שבועון קבוצת יבנה
י"ג בתמוז תשע"ז
()7.7.17

שבת פרשת "בלק"
צאת השבת – 20:25
כניסת השבת – 19:24
שבועון מספר 1256
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פרשת "בלק"
ליל שבת
19:24

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש – ראובן דויטש

08:30

תפילת שחרית
אחרי התפילה יתקיים שיעורו של הרב אילעאי

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

12:50

שיעור בספר תהילים  -בבית משפחת נח חיות

13:30

תפילת מנחה גדולה

16:30

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

17:00

משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

17:15

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

17:45

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

20:25

צאת השבת
צום י"ז בתמוז
יום שלישי []11.7
 04:17תחילת הצום
 13:15תפילת מנחה "ויחל"-בבית הכנסת
הגבאים
 20:10סוף הצום
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נקודה למחשבה  /ידידיה פלק
כבר ידוע לנו כי אחד הדברים בהם

מתפרק החיבור שה' רוצה שיהיה בין

נבחנת איכותו של הבית היא כיוון

השכנים והמטרה שלשמה הם זומנו

הפתחים – כך שתיווצר היכולת לשמור

יחד לא תושג.

על הפרטיות .אפילו בלעם הרשע

לפני כמה שבועות התחלנו בשיחות על

התפעל כאשר ראה את אוהליהם של

הבנייה ,שהיא במידה מסויימת חיזוק

ישראל ,כדברי הפסוק" :וירא את

קשרי השכנות שלנו כחברים בתוך

ישראל שוכן לשבטיו ,ותהי עליו רוח
אלוקים" .ופירש רש"י :שפתחיהם של

הקיבוץ .אנשים העלו את שעל ליבם
והייתה אוזן קשבת ואווירה נוחה

אוהלי ישראל היו מכוונים כך שלא יהיו
זה כנגד זה ,שלא יציץ לתוך אוהל

ונעימה .תבוא לזכותם של כל היוזמים
והמארגנים של המפגשים ,שעסקו

חברו" ,וכך לא תיפגע הצניעות.
שלב נוסף בבניית הבית הוא יצירת

ביצירת האפשרות לתת לנו הזדמנות
להקשיב וללמוד אחד מהשני/ה דברים

מרקם השכונה והשכנות .כאשר גרים

חדשים ולחזק את הקשר בינינו.

בשכנות נוצר הקשר החשוב בין

הזדמנות שניתנה מאת ה'.

הדיירים ומתוך כך גם איכות החיים
בתוך הבית עולה (ראה עוד – ליקוטי

ומכאן אפשר להתבונן על הפירוש השני
שמביא רש"י על הפסוק ,לפיו המילים

הלכות נ .שכנים ד' ,ה').
לכל אחד מהשכנים יש מה לתת ,וכל

"מה טובו אוהליך יעקב" שאומר בלעם
בברכתו מתייחסות לא רק לאוהלי

אחד נותן את חלקו בשכנות בצורה
שונה .אם נוצרה מציאות שבה כמה

ישראל ,אלא גם לאוהל מועד ,למשכן
ולבית המקדש .כי כשיהודים חיים יחד

משפחות גרות בשכנות ,הרי שיש כאן

בשכנות טובה ,שומרים על צניעות ועל

ההשגחה,

יחסים טובים ,ומצטרפים יחד לדברים

שדווקא דרכו יכול להתגדל כבוד ה'
בעולם .גם אם ישנם לעיתים חיכוכים

שבקדושה ,אז שורה השכינה בשכנותם
ובבתי הכנסת שלהם ,כפי ששרתה

או חילוקי דעות .העיקר להיזהר
ממחלוקות ופירוד לבבות ,כי אז

בבית המקדש.

צירוף

מיוחד

שצירפה
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פרשת "קדמה" מאחורינו  -תובנות אישיות  /אסף ב"א
רקע אישי מאוד  -אני אוהב לקבל ביקורת,

הליברלית מבין השתיים "תישלח" אלינו ,כי

כל עוד היא הוגנת .לעניין זה ,אני מקבל

במקום אחר סירבו לקבלה .יוחסו לאנשים

באהבה ובהכנעה ביקורת כמו – "מדוע לא

(מבית ומחוץ) עמדות ודעות לא להם .הקשר

צפית את הקונפליקט שיתפתח ,ומנעת אותו
מראשיתו?" לעומת זאת אני דוחה מכל וכל

בין חלק מהטענות למציאות היה קלוש ,עד
לא קיים.

ביקורת כמו – "הסכמת לאירוח הקבוצה הזו

אני גאה בדמוקרטיה שלנו ,ועם זאת יש לי

מתוך ניסיון עקיף לקדם אג'נדה שנויה

תחושה שיש מאתנו שהתאהבו בקונפליקט

במחלוקת".

ובלוחמנות ,תוך התעלמות מנזקים הנגרמים

הקדמה קצרה  -קשה להפריד אדם מהתפקיד
אותו הוא ממלא .ובכל זאת ,אבקש מהקורא

לנו כלפי פנים וכלפי חוץ .להערכתי ,ואולי אני
טועה ,רוב הציבור היה מצביע בעד אירוח

לראות בדברים אמירה אישית ,מנותקת ככל
האפשר מתפקידי הנוכחי.
ולענייננו .אני לא בעד סדרי תפילה חדשניים
למיניהם ואין לי מוטיבציה לקדם את הנושא

הקבוצה .אם אכן כך ,אז האווירה העכורה
שנוצרה (בכוונת מכוון?) הביאה לתוצאה
הפוכה מרצון הרוב ,ולא בפעם הראשונה ...
האם גם בנושאים אחרים עלולה הייתה

ביבנה .מאידך ,אני גם לא מתנגד חריף .לי
אישית טוב ונכון בפורמט הנוכחי ואין לי רצון

להיווצר דינמיקה כזו? בוודאי שכן! מזל שלא
כולנו ששים להעצים קונפליקטים .אפשר

או צורך לשנות .באותה מידה אני מסתייג

לבחור לחיות בשלום עם משהו שאתה מתנגד

מיציאה למלחמת קודש כנגד צרכים  /רצונות

לו .לדוגמא – שבת חזנים .ידוע שלא כולם

 /שאיפות של אחרים בתחום הרוחני והדתי
שלהם .אבל חשוב מכך ,איך זה רלוונטי?
עדיין תמוה בעיני שסוגיה של אירוח קבוצה
(כלשהי) הופכת לקונפליקט אמוציונלי כל כך.

בעד (גילוי נאות – אני ביניהם) .למרות זאת,
הנושא לא נגרר לאסיפה ולקלפי .גם לא נוצרה
אווירה שלילית בדרכים אחרות .אם הייתה
נוצרת אווירה כזו ,אני אישית (כמתנגד) הייתי

מה שהפריע לי בעיקר זה אופן ההתנגדות.

מתבייש! ואיך אמור להרגיש חזן אורח (או כל

חשתי מבוכה ובושה אל מול הטיעונים שגויסו
ל"מערכה" .חניכי "קדמה" (שעוד לא ידוע
בכלל מי הם) הושוו לכמרים או למצער -

אורח) על רקע אווירה כזו? ואם כן היו גילויים
של העכרת האווירה בהקשר זה ,אין לי אלא
להצטער על כך ולהתבייש בכך .אגב ,בניגוד

ליהודים ישועיים .הובע חשש מההופעה
החיצונית שלהם .הם הוצגו כמי שיפגעו
בחינוך ילדינו .העובדה שיהיו שתי קבוצות
קיבלה פרשנות מסולפת ,כאילו הקבוצה

ל"קדמה" ,שתפילותיהם לא נוגעת לנו ,חזנים
אורחים מופיעים בבית הכנסת שלנו.
אז מה אני טוען ,שאסור להתנגד? ממש לא.
בוודאי שמותר! אבל חשוב שהטונים
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והטיעונים יהיו בפרופורציות ראויות .הדאגה

טובתה של התוכנית ומשתתפיה ,העדפנו,

לשלמות הקהילה ,שהיוותה טיעון מרכזי

בנסיבות שנוצרו ,לוותר על האירוח בקבוצת

בהתנגדות ,מצדיקה בעיניי התנהלות אחרת.

יבנה .במידה שיהיה לכם עניין בעתיד...

פחות בוטה ויותר רגועה.
מעטים זוכרים ,אבל גם ל"בית בקבוצה",

נשמח לבסס אותו על דיון ולימוד מעמיקים

פרוייקט שרובנו המכריע תומך וגאה בו (כך
אני מקווה  )...הייתה התנגדות של 25%

ובאווירה נינוחה יותר".
קשה היה לי לשמוע חברים מבכים וכואבים
את "המצב הדתי" אצלנו ,ובאותה נשימה

בהצבעה בקלפי .אני מניח שאם המתנגדים
היו קולניים ואגרסיביים יותר ,הייתה נוצרת

מתנגדים בתוקפנות כזו לאירוח תכנית

אווירה שמקשה ,ואולי אפילו מונעת ,את
קידום הפרויקט  ...אם כן ,הטענה שלי אינה
על עצם ההתנגדות ,אלא על הווליום

שמשתתפיה הם צעירים וצעירות שבוחרים
לעצור את מרוץ החיים לטובת לימוד מעמיק
בחודש אלול .כאבה לי היציאה למלחמה נגד
תכנית שאלו הם תכניה ואלו הם מוביליה.
נכון ,יש פערים בפרשנות ההלכתית .נכון ,אין

והאמוציות.
בעקבות ההחלטה של אנשי "קדמה" שלא
לבוא ליבנה ,ראיתי אנשים שמחים ,ראיתי
עצובים ,ראיתי גם אדישים .אני לא נעצבתי,

התאמה של  100%להרגלים ולמנהגים שלנו.
האם זה מצדיק פסילה ,החרמה ודחייה?
האם זו הדרך שלנו להגדיל תורה? האם אלו

גם לא שמחתי ,ובוודאי שלא הייתי אדיש.
חשתי בעיקר מבוכה ובושה .פחות בשם עצמי
ויותר בשם קיבוצי האהוב .הרבנים יהודה

האנשים שמאיימים על אורח חיינו? אשמים
ב"מצבנו הדתי"? מסכנים את חינוך ילדינו?
האם על "הכנסת האורחים" הזו תהיה
גאוותנו?
"קדמה" הוא מיזם יפה וחשוב ,גם אם יש

גלעד ויצחק בן דוד מתנסחים כדרכם בעדינות
ובנימוס .אבל אני ,כחבר יבנה שחווה את
האווירה שנוצרה כאן ,התביישתי לקרוא את
דבריהם המובאים להלן בדילוגים קלים:

מחלוקת על סדרי התפילה בו .הוגיו ומוביליו
הם אנשים "משלנו" ,משכמם ומעלה .הם
בחרו שלא להתארח ביבנה על רקע אווירה

"התפילה גובשה על סמך שיקול דעת ודיון
הלכתי רציני .מטרת התכנית היא להעמיק

שלילית (שלא לומר עוינת) שנוצרה כלפיהם.

את הקשר לתורה ולעבודת השם .כדרכה

אני  -הקטן  -מתבייש .וכדי להמשיך לאהוב
את המקום הזה ,אני מקווה שגם אלו
השמחים על ה"ניצחון" ,חשו בתוך תוכם גם
מעט בושה.

של תורה יש בינינו חילוקי דעות .זו היא
מחלוקת לשם שמיים שסופה להתקיים ,וכך
היא דרכה של תורה .מתוך מחשבה על
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על חומותיך הפקדתי שומרים ,יבנה?  /אלישע תשבי
קראתי את התגובות לנסיגה של מארגני
קבוצת ''קדמה'' להתארח בביתנו בחודש
אלול ,ומתקבל הרושם של
אכזבה מעמדה של קבוצת
''מיעוט'' ,שהרסה את האפשרות
לקבלת הקבוצה שכנראה ,יחד
עם לימודיה מעוניינת לערוך
תפילות שלא כמנהגינו ,ולפרוץ את

לחברים למצוא לעצמם מקום עבודה
המתאים לכישוריהם גם מחוץ לקיבוץ .מה
קיבלנו? האם אנחנו מרוצים
מהתוצאה? הענפים שלנו בתוך
החומות הפרוצות מתרוקנים
מחברים מחד ,ומאידך יכולת
ההשתכרות בחוץ לא תואמת לרוב
את רמת החיים שאנחנו מקיימים בתוכנו,

החומות.
אנחנו חווים סדקים בחומות החיים שלנו
בנושאים נוספים מחד ,ומאידך אנחנו
שומרים על החומות בנושאים אחרים,
שמא חס וחלילה נידרדר לתהום השותפות
שקיימת בינינו ,שחלקה מכסה טפח ומגלה
טפחיים.
אנסה לתת מספר דוגמאות מכאן ומכאן,

ואנחנו לא מנהלים דיון אמיתי בהשלכות
הכלכליות והחברתיות הנובעות מהמצב
שנוצר ,ובשאלה כמה זמן זה יכול
להימשך.
תפעול ואחזקת מערך השירותים  -רק
עיוור לא רואה את מערכת ההסעדה שלנו,
שמופעלת על ידי עובדים מסורים שהם לא
אנחנו .בכלל  -תופעה זו הולכת ומתפשטת

שכל אחת מהן היא עולם שלם שמאיים על
קיומנו כקיבוץ וכשותפות.
חינוך ילדינו – לא מזמן עלו לדיון בקשות
של משפחות לשלוח את ילדיהם למוסד
לימודים מחוץ לקיבוץ ,בקשות שנדחו
במועצה .הרצון של ההורים נבע ,אני
מתאר לעצמי ,מחוסר שביעות רצון מהדרך
שאנו הולכים בה כבר הרבה שנים,

בכל מערך השירותים שלנו .אנחנו לא
רוצים לעסוק בעבודות אלו והפתרונות הם
עוד ועוד עובדים מבחוץ ,על כל ההשלכות
שיש לכך מבחינה חברתית ,כלכלית
וחינוכית .שוב התמוטטות החומות שהיו
ונרמסו ,ואינם עוד .למה מצב זה מוביל
אותנו? מי נותן על כך את הדעת?
אידאולוגיה שהלכה ואיננה.

והדחייה ,מטרתה היא לשמור על חומות
מסגרות החינוך המשותפות שלנו ,וזאת
מבלי להיכנס לדיון אמיתי לדרך החינוך

לסיכום ,ניסיתי על קצה המזלג ממש
לשקף לנו שהוויכוח על מה ייכנס פנימה
ומה לא ,ומה שנכנס כבר ושינה את
התנהלות חיינו ,הוא לא רק בתחום ההווי
הדתי .הוא מקיף את כל מערכות חיינו
כאן ,ואנחנו לא מקיימים על כך דיונים
ובטח שלא מקבלים החלטות על דרכנו
ועתידנו.

הנוכחית

שלנו;

מי

המחנכים

ומה

התוצאות שאנו מקבלים מכך.
עבודה – בנושא זה פרצנו את החומות לפני
מספר שנים ,בקבלת החלטה לאפשר
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מנהלת הבנייה \ נחמיה רפל
המזכירות הקדישה את חלקה המרכזי

בהמשך

של ישיבתה השבועית לסיכום הפרויקט

המזכירות וכל צוותי הבנייה ,לשמוע

הגדול של בניית שכונה חדשה ,מתוך

מיפעת ניימן את רשמיה ומסקנותיה

הבנה שצריך לסכם את העשייה

מהשורה הארוכה של "מפגשי שיח"

המורכבת וללמוד ממנה לעתיד .בהצגת

אותם הנחתה במהלך החודש האחרון.

הנתונים ובדיון נטלו חלק חברים

יפעת החלה בהצגת נקודת המוצא

שריכזו פנים שונות של הבנייה – יצחק

והמטרות של המפגשים ,והמשיכה

(ג'ינג'י) לנג ,צבי אפרתי ,סיוון לנג –

בתיאור

קיימת

ונציגי מנהלת הבנייה הוזמנו לשמוע

הסכמה רחבה בקרב החברים מחד,

ולהשמיע.

ומאידך בפירוט נקודות עליהן חלוקות

לפי בקשת המזכירות ריכזה סיוון את

הדעות .בחלק האחרון של דבריה

סיכומי החברים שליוו את בניית

התמקדה יפעת בשאלות המרכזיות

השכונה החדשה ,את חוות הדעת של

עליהן נצטרך לתת תשובות בעתיד

של

הקרוב .בתום הסקירה המעניינת העלו

הדיירים .באמצעות מצגת מקיפה

המשתתפים שאלות להבהרה ולהמשך

ומפורטת ,ערוכה בטוב טעם ,סקרה
סיון את כל שלבי התכנון והבנייה,

בירור לקראת המשך עבודתנו.
השבוע ,ביום רביעי ,י"ח בתמוז – 12

והתעכבה בכל שלב על הלקחים העולים
מהמבצע הגדול .נציגי מנהלת הבנייה,

ביולי ,תעביר יפעת לכל הציבור את
סיכום הדברים ששמעה וחוותה

המקדמים את המשך הבנייה למגורים,
שמחו לרשום שורה ארוכה של

בשיחות הרבות ,ותציג בפני החברים
את" :מיפוי הצרכים והרצונות כפי

המלצות ,הן ברמת בעלי המלאכה
והקבלנים ,והן ברמת חברי הקיבוץ

שעלו במפגשי השיח".

הקבלנים,

ואת

תחושותיהם

השבוע

התכנסו

הנושאים

עליהם

חברי

והדיירים.

נשמח להיפגש עם כולם ביום רביעי ,בשעה  ,20.30במשטח!
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"בשדות הירוקים בם הלכנו"  /שמשון
מתוך שיחה עם נעם פישביין – מרכז ענף גידולי השדה

ביום שני היה חם מאוד .בשעות הצהריים הטמפרטורה והלחות הגבוהה
היכו ללא רחם .באותה שעה עובדי השדה היו בשטח ,זיעתם ניגרת ,ונפשם
חפצה במעט רוח קרירה מן הים.
כתבה זו מוקדשת להם ,ל"חוצניקים" ,עובדי השדה וגן הנוי.
עונת ההשקייה בשיאה והעבודה היא

שכירים .בחופשים מצטרפים ,מזיעים

סביב השעון .השנה החורף היה שחון

ונוטלים חלק בעבודה ,נערי הקיבוץ.

והאדמה הייתה צמאה מוקדם מהרגיל.

ימים

מאתגרים

בשל כך נאלץ הענף להתמודד עם
השקייה מוקדמת ,ולצמצם במידה

לחקלאים ,ימים שהשמש הקופחת מכה
ללא רחם ,והכותנה והתירס צורכים

ניכרת את מנוחת החורף שאותה
החקלאים כה אוהבים .בנוסף ,הענף

כמויות גדולות של מים ומרתקים כח
אדם .בשטחי החמניות ,החומוס

נאלץ להתמודד עם קשיים באספקת
המים ,בשל הכמויות הגדולות שהוא

ובקרוב בשטחי התירס ,מוציאים את
צינורות הטפטוף ומגלגלים אותם על

נזקק להם.

גלילי המתכת.

ההשקייה ברובה היא במי קולחין

מהי חלוקת שטחי הגידול?

מהמאגר "שלנו" (איגוד משתמשי
קולחי אשדוד ,השייכת לנו ,לבני-דרום,

הגידולים מתחלקים כך:
 כותנה  2150 -דונם

לניר גלים ולחפץ חיים) .אך גם למאגר,
כך מסתבר ,יש מגבלה של כמות ,ולכן

 תירס לתחמיץ  1500 -דונם
 חומוס  900 -דונם

היה צורך לבצע תגבור .לצורך כך

 חמניות  350 -דונם
היות וכך ,נזכרתי בלימודי החקלאות

הוזרמו מים מהשפדן ,המכון לטיהור
שפכים שנמצא בחולות ראשון לציון –
למאגר ,והופעלה באר א' בחוות מגל -

בהם למדנו על "מחזור זרעים".
ביקשתי לאשש טענה זו .ואכן ,כפי

שבשנתיים האחרונות כמעט ולא
הופעלה .לכל נושא המים ,אי"ה ,נייחד

שמסביר לי נעם ,זה מה שקורה .בכל
שנה נעשים חילופי שטחים בכדי

פרק בפני עצמו.
עבודת השדה הקשה היא פרי עמלם של
החברים

העובדים

בענף

אלה

הם

ימים

"לבלבל" את האויב .האויב לצורך
העניין אלו המזיקים ,מחלות הקרקע

ומספר
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שינוי

והעשבייה.

הגידולים

הולכים בתלם

עוזר

בהתמודדות איתם וגם עוזר לטיוב

הגיע הטרקטור החדש מחברת ,Fendt

הקרקע.

(פנדט) ראשון מסוגו בארץ .הטרקטור

ואם כבר מדברים על מזיק ,נכון לציין

נחשב לטוב מסוגו בעולם ,ה F35-של

את הזחל הוורוד שגורם לנזקים,

הטרקטורים .מצטיין בכל הרמות,

וריסוסים רבים מופנים כנגדו.

בטכנולוגיה ,בדיוק ,בחיסכון ובנוחות
למשתמש ,וכוחו במותניו .בעונת

כיצד הוא מזיק וכיצד נלחמים בו?
כאמור ,הזחל הוורוד הוא המזיק

העיבודים הקרובה הוא ייכנס לעבודה
באופן מלא והענף תולה בו תקוות

העיקרי בשטחי הכותנה ,מזיק המאיים
על גידול הכותנה בארץ .מדובר בצעד

רבות( .הטרקטור ניתן לצפייה בסככה הדרומית)

לגיטימי וטבעי בו פרפר "עָ ׁש" מחפש

לסיום

עׁשה" לצורך בניית התא המשפחתי.
" ָ
לעשה להטיל
ָׁ
קירוב הלבבות הזה גורם
גולם שהופך לזחל ,החודר לפרי הכותנה
ואוכל

אותו

מבפנים,

ובכך

פוגע

בהדברה

ביולוגית

האטרקטיביות של שדותינו.
חודשיים ,חלקת שדה הפכה

לפני

טלוויזיה אקסטרימית

משתמשים גם
בצורת

שאלתי

את

למספר שעות לאתר
לתכנית
צילומים

ביבולים .בנוסף לאמצעי ההדברה
ה"קונבנציונליים"

נעם

על

ונחשבת ,לאחר מכן היו

"חוטי

אלו החמניות המביטות לשמש
שמשכו אליהן
ביופיין המזהיר

בלבול" ששמים בשטחי הכותנה (כמה
עשרות בכל דונם) .מדובר בחוט אדום

מצטלמים רבים ,זוגות אוהבים ,כלות
וחתנים בדרך לחופתם ,משפחות עם

הדומה לחוט ברזל ומלופף על שיפוד,
אותו נועצים בקרקע .חוטי הבלבול

ילדים ומעלים ל"אינסטוש" .בקרוב
יהיו אלו שדות הכותנה שילבשו לבן,

רוויים בחומר שמשבש את דעתו של
ה"עש" ויוצרים קצר בתקשורת בין בני

וגם הם יהוו מוקד משיכה לצילומים.

הזוג ,כך שה"עש" לא מוצא את
ה"עשה" ואין מקום לאהבה (אל תנסו את

נעם :אז מה השאלה?
אני :מה אתם אומרים על התופעה?
נעם :זה דווקא מוצא חן בעינינו.

זה בבית) .המלחמה כנגד הזחל הוורוד
נמשכת גם בשלב מתקדם של גידול

התופעה מוכרת ,השדות מאירים פנים
לכולם וזה נחמד ,כל עוד לא נגרמים

הכותנה ואז ,בנוסף ,תוקפים את
המזיק בריסוסים ,אבל זה כבר הרבה

נזקים.

פחות רומנטי (למדתי משהו .)...

*כתבתי מה ששמעתי והבנתי
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מהנעשה בענף הבגד/

אושר קולמן – מנהלת ענף הבגד

במכבסה

ולסיום ,בקשה מאגף הכובסים:

נפרדנו למחצה ממכונת ייבוש ששירתה

מכיוון שאנו לא מספיקים לכבס בכל

אותנו נאמנה קרוב ל 40 -שנה .בכל

יום את כל כמויות הכביסה מהתאים

סיבוב היא ייבשה  20-25ק"ג ואף יותר.

אנו מבקשים לא לזרוק מגבות רטובות

למה למחצה? מכיוון שאחותה

כי הן מעלות עובש ויוצרות ריחות לא

התאומה עדיין עובדת לשביעות רצוננו.

נעימים.

במידה ונזדקק לחלקי חילוף ,נוכל

חנות "שני"

להשתמש בחלקי המכונה שהוצאה

כחלק מהתהליכים אותם התחלנו לפני

משימוש ובכך נאריך את ימיה של

מספר חודשים ,השבוע צמצמנו את

אחותה.

שטח החנות .אנא היעזרו בסבלנות בכל

ומה במקום? הכנסנו יבשן מהדור

בנוגע לסידור פנים החנות .מוצרי

החדש .מבחינת קיבולת המכונה היא

הבסיס יישארו ע"פ המוסכם.

גדולה יותר ואמורה לשאת  45ק"ג בכל

קומה א'

סיבוב .גם התכניות של זמני הייבוש

תאי כביסה  -בקרוב נצרף ליד השילוט

קצרות יותר ומעל הכל היא חסכונית

של מספרי הכביסה גם את השמות של

בחשמל.
כל אלו פותרים לנו בעייה שהייתה

בעלי התא ,לנוחיות הציבור והעובדים.
תערוכת בגדים אבודים  -השבוע הקמנו

קיימת עד לא מזמן :היווצרות צוואר
בקבוק במעבר בין מכונות הכביסה

שוב תערוכה של בגדים ומוצרי
טקסטיל נוספים שאבדו בחודשים

ליבשנים.
בהזדמנות זאת נגיד תודה לכל נושאי

ינואר -פברואר ,ליד מכונת הסימון.
מוזמנים למצוא את שאבד לכם.

התפקידים ובעלי המלאכה שסייעו
לאורך כל התהליך.

את הפריטים שיישארו נשלח ,ביום
ראשון ,כ"ב בתמוז ,16.7 ,לעמותות
נזקקות  ,עד כאן להפעם.
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פתקים משולחנה של מרכזת ענפי השירותים\ נעמה סולטניק
נוי חדש בשעה טובה ומוצלחת ,מוריק

מחזירי אור למחסומים בקרוב .חברים

הדשא באזור שכונת ה'פעוטונים' והעצים

רבים בירכו על המהלך ואף שאלו מדוע

החדשים שנשתלו לאורך השביל הצמוד
לבית סביון מבטיחים לנו יופי וצל עתידי.

לא חוסמים במקומות בעייתיים נוספים.
נלמד את הנושא ונוסיף מחסומים בעתיד

תודה לקבלן הגינון אליצור ויזנר מבית

בהתאם לנסיון שנצבור עם המהלך

גמליאל על העבודה הטובה והזריזה,

הנוכחי .תודה לג'ינג'י לנג על הטיפול

ולישראל זלקינד שפיקח על העבודה.
מחסומי שבילים בהמשך לפרסום לפני

בפרוייקט ,ולאבשלום טסלר ושמוליק
ליברמן על העצות.

מספר שבועות ב"מבית" אודות הכוונה

בדיקות גז בימים הקרובים יתקיימו

לבצע חסימות במפגשי מספר שבילים עם

בדיקות תקינות גז שגרתיות במרבית

הכביש ,בשבוע שעבר בוצעה העבודה.
מדובר ,כאמור ,בשבילים היוצאים
משכונת הקומתיים ומתחברים לשכונה

הבתים בקבוצת יבנה .במידה ויהי צורך
בבדיקה בביתכם ,ניר שריד ,האחראי
לענייני גז בקיבוץ ,יצור עמכם קשר

החדשה

השוקקת

ילדים

לתיאום כניסה לביתכם.

קטנים,

ובשבילים הסמוכים למרכז החן והיופי,
שם היציאה לכביש מסוכנת בשל ראות

שירות פסיכולוגי חינוכי של המועצה
האזורית חבל יבנה המועצה האזורית

לקויה .קשת התגובות לחסימות היתה

פנתה אלינו בבקשה לסייע להם בפתרון

רחבה למדי .אין ספק שיש בחסימות

זמני למבנה שפ"ח המועצה .לאחר

משום פגיעה בנוחות המעבר של מיולים

בדיקת האפשרויות השונות הוחלט

וקלאבקארים ,אבל באיזון בין חוסר
הנוחות הזו (שיש לה פתרונות עוקפים)

להשכיר למועצה את אחת מדירות
הקוטג' הריקות על הכביש העוקף ,כך

אל מול הגברת הבטיחות היום יומית
לנוסעי הקלנועיות ורוכבי האופניים
הרבים ,צעירים ומבוגרים כאחד ,ברי

שאנו מקווים למינימום הפרעה לשני
הצדדים.
לקראת שלושת
שלושת השבועות

שהכף נוטה בבירור לטובת שגרת

השבועות ,אפי עובדיה יקדים ויגיע ביום

הבטיחות של כולנו .יחד עם זאת ,קיבלנו
את ההערה הנכונה של המרפאה לפיה יש
בעייה עם חסימת השביל לקלאבקאר של
המרפאה במקרי חירום בבריכה ,ועל כן

שני ט"ז בתמוז ( )10.7בין השעות 14:00-
 19:00לספר בנים וגברים בקבוצת יבנה.
בריכת השחייה תהיה כמובן סגורה ביום
שלישי ,י"ז בתמוז ( .)11.7הבריכה

ריווחנו את השטח בין המחסומים
בנקודה זו .אנחנו מחכים להוספת

בטיפול תקופתי ותהיה מסוכנת לרחצה
שבת שלום.
באותו יום.
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קיץ במשק הילדים  /יקיר ששון
הקיץ בשיאו וגם אנחנו בשיא הפעילות

עובדים על פרוייקטים שונים ברחבי

 -והחום .הילדים יצאו לחופשת הקיץ

משק הילדים ולאחרונה סיימו לבנות

ומשק הילדים מלא בחדוות יצירה .זו

טבון מפואר ושיפצו את המעיין הוותיק

תקופה שלה מצפים כל השנה .בזמן

שלנו ,שהיה זקוק לחיזוקים .עכשיו

הזה אנחנו פוגשים את הילדים על

המעיין מלא והמים זורמים במפל,

בסיס
הזדמנות

יומיומי

וזאת

להגיע

לשיאים

והציבור
להתרשם

חדשים של יצירתיות ,עבודת
צוות,

מפגש

עם

מוזמן
ולשכשך

(בתיאום).

ערכי

כיתות

ילדי

הקיבוץ ,גיבוש קבוצתי ועוד.

התחילו

עם תחילת הקיץ פתחנו את

השבוע ועוד צפוי לנו
מלא

בפעילות!

את

ה'-ו'
החופש

(הישרדות,

סדרת ה"משקיץ" .אחת לשבועיים

קיץ

הציבור מוזמן לפעילות אחה"צ  /ערב

התנדבות ,עבודה ועוד.)...

במשק הילדים .מה היה לנו? פתחנו את

ביום רביעי ילדי קייטנת איל"ן הגיעו

הסדרה עם ערב שבו הכנו ביחד פיצות

למשק הילדים לפעילות חווייתית.

על הטבון וקינוחי כוסות מדליקים,
לצד פינת ליטוף לילדים ,ופינת קפה

במהלך הפעילות הילדים רכבו על
סוסים ,הכינו פיתות בטבון ,נפגשו עם

(קר!!!) מפנקת להורים .בשבוע שעבר
התקיים ערב קריוקי ואוכל מקסיקני.

חיות המשק והפריחו בועות סבון .זאת
הייתה הזדמנות נהדרת לראות את

נחשפנו לכמה כישרונות צעירים
(וותיקים) בתחום השירה והריקוד .את

הבנים והבנות שלנו בעשייה משמעותית
וחיובית ,והכל עם חיוך ענק על הפנים.

האירועים מובילים בגאון הבנים של
כיתה ז' (מה שקרוי בשפת העם "צוות

יישר כוח גדול לכל העוסקים במפעל
המקסים הזה.

פרוייקטים") .בנוסף ,ילדי כיתה ז'

כולם מוזמנים להתעדכן על לוח
"משקיץ" בחדר האוכל על הפעילויות
הקרובות (צפויות עוד פעילויות מגוונות
 לכל המשפחה ,לצעירים ולמבוגרים).צוות משק הילדים
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סימן שאתה צעיר
"כשנולדנו ברכו הזקנים בעיניים דומעות
אמרו הילדים האלה הלוואי לא ילכו אל הצבא
ופניכם בתצלום הישן מוכיחות שדיברתם מכל הלב
כשהבטחתם לעשות בשבילנו הכל להפוך אויב לאוהב" ...

ועד אז,
ראשונות מחזור נ"ח מתגייסות:

שחר גדיש -משקית נפגעים
תהל כהן -צור ים ( מפקדת על נערי מכ"ם)
שי עמיר -משקית ת"ש
בהצלחה! מחבקים ואוהבים  -ועדת צעירים
13

מפגשי קיץ בסטודיו "צבעים משלימים"
והשבוע :ביום שני ט"ז תמוז )10.7( ,עם רחלי
ביום רביעי י"ח תמוז )12.7( ,עם רחלי
משך הסדנא כשעתיים ,בבוקר בין השעות  ,9:30-11:30ובשעות הצהריים בין
השעות  .13:00-15:00המפגשים בתשלום ובתיאום מראש.
חופשה נעימה ,רחלי ונטע

גרעין צבר  -סיכום ופתיחה
לקראת קבלת גרעין צבר חדש בסוף הקיץ ,אנו רוצים לסכם את
התכנית שהתחלנו לפני  3שנים .
ניפגש ביום שני ,ט"ז בתמוז ,10.7,בשעה  20:00באולם האירועים
מוזמנות משפחות מאמצות של הגרעינים האחרונים ומשפחות
שמתעניינות ורוצות להיות משפחה מאמצת בגרעין הבא.
ב  20:45נמשיך למפגש הסבר על התוכנית עבור משפחות חדשות
המעוניינות לאמץ .נוכחותכם בחלק זה חשובה ונדרשת.
להתראות ,צוות צבר נעמה טסלר

ברכת תודה
לרחלה שנקר על התמונות היפות שנתנה לנו
עבור מתחם ענף המזון.
תמונות אלו הוכנו במסגרת לימודי מסגור ומתיחה והן מוצגות
בקומת הקרקע של חדר האוכל.
מצוות ענף המזון
14

מרפאה
אחות כוננת בשבת – אחות בית סביון
שעות הקבלה בשבוע הקרוב:

ד"ר איברהים בריגתה:
יום ראשון 16:30-14:30
יום שלישי 12:00-09:30
יום רביעי 15:00 -13:30
יום חמישי 09:00-08:00

שעות קבלה של דר' אבירם דונסקי:
יום ראשון 17:30-14:30
יום שלישי 13:00-09:30
יום רביעי 16:00-14:30
יום חמישי  09:00-08:00ומ15:30-14:30-

לידיעת החברים :מספר הפקס במרפאה הוחלף והוא מעתה 08-6512556

העמותה למען החבר הוותיק -מרכז יום

יום ראשון ט"ו בתמוז- 8:45 9.7 ,שיעור תנ"ך חנה לבל – נביאי בית שני
יום רביעי י"ח בתמוז -12:00- 9:00 12.7 ,מכירת תכשיטים של שלומית
שעת נשים ביום שישי ב13:00 -
בשל אילוצים שונים ,שרובם אינם תלויים בנו ,לא נמצא זמן ללימוד שחייה לילדי זוגון ג'-ד' מלבד בין השעות 12:30-
 14:00בימי שישי במהלך חודש יולי.
מדובר לכל היותר ב 4 -מפגשים של שיעורי שחייה .כ"כ יש לנשים שעות נפרדות נוספות בימי שישי.
שעת הנשים הקבועה בין  13:00-14:00בימי שישי בחודש יולי תמשיך להתקיים במקביל לשיעורי שחייה לילדים.
מקווים שהנושא יתקבל בהבנה,

נעמה סולטניק ונירית אפרתי

תערוכות שבקרוב ...
ביום שני ,כ"ג בתמוז - 17.7 ,מכירת הלבשה תחתונה "טריומפ" במחסן הבגדים
בין  16:00ל19:00-
ביום רביעי כ"ה בתמוז - 19.7,מכירת נעליים "איציק" במשטח בין  16:00ל.19:00-
עפרה גוטליב

15

כמו ציפור  /נתן יונתן
ָא ָׁדם כמו צּפור כָׁ ל עוד נפשו ּבו ָׁשר;
ּבין שהּוא ּבגּפו שמר לוּ ,בין שהּוא מא ָׁשר -
ישה.
יען כי הכל עָׁ ָׁליו מלּבין לאּטו ,רק השיר אין לו כמ ָׁ

ָאדם שאינּנּו צּפור לאחז ּבשיר,
מה שמושְך ָׁ
שאּולי המלים חזָׁ קות וקלות מגלי הָׁ אויר
ו ָׁשעָׁ ה ש ָׁישב העָׁ פָׁ ר על הָׁ ָארץ ,יתנשא שירו לעָׁ בים.

ֹלא צּפור השיר אְך קליל  -שכן אין זָׁ הָׁ ב ל ָׁשרים
ורק מלחָׁ מות ָׁלהם עם הָׁ רּוחות ועם הּסוהרים.
ואם יהיה מּבּול ּבָׁ עו ָׁלם ,יש לו תבת א ָׁר ָׁרט ּבראש ַאחד ההָׁ רים.

ָׁיעּוף כּיו ָׁנהַ ,אחרי הָׁ עורב לאהב אי ָׁלנות וי ָׁלדים ו ָׁנשים,
כָׁ ל מה שהּוא מגזע ה ָׁקשים ,ה ָּׁיפים והּנואשים
שאין ָׁלהם גואל זּולת הגבר והּבכי והשיר.
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