שבועון קבוצת יבנה
י"ח בסיון תשע"ח
()1.6.18

ֲֹלתָך את-הַּ ֵּנרֹת ( "...במדבר ח' ,ב')
" ַּדבֵּ ר אלַ-אהֲ רֹן וְ ָאמַּ ְר ָּת אֵּ לָּיו :בְ הַּ ע ְ

שבת פרשת "בהעלותך"
צאת השבת –20:25

כניסת השבת –19:20

1303
1

פרשת "בהעלותך"
ליל שבת
19:20

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 עקיבא יעיר

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"

20:25

צאת השבת

21:30

אסיפת חברים

 17:45הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
 17:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

שהשמחה במעונם
מזל טוב לאיתי ורותם בית אריה להולדת הבת ,נכדה ליואב ואפרת ,נינה למיכה ואסתר.
מזל טוב לחנה שבט להולדת הנינים ,נכד לרינה ז"ל ולשמוליק ונעה ,ונכד לעזרא ומנוחה.
:21
מזל טוב ליהושע וצילה אניקסטר לבר המצווה של הנכד הראל ,בנם של מיכל ושגיא טורגן.
מזל טוב לשוש אשר להולדת הנכד ,בן למעיין וגל.

תפילת מנחה-ערבית בימות החול
בבית הכנסת–  19:40בשכונה הצפונית – מנחה –  18:30ערבית – 20:30
בשכונה הדרומית– מנחה –  18:00ערבית – 20:15
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סיכום מיזם קהילתי "שבעים בשבע"
ברוריה אריכא בשם הוועדה לענייני דת
להלכות מפי מגוון מלמדים בבית
המדרש.
התקיים סיום חגיגי בו נפגשו שתי
הקבוצות ושרו את הפיוט "יגדל
אלוקים חי" המבוסס על י"ג העיקרים
של הרמב"ם.
מדי בוקר התקיים
שיעור "קפה הלכה" בו
למדו וממשיכים לללמוד
הלכה יומית מתוך
החוברת .קבוצה אחרת
ממשיכה ללמוד מתוך
בשבתות.
החוברת
קבוצת נשים למדה לאורך שבעת
השבועות.
בהזדמנות זו ברצוני להודות בשמי
ובשם כל הוועדה לכל מי שטרח עמל
ותרם ללימוד "שבעים בשבע" ,ושנזכה
להמשיך למוד וללמד את כל דברי
תלמוד תורתך.

לרגל שנת השבעים למדינת ישראל
בחרנו השנה ללמוד בשבעת השבועות
שבין פסח לשבועות  ,מתוך "משנה
תורה" לרמב"ם .שבעים ההלכות נבחרו
ע"י אברהם שטיין ויוסי בן טולילה
מתוך מהדורת מפעל
משנה תורה אשר שם
לו למטרה להגיש
בפני הקהל הרחב את
מפעלו של הרמב"ם.
כל
פסח
בערב
משפחה וכל מרכז
ענף קבל חוברת
חגיגית של  70ההלכות.
בשבת אחר הצהרים התקיים שיעור
שבועי מהלכות "משנה תורה" לילדי
כיתות א'-ו'  .בהדרכתה של חמוטל
דברת-איתן ,ועם סיומו התקיים שיעור
לציבור בנושאים שונים הקשורים
השבת תתארח אצלנו
קבוצת "הלל' מצהלי.
מקשרת לקבוצה – נעמה סולטניק
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"חינוך לערכים" כנס הערכים הרביעי /
ביום שני התקיים בגבעת ושינגטון הכנס
הרביעי בנושא "חינוך לערכים" ,ונשאו בו
דברים :הרב ישראל מאיר לאו ,א.ב .יהושע,
אמונה אלון ועוד .תחת הכותרת "יד אחים
לכם שלוחה – לאן?" הוקדש מושב מיוחד
לרב-שיח של ארבעה מזכ"לי בני עקיבא
(לשעבר) :ח"כ מוטי יוגב; פרופ' אמנון
שפירא; הרב ד"ר אברהם ליפשיץ; ד"ר יוחנן

נחמיה רפל

בכל שנה מוענק במהלך הכנס פרס "חינוך
לערכים" לאישים נבחרים ,והזוכים השנה היו
בני משפחת דב רפל ,לזכר אביהם שהיה
מייסד סמינר גבעת ושינגטון ומנהלו הראשון;
בלהה ששר ,על פועלה החינוכי בגבעת
ושינגטון במשך  40שנה; שר-שלום ג'רבי,
מנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי ,ויניב
חמדני ,מנהל עמותת "חסדי עירית".

בן-יעקב.
נחמיה רפל נשא דברים בשם מקבלי הפרס ,ובחלקם הם מובאים כאן:

מכובדיי,
רבי נחמן היה אומר" :עשו תפילות

סיפור גבורת החשמונאים ו"תולדות
היהודים" .אבא הצטרף בשמחה לחבורה

מהסיפורים שלי" ,ומכם אני מבקש ש ְתל ְַּקטּו

הצעירה ,וביתנו בקבוצת יבנה שימש כבית

את סיפוריי ,ותמצאו בהם את הדרך לחינוך
לערכים ,שהרי מהו "חינוך לערכים" אם לא
אוסף של התנהגויות ,של דוגמאות ,בעיקר

ועד לדיונים והתייעצויות.
באחד הימים הוזמן אבא לישיבת הנהלה
שהתקיימה דווקא במשרדי בית ספר שדה

דוגמאות אישיות ,כיצד לכבד את הזולת,

בכפר עציון .אבא ,כהרגלו ,הקדים ב10-

לשמור על הרכוש ,להתאמץ ,להשקיע,

דקות ,ומצא את דלת המשרד נעולה .אבא

להיות אחראי ,לבנות את ארץ ישראל,
לשמור את השבת ,להיות הגון ,חרוץ,

הסתובב לאחור ,ובדרך לבית המדרש
התכופף ואסף ניירות ושאריות מזון שהיו

מנומס ,נקי ומסודר ,ישר ואוהב?
מעשה שהיה כך היה:
אבא ,זיכרונו לברכה ,היה יועץ ושותף

פזורים על הדשא .לאחר דקות אחדות הגיע
דוד עמית ,מנהל בית הספר ובעבר תלמידו
של אבא בבית הספר התיכון בקבוצת יבנה,
וכאשר ראה את אבא – המורה ,המחנך,

להקמת בית ספר שדה כפר עציון .חנן פורת,
אלי סומר ,דוד עמית ויהושע כהן זיכרונם
לברכה ,וחבריהם שייבדלו לחיים ארוכים
וטובים ,פנו לאבא וביקשו שיסייע בידם

הרב ,הפרופסור ,דב רפל – מֵּ רים אשפה ,הוא
רץ אליו ואמר" :רבי דב ,אנחנו נאסוף ,בוא
שב במשרד .להכין לך כוס תה?" ואבא
השיב" :אין טעם בישיבת הנהלת בית ספר –

להחיות את ספרי הנביאים במהלך המסעות
בהרי יהודה ועמק האלה ,ולהנחות אותם
כיצד לשלב בסיורים בבית צור וחברון את

אם יש ניירות פזורים על הדשא מסביב .אי
אפשר לחנך בתוך הכיתה – אם מחוץ לכיתה
יש-לכלוך-והזנחה".
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ועוד דוגמא אישית:

מוצא טעם – כך כתב – במנהג המקובל

בהגהה שנייה לסעיף א' של שולחן ערוך

לכתוב שויתי בעמוד החזן בבית הכנסת ,כי

מעיר הרמ"א" :הגה :שויתי ה' לנגדי תמיד
הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים

בעומדו בתפילה לפני ארון הקודש יודע שליח
הציבור בוודאות היכן הוא עומד .אבל בחדר

אשר הולכים לפני האלוקים ,כי אין ישיבת

האוכל הקיבוצי והציבורי נוטים הסועדים

האדם ותנועותיו

לשכוח שאנחנו אוכלים

והוא
בביתו,

בשביל לעבוד את ה',
ואיננו עובדים בשביל

ועסקיו
לבדו
כישיבתו

לאכול.

ותנועותיו ועסקיו

האוכל,

והוא לפני מלך
גדול ,ולא דיבורו

התזכורת" .כך הציע
אבא ,ואין זה מיותר

פיו

לא

והרחבת

לציין

כרצונו והוא עם
ביתו
אנשי
וקרוביו ,כדיבורו

שם,

בחדר
נחוצה

שהצעתו

נתקבלה.
ברשותכם,
אחדות

אוסיף
על

במושב המלך".

מילים

אבא ידע גם
ליד
בביתו
שולחנו לפני מי

נימוקי חברי ועדת
הפרס ,ואומר משהו
בבחינת "אמור לי מי

הוא אוכל ,וכדי

הם חבריך ,ואומר לך

לא לשכוח זאת אף לרגע הוא הציב את
השלט הזה – מעשה ידיו של שכנו וידידו
משה אריה זלקינד – על השולחן בדירתו:

מי אתה" ,שהרי כל שותפינו לקבלת הפרס
מוכרים לי ואהובים עליי מימים ימימה:

"דע לפני מי אתה אוכל".

גב' בלהה ששר היתה מורתי .גם בעלה

יתירה מכך ,כאשר נבנה בקבוצת יבנה חדר
אוכל חדש ,הציע אבא שבאולם ההגשה
העצמית בו בוחר כל סועד את המנות
החביבות עליו ואת הכמויות הרצויות לו,

יצחק היה מורי ומחנכי ,אבל בהזדמנות זו
אני מבקש לדבר אל רעייתו .לומר מילה
אחת למורתי בלהה :תודה! יותר מכל
העברית והספרות שהרעפת עלינו ,למדתי

דווקא שם יהיה כתוב על הקיר באותיות
גדולות" :שויתי ה' לנגדי תמיד"" .איני

ממך את הכלל החינוכי הגדול" :לעולם תהא
שמאל דוחה וימין מקרבת" .כעוסקים
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בחינוך ,בתוך הבית ובתוך הכיתה ,כולנו

מעלה גלבוע ,וזאת על בסיס קליטתם

מודעים לכך שלעיתים ראוי ואף הכרחי

במקביל כמתנדבים לשירות הלאומי-אזרחי,

לנזוף בתלמיד או בבן ,אך כאשר הנזיפה
נעשית מתוך שזוכרים את דברי החכם מכל

ובכך מאפשר להם שר-שלום לצאת מהבית
ולהשתלב כמו כל בני גילם בחברה

ימינוֹ ְׂתחַּ בְׂ ֵקנִׁ י"
ֹאשי וִׁ ִׁ
אדם " ְׂשמֹאלוֹ ַּתחַּ ת לְׂ ר ִׁ

האזרחית .למען הציבור הרחב אוסיף רק

– הכל נראה אחרת .הכל נשמע אחרת .הכל

שני מספרים להמחשה :עם כניסתו של שר-

מתקבל אחרת .בלהה היא אלופה בשילוב
של "תוכחה גלויה ואהבה מסותרה" ,והיא

שלום לתפקיד מנכ"ל הרשות לשירות
לאומי-אזרחי היו בה  84תקנים למתנדבים

מופת להוראה מחנכת ,המשלבת הוספת ידע

עם צרכים מיוחדים .כיום מספר התקנים
כ,1,500-

וכולם

נחוצים

וכולם

וחינוך לערכים.

הוא

מר שר-שלום ג'רבי ,נכדו של רב הכותל

מאויישים! הוא אשר אמרנו :מגוף ארגוני
למנוף ערכי!

המערבי והמקומות הקדושים וראש ישיבת
אחרון חביב הוא מייסד עמותת "חסדי

המקובלים בית אל ,הרב מאיר יהודה גץ,
עוסק לכאורה בצד הארגוני והתקציבי של
עשרות אלפי מתנדבי השירות הלאומי-

עירית" ומנהלה ,מר יניב חמדני .לא זכיתי
לסייע ליניב באופן ישיר ,אך כמנהל בית
הספר העל-יסודי בקבוצת יבנה עמדתי נדהם

אזרחי ,אך למעשה הוא פועל בלב ונפש,

מדי שבוע ,איך בכל יום רביעי בערב ,עשרות

מתוך כישרון גדול ומסירות עצומה ,להפיכת
הרשות מגוף ארגוני למנוף ערכי וחינוכי.
מתוך עבודתנו המשותפת אני יכול להרחיב

מתלמידי ותלמידות י"א-י"ב נעלמים בשקט,
ֵּ
הולכים ברגל לגבעה ,וחוזרים אחרי שעתיים
של עבודה כשהם מאושרים מהזכות שנפלה
בחיקם :לפעול ולעמול למען אלה הזקוקים

בדוגמאות ולספר למשל על פועלו של שר-
שלום לקליטת בוגרי כפר הנגמלים מלכישוע
לשורות מתנדבי השירות הלאומי ,ובכך הוא
מאפשר להם להתחיל מחדש ולהשתלב

לכך .כוח המשיכה של יניב מביא אותם אל
"חסדי עירית" גם כבוגרים ,והם ממשיכים
להתנדב ,ומשמשים כנהגי חלוקה וכמובילי

מחדש בחברה הישראלית .מתוך עבודתנו

מיכלי מזון .מהיכן הכוחות למשוך את

המשותפת אני יכול לספר גם על פועלו של
שר-שלום למען בעלי תסמונת אספרגר,
שהתקבלו כתלמידים מן המניין לישיבת

העגלה ולהוביל את עשיית החסד הזו כבר
למעלה מ 20 -שנה?! כל הכבוד!
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כנס משקי הדרום בקבוצת יבנה

 /עמית חפץ

כזכור ,לפני כשנה נכנסנו (חזרה )...למשקי
הדרום .ההחלטה לחזור ולקחת חלק

העומדים בפני החקלאים ואת האתגר
העצום הכרוך בשמירה על החקלאות

בפעילות האיזורית לא היתה קלה ,אך

והחקלאים .כמו כן ,הח"כים המכובדים

ההבנה שיש צורך "בשילוב ידיים" עם

הדגישו את החשיבות באחדות החקלאים.

גורמים נוספים היא שהכריעה.
משקי הדרום מאגד מעל  50קיבוצים ועוסק

הממשלה איננה מבחינה בהבדלים בין
המגזרים השונים ושמחה מאוד

במגוון תחומים.
למשקי

הדרום

למצוא מחלוקות בין החקלאים
ע"מ לשנות את השיטה ולפרק

שתי

כל מרכיב של קואופרציה בין
החקלאים.

זרועות ,למעשה .האחת,
רכישת תשומות עבור הבעלים
והשנייה ,השקעה בעסקים
שונים וכן הקמה של עסקים חדשים.
כל שנה מתקיים כנס בו לוקחים חלק נציגי
כל הקיבוצים שמהווים את הבעלים של

מנהלי הארגון ובראשם היו"ר
מיקי לזר ,ממשואות יצחק סקרו את הנעשה
ביום יום וכן את המהלכים הבאים שבדעתם
לבצע .רואי החשבון של משקי הדרום סקרו

האירגון .מטרת הכנס לעדכן את הבעלים

את

את

בנעשה וכן הצגת הדוח"ות הכספיים לשנה
החולפת.
השנה הוחלט לקיים את הכנס כאן ,אצלנו.

המאזנים.
לבסוף שמענו הרצאה מאלפת מאת ד"ר תום
רן ,שסיפר על פריצות הדרך המחקריות

אנו שמחנו על ההזדמנות שניתנה לנו לארח
כאן את נציגי הקיבוצים.
כבר בראשית דברי ברצוני להודות לכל מי
שטרח ועמל להצלחת הכנס .ניצח על

בנושא ההנדסה הגנטית .הוא תיאר פריצות
דרך משמעותיות ביותר ביכולת לזהות
מחלות ולרפאן ,וכן בהינדוס תאים ליצירת
מזון שאיננו מן החי.

המלאכה עדו עפרוני ,שהיה בקשר עם נציגי

לסיכום ,יש לנו עוד פעולות רבות לבצע ע"מ

המארגנים ע"מ לסדר את אולם האירועים
בצורה מזמינה ומכובדת.
נח חיות פתח את הכנס והזכיר את פרישתה

להשתלב בצורה מלאה .אנו נחפש הזדמנויות
לשלב חברים שלנו בתפקידים באירגון וכן
לנצל את היתרונות שהארגון מציע לחבריו.

של יבנה וכן את הסיבות לחזרתה.
בכנס נשאו דברים ח"כ איתן כבל וכן איתן
ברושי .שני הח"כים עמדו על האתגרים

יישר כח למישאל חיות שהוביל את מהלך
ההצטרפות למשקי הדרום ונקווה ונתפלל
שהארגון ימשיך לשגשג .

התוצאות

העסקיות

והציגו

(האירוע התקיים השבוע ,ביום רביעי ,באולם אירועים)
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מה עושים פיליפינים במדגרה?
המדגרה

כמו כן ,משתתפים הסטודנטים בסיורים

מעסיקה סטודנטים פיליפיניים שהגיעו

מקצועיים ברחבי הארץ ומסיימים את
התוכנית עם ניסיון וידע מקצועי המאפשר

בשלוש

השנים

האחרונות,

לארץ במסגרת תוכנית "אגרוסטאדיס"

להם לפתח ולקדם חקלאות מסחרית
בארצות המוצא שלהם.

שהינה תוכנית התמחות שממוקדת בבניית
הידע המקצועי והמעשי בחקלאות של
סטודנטים ממדינות מתפתחות .התוכנית
מופעלת בשיתוף הממשלות של ישראל

במדגרה שלנו עובדים חמישה סטודנטים

והמדינות השונות ,ומטרתה הידוק שיתוף

בגילאי העשרים .הסטודנטים לומדים
בארצות מוצאם במסגרת אוניברסיטאית

הפעולה בין המדינות .התוכנית מקדמת
ביטחון תזונתי ברחבי העולם על ידי

שלש שנים ,והמצטיינים שבהם באים
לארץ לעבודה מעשית (השאר עושים את

מעשי ודינמי ,הכולל לימודים אקדמיים

העבודה המעשית שם) ,בסוף השנה הם
חוזרים לאוניברסיטה ולומדים את השנה

העצמת סטודנטים במסלול שהוא יצירתי,
והרבה ניסיון שטח בשיטות חקלאות
מתקדמות

וטכנולוגיות

הרביעית והאחרונה לתואר.

בסטנדרט

במדגרה אנו מעסיקים כעת את הסבב

בינלאומי.
התוכנית פועלת בארץ כבר  11שנים והשנה
הגיעו לארץ  1,424סטודנטים ממדינות

השלישי של הסטודנטים ,ואנו יכולים
לקבוע כי הם חרוצים מאוד ומבצעים את

בדרום מזרח אסיה ומאפריקה לתקופת
השתלמות בת  11חודשים בחוות חקלאיות

המוטל עליהם על הצד הטוב ביותר.
מדובר באנשים בעלי מוסר עבודה גבוה

הנבחרות בקפידה .במהלך תקופת
ההתמחות הסטודנטים עובדים חמישה

מאוד והם שקטים ותרבותיים להפליא.
חשוב לציין שכל סטודנט עובר בחינה

ימים בשבוע בחקלאות וצוברים ניסיון

וסינון קפדני ,הן במדינת מוצאו והן ע"י

מעשי בכל תחומי המשק בהם הם

חברת "אגרוסטאדיס" כאן בארץ.

חיים .בנוסף ,הם משתתפים ביום לימודים
שבועי באחד משלושת הקמפוסים של

הסטודנטים המועסקים אצלנו גרים בחוות

החברה ברחבי הארץ (קמפוס רופין ,תל-חי
וכפר סילבר).

לול מערב ,במחסן קיים שהוסב למגורים.
בחווה קיים גם מבנה המשמש כחדר אוכל
ובו הם מבשלים את הארוחות שלהם עם
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חומרי גלם המסופקים על ידינו .בשבתות

מקום המגורים של העובדים ,שאם לא כן

הסטודנטים

החברה המפקחת על עבודתם לא תאפשר

בדירתם ,ולעיתים הם נוסעים לתל אביב

את העסקתם אצלנו .המגורים מחוץ לגדר

לבקר חברים.

ובמרחק רב לא טובים ולא מכבדים.

ע"מ לשפר את תנאי מחייתם של עובדים

אנו מבינים את הבעייתיות שבשיכונם של

אלו ביקשנו מהמזכירות לאפשר לשכנם

סטודנטים צעירים מארץ זרה בקרבנו ,אך

באחד הקוטג'ים הפנויים .המעבר יאפשר

רואים בכך גם הזדמנות להכרת האחר

לנו לשלוט טוב יותר בנעשה בקרב עובדים

וקירובו.

אלו וכן לשפר את תנאי מחייתם .בעבר

אנו נהיה אחראים לשמירה על הכללים ע"י

בקשתנו זו נדחתה ע"י המזכירות וביקשו

אותם עובדים ואנו נהיה אחראים לנקיון

מאיתנו לחפש מקום חלופי .נעשתה עבודת

הדירה ולהתנהגותם.

שטח לאיתור מקום וכן לבחינת העלות.

נשמח לענות על כל שאלה ולקבל הערות.

לאחר הרבה מחשבה ובדיקות שונות גילינו

אנו מבקשים את תמיכתכם במהלך.

ובחגים

בד"כ

נשארים

שאין מקום אידיאלי לשכנם ,וכמו כן
העלות היתה גבוהה ביותר (הרבה מעל 100

צוות המדגריה  -מיכל ברלב,
מוטי שליסלברג ויוסי צנחני.

אש"ח .)...אנו נהיה חייבים לשדרג את

סגירת חנות שני
ביום רביעי ,כ"ג בסיון , 6.6 ,תיסגר חנות "שני"
❖ במהלך הימים שלאחר מכן נבצע העברת פריטים לחנות (כלבו).
❖ תקציב ילדים ( -ביגוד והנעלה) נשאר כתקציב עבור הילדים( .לא ניתן להשתמש
בו בחנות הכלבו).
❖ בקשות לזיכוי הורים ניתן לבצע בהנהלת החשבונות אצל נטע עמיר.
אפשר לשלוח בקשות גם באימייל ובמשיבון לטלפון  8331אך אין לשלוח בקשות דרך הווטסאפ.

מ .שירותים -סיון לנג  -מ .ענף הבגד -אושר קולמן
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לפני מספר שבועות נקבע ברפת שיא חדש

שנולדו לי עד כה  12צאצאים ,ובעוד

בתנובת חיים ,כאשר זקנת הרפת – ,2576

כחודשיים וחצי בע"ה אני צפויה להמליט

הידועה גם בשמה  -הלא כל כך מחמיא –
"סלמונלה" ,עקפה בסיבוב את דרוויש

בפעם ה.12-
ש :מרשים מאוד! ותגידי ,סלמי – לא

המיתולוגית ,הלא היא פרה מספר .504

מפריע לך שאני קורא לך ככה ,נכון? – איך

סלמונלה ייצרה במהלך חייה למעלה מ-

החיים ברפת שלנו?

 173,000ליטר חלב (ועוד העטין נטוי)...
ועקפה את  172,747הליטרים של דרוויש.

ת :בסה"כ התנאים כאן ממש טובים.
מקפידים שלא לצופף אותנו יותר מדי,

ביום ראשון הקרוב ,כ' בסיון  ,3.6תחגוג

מקלטרים לנו את המרבץ פעמיים ביום כדי

סלמונלה יומולדת ,14
ולרגל שני המאורעות
החגיגיים יצאנו לשטח
לראיין

את

שלא יהיה רטוב ,מצננים אותנו בקיץ
שלא יהיה לנו חם מדי,
ומחלקים לנו שלוש
פעמים ביום אוכל טרי.

השיאנית

הג(ו)אה:
ש :מה שלומך סלמי?
ת :מווווו

ש :אפרופו האוכל ,ספרי
לנו קצת על המזון שאתן
אוכלות .הוא טעים לכן?

ש :תוכלי קצת לפרט ,איך את

ת :או ,זה נושא מורכב

מרגישה?
ת :מווווושלם!
ש :אוקיי ,ננסה שאלה יותר פתוחה ...

וסּופר חשוב! על מנת שנייצר חלב טוב
ואיכותי ,אנחנו צריכות לקבל מזון עשיר
באנרגיה ,ובשל היותנו מעלות גירה ,יש

תוכלי בבקשה לספר לנו קצת על עצמך?

חשיבות עצומה לכמות ואיכות המזון הגס

ת :נולדתי לפני  14שנה ,כאן ברפת ,בת
שלישית לאמי ,שהמליטה אחרי עוד חמישה
צאצאים ,ובסה"כ היו לי שבעה אחים
ואחיות ,אך לצערי אף אחד מהם לא נמצא

שנמצא-במזון.
האוכל שאנחנו מקבלות מאוד טעים ,וכל מי
שפעם התנסה ,יודע שאושר (אושר חן – ר"ב)
מכין אוכל מתובל בהמון אהבה ,ואנחנו

היום ברפת .לי עצמי היו כבר  11המלטות,
מתוכן פעם אחת המלטתי תאומות ,כך

נהנות מזה מאוד.

10

ש :מה תוכלי לספר לנו על גידול צאצאיך?

ש :אנחנו קושרים אתכן גם כדי לצנן אתכן

הם גדלים במקום אחר ,קצת כמו בהלנה

שלא יהיה לכן חם מדי ,ובחזרה מהחליבה –

המשותפת בקיבוץ של פעם ...
ת :נכון שצאצאיי לא גדלים איתי ,אך הם

למנוע התפתחות של דלקת עטין .בקיצור,
אנחנו עושים זאת לטובתכן ,מה את

מקבלים טיפול מסור לאורך השנים ,ע"י

מתלוננת??

יונקיסטיות מעולות  -החל מירדנה רונן ,דרך

ת :אני יודעת שזה לטובתנו ,אבל בכל זאת,

פזית מוזס ,ועד לאחרונה – מעיין סמוכה
(ארוסתו של אהד אפרתי – ר"ב).

אני בת משק  ...חייבת לקטר קצת .זה בגנים
שלנו.

ש :אם כבר הזכרת את מעיין ,איך הפרות

ש :לסיום ,מה היית רוצה לאחל לרפת

קיבלו את הבשורה המשמחת על חתונה של

ולפרות?

שני רפתנים?
ת :זה באמת אירוע מרגש ,שאני לא

ת :אני רוצה לאחל המון
בהצלחה בהמשך ,שנשכיל לייצר

זוכרת כמותו .אנחנו מאוד שמחות,

עוד הרבה חלב באיכות גבוהה,

ומאחלות לזוג המאושר חיים
מווווווושלמים ,ומאוד מקוות שאף
אחת מאיתנו לא תוגש כמנה

ואני מקווה שאשמש לחברותיי
מודל לחיקוי .אני רוצה להוסיף
עוד משהו – אני מאוד נהנית

העיקרית בחתונה ...

לראות פרצופים מוכרים שבאים

ש :איך ההרגשה להיות שיאנית הרפת?
ת :ההרגשה טובה בסה"כ ,ואני מקווה
שלהחזיק בשיא ,לא יהיה עול כבד מדי ...

לחלוב אותי מפעם לפעם ,אך הייתי שמחה
גם לראות פרצופים חדשים .אני שומעת
אותך לאחרונה אומר כל הזמן שהרפת

ואם כבר הזכרתי את העול ,אולי תפסיקו

במצוקה של כח אדם ,ואני רוצה לקרוא לכל

כבר עם העולים האלה שקושרים אותנו כל
היום??

מנויי העיתון להצטרף אליכם לענף כיפי
ומאתגר.
תודה רבה סלמי ,היה ממש כיף לראיין
אותך!!!

חלוקת שתילי העונה
תתקיים ביום ראשון הקרוב ,כ' בסיון )3.6( ,בשעה 16:00
במחסן הנוי בה יחולקו פרחי עונה לחברים.

ישראל זלקינד וצוות הנוי
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פרוייקטים במימון המועצה האזורית /

סיון לנג – מ .שירותים

ברצוני לעדכן בשני פרוייקטים בהם אנו
משתפים פעולה עם המועצה האזורית.

למרכז יום ,בראייה לעתיד שמבנה המרכז
יוכל לשנות את ייעודו ואולי לשמש אותנו

הפרוייקטים מיועדים לשדרג את המתקנים

לפעילויות נוספות.

המשמשים לספורט ופנאי .שני הפרוייקטים

 .2מגרש כדורגל – מועצת הטוטו באמצעות

נבחנו במזכירות ובוועדת קרקעות ואנו
ממליצים לקדמם .חשוב לציין שהפרוייקטים

המועצה האזורית הציעה ליישובים להקים
מגרש כדורגל בתחומם' .שמו המסחרי' של

הללו "מוכתבים" במידה מסוימת ולא ניתן

הפרויקט הינו "שחבק" .המגרש הינו מוצר

להשתמש בכספים אלו ככל העולה על רוחנו.

'סגור' של מועצת הטוטו ולא ניתן לשנות בו

" .1פרוייקט המיליון" – המועצה מממנת
לכל יישוב במועצה בנייה של מבנה לשימוש

פרט כלשהו .מפרט המוצר כולל מגרש דשא
סינטטי בגודל של  26מ' *  46מ' ,מוקף בגדר

קהילתי .כל יישוב התבקש להגדיר את צרכיו
ובאיזה מיקום ייבנה המבנה.
לאחר בחינת האפשרויות השונות החלטנו כי
המבנה אותו אנו מבקשים להקים

בגובה  4מ' ,עמודי תאורה ושערים תקניים.
האופציות שבדקנו למיקום המגרש:
 החורשה הנמצאת צפונית למחסן הבגדים -על השטח של בריכת האגירה

הינו סטודיו לחוגים – אולם פעילות שיותאם

 -על גבי המגרש הקיים היום הסמוך

לחוגי מחול ותנועה.
כיום ,חוגי התנועה והמחול המיועדים לילדים
ומבוגרים מתקיימים בחדרים שונים שאינם

לפנימיה ולבתי הנעורים.
את החורשה פסלנו בגלל הקירבה לשכונת
מגורים עתידית וכן בגלל הצורך בעקירת

מותאמים לפעילות שכזו ,למשל :אולם
אירועים ,בתי ילדים ועוד או בסטודיו למחול
בגבעת וושינגטון ,פעילות הכרוכה בתשלום
עבור השימוש בו .ראינו צורך להקים חדר

עצים רבים .אופצית הבריכת אגירה נפסלה
מפני שעלות העבודות למילוי אדמה הוערכה
ב.300,000 -
ולכן ,אנו מציעים לבנות את המגרש במיקום

ייעודי לחוגי תנועה שונים כגון :מחול ,ג'ודו,

בו נמצא היום המגרש הסמוך לפנימיה ולבתי

זומבה ,ג'אז ,היפ-הופ וכד'.
כמו כן התלבטנו לגבי מיקומו של הסטודיו,
האופציות שעלו הן :הדשא בין בית מדרש

הנעורים .המגרש הקיים קטן משמעותית
מהמגרש החדש ( 18מ' *  30מ') כך שנרוויח
שטח פעילות נוסף שייבנה על גבי השטחים

לאולפן הוידאו ,או בסמוך למרכז יום
לקשיש.
לאחר בדיקת החלופות השונות החלטנו כי
המיקום המועדף מבחינתנו הינו בצמוד

הלא מתוחזקים כיום שסובבים את המגרש.
שרטוטים ראשוניים של שני הפרוייקטים
נתלו על לוח המודעות – מוזמנים להתרשם
ולהעיר.
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משולחנם של מזכירי הפנים יהודה ונח
סדר היום לאסיפה הקרובה עמוס ומגוון.

הפיננסית ,המזכירות ונציגי החותמים.

נתחיל בבחירת חברים; משפחת שירה

היא תוצג באסיפה ודורשת אישור בשני

ואלעד וגנר ,משפחת רז ואביעד מוזס.

שליש מקולות החברים.

שתי המשפחות הומלצו על ידי ועדת

הנושא האחרון מביא לדיון את הקדימויות

קליטה ועדת חברים והמועצה ,וההצבעה

במעבר לדירות החדשות .כזכור ,ההחלטה

תהיה בקלפי ,כמקובל .ועדת מינויים

הבסיסית היא שסדר הכניסה לדיור החדש

מגישה הרכב חדש לוועדת דת בריכוזו של

יהיה על פי ותק .שתי הצעות מונחות לפני

רן ליבר ואת נציגי הציבור לוועדת המשק.

האסיפה .האחת מעניקה לוועדת חברים

הללו ייבחרו בקלפי ,באסיפה .בסעיף
השלישי לסדר היום עומדת בקשת

בכל שלב משלבי הבנייה את האפשרות
להיענות לצרכים אישיים מיוחדים .הזכות

המדגרה לאפשר מגורים בתוך הקבוצה,
בדירת קוטג' לחמישה סטודנטים

מוגבלת ל 10%-מהדירות החדשות.
ההצעה השנייה מגדילה את האפשרות

פיליפינים העובדים במדגרה .הבקשה
נתמכת על ידי המזכירות והמועצה והיא

לקדם חברים של על פי ותק ל,15%-
ומייעדת במפורש חלק מנתח זה לקידום

לשנת ניסיון .מומלץ לקרוא כתבה על
הפרוייקט בגיליון זה.

משפחות צעירות שלא זכו עד היום להיכנס
לדיור קבע .שתי ההצעות גובשו בגופים

חלקה השני של האסיפה מיועד לנושא
הבנייה .לאחר מאמצים הגענו לפשרה

המכינים; הצוות החברתי לבנייה ומינהלת
הבנייה .בכל הגופים בהם הנושא נדון

מבורכת בנושא המודל הכלכלי .כזכור ,אל
מול המודל הכלכלי שהתקבל בעבר ונועד

התפתח ויכוח האם נכון לייעד מראש
דירות למשפחות צעירות שלא זכו עד היום

להבטיח שפרוייקט הבנייה לא יפגע
בחוסנה הכלכלי של יבנה הגישו  30חברים

לדיור קבע או שהפתרון הזמני לשכן אותו
בדירה משופצת בת  115מ"ר מהווה פתרון

את חתימותיהם בדרישה לזרז את קצב
הבנייה ולבנות ברצף .המודל החדש

מספק .שתי ההצעות משקפות את הדיון
ואת הקושי של הגופים הללו להגיע

מאפשר להגביר את קצב הבנייה מבלי
לאבד את הבלמים והאיזונים שנבנו במודל

להכרעה ,והיא תועבר אפוא להכרעת
הציבור כולו.

הישן.

ההצעה

מוסכמת

על

הוועדה
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משולחן ועדת התרבות/

רחלי ויצמן

➢ במסגרת חודש הקריאה תתקיים הצגת ילדים "כובע הקסמים של איתמר"

עם לילך צור ביום שלישי ,כ"ב בסיון 5.6 ,בשעה  17.00במשטח .מוזמנים בשמחה.
➢ ערב הגבר – יתקיים במשטח ביום רביעי ,ל' בסיון.13.6 ,
בתוכנית :ארוחת ערב בשרית ומושקעת החל מ 19:30-ועד .20:45
בשעה  - 21:00הרצאה מרתקת עם גיא פלג.
גיא פלג הוא כתב והפרשן המשפטי של חדשות ערוץ .2
מוזמנים לערב קיץ מושקע ומרענן!
חבלילה -לילה לבן בשיתוף המתנ"ס

אצלנו בסלון

 -חודש הקריאה  / 2018אבי ורני ששון

ביוזמת משרד התרבות והספורט ,במהלך חודש יוני מתקיימים מפגשים
של אזרחים עם סופרים ,משוררים ואנשי תרבות בבתים פרטיים.
הנכם מוזמנים לסלון משפחת ששון ביום שני ,כ"ח בסיון ( )11.6בשעה ,20:00
למפגש עם חמוטל בן זאב ,משוררת ,סופרת ומחזאית.

מכירת בגדי ים תתקיים ביום שלישי ,כ"ב בסיון ,)5.6( ,במחסן הבגדים מ 16:00-עד .19:00
עפרה גוטליב
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ילדי והורי חברת נעורים!
אנחנו ממש לקראת הקיץ ומתחילים להתכונן .תחושות של התרגשות וציפיה!
מה היה לנו?
ביום שישי שעבר התחלנו התנדבות בקפלן עם כיתה ז' -הלכנו לשמח חולים והיה כיף ומשמעותי.
נמשיך בימי שישי הקרובים ללכת ולשמח עם כיתות ט' ו-ח'.
ביום שני נפגשנו בבריכה למשחקי מים ,כיף וגלידות ,וביום חמישי  -משחק ניווטים ענק ברחבי
הקיבוץ.
בשישי אנו מתכוננים ליציאה לתל אביב לאירוע "להרגיש
נגישות"-כחלק מהכנה לקייטנת אילן.
מה יהיה לנו בשבוע הבא?
יום שני  -ניפגש לארוחמש על הדשא .אחרי שנשב קצת יחד,
תגענה נעמה טסלר ודגנית גלס לעשות הכנה והסבר לקראת
קייטנת איל"ן.
יום חמישי  -נמשיך עם הניווטים ,רק עם עליית שלב .מחכים
לזה..
בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לצבי ולנירית אפרתי ולכל הנוגעים במלאכה ,על מטבח חדש ומושקע
בחברת הנעורים.
שתהיה שבת שלום!

אסף כהן ,נועה אמיר ונעם צרור

מרפאה
אחות כוננת –אחות בית סביון
שעות קבלה של ד"ר אבירם דונסקי
יום ראשון 17:30-14:30
יום שני 16:00-14:30
יום חמישי 15:30-14:30
שעות קבלה של ד"ר ויקה קמניר
יום ראשון 16:00-14:30
יום חמישי 09:00-08:00
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ביום שלישי הקרוב המרפאה
תהיה סגורה עקב טיול ענף
במקרים דחופים חייג .4000

עם הלילה הזה

 /לאה גולדברג

עִ ם הַּ ַּליְ לָּה הַּ זה וְ עִ ם כָּל ְש ִתיקוֹתָּ יו
עִ ם הַּ לַּיְ לָּה הַּ זה
ֹלשה כוֹכָּ בִ ים
עִ ם ְש ָּ
שָאבְ דּו בֵּ ין עֵּ ִצים
עִ ם הָּ רּוחַּ הַּ זֹאת.

עִ ם הָּ רּוחַּ הַּ זֹאת
שעָּ ְמ ָּדה לְ הַּ ְק ִשיב
ַּללַּיְ לָּה הַּ זה
עִ ם הַּ לַּיְ לָּה הַּ זה
ֹלשה כוֹכָּ בָּ יו
ּוש ָּ
ְ
וְ הָּ רּוחַּ הַּ ֹזאת.
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