ד' בתמוז תש"ף )26.6.20( -

שבת פר' חוקת
צאת השבת – 20:34

כניסת השבת –19:29-
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סדרי התפילות לשבת פרשת חוקת
בהתאם להנחיות משרד הבריאות חזרנו לקיים את תפילות השבת בבית הכנסת ובאולמות
ציבוריים סמוכים.
המתפללים בחד"א הצפוני
תפילות ליל שבת (בשלושה מניינים)
מתבקשים להביא סידורים
 .1שמות משפחה א'  -י' בחד"א הצפוני
וחומשים
 .2שמות משפחה כ'  -ת' בבית הכנסת
 .3מניין בית סביון על הדשא הסמוך
תפילות יום השבת (בשלושה מניינים)
כדי לשמור על איזון במספר
 .1מניין ראשון בבית הכנסת (פתוח לכולם) בשעה  - 06:30מומלץ!!!
המתפללים ,אנו מבקשים
שמות משפחה כ'  -ת'
 .2מניין שני בבית הכנסת בשעה 08:30
להקפיד ולשמור על החלוקה
 .3מניין שלישי בחד"א הצפוני בשעה  08:30שמות משפחה א'  -י'
לפי אותיות שם המשפחה.
 .4מניין לאורחי בר המצווה של טל עמיר – באולם האירועים
 -13:30מנחה גדולה
 -17:15מנחה קטנה ולאחריה ב – 17:30-לימוד "צורבא מרבנן"
 -20:28ערבית והבדלה
א .גבאי אחראי מטעם ועדת בית הכנסת על כל המניינים  -יהודה מרוז.
ב .לכל מניין ייקבע אחראי למניין שגם ידאג לשמירה על ההנחיות.
ג .יש להקפיד על רחיצת ידיים בכניסה ,על שמירת מרחק ,וכמובן יש לעטות מסכות במהלך כל התפילה.
ד .גם בעלייה לתורה וקריאתה ,יש לשמור מרחק.
צח"י והגבאים

זמני תפילות בימי החול

שיעורו של נח חיות
בשבת אחר הצהריים בשעה 18:00
באולם האירועים

מנחה  -לימוד  -ערבית ,בבית הכנסת בשעה 19:45
ערבית 20:30 -
בשכונה הצפונית :מנחה 18:30 -
בשכונה הדרומית – ערבית 20:15 -
מנחה גדולה ( 13:20 -ימים א' עד ה') בפרגולה

בנושא" :גאולה מוחמצת ומוגשמת"
הציבור מוזמן!

רן ליבר ,ועדת הדת

בזמן החופש הגדול מתקיים מניין נוער בבית
הכנסת בשעה  .8:15הציבור מוזמן
מזל טוב לחתן בר המצווה טל עמיר ,למשפחתו ,להוריו נועם ונטע ,לסבא וסבתא יוסקה ועפרה,
ולסבא וסבתא אורי ושושי אלטמן.
מזל טוב לאסתר ויהודה יוסף להולדת הנכדה2,בת לענבל וגיא שורק.
2

זאת התורה  /ערן שטיינר
בפרק כ' פסוק כ"ב" :ו ִּי ְּסעּוִּ ,מ ָק ֵדׁש; ַויָּבאּו
ִש ָּר ֵאל כָּל-הָּ עֵ דָּ ה ,הֹר הָ הָ ר" וחשבתי
בְ נֵי-י ְ
לומר כך :ויסעו מקדש  -נסעו שהם קדושים.
ויבואו בני ישראל כל העדה  -בדגש שבאו
קדושים ומאוחדים להר ההר .זה לא סתם
הר אלא ההר הכי גבוה ,וקדושים זאת
אומרת מקדושת קודש העפילו עד פיסגת
ההר והקדושה .ואם יש מצבים בהיסטוריה
שעם ישראל לא משהו בעבודת ה' אבל
מאוחדים ,אף אחד לא יוכל לנו ,קל וחומר
שבמצב שגם מאוחדים וגם שומרים דבר ה'
שהבורא יצליח דרכנו .וחשוב לומר זאת
דווקא בגלל שהפרשיות מסביב עוסקות
בחטאים של ישראל .בין השורות צריך ללמד
על העם זכות.

בפרשת חוקת פרק י"ט פסוק י"ד כתוב:
"ז ֹאת הּתֹו ָרה ָאדָ ם כִּ י יָמּות ְּבאֹהֶ ל" .אם
נסתכל רגע על המילה זאת נראה שיש בה את
האותיות א ו-ת ,משמעה שזאת כל התורה
מההתחלה ועד הסוף.
זה שאדם ימות זו כל התורה? תמוה! הרי
אומרים לנו שהתורה תורת חיים היא וש"עץ
חיים" היא למחזיקים בה ,אז למה בפרשתנו
זאת התורה שאדם ימות?
להיפך ,שיזכה לחיות ולקיים תורה ומצוות.
וחשבתי לומר כך :אדם שחי הוא בתודעה
שלא הוא החליט על בואו לעולם ובכל רגע
ורגע יכולים להיפסק חייו .שכשם שבא
לעולם בעל כורחו וברצון ה' ,ייתן את דעתו
שבכל זמן שהוא נמצא בעולם צריך לנצלו
לתורה ומעשים טובים .ואז נאמר כך :זאת
התורה ,אדם יודע שימיו מוגבלים בזמן וכפי
שאמרנו ,שאינו יודע את הזמן המוקצב לו
ויחשוב על יום מותו כך יזהר ויקפיד יותר
בחייו .הלוואי ונצליח.

חידה :כתוב בתהילים רמש וציפור כנף .וכי
יש ציפור בלי כנפיים?
רמז :התשובה מופיעה בהפטרה שלנו.
שבת שלום.

צורבא מרבנן
שיעורי 'צורבא מרבנן' יתחדשו השבת בשעה  17:30בבית הכנסת.
לאחר שנים רבות שאריק גינוסר היה אחראי על השיעור ,יחליף אותו ערן שטיינר.
זאת הזדמנות טובה להודות לאריק על שנים רבות של עשייה למען ריבוי
לימוד התורה בקבוצת יבנה בכלל ,ובפרט בהקמה ובניהול של 'צורבא מרבנן'.
שנזכה ליהנות מתרומתך ועשייתך בתחום זה עוד שנים רבות.
רן ליבר  -ועדת הדת.
לומדים חדשים מוזמנים להצטרף לשיעור.
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עם אהוד איתן  -מערכת הבקרה של מפעל השימורים  /שמשון
"מחשב כבר אינו עוד מכשיר ,הוא הרחבה של המוח שלך  "...מארק שאטלוורת'

על צג המחשב במשרדו של אהוד מופיעה מפת
הייצור במפעל ,וככל שאתה מדפדף נפתחים
לך עוד חלונות שמביאים לידי ביטוי את
הטכנולוגיה המתקדמת ששולטת על כל פסי
הייצור ,בהרבה יותר מ"שבע עיניים" .נושא
תכנות מערכות הייצור במפעל הוא אחד
הנושאים המורכבים שהושקעה בו מחשבה
ועבודה רבה .אני נפגש עם אהוד איתן שהוא
האיש הכי קרוב לתוכנת ההפעלה של המפעל
בבחינת "והגית בו יומם ולילה" והיא כבר
ממש חלק מפס הקול של חייו .אצבעותיו
מקישות בעדינות על המקלדת כאילו הוא מנגן
את "המארש הטורקי" של מוצרט.
מספר לי אהוד" :כמתכנת ,בשלב הראשון
לקחתי על עצמי את מרכז המפעל ואילו את
הקצוות ,תחילת הקו וסוף הקו ,הפקדנו בידי
מתכנתים של חברה חיצונית .זה היה טוב
להתחלה אך בשלב מסויים החברה החיצונית
התרחקה משאון המפעל ,והמענה שהיא נתנה
היה בזמינות ובאיכות שלא ענתה על הציפיות
שלנו .לאור זאת החלטנו שהפעילות שלהם
תצומצם ואני לקחתי על עצמי גם את קצה
הקו" .
בלא מעט גאווה וגם בתודה ,על שנתנו בו
את האמון ,מסביר לי אהוד את האני מאמין
שלו :שיתוף העובדים ושילובם בהפעלת
המערכות ודיוק בלי פשרות .אנחנו יוצאים
מהמשרד הממוזג ואהוד לוקח אותי לקצה
הקו .שם הפרויקט העכשווי שלו לאחר
ניתן לצפות ברובוט בעבודה בסרטון קצר
המופיע בדף הפייסבוק של קבוצת יבנה

החרצון (זיתים
שהשלים את תכנות אולם ִּ
ללא גלעין) והרצתו עד להפעלה מלאה
ומיטבית .אנחנו עומדים ליד הרובוט בקצה
הקו ואהוד מזהיר אותי שלא אדחוף ידיים כי
אמצעי הבטיחות המחמירים יעצרו מיד את
כל הפעילות .הכנסתי ידיים לכיסים
והקשבתי:
אהוד" :בניגוד לחברה חיצונית ,הזמינות שלי
היא כמעט מסביב לשעון .לאורך השנים
רכשתי ניסיון רב בהפעלת מערכות המפעל
שבמהותן לא השתנו .בצד אחד נכנסות
קופסאות ריקות ובקצה יוצאות קופסאות
מלאות בתוצרת גמורה .אם נחדד ,אני במפעל
עוד מחצי שנת העבודה של כיתה י"א ,עם
הפסקות קלות לצבא ולימודים .בעבודתי אז
זכיתי להיות המפעיל הראשון של הרובוט
הראשון ,והיום אני כותב את התוכניות
לרובוטים ...
בשונה מחברה חיצונית אני חי את המפעל.
אני מכיר כל עין אלקטרונית שנמצאת על פס
הייצור .אם אחת כזאת מתעייפת ועוצמת עין
אני מיד אזהה אותה ואדע לתת פתרון מידי.
לגבי המקום שבו אנחנו עומדים ,קצה הקו,
יש לנו שני רובוטים' ,תאומים מבטן' .על אחד
מהם כבר השתלטתי ואני בדרך להשתלט על
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זה התייעלות ,עמידה בדרישות הייצור
והורדת פחת.
איך העובדים משולבים בתפעול ובקבלת
ההחלטות כשהכל כל כך נזיל?
אהוד :אחד הדברים שחשובים לי הוא שיתוף
הפעולה עם העובדים .דעתם חשובה מאוד.
אני משתדל להתאים את הממשקים
לצרכיהם ,לגייס ולהפוך אותם לשותפים
פעילים בהפעלת המערכות .ישנן נקודות בקו
הייצור בהן העובדים יכולים לתווך בין
הטכנולוגיה לבין קצב העבודה .זה מוסיף
אחריות ,עניין ומחוייבות.
לסיכום ,יש עוד הרבה מה לעשות .אחד
המדדים שלנו הוא הפסקות בשל תקלות.
בהתחלה 'סבלנו' מיעילות נמוכה של הקו,
מעצירות כתוצאה מתקלות ומזמני חזרה
לייצור ארוכים מדי .בכמה פעולות תכנות
מוצלחות הצלחנו לצמצם את זמן החזרה
לפעילות שכיום היא מהירה ויעילה.
ועוד ,כל העבודה שלי מסונכרנת עם אנשי
האחזקה כמו אום שנסגר על בורג .אלדד בן
אהרון ,שהיה עד לאחרונה מהנדס המפעל,
הוביל איתי את הפרויקט ביחד עם ניר בטר,
שהוא החוליה המקשרת ביני ובין האחזקה
והתפעול בפרויקט".
מוסיף שלמה נחליאל ,מנהל המפעל" :אהוד
הוא האיש הנכון במקום הנכון בזמן הנכון.
עבודתו לא תסולא בפז וזה בלשון המעטה.
אהוד צמח מתוך המפעל והוא מכיר גם את
המערכות ,גם את היכולות וגם את העובדים
וזה מה שעושה את ההבדל.

השני .אחת הסיבות שאני מתעכב על הרובוט
היא מכיון שלאחרונה השקעתי במערך הזה
הרבה עבודה .פעולת הרובוט מכתיבה איך
ייראה המשטח עם התוצרת הגמורה .האם
הוא יהיה בנוי לתלפיות או שהוא יהיה רעוע
ורשלני.
עד כה לא היינו מספיק מרוצים מעבודת
הרובוטים וזאת בלשון המעטה .הם אמנם
השתדלו מאוד אך 'אלוהים נמצא בפרטים
הקטנים' .אם נשווה זאת לריקוד ,אנחנו רצינו
שהם יעבדו כרקדני ואלס אך הם העדיפו
לרקוד טראנס ...
לקחתי את הרובוט הראשון לטיפול שורש
ועשיתי איתו עבודה .היה עלי לעדן את
התנועה שלו ולדייק את הנחת התוצרת
הגמורה על המשטח .ואכן הגענו לזה".
אהוד לוקח אותי עוד כמה צעדים קדימה:
"תראה את זה .זה רובוט שטיפלתי בו .איך
הוא עובד בתנועות עדינות' .בונה' משטח
'פֶלֶ ס' .בודק את עצמו ואחראי מאוד למעשיו.
נתתי לעובדים את הכלים בהם יוכלו להגיע
לאיזונים עדינים בכדי שהרובוט יעבוד באופן
נכון ,רגוע ומדויק.
אתה רואה את הרובוט השני ,עד כמה הוא לא
רגוע .הוא בטראנס ,יש לו תנועות חדות ,הוא
עצבני ולא תמיד בונה את המשטח כראוי.
וכאן אני מגיע בכדי להעמיד אותו במקומו
תרתי משמע .אני משתלט עליו בוואלס ,מרגיע
אותו בדרכי נועם ,לוחש על אוזנו וכך ,כעבור
זמן ,מצבו התייצב .הוא עובד בשקט ,עבודה
עניינית ומדוייקת .המשמעות בסופו של דבר
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בעולם של היום ,איזה האקר משועמם יכול
לגרום לכל המפעל הזה לנוע ממזרח למערב
במקום ממערב למזרח .האם אנחנו מוגנים?
אהוד מרגיע ונותן לי הסבר על אבטחת המידע
במפעל ובאותה הזדמנות משבח את מחלקת
הסייבר של המפעל והעומד בראשה ,חנוך
פניני .נעשים גיבויים על בסיס יומי בכל מיני
אמצעים אך לא כאן המקום לחשוף את
הפרטים.

מתכנת טוב הוא מתכנת שכל הזמן צריך
ללמוד ולהתעדכן ולעמוד בחזית הטכנולוגיה
בתחומו ,להיות ער לחידושים ,לשלוט בשפת
התכנות ,ולאהוד יש את זה .יש לו חשיבה
לוגית מפותחת ,שאפתנות ,כוח התמדה,
נחישות ויצירתיות ומעל הכל ,משמעת עצמית
ומחויבות לפעמים ב'שעות לא שעות'".
לפני שאנחנו נפרדים אני קצת מודאג .איך
אנחנו מגינים על מערך הסייבר של המפעל.

"לומדים להצליח" -גם בקיץ
מרכז למידה "לומדים להצליח" פותח את שעריו למרתון אנגלית בחופשת הקיץ!
עם המורות אדריאן אסולין וג'ולי באוסי
גם השנה אנו מתארגנים למרתון באנגלית  -קורס חווייתי ,מעשיר ומלמד.
הקורס יתחיל ביום ראשון י"ג בתמוז ( )5.7לשבוע ימים.
על מנת שנתארגן בצורה מיטבית ,מוזמנים להירשם אצל מור וולף בהקדם.
ההרשמה מחייבת לכל ימי הקורס.
פרטים נוספים בהמשך...
מרכז למידה פותח שעריו בחופשת הקיץ ,לקורסים קצרים
לחיזוק קריאה וחשבון לילדי היסודי (כיתות א'-ד') ,לשבוע ימים ע"פ המלצת המחנכות בלבד.
דורית מונדרר ממשיכה תמיכה באנגלית ברישום מוקדם.
חופשה נעימה וקיץ טוב ובריא,
מזל גוטליב  -מנהלת מרכז למידה

חוג  TRXעושה הסבה לאימון בחדר כושר
האימון יתקיים בימי רביעי משעה  18:00עד 19:00
מוזמנים להצטרף ובשמחה .נחום ריין  -ועדת הספורט
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"הזעקה למשמעות" (ויקטור פרנקל) ולמשמעת  /מייק נעמן
ולא

ראשית אציין כי כל מה שייכתב ,על
אחריותי בלבד! לא התייעצתי ולא ביקשתי
ממי מן הדיירים רשות לכתוב בשמם .על כן
ייכתב הכל בלשון יחיד" .במשך השבת
נמצאו 'מאומתים'  206חולים נוספים" .כך
נפתחה מהדורת החדשות בגלי צה"ל ביום
ראשון בבוקר.
קצת היסטוריה :הסגר על בית סביון הוחל
בשושן פורים .לא הורשיתי לצאת אלא ל50-
מטר מן הבניין ולא לקבל אירוח של מי
ממשפחתנו .בליל הסדר השתתפו רק
הדיירים הקבועים וביום העצמאות
השתתפתי דרך הזכוכית של הדלת .בשלב
מאוחר יותר הותר לבן משפחה אחד וקבוע
לבקר מחוץ לבניין .החוגים שהתקיימו עד
לסגר בוטלו .נותרתי עם יכולת היצירתיות
האישית בלבד .כשהותרו במעט האיסורים,
קיבלתי רשות לארח בני משפחה בוגרים
בכפוף לבדיקה אצל האחות המסורה
הנמצאת במשמרת באותן שעות .נכון לבוקר
זה ,אני מנוע מהשתתפות בתפילות בבית
הכנסת ,מקנייה בחנות ,מאיסוף מצרכים
ב"מיני" ,מהשתתפות בעבודה ב"מפגש"
ומאירוח בדירתי בבית סביון .כל זאת,
תשאלו ,למה? מפני החשש שמתהלכים
ברחבי הקיבוץ "נשאים" של הקורונה שלא

יודעים עליהם
ל"אימות".
כאן מתחילה הבקשה למשמעת .כל מי
שמאזין לרדיו או צופה בטלוויזיה שומע או
רואה את שלוש הבקשות לשמירה מן
ההדבקה .צר לי לציין ,כמי שמקפיד על
ההוראות ,שיותר משאני רואה את עטויי
המסכות ,אני פוגש את המזלזלים בדרישה
המעדיפים שלא להישמע גם להוראת צח"י.
חשוב לי להדגיש כי כל עוד לא ימולאו
ההוראות אני אשאר בסגר גם אם הוא
חלקי .עוד נותרו איסורים נוספים שלא
ציינתי .אין לנו פקחים בקיבוץ ואין מטילים
קנסות על העוברים על ההוראות .כמו
בשטחים אחרים בתקנוני הקיבוץ משתדלים
להישען על רצונם של החברים ,הצעירים
והנוער .אני ער לקונוטציה וליחס הציבורי
של החברים לדיירי בית סביון ,אך חשוב לי
לציין כי חלקם של החברים שבחרו להיכנס
לבית התכוונו לבית מוגן ולעצמאות ,גדול
ממספר החברים שלא מבחירתם הגיעו
לכאן .על מנת שלא להאריך יתר על המידה
אסיים במשאלה :שימרו על הכללים ,עטו
מסכות ,רק בתנאי זה נוכל לחזור לשגרת
החיים אותה בחרנו.

ברכות לסא"ל ירדן ששון ,המשרת בחיל המודיעין,
לרגל העלייה בדרגה
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נערכו

בדיקות

לקראת הדיונים על הפרטת המזון  /דפי ליבר וסיון לנג
א .סך ההוצאות על כלכלה לא יעלה על
הסכום הממוצע של השנים האחרונות לפני
ההפרטה.
ב .חלק מעלויות התפעול של ענף המזון
יועברו בתשלום ישיר מהקהילה .כגון שכר
עבודה ואחזקת המבנים.
ג .תשלום החברים עבור הארוחות בחדר
האוכל יהיה מסובסד .מה שיעודד חברים
להמשיך ולסעוד בח"א ויבטיח את השארתו
כמקום מרכזי בחיי הקהילה.
ד .מגוון המנות שיוגשו בח"א ומחיריהן
יותאמו לתקציב שיחולק לחברים בתקציב
האישי ויהיו ברמה נאותה התואמת סכום זה.
ה .המודל יכלול את הפרטת כלל מוצרי המזון
המסובסדים ,בחנות ,במיני ובחדר האוכל.
ו .מודל ההפרטה שיוצע יאפשר לחברים גם
אירוח ברמה מכובדת.
ז .התקציב לכל בית אב יהיה מבוסס על
מספר נפשות בכל משפחה ותקציב נוסף
לאירוח.
ח .עם תחילת ההפרטה והתקצוב יבוטלו
זיכויים שונים בגין אש"ל ומזון מיוחד.
לקראת הכנת ההצעה לפרטיה ,יש בכוונת
הצוות לערוך סקר בין כל החברים .מטרתו
היא הבנת הצרכים המיוחדים והרצונות של
ציבור החברים לגווניו .במסגרת הסקר אף
יוכלו החברים להעיר ולהאיר ולשתף את
חברי הצוות בלבטים ורעיונות .לאחר עיבוד
כל החומר שיצטבר וניסוח ההצעה לפרטיה
היא תעלה לדיון לפני אספת החברים.

לפני למעלה מחצי שנה הוחלט באספת
החברים להקים צוות שיביא הצעה להפרטת
המזון בקיבוצנו .לאחר מספר שבועות הציגה
המזכירות בפני האספה את הרכב הצוות
שמינתה :דפי ליבר וסיון לנג (מרכזות),
יהודה שריד (מזכ"פ) ,הדס אלטמן (מנהלת
ענף המזון) ,תולי בגלייבטר ,אדית דגני ועדי
כ"ץ.
הצוות בחן תהליכי הפרטת מזון בקיבוצים
אחדים :אורטל ,בארות יצחק ,גבע ,סעד,
רביבים ,שדה אליהו ושלוחות .כמו כן נפגשו
עם פעילי "הזרם השיתופי" איציק ארז וצחי
רם .מפיהם שמעו על התהליך שעובר קיבוץ
שיתופי כאשר הוא מחליט על הפרטת המזון.
הם אף הדגישו את חשיבות שיתופו של כלל
הציבור בכל השלבים וההחלטות.
בסיכום שלב זה התברר לחברי הצוות כי
בעקרונות ההפרטה נמצא דמיון רב בין
המודלים השונים בקיבוצים שנבחנו.
ההבדלים ניכרו בעיקר בדרכים ליישום
ההחלטה ובחלוקה התקציבית.
חברי הצוות נפגשו ביבנה עם מרכזי ועדות
שונות כגון :חינוך ,תרבות ,צעירים ,הגיל
השלישי ועוד .נערכו בירורים והבהרות
בנקודות שונות ונבדקו לפרטיהם נושאי
תקצוב המזון לאוכלוסיות השונות.
הצוות קיים מספר פגישות וניסח את
הנחות היסוד עליהן תושתת ההצעה להפרטת
המזון בקבוצת יבנה:
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
הן כפוטנציאל לקליטה עתידית ,הן כעזרה
לבנינו ובנותינו ,והן כחיזוק קבוצת יבנה
כחברה רב דורית .מנגד ,השניות שנוצרת בן
מעמד של "בנים" ל"תושבים" צריכה
תיחזוק תוך שיח והקשבה לצעירים
ולהוריהם .הורי הצעירים יוזמנו לשיחה
פתוחה עם חברי המזכירות וועדת צעירים
על נושאים שעולים מידי פעם על הפרק.

בנייה ועזרה הדדית
בשעה טובה ומוצלחת הגיעו שלושה
ממ"דים יבילים והוצבו ליד מגוריהן של
חברות ותיקות שרצו בכך .בימים הקרובים
יעסקו בחיבורן אל דירות החברות.
הפרויקט התעכב מאוד ,מכמה סיבות
שונות ,ואנו שמחים שסוף סוף ניתן לראות
את סיומו.
הטיפול בתשתיות בשיכוני הקומותיים
מתקדם לפי התוכנית .במקביל מתארגנים
הדיירים לפינוי דירתם ,חלקם מפנים חדר
בודד וחלקם מפנה את רוב תכולת הדירה.
אליקים איטלי ותמר מרוז מסייעים
בתיאום ,ייעוץ והובלה .אנו מבקשים
להקים קבוצה מסייעת של חברים ,צעירים
ונוער שנכונים להושיט יד באריזה ,הובלה,
טעינה ופריקה של ציוד .תמר ואליקים יפנו
אל חברי הקבוצה (קבוצת וואטסאפ) כשיש
צורך בעזרה בבית מסויים ויגבשו צוות
משימה לאותו הבית.

הפרטת מוצרי החצרנות
מעל  60%מהמצביעים הצביעו בזמנו בעד
העברת מוצרי החצרנות לתקצוב ולתשלום
של החברים .זהו רוב משמעותי אך נמוך
מהדרוש (שני שליש) לקבלת החלטה מסוג
זה .מאז ההצבעה ההצעה להפרטת
החצרנות עברה ליטוש והתאמה ואנו
מתלבטים על העיתוי לחזור ולהביאה
להצבעה נוספת .מצד אחד ,מדובר בנושא
פעוט שהוצע על ידי מזכירויות קודמות לפני
כמעט שני עשורים .מצד שני ,רק לאחרונה
התקבלה החלטה על פתיחת החינוך ,ובקרוב
תובא לדיון הצעה מפורטת להפרטת מזון
ואנו ערים ללחץ שזה מפעיל על חברים
שרואים בשינויים אלה ערעור עתידו של
הקיבוץ .נשמח להתייחסותם של חברים
לנושא ,בעל פה או בכתב.

צעירים בעצמאות כלכלית
המזכירות ונציגים מוועדת צעירים שבו ודנו
בנושאים שונים הקשורים לצעירים
בעצמאות כלכלית שגרים ביבנה .ככלל ,אנו
מעודדים את הימצאותם בקבוצה של בנינו
בעצמאות כלכלית ורואים בכך חשיבות רבה

שהשמחה במעונם

ביום שני י"ד בתמוז ( )6.7תתקיים מסיבת בר המצווה של ירדן גליק.
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אירועי תרבות – קיץ תש"ף
את פתיחת הקיץ חגגנו בפסטיבל זרקור שהתקיים

תודה רבה לחברת הנעורים על השירה והנגינה ,על

בשדרה .ליום אחד הפכה השדרה למדרחוב ססגוני,

תפעול כל התחנות וכמובן למדריכים שוהם ברטוב

לחגיגת מוזיקה ,להפעלות ,טעימות ,לחגיגה של יחד

ויובל גרינשטיין ,שתמיד נרתמים לעשייה משותפת

מהנה ,לאווירת רוגע ושמחה.

עם הוועדה.

[ומבחינתי לחגיגת סיום הקורונה .הלוואי!!}

תודה ל :עמר אניקסטר ,מעיין אפרתי ,אורי בית

לכאורה אירוע פשוט ,קליל ,אבל לא .זה היה אירוע

אריה ,אביעד גורליק  -על ההכנה והחיסול של

שדרש הרבה הכנה ומחשבה מראש ,יצירתיות,

האירוע.

שינוע ,תפאורה ,במות ,אוכל ושימת לב לדברים הכי

תודה לדי.ג'יָׁ .שלֵ ו זלקינד על המוזיקה ,ליקיר ששון

קטנים ,כדי ליצור כזאת אווירה נפלאה.

והלהקה ,ולילדי חברת הנעורים על השירה והנגינה.

אז תודה לכל החברים ,החברות ,הילדים  ...לכל מי

לצור בגליבטר ,טל ואוריה בן מובחר ,אושר בנדב,

שהגיע לחגיגת הקיץ ופירגן.

ארי ברטוב ,אלמוג גליק ,אושר חן ,אחיעד

תודה לפז בגלייבטר על היוזמה ,לקיחת אחריות,

מובשוביץ ,ואלי מוזס.

ביצוע ,מחשבה ,גיוס אנשים ועל הראש הגדול .תודה

תודה לדורון לנג ולצוות ההגברה.

לכל המקשטים ,המתפעלים והמחסלים.

מחכים לנו אירועים נוספים:
✓מופע שירי יורם טהרלב – ביום שני ,י"ד בתמוז ( )6.7בחסות המתנ"ס ,בגבעת וושינגטון.
✓ פתיחת הקיץ בבריכה  -ביום שלישי ,ט"ו בתמוז (.)7.7
✓ פסטיבל זרקור בבית האדום  -ביום שלישי ,כ"ב בתמוז (.)14.7
✓ "מכיכר השבת להר הרצל" הרצאתו של יהודה משי זהב  -ביום שלישי ,כ"ט בתמוז
(.)21.7
✓ "עיר אוהלים" בדשא חדר האוכל  -ביום חמישי ,ב' באב (.)23.7
פרטים מעודכנים בהמשך וגם על לוח המודעות.
המשך קיץ מהנה ובריא .ועדת התרבות

חוג לנשים  -מודעות לתנועה
בימי שלישי בשעות אחר הצהרים המוקדמות מתקיים חוג להתעמלות "מודעות לתנועה" על בסיס יוגה.
החוג מיועד לנשים שרוצות לשפר את יכולותיהן הגופניות :הגדלת טווח תנועה ,הפחתת כאבים ושיפור
שיווי משקל.
החוג ( 18פגישות) הוא רב גילי אך להשתתפות נדרשת יכולת מעבר אל מזרון  /רצפה.
החוג מועבר ע"י רביב הפיזיותרפיסט.
נשים המעוניינות להשתתף מוזמנות ליצור קשר עם ברוריה אריכא.
צוות הפיזיותרפיה
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אחות כוננת בשבת – אורית פרל

MRKYAVNE@clalit.org.il

שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
יום שלישי 13:00- 09:30
-

15:30-14:00
יום שני
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30- 14:30-
-

ימי שישי במרפאה – 26.6 :אורית פרל  – 3.7ליזט עפרוני
אנחנו מבקשים להזכיר כי לבדיקות דם יש לתאם הגעה מול המרפאה .
ד"ר אבירם מבקש להזכיר שדלקת גרון חיידקית מתאפיינת בחום גבוה ובהיעדר שיעול ונזלת ולכן ,כשיש שיעול ונזלת אין
צורך בלקיחת משטח גרון .במידה ויש תסמיני זיהום ויראלי כגון :חום ,כאב גרון ,נזלת ושיעול יש להישאר בבית עד יומיים
מתום הסימפטומים .בכל מקרה כזה אנו מבקשים להתקשר למרפאה לפני הגעה פיזית למקום.
ללקיחת תרופות ניתן להגיע למרפאה .מזכירים להגיע עם מסכה למרפאה! אנא שמרו על עצמכם ועל כולנו.
לבריאות טובה  -צוות המרפאה

פרויקט הבנייה  -עדכון שבועי
השבוע המשיכו בעבודות התשתית בשכונה הצפונית כולל חיבור מים וביוב.
בשבוע הקרוב ימשיכו להתקדם בעבודות בכיוון דרום .במהלך העבודות היתה
פגיעה בקו טלפון שטרם תוקן ובקו מים שתוקן מיד .מושקע מאמץ להתקדם
בעבודות לפי הקצב המתוכנן תוך מזעור הפגיעה בשגרת חייהם של הדיירים.
במקביל מתחילים בהנעה של תכולות הדירות שמיועדות לשיפוץ למקום בטוח.
חלק מהמשפחות שבביתם עושים שיפוץ משמעותי יעברו כבר השבוע לביתם הזמני.
אנחנו מודים לציבור על הסבלנות ושיתוף הפעולה .ניר גלס

מבצע מלביש
יום ראשון ו' בתמוז ( - )28.6מכירת בגדי נשים מבית "התחדשות".
יום שלישי ח' בתמוז ( - )30.6שדרת מעצבות של בגדי נשים מבית סיילה FAIGE ,ואלונה.
יום רביעי ט' בתמוז ( - )1.7מכירת בגדי ים.
כל המכירות יתקיימו במחסן הבגדים
בין השעות  15:45ל 16:30-מכירה (רק) לגיל השלישי.
בין השעות  16:30ל 19:00-מכירה לכלל הציבור.
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עפרה גוטליב

סיפור געגוע * /טל ציון אלכסנדר
געְּ גּועי בָ נּו לִּי ביִּת

וְּ ִּהנֵה א ְּּת ׁשָ בָ ה הבי ְָּתה

א ְּרבָ עָ ה ִּקירֹות ׁשֶ ֵאין נֹופְּ לִּים

ה ִּחיּוְך הָ ע ִּּתיק ִּמ ְּתאזֵן

צְּ חֹוק פָניְִּך עֹוד זָכּור לִּי

משק כ ְּנפֵי הנְּׁשָ מָ ה

רּוׁשים.
ל ְִּּקמָ טי החֲ ִּ

מחֲ ִּריׁש ָרעָ ה

הָ לכְּ ְּּת ָרחֹוק ילְּדָ ה ׁשֶ לִּי,

מֵ ִּסיר סָ פֵק.

ִּה ְּׁשא ְּר ְּּת נפְּ ִּׁשי הֹומָ ה.
יאי אֹור,
הָ בִּ ִּ

ֵאצֵ א לשָ דֶ ה

ֶק ֶרן ׁשֶ מֶ ׁש נֶחָ מָ ה.

אתְך.
ל ְִּּקטֹף מנְּגִּ ינֹות ל ְִּּק ָר ֵ
ילְּדָ ה ׁשֶ לִּי,

ֵאצֵ א לשָ דֶ ה

בֹואְך ׁשָ ר לִּי ֶאת היֹום הזֶה.
ֵ

אתְך
ל ְִּּקטֹף מנְּגִּ ינֹות ל ְִּּק ָר ֵ

רּוצִּ י ְּקטנָה,

ילְּדָ ה ׁשֶ לִּי

ִּהזָהֲ ִּרי,

בֹואְך ׁשָ ר לִּי ֶאת היֹום הזֶה.
ֵ

הדֶ ֶרְך עֹוד רבָ ה

רּוצִּ י ְּקטנָה,

אְך בְּ סֹופָּה אֲ נִּי לְָך ְּמחכָה.

ִּהזָהֲ ִּרי,
הדֶ ֶרְך עֹוד רבָ ה

*טל ציון אלכסנדר ,תלמידת כיתה י' באולפנת
בנ"ע לכיש ,היא נכדתה של שוש אשר.

אְך בְּ סֹופָּה אֲ נִּי לְָך ְּמחכָה.
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