שבועון קבוצת יבנה
י"ט באדר תשע"ז
()17.3.17

"מַ חֲ ִצית הַ ֶּׁש ֶּׁקל ְּתרּומָ ה לה'" (שמות ל',י"ג)
מאתר "החברה הישראלית למדליות ולמטבעות"
שבת פרשת "כי תשא" – פרשת פרה
כניסת השבת –  17:28צאת השבת – 18:28
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פרשת "כי תשא"  -פרשת פרה
ליל שבת
17:28

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית
לאחר תפילת ערבית שיעור בפרשת השבוע –הרב אילעאי

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – יעקב וכמן

08:00

תפילת שחרית

09:30

אחר התפילה והקידוש יתקיים שיעורו של רותם הקשר
תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל

09:30
12:45

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

12:50
13:00

שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות
תפילת מנחה גדולה

13:30
16:30

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

13:00
17:28

משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה
תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת

18:28

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

21:00

אסיפת חברים
.

שהשמחה במעונם
מזל טוב לאביגדור וחנה לבל להולדת הנינה ,נכדה לגל ורחל שפרון ,בת לגלי ואבי סימון.
מזל טוב לשרה ברוכי ולכל המשפחה לבת המצווה של הנכדה שחר שרה בת שאול ואסנת.
מזל טוב לאסתר לוי להולדת הנינה ,נכדה למרים ופנחס בובליל ,בת לרינה וניר.
מזל טוב לסבא וסבתא רני ואבי ששון ,לסבתא רבא אסתר תדהר ולכל המשפחה ,להולדת
הנכדה-הנינה ,בת לטל וירדן.
הודעה על שמחות ,לפרסום "במבית" ,רצוי למסור למי מחברי המערכת מכיוון שלא תמיד אנחנו יודעים עליהן מראש
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נקודה למחשבה\ רן לוי
בפרשתנו

המודרנית תמיד תשים את האדם ואת

מעמד

הר

סיני

מסתיים

ב"פיצוץ" .משה יורד מההר ,זועם על עם

השקפת עולמו במרכז ,ואילו ההימנעות

ישראל שחטא בעגל ,ומגייס את בני לוי

ממנה מכניסה קצת צניעות והכרה בזה

להרוג בכופרים .בני לוי ,שנשארו נאמנים

שלא הכול אנחנו מבינים ,גם מה שאנחנו

לאלוקים ,טובחים בכשלושת אלפים מבני

בטוחים שכן.

עמם.

דומה לזה מצוות פרה ,אדומה שאנו

לי ,כלוי ,תמיד היה קשה לעכל את הסיפור

קוראים בפרשת פרה השבת .פרשת פרה

הזה .קנאות דתית ,מוצדקת ככל שתהיה,

היא אחת מאותם מצוות שמרחק ניצב

לא מחליקה חלק בגרון ,ומלחמת אחים

בינינו לבינה .טעמה לא ברור ,ופרטיה לא

היא מחיר כבד מאוד לשלם על חטאו של

מובנים ,והיא מקובלת כמין סמל של

העם .הרבה יותר קל להתחבר לצד הציורי

אמונה עיוורת וקבלת עול מצוות ללא

של שבט לוי ,זה עם כישרון הפיוט והשירה

צידוק רציונאלי .גם פה דורשת מאיתנו

על מעלות בית המקדש .בהסתכלות

התורה הכרה באפסות האדם .לא הכול

מודרנית מעשה שכזה ,רצח אחים ,שכולו

מובן לנו .כידוע ,מגדל בבל נחרב משום

נאמנות טהורה לקב"ה ,הוא משהו שלא

שניסו האנשים לגעת בשמיים ולקרוא

מתקבל ולא נתפס.
יש שתי דרכי התמודדות עם הדיסונאנס.

תיגר על אפסותם אל מול העולם.
באופן אישי ,את הדיסונאנס שלי אני פותר

הראשונה היא לבקר את המעשה ,או את
העושים ,שבט לוי בשר מבשרי .השנייה,

בשתי הדרכים .לפעמים מבקר ולפעמים
מקבל.

היא להבין שהסתכלות מודרנית לא תמיד
מתאימה לקריאה בתורה .נקודת המבט

שבת שלום

שעון קיץ
 בלילה שבין חמישי לשישי ,כ"ה-כ"ו באדר 23.3 ,ל 24.3-נעבור לשעון קיץ .בשל כך
החל מיום שישי כ"ו בניסן  24.3ועד יום שישי ד' ניסן  31.3נתחיל את תפילת שחרית

בברכה ,הגבאים

בשעה ( 6:00לשבוע אחד בלבד) .
3

למי קראתם רדום?  /מזל גוטליב
בשנה החולפת נכנס לחיינו מושג חדש,

ספירלה מעמיקה  -כלומר ,סוגיות שעולות,

"התקנון הרדום" ,וכפי שהוסבר בחוגי בית

נבחנות כאשר הקבוצה צומחת לשלב נוסף

שנעשו בעבר ,בחוברת שחולקה לתאי

ויכולה להכיל רובד עמוק יותר של הסוגיה.

"התקנון

כך ,הסוגיה הקודמת תעלה בשנית .ניתן

הרדום" הינו "הסדר חילופי להסדרי

להסיק מכך כי קבוצה אשר תצלח במעבר

היסוד הקבועים בתקנון הקיבוץ" .במילים

לשלב בוגר יותר ,כלומר ,לא תפתח

אחרות ,יידע כל חבר את אשר צפוי לו ,אם

מנגנונים לפתרון קונפליקטים או לכידות

וכאשר יעבור הקיבוץ שינויים מרחיקי

מתבקשת ,עשויה להישאר ברובד הנמוך

לכת באורחות חייו ,ועקרונות היסוד שלו

יותר של הסוגיות שבהן היא עוסקת.

ישתנו .אין ספק שהפתגם "חכם רואה את

בנוסף ,לא תוכל לספק לפרטים שבה את

הנולד" יותר ממתאים למציאות המשתנה

צורכיהם או להפסיק להיחשב קבוצה.

לנגד עינינו ,והתמורות החברתיות הן

קבוצת יבנה נחשבת "אם הקבוצות

שעשויות להשפיע על התפתחותנו כקבוצה.

הדתיות" ומשתייכת לתנועת הקיבוץ

תיאורטיקנים רבים מסכימים כי קבוצות

הדתי .ישנו תקנון ובו כללים המחייבים

עוברות תהליך של התפתחות ללא הבדלים

את הכלל .דבר נוסף שאמור לאפיין קבוצה

בין סוגי הקבוצות .ניתן לצפות את
השלבים אותן עוברות הקבוצות מראש,

מבחינה סוציולוגית הם מספר פרמטרים
כמו :יחסי גומלין ,מטרות משותפות,

כאשר כל שלב מכיל משימות ודפוסים
שונים .השגת היעדים בכל שלב מאפשרת

עקרונות משותפים ,המשכיות וזהות
קבוצתית .אין ספק שהחברה הקיבוצית

הגעה לשלב הבא .חלק חשוב במעבר משלב
לשלב תלוי בהתמודדות הקבוצה עם

עוברת שינויים ותמורות כמו כל חברה
אחרת בעולם ,וטבעי שחברות אנושיות

היעדים

ישתנו .אך כאשר מדובר ב"קבוצה" ,חשוב

שעולים .חוסר יכולת של הקבוצה להשיג

שחברי הקבוצה יבחנו האם השינויים לא

את היעדים מסיבות שונות ,עלול לתקוע
את הקבוצה בשלב מסוים.

משנים לחלוטין את היסודות עליהם
נבנתה הקבוצה .נכון שקבוצה יכולה

בכל קבוצה ניתן לזהות את שלב
ההיווצרות ,ההתמסדות והסיום .בכל שלב

לשנות את עקרונותיה אם ניתנה לכך
הסכמה של כל חבריה .אחרת ,נעלמו

מושקעות אנרגיות שונות אך בכל מקרה,
קבוצות נוטות לנוע בדיוניהם בדגם של

היסודות והעקרונות של הקבוצה; הקבוצה
חדלה להתקיים כקבוצה ואוסף האנשים

הדואר

ובאסיפת

קונפליקטים

ומידת

החברים,

הגשמת
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החיים

יחדיו,

אינם

עונים

ההדדיות? והאם התקנון נותן מענה

להגדרת

ה'קבוצה'.

לעקרונות היסוד עליהם הוקמה הקבוצה?

על פניו ,נראה שהוגי התקנון הרדום

הרושם הוא על פי הנכתב ,שהתקנון ייכנס

הבחינו בשינויים המתרחשים בקבוצתנו,

לתוקף אם וכאשר דרכה השיתופית-

ולמציאות המתהווה  -כזו שלעיתים

שוויונית של קבוצת יבנה תסתיים .על פניו

השתנתה מבלי משים ,מבחינה חברתית,

נראה שעקרונות היסוד האחרים הנוגעים

דתית וכלכלית .אם כך ,השאלה שעולה

באורחות חיינו ,מקבלים מענה חלקי

היא:

ב"תקנון הרדום" .להערכתי ,בבואנו לדון

האם התקנון יופעל רק במקרה שהעיקרון

בעניין התקנון הרדום נכון יהיה לדון בכל

החברתי ישתנה? או האם הכוונה הייתה

העקרונות

נוסדה

שהתקנון יופעל גם במקרה שעקרונות

הקבוצה .זאת במידה ואנו חפצים להמשיך

נוספים ישתנו באורחות חיינו?

להיקרא קבוצה.

הנוספים

עליהם

כמי ששייכים לאם הקבוצות הדתיות ,מה
באשר ל"עיקרון הדת"? מה בנוגע לעיקרון

פסח בפתח – וזה הזמן לשוק קח-תן יבנאי אביבי ושמח!
בואו ביום רביעי ב' בניסן  29.3בשעה 17:00
לדשא שליד גן צבעוני
עם חפצים במצב טוב ,שאין לכם בהם צורך ושיוכלו לשמח אחרים
ואולי תמצאו גם אתם פריטים מבית טוב לאמץ אליכם.
השוק יתקיים במקביל ליריד "צבעים משלימים" בבית מהו"ת
ליאורה גליק ונעמה סולטניק
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"שישו ושמחו" במצוות מצות מצווה
מצות מצווה  -חוויה של קהילה!

לעבוד במשך שעתיים וחצי .בזמן האפייה

בעוד כשבוע ,בימים שני ושלישי (כ"ט

אנו עסוקים במספר מוקדים הכוללים:

באדר וא' בניסן) נקיים את אפיית

מיירה (הכנת הבצק) ,שולחן לישה ,שולחן

ה"מצות-מצווה".

רידוד ,אפייה בתנור ובדיקת המצות

נשאלתי בשבילים במה בדיוק מדובר?

ביציאתן מתנור האפייה ואריזתן.

אז ,ממש על קצה המזלג:

בנוסף ,ילדי כיתות ה'-ו' מסייעים לנו במה

מצות מצווה הינו פרויקט ייחודי קהילתי

שניתן (אריזה ,מעגלה(.

שלנו ,של אפיית "מצות שמורות" לחג

בכל משמרת משתמשים ב 75-ק"ג של

הפסח.

קמח ,ונעשים  5סבבים של  18דקות

ישנם שני ממדים עיקריים לחוויה.

אפייה.

חוויה דתית  -מבחינה הלכתית הפרויקט

שהרי אסור שהקמח יחמיץ!

דורש הכנה סדורה המלווה על ידי הרב

בזמן המשמרת יש אווירה של קיום מצווה

אילעאי .קניית החומרים וביצוע המלאכה

כהלכתה ,והכל באווירה של חבורת אופים

 -על פי ההלכה .הכנות לשלב זה מתחילות

מאושרים שנרתמו והתחברו יחד לבלות

לאחר חג החנוכה ,אז הצוות נפגש ומתחיל

כשעתיים וחצי יחדיו.

בהכנות.

ומה יוצא לנו בסוף?

לקראת שבוע האפייה אנו מתארגנים
מבחינה לוגיסטית :הכנת התנור ,קניית

מבחינת המצווה  -הפקנו מצה שמורה
כהלכתה( .בשנים האחרונות הצלחנו

קרטונים לאריזה ,קניית "קמח שמור"
ממצות יהודה (מנופה באיכות הטובה

להפיק  400מצות שמורות) שאותם
מקבלים החברים לליל הסדר.

ביותר).
כשהכל מוכן ,אנחנו יוצאים לשלב הכנת

מבחינה קהילתית  -חוויה של שמחה
ויחד!

הציבור!
חוויה של קהילה  -ישר לאחר חגיגות

למה חשוב לשים לב כשנרשמים?
 .1הכנת המצות מיועדת רק לילדים מעל גיל

הפורים יוצא הפרסום ,ודאי ראיתם את
התמונות וההרשמות בחד"א.

בר/בת מצווה .מבחינה הלכתית ילדים
צעירים יותר אינם יכולים לעסוק באופן

הרשמות  -ההרשמה היא לפי משמרות,
בכל משמרת אנחנו מאיישים כ40-

ישיר בהכנת המצות.

מבוגרים מעל גיל בר/בת מצווה שיכולים
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 .2ודאו שאתם פנויים לאותן שעתיים

זו הזדמנות להגיד תודה מכל הלב לכל

וחצי .יחד עם זאת ,כמובן שהילדים

הצוות היקר שמלווה פרויקט זה  -הרב

מוזמנים לצפות.

אילעאי יואב בית אריה ,אליקים איטלי
ואבשלום טסלר.

 .3ההרשמה מחייבת  -לכל עמדה צריך את
מספר האנשים המוכתבת מראש ,על

והשנה הצטרפו :אושר חן ,איתי נחליאל,

מנת להצליח .לכן ,אם נרשמתם ואינכם

ניר בטר ,הילה גדיש והדר ליבר.

יכולים להגיע  -נא לעדכן בזמן.

ותודה – לרחלי ויצמן (ועדת תרבות)

בע"ה ,בשבוע הבא ,לאחר שההרשמה

ולברוריה אריכא (ועדת דת) על התמיכה.

תיסגר ,יישלח אליכם דף של הכנות

אשמח לענות על כל שאלה.

הלכתיות לקראת המשמרת ,ושיבוץ

ניפגש במצות מצווה!

תפקידכם באותה המשמרת.

ההרשמה  -עד יום שלישי בערב!
נירית אפרתי והצוות
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טיסות  \ LOW COSTליזט עפרוני
פעם ,לפני כל נסיעה לחו"ל חשבנו פעמיים
אם לטוס !...הלכנו לסוכן נסיעות

לאחר שהחלטנו מה בדיוק אנו רוצים –
כמו
לאתר
נכנסים

והתייעצנו .כיום ,עם התחרות שיש בין
חברות התעופה ,ההחלטות הופכות

/https://www.skyscanner.co.il
או אתר /https://www.expedia.com -

לפשוטות יותר וזולות בהרבה.
לפני הנסיעה לחו"ל יש לקחת מספר

(יש כמובן אתרים נוספים) ומתחילים
"לשוטט" .ממלאים את הפרטים כמו :יעד,

החלטות כמו:

תאריך ,הלוך ושוב מאותו שדה ,והאתר

 היעד אליו רוצים לטוס.

הופך להיות סוכן הנסיעות שלך – הוא

 מספר ימי חופשה.

מחפש עבורך מספר אפשרויות לטיסות.
אם החלטת לטוס למספר מצומצם של

 האם לנחות בשדה תעופה אחד

ימים – מומלץ מאוד לבחור טיסה ישירה
ליעד .אם יש לך כשבועיים חופשה ,אפשר

ולהמריא מאחר ,או להמריא מאותו
שדה?

להתפשר על עצירת ביניים אחת שתוזיל
משמעותית את עלות הטיסה ,אך תבזבז

 האם החופשה כוללת שבת?
 מועד הטיסה והתאריכים.

לך שעות ביום הראשון והאחרון .אך לא

יש לציין שבטיסות זולות אלו – עדיף
לקנות את הכרטיסים מספר חודשים לפני

להתפתות לבחור שתי עצירות ביניים!! יש
לקרוא באותיות הקטנות מה זמן ההמתנה
בשדה בעצירת הביניים ,לאיזה שדה

הטיסה ,מכיוון שחברת התעופה מציעה
תחילה את הכרטיסים הזולים ביותר.

תעופה הטיסה מגיעה (לא מרוחק ומבודד),
ומה מדיניות חברת התעופה שבחרתם

לאחר שאלו נקנו ,היא מציעה כרטיסים
במחיר בינוני ואח"כ מחיר יקר .וככל

בעניין הכבודה (האם המזוודה כלולה?
כמה כסף יש להוסיף אם לא כלולה? מה

שמועד הטיסה מתקרב המחיר עולה
משמעותית .כלומר עדיף להיות מסודר

מדיניות הביטולים) .וכן את שעת ההמראה
והנחיתה ,והעיתוי (שלא נופל על שבת).

ומחושב ופחות ספונטני.
טיסה זולה לאירופה  -העלות כ 1200 - 800

לאחר שאת/ה בטוח/ה בהחלטתך ,אפשר
לשלם בכרטיס אשראי ולקבל במייל את

 ₪לאדם( .תלוי גם כמה מוקדם הוזמנו
הכרטיסים).

כרטיסי הטיסה .בהצלחה וטיסה נעימה.
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משולחנה של מרכזת ענפי השירות  /נעמה סולטניק
שינוים בניהול הנגריה

למקום אחסון ולדאוג להשארת השטח נקי

צבי אפרתי קיבל על עצמו את האחריות
לניהול ענף הנגריה ,במקביל לתפקידו כמנהל

מקרטונים וקלקרים .המשפחות הרלוונטיות
יקבלו הודעות בתאי הדואר בימים

ענף הבניין .אבשלום טסלר ממשיך להיות

הקרובים ,עם הוראות מפורטות לקראת

חלק מהענף (במקביל לעבודתו בפיקוח על

המבצע .יש משפחות שהתעניינו בנוגע

בינוי המפעל החדש) .אריאל דיטור ממשיך
בעזרה לחברים בביתם .תודה רבה לאבשלום

לאפשרות לרכוש את המקרר שלהם עבור בן
משפחה מחוץ לקיבוץ .הדבר אפשרי,

על שנים רבות של ניהול הענף במסירות

והמעוניינים יכולים ליצור קשר עם הח"מ

ובמאור פנים .בקרוב יפורסמו כללי השימוש

לתיאום הנושא.

בכלים המצויים בנגריה ,בשל הוראות
בטיחות אליהם אנו מחויבים ,כמו גם מגוון
השירותים שהנגריה מספקת לחברים ,ומתי.

ניקיון המחנה
פסח בפתח ,ובעמדות האשפה ,כפטריות
אחרי הגשם ,כבר החלו לצוץ ערימות של

הפרחים

אוצרות/מרעין בישין (תלוי במתבונן)
המונחות שם לכל דורש ,אבל בינינו  -לא
תמיד יש דורש .אז אני שבה ומזכירה

הפרחים באירועים בקיבוץ ,שרית גינוסר

שלאשפה

ביציאה

ביקשה להפסיק את תפקידה זה .תודה רבה
לך ,שרית ,על היופי שהכנסת לאירועים של
כולנו ,ועל סידור הפרחים בטוב טעם .שרי

מהקיבוץ ,ודברים אחרים במצב סביר ניתן
לתרום באמצעות דף הפייסבוק שפתחנו
לעניין זה ,או אתר "אגורה" ,או "חכמות

שטיין ומיכל שליסלברג הסכימו להיענות

יבנה" או לשמור לשוק "קח-תן" שיתקיים

לאתגר ולקחת על עצמן את המשימה.
שמחות רבות לפנינו – כן ירבו .תודה רבה
להן – ושיהיה בהצלחה ובהנאה גדולה!

בסוף החודש (פרטים נוספים בגיליון זה) .רק
בבקשה  -לא להניח בעמדות האשפה ,כי זה
פשוט ,איך נאמר זאת? "לא יפה" – תרתי

מבצע מקררים

משמע.

בימים אלה נסגרים הפרטים האחרונים של
מבצע החלפת מקררים לכ 60-משפחות
בקיבוץ .מדובר במבצע לוגיסטי מורכב
יחסית ,שכן בנוסף לתיאום והכנסת עשרות

כמיטב המסורת ,מבצע ניקיון הקיבוץ לפני
פסח יתקיים גם השנה ,והפעם מתווספת
השכונה החדשה לתחום בו נתפרס כולנו.
רשמו בפניכם את יום שני ,ז' בניסן3.4 ,

המקררים לבתים ,נצטרך במקביל גם
להוציא ולשנע את המקררים הישנים

בשעה  . 17:00שבת שלום!

בתחום

סידור

שינוים גם
באירועים:
אחרי מספר שנים מסורות בתפקיד סידור
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גדולה

יש

מאצרה

קודם כל חינוך  /אלי כהן
רק השבוע סיכמנו את אירועי חודש אדר

מה קורה עם שבט הצופים?

ואת מגוון הפעילויות הרחב ,ומיד נכנסנו

בקיץ האחרון קיבלנו החלטה להצטרף

להכנות ל"מצות מצווה" .חשבנו איך

לפעילות הצופים הדתיים .כתבתי מספר

לשתף את הילדים והנוער ולהכין אותם

פעמים שעד שתתחיל הפעילות נצטרך

בצורה הטובה ביותר ,ועשינו זאת יחד עם

לעבור תהליך של חיבור הנוער לנושא,

הרב אילעאי .כמו כן התחלנו בהכנות

בניית שכבה בוגרת ומציאת דמות שתוביל

לחופשת הפסח שבפתח .עוד לפנינו

את הקמת השבט .אז התחלנו עם הנוער

הנושאים שבהם אנו עסוקים בשגרה,

מהתיכון בקורס מנהיגות ,על מנת לרתום

ותהליכים חינוכיים שבהם עסקנו ונמשיך

ולחבר אותם .אנו מתחילים בימים אלו

כמובן.

פעילות עם כיתה ט' ,על מנת ליצור קבוצה

אך ראשית אני רוצה להודות לצוות

של מדריכים שיתחילו בפעילות בסוף הקיץ

החינוכי על הכנת שוק הצדקה ,על ההכנה,

הקרוב .במקביל אנו מחפשים עדיין בוגר

העבודה עם הילדים ,ההשקעה המרובה,

צופים שיוביל את הקמת השבט .כמובן

ההתלהבות ,והלימוד המעמיק על חשיבות

נדווח בהמשך על כל התקדמות ,בע"ה

הצדקה .כל הפעילות החינוכית שנעשתה

נעשה ונצליח.

סביב שוק הצדקה הייתה פרי עמלם של
חברי הצוות כולם ועל כך  -יישר כח.

התנהגויות בסיכון – אחד הנושאים שדובר
עליהם לאחרונה הוא תופעה הולכת

שנמשיך בעשייה ובשיתוף בפרויקטים
הבאים.

וגוברת בקרב בני הנוער בישראל בגילאים
הנמוכים ז'-י"ב .כפי שדיווחתי בעבר ,אנו

את שוק הפורים השנה העברנו למתחם
בית הספר היסודי בעקבות התחזיות

בונים תוכנית לטיפול וגישה לנושא חשוב
זה ,בשיתוף עם המועצה האזורית ורכז

לגשם .לשמחתי השינוי היה מרענן .השוק

הנוער במתנ"ס .לפני חודשיים התקיים

היה מדהים .נצטרך לשפר מספר דברים

ערב חשיפה להורים עם אורי גדס .המשכנו

כמו התורים הארוכים ,אבל בסך הכל היה
יפה ומושקע .יישר כח לניבה טסלר והדר

בבניית תוכנית הדרכה ולמידת הנושא
לעומק לצוות מדריכי הנעורים והלימונים.

ליבר שריכזו את הפרויקט ,ולצידן :רעי
שרקי ,לירון ויצמן ,ושובל דגני .תודה

השבוע יתקיים המפגש הראשון לנוער
בהדרכתו של אורי .המפגש הוא חובה לכל

וניפגש במשימות הבאות.

הנוער .אנו מקווים שהתהליך שבנינו
יתחיל ,ונדע להעביר לנוער את הסכנות
10

ולגבש תוכנית מניעה וטיפול .ישנו פורום

לאחר חג השבועות נמשיך בלימוד הורים

רכזי נוער במועצה שבו אני משתתף .אם

וילדים בשבתות ,לימוד שאותו יעבירו

יש נושא או כל דבר שתרצו שאעלה

חברים ,כל פעם בנושא מרתק אחר ,עד

בפורום ,אנא ידעו אותי ובשמחה נדון בו.

"הסליחות בפיג'מה" .זאת ההזדמנות

ניתן לפנות גם דרך העו"ס במועצה  -קרן

להזמין אתכם ,ההורים לילדים מגיל גן עד

אופיר.

כיתה ו'  -לקחת חלק בלימוד חוויתי

מפעלי הקיץ הקרוב

ומעניין .בואו בשמחה לחוות חוויות.

כל התאריכים ותוכניות הקיץ כבר סגורים.

ועדת החינוך

לכל ההורים שמתכננים חופשה ניתן

נושאים רבים על שולחן הוועדה .אשאיר

להיכנס לקהילנט או לקבל אצלי במשרד

לקובי שטיין לדווח על הנעשה.

דף עם התאריכים.

שבתות בצהרים

ע"מ להוציא לפועל את כל תוכניות הקיץ,

אני שוב פונה ומבקש :הימצאות ילדים

נצטרך עזרה של הורים וכל מי שיכול

בסביבת בתי הילדים בשעות הצהרים ללא

בליווי ,הסעות וכמובן בארגון כל קייטנה.

השגחת מבוגר גורמות לנזקים לא רצויים.

נזדקק לרוח ההתנדבות והשיתוף כדי

פקחו עיניים היכן ילדכם מסתובב בשעות

להרים את המפעלים השונים.

הצהרים .בשנה שעברה היו מספר מקרי

לימוד הורים וילדים
בעוד שבועיים נסיים את החלק הראשון,

ונדליזם! אנא דברו עם ילדכם על מנת
שלא לגרום אי נעימות ולשמור על קדושת

והמוצלח להפליא ,של לימוד הורים וילדים
עם הרב אילעאי ובנות השירות .וכאן

השבת.
אנו ממשיכים בפיתוח סביבתי של בתי

המקום להודות להם על כך בשם כולנו.
ונמשיך החל מ"שבת הגדול" את הנושא

הילדים .כרגע ממש עובדים בשטח
שמאחורי זוגון א'-ב' ובקרוב נסיים את

שהתחלנו בו בשנה שעברה" :לומדים אבות
בין פסח לשבועות" ,שיתקיים בכל שבת

העבודות ,בתקווה לסיים עד לחופשת
הפסח ,אז נוכל ליהנות משטח מעניין

המדרש

במיוחד.
נאחל לכולנו המשך עשייה מרובה וניקוי

לאחר תפילת
המחודש.

מנחה

בבית

מהנה לקראת חג הפסח.
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משולחנה של ועדת התרבות
עם חיוך על השפתיים אנחנו נפרדים

ומה עוד מתוכנן? יום ספורט משפחתי

מאירועי חודש אדר .תודה רבה לצוות

"מירוץ יבנה מספר  "1מעגלות ועד

המופלא של המסיבה ,הצלחתם להעלות
חיוך על פניהם של החברים,

קלנועיות ,הפנינג שכולל ריצה ,הליכה,
משחק כדור רגל ,כדורעף ,תיפוף על כדורי

הפידבקים מאוד חיוביים ,הכל

ענק ...

היה שנון ,חכם ומצחיק ועל כך

אשר יתקיים ביום ראשון ,ו' בניסן 2.4 ,בין

יישר כח גדול ל:שרית פישביין ,דנה ברוכי,
רעיה זלקינד ,נעם טחן ,חנה גדסי ,רונן

השעות  .16.00-19:00בשילוב ועדות התרבות
והספורט והצוות המארגן.

בלנקי ,בעז בלנקי ,סימה ששון ,יעל מרוז,

בפסח מתוכנן טיול משפחתי לירושלים ביום

ולחברי ועדת התרבות .

רביעי ,ט"ז בניסן .12.4 ,הרשמה על גבי לוח

להלן תאריכים של טיולי האופניים הבאים:
כ"ט בניסן - 25.4 ,יום שלישי ,ר"ח סיון,

המודעות.
ובמוצאי שבת חול המועד ,ה ,15.4 -הופעה

 - 26.5יום שישי ,כ"ב בסיון - 16.6 ,יום

ועדת התרבות

של אהרון פררה .

שישי .פרטים והרשמה על לוח המודעות.
מצות מצווה  -יש כבר הרשמות .אנא
הירשמו על גבי לוח המודעות.

ירקונים  - 8בשדה המחקר החקלאי
בשלהי פריחת הכורכרים
המושבה נס ציונה נתחמת במערב ברכס כורכר המכונה "רכס בית עובד" המשמר נופים
ומינים ייחודיים .סיור לשכונות המערביות של נס ציונה ורכס בית עובד .לפי הזמן והמזג
נבקר באתרי מורשת מהמאה התשע-עשרה החבויים בינות לשכונה המתפתחת.
ביום שלישי ,כ"ג באדר תשע"ז21.3 ,
יציאה בשעה  .16:00חזרה משוערת20:00 :
ציוד מומלץ :מגדיר ,משקפת ,נעליים ,מקל.
למגיעים עצמאית - 16:30 :בכיכר שומר הגבעות ,רחוב גבעות הכורכר פינת השריון.
המסלול מתאים גם למשפחות וחובבים .קפה ועוגה  -עליכם .א-א
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מש"א עדכונים  /מתי אלטמן
כמה עדכונים בתחום ה"עובר ושב":
איילה אלטמן ,שבחודשים הראשונים לאחר
חופשת הלידה עבדה בענף המזון ,חזרה לעבוד
בבית הספר היסודי.
אסתר יוסף החלה לעבוד בספריית החברים
במקום אסתר תדהר שסיימה לפני מספר
חודשים.
איתי נחליאל סיים את עבודתו ב"מעוז",
ונכנס כעתודה למרדי ריין במכבסה במשרה
חלקית ,לצד כניסה במשרה חלקית
לחצרנות ,עבודה שאותה ביצע דביר ליברמן
במשרה מלאה עד שהחל ללמוד וירד למשרה
חלקית.
הדר זלקינד החל שנת בית ועובד במדגריה.
יוחנן מאלי החל לעבוד ברשות הטבע
והגנים ,כעבודת חוץ.
ניבה טסלר ,שעבדה בחנות ובענף המזון,
עברה למערכת החינוך.
רינה ימיני החלה לעבוד ב"מעוז" במשרה
מלאה בתחום התכנות.
שושי זלקינד החלה לנהל את מרכז היום של
המועצה כעבודת חוץ.
רונן בלנקנשטיין חזר לעבוד במערכת החינוך.
רחלה שנקר משתלבת בימים אלו במרכז
מזון ,לאחר תקופה זמנית של תמיכה בענף
הרכב ,לצד הספרייה.
כפי שדווח ,חנוך פניני החל לעבוד בזיתיה ,וארי
סולטניק החליף אותו בניהול ענף התקשוב.
עד כאן מקבץ קצר .בנושאים רבים וכבדים
בתחום מש"א ארחיב בקרוב
בב"ח לתו"ע!

פורים מאחורינו ,ופסח לפנינו ,וכמדי שנה
המשימות רבות .החקלאים שבינינו נכנסים
לתקופה העמוסה ביותר של השנה ,ביריד
"חבר" ישתתפו גם השנה הזיתיה והשעונים
במלוא המרץ ,ומשימות ניקיון הקיבוץ על
ענפיו ,ובראשם ענף המזון ,לצד מבני ציבור
ובתי

חברים

הזקוקים

לעזרה

כבר

בעיצומן .המחסור בידיים עובדות מורגש.
מציאות חיינו היא שבעבר ניתן היה לגייס
לרוב המשימות כוחות מקומיים .בפועל,
ניתן לומר ביושר שמשימת איוש ה"עבודות
הזמניות" הנ"ל נהיית קשה יותר ,הן בגלל
לחץ מקומי בענפים ,הן בגלל נכונות
להירתם שקצת נשחקה אצל חלקנו ,והן
בגלל אתגרים אובייקטיביים של מיעוט
סטודנטים ומיעוט צעירים ב"שנת בית"
השנה ,המהווים לרוב כח שאנו נסמכים
עליו לעבודות מעין אלו .ועל כן אנו נאלצים
יותר ויותר לפנות לחברות כח אדם (שגם
הן מתקשות בגיוס בתקופה זו).
לאחר ציקצוקי הלשון על ה"מצב" ,אני
מזמין חברים הרוצים ומתאימים להתנדב
למשמרות ביריד "חבר" לפנות לשעונים
ולזיתי ה .חבר המוכן להירתם להיות אחראי
כיסוי בור בעונת התחמיץ יוכשר וישובץ (יש
 4אחראים מתוך  8בורות שיש לכסות),
חברים העובדים בחוץ ויוצאים לחופשה
יזומה מטעם העבודה ,ורוצים למלא "חורים"
במקומות שונים ,מוזמנים לפנות אליי.
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יריד צבעים משלימים ומכירות לקראת חג הפסח
לקראת חג האביב נקיים בסטודיו "צבעים משלימים" יריד מכירות של מוצרים ומגוון מתנות
לחג מבית הסטודיו .יהיו גם שמלמלות של שלומית בן טולילה לגיל הצעיר ,בעיקר עד גיל ,6
שרוולונים וחולצות בסיס מעוטרים בתחרה .אפרת עפרוני תמכור ציורים שלה.
היריד יתקיים ביום רביעי ,ב' בניסן 29.3 ,בין השעות  17.00-20.00בסטודיו "צבעים
משלימים" שבבית מהו"ת.
.
על מנת להקל ולרכז את תערוכות המכירה לקראת החג ,החלטנו לאחד את היריד של סטודיו
"צבעים משלימים" עם התערוכות שמביאה עפרה גוטליב.
לכן ,ביום רביעי ,ב' בניסן 29.3 ,יהיו גם :בגדי "הצוענייה" ,סרטים וכיסוי ראש ,כיפות ,ושוק
קח  -תן .כל זה יתקיים במתחם של בית מהו"ת וגן כחול בין השעות .17.00-20.00
מוזמנים בשמחה עפרה ורחלי

לוח הודעות
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מרפאה
אחות כוננת בשבת פרשת "כי תשא" – אילה עמיר
שעות הקבלה בשבוע הקרוב:
דר' איברהים בריגיתה:
יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 12:00-09:30
יום רביעי 11:00-08:00
יום חמישי 09:30-08:00

דר' מיטל דיטש:
יום שלישי 11:30-08:30
שבת שלום!

העמותה למען החבר הוותיק-מרכז יום
 ביום ראשון הקרוב  ,כ"א באדר .19.3 ,לא יתקיים חוג תנ"ך עם חנה לבל.
 יום שני כ"ב באדר 10:15-11:15 ,20.3 ,הרצאה מפי דבורה חן – רפואה משלימה.
כמו כן יימכרו שמנים רפואיים ,מבשמים טבעיים.
 יום רביעי כ"ד באדר תשע"ז 12:30- 9:00 .22.3 ,בזאר למכירת בגדי נשים "אופנת אביבה" -
בגדי נשים איכותיים ,הלבשה תחתונה ,פיג'מות ,קוסמטיקה "ים המלח" ,איפור ,תכשיטים,
אביזרי אופנה ,מתנות לנכדים וכו'.
 שבת בת המצווה של הלל לוי השבת ,פרשת "כי תשא" ,י"ט באדר 17.3
 חתונת יאיר חיות ומוריה תתקיים ביום שני ,כ"ב באדר 20.3
שבת חתן בפרשת ויקהל-פקודי ,כ"ז באדר( 25.3 ,במתכונת מצומצמת).
 חתונת מאור ברטוב ואור תתקיים ביום רביעי כ"ד באדר22.3 ,
שבת חתן בפרשת ויקהל-פקודי ,כ"ז באדר25.3 ,

 בשבתות "אוף שימחעס" -על פי הצורך עומדות דירות האירוח לרשות בעלי השמחה.
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נוסח עברי:

תלמה אליגון-רוז

ֶּׁשמֶּׁ ש ע ֹולָה בְּ ִצבְּ עֵ י הַ ְּדבַ ש
ירת ֹו ֶּׁשל מָ חָ ר חָ ָדש
כַמָ ה ְּצלּולָה ִש ָ
רּוחַ סו ֵֹרק מַ ְּחלָפוֹת בְּ רו ִֹשים
ֶּׁילֶּׁד צוֹחֵ ק ,כִ י נ ֹולַד ל ִָשיר.
עֲצֵ י ָש ֵקד בְּ צֵ ל הָ א ֶֹּׁרן
ֵריחוֹת ִשבְּ עָ ה ִמינִ ים בָ רּוחַ
ִשיחֵ י הַ ְּרדּוף ִש ְּקמָ ה וָ רֹתֶּׁ ם
ִמלִ ים יָפוֹת כָל כְָך
ִמלִ ים ֶּׁשֹּלא אֶּׁ ְּשכַח.
עֲצֵ י ָש ֵקד בְּ ֹלבֶּׁ ן ֶּׁשל פְּ ִריחָ ה
ּוכְּ בִ יש חָ צּוב בָ הָ ר מוֹלִ יְך אֶּׁ ל הַ זְּ ִריחָ ה
עֲצֵ י ָש ֵקד בַ ֶּׁד ֶּׁרְך אֶּׁ ל עִ ִירי
ֶּׁש ִמ ְּס ַת ֶּׁת ֶּׁרת לָּה בָ הָ ר.
ֶּׁשמֶּׁ ש ע ֹולָה בְּ ִצבְּ עֵ י הַ ְּדבַ ש
ירת ֹו ֶּׁשל מָ חָ ר חָ ָדש
כַמָ ה ְּצלּולָה ִש ָ
רּוחַ סו ֵֹרק מַ ְּחלָפוֹת בְּ רו ִֹשים
ֶּׁילֶּׁד צוֹחֵ ק ,כִ י נ ֹולַד ל ִָשיר.
עֲצֵ י ָש ֵקד בְּ צֵ ל הָ א ֶֹּׁרן
ּוב ֶֹּׁשם ַר ָקפוֹת בָ רּוחַ
מַ ַשב צ ֹונֵן ֶּׁשל טֶּׁ ֶּׁרם ב ֶֹּׁקר
וְּ עֶּׁ צֶּׁ ב הֶּׁ הָ ִרים ,וְּ הֵ ד כָל הַ ִש ִירים
עֲצֵ י ָש ֵקד בְּ ֹלבֶּׁ ן אַ ג ָָדה
עִ ִירי בְּ תוְֹך הָ הָ ר
יקה סו ָֹדּה
לִ י מַ ְּמ ִת ָ
עֲצֵ י ָש ֵקד לְָך ִהינּומַ ת ַכלָה
ירי הֵ ם – לְָך.
וְּ כָל ִש ַ
על השירים –יצחק ברוכי
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הכתובת למשלוח מאמרים למערכת:
bimkomon@gmail.com

