שבועון קבוצת יבנה
ח' בסיוון תשע"ז
()2.6.17

" ַּדבֵּ ר אֶ לַ-אהֲ רֹן וְ אֶ ל-בָּ נָּיו לֵּאמֹר ,כֹה ְתבָּ ְרכּו אֶ ת-בְ נֵּי יִ ְש ָּראֵּ ל" [במדבר ו',כ"ב]
התמונה מאתר אמנות יהודית-מתניה.
שבת פרשת "נשא"
צאת השבת – 20:26
כניסת השבת – 19:20
שבועון מספר
1251
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פרשת "נשא"
ליל שבת
19:20

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30
08:30
09:30
09:30
12:45
12:50
13:30
16:30
17:00
17:15
17:45
20:26

דף יומי בבית המדרש – יואב איתן
תפילת שחרית
אחר התפילה והקידוש יתקיים שיעורו של אלקנה זילברשיין
תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל
תפילת ילדים ב קומת הביניים של בית הכנסת
תהילים לנשים  -בבית המדרש
שיעור בספר תהילים בבית משפחת נח חיות
תפילת מנחה גדולה
שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי
משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה
תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת
שיעור "צורבא מרבנן"  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה
הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
צאת השבת

שהשמחה במעונם
מזל טוב למשפחת טסלר ,לחתן ולכלה יובל ומיתר ,להורים צביקי ונעמה,
לסבתא שרה ולכל המשפחה המורחבת.
מזל טוב לשלומי ויעל היבש להולדת הבת
מזל טוב לנחמה יהושוע לבר המצווה של הנכד אוהד בן מרים וטובי לוין.
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נקודה למחשבה מהפרשה
פרשת השבוע "-נשא" מספרת על כך שכל הנשיאים ,כלומר כל מנהיגי השבטים,
ניגשו להקריב כל אחד את הקורבן שלו ,בזמן חנוכת המשכן במדבר.
מדובר בתיאור ארוך מאוד ,שבו מתואר איך כל אחד עושה בדיוק את אותו
הדבר .אז מדוע לא לכתוב בקצרה שכולם עשו כך וכך? מדוע צריך את השם
והפירוט,שוב ושוב ,ביחס לכל אחד?
פרשנים רבים מסבירים שזה המסר שצריך לקחת מחג השבועות :מבחוץ ,כולם
נראים אותו דבר ,לומדים את אותה תורה ,מקיימים את אותן מצוות .אבל לכל
אחד יש כוונות ותחושות שונות ,כל אחד מביא משהו חד פעמי שאף אחד אחר
לא יכול להביא .לכל אחד יש חלק משלו בתורה ,יש קדושה מיוחדת
באישיות של כל אדם ,ממש כמו שטביעת האצבע שלנו היא ייחודית רק לנו.
העובדה שהתורה טורחת לפרט בדיוק מה כל אחד עשה – מראה שאין פה
אחידות .יש חשיבות לעבודתו של כל פרט ופרט
מתוך דף הפייסבוק של סיון -רהב מאיר

לחברתנו רבקית שריד
השתתפותנו בצערך ובצער משפחתך
על פטירתה של אמך

אסתר זיוון ז"ל
קבלו את תנחומינו
בית קבוצת יבנה
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שמונה חודשי שליחות בוונקובר  /אסף ואושר כהן
אמנם בדרך לגן

שמונה חודשים.
שמונה חודשים של גשם זלעפות

עדן

וסופות שלגים.

בגיהינום.

שמונה חודשים של ישיבה מול האח

האם

והתכרבלות בפוך.

להגיע לגן העדן

רק עכשיו ,אחרי שמונה חודשים ,סוף

הקיצי שווה לעבור את שמונת חודשי

סוף יצאה השמש.

החורף הנוראיים הללו?

עוד לפני שהספיקו הקנדים למצמץ אל

על פי חלק מהישראלים שכאן ,ללא

מול עמוד התאורה הענק שהוצב לפתע

ספק .הם מזכירים להסתכל על חצי

בשמים ,יצאו הישראלים אל רחובות

הכוס המלאה ולא לשכוח את העין

העיר ויצאו במחול.

הטובה.

הנה ,הוא אשר אמרנו ,גן עדן עלי

כששואלים אותם על ישראל ,הכוס

אדמות.

מתרוקנת והעין נעצמת .כי בישראל

ואכן ,יפה היא וונקובר בחודשי הקיץ,

קשה ,והמשכורות ,ומחירי הדיור,

עציה פורחים ומדשאותיה ירוקות
ואוהדי הוקי קטנים (שיום אחד יגדלו

והשחיתות ,והדת משתלטת על
המדינה ,והמדינה משתלטת על הדת,

ויהפכו לאוהדי הוקי גדולים) ,פוקדים
את האגמים הרבים הפזורים בכל פינה.

והפקקים ,ושוב מחירי הדיור ,והזכרנו
כבר את השחיתות?

השמש החמה מבשרת על עונת
ההייקינג ואלפי תרמילאים ישוטטו

כן.
אז גם מחירי הדיור הם על הפנים.

סביב בחיפוש אחר ההר הכי גבוה או
המסלול הכי מאתגר .פרץ של ויטמין די

ואף על פי שמחירי הדיור בוונקובר
מרקיעי שחקים ,ולמצוא פה עבודה זה

בשילוב עם ימים ארוכים של אור ,עד
השעה תשע בלילה ,מוציא את כולם

יותר קשה מלמצוא מחליף לתורנות
חיסול ,פה זה גן עדן.

החוצה .אנשים נוסעים במכוניות עם גג
פתוח כשהרוח טופחת על פניהם והרדיו

חסרונות ויתרונות אפשר למצוא בכל
מקום ,אך בכל התקופה האחרונה

על פול ווליום ,מבשר שבסוף השבוע
הגשם יחזור.

הרגשנו געגועים עזים לארץ ,בין אם
אלו יום השואה ויום הזיכרון שלא
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עוברים
אבל
בשביל

עצרו את שגרת היום או את התנועה,

ארוך בחדר האוכל ,בבית המדרש של

או יום העצמאות בו ריח המנגלים לא

מרכז הרב או בבר מקומי ,כאן

גבר על ריחו של האביב .ישנם ימים

בוונקובר .המתנה הזאת ,של דרך חיים

שהם ימים של בית ,וכשרחוקים -

וערכים ,יכולה להינתן בכל מקום ובכל

ישראלים,

זמן .אצלנו בקהילה למשל ,אנשים

בארץ,

יעזבו את שגרת יומם ,יבקשו חופש

מתחברים לישראליות שלהם בצורה

במיוחד מהעבודה ויבואו לחוות מה זה

הכי חזקה שיש .ולפתע אפשר לראות

גן עדן אמיתי.

עד כמה הם אוהבים את הארץ.

אבל הבלינצ'ס בארץ הרבה יותר

אז הנה הגענו לחג השבועות ,ונדמה

טעים...

שהתורה היא אותה תורה ובלינצ'ס

ברוך השם אנחנו מרגישים שליחות

גבינה הוא אותו בלינצ'ס גבינה ,בין

אמיתית בחיבור עם האנשים ועם

בארץ ובין בחו"ל .אך זה דווקא מה

הקהילה והדרך עוד ארוכה.

שיפה במתן תורה ,אמנם אלוהים הוא

מאחלים חג שבועות שמח לכל החברות

זה שנתן אותה לראשונה והפטנט רשום

והחברים ומתגעגעים!

ואותם

מעריכים.
שמתלוננים

על

הקשיים

על שמו ,אך כולנו ממשיכים לתת
ולקבל אותה מדי יום ביומו .לא משנה
*אסף ואושר כהן שוהים בשליחות בקהילה

אם זה בשיחה קצרה במיני או בדיון

היהודית בוונקובר.

מפגש קפה ספרות
הציבור מוזמן למפגש קפה-ספרות ביום חמישי י"ד בסיון)8.6(,
בשעה  20:15באולם האירועים
עם הסופרת אמונה אלון על ספרה

"בית על מים רבים"
ועדת תרבות ,חנה נחליאל
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תפילת הילדים בשבת בבקר
להורים שלום,
תפילת הילדים לכיתות א'-ד' הוקמה לפני למעלה משלוש
שנים ,מתוך תחושה שילדי היסודי זקוקים למניין נפרד,
בשל פערי הגילאים שנוצרו במניין הילדים המסורתי.
התפילה ידעה תקופות יפות בהן השתתפו בה כ 15-20 -ילדים בכל שבת בבוקר ,וכן
בחגים .תחילה נערכה התפילה בקומת הביניים של ביהכנ"ס לפני מניין הגיל הרך,
ולאחר מכן הועברה לחדר אח"מ ,שם היא מתקיימת עד היום במקביל למניין
המסורתי.
עם הזמן ,כמות הילדים שהגיעה לתפילה הלכה ופחתה ,ומזה תקופה ארוכה משתתפים
בתפילה באופן קבוע מספר בודד של ילדים.
אנו מאמינים שיש מקום וחשיבות לקיומו של מניין ילדי היסודי בשבת .במסגרת
תפילה זו הילדים לוקחים חלק פעיל ,ובין השאר :אומרים ביחד קטעי תפילה בעל פה,
מתנסים ב"חזנות" של הוצאת ספר תורה ,שומעים דבר תורה מתאים לגילם ,שרים
אנעים זמירות ,עורכים קידוש ועוד.
יחד עם זאת ,ברור שאין טעם לקיים את המניין עבור מספר כה מצומצם של ילדים.
בעבר נעשו על ידינו מספר ניסיונות "להחיות" את המניין,וביניהם :איחור שעת המניין,
צמצום המניין לכיתות א-ג בלבד וכן מספר רב של פניות להורים על מנת שיעודדו את
הילדים להשתתף במניין .לאורך זמן ניסיונות אלו כשלו והמניין לא הצליח
"להתרומם" ,בלשון המעטה.
לכן ,לאחר לבטים ובלב כבד החלטנו כי החל מהשבת מניין הילדים (א'-ג') יחדל
להתקיים.
אנו מקווים כי בעתיד נצליח לשוב ולקיים את תפילת הילדים ברוב עם.
בברכה

אור אריכא  ,מושיק גרוס ,חמוטל דברת-איתן ,עינת לוי ,רן ליבר.
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''הרי בגלבוע אל טל ואל מטר'' (זכרונות)  /מרדכי בר-דרומא
לפני  55שנה ,ביום כ''ט בנובמבר ,1962

הגדנ"ע נורית המרוחק .זאת עשינו

במעמד ראש קק''ל ,נח פלד ,השר יוסף
הקה''ד
בורג ,שמעון פרס ,נציגי

בעזרת משאית ישנה של קבלן .כדי
להניע את המשאית הבערנו סמרטוט,

ואורחים נוספים ,הוכרז על הקמת
היאחזות 'מצפה הגלבוע'.

המנוע ינק אויר חם וכך נדלק.
לשמחתנו ,אותו קבלן

באותם הימים חשוב היה
לקבוע עובדות בשטח ,כי

העדיף כי אנחנו נוביל את
המים בעצמנו במשאיתו.

הגבול בגלבוע היה פרוץ.

הדרך השתרכה על דרך

דרך פטרולים הפרידה בין

הפטרולים לאורך הגבול

השטחים משני העברים .מן
המצפה על ראש ההר נשקף נוף קדומים

הטעון .לפני עלייתנו
הייתה תקרית על גבעה סמוכה ,בה

יפהפה ,נוף עוצר נשימה .מדרום ,שני
כפרים ערבים פסטורליים ''פקועה"

נהרג סמל משמר הגבול .על שמו נקרא
המקום "גבעת הסמל'' .בראש ההר

ו'''ג'ילבון'' .מרחוק נראתה גם ''בית
כד'' ,ומרחוק העיר ג'נין ,מצפון שכנו

מיקמנו את המכלים הזמניים ,ולשם
הגיעו המים אחרי שש שעות נסיעה.

ישובי העמק ,בית אלפא ,וישובי עמק
חרוד עד רמת יששכר ומושב מולדת.

כמו כן ,בהשגחת קבלן אחר ,נעזרנו
בחיילי הגרעין כדי לבנות את בריכת

כל העמק פרוש תחת היד.
התמזל מזלי ונבחרתי לסגל הפיקוד של

המים הראשונה בהר .מיכה חורין,
המפקד ,דאג שהכל ייעשה תוך כדי

ההיאחזות ,בפיקודם של מיכה חורין
ויונה נויבואר מטירת צבי ,וגדעון שמיר

דיסטנס מהחיילים ,וחברי הגרעין
נדרשו למשמעת צבאית ,שמירות יום

משדה אליהו .היו בפיקוד גם מספר

וליל ,ועונשים למזלזלים במשמעת.

מ''כים יבנאים :יאיר כוכבא (יבדל"א)

לדוגמא ,היה איתנו בחור שובב (לימים

ובנימין אייזנר ז''ל .הגרעין שנבחר
לעלות להיאחזות היה גרעין בני עקיבא

היה מגדולי עורכי הדין בארץ) שהיה
בלגניסט כרוני וניסה לבדוק את יכולת

בשם 'נטעים-דרום' .אנחנו ,צוות
הפיקוד ,המשימה שלנו הייתה להכין,

הספיגה של מיכה המפקד .עונשו היה
להדליק לפיד בלילה ,על כל אחת

נקודת מים ,מאהל ,חדר אוכל
ומקלחות .את המים הבאנו מבסיס

הגבעות המקיפות את
החורף היה בתחילתו שחון,

משלושת
המצפה.
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ופתאום הבנו את משמעות הפסוק

בחייכם גשם מריח ריח? ענינו לו" :זה

בתנ"ך'' ,:הָּ ֵּרי בַּ גִ לְ בֹעַּ ַ ,אל-טַּ ל וְ ַאל-מָּ טָּ ר

קורה כשהגלבוע פורח" .המודד יצא

ֲעלֵּיכֶם" .כעבור חודשיים :בליל שבת

והפטיר ,לא אמדוד עוד .חיוכים מפה

סגרירי ,התארח בהיאחזות אביה של

לפה היו בחדר ,זה באמת לא היה

וישן באחד מ12-

בסדר .רק עברו מספר ימים ,נשיאים

האוהלים שבנינו בעמל רב .הוא היה

ורוח

ועננים ,כך ירדו משקעים

האורח הראשון מזה  2900שנה שבא

שכמותם לא רואים.

לישון בגלבוע .היה זה לילה סוער,

אני מוניתי להיות אחראי על עבודות

רשרוש יריעות האוהלים הלך וגבר,

הייעור של החיילים בגלבוע .כמובן ליוו

מתחת לשמיכות היה עדיין חם .אנו,

אותנו יערנים מקצוענים אך המשמעת

הצוות שהקימם ,הרגענו את כולם.

עלי ,העבודה על הגרעין .כל יום בקטע

בעודנו מותחים חזה ,הרגשנו שזה לא

אחר .קבעו מכסות לסיקול אבנים .לכל

התגברה הרוח

חייל מכסה של  15מטר מרובע,

והעיפה את האוהלים לכל הרוחות.

מסקלים ובונים מהאבנים טרסות .שלב

ואורחנו

שני ,חפירת שמונים בורות לכל חיל

ברכה כוכבא

זה .באמצע הלילה

נשארנו חשופים במיטות

היקר מה חשב? איך אשאיר כאן
את הבת שלי עכשיו!
בבוקר שאל אותי מיכה" :גוגל היו
אוהלים?''
עניתי לו בלשון הגששים" :כן היו
אוהלים.
בפנים''?

השמיכות

והמיטות

השירות
נוסף.
קוריוז
המטאורולוגי העניק לנו מתקן עם
בקבוק למדוד את כמות הגשם.
זמן רב גשם לא ירד ,המודד היה

ליום עבודה ולאחר מכן ,היפה מכל,

מודאג .כל בוקר היה מתלונן על המצב,
מצוקתו נגעה יותר ויותר לליבנו עד

השתילה .שתילת האורנים ,ממש
מדהים! השטח שרץ נחשים ועקרבים.

שיום אחד הגיע מודדנו יקירנו ,עם
הבקבוק המדובר ולמפקדה חדר .הרים
הבקבוק וכך פתח ואמר:

הבאתי מגדיר נחשים ,וככה הפכתי
הרימו
להיות המומחה בהגדרתם.

הראיתם
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אבן ,צעקו :נחש!!! באתי ,לכדתי,

זהו צפע ידוע שנכישתו היא מוות בטוח.

לתיבת

הייתה הקצפת על

הגדרתי.

הנחשים

הוכנסו

זכוכית והובאו להיאחזות.

כאמור,

נטיעה

בנס אני

הדובדבן .קיבלנו אלפי שתילים .יום

עצמי לא הוכשתי .יום אחד קראה לי

שישי קצר אחד ,החברה' סיימו יחסית

חיילת ,הראתה לי נחש משונה ,צבעו

מהר את מכסתם ,מה שלא מתאים

שחור וראשו לא משולש .תפסתי את

לעירוניים המפונקים .עלינו לכלי הרכב

הגדרתי

ולפתע

הפוחז באצבעותיי החזקות.

מרוצים.

יום ראשון הגיע

אותו כפתן שחור .מרוב בהלה שמטתי

גיליתי בשטח

אותו מידי .ושוב תפסתי אותו ,הפעם

ובראשה עץ מוזר .נפתרה התעלומה,

הוא נמסר לזיהוי סופי לאקדמיה.

השובבים עשו "קבר אחים'' משותף ל-

הנחש עורר סנסציה אדירה ,בקנה

 1000שתילים .למרות הכל ,כיום כאשר

מידה עולמי .הוא הנחש שהוגדר כ"צפע

אנו מטיילים ,ייאמר לזכותם ,אחרי 55

עין גדי'' אשר לא היה ידוע כי תפוצתו

עומד לו

גם

תלולית עפר גדולה

שנה ,מסביב למעלה הגלבוע

יער עבות .כל עץ ,כארז הלבנון ישגה,

בגלבוע.

ובזה מי לא יתגאה?

מועדי הקונצרטים המסכמים את השנה
קונצרט של תלמידי עמיחי יתקיים ביום ראשון ,י' בסיון )4.6( ,בשעה
 17:00באולם האירועים.
קונצרט של תלמידי אירנה יתקיים ביום רביעי ,כ' בסיון ( )14.6בשעה
 16:30בחדר מוזיקה.
קונצרט של תלמידי נגה (חליל צד) יתקיים ביום חמישי ,כ"ח בסיון)22.6( ,
בחדר מוזיקה .על השעה  -תבוא הודעה.
התלמידים ובני משפחותיהם מוזמנים.
ועדת מוזיקה
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שולחנו של מרכז מש"א  /מתי אלטמן
מתוך כתבה של דני ברזילי מעיתון

פער בין עובד למי שמגיע לעבודה ,אך זה

ידיעות הקיבוץ :29.5.17

כבר נושא אחר) .אני מניח שכולם מבינים

"אחד מראשוני הגורמים לשינויים
בקיבוצים הוא הטענה שהמודל
השיתופי (מוטב לומר שוויוני) הוא כר
פורה לפרזיטים ,ותמיד הובאה דוגמה
אחת .או שתיים .או שלוש .הפער בין
העמדות הסתכם לעתים בפער שבין
כמה אינם עובדים לבין כמה אינם
מתפרנסים"...
עוד כותב ברזילי" ,לרוב לא נעים לנו
להגיד אשמתו של אדם בפניו ,אבל אם
אין ברירה וזה או אני או אתה ,זה יהיה
אתה" ...אני מאוהבי האמת ,ובעיקר אני
אוהב אותה כשהיא מכוונת כלפי
אחרים ,לא כנגדי" ,אמר עגנון"

שללא פרנסה טובה ,לא נצליח לקיים את
רמת החיים הגבוהה לה הורגלנו .כולנו
גם מבינים שיש עבודות מאד חשובות
לקיומנו כחברה שאינן מביאות פרנסה
חומרית ,ולא נרצה לוותר עליהן .השאלה
היא תמיד הפער ביניהן כאמור בציטוט
מעלה.
הענפים

שלנו

(הקהילתיים,

בענפי

השירות והיצרנים) ,נאבקים בניסיון
יומיומי באיוש משרות כאלה ואחרות.
שינוי שהחל לפני מספר שנים (אצלנו
באיחור קל) ,וצובר תאוצה הוא שמנהלי
ענפים (כולל חינוך ושירותים) שואפים
יותר למצוינות ומוכנים פחות להתפשר
על המשאב האנושי בשורותיהם .זו

הייתי מצטט עוד מכתבתו של דני ברזילי,
אך הכתבה שלי ארוכה מספיק מכדי
להמשיך לצטט אחרים ...למה בחרתי

תופעה שבעבר הייתה פחות נפוצה
בקיבוץ מסיבות שונות ,ויש לא מעט

לצטט את האמור מעלה? תצטרכו לקרוא
עד הסוף כדי לנסות להבין...

חברים שלא מבינים את השינוי
המתחולל לנגד עיניהם .לרוב ,הפער הזה

ראשית ביאור להבדל בין ה"מפרנס"
"לעובד"" :מפרנס" עובד בשביל לממן

יוצר מצב בעייתי של נדידת חברים
מהליבה המפרנסת למקומות אחרים,

את צרכי קיומו" .עובד" ,יכול להיות
מאד עסוק ,אבל לא תמיד התוצר של

ויש קושי להחזירם לליבת הפרנסה.
עלינו לשים לב לתופעה על מנת שתישאר

עבודתו
פרנסה,

בשליטה.
משוחח

הוא
ובנקודה

הזו יש את הפער
(יש גם לעיתים

אני
על

הנושא הזה ועל
איוש החברים
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בענפים לא מעט עם מנהלי הענפים (מי

התפוקות הנמוכות בעבודה אל מול

שמתאים לא פנוי\לא מעוניין ,ומי

הדרכים להגדיל מוטיבציה ומחוברות,

שפנוי\מעוניין לא מתאים) .חשוב שגם

ההשפעה של יום פנאי גמיש הנהוג היום

החברים ישאפו להוכיח עצמם בעבודה

אצל נשים ,והדרכים לשפר זאת לקראת

על מנת להתפתח ולהתקדם בתוך

החלתו גם לגברים ,היציאות לסידורים

הענפים ,מקצועית ואישית ,ובכך פחות

במהלך יום העבודה הנהוגים אצלנו,

להישען על המערכת שתתאים עצמה

ושיטת רישום העבודה שאינה עומדת

לחבר .העולם השתנה ,המקצועיות

בשום קריטריון לרישום עבודה מדויק

חשובה ...מנוקדת מבטי במש"א  -חשוב

ואפקטיבי .נראה שבדיוני האסיפה

שנושא זה יאמר למען החבר ,לא פחות

שיבואו ,נמשיך לשוחח בצורה חברית

מאשר למען ענף כזה או אחר ו\או

(אני מקווה) על הדברים הללו .הנושא

הקיבוץ.

חשוב ,אך יש לזכור ששום תקנון או

כמובן ,שהאמור מעלה הוא הכללה,

רישום עבודה לא יגדיל מוטיבציה

וסה"כ רוב החברים עובדים קשה

ותפוקות .כולי תקווה שעצם הדיון

ומוצאים סיפוק בעבודתם ומביאים ערך

בנושא יוכל לעזור בכיוון (זה הזמן לחזור

למקום עבודתם ,אך חשוב להבין

לציטוט של עגנון מתחילת הכתבה).

שהבעיה קיימת מתחת לפני השטח ,ועל

תקנון צעירים

הענפים והחברים לנסות ולגשר על הפער.

פרסמתי בעבר על הצוות שהוקם מטעם

במועצות האחרונות ,ובמועצות שעוד
יבואו ,ישנם שני נושאים מהותיים

המזכירות לדון בשינוי תקנון הצעירים.
הנושא מורכב ונראה שעוד אכתוב מאמר

העומדים על הפרק ,שנגזר עליי להיות
ממוביליהם .הראשון מדבר על הסדרת

ספציפי רק על נושא זה .רק אציין שגם
במקרה זה ,התהליך היה ארוך מורכב

שבוע העבודה בקבוצת יבנה ,והשני הוא
שינוי בתקנון צעירים ,הבא לנסות ולתקן

וחשוב .הצוות (רעות בית אריה ,נורית
וולף ,שושי זלקינד ,עדה חפץ ,שלמה

מצב קיים בעייתי במובנים רבים.
הסדרת שבוע העבודה בקבוצת יבנה

נחליאל ,קמה רפל ואנוכי) שנעזר
בתקנונים של קיבוצים שיתופיים

לאחר מספר מועצות ,הגיע לסיום הדיון
בהסדרת שבוע העבודה בקבוצת יבנה.

אחרים ,בשיחות עם צעירים ,בערב
הסברה להוריהם ,בוועדת קליטה,

הנושא עלה לדיון במרץ  2016כתוצאה
מדיון קודם במועצה על העבודה .דיוני

בוועדת צעירים ,במזכירות ועוד אנשים
טובים באמצע הדרך ,הגיע לשלב של דיון

המועצה היו חשובים ,ונסובו סביב

וקבלת ההחלטות במועצה לקראת
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אסיפת חברים .השינוי העיקרי בתקנון

הרך ,ולאחר מכן תחזור לעבוד במקצועה

הוא בהנחות היסוד על השלב בו נמצאים

כאחות מחוץ לקבוצה

צעירנו בתוכנו .נראה שיש היום פער גדול

רעות חן – חזרה מחופשת לידה ,ועובדת

בין הציפיות שלנו מצעירנו לעבודה

בחינוך (ג-ד) ,בשנה הבאה תחזור לגיל

ולשותפות בקיבוץ ,אל מול המקום בו

הרך.

נמצא הצעיר בשלב זה של חייו

אבשלום כהן – החל לעבוד בנוי לצד

ותחושותיו כלפי הקיבוץ מבחינות רבות.

משרתו כתברואן.

במועצה הקרובה יהיה פתיח לנושא ,אני

אלעד כהן – החל לעבוד בגד"ש ,בצוות

קורא לכל מי שהנושא חשוב לו ,ולא היה

ההשקיה.

במפגשים

קודמים,

לבוא

סיון לנג  -שחזרה מחופשת לידה ,חזרה

לשמוע

ולהשמיע.

לענף המחשוב ,לצד חלקיות משרה

עובר ושב:

כמורה בבי"ס העל יסודי.

מיתר אניקסטר – החלה לעבוד בזיתיה

יעל מרוז – חזרה מחופשת לידה

בשנת בית.

למחלבתנו ,תתחיל לעבוד בעבודת חוץ

שירה וגנר – שחוזרת מחופשת לידה,

באופן חלקי ,ותשלים בקיבוץ

תתמוך בשלושה חודשים הקרובים בגיל

שולחנו של מזכיר פנים \ אסף בית אריה
באסיפת החברים האחרונה התקבלו

המרכזי שיובא לאסיפה הוא מעבר

החלטות בשני נושאים ,האחד ציבורי
והשני אישי .חלק מהתגובות להחלטות

לשבוע עבודה של  5ימים לגברים .חשוב
לציין שלצד השינוי הזה מוצעים מספר

האסיפה הפתיעו אותי ,כי הייתה בהן

שינויים שנועדו לשפר התנהלות בתחום

ביקורת כלפי אנשים או גופים וכאילו

העבודה .בדיון במועצה הובעה ע"י מספר

נשכחה העובדה שההחלטות התקבלו
ברוב גדול באסיפה .ואם יש טענות צריך

חברים אי-נחת ,שלא לומר דאגה,
מהמצב הקיים.

להפנות אותן לרוב החברים ,שכנראה
חשבו אחרת.

אירוח בית מדרש 'קדמה' – הנושא היה
על סדר יומה של המועצה ,אבל נדחה

תקנון עבודה – המועצה סיימה את הדיון
בנושא שיגיע בקרוב לאסיפה .השינוי

לישיבה הבאה בשל בקשה של מספר
חברים שחשבו שמדובר בנושא טעון
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ושלא ניתן מספיק זמן לחברי המועצה

את הנושא לטעון בעיני חלק מהחברים

ללמוד אותו .אז במה דברים אמורים?

זה סדרי התפילה המתוכננים  -התפילה

מדובר בפרוייקט שהתחיל לפני שנה-

תתקיים בשתי עזרות שוות ומקבילות,

שנתיים בקיבוץ עין הנציב .צעירים/ות

כשמחיצה

בציבור

דתיים/ות בוגרי/ות צבא או ש"ל,

תתקיים רק בנוכחות של עשרה גברים

שמקדישים את חודש אלול ללימוד

ועשר נשים .יחד עם זאת ,נשים וגברים

משותף .לאור ההצלחה של המיזם

יוכלו להשתלב בעליה ובקריאה בתורה,

והביקוש להשתתפות בו ,קיבלנו פניה

ובהובלת התפילה ,אך זאת בכפוף לדיון

לארח ביבנה ,בחודש אלול הקרוב,

הלכתי וקבוצתי בנושא ,שידון ביסודות

קבוצה מקבילה לזו שתתארח בעין

ההלכתיים ,החברתיים והציבוריים של

הנצי"ב .קבוצה של  25-30איש ואישה

הנושא ,ומתוך מחויבות מלאה לעקרונות

יתארחו אצלנו בחודש אלול ,יתגוררו

ההלכה ולפרטיה.

בדירות ריקות ויאכלו אצלנו בחד"א.

אני מופתע שהנושא מעורר התרגשות

סדר היום שלהם ייפתח בתפילת שחרית

אצלנו ,מכיוון שמדובר באורחים שכל

משותפת ולאחריה ארוחת בוקר וסדר

הפעילות שלהם נפרדת מאיתנו ובוודאי

לימוד הלכה .עוגן מרכזי של הלימוד

שלא אמורה או מתיימרת להשפיע עלינו.

בבית המדרש יהיה לימודי הגמרא,

בסה"כ התבקשנו לארח אותם אצלנו

שיתקיימו במהלך סדרי הבוקר לאורך
השבוע כולו .בוקר אחד בשבוע יוקדש

ולא נראה לי שהאירוח הזה קשור לויכוח
פנימי שקיים אצלנו .אנחנו יכולים

לשיעור כללי שיעסוק בסדרה של נושאים
מרכזיים בעלי משמעות מעשית-

להרוויח שיעורים מעניינים של רבנים
ואנשי רוח שאמורים לקחת חלק בתכנית

אקטואלית בעולמנו .במהלך סדרי אחר

הזו .כל המעוניינים מוזמנים כמובן
לקחת חלק בדיון שיתקיים במועצה.

מספר רב של מסגרות לימוד מגוונות

לסיום ,כאשר הגוף והנפש עדיין גדושים

במגוון תחומים :תנ"ך ,ספרות חז"ל,

בעושר קולינרי ורוחני שזכינו לו בחג

מחשבת ישראל ,חסידות ,פסיכולוגיה,

השבועות ,נאמר תודה גדולה לכל
העוסקים במלאכה ,מיוזמי ומפעילי

הצהריים והערב יתקיימו בבית המדרש

פילוסופיה וספרות .מרבית מסגרות

ביניהם.

תפילה

התערוכה החקלאית ,דרך מעבירי
השיעורים והלומדים הרבים ,ועד ענף

הלימוד יהיו מבוססות על לימוד עצמי
בחברותות לאורך השבוע ,ועל שיעור

נמזון ששוב פינק את כולנו בכל טוב.
שבת שלום

מסכם אחת לשבוע .כנראה שמה שהופך
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ביום שני ,י"א סיון ,5.6 ,בשעה 19:30

קיבוץ דרך עדשת המצלמה  -אסתר תדהר
צפייה משותפת במצגת תמונות שצילם שמעון תדהר במהלך השנים
וערכה אסתר.
המפגשים יתקיימו בממ"ד בית סביון.
נשמח בבואכם! איילת טובה וסימה

איזון וחיבור לנשיות ולאמהות שבך
(כנס על משפחה )2

לבת ,לאמא ,לסבתא ,לאחות ולדודה

ביום רביעי י"ג בסיוון ( )7.6בבית העדות בניר גלים
 18:30מכירת כרטיסים וקפה ומאפה  19:00 /בחירת סדנא אחת מתוך שתיים

סדנא עם מירי שקד" -התקופה שלאחר הלידה"
כלים להתמודדות (מתאים גם לנשים לפני לידה) וגם לאמהות
בנותיהן.

המלוות את

סדנא עם חגית דיקשטיין " -כלים ליצירת חיבור אל הגוף דרך הנעת המערכת
הנשית"
כיצד הנעת המערכת הנשית מאפשרת לנו להיות פוריות ויצירתיות בחיים.-כיצד לחיצות מדויקות בכפות הרגליים ממריצות את המערכת הנשית לתפקוד טוב יותר.

ההרצאה מתאימה לכל אישה ומאפשרת לה לקבל כלים כדי לעזור לעצמה.

מיד אחרי הסדנאות ארוחה קלה ואחריה ההצגה" :ברכת אביה"
ההצגה “ברכת אביה” – מונולוג באורך  45דקות מלווה במפגש ודיון עם הקהל .המונולוג מספר על
אישה שחוותה דיכאון אחרי לידה ונפגשת עם חברה המתמודדת עם המשבר .ההצגה מתובלת בחוש ה
ומור ,ולמרות הנושא הקשה והמורכב ,יוצאות הצופות מחויכות ומחוזק
הרשמה לכנס החל מיום ראשון ,)4.6( ,על לוח מודעות.
עלות למשתתפות  ,₪ 10בסבסוד מערכת הבריאות
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מרפאה
אחות כוננת בשבת פרשת "נשא"  -אילה עמיר

שעות הקבלה בשבוע הקרוב:
דר' אבירם דונסקי::

דר' איברהים בריגתה:
יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 12:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00

יום ראשון 17:30-14:30
16:00-1430
יום שני
יום שלישי 12:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ומ15:30-14:30-

התרמת דם באולם אירועים ביום שלישי,
י"ב בסיון )6.6( ,מ 15:00-עד 20:30

על תורם הדם יש להגיע עם תעודה מזהה הכוללת תמונה .תורם מגיל  17עד  18צריך להצטייד באישור ההורים

העמותה למען החבר הוותיק -מרכז יום
יום ראשון -י' בסיון  8:45 - 4.6תנ"ך עם חנה לבל – תרי-עשר

פדיקור
בשבוע הקרוב ,מרלי תיעדר ולא תהיה זמינה ,כולל מסרונים .במקרים דחופים יש להתקשר לדוסי.

הודעות ענף השירותים
ביום שלישי י"ב סיון ,6.6 ,יתקיים טיול ענפי השירותים .החנות תהיה פתוחה בערב בלבד .עדנה תדהר

חיים נעליים
מכירת נעליים של חיים נעליים תתקיים במשטח ביום שלישי ,י"ט בסיון ()13.6
בין  16:00ל – 19:00-הציבור מוזמן .עפרה גוטליב

חלוקת שתילים תתקיים ביום שני ,י"א בסיון )5.6( ,בשעה  16:00במחסן הנוי

שהשמחה במעונם
 מסיבת בת המצווה של תהל עדיקה תתקיים ביום שני ,י"ח בסיון (.)12.6
 מסיבת בת מצווה של נעם בית אריה תתקיים ביום רביעי ,כ"ז סיון ()21.6
 השבת בקבוצת יבנה" ,שבת חתן" של יובל ומיתר טסלר.
 חתונתם של אייל אסולין ומיה תתקיים בקבוצת יבנה ביום רביעי ,י"ג בסיון (.)7.6
שבת חתן בקבוצת יבנה ,בשבת פרשת בהעלותך ,ט"ז בסיון (.)10.6
**************************************************************************************************************************************************************************************

בשבתות "אוף שימחעס" -עומדות דירות האירוח לרשות בעלי השמחה ,לפי הצורך.
באחריות בעלי השמחה להעביר הודעה לפרסום ב"מבית"  3שבועות לפני מועד השמחה.
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לֵיל ַקיִ ץ  /נתן אלתרמן
דּומיָּה בַּ מֶ ְרחָּ בִ ים ׁשו ֶֹר ֶקת.
ִ
בֹהַּ ק הַּ סַּ כִ ין בְ עֵּ ין הַּ חֲ תּולִ ים.
לַּיְ לָּה .כַּמָּ ה לַּיְ לָּה! בַּ ָּשמַּ יִ ם ֶׁש ֶקט.
כ ֹו ָּכבִ ים בְ ִחּתּולִ ים.
זְ מָּ ן ָּרחָּ בָּ ,רחָּ ב .הַּ לֵּב ִצלְ צֵּ ל ַאלְ פַּ יִ ם.
יסים ִה ְצעִ יף.
יׁשה ,אֶ ת הָּ ִר ִ
טַּ ל ,כְ מ ֹו פְ גִ ָּ
בְ מַּ גְ לֵּב זָּ הָּ ב פַּ נָּס מַּ פִ יל אַּ פַּ יִ ם
עֲבָּ ִדים ְׁשח ִֹרים לְ ֹרחַּ ב הָּ ָּר ִציף.
ֲמּומה .ר ֹוג ֶֶׁשת.
רּוחַּ ַּקיִ ץ ָּׁשטָּ ה .ע ָּ
עַּ ל כִ ְתפֵּ י ַּגנִים ְשפָּ תֶ יהָּ נ ְִׁשפָּ כוֹת.
רֹעַּ יְ ַּר ְק ַּרקְּ .ת ִסיסַּ ת אוֹרוֹת וָּ חֶ ֶׁשד.
ְר ִתיחַּ ת מַּ ְטמוֹן בַּ ֶקצֶ ף הַּ ָּשחֹר.
ימה מֻ ְרעֶ בֶ ת,
וְ הַּ ְרחֵּ ק ַּלגֹבַּ ּהִ ,ב ְנ ִה ָּ
עִ יר אֲ ֶׁשר עֵּ ינֶיהָּ זֹהַּ ב ְמצֻפוֹת,
ִמ ְתאַּ ָּדה בְ זַּ עַּ ם ,בְ ִת ְמרוֹת הָּ אֶ בֶ ן,
ֶׁשל הַּ ִמגְ ָּדלִ ים וְ הַּ כִ פוֹת.
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