שבועון קבוצת יבנה
כ"ד בחשון תשע"ז
()25.11.16

"וַ יִּ ְהיּו חַ יֵּי ָׂש ָׂרה מֵּ ָאה ָׂשנָׂה וְ עֶ ְש ִּרים ָׂשנָׂה וְ ֶשבַ ע ָׂשנִּ ים ְשנֵּי ,חַ יֵּי ָׂש ָׂרה" (בראשית,כ"ג ,א')

מדליית כסף שהונפקה בשנת  2007ע"י החברה הישראלית למדליות ולמטבעות.

שבת פרשת "חיי שרה"
צאת השבת – 17:16
כניסת השבת – 16:15
שבועון מספר 1225

פרשת "חיי שרה"
ליל שבת
16:15

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית
לאחר תפילת ערבית שיעור בפרשת השבוע – יוחנן מאלי

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – יאיר אדר

08:00

תפילת שחרית
לאחר התפילה – שיעורו של חגי אפרתי

09:30
09:30

תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל
תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

12:45
12:50

תהילים לנשים  -בבית המדרש
שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות

13:00
13:30

תפילת מנחה גדולה
הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

13:20
13:00

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי
משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה

16:15

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

17:16
21:00

צאת השבת
אסיפת חברים

שהשמחה במעונם
מזל טוב לחזקי ויסכה כוכבא להולדת הנכד עומר ,בנם של נגה ושחר שטיין.
מזל טוב כפול לחנה יעיר להולדת שני הנינים ,בנם של נגה ושחר שטיין ובנם של רוויה ובני לוי,
נכדם של עקיבא ושרה יעיר.
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נקודה למחשבה
גוררת בעקבותיה ישיבת קבע .כמו כן

בפרק כ"ג בספר בראשית מספר לנו
המקרא על מותה וקבורתה של שרה .פרק

מבדילים במחקר בין שני סוגי קבורה

זה הוא תמוה מאוד ,שכן ,בהשוואה
למיתות אחרות בתנ"ך ,ובפרט למיתת

נפוצים :מערות קבורה משפחתיות
ומכובדות לתושבי הארץ ומצבות קבורה

נשים ,סיפור מותה וקבורתה של שרה
מפורט לפרטי פרטים ,ועומד כיחידה

בשולי הדרך לנוודים ששהו באזור.
לאור הנתונים הללו מתחוור לנו המשא

מקראית אחידה המתפרסת לאורך פרק בן

ומתן הממושך והמפותל בין אברהם

 20פסוקים.

לעפרון החיתי :החיתים מציעים לאברהם

המקרא מתאר לנו בתחילת הפרק את
מותה של שרה ,ואת אבלותו של אברהם

לקבור את שרה "במבחר" קבריהם כאורח
והוא מסרב ,עפרון מציע לאברהם את שדה

בעקבות מות אשתו ,ומבין השורות
ומהפסוקים הבאים ניתן להבין את בעייתו

המכפלה בחינם ואברהם רוצה לקנותו
ב"כסף מלא" ,עפרון מתנה את קבלת

של אברהם :אשתו מוטלת לפניו מתה,
ודרוש לפניו פתרון לקבורתה .ועל אף

המערה בקבלת השדה כולו ואברהם
מסכים ,עפרון נוקב בסכום עצום של ארבע

שאברהם היה בעל נכסים רבים ,הוא עדיין

מאות שקל כסף ואברהם נאות לשלם.

היה נווד ומעמדו היה "גר ותושב" ,כלומר

נראה כי יותר מאשר תיאור תגובתו

מעמד מגורים זמני ,שלא מקנה לו ולשאר

האישית של אברהם על מות אשתו ,רוצה
התורה להציג לנו את תחילת מימוש

הזרים שליטה בקרקעות .עפ"י המחקר
הארכיאולוגי,

החקלאות

באזור

ארץ

ישראל לא הייתה מפותחת באותה תקופה

"...שא נָׂא עֵ ינֶיָך
ָׂ
הבטחת ה' לאברהם:
ְּוראֵ ה ִמן הַ מָׂ קוֹם אֲ ֶשר אַ ָׂתה ָׂשם צָׂ ֹפנָׂה

והמרעה היה מרובה ,ועל כן כל פיסת
קרקע הייתה חשובה לתושבי הקבע.

ָארץ אֲ ֶשר
ָׂונֶגְ בָׂ ה ו ֵָׂק ְדמָׂ ה ָׂויָׂמָׂ ה :כִ י אֶ ת כָׂ ל הָׂ ֶ
אַ ָׂתה רֹאֶ ה לְ ָך אֶ ְת ֶננָׂה ּולְ ז ְַרעֲָך עַ ד עוֹלָׂם".

בתעודות של ארקת ,כרכמיש ואוגרית
מהמחצית השנייה של האלף השני נמצא

או כדברי האבן עזרא..." :ונזכרה זאת
הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל

שהיה איסור על מכירת קרקעות ואף
אחוזות קבר לנוודים ,שהרי אחוזה (מלשון

הארצות לחיים ולמתים .ועוד ,לקיים דבר
ד' לאברהם להיות לו נחלה".

"אחיזה")

שבת שלום – אוריאל אסולין
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אומרים שהיה פה שמח – דו"ח מורשת
כמו אזכרות ,מפגשי חברים ,תערוכות ועוד
ועוד .יישר כוח לישיב תדהר שלא מפסיק

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי ,
והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי

לשדרג את המקום.
אציין כמה מהפרוייקטים שאנו עוסקים

שומר עברי על סוס לבן ,בלילה שחור
על שפת הכינרת טרומפלדור היה גיבור

בהם:

יכול להיות שזה נגמר ...

שילוט אתרים :בימים אלו נמצאים
בתהליך ייצור ארבעה שלטים נוספים:
חדר האוכל הישן ,בית העלמין ,בית הספר

שלא כדברי השיר ,אצלנו זה לא נגמר.
יש ועדה ביבנה שתפקידה לשמר את העבר
של מורשת קבוצת יבנה.

ומחנה הנח"ל.
בית קירור :מבנה ייחודי בצורתו ,לפי

הוועדה הנוכחית ממשיכה את מה
שהתחילה קודמתה ,אשר לזכותה ייאמר

התמונות ,בעברו היה נראה כמו קבר שייך
משודרג ,לבן ויפה .בנייתו החלה בשנת

שהניחה את התשתית לעבודה .הם עסקו
הרבה בהגדרת יעדים ותכנון פרוייקטים.

 1944והסתיימה ב .1950-לאורך השנים חל
כרסום בצורתו ובעמידותו מול פגעי הזמן.

פרוייקט יפה אחד ניתן לראות בכל רחבי
הקיבוץ ,את שלטי המורשת שמציינים את

כיום המבנה נמצא בסכנת התפוררות .לכן
אנו עוסקים כרגע בעבודות הצלה ,על מנת

המקומות בהם בעבר עמדו מבנים שונים
ושחלקם עדיין שרד.

לאפשר למבנה היסטורי זה הישרדות
לשנים הבאות.

הוועדה הנוכחית מורכבת מנציגי אגפי
המורשת :ארכיון ,וידאו ,מוזיאון הבית

מעבר לכך יש לנו כוונה לפתח את כל
סביבת המבנה וליצור מדרום לו "מתחם

האדום ,אתר מורשת ונציגי ציבור.

שימור" ,אשר יספר את הסיפור של המוסך

ביומיום תורמת כל אחת משלוחות אלו

הישן

את חלקה בשימור מורשת יבנה .אציין רק
את הבית האדום ,שהפך להיות אתר

והכלים

החקלאיים

של

פעם.

בחשיבה לטווח רחוק יותר יש לנו מחשבות
להפוך את כל האזור מבית הקירור ועד

מבוקש מאד למבקרים שונים ,לאירועים

למחלוב הישן למתחם שימור מורשת יבנה.
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בטונדה (המבנה שהיה לו גג עגול)

כלים חקלאיים :בעבר עסק צוות של

הוועדה החליטה לרדת מעניין השימור

"משוגעים לדבר" באיסוף כלים חקלאיים

הקלאסי ולאפשר את שימור המבנה לצורך

והנחתם ,בעיקר באזור הרפת .עם הזמן

מעשי .בימים אלו עובדים על הכנת חממה

ה עזובה ,האבק והחלודה השתלטו על הכלים.

המעטפת

חברת נעורים עם מדריכיהם ונירית

בתוך

המבנה

עם

שימור

ההיסטורית.

אפרתי ,חברת הוועדה ,לקחו על עצמם

הבית האדום :כבר הזכרנו את השימוש

לשקם את האוסף היפה הזה .

הרב שנעשה במקום זה .ישיב עסוק בימים

נושאים נוספים שעל סדר היום:

אלו בעבודות אחרונות שיכשירו את האגף

 אוסף הפוחלצים של מופ כהן ,השוכן

החדש לאירועים שונים כמו תערוכות,
הגשת כיבוד וכד'.

בבית הספר התיכון.
 האוסף הארכיאולוגי השוכן בבית עקד
וצריך למצוא לו בית אחר.

ככר אתרים :כזכור ,בעבר הייתה הצעה
רצינית לשים בכיכר דגם של קבוצת יבנה

תל אביב הקטנה ,חולות אדומים,

בתקופה שלאחר מלחמת השחרור.
מסיבות שונות ההצעה ירדה מהפרק.

ביאליק אחד ,שני עצים שיקמים,

הוועדה הנוכחית לקחה על עצמה לחדש
את הטיפול בנושא ,אבל הפעם בביצוע של

אנשים יפים מלאים חלומות
ואנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות ,

כוחות מקומיים בלבד .מזה כחצי שנה עמל
שלום אריכא עם צוות עוזרים על הפרויקט

כי לנו ,לנו ,לנו ארץ זאת ....

אשר מתבסס על תצלום אויר משנת
תש"ט .הנושא עבר את אישורה של ועדת

דני הרץ  -ועדת מורשת

מתאר ,ובימים אלו הולכות ונשלמות
ההכנות.
תצ"א
קבוצת יבנה
תש"ט
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סיכום שנה – משאבי אנוש
באמצע נובמבר  2015הועמדתי לבחירה
כמנהל משאבי אנוש ,וכחודש אחרי -

מטבע הדברים לא כל משרה פתוחה יכולה
להיתלות שם ,אך זו התחלה .הצעד היותר

בדצמבר  ,2015נכנסתי לפעילות לתפקיד
בחפיפה קצרה ותכליתית .תקופה זו ,אחרי

גדול קשור במערכת מידע ()sharepoint
שנכנסה לתפקוד במזכירות בשנה
האחרונה ומאפשרת לי ולבאים אחרי

שנה ,מדרבנת אותי לעשות סיכום שנת
פעילות בתפקיד ,והגדרת משימות להמשך.

להעלות ,בלחיצת כפתור ,את כל סיכומי

מה היה לנו?

השיחות שהיו לחבר עם מש"א בעשור

את השנה התחלנו בקורס של המטה

האחרון (אלה שתועדו כמובן) .זה בהחלט
עוזר לעיתים בהבנת ההקשר ובניית

השיתופי ביבנה שעסק ב"מוטיבציה
ומחוברות" .הנושא כפי שאני רואה אותו

ההמשכיות בתהליכים בשיטת ה"קדנציה"
שלנו .בשנה האחרונה תועדו מעל 150

הוא מהחשובים שיש ,אך בפועל הקורס
היה בינוני בתכנים .ללא ספק הנושא הזה

סיכומי שיחות שכאלה.

זורם ונוגע בכל פעילות ,שיחה ואתגר בהם
אני נוגע .הדרך לחבר את האנשים

בהמשך השנה עסקנו בתקנון העבודה.
חשוב להדגיש שתקנון מטבעו קובע כללים

(מבוגרים וצעירים) לעשייה לפרנסה
ולקבוצה ,הוא המפתח לעוד הרבה דברים

ומסגרת ,אך שיפור הפריון בעבודה,
היכולת להתמקצע ולשבח את ההון

חשובים אצלנו ,ובנושא זה יש עוד מה
לעשות .בנוסף ,בתקופה זו חשוב היה לי

האנושי בענפים ,והרצון להתחבר לענף בו
החבר עובד ,ככל הנראה לא יגיעו מתקנון

ללמוד את הצרכים של הענפים ולנסות
למפות ,בעזרת מנהלי הענפים או בשיחות

וכללים .ובכל זאת ,שינינו את הכללים
בתקנון לגבי משך תקופת חופשת הלידה
והכללים הנגזרים ממנה ,שיפרנו קצת את

אישיות שלי עם חברים ,את החברים
המבקשים

שינויים

ואתגרים

חדשים

מבנה התקנון ,כך שהמנגנון לשינויים לא
מהותיים יוכל לעבור דרך המועצה בפעמים

בתפקידם ,אל מול צורכי הענפים .לעיתים
הצלחתי לעזור ,לעיתים פחות ,אגע בכך

הבאות ,מבלי להלאות את הציבור
באסיפות .כמו כן ,טייבנו הגדרות של

בהמשך.

כללים שלא עמדו במבחן המציאות .בנוסף
התווסף נספח לתחום היזמויות.

שקיפות הוא נושא נוסף שחשוב היה לי
לפתח .הצעד הקטן שנעשה בתחום זה הוא
בלוח הדרושים שנמצא מחוץ למשרדי.
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מה קורה בימים אלו?

מה עומד לפתחנו להמשך?

תחומים שמש"א עוסקת בהם רבות בימים

צוות מצומצם לבחינת מעבר לחמישה ימי

אלו הם נושאים שעברו באסיפה ברוב

עבודה בשבוע לגברים סיים בחינה של

המשימה

הדברים מול קיבוצים דומים לנו ,והחל

גדול,

ועלינו

מוטלת

עתה

תהליך של בדיקה מול ענפים שונים

להביאם ליישום יעיל וטוב.
החדש

בקבוצה .יש ענפים בהם המעבר יכול

שהסכמנו עליו ,הנושא נוגע למש"א בגזרת

להיות פשוט ומתבקש ,ויש מקומות בהם

עובדי החוץ ומיושם בימים אלו לקראת

האתגר גדול יותר במידה ונחליט על מהלך

תקציב  .2017הפרטים הם רבים ,וכולי

שכזה .חלק נכבד מהציבור אדיש לנושא,

תקווה שהיישום יהיה חלק ויעיל ויביא
לשיפור השיטה.

וחלק מהציבור  -הנושא בוער בעצמותיו.
בצורה מכלילה ניתן להבחין שמי

הראשון

נוגע

לתקנון

הרכב

שיותר אדיש או אף מתנגד למהלך
הם דווקא האנשים שעבודתם

הנושא השני הוא פרויקט 'תוצרת
הארץ' .בימים אלו יוחנן מאלי

מספיק גמישה כדי ליישם זאת בקלות
יחסית .נקודה מעניינת למחשבה .הנושא

ואנוכי עובדים על הפרטים יחד עם אסף.
התכנון הוא שהקבוצה תגיע לקיבוץ במרץ

יובא לדיון במהלך השנה הקרובה בפורום

 2017לתקופה של כשמונה חודשים ,עד
לאחר עונת הזיתים והכותנה .בתום

רחב יותר.

המחזור הראשון נפיק לקחים ונחשוב על
ההמשך.

נושא נוסף שעומד לפתחנו הוא נושא
עבודת הצעירים (גילאי  )18-30והחיבור
בכלל,
וענפיה
לקבוצה
שלהם
ומסלול/תקנון צעירים בפרט .זהו נושא

נושא נוסף הוא רישום העבודה ,תחום שבו
קבוצת יבנה נמצאת הרחק מאחור
ביעילות

הרישום

ואמינותו.

רחב מאד שנוגע לתקנון צעירים ,תקנון
סטודנטים ועוד .נראה על פניו שהנושא

כ80%-

מהחברים כבר עברו הדרכה וריענון ,ולקחו

אינו שייך למש"א בצורה ישירה ויותר
שייך לוועדת צעירים ,אך בבחינת הנושא

על עצמם לשפר תחום זה .אני חש שיש
שיפור ,וכולי תקווה שכולנו נתייחס לנושא

לעומק ,נראה שתחום זה מושפע ונוגע
בקשר ישיר לתעסוקה של הצעירים

ברצינות ,כדי שלא נשמע שוב באסיפות
קולות המזלזלים במסגרת העבודה שלנו

שאיתנו ולתחושת השייכות .לכן הוקם
מטעם המזכירות צוות שאני עומד בראשו

ובאמינות הרישום .אני רק מזכיר שבידינו
לשנות ...

(חברים בצוות :רעות בית אריה ,נורית
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וולף ,שושי זלקינד ,עדה חפץ ,קמה

האתגר הגדול ,כפי שאני רואה אותו ,הוא

מרמור ,שלמה נחליאל) ,שמטרתו לבחון

דווקא בחיזוק ו/או החלפת מספר חברים

ולחשוב האם עלינו לשנות גישה ולשפר את

מרכזיים בענפים שלנו .איוש תפקידים אלו

השיטה.

מאתגר יותר ,ולחלק מהמקרים אני עדיין

צורכי הענפים :בתחום זה היו בשנה

לא רואה פתרון באופק הקרוב ,למרות

האחרונה לא מעט חברים שחוו תזוזות

שהזמן דוחק .נושא איוש תפקידים

משמעותיות בענפים שונים ,ובחודשים

משמעותיים בענפים הוא נושא כבד משקל,

הקרובים יהיו עוד כמה שינויים .אך כפי

שקיבוצים אחרים פתרו בהבאת כוחות

שניתן לראות ,צורכי המשק מתרבים.

חיצוניים.

להימנע

השאלה היא האם להביא כוחות מבחוץ
לענפי השירותים על חשבון הענפים

מפתרונות שכאלה ,למעט מקרים בודדים.
ימים יגידו כמה נצליח להימנע מכך גם

היצרניים או להפך ,או האם לאייש בתחום
החינוך והגיל הרך על חשבון ענף המזון או

בעתיד.

עד

כה

הצלחנו

יישר כוח למי שהצליח להגיע עד כה
במאמר .להלן כמה עדכוני עובר ושב (לפי
סדר א-ב):

להפך ,היא דילמה עמוקה שיש להתמודד
איתה .הרצון לשמור על האיזון בין כוחות
מקומיים לכוחות מבחוץ בכל ענף (צרכני
ומשקי) מצריכה מחשבה לכל ענף וענף,
בייחוד כשהאיוש לא תמיד פשוט.

עובר ושב
 אילן קינסבורסקי החל לעבוד ברפת באופן

 הדר מאלי (חיות) החלה לעבוד ,לצד לימודי

מלא לאחר תקופת מעבר ממקום העבודה
הקודם שלו בנען.

תואר שני ,בתחום העבודה הסוציאלית
בירושלים.

 אלעד וגנר שסיים את לימודיו בפקולטה החל

 חנוך פניני – שתומך כבר חודשים באיפיון

לעבוד בניהול פרדס מחוץ לקבוצת יבנה כחלק
מפיתוח מקצועי.

והטמעת מערכות המיחשוב של מפעל
השימורים החדש ,ייכנס החל מתחילת 2017
למשרה מלאה בזיתיה בתחום זה.

 ארי סולטניק – יחל חפיפה עם חנוך פניני

 יפעת כהן (וולף) החלה לעבוד בענף השעונים.

בניהול ענף התקשוב ,וייכנס לתפקיד ניהול
הענף בתחילת .2017

 יואב בית אריה סיים את תמיכתו במדגריה
לצד המט"ש ,וחזר לענף הוידאו לצד המט"ש.
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 רעי שרקי השתחרר והשתלב בענף המזון

 לילך פלק החלה לעבוד במפעל השימורים,

ובמחלבה.

כשלצד עבודתה שם היא מקדישה זמן ליזמות
ממתקים טבעיים.

 רחלה שנקר נכנסה לתמוך בענף הרכב .לצד

 לירון ויצמן משתחררת בקרוב ותיכנס לעבוד
בגיל הרך.

ענף הרכב ,רחלה תחל זמנית לעבוד בספריה,
עד כניסתה הצפויה של אסתר יוסף בעתיד

 מירון ששון השתחרר וממשיך לעבוד בגלי

לבוא במקומה של אסתר תדהר .על פעילותה
המבורכת רבת השנים של אסתר עוד ידובר

צה"ל כאזרח עובד צה"ל .יום בשבוע מירון
עובד בחנות.

במסגרת אחרת.
 שובל דגני משתחררת בקרוב ,ותחל לעבוד

 מנור אניקסטר חוזרת מפסק זמן ותיכנס
לעבוד בגיל הרך.

במטבח.
 שירה וגנר סיימה את לימודיה

 נורית סימון השתחררה והחלה לעבוד

כאחות ,ותשתלב בענף הבריאות בחצי
משרה ,ובמרפאה בעיר יבנה בחצי

בחינוך בכיתות ה'-ו'.
 נדב עמיר נתן את הסכמתו להחליף את
משרה.

יהודה שריד כמנהל השוק המוסדי בשעונים.

 שרון ליברמן סיימה שירות לאומי והצטרפה

 ניבה טסלר משתחררת בימים אלו ותשתלב

למערכת הגיל הרך.

בחנות/חצרנות לצד ענף המזון.

שני שינויים תוך-ענפיים משמעותיים שראוי

 ניר שריד החל לעבוד משנת הלימודים הזו

לציין:

במשרה מלאה כמורה בבית הספר.
 עמייעל גורליק עובד בגד"ש בחצי השנה

 מיכל ברלב (סופר) – לקחה על עצמה מעבר

מצוות

מניהול אדמיניסטרטיבי לתפקיד ניהולי בקו
הייצור במדגריה.

בחודשים

 פיליפ קולמן קיבל על עצמו את ניהול התפעול

הקרובים לענף השעונים כעתודה ותמיכה

במעוז ,לאחר מספר שנים בניהול קו אב

לראובן ימיני (מוגדר כבר לעציון מחליף,

טיפוס.

האחרונה,
ההשקייה.
 עציון

וימשיך

הראל

שם

מתעתד

כחלק
לעבור

 כיבוי אש – פיליפ קולמן ואביעד מוזס

הנושא עוד מתעכב עד שמחליפו של עציון יוכל
להשתחרר ממשימותיו).

לוקחים פיקוד פורמלי כממוני בטיחות אש,
תפקיד שאלכס בקר מבצע שנים רבות לצד
תקפידו כממונה הבטיחות של הקיבוץ.

 קשת ויסמן סיימה שירות לאומי ונכנסה
לעבוד בחינוך בכיתות א'-ב'.

בב"ח לתו"ע  -מתי אלטמן

 רני ששון – מסיימת את עבודתה כאחות
בחוץ ,ותשתלב במשרה מלאה בענף השעונים.
9

שולחנו של אסף
אירועים שונים ומרגשים חווינו בשבועיים

ונחמה שפילמן חלקו אתנו את סיפור

האחרונים ,אתייחס בקצרה לחלקם .לפני

ההתמודדות שלהם עם מחלתו של יגאל.

שבוע וחצי נסעו כ 10 -מחברינו לכנס

דומני שגם בקרב הציניים שבנינו לא

בקיבוץ עין הנצי"ב שכותרתו הייתה "על

נותרה עין יבשה ,אל מול עוצמת האמונה

דעת המקום" .המפגש היה אחד האירועים

והאהבה ,הגבורה והצניעות .התקווה שאני

שקיים הקיבוץ לרגל שנת ה–  70לייסודו.

יצאתי איתה מהערב המרומם הזה הייתה

הוזמנו חברים ובעלי תפקידים מכלל

שנקבל פרופורציות ונשקיע קצת פחות

קיבוצי התנועה .יצאנו מהבית בשעת

אנרגיות (שליליות ומיותרות לעיתים)

צהריים ופתחנו את המפגש בסיור במיזמי

ב"צרות" היומיום הקטנות שלנו ,אל מול

אנרגיה חדשים ומרשימים על הר הגלבוע,

הדברים החשובים באמת.

ובמתחם מחקר חקלאי מעורר השראה

ביטחון – אנשי צוות הביטחון שלנו חוזרים

למרגלותיו .בהמשך השתתפנו בהרצאות

ומתריעים על כך שהסביבה לא שקטה

ודיונים מעניינים ומעוררי מחשבה .יצאנו

והגנבים לא נחים .השבוע התממשו לצערנו

בעת לילה ,ובדרך הארוכה הביתה ליוו

"האיומים" והתרחשו פריצות במרפאה

אותנו מחשבות ותחושות חיוביות על

מדובר

הקיבוץ

המארח,

על

ובחנות.

לגבי

המרפאה,

ההתפתחות

ב"מקצוענים" שידוע לנו איך ומהיכן הם

המרשימה של האזור ,ועל תנועת הקבה"ד
ומקומה בציבוריות הישראלית .היה שווה.

נכנסו לקיבוץ .אופי הפריצה בחנות
והדברים שנלקחו מעוררים תהיות לגבי

בשבוע שעבר ,בצניעות ובהתרגשות ,ציינו
משתתפי שיעור התנ"ך השבועי של הרב

זהות המבצעים ,והעניין בבדיקה .עם ובלי
קשר לכך ,שומרים מדווחים על נערים

אילעאי בבית סביון ,את סיום ספר
תהילים ,אותו למדו ברציפות במשך

שמסתובבים בקיבוץ בשעות מאוחרות
(מאוד) בלילה .וכששואלים לזהותם הם

למעלה משלוש שנים .גילם של המשתתפים
וסיפור חייהם ,עם דרך הלימוד של הרב

מזדהים כ"חברים של  ...מיבנה" .מעבר
לכך שהתופעה לכשעצמה מטרידה ,זה גם

אילעאי ,יוצרים חוויה מיוחדת .השיעור
ממשיך להתקיים בימי ד' בשעה 18:00

מפריע לשומרים במלאכתם
פוטנציאל למעשים לא רצויים ...

ומהווה

בבית סביון ,בלימוד ספר יהושע.
ביום חמישי שעבר זכינו לערב שלא מצאתי

מכינה קדם צבאית – במוצ"ש מגיע הנושא
לאסיפה .אסקור בקצרה את התהליך

מילה מספיק חזקה כדי לתאר אותו .יגאל

שהתרחש עד כה .מזה זמן קיימת תחושה
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שיש "קהל יעד" גדול ואיכותי בקרב בוגרי

ואם כבר עמדה אישית ,אז לדעתי מדובר

החינוך הממלכתי–דתי ,שהיצע המכינות

ביוזמה משמעותית וחשובה עם פוטנציאל

הקיים ,למרות היותו ממגוון ואיכותי ,אינו

השפעה דרמטי על היישוב בו היא תקום.

מתאים לרצונותיו וצרכיו .על רקע זה

בעיני

בסתירה

נולדה היוזמה להקמת מכינה קדם צבאית

למעורבות החברתית לסוגיה שכבר קיימת

דתית ,לבנים .ליוזמה חברו רבים וטובים

אצלנו .להיפך  -היא יכולה דווקא להעצים

והיא מובלת ע"י תנועת הקיבוץ הדתי.

אותה ,שהרי מעורבות חברתית ותרומה

אנחנו וקיבוץ נוסף הבענו עניין .הדיון

הם חלק מאבני היסוד של המכינה.

אצלנו החל בהתייעצות בפורום רחב ,בו

מבחינה ארגונית וכלכלית מכינה "יודעת"

הביעו רוב הדוברים תמיכה ביוזמה.

להסתדר ולא צפויה להזדקק לתמיכה

בהמשך גם המזכירות תמכה בה ,ולפני

מאסיבית של הקיבוץ המארח .מובן מאליו

שבועיים קיימנו "מועצה פתוחה" על

שיהיו אתגרים גם בתחומים המעשיים,

הנושא.

הפיזיים ,היומיומיים .אבל בעיני יש לנו

רוב

הדיון

בנושאים

הזדמנות גדולה ,נדירה ,אולי בלתי חוזרת,

של

לקחת חלק במיזם משמעותי וחשוב

מחויבות הלכתית ודרך דתית .הדיון היה

שתרומתו החיובית לנו ולעם ישראל ,עולה

מעניין וחשוב לכשעצמו ,למרות שהוא

בהרבה על האיומים והחששות למיניהם.

סטה מעט מהנושא המקורי שלשמו

לאחר שהנושא יידון באסיפה ו(בתקווה)

התכנסנו .בסופו של הדיון אישרה המועצה
ברוב גדול (למעשה – ללא מתנגדים) את

גם יאושר ,נציג את עמדתנו במוסדות
הרלוונטיים בקבה"ד .כאמור יש קיבוץ

הקמת המכינה בקבוצת יבנה .כאמור,
במוצ"ש יגיע הנושא לדיון באסיפה אליה

נוסף בתמונה (בארות יצחק) שכבר החליט
רצונו באופן רשמי .ההחלטה היכן תוקם

הוזמנו גם הרב אילעאי ,שמעורב בתהליך
מתחילתו ויהיה אחד מראשי המכינה,

המכינה תתקבל במוסדות הקבה"ד לאחר
שתישמע עמדתם של הקיבוצים ושל ראשי

ואמיתי פורת ,שמוביל את הנושא במסגרת
תפקידו כמזכ"ל הקבה"ד .מעבר לדיווח

המכינה.
ברגע האחרון  ...נוכח גל השריפות המחריד

"היבש" אני מבקש לקרוא לחברים
והחברות לבוא לאסיפה להיות מעורבים

שפוקד את ארצנו ,הצענו את עזרתנו בכל
מיני דרכים .ברור לי שכשתבוא פניה

ולהביע עמדה .גילו נאות – אני מהתומכים
הנלהבים .למרות זאת עדיפה בעיני

נתגייס במלוא כוחותינו לסייע בכל מה
שיידרש .שבת של לשלום ושלווה לכולנו.

אידיאולוגיים

במועצה
וערכיים

עסק

המכינה

לא

עומדת

ובשאלות

התנגדות (מנומקת ועניינית) על אדישות.
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בנושא ענפי הקיבוץ  -השבת היבנאית בפתח!
עדכונים מההכנות לשבת

בשבועות האחרונים מורגשות ההכנות לשבת:
 ילדי ה'-ו' יצאו לסיור במפעל השעונים וילדי ג'-ד'
לסיור מרתק בזיתיה.
 הילדים של א'-ב' החלו בבניית מיצג מתוק במיוחד.
 בזוגון ה'-ו' מעצבים הילדים ליין חדש של שעונים.
 ילדי חברת הנעורים צבעו את הכלים החקלאיים שברחבי הרפת.
ההכנות למופע הסיום של השבת כבר החלו ,ומתוך בתי הילדים תוכלו לשמוע
קולות סלסול ושירי הלל לענפים.
הרשימות לטורניר הכדורגל מתמלאות! אל תפספסו,
רוצים לראות שם את כולם!
מוזמנים לראות בחד"א תמונות מהנעשה בבתי הילדים,
חידון בנושא הענפים ועוד ...

שבת שלום! צוות החינוך והילדים

איפה היית ב-

?

לקראת שנת היובל לאיחודה של ירושלים ,ולציון  50שנה למלחמת ששת הימים,
אנחנו מחפשים פריטים הקשורים למלחמה:
תמונות  ,סיפורים אישיים' ,איפה תפסה אתכם המלחמה?" ,זיכרונות וכו'.
לאורך ארועי התרבות של השנה נשזור את סיפור המלחמה בהיבטים שונים ,ובהם
נספר את הסיפור שלכם .ניתן לשלוח חומר בדוא"ל  tarbut@yavne.co.ilאו בתא

רחלי ויצמן  -ועדת תרבות

הדואר של תרבות .נשמח לשיתוף פעולה.
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ירקונים  - 3כרם היה לידידי בבן שמן
בראשית ,הוקם למרגלות תל חדיד המפעל 'חדיד' לייצור שמן זית מן המטעים שסביבו.
בשנות העשרים הוקמה חוות בן שמן ,ממנה צמח "כפר התימנים" ולימים  -מושב.
נצא לסיור בכפר הנוער בן שמן ומפגש עם שוקי שוקרון ,איש חינוך ומורשת .נמשיך
לשרידי כפר התימנים וניפגש עם תמר פלני שביתה הוא מוזיאון בפני עצמו.

יום שני ,ה' בכסלו.5.12 ,
יציאה בשעה  .15:30חזרה משוערת20:30 :
למגיעים עצמאית :נפגשים ב 16:00-בכניסה לחווה ההיסטורית בכפר הנוער בן שמן.
קפה ועוגה  -עליכם.
אבי ששון

לכבוד פתיחת חודש האור
ועדת תרבות שמחה להזמינכם למופע המצליח

"נפגשנו"-אפרים שמיר ואלון אולארצ'יק

בהופעה עם כל הלהיטים הגדולים מכוורת ועד היום!
המופע יתקיים ביום חמישי,
א' בכסלו ,1.12 ,בשעה  21:00בחד"א הצפוני.
 על מנת לאפשר את קיום המופע אנו זקוקים למתנדבים להקמה ולחיסול האירוע.
ניתן להירשם על גבי לוח המודעות בסמוך למודעת הפרסום.
*ביום המופע ארוחת הצהרים תוגש עד .13:30
*הישיבה בארוחת הערב ,תהיה בחד"א הדרומי.

יעל מרוז -ועדת תרבות
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הופעת אומן אורח

ליאור רוכמן
כוכב תכנית "העוקץ" במופע
על-חושי שיטריף לכם את החושים

עלה (עזר לילד המיוחד) נגב נחלת ערן ,השוכן במועצה האזורית מרחבים ,הוא כפר שיקומי שהוכרז בידי
ממשלת ישראל כפרויקט לאומי .הכפר נקרא ע"ש ערן אלמוג ,בנם של דידי ואלוף (מיל') דורון אלמוג,
שהיה מדייריו הראשונים של הכפר.
דורון אלמוג ,יו"ר "עלה נגב  -נחלת ערן" ,נמנה עם מקימי המקום והוא ממשיך להוביל את חזון הכפר
ולהניע אותו.
עלה נגב -נחלת ערן הוא חלק מרשת מעונות עלה בישראל ,עמותה הפועלת מ 1982 -כמלכ"ר .העמותה
מפעילה ארבעה מרכזים בפריסה ארצית ,המעניקים טיפול בבני ברק ,בירושלים ,בגדרה ובנגב.
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אחראי ומתאם האירוע – עדו עפרוני

מרפאה
אחות כוננת בשבת פרשת "חיי שרה" – אורית פרל
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:
17:30-14:30
יום ראשון
13:00-09:00
יום שלישי
16:00-14:30
יום רביעי
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -

שבת שלום!

פעילות מרכז יום בשבוע הקרוב
 יום ראשון כ"ז במרחשוון 8:45 27.11 ,חוג תנ"ך עם חנה לבל (ספר נחום) .
 יום שני כ"ח מרחשוון תשע"ז28/11/16 ,
 10:15יוגה עם אורית פורת
 12:00 - 9:00בזאר מכירת בגדי נשים עם צביקה
 17:00במסגרת חודש האזרח הוותיק הרצאה בנושא" :הנהגות הבריאות של הרמב"ם"
– עם שרה בר-אשר – נטורופתית וכתבת הבריאות והתזונה במגזין נשים.
ההרצאה מבוססת על כתבי הרמב"ם .בהרצאה ניווכח בכך שעצותיו הבריאותיות של הרמב"ם
רלוו נטיות גם בימינו .נראה כיצד ניתן להיעזר בהן לצורך טיפול בבעיות נפוצות כגון :כאבי בטן,
כאבי ראש ,סוכרת ,יתר כולסטרול ,חוסר שקט ועצבנות ועוד...
בברכה צוות העמותה

חלוקת שתילי העונה
חלוקת שתילי עונה תתקיים אי"ה ביום שלישי כ"ח בחשוון  29.11בשעה  15.30במחסן הנוי.
קומפוסט להכנת הגינות נמצא בערימה מזרחית למבנה הנוי .צוות הגננים
סטודנטים לשעבר
סטודנטים (לשעבר) שמקבלים מהאוניברסיטה/מהמכללה אישור על זכאותם לתואר מתבקשים
להעביר צילום של האישור לתולי בגלייבטר/הנה"ח -

נעמי הרץ – מרכזת ו .השתלמויות

סדר יום לאסיפת החברים שתתקיים במוצ"ש בשעה 21:00
הצעות ועדת מינויים לתפקיד מזכירי פנים ,לוועדת ספורט ולוועדת מוזיקה
מכינה קדם צבאית
בר/בת מצווה
פרטים בלוח המודעות
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כולנו זקוקים לחסד

 -נתן זך

כ ָׂלנּו זְ קּו ִּקים לְ חֶ סֶ ד

כלָׂנּו רו ִּצים ָׂלתֵּ ת

קּוקים לְ מַ ָׂגע
כלָׂנּו זְ ִּ

ַרק ְמעָׂ ִּטים יו ְדעִּ ים אֵּ יְך

לִּ ְרכש חם וְ ֹלא בְ ֶכסֶ ף

צָׂ ִּריְך לִּ לְ מד ָׂכעֵּ ת

לִּ ְרכש ִּמּתוְך ַמ ָׂגע

ֶשהָׂ א ֶשר ֹלא ְמחַ ֵּיך

ָׂלתֵּ ת בְ לִּ י לִּ ְרצות ָׂל ַקחַ ת

ֶשמָׂ ה ֶש ִּנ ַּתן אֵּ י פַ עַ ם

וְ ֹלא ִּמּתוְך הֶ ְר ֵּגל.

ֹלא יִּ ָׂל ַקח לְ עו ָׂלם

כְ מו ֶשמֶ ש ֶשּזו ַרחַ ת

ֶש ֵּיש לְ ָׂכל זֶ ה ַטעַ ם

כְ מו צֵּ ל א ֶשר נופֵּ ל

ַגם כְ ֶשהַ טַ עַ ם ָּׂתם

בו ִּאי וְ ַא ְראֶ ה ָׂלְך מָׂ קום

ַאראֶ ה לְָׂך מָׂ קום
בו ִּאי וְ ְ

ֶשבו עוד אֶ פְ ָׂשר לִּ ְנשם.

ֶשבו עוד ֵּמ ִּאיר אור יום.

כלָׂנּו רו ִּצים ֶלאהב
כלָׂנּו רו ִּצים לִּ ְשמחַ
כְ ֵּדי ֶשיִּ ְה ֶיה ָׂלנּו טוב
כְ ֵּדי ֶשיִּ ְהיֶה לָׂנּו כחַ .

על השירים – יצחק ברוכי

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :
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