שבועון קבוצת יבנה
ט"ז בתמוז תשע"ח
()29.6.18

שבת פרשת "בלק"
צאת השבת – 20:34

כניסת השבת – 19:29
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פרשת "בלק"
ליל שבת
19:29

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של אברהם שטיין

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

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

20:34

צאת השבת

 - 17:45הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
בשל עבודות אחזקה שיימשכו כחודש ימים משק הילדים סגור למבקרים.
על מועד פתיחתו מחדש תבוא הודעה.

שהשמחה במעונם
מזל טוב ליהודית עוזרי להולדת הנין ,נכד לאיתן ומרגלית ,בן לנעם וירדנה.
מזל טוב לחנה ואריה הורן-הקהל להולדת הנין ,נכד למשה ואסנת בראל ,בן לטל ועדן.
מזל טוב לצילה ואריק גינוסר ולסבתא רבתא חנה יעיר לבר המצווה של בנם של
מיכל ועופר נוי.
מזל טוב ליוכבד שריד21ל:הולדת הנין ,נכד לחוה יודפת ,בן לשי ומיגל.

תפילת מנחה-ערבית בימות החול
בבית הכנסת– 19:45
בשכונה הצפונית – מנחה –  18:30ערבית – 0:30
בשכונה הדרומית– מנחה –  18:00ערבית – 20:15
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פרשת בלק

/יאיר לסלוי

(במדבר כ"ד ,ה') "מַ ה טֹּבּו אֹּהָ לֶיָך ַי ֲעקֹּב
ִמ ְׁשכְׁ נֹּתֶ יָך יִ ְׁש ָראֵ ל" .חכמים תיארו את מה
שראה בלעם כמאפיין של אהלי בני
ישראל:

ועל כן אסור לאדם להסתכל בחברו לרעה

"ראה שלא היו פתחיהן של ישראל

אף על פי שנדמה לו -לפי האמת שלו

מכוונים זה לזה ,אלא כל פתח היה פתוח

שחברו אינו מתנהג באמת ואינו מתפלל

אחרי אהל חברו ,כדי שלא יסתכל כל אחד

באמת ,כי מי יודע האמת של חברו …”

ואחד מהם בביתו של חברו" ,כתב רבי נתן

אנחנו שונים זה מזה ,כל אחד וייחודו ,כל

(בליקוטי הלכות נזקי שכנים ה) תלמידו

אחד ועולמו המיוחד .היכולת להבין זאת,

של ר' נחמן מברסלב פירוש יפה וחשוב:

ולתת מקום לזולת לשורש שבטו ,לא

“ועל כן אסור לעשות חלון נגד חלון ,כי

מאיים עלי .להיפך ,אני זקוק לחלון של

החלון שהוא בחינת האמת של כל אחד

חברי ,השונה ממני ,להשלמתי ולקבלה

מישראל הוא משונה הרבה מהחלון

ההדדית.

והאמת של חברו ,כי כל אחד מישראל כפי

דווקא בקיבוץ שמקבץ חברים מסוגים,

שורשו משבטו ,שמשם נוסח וסדר תפילתו,

דעות ורקעים שונים ,ומכוון להגיע יחד

וכפי מעשיו כן האמת שלו .ומזה נמשכים

לאידיאל גבוה של שותפות וערבות ,חשוב

ריבוי השינויים שבין אחד לחברו ,אפילו

שנכיר ביופי שיש בשוני ובייחודיות של כל

הכשרים והישרים ,כי זה מתפלל בארוכה

אחד כדי ליצור אמת אחת.
שבת שלום

וזה במהירות ,זה בקול רם וזה בקול נמוך
…
צום י"ז בתמוז – יום ראשון (נדחה)

תחילת הצום 03:46 -
מנחה "ויחל" 13:15 -
סוף הצום

20:12 -

הגבאים
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סיום שנת הלימודים תשע"ח בבית הספר העל-יסודי
יאיר לסלוי
בימים אלה הסתיימה שנת הלימודים בבית

ששיתף את קהילת

הספר העל-יסודי ו 600-התלמידים יצאו
לחופשת הקיץ  -בתקווה ותפילה שהחופשה

בית הספר .עיקר
שנשמעו
הדעות

תיתן כוחות ,תרחיב אופקים ותאפשר

סברו

שהפנימייה

בחירות בוגרות וטובות.

מחנכת

בסקירה אנסה להתייחס בעיקר לנושאים
שאני יכול לשער שמעסיקים את חברי

ולכישורים
חברתיים שאין ביכולתו של בית הספר,

הקיבוץ.
בית הספר נערך השנה במתכונת לימודית
חדשה .המטרה של השינוי היתה לחזק את
הלימוד במקצועות רבי מלל .צמצום זמן

המשפחה והיישוב להשיג ,ולכן חשוב
להמשיך את החינוך הפנימייתי .התקבלו
מספר החלטות והשנה הבאה תיבנה כך
שהפנימייה תוכל להתמקד בתפקידה

הלימוד יצר למידה יותר רציפה ,חיזק את

החינוכי בצורה מיטבית.

מושיק גרוס

הקשר מורה-תלמיד ואיפשר לשלב למידה
בדרכים מגוונות .לאחר סיכום ובחינת
המהלך שהחל השנה ,החלטנו להרחיב אותו

מסיים חמש שנות ניהול פנימייה ,התקופה
הארוכה ביותר מכל מנהלי הפנימיה שקדמו
לו .ביכולותיו המצוינות והמגוונות קידם

בשנה הבאה .לדוגמא ,שכבת י"ב תיבחן
ברוב התחומים במועד בגרות חורף.
במסגרת תוכנית של משרד החינוך לשיפוץ
חצרות בתי ספר והפיכתן לחצר לימודית,

מושיק את הפנימיה בכל התחומים.
לשמחתנו מושיק עובר למסלול קליטה
בקיבוץ .מנהל הפנימיה הבא ,איציק כהן,
מגיע לאחר כמה שנות עבודה משמעותיות

זכינו לתקציב שיאפשר שיפוץ החצר

כרכז קבוצה בכפר הנוער "זוהרים" .איציק

והפיכתה לאזור מטופח ,שהנושא שלו יהיה
"בשביל התנ"ך" .בשבוע הקרוב תוצג בחדר
האוכל תוכנית השיפוץ .עיון בתוכנית יאפשר

מגיע עם אשתו בתאל וארבעת ילדיהם לגור
בקיבוץ .נאחל להם קליטה נעימה.
במהלך שנת הלימודים מגיעות אלי מדי פעם

להתרשם מהרעיון היפה ומהעתיד לקרות
במהלך חודשי הקיץ.
כפי שדיווחתי לאחרונה ,הפנימיה עברה
השנה בחינה מחודשת במסגרת דיון רחב

הערות ותלונות הקשורות להתנהגות
תלמידים ,שיפור הניקיון ,הופעה ,כיפות,
רעש מיותר ועוד .הקשר ההדוק שבין
הקיבוץ לבית הספר ,זקוק לשיתוף פעולה,
4

לערכים

יכולת הכלה וסבלנות למשובות נעורים ,יחד

ריבוי המועמדים ,שגורם לתלמידים לוותר

עם התייחסות חינוכית שלנו לכל הערה .גם

ולהתגייס מיד בתום הלימודים .בית הספר

אם לעיתים החבר אינו יודע מה הטיפול

ממשיך לכוון את הבוגרים למסגרות על-

שנעשה ,צוות בית הספר מטפל חינוכית בכל

תיכוניות בהם לומדים ומתנדבים.

אירוע.

פרידה בתום השנה

בהערכת תוצאות חינוכיות יש מורכבות

בתום השנה נפרדנו מאנשי הצוות החינוכי

רבה ,אולם מדד אחד שיכול ללמד קצת,

יקרים

חינכו

בקווים כלליים ,על הרכב התלמידים

תלמידים רבים ותרמו את כל מרצם

והכיוון החינוכי של בוגרינו ,הוא בחירת

וכישוריהם לטובת קידום בית הספר:

מסגרת המשך בסיום תקופת החינוך

אביטל עופרן שחינכה שלושה דורות של

והלימודים בבית הספר.

תלמידים בתיכון והובילה את תוכנית בית
המדרש ,מתקדמת לעבר האתגר הבא

מסקנות כלליות מהנתונים ומתהליך
הבחירה מלמדות על רוב התלמידים
הבוחרים לעסוק לאחר סיום התיכון בעיצוב

בניהול החטיבה העליונה בבית הספר פלך
בקרית עקרון ,נעמה ענקי שעוברת

הגרים

בקיבוץ,

אשר

למסלול קליטה ,יעל היבש שממשיכה
לדרך חדשה ,תמר גוטליב שעוברת לחנך

זהותם ובהתנדבות .בהשוואה לשנים
קודמות ישנה עלייה במספר התלמידים

כיתה בבית ספר בירושלים ,הדר ליבר
שיוצאת לטייל וללימודים ,שלומית

שהולכים לשירות צבאי או לאומי מיד בתום
הלימודים .אנו משערים שאחת הסיבות היא

מנשאוף שעוברת דירה ויוצאת לעבוד
במקצוע שלמדה  -משאבי אנוש ,שלומי

הקושי ההולך וגדל להתקבל למכינות בגלל

טויזר ודניאל הבה שממשיכים
בלימודי חינוך גופני בגבעת
וושינגטון ,מושיק גרוס שעובר
למסלול קליטה.
תודה מקרב
בדרככם החדשה!

לב

ובהצלחה

חופשת קיץ נעימה ,מלאת
חוויות
וצבירת כוחות
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ראיון עם מושיק גרוס המסיים חמש שנים כרכז הפנימיה
נטע אפרתי-קנדל

שנים כרכז

הסתכלות על "חצי הכוס המלאה'" ועל

מושיק גרוס מסיים חמש

הפנימיה ,וזאת לצד עבודתו כמורה לחנ"ג

הכרת הטוב בכל דבר שיש לנו בחיים.

בבית הספר עמיח"י  -כבר  10שנים .מושיק

בנוסף ,היא מתארת כיצד יש לעשות

שימש בבית הספר היסודי גם כרכז

השתדלות להיות הכי טוב בכל מה שאנו

הטיולים ,מורה לגיאוגרפיה ומורה לפרשת

עושים.

השבוע.
בתחילת הראיון מושיק מספר על החוויה

סיור בהר הרצל בערב יום הזיכרון – סיור
חזק ומרגש לכתה י"ב .בסיור אנחנו מגיעים

הטובה שנוצרה מעצם עבודתו בפנימיה

להר ורואים את כל ההר מואר בנרות נשמה.

וביסודי:

חווים את מעמד הצפירה בהר עצמו ועורכים

הכרתי את הילדים בבית הספר היסודי

סיור בעקבות הנופלים .חוויה מאוד מיוחדת

כשעוד היו קטנים ומתוקים ,ובהמשך -

שמכניסה את התלמידים לאווירת יום

כשבגרו והגיעו לתיכון ,נפגשנו שוב ,והפעם

הזיכרון.

מפגש של מדריך עם נער מתבגר .חוויה
מעניינת וטובה .הפנימיה מתבססת על צוות
שעובד יחד .זו הזדמנות לציין את היבנאים,

תיקון ליל שבועות – תלמידים שרוצים
נשארים בפנימיה לחג השבועות ,ללילה לבן
של לימוד תורה יחד עם צוות המדריכים.

הדר ליבר שעבדה כמדריכה ,ושרה אריאל

התלמידים שותפים בהכנות לקראת החג,

שהיתה אם-בית בתיכון.
מסורות בפנימיה

מכינים דברי אוכל וחוגגים יחד את החג.
מלבד כל הדברים שציינתי ,ישנן גם

במהלך השנים שריכזתי את הפנימיה
הוכנסו מספר פעילויות שהתקבעו ונהיו

פעילויות קבועות לאורך השנים שהפנימיה
מקנה ,כגון חוגים והתנדבויות.

למסורת .לדוגמא:
שיחה עם חגית ריין – חגית היא אמא של
בניה ריין הי"ד שנהרג במלחמת לבנון
השנייה .השיחה עם חגית מתקיימת כל

התנדבויות בפנימיה :בית אפל ,בית
בקבוצה ,חסדי עירית ,מועדנית "אבני חן"
באשדוד.
בית אפל – ההתנדבות בבית אפל נעשית

שנה .בשיחה חגית משוחחת עם הנוער על

בליווי המסור של עדנה תדהר ,ועל כך תודה
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לעדנה .תלמידי הפנימיה מלווים את קבוצת

הצוות החינוכי ,הורי התלמידים ובוגרי בית

בר/בת המצווה מבית אפל ועושים מספר

הספר .יחד ערכנו חשיבה על המשך קיום

פעילויות במהלך השנה .לעיתים הם באים

הפנימיה .בשורה התחתונה קיבלנו רוח גבית

לפנימיה ,ולעיתים אנחנו אליהם .יש גם

בצורה כמעט מוחלטת על כך שהפנימיה

פעילויות חוץ משותפות .השיא הוא הגעת

תמשיך להתקיים ,תוך התייחסות לנקודות

התלמידים שלנו לחגיגת בר/בת המצווה של

שעלו .לאור זאת אנחנו נערכים בבית הספר

הנערים והנערות בבית אפל .חוויה ייחודית

לקראת מספר שינויים אירגוניים ,מתוך

ומשמחת.

מטרה לשפר את הקיים.

מועדנית "אבני חן"  -המועדנית נמצאת
באשדוד ופועלת עבור אנשים מבוגרים (15
אנשים) .כל שבוע התלמידים מכינים פעילות
חוויתית ,בינגו ,חידות וכד'.
חוגי הפנימייה  -אמנות ,כושר גופני והכנה
לצבא ,קבוצת ריצה בהובלת אהרון אסולין
חוג תורני עם הרב אפרים בק.
קשר פנימיה-קבוצת יבנה
מושיק מציין שבזכות
עבודתו בפנימיה נוצרו
לו קשרים טובים עם
חברי הקיבוץ ,כמו גם
שיתופי פעולה טובים" .בעזרתם הצלחתי
להוציא לפועל הרבה מהפעילויות" .ולגבי
ר"ח אדר מושיק אומר " :בשנים האחרונות
השתדלנו לגרום לכך שההפיכה של ר"ח אדר
תעבור בצורה חיובית ,שהלילה יעבור בשקט
יחסי ,שהתוכן המוצג בחדר האוכל יהיה
בטוב טעם ויעלה חיוך על פני החברים ,ולפי
התגובות אני חושב שהצלחנו בכך".
דיונים על המשך הפנימיה
בהובלת יאיר לסלוי ,מנהל בית הספר
התיכון ,הוזמנו השנה לשיח משותף עם
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יתרונות וערך מוסף של הפנימיה

קושי נוסף שאני ראיתי בפנימיה שהיא אינה

משמעותי בעיני להצליח לחנך חבר'ה

מתאימה לכל אחד .קשה לומר לנער שלומד

בכיתות י"א י"ב  -גיל שהוא מאתגר מאוד.

כאן בתיכון ,שהוא לא יכול להיות חלק

מושיק מציין את חוזקות הפנימיה בעיניו:

מהפנימיה בגלל התנהגותו .תלמיד פנימיה

"זה לא מובן מאליו שנערים או נערות בגיל

צריך לגלות אחריות ומשמעת עצמית
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גבוהה ,ואלו הדרישות שלנו ,ולא לכולם זה

נערים ,מבצעים ניקיונות של הסביבה וניקוי

מתאים.

שירותים ,מגיעים לתפילות ולפעילויות.

ומה בהמשך?

בלי הפנימיה ,סביר להניח שלא כל אחד היה

לאחר לבטים ,התחלנו ,משפחתי ואני,

חווה לו"ז שכזה .לו"ז שהוא גם מחייב,

בתהליך קליטה .בשנה הקרובה אהיה

דורש משמעת עצמית וגם נותן ערך מוסף.

בחל"ת (חופשה ללא תשלום) ,ואעבוד

אלה החוזקות שאני רואה".
קשיים טעוני שיפור
בפן האישי ,הייתי מאוד מחוייב לתפקיד,
מה שהביא להרבה וויתורים משפחתיים

בקיבוץ .ורד תמשיך בעבודתה כמנהלת גן
ברחובות ,הנמצא במסגרת של משרד
החינוך.
ראיינה :נטע אפרתי-קנדל
בהצלחה

-

-

במהלך חיי היומיום .המגורים שלנו
בפרובינציה משמעותם נוכחות מתמדת,
כמעט בכל שעות הפנימיה.

האקתון-רודף העפיפונים/

שמשון

ביום שישי שעבר התקיים בקיבוץ ניר-עם
אקתוֹּן מיוחד ,שמטרתו חיפוש אחר רעיונות
הָ ָ

מה זה האקתון?
חן שלח אותי להכין שיעורי בית ,וזו התשובה:

למציאת פתרונות שיסייעו להילחם בטרור
העפיפונים ,הגורם לשריפות ולנזקים בכל

*האקאתון ) (Hackathonהוא אירוע
שבו מתכנתים ,אנשי טכנולוגיה ואנשי מוצר

ישובי עוטף עזה.

ותוכן מתכנסים יחד כדי לעבוד על פרוייקטים
טכנולוגיים בנושא כלשהו .הפעם הנושא היה
נושא בוער ,תרתי משמע ,והוא השדות
הבוערים בנגב כתוצאה מטרור העפיפונים

שמועה הגיעה לאוזני שחן זלקינד ,שסיים
תואר ראשון בעיצוב
לאחרונה לימודי
תעשייתי ועוסק בפיתוח מוצרים ופתרון
בעיות עבור לקוחות בתחומים שונים ,הגיע

ובלוני ההליום .ה-האקתון מורכב משתי
מילים ה"האקר" (פצחן בעברית תקנית) ממנו
לקחו את ה"-האק" והמרתון שממנה לקחו

להאקתון בניר -עם ,ודבר ראשון שאלתי
אותו:
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את ה"-תון" .במקרה שלנו מדובר במירוץ נגד

השתתפתי במפגשי האקתון בעבר והרעיון

השעון על מנת למצוא פתרון יצירתי שיעצור

הוא של תוצר משותף ,שיוצא מתוך סיעור

את מרכבות האש ,שהשבוע הגיעו כבר באד

המוחות .בעניין העפיפונים ישנם כמה נושאים

באד נתיבות.

שצריכים להתלכד לכדי תוצר משותף :זיהוי

לאחר שהכנתי ש.ב וסימנתי לעצמי  Vחזרתי
לחן ושאלתי מה הביא אותו לשם.

האיום ,התראה ,פגיעה בנשא ,העפיפון או
הבלון ,או ניתוק האיום ,האבוקה או חומר

חן מדבר על איזה קול פנימי ,משהו שבער

הנפץ ,ושהבלון והעפיפון ילכו להביא את

בתוכו ובעוד רבים אחרים" :איך ייתכן
שאנחנו לא מצליחים להכריע נשק כל כך

חשיבה נוספת התייחסה לטיפול

בסביבה ,זיהוי מהיר ,טיפול יעיל ומזעור

פרימיטיבי? איך האש ממשיכה ללחך את

הנזקים .לאחר שהשתלבנו במרחב ,התברגנו

השדות ולכלות את היערות?"

לתוך קבוצה קטנה שעסקה בחיפוש הפתרון

חן ,שהגיע למפגש עם עוד חבר ,בעידודם של
חבריו במילואים ,מוסיף" :חשנו ,כמו רבים,
שהצבא
מסויימת
אכזבה

לאחר זיהוי העפיפון או הבלון ,שזו בעייה בפני
עצמה.
למפגש הגיעו גם מומחים לטיסנים ורחפנים
ובוגרי התעשיות הביטחוניות ,שיודעים מה זה

פתרון למיגור התופעה ,וככל

לחשוב מחוץ לעפיפון .אנשים יצירתיים,
מומחי עפיפונים שראו בחייהם כבר כמה

השלום.

המתקדם שלנו לא מצליח למצוא
שאנחנו מקדמים פתרון אחד -
הצד השני מדביק את הפער

מלחמות ...עפיפונים וחלקם הושפעו גם
ממלחמת העפיפונים שעליה קראו בספרו של

ומשתכלל .נוצר משחק של חתול ועכבר ,שלא
ברור מי הוא מי .לדוגמא ,כשמפעילי

חאלד חוסייני "רודף העפיפונים" ,שם

העפיפונים זיהו ששולחים כנגדם רחפנים ,הם
הצמידו לעפיפונים רשת דקה שבסופו של דבר

מתוארת מלחמת עפיפונים בשמי אפגניסטן,
כשבעזרת חיכוך של חוט בחוט היו מצליחים
לנתק את עפיפון היריב .אנשי צבא במדים לא

לכדה את הרחפן והפילה אותו ברשת ,לקול
צהלת האוהדים .כשהם זיהו שחוט העפיפון

הגיעו למפגש בשל שמירה על ביטחון שדה.

מהווה מטרה בפני עצמה ,הם עברו לבלוני
הליום שאינם תלויים בחוט ויכולים להגיע

איך זה נגמר?
היה מפגש מעניין ומרתק אך לא יכולתי
להישאר עד סופו .השמש כבר נטתה מערבה,

ורחוק

יותר".

יותר
גבוה
מה היה בהאקתון?
חן :למפגש הגיעו רבים מדי ורבים שלא
נרשמו מראש ,וחלקם עם אג'נדה ,אגו ורצון

היה עלי לעזוב ולחזור הביתה עד כניסת
השבת.
גם השבוע אדמת העוטף המשיכה לבעור.

להכתיב פתרון ,ולא היא .לא זו היתה הכוונה.
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עדכון שנשלח השבוע
לאנשי הביטחון ביישובי
חבל-יבנה ,ממחלקת
הביטחון של המועצה.

תצפית העפיפונים
שתיים מחברותינו ,גלי כוכבא וטובה פניני ,כל אחת לחוד ,התנדבו לתצפת על עפיפונים .טובה
מספרת :עקבתי אחרי החדשות והייתי מתוסכלת שאני לא יכולה לעשות כלום .כחברת פייסבוק של
ארגון "השומר החדש" ראיתי שמחפשים אנשים שיתצפתו על השדות .התעניינתי ואמרו שאפשר
לתצפת חמש שעות במשמרת בוקר או אחה"צ .לקחתי יום חופש ,נסעתי לדרום ושובצתי על ידי
איש השומר החדש למשמרת עם שותף .צוידנו במשקפת וקיבלנו תדרוך על מיקום היישובים
והכיוונים ,והתבקשנו להודיע בקבוצת ווטסאפ על כל עפיפון או בלון.
היה מצב סוריאליסטי .ישבנו על ספסל תחת עץ רחב צמרת ,רוח נעימה נשבה .הכל היה פסטורלי
ושקט .ופתאום ראינו בלון שקוף מרחף לאיטו מעלינו .זה מצב שבו אם אתה לא עירני ,אתה לא
קולט כמה הבלון התמים הזה מהווה סכנת חיים .דיווחנו על שני בלונים וגם על עשן שנראה מהעיר

משולחנו של מרכז מש"א/

נחמיה רפל

שדרות ,שהייתה כ 800-מטר מאחורינו .סיימתי בתחושת סיפוק ,שיכולתי לתרום משהו קטן

עובר ושב:
למצב...

התנועה "צוות איתור" ,ולאחר בחינת
ספראיחברי
מועמדים,
יחסית של
פניות רבות
וחחה :דינה
ש

ש אסף בית אריה נבחר ע"י מוסדות תנועת
9
הקיבוץ הדתי לתפקיד "ראש מחלקת

הקיבוצים ,המליץ הצוות לבחור לַתפקיד
את אסף .בעז"ה ,בתחילת יולי ייכנס אסף

מעורבות חברתית ,יג"ל וביטחון" .אנו
שמחים בצירופו של אסף למזכירות

לעבודה מלאה בקבה"ד ,ובנוסף נכונו לו
תפקידים במערכת החברתית של קיבוצנו.

הקבה"ד ,ורואים בו חיזוק משמעותי
לַצוות המוביל את התנועה .לאחר שיצחק

בוגרי י"ב:

קרליבך (משואות יצחק) ביקש לסיים את
תפקידו ,הקים אגף משאבי אנוש של
10

אנחנו מקדמים בברכה את בוגרי י"ב
המשתלבים בהדרגה במערך
העבודה של הקיבוץ .רובם יתחילו

פניהם של מסיימי שנת י"ג

בעז"ה בתחילת שנת הלימודים
הבעל"ט את פעילותם בתוכניות

לתוכניות שונות ומגוונות,
ובהתאם הם ישתלבו בעבודה

השונות של שנת י"ג – מדרשות /
מכינות  /התנדבות  /גיוס לצה"ל –

אחדים
שונות.
לתקופות
ימשיכו בתוכנית שנה ב',

בוגרי י"ג:

כך שתקופת העבודה הנוכחית תהיה

אחרים יתגייסו ,חלקם כבר נכנסו לעבודה

קצרה ,ואנו מקווים שהיא תהיה טובה

בענפים .לכולם נתונה תודתנו ושלוחה

ומשמעותית.

ברכתנו!

משתחררים מצה"ל:
בימים אלה משתחררים מצה"ל ארבעה
בוגרים משלושה מחזורים שונים :אושר
בנדב; אסף טסלר; אשל טסלר; מיכל בית
אריה .לשמחתנו כולם ייכנסו ל"שנת
בית" ,ישתלבו בענפי החינוך והמשק,
ויחזקו חברתית את השכבה הצעירה.

מטבע זר

על מנת להיערך לנסיעתכם
העתידית ,חברים-וענפים
הנזקקים למטבע זר בחודשי
להיות
מתבקשים
הקיץ
בתיאום איתי לפני מועד
הנסיעה .ניתן גם להשאיר
הודעה במשרד8708-
שושנה
וייסמן.

לוח

דרושים

–

מקומות

עבודה
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בקבוצה

-

יולי

2018

אנחנו ממשיכים את יוזמתם של קודמינו

❖ענף הרכב – מזכירה ,ועוד מקומות

בריכוז מש"א בפרסום "לוח דרושים".
בכניסה למשרד מש"א נתלתה רשימה

עבודה מגוונים.
ב"לוח דרושים" ישנם פרטים בדבר

מכובדת ומגוונת של מקומות עבודה
המחכים לאיוש ,וביניהם:

דרישות התפקיד ,התאמה לפנסיונרים או
צעירים ,היקף המשרה ,ומועד תחילת

❖מטפלת בגיל הרך;

העבודה.

❖ניהול תורי הפדיקור;
❖גד"ש

–

מפעיל

אנו פונים לחברים ולמרכזי ענפים להיעזר
חקלאיים

כלים

בכלי זה כדי לקדם פתרונות לצורך

(טרקטוריסט);

המתמיד בכוח אדם.

❖עובד נוי;
❖מפעל השעונים – נציג מכירות ביריד
"חֶ בֶ ר";
❖עובד בארכיון הקיבוץ הדתי;
❖מפעל השימורים – סייר סניפים ,בקרה
על הימצאות מוצרי מפעל השימורים
בחנויות וברשתות;

ביום שני הקרוב אירוע פתיחת הקיץ
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משרד מוביל /

שיחה עם עו"ד איילת רייך

עוף השמיים סיפר לנו שמשרד עו"ד "איילת רייך  -משרד עורכי דין ,נוטריון וגישור" דורג
כמשרד מוביל ב )!!!( 3 -קטגוריות :אגודות שיתופיות ,ליטיגציה ודיני עבודה בדירוג BDI

 CODEלשנת  ,Business Data Israel=BDI( 2018דירוג העסקים של ישראל המציג את
החברות המובילות במשק).
כידוע ,משרד זה שוכן אצלנו ומעניק שירות משפטי לענפי
הקבוצה ומוסדותיה ,ומטבע הדברים נטוו במהלך השנים קשרי
חברות בין המשרד לחברים בקיבוץ.
ביקשנו מאיילת שתרחיב קצת על משמעות הדירוג:
"משמעות הדירוג הינה כי אנו נמנים על המשרדים המובילים
והבולטים .המשרד נבחן בשלושה תחומים :אגודות שיתופיות ,דיני עבודה וליטיגציה
(= ייצוג בהליכים בבית משפט) ונמצא כי בשלושת התחומים הנ"ל אנו משרד מוביל בארץ.
לדירוג ניגשים מאות משרדי עורכי דין ואלו עוברים סינון קפדני ,כך שמדובר בהישג
משמעותי מאוד.
לפי איזה מדדים נקבע המדרוג?
"ישנם מדדים רבים ,כדוגמת :סוג הלקוחות ,סוגי התיקים בהם המשרד עוסק ,היקף
העבודה ,הניסיון ,שביעות הרצון של הלקוחות ותקדימים משפטיים.
אני מניחה שנדרשת עבודת הכנה רבה כדי לקבל את המדרוג.
"אכן ,נדרשנו למלא שאלונים מפורטים ,במסגרתם תיארנו את פעילותו הנרחבת של
המשרד ,בצירוף אסמכתאות".
אז מה "סוד" המשרד שלך?
אהבת המקצוע לצד שאפתנות ,חריצות ,יסודיות ומסירות ,עבודת צוות ושיתוף פעולה.
אווירה משפחתית ומתן יחס אישי ללקוחות המשרד .ניתן לתמצת את "האני מאמין" שלי
במשפט  " -אני מאמין גדול במזל ,ככל שאני עובד יותר קשה ,ככה יש לי יותר ממנו" (תומס
ג'פרסן).
שוחחה :דינה ספראי
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משולחן ועדת התרבות /

רחלי ויצמן

➢ביום רביעי ,כ"ח בתמוז )11.7( ,סינמה קפה  -הקרנת הסרט:
"טהורה לעד" ושיחה עם הבימאית מאיה זינשטיין.
סרט דוקומנטרי על עונה אחת בחיי בית"ר ירושלים.
זהו סרט על כדורגל ,פוליטיקה ,גזענות ,ישראל של .2017
מוזמנים בשעה  - 20.30באולם של מרכז יום.
➢ביום שני ,ד' באב ( – )16.7נסיעה לירושלים להרצאה וסיור.
"ירושלים בימי בית שני מתפארת לחורבן"
ההרצאה מספרת על תפארתה של ירושלים בימי בית שני ,על מלחמות האחים ,הקרבות,
והחורבן .בתום ההרצאה  -סיור בעיר דוד ,המחזיר אותנו לימי בית שני .סיור מרתק בקטע
מרשים של תעלת המסתור ההרודיאנית ,מסלול עולי הרגל ועוד .הסיור אינו ארוך ,אך יש בו
קטעים בהם יש עלייה במדרגות.
יציאה מיבנה :בשעה 14.50
תחילת ההרצאה16.00 :
במקום תוגש ארוחת ארבע וארוחת ביניים קלה.
מוזמנים להירשם ע"ג לוח המודעות  .בשיתוף ועדת דת.
➢ביום חמישי ,י"ד באב ( )26.7אירוע ט"ו באב בשיתוף המועצה.
בשעות  16.30-18.30פעילות לכל המשפחה ,מפות חשיבה ,משחקי רצפה ,ג'ימבורי ,ממטרות
פתוחות ,פינת יצירת שבשבות ,ארוחת ערב קיבוצית חודשית (בחדר האוכל).
בשעה – 19.15מופע מרגש לכל המשפחה עם שולי רנד" :רצוא ושוב".
באוו ירה מוזיקלית של קודש וחול ,בקולו החודר של רב אמן המילים ,הניגונים ,ומספר
הסיפורים חודרי הלבבות.
מוזמנים לקחת חלק בארועים וליהנות.
חופשה נעימה ובטוחה לכולם .
ועדת התרבות
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עפות עם אילה
גם בקיץ זה נערוך משחק כדור-עף לזכרה של אילה צרויה ז"ל.
המשחק יתקיים באולם הספורט בקבוצת יבנה
ביום ראשון ,כ"ה בתמוז ( )8.7בשעה  ,19:30בהשתתפות שחקניות העבר.
מוזמנים לבוא ,לעודד ולהיזכר באווירת הכדורעף מימים עברו.
נאווה אבירם והחברות

"יחד לב אל לב ,נפתח ונראה ת'אור שבשמיים ( "...איילת ציוני וגילי ליבר)

קיטנת איל"ן תשע"ח
קיטנת איל"ן תתקיים השנה בשבוע ג'-ח' באב (.)15-20.7
במסגרת הקיטנה ,נקיים ארוחת ארבע קהילתית,
ביום רביעי ,ו' באב ( ,)18.7בשעה  16:00במשטח .רשמו לפניכם!
כמו-כן ,נשמח לעזרתכם במשמרות הלילה:
משמרת ראשונה 3:00—23:00 :משמרת שנייה7:00—03:00 :
מוזמנים ליצור איתנו קשר.
נעמה טסלר  / 050-6998944דגנית גלס 050-6998889
תודה!
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מרפאה
אחות כוננת – ליזט עפרוני
שעות קבלה של ד"ר אבירם דונסקי
יום שלישי 13:00-10:30
יום רביעי 14:30-16:30
יום חמישי ( 09:00-08:00אין קבלה אחר

הצהריים).

שעות קבלה של ד"ר ויקה קמניר:
יום ראשון 16:00-14:30

במקרים דחופים נא חייגו 4000

יום שלישי 11:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00
הודעות מהמרפאה  /שמרית גדיש
❖כח אדם במרפאה  -בשבועות האחרונים אנחנו עובדים בחוסר כח אדם חריג במרפאה
(בשירותי האחיות) .הנסיבות לא היו מתוכננות או צפויות .אנחנו מבקשים את סליחת
הציבור על כך ומקווים לחזור לעבודה במתכונת הרגילה בקרוב .בשלב זה מתוגברת
המרפאה מדי יום בין  10:00ל  11:30באחות נוספת מבית סביון.
❖רופא טיפת חלב – מפאת בעיית מחסור משמעותי ברופאי ילדים באזורנו ,שירות זה
לא ניתן במרפאתנו מזה זמן רב .בפגישה שנערכה בשבוע שעבר עם המנהל הרפואי
במנהלת אשדוד ,הובטח לנו שהטיפול באיתור רופא טיפת חלב עבורנו יקבל קדימות.
השאיפה של כולם היא שהרופא יגיע לקבלת קהל במרפאתנו (ולא שהשירות יינתן
לילדינו במרפאות ביישובים הסמוכים) .ברגע שתהיה התפתחות משמעותית בנושא ,אנו
ניידע את הורי הילדים בגילאים הרלוונטים.

שהשמחה במעונם
שבת בר מצווה לעינב קולמן בשבת פרשת ואתחנן ,ט"ו באב (.)27-28.7
המסיבה תתקיים ביום שני ,י"ח באב (.)30.7
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ִׁשיר ַּבב ֶֹּקר ַּבב ֶֹּקר /

אמיר גלבוע

ָאדם בַ ב ֶֹּקר ּומַ ְׁרגִ יש כִ י הּוא עַ ם ּומַ ְׁת ִחיל ָל ֶל ֶכת
פִ ְׁתאֹּם ָקם ָ
ּולְׁ כָל הַ נִפְׁ גָש בְׁ ַד ְׁרכ ֹּו קו ֵֹּרא הּוא ָשלוֹּם.
ְׁדגָנִ ים עוֹּלִ ים מּול פָ נָיו חֲ ִריצֵ י הַ ִמ ְׁד ֶרכֶת
וְׁ נִ יחוֹּחוֹּת לְׁ רֹּאש ֹּו מַ ִדיפִ ים עֲצֵ י ִאזְׁ ָד ֶרכֶת.
הַ ְׁטלָלִ ים רו ְֹּׁס ִסים וְׁ הָ ִרים ִרבוֹּא ַק ְׁרנַיִ ם–הֵ ם יוֹּלִ ידּו חֻ פַ תֶ -ש ֶמש
לִ כְׁ לּולוֹּתָ יו.
בּורת דוֹּרוֹּת ִמן הֶ הָ ִרים
וְׁ הּוא צוֹּחֵ ק גְׁ ַ
וְׁ נִכְׁ לָמוֹּת ִמ ְׁש ַתחֲ ווֹּת הַ ִמלְׁ חָ מוֹּת אַ פַ יִ ם
לְׁ הוֹּד אֶ לֶף ָשנִ ים ְׁמפַ כוֹּת בַ ִמ ְׁס ָת ִרים
אֶ לֶף ָשנִ ים ְׁצעִ ירוֹּת לְׁ פָ נָיו
כְׁ פֶ לֶג צ ֹּונֵן.
כְׁ ִשיר רוֹּעִ ים.
כְׁ עָ נָף.
ָאדם בַ ב ֶֹּקר ּומַ ְׁרגִ יש כִ י הּוא עַ ם ּומַ ְׁת ִחיל ָללֶכֶ ת
פִ ְׁתאֹּם ָקם ָ
וְׁ רוֹּאֶ ה כִ י חָ זַ ר הָ ָאבִ יב כְׁ מ ֹּו הו ִֹּריק שּוב ִאילָן ִמן הַ ַשלֶכֶת.
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