שבועון קבוצת יבנה
ג' במר-חשון תשע"ט
()12.10.18

"וַ ָּיבֹאּו אֶ ל-נֹחַ  ,אֶ ל-הַ ֵּתבָּ הְׁ ,שנַיִ ם ְׁשנַיִ ם ִמכָּ ל-הַ בָּ ָּשר ,אֲ ֶשר-ב ֹו רּוחַ

חַ יִ ים" (בראשית י"ז,ט"ו)

ציורו של אדוארד היקס

שבת פר' נח
צאת השבת – 18:48

כניסת השבת – 17:50
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שבת פר' נח
ליל שבת
17:50

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של אסף כהן

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

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

18:48

צאת השבת

 – 17:45הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
 – 17:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה
מזל טוב:
לסבא וסבתא רב(ת)א משה וטובה שטיינר להולדת הנינה ,לרפי ולאה שרקי להולדת הנכדה,
בת לשירן וצבי פלנזר.
לכוכבה ונחום צימבליסטה להולדת הנין ,נכד לאורנה ואילן ,בן לשרי ונרי.
למויש ועדה וסטרייך לנישואי הנכדה שני ,ביתם של דפנה ואריאל רייך ,עם אחיהו.

זמני תפילות
מנחה-לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 18:05
מנחה ערבית בשכונה הצפונית בשעה 18:00
בשכונה הדרומית – מנחה –  ,18:00ערבית – 20:15
תפילת שחרית בביה"כ בשעה 06:00
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זמן הנחת תפילין
בשבוע הקרוב .05:50

תו ַרתִ -פיך ֵמ ַאלְ פֵ י זהב וכ ֶסף"
טוב-לִ י ֹ
" ֹ
דבריהם של החתנים והכלה בקבלת הפנים שהתקיימה בערב שבת פר' בראשית

סיומה של התורה,

דבר חתן התורה – אור אריכא:
עימה? שלמעשה אין משמעות אמתית
ותחילתה השבת,

משמשים כר עצום לדברי תורה.
אני מעוניין להסתכל על סיפור יצירתו של

למעשים שלו ?
במציאות שנוצרה בפרק ב' ,האדם הוא

האדם הראשון ועונשו.

בעיקר פאסיבי ,במציאות הזו מתחילה

בפרק א' מתבררות חובותיו של האדם

להיווצר מציאות של חטא .עונשו של האדם

הראשון:

הראשון ,בעקבות חטאו" :וְׁ קוֹץ וְׁ ַד ְׁר ַדר
ַת ְׁצ ִמיחַ לְָּך וְׁ ָאכַ לְׁ ָּת אֶ ת עֵּ ֶשב הַ ָּש ֶדה :בְׁ זֵּ עַ ת
אַ פֶ יָך תֹאכַ ל לֶחֶ ם" (פרק ג',י"ח)
קללה זו חייבה את האדם להתמודד עם

❖לפרות ולרבות ולמלא את הארץ.
❖לכבוש את הטבע ,להשתלט עליו ולנצל
אותו לצרכיו.

לאורך
ועצומים
קיומיים
אתגרים
ההיסטוריה מחד ,ומאידך יצרה בו את כוח
היצירה וכח המעשה  -ודוגמאות לא חסרות:

לעומת זאת ,בפרק ב' אנו מתעוררים
למציאות אחרת לגמרי .האדם חי במציאות
של גן עדן:

❖ המחסור החמור של מדינת ישראל במים –
הוביל אותה להיות מעצמת מיחזור מים.

ֹלה-ים גַן בְׁ עֵּ ֶדן ִמ ֶק ֶדם וַ י ֶָּשם ָּשם
"וַ יִ טַ ע ה' אֱ ִ
ָאדם אֲ ֶשר יָּצָּ ר" (פרק ב' ,ח')
אֶ ת הָּ ָּ
איזו עולם אחר .איזה פער אדיר מוצג בפנינו

❖ אויביה המרים של ישראל – הביאו את
כוחות הביטחון של ישראל להיות בחוד
החנית של תעשיות הביטחון.

בין הסיפור הראשון לשני.
אם בסיפור הראשון האדם יכול להיטיב עם
המציאות ,בסיפור השני הוא רק יכול להרע
לה.
בסיפור השני האדם

❖ מחסורה של ישראל במשאבי טבע נדירים,
בעושר גדול ,הוביל את ישראל (בין השאר)
להיות מעצמת היי-טק.

נמצא במציאות

המשותף לכל אלה היה אתגר ומכשול עצום
שלמולו ניצבה רוח איתנה שרצתה להכריע
את האתגר .גם בהקמתה של יבנה וביסוסה
כמעצמה קיבוצית ,לאורך כל השנים נשבה

מושלמת .הוא מייצג מציאות בה הוא לא
באמת יכול להטביע את חותמו האמיתי
עליה .מי מאיתנו יכול באמת לחיות במציאות
שהוא שקוף אליה ,שהוא לא יכול להיטיב

רוחו של האדם הראשון – רוח היצירה.
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ספר התורה ,אותו נתחיל לקרוא השבת,

דתית שייסדנו בקיבוץ ,שנצליח לעמוד

מציב בפני האדם לא רק תביעה להשפיע

בתביעה הכפולה הניתנת לנו על ידי התורה

וליצור ,אלא גם כיצד לעשות זאת.

ביישובו ותיקונו של עולם.

ההתמודדויות השונות איתן נדרש להתמודד

אני מאחל לנו שנצליח לחצות יחד את

האדם אינם רק מול מה להתמודד ,אלא כיצד

האתגרים המשקיים והחברתיים העומדים

להתמודד עימן.
בפתחה של שנה חדשה אני מאחל לנו שנצליח

בפנינו.

להחיות את רוחה של היצירה השיתופית-

דבר חתן בראשית – יוסי צנחני:
מה עשה הקב"ה?
ראשית אני רוצה להודות לכולם על הזכות

והכבוד שניתנו לי.

נטל אמת והשליכוהו לארץ .זהו שכתוב:

עברו הימים הנוראים ,חג הסוכות ושמחת

ותשלך אמת ארצה " -אמת מארץ תצמח".

תורה ושוב אנו חוזרים לימי השיגרה.
לעולם הנברא בששת ימים וביום השישי
נברא האדם .בצלמו ובדמותו של הקב"ה.

הרב דוד כהן שאל שתי שאלות:
האחת :מה הכוונה נטל אמת והשליכוהו
ארצה?

כתוב במדרש:

השנייה :גם אמת וגם שלום אמרו שלא כדאי

אמר רבי סימון :בשעה שבה הקב"ה לברוא
את האדם הראשון ,נעשו מלאכי השרת
חבורות ,חבורות.

לברוא את האדם ,אם הקב"ה "טיפל" רק
באמת ,מדוע לא נהג כך גם בשלום? מדוע לא
כתוב "נטל שלום והשליכו"?

חלקם אומרים" :ייברא" וחלקם" :אל

התשובות לשאלות הן:

ייברא".
זהו שכתוב" :חסד ואמת נפגשו ,צדק ושלום
נשקו".

האמת במהותו ,אינה רק דבר נכון .אמת היא
משהו נצחי .לא משתנה .האדם מעצם היותו
קרוץ מחומר ,והחומר מהותו פירוד .הפירוד

חסד אומר  -ייברא ,שהוא גומל חסדים.

הזה מונע מהאדם להיחשף לאמת ואדרבה

צדק אומר  -ייברא ,שהוא עושה צדקות.
אמת אומר  -לא ייברא ,שכולו שקרים.
שלום אומר  -לא ייברא ,שכולו קטטה.

החומר מסתיר ,מכסה ,מערפל והאדם אכן
מעצם בריאתו כולו שקר.
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כאשר הקב"ה שומע טענה זו הוא אינו

נעם וכל נתיבותיה שלום" .הלל הזקן אמר

מתעלם ממנה ואינו משתיק את "אמת" אלא

"ואהבת לרעך כמוך" – שזהו כל התורה כולה

תשובתו" :נטל אמת והשליכוה ארצה"  -זהו

על רגל אחת  -זהו השלום.

מתן תורה.

יהיה שלום בכל הבריאה" :וגר זאב עם כבש

התורה הינה תורת אמת והאדם ע"י דבקותו

ונמר עם גדי יירבץ "

בתורה יראה את האמת וילך לאורה.
ע"י התורה יבחין בשקרים הטמונים בחומר,

כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה את
הנפש על הגוף מעלה מעלה .וע"י האחדות אנו

וילמד לשלוט על כוחותיו ולצעוד אל עבר

מגלים שכל העולם הוא מאותו שורש אחד,

תכלית מגמתו ולהוביל את העולם יחד אתו

ואז ניתן לאהוב את העולם אהבה אמתית

לייעודו השלם.
אולם עדיין צריך להבין כיצד התמודד
הקב"ה עם טענתו של שלום "כולו קטטה"?

ולא אהבה התלויה בדבר.
נמצא שהקב"ה ענה לטענות מלאכיו ובמתן
תורה האדם נחשף לאמת וזוכה להגיע לשלום

והתשובה לכך :שהאמת היא אחת ושקרים
יש הרבה .אהבה אמיתית יכולה להתקיים רק
במקום שיש אחדות.
היות וע"י התורה יש אמת ויש אחדות

אמתי.
אני מאחל לכולנו שנדע לנהוג האחד בשני:
באהבה ,אמת ,צדק ואחדות.
שנה טובה ושבת שלום.

ממילא גם יש שלום .ונאמר "דרכיה דרכי

דבר כלת התורה – רוחי ברטוב:
שנים טובות של התרגשות נפלאה ,כפי
אני נרגשת מאוד לעמוד כאן היום ככלת

תורה.

שאנחנו חוות בקריאת הנשים שלנו.

כבר יותר מעשרים שנה ,שמחת תורה הוא
בשבילי יום מיוחד ,בו אני זוכה לברך רבות
מנשות הקיבוץ בברכת 'מי שברך' ולראות את

זכיתי לגדל תלמידה חכמה ,בתי חגית ,שנתנה
לי את הרעיון לדבר תורה זה וגם עזרה לי
בכתיבתו .ברשותכם ,אני רוצה להציע

ההתרגשות שלהן בברכות התורה ובקריאה.

מחשבה קצרה על עניין אחד בתוך פרשת

אני מודה מקרב ליבי לחברותיי שבחרו בי
להיות כלת התורה בשנה זו ,ומקווה לעוד

בראשית:
פרשת בראשית עמוסה בכל כך הרבה פרטים
מרתקים ומעוררי מחשבה ,על העולם בו
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אנחנו חיים ,על הקב"ה ועל בני האדם ,וכל כך

הפכה להיות אם כל חי או אמא בכלל ,אז

הרבה פירושים ותפיסות עולם נוצרו

מדוע היה כל כך דחוף להזכיר את זה דווקא

בהשראת פרשה זו.

כאן?

בתוך כל הסיפורים הללו אני רוצה להתעכב

ואולי אפשר להציע ,שמיד אחרי שמתאר

על מפגש מרתק בין שני פסוקים :בפרק ג'

הקב"ה לאדם וגם לנו את מסלול החיים

פסוק י"ט ,נאמר:
"בְׁ זֵּ עַ ת אַ פֶ יָך תֹאכַ ל לֶחֶ ם עַ ד שּובְׁ ָך אֶ ל-הָּ אֲ ָּדמָּ ה

הקצר והאומלל שצפוי לו ,ומוכר מאוד
לכולנו ,באה התורה ואומרת לנו – באמצע

כִ י ִממֶ נָּה ל ָֻּק ְׁח ָּת כִ י-עָּ פָּ ר אַ ָּתה וְׁ אֶ ל-עָּ פָּ ר ָּתשּוב".

הדרך ,בין העפר ממנו באתם לבין העפר

זהו כידוע ,הפסוק המסיים את תיאורי

שתחזרו אליו ,בתוך החיים מלאי הסבל

העונשים לנחש ,לאשה ולאדם על חטא עץ
הדעת .הפסוק המתאר את החיים הקשים
הצפויים לאדם מעתה ואילך ואת סופו

והמוות ,באמצע הדרך – תיצרו חיים .בין עפר
לעפר יש נחמה ,והנחמה הזו טמונה בגופה של
האישה ,ביכולת שלה ליצור חיים ,לעשות

הצפוי ,תוך הדגשת אפסיותו של האדם – "כי
עפר אתה ואל עפר תשוב".
ומיד אחר כך ,בפסוק כ' ,נאמר" :וַ יִ ְׁק ָּרא
ָאדם ֵּשם ִא ְׁשת ֹו חַ ּוָּ ה כִ י ִהוא הָּ יְׁ תָּ ה אֵּ ם כָּ ל-
הָּ ָּ

חיים ,להאבק במוות ע"י יצירת המשכיות.
אולי התורה מזכירה לנו שלמרות חיינו
הקשים ,למרות המוות הצפוי ,יש לנו את
הכוח להמשיך את הבריאה ,להמשיך וליצור

חָּ י".

עוד ועוד חיים ,ואולי אפשר לומר שלא מדובר

מה עושה כאן הפסוק הזה?
רש"י עונה על השאלה הזו ואומר" :חזר

רק על היכולת הפיזית ללדת אלא גם על
היכולת ואולי על החובה הרגשית והרוחנית,

הכתוב לענינו הראשון ויקרא האדם שמות".

ליצור עוד חיּות בעולם הזה שנתן לנו הקב"ה,

בפרק ב' ,כידוע ,מנסה הקב"ה למצוא לאדם
עזר כנגדו ,ויוצר עבורו חיות ומביאם אל
האדם שנותן להם שמות ,והאדם אינו מוצא.
עכשיו ,מציע רש"י ,לאחר כל הדרמה

לדאוג שהחיים יהיו ראויים ,שאנחנו ובנותינו
ובנינו נהיה ראויים ,שיהיה טעם לפרק הזמן
הזה שבין עפר לעפר.
אני רוצה לאחל לכולנו שנזכה להיות נמנים

שהקשורה ביחסי אדם ואשתו ,אדם מסיים

עם אלו שמוסיפים חיים וחיּות בעולמנו

את קריאת השמות.
בכל זאת אפשר לשאול – הרי חווה עדיין לא

שבת שלום.

לטובה.
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אסיף הכותנה / 2018

*שמשון

שיך ִמןַ -הש ֶדה" (שמות כ"ג ט"ז)
"...וְ ַחג הא ִסף ְב ֵצאת ַהשנהְ ,בא ְס ְפך ֶאתַ -מעֲ ֶ

אם לא יהיו ברגע האחרון התפתחויות בלתי

תהיה מוכנה לבצע את קטיף הכותנה בשנה

צפויות בתחילת השבוע הקרוב קטיף

הבאה.

הכותנה יסתיים .הקטיף החל בתחילת

אין עדיין נתונים סופיים לגבי היבול אך

ספטמבר והכל התנהל על פי התכנון עד

כבר עכשיו אפשר לומר שהם טובים .בשנה

שהקטפת היקרה שלנו ,שנתנו בה את

שעברה יבולי הפימה היו נמוכים בשל מחלה

אמוננו" ,שפכה" מנוע.

שפגעה בזן כותנה זה ,השנה נוכחות המחלה

מה הסיבה?

הייתה ברמה נמוכה.

תקלה בלתי הפיכה במנוע השביתה את

מתחילים מבראשית

הקטפת שזו לה עונת הקטיף השישית
בשדותינו ובשדות זרים .עצירת הקטיף

בינתיים צוות הגד"ש עמל על הכנת
השטחים לגידול הבא ולקראת נובמבר

היתה כאשר בשדות עדיין ממתינים עוד
כ 900-דונם קטיף ביבנה וכ 300-דונם בבני

נתחיל בזריעת חיטה,
החקלאית יתחיל מחדש.

השנה

דרום ,שעל פי הערכה היו נמשכים עוד 12
יום .פרנסי הענף לא אמרו נואש אם כי

לאחר שהכותנה תיאסף נמתין לגשם
שיבוא .השדות כבר צמאים לגשם והוא

בקשת הגשמים בתפילה 'מַ ִשיב הָּ רּוחַ
ּומו ִֹריד הַ ג ֶֶשם ' נאמרה בדחילו ורחימו

שיפיח בהם חיים חדשים ויצבע את הנוף
בירוק של סתיו.

ובקריצה למלך העולם .כדי להספיק את
קטיף הכותנה בזמן נשכרו שרותיו של קבלן

כאן המקום להודות לצוותי הגד"ש והמוסך
המסורים על תפעול הכלים ועל אחזקתם

קטיף עליו הוטל להשלים את המלאכה.
צוות המוסך המסור פועל על מנת שהקטפת

ברמה הכי גבוהה.

וגלגל

*(המידע נקטף מנעם פישביין מרכז הענף)
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הגרעין האמריקאי /

מרים שליסלברג
היו

כאלה

שהתנגדו

לפלישת

באמצע שנת ( 1968תשכ"ח) התחיל הגרעין

יבנה

האמריקאי להגיע לקיבוץ .קבוצה של
צעירים ויפים בשנות ה 20-לחייהם,

האמריקאים!) .בערב ראש השנה תשכ"ח,
לפני  50שנה ,הגיעה הקבוצה

מלאי מרץ ומוטיבציה.
הגרעין היה מורכב בעיקר

העיקרית (מבחינה מספרית),
אחרי הפלגה של שבועיים

מחברי שבטים נטעים
ועלומים של בני עקיבא

באנייה יוונית .לציון האירוע,
התכנסנו בראש השנה בבית
האדום כדי להעלות זכרונות.
ציינו באותו מעמד את פטירתם בטרם

בארה"ב .חלקם היו בוגרי
הכשרות מחזור ו' וז' ,ששהו
ביבנה בשנים ( 1962-63תשכ"ג) ו1963-64-
(תשכ"ד) .בשיאו מנה הגרעין  22חברים -

עת של חברינו מיטש חפץ ומייקל יהושע
ז"ל ,וגם את מתי מוזס ז"ל ,שנהרג בתאונת

חלקם עזבו אחרי זמן קצר ,הרוב נשארו.
רובם היו כבר נשואים ,אך היו ביניהם גם

דרכים בגיל צעיר ,מספר שנים אחרי הגעתו,
והשאיר אלמנה ושני ילדים קטנים .הגרעין

מספר רווקים .בסופו של דבר ,לאורך רוב
השנים מונה הגרעין האמריקאי תשע

כולל מספר בנות זוג שלא היו חברות
בקבוצת "המייסדים" ,אבל במרוץ השנים

משפחות.
באותם ימים היו מגיעים גרעיני בנ"ע

כבר הפכו לחלק בלתי נפרד של "הגרעין".
מזכיר הפנים בעת הגעת הגרעין היה דוד

מארה"ב כל שנתיים בערך ,להתיישבות
בקיבוצים של הקיבוץ הדתי .הגרעין

אריאל ז"ל ,אביו של צורי .כל חברי הגרעין
קיבלו משפחות מאמצות חברי גרעין עציון,

שלפנינו הגיע ללביא ,וזה שאחרינו  -לקיבוץ
עלומים .להגעתו של הגרעין לקיבוץ יבנה

המבוגרים מהם בכ 10-שנים .כולם
השתלבו כמובן בענפים השונים – עם או בלי

קדמו ויכוחים סוערים ,כי רבים מהם

קשר לתארים האקדמיים שלהם.

התנגדו להחלטת התנועה  -שישלימו את

היום כולנו כבר בני ובנות ה"גיל ה."3-

הפער בין הוותיקים לעציונים בקבוצת יבנה
 -וביקשו להצטרף לקיבוץ הצעיר מעלה

מקווים ליהנות משיבה טובה בקיבוץ,
ולהמשיך לתרום לפי יכולתנו.

גלבוע ,ולהיות חלוצים באמת ( .גם בין חברי
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בפגישה שלנו ,ניסינו לבחון את ידע המשתתפים בהיסטוריה של הגרעין .הוספנו כאן עוד שאלות
של "ידע כללי" אודות הגרעין.
 .1איזו משפחה היתה הסנונית הראשונה? מי היו האחרונים להגיע?
 .2מי מחברי הגרעין הם צברים?
 .3מי גדל בעיר ניו יורק?
 .4מי עבד בבית הספר במרוץ השנים?
 .5מי נסע בעסקי הקיבוץ לתורכיה?
 .6מי היו הלולנים?
 .7מי היה הילד הראשון שנולד בקיבוץ?
 .8למי נולד הנכד הראשון?
 .9מי היו האחרונים לחזור הביתה ממלחמת יום הכיפורים?
 .10מי היו ההורים האחרונים שעלו בעקבות בנם/בתם?
 .11איזה זוג הורים גרו לתקופה בקיבוץ?
 .12מי היה בשליחות בארה"ב?
 .13מי היה מוסכניק?
 .14מי התחתן אחרון?

בעמוד  12כל התשובות לשאלות

 .15כמה נכדים של הגרעין חיים כיום בקיבוץ?
כביסת מדים
כביסת מדים במתכונת שעון חורף ,עד למעבר הבא לשעון קיץ.
הכנסת הכביסה למכונות  -מיד בצאת השבת .קיפול וחלוקה  -כשעה וחצי לאחר צאת השבת.
אושר קולמן-מנהלת ענף הבגד

אחרי החגים  -באים הטיולים
השנה בכוונתי להוציא שני טיולים.
יציאה בז' באייר -12.5.19 ,קצר ולעניין ,חמישה ימים ,לצפון איטליה.
יציאה בי"א בתמוז  -14.7.19טיול עומק 19 ,יום לקנדה  -הרי הרוקי ואלסקה.

אשמח למסור פרטים למעוניינים  -אליקים איטלי
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הבחירות לראשות המועצה מתקרבות
כל קול חשוב !
בעוד כשבועיים יתקיימו הבחירות לראשות
המועצה האזורית ,ביום שלישי כ"א בחשון
(" )30.10זהו הוא יום הבוחר" .נפגשתי עם
העומד בראש המועצה ,משה ליבר ושמעתי על
ההכנות לקראת הבחירות .משה מבקש לקבל
את אמון הציבור לכהונה נוספת ,וזאת לאחר
שבחמש השנים האחרונות

המועצה נושאים רבים שגם חברי יבנה היו
שותפים בהם .המתנ"ס של המועצה הוא כוורת
רוחשת שאינה שוקטת על שמריה .בתחומי
הספורט והתרבות ישנה התפתחות גדולה,
מופעים רבים שהמרכזיים בהם מתקיימים
בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון,פעיליות
ספורט ,חוגי ילדים .מחלקת החינוך של

הוכיח שיש מה לעשות לטובת
תושבי החבל וקידום הישובים.
משה :נבחרתי לפני חמש
שנים ברוב גדול ,ועם כניסתי
לתפקיד התחלתי בעשייה
שמאחוריה עמדה הסיסמא שבה בחרתי
"ניסיון וחזון נפגשים" .הוכחתי שאפשר.
לאחר חמש שנים אני מבקש לקבל שוב את

המועצה מובילה ומעורבת
בעשייה ונמצאת בקשר עם בתי
הספר שבמועצה ועם אנשי
בפעיליות
בישובים
החינוך
משותפות .בקבוצת יבנה שיתוף
הפעולה בתחומי החינוך הבלתי
פורמלי הוא קרקע פוריה של יצירה.
עוד יוזמה ברוכה .לאחרונה נפגש מטה

אמון הציבור בכדי להמשיך בתנופה ולהביא
את ישובי המועצה למקום טוב יותר.
לחברי יבנה אני אומר שהבחירות האלה
חשובות לנו וכל קול הוא בעל משמעות.
לראשות החבל יש יותר ממעומד אחד והמירוץ
לראשות המועצה נעשה קשה ומתוח יותר,
הרבה יותר מאשר בעבר .יש להמשיך ולתמוך
בי כמי ששומר על כל חלקי החברה ,שתומך

המועצה עם מטה קבוצת יבנה במסגרת "מטה
מול מטה" .עוד צעד להעמקת ההיכרות
ולהגדלת שיתופי הפעולה בין קבוצת יבנה
למועצה בתחומי ,התרבות ,הרווחה הביטחון
ועוד .אני פונה אליכם לקבל תמיכה מלאה,
ישנה חשיבות גדולה בתמיכה והמשך הכהונה
שלי כראש מועצה במטרה להמשיך ולפתח את
האזור תוך כדי שמירה על כלל התושבים
והחקלאים.

בישובים ,שדלתו פתוחה ואוזנו קשובה.
בחמש השנים האחרונות פיתחה וקידמה

חוג בית לקראת הבחירות
ביום שני י"ג בחשוון ( )22.10בשעה  20.30נקיים חוג בית באולם אירועים שם
10
אציג את התוכניות שלי להמשך ,נשב ונדבר ,ואהיה פתוח לכל שאלה.
אשמח לקבל סיוע ביום הבחירות.
אודה לכם אם תפנו ליוסי צנחני ,מושיק גרוס או עמית חפץ בכדי שיוכלו לשבץ אותכם לפי הצורך
משה ליבר
10

שמשון

סדרי עבודה ביום הבחירות למועצה האזורית
 .1מבוא:
א .הבחירות למועצה האזורית תתקיימנה בעז"ה ב:
יום שלישי ,כ"א במרחשוון תשע"ט –  30באוקטובר  ,2018משעה  09.00ועד .22.00
ב .יום הבחירות הוא יום שבתון במדינת ישראל.
ג .ע"פ החלטת המזכירות ,ביום הבחירות יופעלו ענפי המשק החיוניים ע"י חברי הקיבוץ.
ד .מערכת הגיל הרך והזוגונים לא תפעל ביום הבחירות.
ה .נסייע בכוח אדם למערכת הבחירות של המועצה האזורית חבל יבנה כמיטב יכולתנו.

 .2סדרי עבודה:
א .כל החברים מגוייסים לעבודה ,ע"פ צרכי הענפים החיוניים מחד וצרכי מערכת הבחירות מאידך.
מש"א ירכז את הצרכים השונים ,וישבץ את החברים לעבודה בהתאם לצורך.
ב .העסקת שכירים ביום הבחירות (בעלות  200%מיום עבודה רגיל!!) תהיה רק באישור מרכז
המשק.
ג .עובדי חוץ ועובדי הוראה הנמצאים בשבתון יסייעו להפעלת המשק בהתאם לשיבוצם ע"י מש"א.
ד .במשפחה שיש לה ילדים קטנים עד כיתה ג' כולל ,אחד מבני הזוג יישאר בבית עם הילדים וזו
תיחשב עבודתו באותו היום.
ה .ילדי התיכון (לימונים) יעבדו ויסייעו בהפעלת המשק .לילדי החטיבה (חברת נעורים) תתקיים
פעילות חברתית.
בברכת חברים לתורה ועבודה,
נחמיה רפל
מרכז משאבי אנוש

דרוש/ה סדרן/ית תורנויות
לאחר  3שנים בתפקיד אנו מחפשים
מחליף/ה לאיילת אריכא.
התפקיד דורש רצון טוב וכושר ארגון.
אשמח לפניות  -סיון לנג
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עדכונים "בית בקבוצה" ר"ח חשוון
אנחנו שמחות לעדכן שלדירה שלנו הצטרפה עדי מייזליק מפתח תקווה .עדי עובדת בגדרה
במפעל מוגן.
גם בצוות יש שינויים ומצטרפת אלינו המדריכה ורדית וילדשטיין ממשואות יצחק.
בתוכנית הדירה – שיגרתי וממשיך:
➢ אפיית חלות עם רבקית שריד
➢ חוג תנועה עם ציפי איטלי
➢ פעילות מבורכת של עמותת אתגרים ומתנדבים שלנו
חברות שמלוות ונותנות שיעורים פרטיים  -שושי אלטמן ,אילה אפרתי ,לאה אפרתי ,דגנית
גלס ,נחמה יהושע ,אסתר יוסף ,אסתר ימיני ,מרים שליסלברג ,דורית מונדרר ,רוחמה
שטרנהיים ,נורית ברטוב ,נורית וולף ,חנה פלק ,שרה ברוכי ,עדה וסטריך ,מיכל ברלב .
חלק חשוב מחיי הדיירות הוא מקומות העבודה  :ענף המזון ,מרכז יום לקשיש ,ענף הבגד,
הגיל הרך ,משק חי ,רפת וחנות השימורים.
בנוסף חזרנו ויצרנו קשר עם מכללת החינוך בגבעת וושינגטון להכנת תוכנית לשנה הקרובה.
המטרה שלנו השנה ,ביחד עם הידוק הקשרים בין הדיירות בתוך הדירה ,הוא חיזוק וקידום כל
דיירת באופן אישי וכמובן שילוב בקהילה שלנו .
אנחנו מודות מאוד לחברות הרבות שמתנדבות ,יש עוד אפשרויות גם בלווי אישי וגם כפעילות
כללית בדירה ,קבועה או חד פעמית( .הבנות אוהבות במיוחד בישול ואפייה)
חודש טוב !

דפי ליבר ודליה הקשר
תשובות ללא הגרעין האמריקאי  .1 -משפחת ריין .משפחת וסטרייך  .2יעקב וכמן ,עדה וסטרייך ,עדה חפץ,
דורית מונדרר ,תרצה שטיין  .3אויס בקר ,מרים וכמן ,מויש וסטרייך ,סני ודורית מונדרר ,מרדי ריין ,מרב
ומרים שליסלברג ,אברהם שטיין  .4מיטש ועדה חפץ ,מייקל יהושע ,דורית ,מתי מוזס ,אברהם ,מרים ש' .5
מייקל  .6מייקל ,מתי ,מרב  .7בנצי (בן ציון) יהושע  .8אויס ואלכס  .9אלכס ומרב  .10ההורים של דורית .11
ההורים של יעקב וכמן  . 12משפחות חפץ ויהושע  .13אברהם  .14מרב ( 19 .15ילדיהם של משפחות שרית
ועמית חפץ ,יונה ועדו עפרוני ,רבקה ונחום ריין ,שרי וקובי שטיין ,מיכל ומוטי שליסלברג).
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
מועצה

שיחת החברים .הדיון התקיים עם דפנה

ישיבת המועצה תתכנס ביום שלישי הקרוב
לדון בנוהל דיור החדש .כזכור ,לפני

אייזן ,מומחית להנחיית קבוצות גדולות
שתנחה את שיחת החברים .לאחר דיון

חודשים אחרונים נקלענו למבוי סתום עת
ההצעה ש'בכל שלב תקבל וועדת חברים,

ומחשבה הצלחנו להסכים על נושא אותו
נפרסם לציבור לאחר ליטוש וניסוח נוסף.

אפשרות לתת מענה לצרכים אישיים
מיוחדים עד  '10%לא קבלה את הרוב

מזכירות
צוות ה ביטחון

הדרוש ונותרנו עם התקנון הישן שאינו
רלוונטי לצרכים הקיימים .באישורה של

מחברים לדאוג שאורחיהם המגיעים או
עוזבים במהלך השבת יחנו מחוץ לשער

האסיפה הכנו נוהל דיור מחודש ומתאים.
הנוהל נדון בצוות החברתי ,בוועדת חברים

הראשי .לאחרונה נראים כלי רכב חונים ליד
השערים הצדדיים .חניה כזו מקשה מאוד

המועצה

על השומר ומכניסה לחץ מיותר לשמירה.
מידי פעם מתארח במזכירות אחד ממנהלי

לפני כשבועיים ,בשמחת תורה נבחרה כלת
תורה בקריאת התורה לנשים .כלת התורה

הענפים מהתחום היצרני ,הצרכני או
החינוך .השבוע שמענו את עדנה תדהר

הוזמנה להצטרף למפגש המסורתי של
החברים עם חתן תורה ובראשית .לאור

מדווחת על הנעשה בחנות .חברי המזכירות
שבחו את ההתפתחות שחלה בחנות בשנים

פניית חברים אלינו ומכיוון שהנושא נדון
בעבר באספה ,אנו מבקשים לאשר את

האחרונות בשעות הפתיחה ובשירות ,ואת
האיחוד עם החצרנות .חזרה ועלתה שאלת

שהונהג השנה כנו הג לשמחת תורה אם
חברות ה'קריאה לנשים בשמחת תורה'

המוצרים המסובסדים  -הן אלה שעברו
מהחצרנות והן מוצרים אחרים .טרם

תרצינה בכך.

התקבלו החלטות.

שיחת חברים

בשבועות האחרונים מורגש עומס על

שיחת החברים השנתית תתקיים השנה
ביום רביעי ,כ"ט במרחשוון 7 ,בנובמבר.

החברים השומרים .הרשימה התקצרה
והתכיפות של השמירות עלתה במקצת .עלה

קבוצת חברים מגוונת הוזמנה השבוע
לחשיבה משותפת לאיזה נושא תוקדש

רעיון לפנות לחברות שמוכנות להירתם
למשימה ולשמור במשמרת ראשונה בשער

ובמזכירות
והאסיפה.

ויובא

לאישור
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והמזכירות

מבקשים

או בשמירת רכב .צוות הביטחון ישמח

בשעות אלה .השיא היה כמובן בשריפה

בדבר

הגדולה במתבנים .רווח נלווה הוא שיהיה

האפשרויות להתנדב.
עדיין בנושא שמירה .בהמלצת צוות

שומר שיפקח עין גם על ילדינו שחלקם
מסתובבים בשעות אלה ,ללא השגחת

ה ביטחון ובהמשך לפרסום במדור זה לפני
כחודשיים אנו מתכננים לייסד שתי

מבוגר ,הסתובבות שמלווה לעיתים
בתוצאות שליליות .בתיאום עם הרב

משמרות שמירה בשבתות ,בשעות הצהרים.
זה שנים מדובר על כך שהקיבוץ מופקר

אילעאי הוחלט שהשומר יסתייע בקלנועית
עם סידור שבת ,עליה יוצמד שלט 'ביטחון'.

לקבל

מתנדבות

או

להרחיב

מחלקת ותיקים במועצה שמחה להזמינכם לפעילויות החודש:

מרכז יום-מדרשת ח"י
יום ראשון מדי שבוע ,שיעור תנ"ך עם חנה לבל בשעה  ,8:45בנושא :ספר ירמיהו.השבוע!
ביום ראשון ,ה' בחשוון ( )14.10בשעה  – 17:00הרצאה ראשונה בסדרה ה"דרוםהקסום של איטליה" –עם ד"ר אפי זיו בנושא :מדרום לרומא.
בית גמליאל – אולם אירועים :יום רביעי ח' בחשוון תשע"ט ( )17.10בשעה
 – 19:00הרצאה ראשונה בסדרה "מסע מן הכורסא "– נפתלי היליגר .נושא:
תימן – אלף לילה ולילה מהדורת המאה  .21בסוף ההרצאה נתכבד במאכלי
תימן.
טיולים וסיורים:
יום שלישי ,ז' בחשוון ( – )16.10טיול ראשון בסדרת של קהילה מטיילת והפעם
לירושלים עם המדריך אלישע שרעבי.

ניסע

יום חמישי ,ט"ז בחשוון (–)25.10במסגרת חודש האזרח הוותיק נצא לסיור מודרך במוזיאון רבין
בת"א .בתוכנית תערוכת  70שנה למדינה ,קפה ומאפה ,הרצאה של שלום קיטל עורך ערוץ החדשות,
ולקינוח מופע מוזיקלי.
יציאה ב8:00-

הרשמה במתנ"ס או אצל רכזות המועדונים.

חזרה משוערת ב14:30-

שלומית אלמוג – רכזת מחלקת ותיקים 054-4599399-
14

מרפאה
אחות כוננת בשבת – אורית פרל
שעות קבלה של ד"ר אבירם דונסקי:
יום ראשון 16:45-14:30
יום שלישי 13:00-09:30
יום רביעי 15:30-14:00
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -
שעות קבלה של ד"ר ויקה קמינר:
יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 11:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00

מכירות במחירים נוחים

✓ ביום ראשון  - 21.10מכירת נעלי "איציק" במשטח מ 16:00-עד 18:00
✓ ביום שלישי  - 23.10מכירת הלבשה תחתונה לנשים ונערות ,ומכירת חיסול במחירי מבצע,
במחסן הבגדים מ 16:00-עד .19:00
בזמן המכירה תינתן הזדמנות נוספת לרכישת פריטים אחרונים מחנות "שני" לפני סגירתה הסופית.
עפרה גוטליב
שינויים בשעות המספרה:
✓

רווית הספרית עובדת במספרה בימי שלישי (במקום רביעי)

✓

אפי הספר עובד במספרה בימי שני בשעות ( 17:00-19:00במקום שלישי)
ובימי שישי (ללא שינוי)

בשעות 11:00-15:00

שבוע בריאות יוצא לדרך...
פרטים בלוח ועדת תרבות
ועדות התרבות ,הבריאות והצוות
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הימים הארוכים העצובים /

אריק איינשטיין

אֵּ יְך הַ זְׁ מַ ן שּוב ִמזְׁ ַדחֵּ ל ל ֹו כְׁ מ ֹו צָּ ב
אֵּ יְך הַ לַיְׁ לָּה שּוב יו ֵֹּרד לְׁ ַאט לְׁ ַאט
אֵּ יְך הַ ג ֶֶשם שּוב דוֹפֵּ ק ל ֹו עַ ל הַ גַג

ֹלא ִאכְׁ פָּ ת שּוב לִ ְׁהיוֹת לְׁ בַ ד ,לְׁ בַ ד.
כֵּן ,הֵּ ם שּוב חוֹזְׁ ִרים אֵּ לֵּינּו הַ י ִָּמים
הַ י ִָּמים הָּ אֲ ֻרכִ ים הָּ עֲצּובִ ים
שּוב אֶ ְׁשכַב לְׁ בַ ד בוֹהֶ ה בָּ ֲע ָּנ ִנים
בוֹאּו חֲ זָּ ָּרה י ִָּמים טוֹבִ ים.
הַ ָּשמַ יִ ם ִמ ְׁתכ ִַסים בְׁ יָּם כְׁ בָּ ִשים
וְׁ הַ ֶשמֶ ש ְׁמצַ י ֶֶרת עִ גּולִ ים
הָּ עֵּ ינַיִ ם ְׁמ ִאירוֹת כְׁ מ ֹו פָּ נ ִָּסים
ישהּו בַ חּוץ דו ֵֹּרְך עַ ל הֶ עָּ לִ ים.
ִמ ֶ
פּורים
שּוב עוֹלִ ים צָּ פִ ים אוֹתָּ ם הַ ִס ִ

יתי עוֹד ָּקטָּ ן.
ֶש ָּשמַ עְׁ ִתי כְׁ ֶשהָּ יִ ִ
עַ כָּבִ יש גָּדוֹל ט ֹווֶ ה קּו ִרים ַד ִקים
ישהּו ֶשיְׁ ג ֵָּּרש כְׁ בָּ ר אֶ ת הַ ַתן.
ִמ ֶ
כֵּן ,הֵּ ם שּוב חוֹזְׁ ִרים אֵּ לֵּינּו הַ י ִָּמים
הַ י ִָּמים הָּ אֲ ֻרכִ ים הָּ עֲצּובִ ים
שּוב אֶ ְׁשכַב לְׁ בַ ד בוֹהֶ ה בָּ ֲע ָּננִים
בוֹאּו חֲ זָּ ָּרה י ִָּמים טוֹבִ ים.
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