החינוך ,שעסקו בכך לא

אחד בהתאם לגיל וליכולות שלו.
המטרה היתה לחבר את הילדים למורשת יבנה

מעט .להלן תיאור המצב כפי שנירית כתבה:
"בדקנו את הצורך האמיתי וראינו כי במהלך

ולמציאות היבנאית הנוכחית .הנושא שנבחר:
"יבנה זה הבית" התאים מאד למטרה זו .זכינו
כולנו לחוות יחד עם הילדים עשייה בתחומים

שנת הלימודים ניתן לראות שליש מהילדים
(רובם מכיתות א-ב) שמגיעים בבוקר לבית

רבים ,החל מהמיצגים היפים והמושקעים
בבתי הילדים ,דרך ניהול כל תפילות השבת
בבית הכנסת ע"י הילדים ,טיש של הלימונים

הילדים וכמעט אף אחד לא ,לאחר בית הספר.
ניתן שלא להפעיל או להפעיל מתכונת חלקית.
ועל כך ארחיב:
• צוות העובדים כיום מורכב משכירים.

בבית סביון ,העלון שחולק לבתי החברים

• אין שום פעילות חינוכית ביום שישי .ההפעלה
מצטמצמת לארוחת בוקר בין  7-8וצהרים
בין  11:30-12:00לצורכי האכלה בלבד.
• הילדים מצביעים ברגליים ורוצים ללכת ישר

בצירוף שי צנוע (הגולגולים) וכלה במופע
המרשים במוצאי שבת.
יישר כוח לכל העוסקים במלאכה .שנזכה
להמשך המסורת היפה הזו גם בשנים הבאות.

אחרי חזרתם מבית הספר הביתה.
• עובדות לגבי כח אדם :בשנים האחרונות היו

סגירת בתי הילדים בימי ששי

ועדת החינוך בשיתוף עם המזכירות קיבלה
החלטה לסגור את בתי הילדים :זוגונים א-ב,

סטודנטים של יום שישי .בשנים האחרונות
גברים לא עבדו חמישה ימי עבודה והיום יש

ג-ד בימי ששי בתקופת הלימודים ,החל מיום
ששי הבא י"ט בשבט.14/2 ,
הרקע להחלטה
מזה זמן רב קיימת מציאות של בית הילדים

יום פנאי ביום ששי .בגלל שכיום אין לנו
סטודנטים ,זה מאלץ אותנו לתת יום חופשי
במהלך השבוע ואז אנחנו מפספסים ימים
ארוכים ובעלי משמעות ,כדי לאייש יום של
שעה וחצי לצורכי הזנה".
חשוב לציין שבימי חופשות ,בתי הילדים יהיו
פתוחים בימי ששי ויעבדו כרגיל.

ביום ששי שאינו ממלא שום תפקיד חינוכי.
בפועל ,חלק קטן של הילדים עובר בבוקר דרך
בית הילדים בדרכם לבית הספר .לאחר סיום
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הסדרת יחסי משק וקהילה – דו"ח מסכם של עבודת הצוות
 .2תקנון מוסדות הקיבוץ.
 .3תקנון המודל הכלכלי ותקצוב הקהילה.
בכוונתנו למסור ,באסיפת החברים הקרובה,
דיווח מסכם על עבודת הצוות וכן את דרך
קבלת ההחלטות בנושא .לאחר מכן נקיים רצף
של אסיפות חברים ככל שיידרש ,החל ממוצ"ש
פרשת משפטים ,על מנת לדון ולאשר את
המלצות הצוות.
החל מיום ראשון הקרוב ,החומרים
הכתובים יודפסו במספר עותקים מצומצם
ויהיו זמינים לעיון החברים במשרד ,במשרד
ענף הרכב ובקהילנט .חברים מוזמנים לעיין
ולהעלות הסתייגויות עד לתאריך .19/2/20
את ההסתייגויות יש להעביר בכתב ליפעת
כהן במזכירות .ניתן ומומלץ להתייעץ עם
צביקי טסלר בטרם הגשת ההסתייגות ,על מנת
לדייק את הצעת ההסתייגות ולהכינה לדיון
באסיפה.
באסיפות החברים יוצגו כלל השינויים
הגלומים בהצעת הצוות ,נדון בכל הסתייגות
בנפרד ולאחר מכן נצביע על ארבע הצעות
החלטה:
 .1אישור המבנה הארגוני של המוסדות
והענפים.
 .2אישור תקנון מוסדות הקיבוץ.
 .3אישור תקנון המודל הכלכלי ותקצוב
הקהילה.
 .4האסיפה מנחה את המזכירות ליישם את
ההחלטות במהלך שנה זו כך ששנת 2021
תתוקצב ותתנהל על פי ההסדרה המאושרת
של המשק והקהילה.

בימים אלה סיים הצוות את עבודתו ותוצריו
יוצגו לאישור אסיפת החברים .כזכור ,הצוות
הוקם לפני מספר חודשים בהתאם להחלטת
אסיפת החברים .על הצוות הוטל להציע
הסדרה של היחסים בין המשק לקהילה
בקבוצת יבנה וזאת על מנת לשפר את
ההתנהלות ,הבקרה וההתפרנסות.
תהליך העבודה של הצוות כלל:
✓ ביקורים ולמידה מקיבוצים שיתופיים דומים
(בארי ,רביבים ,חצרים ,פלמ"ח צובה,
עלומים).
✓ התייעצות עם גורמי חוץ (בתחום הארגון,
מש"א והנהלת חשבונות).
✓  11ישיבות צוות.
✓ שני מפגשי עדכון עם מנהלי ענפים.
✓ מפגש מרוכז ופגישות אישיות עם מרכזי כלל
הוועדות.
✓ ארבע ישיבות עם הצוות הפיננסי שאישר את
המודל הכלכלי.
✓ הצגת הנושא למזכירות שאישרה את הצעת
הצוות.
✓ הצגת הנושא לוועדת המשק שאישרה את
המודל הכלכלי.
✓ הצגת הנושא לוועדת המינויים.
תוצרי עבודת הצוות הוצגו כרעיון מרכזי
באסיפת החברים ובאופן מפורט יותר ,בשלושה
ערבי הסברה.
תוצרי עבודת הצוות מסוכמים בשלושה
מסמכים:
 .1חוברת שקפים של המבנה הארגוני של
המוסדות והענפים.
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פתיחת מחסן התחפושות לחג פורים
המחסן ייפתח בין השעות  18:00 -17:00בקומה הראשונה ,באולם המרכזי ,בתאריכים הבאים:
יום רביעי -י"ז בשבט 12.2
יום שני -כ"ב בשבט 17.2
יום שני -כ"ט בשבט 24.2
מוצ"ש -ד' באדר 19:00-20:00 ,29.2
יום שני -ו' באדר 2.3
-

להלן מספר הערות:
• עד  2תחפושות לאדם.
• תושבים  -תתאפשר השכרת תחפושות ע"פ מחירון שגובש בשנה שעברה.
• חברים המעוניינים לשכור תחפושות עבור נכדים שאינם גרים בקיבוץ וחוגגים איתנו את החג ,יוכלו להגיע במועד האחרון.
• לצורך מעקב והסדרת השכרת התחפושות ,נערוך רישום על גבי טפסים ייעודיים לכל הלקוחות.

מוזמנים בשמחה

ליאורה גליק ואושר קולמן

שולחן תרבות – חודש שבט
✓ חגיגת ט"ו בשבט  -מוזמנים לפעילות ט"ו בשבט בשיתוף עם "מפגש של צמיחה" :סיור ליקוט
מהטבע ,הכנת מנדלות ,הכנת עציץ .נא להביא כלים כמו :קנקלים  ,כדים ,עציצים ,סירים בהם
תרצו לשתול.
נפגשים ביום שני ,ט"ו בשבט ( )10.2בשעה  ,16.00ליד מחסן הנוי .ארוחת ארבע ותחילת פעילות.
✓ ביום שלישי ט"ז בשבט ( )11.2מופע לט"ו בשבט ,ברוח הגשש החיוור ,בשעה  20.30במשטח.
✓ ביום שלישי ,כ"ג בשבט ( )18.2בשעה  - 17.00הצגה לילדים ופעילות" :אורן שלא שמח בחלקו".
✓ ביום שלישי ,כ"ג בשבט ( )18.2בשעה  ,20.30ערב טד ) (TEDבאולם האירועים ,בסימן ספרים
וסיפורים ,בהשתתפות  :שלמה אפרתי ,שרה בלנקשטיין .נורית ברוכי ,זאב ספראי .הנחייה
וסיפורי קישור :שמוליק טסלר.
✓ ביום שני ,כ"ח בשבט ( )24.2הרצאה ושיחה ,בשיתוף ועדת הבריאות ,על החשיבות של גילוי מוקדם,
בחסות עמותת "אחת מתשע" ,עם אורלי הראל ושרה אריאל בשעה  20.30באולם האירועים.
פרטים נוספים בלוח המודעות
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שבת שלום

אחות כוננת בשבת – אורית פרל
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
MRKYAVNE@clalit.org.il
יום שלישי 13:00-10:00
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -
אחיות בימי ששי במרפאה :השבוע – אורית .בשבוע הבא  -גלית
זמני לקיחות דם :בימים ב' ,ד' בין  / 07:20 - 07:00בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין  / ,09:40 - 09:00ביום ג' . 9:40 - 9:30

למזמיני חבילות מחו"ל
יכול לפנות אלי ,ובשמחה אעזור (אני אמורה
להצליח לזהות את הטעויות שלי)...
אני מזכירה שוב ,שכאשר אתם מקבלים הודעה
שהחבילה שלכם נמסרה במזכירות קבוצת
יבנה ,הכוונה היא שביום העבודה הבא (בעז"ה
ופטריק) החבילה אולי תגיע אלי לדואר .לא
מאמינים? נסו לחפש את החבילה במזכירות ...
חוץ מימים שישי ושבת ,שבאופן רשמי הדואר
הנע לא אמור להגיע לכאן ,יש ימים נוספים
(בעיקר ימי חמישי) שהאוטו האדום לא מגיע
אלינו ...
קנו בחכמה .אקולוגיה זה חשוב!
ןייטש ץמרב הצרת

כאשר מזמינים חבילות מחו"ל ,יש כנראה
בחלק מהאתרים אפשרות לרשום את שם
הנמען בעברית .כאשר עושים זאת ,אני מקבלת
חבילות עם השמות הבאים:
ןייטש ץמרב הצרת או Trz vrmz stn :ולי
קשה לפענח למי מיועדת החבילה ,בייחוד
כשמופיעות אותיות כמו ב ,ו ,ה.
אז בבקשה ,כיתבו את השם והכתובת באותיות
לטיניות.
מי שמתקשה לאיית את שמו ,או את Kvutzat
( Yavneבעצם צריך לכתוב ...(Qvutzat Yavne

לציבור הנהגים שלום רב,
 .1במידה והבחנתם שחסרים מים במגבים ניתן להיכנס למוסך בשעות  06:30עד 16:00
ולבקש מאחד מאנשי המקום לעזור לכם במילוי המים.
 .2בעקבות שינוי זמני הנסיעה בבוקר לרחובות מתבקשים החברים לנסות ולקבוע תורים
לקפלן מ 7:45-ואילך ולרמז מ 8:30-ואילך כדי להספיק ולהגיע בזמן .בבריאות טובה  -ענף הרכב
הגלריה של רפי
הגלריה פתוחה בשבת בבוקר,
לאחר התפילה ,למשך חצי שעה .ואחר
15
הצוהריים
מ  17:00 -למשך שעה.
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שם
אי ָ
ֵ

לב/ג'ורג' ברסאנס עברית :אהוד מנור
ַּב ֵ

ֵאי ׁשָ ם בַ לֵב ,פ ֶַּרח ְׂמלַבְׂ לֵב
פ ֶַּרח ְׂמלַבְׂ לֵב
ֵאי ׁשָ ם בַ לֵב ,פ ֶַּרח ְׂמלַבְׂ לֵב
ֵאי ׁשָ ם בַ לֵב.
ׁשֹומ ִּרים עָ לָיו
הַ חֲ בֵ ִּרים ְׂ
ׁשֹומ ִּרים עָ לָיו
הַ חֲ בֵ ִּרים ְׂ

הַ חֲ בֵ ִּרים מַ ְׁׂש ִּקים אֹותֹו
הַ חֲ בֵ ִּרים מַ ְׁׂש ִּקים אֹותֹו

ׁשֹומ ִּרים עָ לָיו
ְׂ
עַ ל גִּ בְׂ עֹולֹו ,עַ ל עַ לְׂעַ לָיו
ָלכֵן הּוא חַ י עַ כְׂ ׁשָ ו.

מַ ְׁׂש ִּקים אֹותֹו
כְׂ מַ עְׂ יָן בְׂ יֹום ׁשָ ָרב
ָלכֵן הּוא ְׂמאֹהָ ב.

ֵאי ׁשָ ם בַ לֵב...

ֵאי ׁשָ ם בַ לֵב...

נֹותנִּים לֹו אֹור
הַ חֲ בֵ ִּרים ְׂ
נֹותנִּים לֹו אֹור
הַ חֲ בֵ ִּרים ְׂ
נֹותנִּים לֹו אֹור
ְׂ
עֹושים לֹו צֵ ל
וְׂ ִּאם צָ ִּריְךִּ ,
ָלכֵן הּוא ל ֹא נֹובֵ ל.

הַ חֲ בֵ ִּרים ׁשָ ִּרים לֹו ִּׁשיר
הַ חֲ בֵ ִּרים ׁשָ ִּרים לֹו ִּׁשיר
ׁשָ ִּרים לֹו ִּׁשיר
ּוש ֵדה י ְַׂס ִּמין
עַ ל ְׂדבַ ׁש ִּנגָרְׂ ,
ָלכֵן הּוא מַ אֲ ִּמין.

ֵאי ׁשָ ם בַ לֵב...
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