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התמונה מתוך האתר "מחשבת בצלאל"

שבת פרשת "בהר"
כניסת השבת –  .1:.1צאת השבת – 02:.7
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פרשת "בהר"
ליל שבת
.1:.1

הדלקת נרות

מנחה ,קבלת שבת וערבית
שבת
27:22

דף יומי בבית המדרש – ראובן דויטש

20:22

תפילת שחרית
לאחר התפילה– שיעורו של יאיר לסלוי

21:12

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

21:12
.0:25

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת
תהילים לנשים  -בבית המדרש

.0:52
.7:22

שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות
משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה

.1:12
.7:25

תפילת מנחה גדולה
הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

.6:12

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

.6:25

לימוד פרקי אבות בבית הכנסת – זאב ספראי

.7:.5

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

.7:12
.7:25

לימוד פרקי אבות ,משותף הורים ילדים בבית המדרש – אלי רדר
שיעור פרשת השבוע בבית סביון

02:.7
0.:12

צאת השבת
אסיפת חברים

שהשמחה במעונם
מזל טוב למשפחת תמר ונעם גוטליב להולדת הבת ,נכדה לשמשון ועפרה,
נינה לרבקה גוטליב
מזל טוב לבת המצווה תמר נחליאל ולהורים שלמה וגלי ,וברכות לסבא
ולסבתא ,יאיר וברכה כוכבא
מזל טוב למשפחת מרים ומרב שליסלברג לרגל בר המצווה של הנכד עמית,
בנם של דליה ואשר הרץ.
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נקודה למחשבה
בפרשת "בהר" אנו פוגשים חוקים רבים
שעניינם הוא חירות .בסוף פרשת

כמו העבד עברי ,גם אנחנו חיים
בכפילויות של מעגלי נאמנות .יש לנו

החירות מנמק הקב"ה את הרעיון
ואומר" :כי לי בני ישראל עבדים עבדי

נאמנות למשפחה ,לחברים ,לערכים,
למדינה ועוד ,שלפעמים הם בקונפליקט

הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים
אני ה' אלוהיכם" .החירות הטבועה

שלא ניתן לגישור .כמו העבד גם אנחנו
צריכים לקיים סדרי עדיפויות בין

במהותנו ,נובעת מכך שעבדי ה' אנחנו.

הזהויות שלנו .אם יש נטייה לפעמים

מעניין ,אם כך ,לראות שבסוף הפרשה

לבחור במעגל זהות אחד וללכת איתו

מופיעים כמה פסוקים שאין עניינם
חירות .פסוקים אלו עוסקים בעיקר

תוך כדי ביטול האחרים ,פרשתנו מורה
על ריבוי המחויבות .בעולם התודעה אין

באיסור עבודת אלילים .ואם נשאל מה
לעבודת אלילים ולפרשת החירות ,מציע

סתירה בין זהות לזהות ,ביכולתי להיות
בכל מעגלי הזהות בעת ובעונה אחת.

רש"י" :לא תעשו לכם אלילים"  -כנגד
זה הנמכר לגוי ,שלא יאמר :הואיל ורבי

הסתירה קיימת רק בעולם המעשה ,כאן
ביכולתי לעשות רק מעשה אחד בנקודת

מגלה עריות אף אני כמותו ,הואיל ורבי

זמן אחת .כאן נדרשת ההכרעה ,לא

עובד עבודה זרה אף אני כמותו ,הואיל

תמיד היא ברורה מאליה .אך חובת

ורבי מחלל שבת אף אני כמותו ,לכך
נאמרו מקראות הללו  .כלומר ,הפנייה

הזהות שלנו היא להחזיק בכל הזהויות -
גם הסותרות שבהן  -בעת שאנחנו

היא לעבד העברי שאדונו הוא גוי .עבד
כזה ,מתוך נטייה מובנת לאמץ דפוסי

בוחרים לבצע מעשה זהות אחד ויחיד.
בן החורין האמיתי יודע שבתודעה יש

חיים של אדונו ,נקרא לסרב לתרבות
הזרה ולשמור על הנאמנות לתורת

ביכולתו להחזיק בכמה זהויות ,בעוד
שלמעשה יצטרך להכריע למעשה יחיד.

אבותיו .התורה מצפה מעבד שכזה
לחיות בשתי מעגלי תודעה ,תודעה של

שבת שלום  -רן לוי
ע"פ רעיון מאת ד"ר משה מאיר

עבד ותודעה של בן חורין .תוך כדי החיים
כעבד בבית אדונו עדיין צריך לדעת גם
את מה לא לקבל ואת מה צריך לסנן.
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אבלים על
פטירתה של חברתנו

אילה צרויה

ז"ל

להורים משה ותמרה
לרמי ולילדים גיל ,דור ,חן ,רן וזיו
לאחים :יעל ארליך ,דוד ,ניר וורד מבצרי
ובני משפחותיהם

משתתפים בצערכם
קבלו את תנחומינו

בית קבוצת יבנה

אילה צרויה ז"ל
אילה שלנו,
אילה של רמי ,אילה של הילדים ,של ההורים ,של האחים.
לכל אחד אילה משלו,
שאותה אהב,
ואיתה עבד,
ולידה עבר בשביל,
ויחד איתה למד.
אילה שלנו.
קשה ,כואב ועצוב .קשה עלי המלאכה לבחור אם לדבר על מה שהיית או לבכות על זה
שאינך .אפשר בכלל לבחור? הפעם לא השארת לי הוראות .לא כתבת לי בדיוק מה להגיד,
ולא ניסחת לי איך להגיד .לא כתבת לי" :כאן המקום להוסיף ,אם תרצה ,כמה מילים
אישיות".
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אילה שלנו כבר לא איתנו .וזה כמעט הדבר היחידי שמהדהד בראש מאז אתמול.
אתמול נזכרנו שלא היית איתנו בפעוטון ב' ,כי היית גדולה מאיתנו בשנתון .הורייך סיפרו
שעלית לארץ בגיל  5חודשים ,עת הם חזרו משליחות .מסתבר שכבר אז הקדמת אותנו.
הגעת עם מוצץ ובזכותך נפרצה הדרך גם עבורנו .תמיד הקדמת אותנו .מעת לעת הזכרנו
לך שאת לא ממש צברית ואינך חלק מהרפתקאותינו בפעוטון ב' אבל תמיד הרגשנו שיש
בך משהו גדול מאיתנו ולא רק בגיל .היית בוגרת יותר ומחוברת יותר למשהו עמוק וערכי
ומקדימה את כולנו בגיבוש זהותך.
אילה שלנו,
מישהו בקבוצה של הכיתה כתב ,שהיית האימא של הכיתה ,וככזאת ,השכלת לראות
למרחקים והיית שקולה יותר ,אחראית יותר .תכונות שעם השנים ,כשהתבגרנו ,מצאנו
בבסיסם אצילות נפש .אצילות נפש אמיתית מזוקקת מכל התנשאות.
באופן טבעי השתלבת בעמדות הנהגה חינוכיות וחברתיות ,בניהול בית הספר ובמזכירות
פנים .זכיתי לשבת לצידך זמן קצר כחבר במזכירות ,בשלהי תפקידך כמזכירת פנים
ולמדתי המון מדרכך המיוחדת לראות אנשים ולמצוא מסילות ללבם.
חז"ל במסכת שבת אומרים' :הנעלבים ואינם עולבים ,שומעים חרפתם ואינם משיבים,
עושים מאהבה ושמחים בייסורים ,עליהם הכתוב אומר" :ואוהביו כצאת השמש
בגבורתו" .כך בדיוק היית ,כך בדיוק פעלת .כך התייחסת גם כאשר בתפקידך היית נתונה
לביקורות ,שלעיתים היו בלתי הוגנות .שיקול הדעת שלך היה תמיד מורכב מאין ספור
היבטים ,ותמיד ההיבט האנושי שבבסיסו חמלה ובהיקפו ראית הקבוצה כולה קיבל
עדיפות .כצאת השמש בגבורתו – מנהיגות שמקרינה אור מחמם שהולך ומתגבר.
אילה שלנו
בדמותך נמזגו מסורת וחדשנות ,שמירה על הקיים תוך פריצת דרך .ידעת לברוא מציאות
חדשה מבלי לשבור את הכלים .גיבשת דמות ייחודית של אישה דתייה ,למדנית ,המחויבת
להלכה אבל לא מהססת לאתגר מוסכמות חברתיות .הקפדת מאוד על "נאה מקיים"
וידעת לוותר ,כשצריך ,על "נאה דורש".
זיכית אותנו לפני כשבועיים ,בערב יוצא דופן בכל קנה מידה .כל כך רצינו להגיד לך בערב
הזה כמה את חשובה לנו ,כמה אנחנו אוהבים אותך ,כמה אנחנו כואבים את הדרך ללא
מוצא של מחלתך .בערב הזה ,כך החלטת ,תהיה היצירה במרכז ולא היוצרת .הכתבת
לפרטי פרטים איך יראה הערב .מה ייאמר ומה לא ייאמר .כמה צדקת .כמה עוצמת רגשות
הייתה בערב הזה ,מבלי שהמילים היו צריכות להיאמר .המינורי ,שהקפדת עליו כל כך,
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היה נוכח בעוצמה .המילים הספורות שנאמרו עליך ואליך– סיפרו המון .הרגש המאופק
היה סוער .השקט צעק .כי "לך דומיה תהילה".
אילה שלנו,
חייך הקצרים מידי היו מודל של מנהיגות חינוכית וחברתית ,מודל של אישה דתיה ערכית
עצמאית ויוזמת ,מודל של יוצרת ,מודל של אם ורעיה ,ומודל של התמודדות בסבל
באצילות נפש גדולה.
יהודית הביאה בקבוצה של הכיתה את דבריה של רחל "רק אשר אבד לי ,קנייני לעד".
אבדת לנו אילה מוקדם כל כך ,ולעד קנייננו עצום ,אבל עכשיו קינתנו גדולה יותר
והזיכרונות הטובים אולי יוסיפו לה בעתיד ,מעט נוחם.
רמי והילדים :גיל ,דור ,חן ,רן ,זיו.
משה ותמרה ,יעל ,דוד ,ורד וניר.
איבדתם אישה ,אימא ,בת ואחות .איבדנו אנחנו חברה טובה ואהובה .בוכים אתכם על
האובדן .נמצא ביחד נחמה בקניין העצום שזכינו לו.
אילה שלנו – חברה שלנו,
הפרידה קשה לנו מאוד .נוחי בשלום ובשלווה על משכבך .יהי זכרך הטוב ,ברוך לעד.
צביקי טסלר  -דברי הספד שנאמרו בעת הלוויה

לימוד בהנחיית זאב ספראי

בנושא" :הלומד ילד והלומד מן
הילד" (אבות ד' כ')
יתקיים בשבת פרשת "בהר"
בבית הכנסת בשעה .6:25
בואו בשמחה! ו.דת

לימוד פרשת "בהר"

"חובת אדם לבוראו ולהיפך" עם אלי רדר
מחכים לכם  -צוותי החינוך!
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סקירה  -ענף הבריאות
 ..הרצאות "בריאותרבות" שנגעו במספר
נושאים מתחום הבריאות.
 .0סדנאות שונות :סדנת הרזיה ,סדנת
מיניות בריאה לבני הנוער  -בשיתוף
החינוך ,סדנה לבנים להורים מזדקנים -
בשיתוף והובלת צוות "הגיל השלישי".
 .1העלאת המודעות לקבוצות גילאים
שונות בציבור תוך המלצות לפעולות
הנדרשות בהתאם לגיל.
 .2מעורבות צוותי הבריאות
במקומות בהם ניתן לבצע
תהליכי שיפור ,כדוגמת ביקורי
צוות המכון במקומות עבודה
במטרה לתת ייעוץ ארגונומי או
ביקורי צוות המרפאה במבני החינוך
לייעוץ להיגיינה נכונה למניעת זיהומים
ומחלות מדבקות.
 .5רפואה משלימה (תרופות ותוספי
מזון)  -בעזרת סיוון לנג ואביבה סימון -
נציגות הנהלת הבריאות ,נעשה ניסיון
להסדיר נושא זה .עדיין אין בידינו "נוסחה
מנצחת" ובהתאם לכך אנו מתכוונות
להמשיך ולבדוק נתונים ואפשרויות.

לא מזמן חציתי את קו האמצע של
הקדנציה (בת חמש השנים) שהוקצתה לי
לניהול ענף הבריאות והרווחה .נראה לי
כי זה עיתוי מתאים לסיכומי ביניים.
את הסיכום אחלק בין התייחסותי
לתפקיד ברמה האישית לבין המתרחש
בענף כארגון.
ניתן לומר שהשנה הראשונה בתפקיד
הייתה עבורי שנת למידה .בתור מי שלא
הגיעה מתוך ענף הבריאות
ולא לקחה חלק בעבר
במרחב הציבורי הרפואי,
בתחילת הדרך הדברים היו
חדשים ומאד לא ברורים לי.
התחלה חדשה ולא מוכרת הייתה לי גם
בניהול צוות.
בשנה השנייה של תפקידי עסקתי בעיקר
בייצוב הצוות ובגיבושו ,הייתה זו עבורי
שנה לא קלה אך משמעותית.
בשנה הנוכחית ,השלישית במספרה ,אני
מרגישה בשעה טובה שנכנסתי לעניינים
ולצידי צוות מקצועי ואיכותי .זהו השלב
שבו ניתן להתמקד בקידום הצד המבני-
ארגוני של הענף.

אגפי הענף
מרפאה – המרפאה היא לב הענף
מבחינת נגיעתה בכלל הציבור והשקתה
לכל שאר האגפים .צוות המרפאה נדרש
להתאים את עצמו לדרישות משרד
הבריאות וקופ"ח "כללית" מצד אחד
ומצד שני לקבל את החלטותיו תוך

בריאות הציבור
בריאות הציבור מבחינתי מתמקדת
דווקא בתחום "הבריא" ,דרך חשיבה על
תחומי המניעה .השתדלנו בענף הבריאות
לעשות זאת בדרכים מגוונות:
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היום להיבדק במרפאת השיניים ובכך
נמנעים טיפולים מיותרים ומסובכים.

התאמה לגישה הקיבוצית שלנו .הצוות
נדרש למצוא את הגבול הדק והמדויק
שבין אחריות החבר על בריאותו לבין
ההיענות ליוזמות החברים ובקשות למענה
שמעבר לסל כפי שנקבע בחוק ביטוח
הבריאות הממלכתי .במרפאה בוצעו
שינויים מבניים מתוך מחשבה להגביר
את פרטיות המטופלים ולאפשר לצוות
לקבל את החברים בנוחות וללא הפרעות.

מכון פיזיותרפיה – לא מזמן פורסמה
כאן כתבה בנושא .צוות המכון עסוק
בחיפוש דרכים למניעת בעיות רפואיות
בגינם מגיעים חברים לטיפולים ,לצד
קבלת החברים והענקת טיפול מסור.
מאמצים רבים מושקעים בהצלחה,
בהסדרת סל טיפולים אישי למטופלים
במטרה שכל החברים יקבלו מענה
מקצועי תוך זמן סביר.

בית סביון – בבית סביון חווינו שנה קשה
של פרידות לצד קליטה משמחת של
חברות יקרות .כיום הבית איננו בתפוסה
מלאה והמצב הדמוגראפי מרמז שלא
צפויה בעתיד הקרוב תקופה של
התמלאות .נתונים אלו מעוררים
ומצריכים חשיבה ותכנון לקראת
הבאות ,במרכזם שאלות מהותיות
הנוגעות בתפקוד הבית ,כאשר הגישה
להענקת טיפול איכותי ומקצועי במגמת
שיפור תמידי ,נשארת בעינה.

ריפוי בעיסוק  /קלינאית תקשורת –
בתחום זה עיקר הטיפול ניתן לילדים,
הנהנים משירות זמין "בתוך הבית" ע"י
עדה ורבקית וקלינאית התקשורת
יהודית חן ג'מאל ,ששבה אלינו בימים
אלו מחופשת לידה ארוכה .צוות המכון
השקיע לאחרונה בסיועה של סימה ששון
בשיפור חזות המבנה ,חלל ההמתנה
במבואת המכון קיבל צורה נעימה ומזמינה.

מרפאת שיניים – במרפאת שיניים
עובדים שני רופאים ,שיננית ואורתודנטית
(באופן זמני – שתיים) .על הכול מנצחת
תמר שעושה כל שניתן לשימור הרמה
המקצועית הגבוהה ביותר בנושא רפואת
השיניים .בתחום המניעה הוחזרה לקדמותה
שיטת קבלת קבוצות הילדים לבדיקות
תקופתיות דרך מסגרות החינוך ,שיטה
שבמבחן התוצאה בהחלט מוכיחה את
עצמה .קרוב ל  .22%מהילדים מגיעים

פריפריה – בולט לעין הצמצום
המשמעותי בנוכחות העובדים הזרים
אצלנו ובמספר המטפלות הישראליות
המסייעות בפריפריה .זהו זמן מתאים
עבורנו לבחון את הדברים ולהשקיע
בתכנון והערכות לעתיד ,בדגש על הקשר
עם המשפחות והבנים.
תחום הפרט – שני צוותים עושים את
מלאכתם בצנעה ,צוות ליווי וצוות פרט.
צוות ליווי בראשות אילת בן צבי (עו"ס) -
מעניק תמיכה וליווי לתקופות ארוכות
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הבריאות המסייעים לי על בסיס שוטף),
הוקם לאחרונה צוות לניסוח חזון מטרות
ויעדים לענף הבריאות .בהמשך ישב הצוות
על מסמך המפרט את סל הבריאות
העדכני לחברים ובשלב שלישי נעסוק
במבנה הענף ,הגדרת תפקידים ותקנונם.
על הצוות נמנים , :אדריאן אסולין ,תולי
בגלייבטר ,אביבה סימון ,טובה פניני,
אברהם שטיין ,ואנוכי .באופן אישי ,אני
מאמינה שזו תשתית משמעותית ביותר
התורמת לקידום המקצועיות והגישה
השירותית של צוות הענף.
 .0בקיץ הקרוב בכוונתנו לצאת לפרויקט
משותף עם ענף המזון במטרה לתת דגש
נוסף מכיוון הבריאות על המזון שאנו
צורכים .פרטים נוספים בהמשך.
תודות
קטונתי מלבצע את כל המפורט לעיל ללא
עזרת השותפים שלי לדרך ,להם התודה
והברכה.
תודה לצוות הבריאות המסור על עבודה
משותפת פורה ומהנה.
תודה לנותני השירותים ובעלי המלאכה
הדואגים לתקינות המבנים והציוד.
תודה לחברים היקרים (האנונימיים)
המקדישים מזמנם היקר למשימות התנדבות
בענף הבריאות (הסעות ,ליווי וכו').
תודה לחברי הנהלת הבריאות ולחברי
המזכירות כולם ובפרט לזאב המלווה את
הענף ואותי.

לחברים ובנים .צוות פרט בניהולן של
רבקה ריין ושפרה אניקסטר אמון על
מתן שירות בסיוע לחברים המבקשים
להיעזר בטיפולים תקופתיים (קצרי טווח)
בתחום הרגשי-נפשי ,ומקשר ו/או מאשר
התקשרות בינם לבין בעלי המקצוע.
רפואה משלימה – שפרה מטפלת
בחברים המגיעים בעקבות בעיות שונות
ובמכון הפיזיותרפיה בדיקור בחברים
המטופלים שם ,בהתאם לשיקולי הצוות.
שרה פרלמן ,שסיימה את עבודתה
ב"הדסה" ,הגבירה את הפעילות
בתחום הרפואה המשלימה
בדיקור (זאת לצד טיפול תומך
שהיא מעניקה לחברים בבית סביון).
ציפי איטלי מקבלת חברים ל"טיפול
במגע" ,רפלקסולוגיה וכד' לצד עבודתה
במרכז יום .חנה נחליאל מטפלת בחברים
באמצעות הידרותרפיה בבריכה.
נוהל קבלת טיפול מפורסם באתר
הקהילנט וניתן לקבלו אצלי למתעניינים.
ביטוחי בריאות – לאחר שנים שסמדר
נחליאל שירתה את הציבור בנאמנות
בנושא הביטוח הרפואי הפרטי (הראל)
עבר הטיפול בנושא התביעות אלי .תודה
רבה לסמדר על שירות מסור ,אמין ומאד
דיסקרטי.
יעדים להמשך
 ..בעזרת "הצוות המצומצם" שלצידי :אביבה
סימון ואברהם שטיין (נציגי הנהלת

שמרית – מנהלת ענף הבריאות
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בין "אחרי מות" ל"קדושים"
יום ראשון ז' אייר תשע"ו 52.2.5.51

ביום כ"ח לחדש ניסן התשע"ו 6 ,למאי שנת  ,02.6בקבוצת יבנה,
ליווינו למנוחת עולמים את פרידל גור אריה לבית הוכהוייזר,
אנו – בניה ,בנותיה ,נכדיה ,קרוביה ,מכריה וחבריה שבקבוצת יבנה.
אנחנו ,משפחת גור אריה לשלוחותיה ,מודים לאנשי הקבוצה
על המסירות והעשייה היום יומיים לאמנו בחיים שלה,
וכמובן על ההשתדלות והטיפול המכובד והטוב שערכתם לה
ואשר נהגתם בו בעת פטירתה ובזמן מותה ,שתהא מנוחתה עדן.
קיום מצוות הלוויה וההספדים שספדו לפרידל,
וכן מצוות קבורת הנפטרת שנערכה בקפידה ובלב רוגש ומכבד,
והיו טובים ומיטיבים.
בנוסף לכל אלה הסעודיות והעזרה היפות מתוך חבריות לנו ,לאבלים ,היו למופת!
היו כולכם ברוכים ,הקטון והגדול ,ברוב טוב
ונתראה בעזרת השם גם בשמחות והרבה אור
נעימה ,בשם המשפחה
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לקראת ל"ג בעומר תשע"ו
הדלקת המדורות ביום ד' ,אור לי"ח באייר ,ל"ג בעומר.
 - .7:22-.7:25פעילות יצירה ושעשוע לל"ג בעומר בפרגולה ,מיועד לגיל הרך
בהובלת בנות השרות.
 - .7:25-.0:12ארוחת ערב בפרגולה
 - .0.12תפילת מנחה
 - .0.22הדלקת מדורת הגיל הרך ברחבת הכורכר ,ילדי ה'-ו' אחראים על הכנת
המדורה והתוכן התרבותי.
לאחר המדורה המרכזית תתקיים תפילת ערבית בבית הכנסת
מדורת א'-ב' :באזור התפוחיה  -מסיום המדורה המרכזית ועד השעה 0.:12
מדורת ג'-ד' :באזור "מחסן ריהוט"  -מסיום המדורה המרכזית ועד השעה 01:22
מדורת ה'-ו' :ברחבת הכורכר  -מסיום המדורה המרכזית ועד השעה 2.:22
הצוותים החינוכיים כבר התחילו בהכנות עם הילדים לקראת המדורות .כבשנים
הקודמות צוותי המדריכים אחראים על כל ההכנות למדורה .ההורים יהיו אחראים
על ההשגחה והבטיחות בזמן האירוע .אנו מבקשים לשמור על ההסכמות לגבי שעת
סיום המדורה ורמת המזון שנקבעו על ידי המדריכים ,כדי לאפשר לילדים לחגוג
ולא להיות עסוקים בויכוחים אין סופיים על שעת הסיום או תפריט המזון .מניסיון
השנים הקודמות שעת הקימה של הילדים מתאחרת ובהתאם לכך שעת הפתיחה
של בתי הילדים:
בית ילדים א'-ב' ייפתח ב7:12 -
בית ילדים ג'-ד' ייפתח ב0:22 -
בית ילדים ה'-ו' ייפתח ב1:22 -
למחרת ,יום ה' ,תתקיים פעילות תחנות במתחם הבריכה ולאחר מכן רחצה
בבריכה.
שתהיה לנו חגיגת ל"ג בעומר שמחה ובטוחה.
אלי כהן ומדריכי א'-ו'
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מה קורה מעבר לחומה?
את האתר מקיפה חומה .בפנים עשרות
עובדים ,כובע מגן לראשם ,עוסקים

מבטון .בדרך כלל עד הצהריים מכינים
את תבניות היציקה ומהצהריים מתבצעות

במלאכה .מי בתשתיות מי בהכנת
תבניות היציקה ,מי בחפירת תשתיות

היציקות .כעבור יום מפרקים את התבניות,
הקיר עומד ומעבירים את התבניות

מים וחשמל ומי בבניית החדרים.
הפועלים רובם ככולם מאנשי הארץ

ומכינים את היציקות הבאות ,וכן הלאה
והלאה .בשעות הבוקר ניתן לראות כיצד

הזאת .מדובר באולם היייצור החדש של

המנופים מניפים את התבניות ומעתיקים

מפעל השימורים.

אותם ממקום למקום .מה שאתם רואים

נפגשתי עם ניר גלס מנהל הפרויקט
בפתח אולם היייצור החדש שבימים אלה

מהכביש זה איך בכל יום המפעל מטפס
כלפי מעלה .למעשה כל המבנה הקשיח

הולך ומוקם.
ניר מקבל את פני ,כרגיל ,בחיוך ולפני

שהוא ליבת המפעל ,קירות ,קורות תמך,
רצפת היייצור והגג עשויים מיציקות

שאנחנו מתחילים בסיור הוא מכיר לי
את דוד דרום מחברת "ברן הנדסה"

בטון .בחדרים הפנימיים ישנה בניית
קירות מצומצמת מבלוקים".

המפקחת על הבנייה .מידיו אני מקבל

בכל יום שעובר יש התקדמות ובחלל

כובע מגן מפלסטיק וחובש אותו לראשי.

הפנימי כבר החלו בציפוי הקירות.

אנחנו יוצאים וצועדים לחלל הפנימי

בזהירות אני אומר שנראה לי שמדובר

ועצום הממדים של האתר.

בפרויקט בסדר גודל ששנים לא ידענו

ניר מסביר לי על שלבי הבנייה ועל חוזק
הגג ,הקורות  -מה שמחזיר אותי

כמותו מבחינת המורכבות ,אם בכלל.
ועל כך שאלתי את ניר ,הכיצד?

ללימודיי בנושא חוזק חומרים .ואני ,תוך
כדי ,עוקב בעניין אחר הכנות ליציקת עוד

ניר" :קודם כל יש את חברת הפיקוח
שנמצאת כל הזמן בשטח ועוקבת מקרוב

חלק מקיר המבנה.

אחר ההתקדמות של הבנייה .אחד מכלי

בלוקים  AUTיציקות בטון IN

הניהול שמשתמשים בו הוא תרשים

ניר" :כרגע עיקר העבודות מתמקדות

*גאנט .מדובר בתרשים המציג את תכנון
העבודה ב 622-שורות .על ציר הזמן

בעבודות הבטון .אולם היייצור ברובו
נבנה בבנייה קשיחה .כיום שיטת הבנייה

משבצים את כל הפעילויות הראשיות
והמשניות עד להפעלת אולם היייצור.

המהירה יותר היא ביציקת קטעים

הפעלת אולם היייצור מתוכננת לעונת
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המלפפונים הבאה ואז בע"ה קו היייצור

בכל יום שלישי מתכנסת באתר "ועדת

יכנס לעבודה .בהתחלה "יריצו" את

המעקב העליונה" הכוללת את שלמה

אולם היייצור עם קו הקופסאות הקטנות

נחליאל ,מנהל המפעל ,מישאל חיות,

וכעבור מספר חודשים המפעל יעבוד

מרכז המשק ,אבשלום טסלר ואני .אנחנו
עם

המנהלים

והגורמים

באופן מלא ורב מערכתי".

נפגשים

האם בתהליך הבניה יש משהו שהוא

המבצעים ועם גורמי הפיקוח ו'עושים

מבית היוצר שלנו?

חושבים' ,ואם יש צורך בכך מכתיבים

ניר" :נושא אחד שבו לקחנו על עצמנו
להוביל הוא בנושא המחשוב והבקרה

שינויים".
הידעתם? משהו קטן לסיום

ולצורך כך אהוד איתן וחנוך פניני הם
שיובילו את נושא המחשוב והבקרה,

נעמי שמר כתבה על אהבת פועלי הבניין:
יום יום כשאת עוברת כאן בתשע  /אנו

שהוא למעשה הקובע כיצד יתזמר אולם
הייצור .כיצד כל המערכות ידברו אחת

לך שורקים מן הסולם  /ותאמיני לנו -
זהו פשע  /שאת לא עוצרת מעולם .

עם השנייה בנפרד ובו זמנית".
שאלה אחרונה לניר

אז כן ,הן עצרו והיום ישנן בנות שהן
אלה ששורקות מן הסולם.
באתר אפשר לראות מקרוב

יש חברת פיקוח ,ויש את אבשלום טסלר
כאיש מקצוע בעל ניסיון וידע רב ויש

את

השתלבותן של הנשים בענף הבנייה,
שהוא גברי מעיקרו.

אותך .איך הכול מתחבר?
ניר" :אני מלווה את הפרויקט באופן

עדי שהיא מפקחת ומהנדסת בנין
בהכשרתה והלית שהיא המתכננת

צמוד יותר מלמעלה ביחד עם אבשלום,
ששותף בפיקוח הצמוד על עבודות

הראשית של קווי הייצור והמערכים.

הבניה .ישנה **אינטרקציה קבועה ויום
יומית מול המתכננים השונים במטרה

עצרתי לקפה אצל דוד .הסרתי את
הכובע ,תרתי משמע ,והלכתי לדרכי.

לא לפקשש כלום ולוודא שנבצע את

*תרשים גאנט  -תרשים שפותח בשנת  .1.2ע"י הנרי

מינימום הטעויות (ויהיו כאלה) .אנחנו

גאנט .התרשים מציג באופן גרפי את התלות
והקשרים בין הפעילויות בפרויקט ומציין איזה

נפגשים עם חברת התכנון ועושים עדכוני
תכנון .כולנו תקווה שהמעקב והפיקוח

משימה חייבת להתבצע לפני או במקביל לאחרת ,וכל
זאת בהתייחס לציר הזמן מהנחת אבן הפינה ועד

הצמוד יקדמו אותנו לעמידה בלוחות
הזמנים .האחריות כאן היא עצומה

התקנת המזוזה.
** אינטראקציה  -שיתוף פעולה והדדיות בין שני
גופים.

וצריך הרבה יותר משבע עיניים".

שמשון
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דו"ח מרכזת ענפי השירות
לטבלאות ממוחשבות ,ואיתי נחליאל
סיים את המלאכה .כשכל הנתונים
היו מוקלדים ,עבר מתי אלטמן על
הרשימות באמצעות חיפוש ממוחשב
של כל דגם ודגם ,ובסופו של יום
קיבלנו רשימה של עשרות מזגנים
בעייתיים ,ואת מיקומם בקבוצת
יבנה .היות ובעבר הרחוק חלק
מהמזגנים כבר טופלו למניעת
התקלה ,אבל לא היה ברור
איזה מהם ,פנינו למשפחות
אשר בביתם קיימים מזגנים
מהרשימה הבעייתית ,וביקשנו
שיבדקו אם יש להם מדבקה
המעידה על כך שהמזגן טופל בעבר.
לאחר מכן ,יאיר כוכבא העביר את
הרשימה הארוכה של המזגנים שיש
לטפל בהם לחברת תדיראן ,וביום שני
בשבוע שעבר הגיע טכנאי של החברה,
וביחד עם יאיר עברו מזגן מזגן בבתי
החברים ובמבנים המשקיים ,וטיפלו
בכולם .יישר כח גדול לכל השותפים
בפרוייקט חשוב זה ,ויאיר בראשם.
מגען במחסן בגדים
כמה פעמים קרה לכם שנתקעתם ,כי
לא הספקתם להוציא כביסה בשעות

מבצע מזגנים
לאחרונה התפרסם בערוץ  .2תחקיר
לפיו בשנים  0220-0220יוצרו כ22 -
מודלים של מזגנים בחברת תדיראן,
אשר בשל פגם טכני עלולים להתלקח
מעצמם (גם במצב כבוי) והדבר מהווה
כמובן סכנה גדולה .היות ואנחנו
עובדים עם חברת תדיראן שנים
ארוכות ,היה ברור שעלינו לבדוק אם
גם אצלנו קיימים מזגנים
דגמים
עשרות
מאותם
בעייתיים .אבל איך עוברים
בצורה יעילה וכמה שפחות
סיזיפית ,על כל מזגן ומזגן
בקיבוץ ,ומשווים את נתוניו לכל אחד
מעשרות הדגמים הבעייתיים? למזלנו,
כל תעודות האחריות של כלל המזגנים
בקיבוץ ,גם שנים רבות אחורה,
מתויקות בצורה מסודרת אצל יאיר
כוכבא .פנינו למתי אלטמן לקבל סיוע
מש"אי לפרויקט ,וקיבלנו שותף
למבצע ,הלכה למעשה .בחול המועד
פסח שלושה מנערי חברת נעורים –
מעין אפרתי ,ניצן עמיר ושליו זלקינד
גויסו להתחיל את מלאכת העברת
האחריות
מתעודות
הנתונים
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שנתקדם לקראת יישום ,נשמח לקבל
תגובות מהציבור.
ארוחות ערב בחול המועד
גם כאן ,אנחנו מבקשים את
התייחסות הציבור ,והפעם בשאלת
פתיחת מערך ארוחות הערב בחול
המועד פסח ,ובהזדמנות זו גם
בסוכות .כמו בחנוכה ,ראינו בפסח
האחרון שהציבור "הצביע ברגליים"
ולמעשה כבר הכריע בשאלה .בודדים
הגיעו לאכול ארוחת ערב בחדר אוכל,
ובנסיבות אלה אין באמת הצדקה
לפתיחת המערך ,על כל הכרוך בכך,
והטרחת שלושה תורנים בחול המועד.
כמו שעשינו בחנוכה ,בכל מקרה המנה
החמה תחולק במהלך היום במיני
(ותהיה זמינה גם במקרר הגשה
עצמית למי שלא הספיק לקחת
במהלך היום) .כאמור ,נשמח לשמוע
את התייחסותכם לסוגיה.

הפתיחה של המחסן? גם אם אתם לא
עובדי חוץ או סטודנטים ,יש להניח
שזה קרה לא מעט .לחלופין ,כמה
פעמים עצרתם הכל ויצאתם
מהעבודה במהירות כדי להספיק
לעבור במחסן ולאסוף כביסה? כנראה
שגם זה קרה לא מעט.
במסגרת הרצון לשפר את השירות
הטוב שאנחנו מקבלים מענף הבגד,
עלה רעיון לאפשר לחברים פתיחה של
המחסן בשעות שהן מעבר לשעות
העבודה באמצעות המגען של הרכב -
כמו שפותחים היום את חדר כושר.
השינוי דורש הסתגלות מחשבתית
מסוימת ,אבל היתרונות לכך רבים,
בעיקר בתחום הנוחות והגמישות של
החברים .יש כמובן עניינים טכניים
שונים שנצטרך להכריע לגביהם
(תאורה אוטומטית? סגירת האפשרות
להיכנס למחסן בשבתות וחגים ,וגם
באמצע הלילה? ועוד שאלות) ,אבל
הכיוון נראה נכון .הנושא קיבל את
האישור העקרוני של המזכירות ,ולפני

שבת שלום  -נעמה סולטניק
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משולחנה של ועדת תרבות
החודש האחרון היה החודש העמוס
ביותר בשנה מבחינת אירועי תרבות.

תרבות ,ואנו כמובן התגייסנו .נפל
בחלקנו הכבוד והזכות לקחת חלק

אירוע רדף אירוע ,ועבודה רבה הושקעה
בכל אחד מהם.

בהגשמת חזונה של אילה .תודה רבה
למשפחה ,לשושי זלקינד ,לחנה שריד

אני רוצה להודות לצוותים השונים

ולכל החברות והחברים שנתנו יד בהפקת

שעמלו וטרחו להצלחת אירועים אלו:

ערב מרגש זה.

בפסח יצאנו לטיול משפחות לטל אפק,

לקראת יום הזכרון לחללי צה"ל ולנפגעי

תודה רבה לצוות שהצטרף אלי :עז

פעולות האיבה הוקמה בחד"א תערוכה

אניקסטר ,יעל היבש ,שלומי זלקינד,
הדר חיות ,אושר חן ,שחר וצרי יובל.

מרשימה ומרגשת לזכר בנינו וחברינו.
הערכה ותודה רבה לצוות המארגן :אהוד

תודה רבה לכל הנשים היקרות שהגיעו
לסייע בהכנות!

איתן ,רויה גורליק ורבקית שריד ,ולכל
מי שעזר בהקמה ובחיסול.

במוצאי החג חגגנו בשמחה רבה את
המימונה ,באירוע מושקע ומפנק.

האזכרה בבית העלמין  -תודה רבה
לאליקים איטלי וליואב בית אריה על

תודה רבה לצוות הנהדר :שחר באוסי,

הארגון והכנת המקום ולכל מי שלקח

אדית דגני ,רחלי וייצמן ואלי כהן.

חלק והשתתף באירוע חשוב זה.

תודה גם לכל מי שהצטרף למלאכת

טקס יום העצמאות -תודה רבה לצוות

הכנת ה"מופלטות" במהלך הערב!

ההפקה :שושי זלקינד ,עידו עפרוני ועדי

בהמשך השבוע ציינו את יום השואה,
במסגרתו שודר הסרט על חברותינו חנה

קריק .תודה גם לכל מי שהשתתף ,ולכל
מי שסייע להצלחת ערב זה .תודה

ושרה טסלר .תודה רבה לחנה נחליאל

מיוחדת לחזקי מונדרר על עזרתו

ולרויה גורליק ,שארגנו את האירוע יחד

המשמעותית כל שנה סביב אירוע זה.

עם משפחת טסלר.
כמה ימים לאחר מכן התקיים ערב

תודה רבה לנדב עמיר ולכל צוות
הזיקוקים על שהאירו בשבילנו את

ההשקה של ספרה של אילה צרויה ז"ל.
כמה שבועות קודם לכן אילה פנתה אלי

השמיים באלפי אורות צבעוניים!
לאחר התפילה החגיגית וסעודת החג,

וביקשה שהאירוע יהיה בשיתוף של ועדת

"טברנה

התאספנו
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בדשא

למופע

בסנדלים" ,תודה רבה לנירית אפרתי,

חדר האוכל ,לימד ,הרקיד ,יצר ,סחב,

איילת אריכא ומרווה לנג על הסיוע

בנה ,פירק וחיסל .ולכל התורנים שעשו

בהכנות ,לתורנים שהקימו וחיסלו,

את תפקידם בנאמנות ובחיוך.

ובעיקר לכם  -שהגעתם ,שמחתם ,שרתם

תודה אחרונה ,לכם ,על שיתוף הפעולה,

ורקדתם! איזה ערב נפלא!

על הביקורת הבונה ועל הפרגון הגדול

לסיום אירועי יום העצמאות נפגשנו

שנותן לנו כח להמשיך.

באירוע מקסים ורגוע בבריכה .תודה

ולכם ,חברי ועדת התרבות :הדר חיות,

רבה לרחלי וייצמן על הארגון ולאליקים

רחלי וייצמן ,אושר חן ,אבשלום כהן,

וציפי איטלי על ניהול היום .תודה

גיורא לב ודביר עדיקה ,תודה מקרב לב,

מיוחדת לנעמה סולטניק ונחום ריין על
שעמלו וטרחו כדי להכשיר לכולנו את

והערכה רבה על ההירתמות וההשקעה
באירועים השונים ובמגוון המשימות!

השימוש במתחם הבריכה.

המשך טוב לכולנו,

תודה גדולה במיוחד לצוותי ההגברה
רשמו ביומנכם

והתאורה שלנו בראשות דורון לנג ,חנוך
פניני ופיליפ קולמן .יש לכם חלק בכל

 העליה לירושלים ברוב עם לציון

אחד מהאירועים הנ"ל ואנו מלאי הערכה

"יום ירושלים" ,תתקיים ביום

אליכם על עבודתכם .כמו כן ,תודה

שני ,כ"ט באייר - 6.6 ,פרטים
בהמשך.

מיוחדת ליסכה כוכבא על הסיוע הקבוע.
לסיום ,אוסף כל כך גדול של אירועים
מצריך את עזרתם של אנשים רבים
וטובים .לצערי צר המקום מלהכיל ולא

יעל מרוז – מרכזת ועדת תרבות

אוכל להזכיר את שמותיהם של כולם.
אני רוצה להודות מאוד לכל מי שהתנדב,
הכין ,חתך ובישל ,תלה דגלים ,קישט את
.
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קודם כל חינוך
ימים אלו ,לאחר חופשת הפסח
והאירועים הצמודים ,היו משופעים

ביום רביעי בלילה לילדי הגיל הרך עד
כיתה ו' .בהמשך הכתבה הנחיות לגבי

אירועים .התרשמנו בערב יום השואה
ממיצג של ילדי חברת נעורים .כמיטב

זמני הפעילות והתוכניות השונות .נקווה
שנעבור את היום בשלום ובשמחה .

המסורת ,השנה הצוות בשיתוף הילדים

יום ירושלים בפתח .ילדי חברת נעורים

שינו את הקונספט והיה טקס מרשים -

והלימונים יעלו יחדו לטייל בירושלים

יישר כח .בערב יום הזיכרון ביקרו ילדי

ובסוף יתחברו לטיול של כל החברים .

חברת נעורים בבית הקברות עם שרה

בחג השבועות ילדי א'-ו' יסיימו את

בלנקשטיין ולמדו על בני יבנה שנפלו
במערכות ישראל .כמו כן ,לכל ילדינו

לימוד מסכת "אבות" בלימוד משותף
ואירוע מסכם .בליל שבועות יתקיימו

שהשתתפו בטקס יום העצמאות בנשיאת
הלפידים והדגלול  -צעדתם בצורה יפה

שיעורים בין התפילה והאוכל .חברת
נעורים ולימונים יקיימו תיקון ליל

ומכובדת ועל כך כל הכבוד! בכל בתי
הילדים ציינו  0.שנה למבצע אנטבה

שבועות בנפרד וייפגשו בבוקר לתפילה
עם הנץ .

ו 5.-שנים ל"מלחמת לבנון השנייה".

צוותי החינוך בהכנה לחופשת הקיץ

הגדילו לעשות ילדי ג'-ד' אשר ביימו

ולמפעלים השונים .יתקיימו ערבי

את חטיפת המטוס ושיחזרו את

הורים

החופשה.

שיחרור בני הערובה .היה מדהים .

תזכורת לימי ההערכות שבקיץ:

כהכנה

לימי

ילדי הלימונים השתתפו בערב יום
השואה בטקס בתל יצחק של מכון

 0..0עד  01.0לילדי א'-י"ב .המערכת
תיפתח ביום רביעי  .02.0מערכת הגיל

משואה  .כמו כן ,לקראת יום הזיכרון
כאן ביבנה שמעו והיו שותפים לפרויקט

הרך תיפתח ב. 00.0-
שיעורי שחייה – בתחילת החודש הבא

של גלי צהל "אלה האחים שלי" שאותו
הוביל מירון ששון .כמו כן סיירו בבית

נתחיל שיעורים ללימוד שחייה לילדי גן
צבעוני וכיתות א'-ב' .ילדי ג'-ו' שירצו

הקברות עם נח חיות ועלו לירושלים
לבית אביחי לערב סיפורי לוחמים .

לחזק או לשפר סגנון יוכלו לעשות כן,
הכל בתיאום עם הצוות שיקבע את

הצוות החינוכי כבר בשיא ההכנות
לקראת מדורת ל"ג בעומר שתתקיים

תזכורת

הזמנים.
מהצוות.
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ההורים

יקבלו

זאת ההזדמנות לאחל לנעמי ליבר מזל

זאת ומבקשים מההורים לדבר עם

טוב בהולדת הבן יאיר ,תזכי לנחת

הילדים ולא לאפשר הסתובבות בשעות

ובריאות,

וחזרה

במהרה

הצהרים ללא השגחה.

למערכת.

בתקופת היעדרותה מחליפה אותה נורית

באסיפה הקרובה ועדת חינוך והמזכירות

וולף .אנו עסוקים בשיבוץ הצוותים לשנה

יביאו לדיון את כוונת קבוצת יבנה

הבאה ,במגמה להמשיך לתת לבנינו

להצטרף לפעילות של תנועת הנוער של

והמתאימים

"הצופים הדתיים" .נקווה שכבר בקרוב

להצטרף למערכת כאנשי חינוך .המטרה
לבנות צוות עיקרי שיוכל להמשיך לפחות

נוכל להתחיל בהכנות ,ויש לעשות הרבה
לקראת הכשרת מדריכים ובניית שבט

למספר שנים ,על מנת לייצור יציבות
ורצף .לכן אנו באיתור וגיוס גם מכוחות

לפעילות מיוחדת לנוער ולילדים.
הפעילות תתחיל בשנה הבאה ומשהו טוב

חיצוניים.
בשבת האחרונה שוב נתקלנו בתופעת

יקרה פה .
נקווה לשיתוף פעולה מצד כולם וקבלת

ונדליזם של מספר ילדים ,הפעם באזור
בתי הילדים :השחתת ציוד ,זריקת מזון

ברכת הדרך .
להמשך עשייה מרובה .

ובנותינו

המעוניינים

אלי כהן ,מרכז חינוך

וכו ..אנו רואים בחומרה רבה תופעה

כחום היום
בתחנה המטראולוגית שליד משק ילדים נמדדה
ביום שני בצהריים טמפרטורה של  2..1מעלות ולחות של .5%
חשתם בכך?
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יום ענף  -הגיל הרך
ביום שלישי ,ח' בסיון  ,.2.6יצאו צוותי הגיל הרך ליום ענף.
אנחנו מבקשות מכל מי שיכול ויכולה לתרום את חלקם לטובת ילדינו ביום זה
לפנות אלינו .תודה מראש -יוהנה ונורית

בין הבולטים במפעלי הקיץ
חברים יקרים ,שלום וברכה!
החופש הגדול מתקרב בצעדי ענק ,ואיתו מפעלי הקיץ הרבים .
בין הבולטים שבהם קייטנת איל"ן וקייטנת אלו"ט  -קייטנות לילדים
ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים ואוטיזם .
השנה קייטנות אלו יתקיימו בתאריכים הבאים:
 קייטנת איל"ן -כ"ז בסיון -א' בתמוז.1-7/7 ,
 קייטנת אלו"ט -י"ב-ט"ו באב..6-.1/0 ,
נשמח למתנדבים בתחומים שונים שיוכלו לעזור לנו לקיים את שגרת
הקייטנות הברוכה:
נהגים ,בעלי תחביבים שונים ,מעבירי סדנאות שונות (ריקוד ותנועה,
אמנות ,ספורט ,חיות) ,ובעלי ראש יצירתי שרוצים לתרום לנו
בתחומים נוספים.
נשמח להירתמות באהבה .למעוניינים -אנא פנו לנעם ששון.
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ביטוח חו"ל – לקראת העונה הבוערת
בריאותי

מצב

חברים יקרים.

.5

לקראת עונת הטיולים לחו"ל ,על מנת
שכולם יוכלו לצאת לטיול מכוסים כראוי

מורכב יותר דורש
בנוסף לכך ,אישור של רופא מקצועי

מבחינה ביטוחית ,אנא ,הקפידו למלא
ולשלוח טופס הזמנה לביטוח ולהצטייד

מטפל.
מה שאומר שכל הכנת אישור רפואי

באישורים רפואיים (למי שצריך) לפחות

מאריך מלכתחילה את ימי הטיפול שלנו

שבועיים לפני מועד הטיסה ולא פחות

בבקשותיכם.

מכך.
העומס בחברת הביטוח הוא גדול

 .3לכל בקשה מצידכם נדרש מילוי
טופס.

ובמקרים שהזמנות יישלחו באיחור לא
בהכרח יטופלו בזמן.

ניתן לקבל טופס ידני וניתן למלא דרך
יבנט (עדיף).

דגש מיוחד הוא לאנשים בעליי מצב
בריאות שמצריך אישורים רפואיים

חשוב להקפיד למלא את כל הסעיפים
בטפסים  +חתימתכם .זוהי אסמכתא

למיניהם.

למקרה של תביעה מצידכם ,אם תהיה

לצורך העניין ,אדם שלוקח תרופות

(לכן חשוב לדייק בדיווח ).

באופן קבוע נכנס לקטגוריה הזו ,קל

בתקווה להבנה ושיתוף פעולה הדדי

וחומר אדם שיש לו מצב רפואי מורכב

צאתכם ושובכם לשלום
צוות ביטוח קבוצת יבנה

יותר.
ככלל
.5כל מצב בריאות דורש דו"ח רפואי
עדכני מרופא המשפחה (אדם הנוטל
תרופות קבועות /בעייה כרונית).
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מרוץ חבל יבנה השלישי
המרוץ יתקיים ביום חמישי ל"ג בעומר החל מהשעה  .6.12בגבעת וושינגטון.
השתתפות בכל הגילאים :תינוקות בעגלות ,מירוץ אפרוחים ,מירוץ עממי  0ק"מ.
מירוץ תחרותי 0 :ק"מ 5 ,ק"מ .2 ,ק"מ.
במקביל ,הפנינג לכל המשפחה באצטדיון בגבעה החל מהשעה ..7.12
הזדרזו להרשם למיקצים השונים.
פרטים נוספים באתר האינטרנט של המועצה והמתנ"ס ,קישור להרשמה:
Yavne.runisrael.org.il

בזמן המירוץ

להתראות:
משה ליבר  -ראש המועצה
שורי לוי  -מנהלת תחום ספורט במתנ"ס
גדי סימון  -מנהל תחום סביבה וקיימות

בין השעות  50:..-עד 53:3.
ייסגר לתנועה הכביש
משער לול מזרח
לשער השדות שבמערב

רענון החייאה
ביום שני ,ט"ו באייר 01.5 ,תתקיים השתלמות ״רענון החייאה״ לכל
הצוותים הרפואיים ולכל בעלי הכשרה רפואית
(לחברי צוות צח״י  -בריאות ההשתלמות חובה).
נפגשים בחמ״ל המועצה בשעה  .7:12ועד .0.:12
בהשתלמות תיערך חזרה בנושא החייאה בסיסית
והשנה תיערך הכשרה מורחבת גם על החייאה מתקדמת.
כל משתתף יקבל תעודה מוכרת מטעם משרד הבריאות.
מיועד לכל צוות בריאות ולכל בעלי העניין ביישוב.
לפרטים נוספים והרשמה:
מאור בראל ,אחראי תחום הבריאות במועצה.2.-233318. ,
22
00

שולחנו של אסף
המדור הפעם מעט אישי ורגשני מהרגיל ,עם הקוראים הסליחה
שיאים של שירות מעולה .אירועי תרבות
פתיחה ראשונה – קשה לחשוב ,לכתוב,
שונים ,מגוונים ומרגשים עד מאוד ,תפילות
לעסוק בשגרה בימים אלו .זמן קצר לאחר
חגיגיות ,אינספור שיעורים .יום עיון הוקרה
שנכנסתי לתפקיד ,מתוך תחושה של חוסר
ופרידה ,ערבים מרגשים ומעוררי השראה
ידע וניסיון מספקים ,ואולי מתוך צורך
של השקת ספר והקרנת סרט משלנו ועלינו.
באוזן קשבת וכתף תומכת ...ביקשתי
(בסיומו של ערב אחד תהיתי ביחד עם חבר,
מאילה שתהיה מעין יועצת שלי .מאז ועד
אם מערכת הניקוז של "המשטח" תצליח
לפני שבועות ספורים ,היינו נפגשים באופן
(כמעט) קבוע .בכל פגישה מחדש הייתי
נדהם ,איך הסיטואציה האישית הקשה
מנשוא ,איתה היא מתמודדת ,כאילו נשארה
מחוץ לחדר .והיא גילתה עניין מלא
בנושאים שהעסיקו אותי ,קטנים כגדולים.
הקשיבה בסבלנות ,נתנה עצות טובות
ומועילות ,עודדה ותמכה ,הייתה חדה,
ממוקדת וכל כך עניינית .ללא חשבונות
ורכילויות .הרבה מעגלים איבדו את אילה

להכיל את ים הדמעות )...יום השואה ,יום
הזיכרון ,יום העצמאות ,טקסים ,מופעים,
סעודות ,תערוכות ,פעילויות .תפילות ,עוד
שיעורים ...ולצערנו גם פרידות כואבות .כל
ההתרחשויות הללו אינן מובנות מאליהן
ואינן קורות מעצמן .הן תוצאה של רבים
ורבות טובים וטובות מאתנו שעובדים קשה,
אם כחלק מתפקידם ואם בהתנדבות ,כדי
לאפשר לכולנו את כל השפע הזה .אז בתוך

שלהם .גם אני הקטן כואב מאוד את
חסרונה של אילה שלי ,גם ברמה האישית
וגם ברמה של מילוי התפקיד.
פתיחה שנייה – חלפו כחודשיים מאז
שולחני האחרון .הרבה כל כך עברנו מאז
בתחום הפיזי ולא פחות בתחום הרגשי .סוף
סוף יש לי הזדמנות וזכות לכתוב מילה
טובה לרבים כל כך הראויים להוקרה

שגרת הקיטורים והוויכוחים ,שווה לעצור
מידי פעם ,לראות את הטוב ,להעריך אותו
להודות עליו ולשמור אותו מכל משמר.
פתיחה שלישית – בזמן שחלף מאז
"שולחנו" הקודם .חשבתי לא מעט על
הצורך והטעם במדור ה(כמעט) קבוע הזה
במבית .להרגשתי ,רוב המידע שמועבר בו
מוכר וידוע לרוב החברים ואין בו כל חידוש.

לתודה ולהערכה .אך כתמיד קצרה היריעה.
ארחיק לאחור עד פורים .תפילות ,קריאות,
מסיבה ,שוק ,סעודה ...ובהמשך ההכנות
הרבות בכל המישורים לקראת פסח,
ובראשם ענף המזון ששובר כל פעם מחדש

המחשבות והדעות של הכותב בנושאים שעל
סדר יומנו ,מובעות בפורומים הרלוונטיים
ואני תוהה האם ועד כמה הם חשובות
לציבור ומעניינות אותו .אני גם מתלבט כל
פעם מחדש האם זהו הכלי הנכון להטיף
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מוסר ,לנזוף ,להעיר ,או להבדיל לשבח

רגיש .קרו בעבר ועלולים לקרות בעתיד,

ולהודות .ע"פ כמות התגובות הזעומות
(חיוביות ושליליות גם יחד) אני שואל את
עצמי כמה חברים בכלל קוראים את זה,
כמה מהם מוצאים את זה חשוב ומעניין,
והאם השעות ,הרבות במקרה שלי( ,מה
לעשות חושב לאט וכותב לאט )...המושקעות
בכך מוצדקות.
השעה...
לענייני
זאת,
ובכל

מקרים בלתי רצויים .כידוע ,בנוסף לתושבי
הקיבוץ ,מסתובבים שם אנשים רבים
נוספים ,גם ביום יום ובוודאי באירועים
שונים .אין צפייה בצילום באופן שוטף אלא
רק אם וכאשר יתעורר צורך בעקבות אירוע
כלשהו .בתקווה שלא נזדקק.
הבוסתן – ביוזמה ובדחיפה של חברנו מוייש
וסטרייך ,הבוסתן שהיה מוזנח בעת

הבריכה נפתחה בעיתוי מושלם .בדיוק
כששרב אביב קיצוני נחת עלינו .אני רוצה
להודות ,בשם כולנו ,לנחום (גילוי נאות –
שכן אהוב וחבר יקר) על השקעתו הרבה
בהכשרת הבריכה ותפעולה .זה המקום
שלמרות השקעה כספית משמעותית
שנעשתה בבריכה בשנים האחרונות ,קיימות
בה עדיין בעיות תשתית רבות .כנראה שלא
יהיה מנוס מהשקעות נוספות וכבדות

האחרונה ,עובר מתיחת פנים .עצים חולים
עברו גיזום .הותקנו שערים למניעת כניסה
של אורחים לא קרואים (כולל רכובים,
בשבתות) ובהמשך מתוכננת עוד השקעה
רבה (בעיקר פיזית ,פחות כספית) במטרה
להפוך את המקום לנגיש ואטרקטיבי,
לשהות ואירועים מסוגים שונים .יבורכו
חברים שירצו לתרום מזמנם ומרצם לפיתוח
וטיפוח המקום.

במתחם הבריכה בשנים הקרובות .כלקח
משנים עברו ,אני פונה בבקשה (נואשת?)
לחברים ,צעירים ונערים .אנא ,הימנעו
מכניסה לבריכה מחוץ לשעות הפתיחה .זה
מסוכן ,זה אסור ,זה מעמיד בעלי תפקידים
בקונפליקט בלתי נסבל בין חובתם לתפקיד,
לבין אי-רצונם בעימות .יש בחיים של כולנו
מספיק הזדמנויות למתח וחיכוך ,אפשר

יום הזיכרון ויום העצמאות – כתמיד היו
אלו יומיים משמעותיים בקהילתנו .בנוסף
לאתגרים "הרגילים" קיימנו השנה גם
חשיבה ,ואפילו חשנו מעט מתיחות (אצלנו?
לא סביר )...על חלק מהמסורות הקיימות
אצלנו שנים רבות – טקס האזכרה בבית
העלמין וטקס ערב יום העצמאות .לאחר
האזכרה התקיים באולם האירועים מפגש

לוותר על אחת .ועוד לא דיברנו על כניסה
לבריכה בשבת...
מצלמות בבניין חד"א – היו שתהו על מה
ולמה .המתחם שבו הותקנו מצלמות –
חנות ,דואר ,ארון מפתחות ,הוא מתחם

עם חלק מבני המשפחות השכולות .המפגש
עסק בעיקר בעיתוי המיוחד שבו מתקיים
טקס האזכרה אצלנו מזה עשרות שנים.
ובשאלה האם נכון לעשות שינוי בעניין הזה.
מהמפגש והמשובים שמולאו אחריו ע"י
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המשפחות ,עולה שרובם המכריע מעדיפים

אסיפה – התלבטנו האם לקיים השבוע את

להמשיך במתכונת הקיימת .עלו גם מספר
נושאים נוספים .העיקרי בהם היה כיצד
מחברים את הנוער והצעירים והנקלטים
לחללים "שלנו" .כי מעבר למשמעות
והעוצמה של היום הזה ברמה הלאומית
והאישית ,עלינו לחשוב כיצד לחבר את דור
ההמשך לנופלים של קהילתנו ,שלשמחתנו
לא חוותה אובדן ושכול כבר שנים רבות,

האסיפה כמתוכנן .לאחר התייעצות עם
מספר חברים ,הוחלט שלא לבטל .על סדר
יומנו  -בחירה של נעמה סולטניק לקדנציה
נוספת בריכוז ענפי השירותים .דיון בפתיחת
סניף של "הצופים הדתיים" אצלנו .ודיון
בהצעת המזכירות בנושא הבנייה .בפתח
האסיפה יאמרו דברי פרידה מחברתנו אילה,
שבין שאר עיסוקיה ותפקידיה הובילה

ועבור הנוער והצעירים מדובר בתמונות של
אנשים שהם לא הכירו מעולם.

אספות בנושאים מורכבים וטעונים ,בתבונה
ובמתינות.
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פרטים נוספים אפשר לקבל מאליקים איטלי.
הרשמה תתפרסם בלוח המודעות

הורים ,תושבים יקרים,
אנו שמחים לעדכן אתכם על שינויים

בשנה הקרובה יהיו בו שתי כיתות א',

משמעותיים שחלים בתחום החינוך

בנים ובנות ,בהפרדה.

היסודי לילדי המועצה שלנו .לאחר

ככלל ובהחלטה מושכלת ,המועצה שמה

תקופה של דיונים סביב בית הספר

בראש מעיניה את תחום החינוך שזכה

היסודי ולאחר תקופה ארוכה בה מידי

להתפתחות ניכרת ומוחשית בהווה .אין

שנה אנו עומדים במצב של חוסר ודאות,

ספק כי תהליך הקמת בית הספר מהווה

בנוגע לקליטת הילדים שלנו במסגרות

זכות ושליחות נדירה וכך המועצה רואה

תורניות באזור ,הגענו למסקנה כי יש

זאת .המועצה תעשה ותפעל להצלחתו

להקים בית ספר יסודי תורני (כדוגמת

של החינוך התורני בחבל והתהליך

נעם ביבנה).

יתבצע

בית הספר יוקם בשטח המועצה ,צמוד

הרלוונטיים ובתוכם ההורים .אנו תפילה

מלאה

כי הקמת בית הספר תורני יהווה נדבך

מהישיבה הקיימת .בית הספר יופעל

נוסף בבניית מערכת חינוך איתנה

במתכונת של בית ספר צומח ,כלומר

ועצמאית בחבל לטובת ילדינו ,עתידינו.

לנווה

הרצוג

אך

בהפרדה

משה ליבר  -ראש המועצה
ד"ר רבקה טאוב  -מנהלת מחלקת חינוך
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בשיתוף

כלל

הגורמים

לוח הודעות
מרפאה
אחות תורנית בשבת פרשת "בהר" – אחות בית סביון
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הבא:
יום ראשון .7:12-.2:12
יום רביעי .6:22-.2:12
יום חמישי מ 21:22-20:22-ו.5:12-.2:12-
ביום שלישי ,ט"ז באייר ,50.2 ,המרפאה תהיה סגורה לרגל טיול ענף הבריאות.
במקרים דחופים בלבד יש לפנות לאחות בבית סביון.

העמותה למען החבר הוותיק חבל יבנה-מדרשת ח"י
יום ראשון י"ד באייר תשע"ו 0:25 - 00/5/.6 ,תנ"כ  -חנה לבל
 .7:22הרצאתו של דוד אבגי " -דם הכלנית וכתם הכרכום"  -על עצים ופרחים באמנות הישראלית

צוות העמותה
תערוכות
ביום ראשון כ"א באייר – 01.5 ,במחסן בגדים ,מכירת בגדי נשים (קולקציית קיץ) מ .7:22-עד .1:22
ביום שני ט"ו אייר  - 01.5במשטח ,מכירת נעלי גזית בין בין  .6:22ל ..1:22-פרטים
נוספים בהמשך

ביום ראשון כ"ח באייר – 5.6 ,במחסן בגדים ,מכירת בגדי ים וספורט מ .6:22-עד .1:22

הספר יגיע
ביום חמישי ,ל"ג בעומר ( )06.5בשעות  ,0:..-58:..יגיע הספר אפי עובדיה לספר גברים וילדים.
בשל אילוצים טכניים ,קבלת קהל לא תהיה במספרה הרגילה אלא בבניין  53דירה צפונית (בבית
לשעבר של משפחת עופרן  -מול מרכז החן והיופי).
למחרת ,ביום שישי ,ניתן יהיה להסתפר במספרה הרגילה ,בין .53:..-52:3.
עפרה גוטליב ונעמה סולטניק

שמח תשמח
חתונת אודיה כהן עם בח"ל אילן תתקיים ביום שני ,כ"ב באייר 12.5
חתונת נגי שרקי עם בח"ל איתמר תתקיים ביום רביעי כ"ד באייר ..6
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ַאת ֵּתל ִכי ַב ָּׂש ֶדה  /לאה גולדברג
הַ אֻ ְמנָם עוֹד יָבוֹאּו י ִָמים בִ ְסלִ יחָ ה ּובְ חֶ סֶ ד,
וְ תֵ לְ כִ י בַ ָש ֶדה ,וְ תֵ לְ כִ י ב ֹו כַהֵ לְֶך הַ ָתם,
ַאספֶ סֶ ת,
שוֹף כַ ף ַרגְ לְֵך יִ לָטֵ ף בַ ֲעלֵי הָ ְ
ּומַ חֲ ֹ
ירתָ ם.
א ֹו ִשלְ פֵ י ִשבֳּלִ ים יִ ְד ְקרּוְך וְ ִת ְמ ַתק ְד ִק ָ

א ֹו מָ טָ ר י ִַשיגְֵך בַ ע ֲַדת ִטפוֹתָ יו הַ דוֹפֶ ֶקת
ֹאשְך ַר ֲענָן.
ארְך ,וְ ר ֵ
עַ ל כְ תֵ פַ יִ ְך ,חָ זֵ ְך ,צַ ּוָ ֵ
וְ תֵ לְ כִ י בַ ָש ֶדה הָ ָרטֹב וְ יִ ְרחַ ב בָ ְך הַ ֶש ֶקט
כָ אוֹר בְ שּולֵי הֶ עָ נָן.

וְ נ ַָש ְמ ְת אֶ ת ֵריח ֹו ֶשל הַ ֶתלֶם ָנשֹם וְ ָרגֹעַ ,
וְ ָר ִאית אֶ ת הַ ֶשמֶ ש בִ ְר ִאי הַ ְשלּולִ ית הַ זָ הֹב,
שּוטים הַ ְדבָ ִרים וְ חַ יִיםּ ,ומֻ ָתר בָ ם לִ ְנגֹעַ ,
ּופְ ִ
ּומֻ ָתרּ ,ומֻ ָתר לֶאֱ הֹב.

אַ ְת ֵתלְ כִ י בַ ָש ֶדה .לְ בַ ֵדְךֹ .לא נ ְִצ ֶרבֶ ת בְ לַהַ ט
ּומ ָדם.
הַ ְש ֵרפוֹת ,בַ ְד ָרכִ ים ֶשסָ ְמרּו מֵ אֵ ימָ ה ִ
ּובְ י ֶֹשר לֵבָ ב שּוב ִת ְהיִי ֲענָוָ ה וְ נִכְ נַעַ ת
ָאדם.
כְ ַאחַ ד הַ ְד ָש ִאים ,כְ ַאחַ ד הָ ָ
על השירים – יצחק ברוכי
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הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :

