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הדלקת נרות - 16:27 צאת השבת - 17:26
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בחירות

קטיף נטע רבעי באבוקדוילדי הגן בשדה הכותנה

מימין למטה  צילמה שני כהן, יתר התמונות: אליקים איטליהגיל לא קובע



מזל טוב!

בן בכורלהולדת הנכד לאביבה וגדי
לדרור ומיכל

לרונה כהן 

לרגל הודעתך  על ההחלטה

להינשא לתמיר (תושי)

מרכוס (מקיבוץ עלומים)

לדבורה ואלי 

ולכל המשפחה והשכנים

 

לאחר תפילת מוסף שיעור מפי 

נדיב או מאמין?

בנושא:

הרב שאול אלעזר שנלר  

(רם מישיבת כרם ביבנה )

לאחר תפילת ערבית ילמד: 

הרב אילעאי

ָרי כהן בת המצווה לשָׂ

לבת-אל ואיציק

ולכל המשפחה

-    לאחר תפילת ליל שבת

08:00    -
09:30    -
13:00    -

- לפי שעת הדלקת הנרות ביום שישי

שיעור בבית הכנסת 
שחרית

תפילת ילדים
מנחה גדולה 
מנחה קטנה 
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16:33- הדלקת נרות

16:42- מנחה קבלת שבת וערבית

שבת:

08:00 - שחרית ומוסף
 

13:00- מנחה גדולה

16:30- מנחה קטנה

17:26-צאת השבת

 תפילת מנחה בימי החול 16:40

שבת פרשת לך-לך



 מ"לך-לך" עד "לך-לך" - שיחה עם שלוש בנות מצווה
 

"ונתן לנו את תורתו"
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אחינועם לוי ויהל לב בנות כיתה ז', שנולדו בהפרש
של יום זו מזו, פתחו את שנת בת המצווה של כיתתן
בפרשת "לך לך" לפני כשנה. וָׂשַרי כהן (ביתם של
בת-אל ואיציק כהן) שנולדה כמעט שנה אחריהן,
סגרה השבוע את אירועי בת המצווה של הכיתה
בחגיגה מלאת שמחה. מעגל של שנה נסגר, ושאלנו

את שלוש הבנות על חוויית בת המצווה שלהן.

אחינועם: 

בת המצווה שלי היתה בשיא הקורונה. עשינו שבת
משפחתית, וביום שישי גיליתי שכל הכיתה שלי וגם
אני צריכים להיכנס לבידוד. אז כל האירוע היה

בחוץ והמסיבה לחברים נדחתה לשבוע שאחרי.

יהל: 

בת המצווה שלי נדחתה פעמיים כי היה חשש
מהתכנסויות בגלל הקורונה, אז לא ידענו מתי
החגיגה תהיה. בסופו של דבר חגגנו כרגיל בחדר

אוכל והיה מאוד כיף.

בשנה שעברה בבית ילדים עשו לנו מפגשים עם
אנשים מהקיבוץ כמו אילה עמיר. חלק מההורים
העבירו לנו פעילויות מיוחדות, כמו נסיעה לניצנים
בעקבות הלוחמת העברייה ופגישה עם ילדים
ממועדונית באשדוד. בגלל שהיו הרבה בידודים,
חלק מהפעילויות שתוכננו לא יצאו לפועל. כל אחת
מאיתנו גם עשתה דברים מיוחדים עם המשפחה

לכבוד שנת הבת מצווה. 
אחינועם, טיילה מים אל ים עם אביה ועם אחיה,
יוגב. יהל עשתה מסלולים בגולן עם אבא, וָׂשָרי

עשתה טיול משפחתי לתאילנד.

קצת על שנת בת המצווה:

בת המצווה שלי היתה האחרונה בכיתה. למזלי לא  
ָׂשָרי:

היינו צריכים לדאוג מהקורונה כי המצב כבר יותר
טוב. כיף שלמחרת בת המצווה היה יום הבחירות
וכולם היו בחופש וכך יכלו להישאר לחגוג איתי עד

מאוחר.

מאת: שרון לב

 

שם: אחינועם לוי, יהל לב וָׂשַרי כהן

מקום: קבוצת יבנה

מועד בת המצווה: השנה

קריאה בתורה:  עלייה לתורה בשמחת תורה

משהו מהפרשה
מתוך הדברים שאמר השבוע איציק אבא של ָׂשַרי

בחגיגת בת המצווה, על החיבור לפרשה:
בפרשת לך לך אברהם אבינו מקבל ציווי לצאת
מארצו, ממולדתו ומבית אביו. זה מאוד דומה למה
שקורה בבת מצווה. לפני גיל בת המצווה, הילדה
גדלה לבית מסוים, עם דרך מסוימת וזה מה שהיא
יודעת ועושה. מגיל בת המצווה, הנערה יוצאת
מביתה, היא כבר בוחרת ומחליטה שזו הדרך שלה.
יש פה עניין של ציווי וגם בחירה לקיים את המצוות. 

 

מימין: אחינועם, יהל וָׂשַרי



מצאתי את אחותי
שמעה מפיה של שרה ברוכי:  דינה ספראי
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מיד לאחר בר המצווה של נכדה, איתן,
יצאה שרה ברוכי למסע להגשמת
משאלה שמפעמת בה: לפגוש את
"אחותה המאמצת", אחות שעד לפני

שלוש שנים לא היתה מודעת לקיומה. 
 

לפני למעלה משלוש שנים כשעברתי על ניירות

ישנים של אמי, חולדה, מצאתי התכתבויות עם

משפחת קונטי שהיא המשפחה שאימצה אותי

כשהייתי בערך בת ארבע. היתה זאת תקופה מאוד

קשה של רדיפות אחרי היהודים בפירנצה. אמא

הכניסה אותי למנזר ואח"כ הוציאה אותי משם

ומסרה אותי למשפחת קונטי. במכתבים של משפחת

קונטי לאמי מצאתי הרבה מאוד אהבה וזיכרונות

חמים מהתקופה הזאת על אף שהייתי אצלם שלושה

חודשים בלבד. לא הכרתי את המכתבים האלה. 

המאמצים שלי, דינה וצ'זרה קונטי, היו אנשים

מבוגרים שחיו עם שתי בנותיהם. קצת אחרי

שעזבתי נולדה נכדתם, לאורה. אחד המכתבים ריגש

אותי במיוחד: לאורה כתבה לאמא שהיא בת יחידה

והיא כל כך רצתה אחות, וכל חייה ראתה בי את

אחותה הגדולה. כשראיתי את המכתבים האלה

התרגשתי מאוד והיה לי ברור שאני אחפש את

לאורה. רק אחרי למעלה משנה של חיפושים

הצלחתי ליצור איתה  קשר,  ומאז  אנחנו  בקשרים

טלפוניים, מסיימות תמיד בחיבוק מרחוק ובציפייה

להיפגש. רק עכשיו, אחרי שהקורונה שככה קצת,

יכולתי להתפנות ולבצע את התוכנית הזו. יצאתי  

 

גילוי המכתבים
נכנסנו לבית ועל השולחן היו פרושות תמונות.

תמונה שלי מהילדות, תמונות שאמא שלי שלחה

להם מהחתונה שלי ולאורה שמרה אותן מכל משמר.

והיו שם גם שלושה מכתבים של אמא שחיכו לנו.

התמונה שלי היא מגיל ארבע, בשמלת קטיפה

שחורה עם צווארון לבן. אני מכירה את התמונה

הזאת.  לאורה  אומרת  שהתמונה  עומדת אצלה על 

הגענו לבית של לאורה. לאורה חיכתה לנו מחוץ

לבית, נפלנו זו לזרועותיה של זו בחיבוק ממושך.

אף עין לא נשארה יבשה. 

הפגישה עם "אחותי" לאורה

בתי, נעמה אחייניתי שהיתה גם התחקירנית

שמאחורי המסע, ושתיים מנכדותיי, חדוה (הבת של

שירה) ושי (הבת של יעל), שלומדת באיטליה. 



בית הכנסת בפירנצה 

ביום שהתפנה בין שני המפגשים סיירנו בפירנצה

עם אור, מדריכה של תיירים ישראלים. ידענו

שבמסלול שלה היא מספרת את הסיפור של

משפחתנו. כשהגענו לכיכר שבה היא נוהגת לשלוף

את הספר של אמי ולספר את הסיפור המשפחתי,

היא פנתה אלי בהפתעה ואמרה: "ועכשיו, שרה,

תספרי את את הסיפור?". עמדתי שם, בכיכר בעיר

הולדתי בה נאלצתי להסתתר, וסיפרתי ללא הכנה

מוקדמת את אותו סיפור שאני מספרת בקהלים

שונים: תלמידי בית ספר, חיילים ומבוגרים. קהל

כזה עוד לא היה לי. כשסיימתי השתררה שתיקה.

רבים מהנוכחים הזילו דמעה. 

בחלק ממסלולנו הצטרפו גם צלם וידאו ונהג.

שניהם היו שותפים מלאים גם למסע הרגשי,

וכשנפרדתי מהצלם אמרתי לו: "צילמת לא רק

במצלמה, אלא גם בלב". 

הטיול בעיר פירנצה

 

הקשר החזק הזה יימשך, כמובן. ומי יודע, אולי 

נזכה לראות את לאורה מבקרת בארצנו.

 

ומה בהמשך?

משם נסענו לבית הכנסת הגדול של פירנצה, שם היו

שורשי המשפחה. סבי, פרופ' מ"ד קאסוטו, היה רב

הקהילה לפני עלייתו לארץ, ובעקבותיו כיהן

בתפקיד בנו, הרב נתן קאסוטו, אחיה של אמי.

בתקופת המלחמה פעל נתן במחתרת למציאת

הביקור בבית המשפחה המאמצת
הביקור השני שלנו היה בביתה לשעבר של המשפחה

המאמצת. הבית שוכן בפרוור מרוחק של פירנצה,

ועד כה בסיוריי השונים עם בני המשפחה הייתי

מגיעה לקצה העיר ומצביעה לכיוון הבית אבל אל

הבית עצמו לא הגעתי. אינני זוכרת את הבית, וגם

כעת, כשעמדתי לפניו, לא עלה בי שום זיכרון. 

הגענו לבית. בראשי התרוצצו מחשבות על אותה

ילדה בת ארבע שנפרדת מאמא, ונשארת בידי

אנשים זרים. לאורה הצביעה לכיוון הכביש שממש

מעברו השני עמדה מפקדה גרמנית. 

לסבא של לאורה, כך מספרת אמא בספרה, היה

שדה מחוץ לעיר. בבוקר הוא היה לוקח אותי על

הכתפיים אל השדה ובערב היה שוב מרכיב אותי על

כתפיו בחזרה הביתה. בצהרים אחת מבנות המשפחה

היתה מביאה לנו ארוחה. היה יותר בטוח להיות

מחוץ לעיר. 

שאלנו את לאורה איך היא מסבירה את זה שהסבים

שלה הסתכנו בהסתרת ילדה יהודיה תחת אפם של

הגרמנים, היא ענתה בפשטות: "בילד לא נוגעים".

 

המדף באופן קבוע ושהיא כל החיים ציפתה ליום

שבו תפגוש אותי, וגם עשתה מאמצים לחפש אותי.

התמונה מלווה אותה, וגם כשעברה מבית לבית

התמונה המשיכה לעמוד על המדף. 

שמענו מלאורה על משפחתה, ואני הבאתי בין

השאר אלבום שהכנתי לקראת הפגישה עם תמונות

של כל צאצאיי. היה מפגש מאוד מאוד מרגש. ישבנו

כמעט כל הזמן כשאנחנו אוחזות ידיים. מדי פעם

שוב התחבקנו, והעברנו בינינו את הקשר הזה

שקשה להכיל את עומקו. 
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מקומות מסתור ליהודים, ונרצח ע"י הגרמנים

בצעדת המוות בסוף המלחמה. עמדנו ליד לוח

הזיכרון שמזכיר את בני המשפחה, וביניהם גם אבי

שנרצח, גם הוא, באושוויץ. נפגשנו עם הנהגת

הקהילה, ולאחר ארוחה נפרדנו בהתרגשות מלאורה.



60 שנה - זכרונות משנת ההכשרה
מרים שליסלברג
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מהם: "יופי, ועכשיו איך תאכלו את המנה

העיקרית?" שטפנו את הקערות והחזרנו לשולחן...

גרנו ב"מחנה הנח"ל”, באזור שהיום כולל את בניין

ההכשרה והמדגרה, ואז היה שטח פתוח עם מספר

צריפים בעלי 3 חדרים כל אחד, מועדון קטן ורחבה.

תנאי הדיור היו קצת יותר טובים מאשר ב"מושבה",

שם גרנו באוהלים, אבל כמובן רחוק ממה שהיינו

רגילים בבית. וגם המשטר היה לא בדיוק של מחנה

קיץ. המדריכים, מיכל פרלמן ז"ל ורחל הישראלי

ז"ל, עבדו קשה לחנך אותנו. 

   התוכנית כללה חצי יום עבודה וחצי יום לימודים,

וכמובן לא היה אף אחד שהיה רגיל לעבודה פיזית

קשה. לא פלא שאיחרנו ללימודים בחצי השני של

היום. אבל התרגלנו. התרגלנו גם לשירותים

ולמקלחת מחוץ לחדר, כמו בקמפ מושבה. אבל

לתורנות של שריפת הנייר החום, ששימש לנייר

טואלט, לא כ"כ התרגלנו.

   האוכל היה "על הפנים" לעומת האוכל של אמא.

אכלנו הרבה יותר מדי לחם ולחמניות טריות, ישר

ממאפיית הקיבוץ, ופודינג שוקולד בארוחת בוקר!

על קורנפלייקס עוד לא שמעו, ואפילו החלב הרתוח

לא היה לטעמנו. על הקציצות של ארוחת הצהריים

היו אומרים שברכתם היא "המוציא", בגלל כמות

הלחם שהכילו. לא היו הרבה אפשרויות לקפוץ לעיר

הגדולה ולתגבר את התפריט בקיוסק או במסעדה.

אשדוד היתה בחיתוליה, ולא היה מה לצפות מגדרה

או מיבנה. חיכינו בכיליון עיניים לעוגות השבת

ול"חלוקה" של ממתקים ועוגיות פעם ב...

   גם האכילה היומיומית בחדר האוכל היתה בעייתית

בשבילנו. באותם הימים לא היה "שירות עצמי" אלא

שירות ישר לשולחן באמצעות מלצרים שהביאו את

האוכל בעגלות. הבעייה: בגלל השיטה הזאת היו.

בספטבמר 1962 הגיע לקיבוץ מחזור ו' של ההכשרה

האמריקאית, תכנית לחברי בני עקיבא מחו"ל, רובם

בוגרי כיתה י"ב, שרצו לחוות את החיים בקיבוץ,

ובארץ בכלל. התקווה היתה שנחזור לחו"ל, נעבוד

בתנועה, ולאחר סיום הלימודים נעלה ארצה.

היום, יש בארץ מאות תוכניות שנתיות לבוגרי תיכון.

אבל אז, דחיית הלימודים באוניברסיטה היתה מאוד

יוצאת דופן. היועץ שלי בתיכון היה בהלם שרציתי

"לבזבז" שנה בארץ, אחרי שכבר התקבלתי

gap year -לאוניברסיטה. במרוצת הזמן, שנת ה

נעשתה להיט.

   היינו קבוצה של כ-30 צעירים, רובם מארה"ב, עם

נציגות גדולה מניו יורק ומשיקאגו, חבר'ה שהשליח

הצליח לשכנע את הוריהם שכדאי לעשות שנה

בקיבוץ – והיו הרבה הורים שלא השתכנעו! לא ידענו

בדיוק מה מחכה לנו, אבל הייתה תחושה של

הרפתקה, שנה בלי ההורים, מעין "קמפ מושבה"

ממושך. אבל חיכה לנו הלם תרבות רציני.

   ה"הרפתקה" הקיבוצית הראשונה התרחשה בליל

שבת הראשון, בחדר האוכל הישן. אחרי שסיימנו את

המרק, שנאכל מקערות פלסטיק רחבות, אספנו יפה

את הכלים כדי לעזור לתורנים. ואז צחק עלינו אחד 

"הבחורות היו רגילות ללבוש
גי'נסים כמו אלה של הבנים, עם

רוכסן קדימה. הנשים במחסן
הבגדים היו המומות מהרעיון"
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צריכים למלא שולחנות, ולא לשבת סתם איפה

שרוצים. אנחנו לא רצינו לשבת בשולחן שבו לא

היכרנו אף אחד, ואפילו התביישנו לבקש שיעבירו

לנו קנקן המיץ או קערת הירקות. אז עמדנו בצד

וחיכינו שמישהו מהחבר'ה הגיע, כדי לשבת ביחד.

התקשורת היתה סיפור מסובך. קשה להאמין היום,

בעידן הסמארטפון, כמה קשה היה להיות בקשר עם

ההורים בחו"ל. למדנו, לפחות חלק מאיתנו, לכתוב

מכתבים! לא היו טלפונים בבתים. היה טלפון ציבורי

אחד, בתוך משרד סגור, והיה צורך להזמין שיחת

טלפון אחרי תיאום עם ההורים, ולעמוד ולחכות

לשיחה המיוחלת. תמיד בלילה, כי היה יותר זול,

ובגלל הפרשי הזמן של 7 שעות לפחות. גם לא היו

הרבה הורים שהגיעו לביקורים, כפי שקורה היום.

הטיסה לארץ היתה הרבה פחות שגרתית (אנחנו

הגענו לארץ אחרי הפלגה של שבועיים).

אנחנו, שגדלנו עם טלוויזיה מגיל צעיר, גילינו

פתאום שיש חיים בלי טלוויזיה, ואפילו כמעט בלי

רדיו. הטרנזיסטור לא היה מקובל, ובקיבוץ היו רק

כמה מכשירי רדיו ציבוריים, אחד במועדון לחבר,

שהתכנסו סביבו הקיבוצניקים כדי לשמוע חדשות

בערב. אפרופו חדשות: למרות שחשבנו שהעברית

שלנו די טובה – אלה שלמדו עברית כבר מכיתה א' –

גילינו שיקח לנו עוד הרבה זמן עד שנוכל להבין את

הדיווחים המהירים של הקריינים.

 

ובכל זאת התרגלנו, ולמדנו להתמודד עם אורח חיים

שונה. למדנו גם להעריך את הפשטות והצניעות,

וכמובן גם את הדיוק הייקי. חלק מצאו את מקומם

בעבודה, וחלק פחות, רובם מאוד התקשרו למשפחות

שאימצו אותנו ונתנו לנו להרגיש בבית. נהננו גם

מחיי החברה שלנו בהכשרה ומן הקשר עם

המדריכים. היו טיולים, יציאות לסרטים, סמינר

תורני בירושלים עם הרב חיימקה דרוקמן הצעיר,

סמינר קיבוצי בשדה אליהו, והרבה חוויות טובות.

השנה שינתה את כולנו.

מתוך 33 משתתפים בתכנית, 18 חזרו ארצה. הגיעו

לקיבוץ מויש וסטרייך, מרב ומרים שליסלברג, נח

גולדברג שנאלץ לחזור הביתה, ומייקל יהושע ז"ל.

רבים מחברי השבט שלנו, גם אלה שלא היו בהכשרה,

עלו ארצה, ואנחנו בקשר עם חלק מהם מאז שהיינו

ילדים – וזה היה מזמן.

 

גם בנושא הביגוד היו הפתעות. הבחורות היו רגילות

ללבוש גי'נסים כמו אלה של הבנים, עם רוכסן

קדימה. הנשים במחסן הבגדים היו המומות מהרעיון.

גם כמות הבגדים שהיתה טבעית בשבילנו היתה

יוצאת דופן בקיבוץ. באותה התקופה כל בנות

הקיבוץ לבשו בשבת חולצה לבנה וחצאית. ואנחנו..

הארון הבודד בחדרים שלנו היה צר מלהכיל את

הגרדרובה של 3 בנות אמריקאיות – למרות שחשבנו

שלא הבאנו "הרבה".

מחזור א' של ההכשרה. במרכז התמונה - המדריך, צוריאל אדמניתצריף במחנה הנח"ל



מה העבודה הזאת
ראיינה: דינה ספראי
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 מה הרקע שלך? 
הביתה בשעות הערב, ולעיתים אחרי שמיה, בתי,

הלכה לישון פתחתי שוב מחשב ועבדתי. במשך כ-11

חודשים החלפתי עובדת שהיתה בחופשת לידה. היא

חזרה לעבודתה, ואני ילדתי את בתי השנייה ויצאתי

לחופשת לידה. בסיום החופשה הציעה לי החברה

עבודה בסניף אחר קצת יותר מרוחק, בקרית גת או

בתל אביב. לא שללתי, והתכוונתי לחשוב על זה. 
 

   במקביל, מש"א בקיבוץ הציעו לי להחליף את עדי

אפרת כמרכזת תחום עבודת חוץ במש"א. הופתעתי

ושברתי את הראש אם אני רוצה לחזור לעבודת חוץ

כל כך מהר, או לחזור לעבוד בקיבוץ ולהיות קרובה

לבנותיי. היו לי חששות מהתפקיד בקיבוץ. הבנתי

שאני צעירה מדי, לא מבחינת הניסיון בעבודה אלא

מבחינת הוותק וההתנסות הקצרה שלי בחיי הקיבוץ.

חששתי גם שזה ייצור מתחים וחוסר נעימות מול

חברי המשק, שרבים מהם אני עדיין לא מכירה. לאחר

מספר ימים של מחשבות, החלטתי לקחת את התפקיד

ולנסות. 

כל שבוע, בימי חמישי, אני

זוכה למפגש עם מעיין

זלקינד. היא, ליד שולחנה

כמרכזת תחום עבודת חוץ

ויזמות במש"א, ואני בשולחן

הסמוך, מכינה עם מרים

שליסלברג את מבית לקראת

ההדפסה. בין גיליון לגיליון

הקדשנו זמן להיכרות מעמיקה

יותר עם מעיין. 

מעיין: "במקור אני מפתח תקווה. למדתי לתואר

ראשון פסיכולוגיה ומשאבי אנוש באוניברסיטת

אריאל.  סיימתי את התואר ועם נישואיי לשלומי,

באתי לקיבוץ. עוד לפני שהגעתי לכאן, למדתי

לתעודת "חשב שכר בכיר". כאן העבודה הראשונה

שלי היתה במפעל השעונים כאחראית על פרויקט

שהתחיל אז – השיווק דרך "ג'נטלמן", רשת חנויות

גדולה עם כ-40 סניפים, המוכרת בין היתר שעונים.

הייתי אחראית על הקשר עם ג'נטלמן,.זה כלל מעקב

אחרי הסחורה, אספקה, החזרות, תקלות, תשלומים,,

וטיפוח קשר חם בינינו כספקים לבין מנהלי החנויות.
 

  במקביל לעבודתי בשעונים, למדתי בשנתיים

הראשונות לתואר שני ייעוץ ופיתוח ארגוני בקריה

האקדמית ת"א יפו. לימודים אינטנסיביים כולל

פרקטיקום כך שהשילוב היה אינטנסיבי, ותודה לאל

צלחתי את האתגר. בשנה השלישית, כשעבדתי

בשעונים במשרה מלאה, "התבשלתי" בשאלה: מה

הלאה? עם כל זה שהעבודה פה היתה מאוד מאתגרת

ומספקת, מה שלמדתי היה משאבי אנוש. מש"א נענו

לבקשתי לחפש עבודה בתחום, מחוץ לקיבוץ,

ומצאתי 

   הבנתי שניתנה לי מתנה. התפקיד הזה הוא בדיוק

מה שלמדתי, אבל בפן הקיבוצי, שזאת עוד התנסות

חשובה. בקרוב תסתיים לה שנה ראשונה בתפקיד ויש

לציין שאני מאוד נהנית. אני מאמינה שכל בן אדם

 עבודה בחברה בשם "תקשוב"

– חברה גדולה המונה

כ-10,000 עובדים, ולה 36

סניפים מהצפון ועד לדרום.

התמזל מזלי שהתקבלתי בסניף

הקרוב, באשדוד, לתפקיד של

רכזת משאבי אנוש., והייתי

אחראית על כ-400 עובדים.

העבודה היתה מאוד מאתגרת.

מסביב לשעון.   הייתי  חוזרת  

תחום עבודת חוץ ויזמות במש"א 

אחראית תקציב אישי

                              מעיין זלקינד

בניין משרדים בקבוצת יבנה

כרטיס ביקור



מכיוון שלמדת לימודי חשב שכר, את מרגישה שאת

מביאה ערך מוסף למי שנמצאים בצומת לגבי

המשכורת שלהם? 

את יוזמת פנייה לאנשים, שיבקשו העלאה? 

לאחרונה קיבלת על עצמך את נושא התקציבים.

איך זה משתלב עם העבודה במש"א?

מביא לתפקיד את האופי שלו ואני משתדלת לעשות

את הכל בעדינות ובנועם. גם במקומות שצריך

להיות קשה אני ממש משתדלת להתנצל כשאני

שואלת שאלה שעלולה להיתפס כחדירה לפרטיות

ולחיים האישיים. בסוף אין מה לעשות, אנחנו

מערכת, ודוסי ואני צריכות לתת בסוף דין וחשבון

למי שמנהל את העניינים ושואל מה קורה עם אדם

זה או אחר.  

אמנם הוותק שלי בתפקיד הוא לא כזה גדול ואני

מניחה שבמשך הזמן אני אפגוש עוד ועוד מקרים.

פנו אלי מספר עובדים שחשבו שמגיע להם יותר

ושאלו איך לעשות את זה נכון, וביחד אנחנו

שוקלים האם, ואיך ומתי כדאי לעשות את זה.

לפעמים מתקשרים אלי בהתרגשות לספר על

העלאת שכר. על אף שהשכר לא מגיע לכיס האישי

שלנו, זה עושה טוב על הלב. זה ביטוי להערכה

כלפי העובד.  

אני דוגלת בכך שעובדי החוץ ירגישו שהם חלק

מהמקום הזה, שהם יבינו כמה הם תורמים לקהילה

ולבית, גם אם רוב שעות היום הם בחוץ. חשוב לי

שיראו את מש"א כמקום זמין, שדלתו פתוחה ואפשר

בכל עת ומצב לפנות אליו, אם כדי לעדכן במשהו

טוב שקרה, ואם בנושאים מינהליים – להביא אלינו

בקשות וצרכים, ולדעת שאנחנו עושות את זה באמת

בחיוך גדול. מי שאנחנו נפגשות איתו, לרוב, בסוף

הפגישה אומר: תודה ,היה לי נעים. מאוד מאוד

חשוב לי שיצא מפה עם "זה לא היה כזה נורא". 

זה מאוד מעניין. רבקה שריד סיימה את התפקיד

בהנהלת החשבונות. כל השנה היה לי ממשק איתה

כי היא עבדה במשרד הבריאות במשרה חלקית.

שאלתי אותה איך העבודה, עסקנו בתלושי שכר,

התעניינתי איך הנסיעות, ומדי פעם היא ציינה שיש

סיכוי שיגדילו לה את המשרה. לא תיארנו לעצמנו,

לא אני ולא היא, שאני זאת שתיכנס באופן חלקי

לנעליה. ברגע הראשון, כשתולי ודוסי שאלו אותי

אם אני יכולה לקבל את התפקיד, אמרתי לעצמי:

רגע, זה עוד ממשק רגיש עם חברי יבנה. אבל אחרי

שבדקתי כמה זמן נדרש לכך, והתברר שהלחץ

מתנקד בעיקר לקראת סוף החודש עד לחלוקת דפי

התקציב. העבודה השוטפת במהלך החודש לא

אמורה להתנגש עם משרת מש"א מכיוון שהלו"ז

נתון בידיי. החודש הקרוב הוא ההתנסות הראשונה

בשילוב הזה. 

תקרה ואין לאן לזוז, כמו, למשל, במערכת החינוך

שפועלת על פי טבלת שכר קבועה, בלי אפשרות

לזוז ימינה או שמאלה. אנחנו במעקב. 

מה החזון שלך?

מאז שאני בבניין המשרדים אני מרגישה הרבה יותר

מחוברת לקיבוץ. בשעונים הייתי בנישה שאין לה

ממשק עם חברי הקיבוץ. אני מרגישה היום הרבה

יותר משמעותית לקיבוץ ושהקיבוץ משמעותי לי.

כדי לסבר את האוזן - לא היה לי מושג איזה מבצע

זה להפיק חתונה. פתאום קלטתי באיזה עומס נמצא

המטבח בתקופה האינטנסיבית של החתונות,

ומצאתי את עצמי מפנה זמן כדי לקחת חלק

במאמץ. 

   אני מכירה מקרוב הרבה יותר אנשים. התפקיד

מפגיש אותי עם מגוון רחב של חברי יבנה וזה

היתרון בתפקיד כמו זה - כל אדם הוא עולם

ומלואו, ואני שמחה מאוד על הזכות להכיר אנשים

מקרוב. יש ערך לכך שאחד מבני הזוג עובד בקיבוץ.

כשהאחד מגיע בערב מעבודתו בחוץ, ובאופן טבעי

מנותק יותר, השני יכול להשלים לו את החיבור

הזה. 

איך ההרגשה לעבוד בקיבוץ? 

לפני שהגעתי לכאן, היה פרויקט גדול שבדק מתי

בפעם האחרונה העלו את השכר לעובדי חוץ, אז

הנושא די מוסדר  כרגע.  יש גם תפקידים שיש בהם
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צוות הבנייה מדווח
זוהר ברטוב
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סיום שלב אבן דרך 1:

 

 

העבודות בשטח מתקדמות על פי התוכנית וניתן

לראות כבר קירות רבים בבתים הנבנים בשכונה.

חדי העין שמו לב ששיטת הבנייה חדשה ושונה ממה

שאנחנו מכירים.

  באופן מסורתי, לצורך בניית שלד המבנה מורכבות

תבניות מלוחות עץ המחוברים זה לזה ליצירת דופן

חזקה להכלת הבטון הטרי עד להתקשותו, כשבתום

היציקה מפורקות תבניות הבנייה ממקומן ומפונות

כפסולת בניין.

  בפרויקט הזה בחרנו, ביחד עם הקבלן, בפתרון

ICF חדשני של שיטת בנייה בתבניות שנקראת

Insulating Concrete Forms)), במסגרתה
נעשה שימוש בתבניות בנייה מודולריות ומוכנות 

בימים אלו אני בשלבי חפיפה אחרונים עם ניר גלס

לקראת כניסתי להובלת צוות הבנייה.

  לפני תחילת הדיווח אני רוצה להודות לניר על

שלוש שנים פלוס...פלוס... של הובלת פרויקט

הבנייה, החל מהגדרות התכנון היישובי, בחירת

היועצים השונים וחברת הניהול, איפיון הדגמים

השונים של המבנים, בחירת הקבלנים, ועבודה אין

סופית מול אותם קבלנים על מנת להגיע לתוצאות

הרצויות... על עבודה אינטנסיבית עם ומול הדיירים

בפרויקט, שלרוב ידעו לפרגן ולהודות ולפעמים

קצת פחות. על כל אלו ועוד - תודה רבה!! (ולקורא

ניר, אנחנו עוד לא משחררים אותך כל כך מהר

מהצוות. הניסיון והידע שלך חשובים להמשך

הפרויקט...)
 

ונעבור לדיווח:

בחודשים האחרונים אנחנו עסוקים בארבעה

פרויקטים במקביל: סיום שלב אבן דרך 1; פיתוח

השטח  באבן  דרך  1;  תחילת  עבודות  באבן  דרך 

2-א'; הכנת תיקי דייר לאבן דרך 2-ב'.

 

השכונה המערבית כבר מאוכלסת במלואה, וגם

השכונה המזרחית בשלבי אכלוס מתקדמים. יחד עם

זאת, כפי שכולנו חשים ורואים, ישנם עיכובים

רבים מצד הקבלן בשלבי המסירה ובסיום העבודות

השונות בבתים, גם במעטפת החיצונית של המבנים,

אבל, לצערנו, גם במערכות שונות בתוך הבתים.

אנחנו עושים מאמצים גדולים מאד להביא את

השלב הזה לסיום, כולל הכנסת קבלני משנה

מטעמנו שמשלימים את מה שהקבלן לא מבצע

לשביעות רצוננו. כולי תקווה שבקרוב נוכל לברך

סוף סוף על המוגמר.

פיתוח השטח  של אבן דרך 1:
בשכונה המערבית הסתיימו רוב עבודות הפיתוח:

המסלעות במקומן, השבילים יצוקים ומנורות

הרחוב מאירות. 

   בשכונה המזרחית העבודות עדיין נמשכות, אבל

גם כאן, השכונה כבר קיבלה צורה ואנחנו לקראת

סיום.

   פרויקט מרכזי שנדחה לאביב הקרוב הוא גינון כל

השטח. היו לנו מספר שיקולים לדחיה: תקופת

החורף הקרה, שמתאימה פחות לשתילה וקליטת

הצמחים, תשתיות בחפירות רבות בשטח, שישקעו

בעקבות הגשמים ויצריכו טיפול נוסף לקראת

שתילה, עשבים שיצוצו באדמת הגינון החדשה עם

הגשמים, ובעזרת ריסוס מסודר לפני שתילה -

 יתמעטו בצורה משמעותית. 

 למרות חוסר הנוחות לדיירים והיתכנות לסחף

אדמה במקומות מסויימים, בעצה אחת עם כל

היועצים, החלטנו כאמור להתחיל לשתול באביב.

 

אבן דרך 2-א: (צפון שדרת הברושים)



בברכה ועדת תרבות

ביום שני כ' בחשוון (14/11) בשעה 20.00
באולם האירועים, בחסות המתנ"ס 

סינמה קפה - "לוס אנג'לס דרום"סינמה קפה - "לוס אנג'לס דרום"  
מחזמר דוקומנטרימחזמר דוקומנטרי      

ביום ראשון כ"ו בחשוון בשעה 20.30 באולם האירועים 

חג הסיגד - סיפור עליה מרתק,חג הסיגד - סיפור עליה מרתק,  
שיחה וטעימות,שיחה וטעימות,  

בהשתתפות משפחת מוטי ואלסה איילהבהשתתפות משפחת מוטי ואלסה איילה

מה בתרבות
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להרכבה, לתוכן יוצקים את הבטון הטרי. לאחר

יציקת הבטון, נותרות תבניות הבנייה במקומן

והופכות למעשה לחלק אינטגרלי מהמבנה המוגמר,

תוך שהן מספקות שתי שכבות בידוד תרמי

ואקוסטי, פנימית וחיצונית, עליהן מבוצעות

עבודות הגמר לחיפוי הקירות. 

  לשיטה זו יש יתרונות רבים: קלות ומהירות

ביצוע, קיצור לו"ז הבנייה, ניקיון באתר הבנייה,

בידוד תרמי מעולה, שחוסך בהוצאות אנרגיה בקיץ

ובחורף, ובידוד אקוסטי מעולה.

  קיצור לו"ז הפרויקט, יעילות ומהירות הביצוע,

מאפשרים לקבלן לבנות מבנים מבודדים כאלו ללא

תוספת עלות לעומת בנייה קונבנציונלית.

 תכולת הדירה של כל משפחה, כאשר אנחנו יודעים

מניסיון קודם, שככול שההגדרות שלמות וחתומות

לפני תחילת הבנייה עצמה, כך יכולת הקבלן לדייק

ולסיים את העבודות בזמן ללא חריגות וטעויות,

עולה בצורה דרמטית. 

  הכניסה הפיזית לשטח הבנייה של אבן דרך 2-ב,

לצורך פירוק המבנים הקיימים ותחילת הבנייה

החדשה, מתוכננת אי"ה לסוף ינואר 2023.

   במקביל לכל אלו, התכנס השבוע הצוות שמתחיל

לבחון את מיקום הבתים באבן דרך 2-ג. דיווחים

מסודרים יימסרו כשהתמונה תהיה יותר שלמה

וברורה.

עד כאן להפעם...

 

 שנדע כולנו לברך על הטוב ושיהיה לכולנו

בהצלחה,

                       זוהר וצוות הבנייה

 

רשמו ביומנים -רשמו ביומנים -  
  

שבת יבנאית תתקייםשבת יבנאית תתקיים  
בשבת פרשת חיי שרה,בשבת פרשת חיי שרה,

.. 18-19.1118-19.11 כ"ד-כ"ה בחשון, כ"ד-כ"ה בחשון, 
  

טורניר כדורגל ענפים ביוםטורניר כדורגל ענפים ביום
רביעי, כ"ב חשון, הרביעי, כ"ב חשון, ה16.1116.11

עשרים המשפחות המשובצות לאבן דרך 2-ב עמלות

בתקופה האחרונה על הכנת תיקי הדייר עבור

דירתם החדשה. תיקי הדייר מגדירים את 

אבן דרך 2-ב: (דרום שדרת הברושים)



יום שני  י"ג בחשוון
15:45  (7.11)

 

 התכנסות ב"חצר
המשק" ליד הנגרייה

חג המשק

הבחירות מאחורינו ואפשר לחזור למסלול.

אז כווולם מוזמנים לחג המשק, ולא חשוב מה

הצבעתם.
 

מה יהיה שם?

נתחיל ב"ארוחת ארבע" בצל עצי הפיקוס מדרום

לחדר האוכל. 

לאחר מכן נוזמן לצפות בתהלוכת טרקטורים ישנים

וחדשים. 

נקבל אותם בשירה.
 

בהמשך נוזמן למופע מוזיקלי של הנוער הנפלא

שלנו בהנחיית אושר כהן.
 

לאחר מכן נתפצל:

- להורים וילדים - הפעלות בחצר המשק 

- למעוניינים: משחק "בינגו מורשת יבנה" בחדר

האוכל

 
 

נסיים בהרקדה המונית על הפרגולה בהנחיית ינאי

ריין.

 

בואו לשמוח בחג המשק שלנו
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             בחרנו!! חג המשק            

דני הרץ

 מעורבותנו בחברה הישראלית 

לחברים שלום,
 

המעורבות החברתית שלנו ועשייתנו למען החברה

הישראלית היא סלע קיומנו כקיבוץ. אנו מפעילים

לאורך השנים שורה של פרויקטים ציבוריים

ולצידם חברים רבים מעורבים בפרויקטים חשובים

אחרים ביוזמתם. 
 

אחד המשאבים היקרים לפרויקט מעין זה הוא

מגורים. "בניין ההכשרה" הוותיק (ליד המדגרה)

משמש זה 8 שנים כבית לגרעיני "צבר" שלנו.

במהלך שנה זו יתפנה הבית ואנו נמצאים בצומת

החלטה חשוב. 
 

ועדת צדקה ומעורבות והנהלת הקהילה מבקשות

להזמין אתכם לחוות את דעתכם, להשמיע וללמוד

על רעיונות לפרויקטים חברתיים נוספים שאנו

שוקלים לפתח בקבוצת יבנה. הערב יתקיים  ביום

רביעי, כ"ב במרחשוון, 16/1, בשעה 20:30 באולם

אירועים. 

הפרויקטים יוצגו על ידי חברינו ואנשים מקצועיים

מחוץ לקיבוץ ללימוד וליבון האפשרויות השונות

והאתגרים הכרוכים בהן. חברים יוכלו ללמוד

ולהביע את דעתם מהו פרויקט חשוב ומה מתאים

לקבוצת יבנה. 

החלטות תתקבלנה כמובן באספת החברים.   

1.   להמשיך ולקבל גרעיני "צבר"

2. לארח שלוחה חדשה של צהלי, מכינה

קדם-צבאית לבנות דתיות.

3.  לארח בית ספר של "רגבים" (בנים), המשלב

לימודים עם עבודה בענפי החקלאות.

4.  להקים, בשיתוף עם עמותת "אור שלום", בית

לצעירות מבתים חרדיים שנותקו ממשפחותיהן.

האפשרויות שתעלינה בערב זה:



דבורית אדר
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ביטוח בריאות 

"ידע הוא כוח..." 
נושא ביטוח בריאות וביטוח הפניקס כבר נפרש

בפני הציבור, אך עדיין נראה כי חשוב להבהיר

שוב את הדברים לטובת כיסנו המשותף והרצון

להיטיב ככל האפשר עם החבר. 

ביטוח הבריאות הקבוצתי של חברי קבוצת יבנה,

הינו חלק מביטוח הבריאות של תנועת הקיבוץ

הדתי. 

  בביטוח בריאות זה הצלחנו להשיג תנאים

מיטביים, בין השאר בשל חשיבות השימוש המשולב

והמושכל הן בביטוח המשלים של קופת חולים והן

בביטוח הבריאות בפניקס. 

    המשמעות היא שבכל תביעת ביטוח, נשאף לנצל

קודם את הזכויות מהביטוח המשלים בקופת

החולים, ונשלים את הנדרש בביטוח הבריאות

בהפניקס. באופן זה נוכל לשמור הן על עלויות

נמוכות בביטוח והן על החזר כספים מחברת

הביטוח לקיבוץ על תשלומים שלא נתבעו (מה שלא

ניתן לקבל מקופות החולים). הדבר חשוב ביותר

בתחום הניתוחים, אך גם בתחום תביעות הייעוץ,

הבדיקות האבחנתיות ועוד. 

 שירות פרטי או  מערכת ציבורית? 

בתכל'ס: 

חשיבות ההתייעצות לפני ביצוע הליך, או הוצאה

כספית בתחום הבריאות, נוגעת גם לנטיית מספר

רופאים (לשמחתנו לא גדול) להעדיף ביצוע פעולות

במערכת הפרטית, גם במקרים שמבחינה רפואית

חשוב ומומלץ לבצעם במערכת הציבורית. זאת בשל

המעטפת הרפואית המלאה וזמינות מהירה על ידי

הרופאים הבכירים ביותר במערכת הציבורית. 

לסיכום: 
למרות היות התחום הרפואי נושא אישי ורגיש,

החבר/ה אינם צריכים להתמודד אתו לבד. יש

לחברים מעטפת תמיכה בקיבוץ ומחוצה לו, בעלת

ניסיון רב לסיוע במצבים מורכבים. מוזמנים

להיעזר בה. 

  ולסיום, תזכורת: בחורף התחלואה משפעת עולה

ואנחנו ממליצים לכל הציבור לגשת למרפאה

בשעות הפעילות ולקבל חיסון נגד שפעת. 

בריאות טובה וחורף בריא!

בכל הוצאה רפואית, מומלץ להתייעץ עם
מנהלת הבריאות על הדרך הטובה ביותר

לפעול, לפני ביצוע כל תשלום או תביעה. 

בתחום הניתוחים, נעדיף לבחור מנתח שעובד
הן עם קופת החולים והן עם חברת הביטוח 

 

בכל תביעת החזר הוצאות, נבחן את הזכות

שמגיעה לנו מקופת החולים ואת היתרה נגיש

לחברת הביטוח. 
 

באופן הזה נוכל לשמור על קבלת שירות איכותי

ומיטבי בעלות הוגנת ונמוכה יחסית. 

(רשימות מנתחים מומלצים נמצאות באתר של

כללית וכל חבר יכול לראות את רשימת נותני

השירות, ובמקרה הצורך ניתן להיעזר במנהלת

הבריאות). 

משולחנה של מנהלת  ענף הבריאות



שמשון גוטליב
משולחנה של הקהילה
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לישיבת הנהלת הקהילה הוזמנו עדי קריק, מנהלת ענף

הווידאו, ושמוליק טסלר אחראי מוקד השידורים. מוקד

השידורים של הערוץ הפנימי הפועל כבר 30 שנה משדר

בטכנולוגיה מיושנת, מה שמוריד באופן חד את איכות

השידור. 

  בנוסף, ציבור בלתי מבוטל של חברים אינו צופה

בשידורים מסיבות שונות.

הנהלת הקהילה מעונייתת להעביר את השידור לרשת

האינטרנט. הדבר יאפשר לצפות בשידור באיכות הרבה

יותר טובה, בזמן גמיש ובנוסף אפשר יהיה להריץ

קדימה או אחורה. 

  אנחנו מודעים לרגישות הרבה ולכללים המחייבים.

מאז החלו השידורים עובדי הענף לדורותיהם מגלים

רגישות רבה לחומרי הצילום אותם הם עורכים. הם

פועלים בתבונה ומסירות והכל מתוך רצון שהשידורים

שיוצאים מבית היוצר של ענף הווידאו יהיו בעין טובה.

  בקרוב נתחבר לערוץ פרטי שהכניסה אליו תהיה

בשלב הראשון עם קוד כניסה. הקישור לשידור יישלח

לחברים ועליהם יהיה להקיש את הקוד. ועוד קבענו

שתוכנית מקומית לפחות בהתחלה תעלה בהשהייה של

48 שעות, כך שבמידה ומישהו ירגיש אי נוחות הוא יוכל

להסב את תשומת ליבם של היוצרים.

  מהלך זה יעלה את תפוצת השידורים ובעתיד אם הכל

ילך כשורה יחסוך בתשתיות אנלוגיות שכיום משקיעים

בהן כסף רב. 

השבוע הזה, הקרוב לסיומו, היה בסימן הבחירות

לכנסת ישראל. לפי מניין הקולות הצביעו ביבנה 414

בעלי זכות בחירה מתוך 598 (69.4%) כאשר תוצאות

ההצבעה התחלקו ממש שווה בשווה בין גוש השמאל

לגוש הימין. 

 

ביום הבוחר כשעתיים לפני פרסום תוצאות המדגם

התקיים בבית המדרש מפגש של פורום מרכזי הוועדות

והצוותים של אשכול חברה ופרט. במפגש דנו בשאלת

המכנה המשותף שיש למרכזי הוועדות והיכולות להניע

עשייה קהילתית. 

  המפגש היה ביוזמתה ובהנחייתה של חמוטל

דברת-איתן מרכזת האשכול החברה והפרט, והייתה לו

חשיבות מעצם המפגש, מהחשיבה המשותפת, ועצם

ההכרה בכך שרבות מהפעילויות שלנו שאותן מנהלים

מרכזי הוועדות הן פרי עבודה ויצירה משותפת. במסגרת

השיח החברים דיברו מצד אחד על הסיפוק בעשייה

למען הכלל, ומצד שני שיתפו בקשיים, כל אחד במקום

שהוא פוגש אותו.

  אחת השאלות המרכזיות שעלתה במפגש היתה כיצד

הקבוצה של מרכזי הוועדות מציבה מטרות משותפות,

שהמרכזית שבהן היא יצירת קהילה שיש בין חבריה

אמון, כבוד הדדי ונכונות לתרום. עצם החשיבה

המשותפת וההסתכלות של נושאי התפקידים יחד על

הקהילה שלנו כחברה אחת עם מטרות משותפות היא

חשובה, ואת תוצאות השיתוף הזה אנו מקווים לראות

בהמשך. 

ביום שני נחוג את חג המשק. חג המשק הראשון בעת

החדשה נחוג לפני שנה כחלק מחגיגות השמונים. לפני

שנה אמרנו שאולי חג זה יהפוך למסורת, והנה הניגון

חוזר, פרי יוזמה של ועדת מורשת ועדת התרבות.

האירוע בחלקו המרכזי יתקיים בחצר המשק שהוא 

קומפלקס שהולך ונבנה. ועדת מורשת רואה בחצר

המשק נדבך מרכזי בשימור המורשת והנרטיב היבנאי.

בשנים ראשונות היה זה האזור בו שכנו המוסך, הנגריה

והמסגריה ויבדל"א הבית האדום והסילו הישן שהיו הלב

הפועם של הקיבוץ מאור ראשון ועד לילה. ועדת מורשת

מבקשת לפתח את האזור, כולל שימור בית הקירור

והפיכתו לגלריה ומקום מפגש, אך עוד חזון למועד.
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שעות קבלה ד"ר מיטל:  
יום ב' (7.11) - 13:00-09:15

יום ד' (9.11) - 17:00-15:30

מוזמנים לקבל חיסוני שפעת 
בשעות הקבלה. 

 

בדיקות דם – 
יש לתאם תורים מול המרפאה. 
   בריאות טובה, צוות המרפאה

מרפאה

טל. 08-8548300, אחות חירום -050
6998317, איחוד הצלה – 1221,
mrkyavne@clalit.org.il :דואל

תינוקות שזה עתה נולדו, ללא עלות בחודשיהם

הראשונים, שבחלק מהמשקים מתנהל ביעילות ובחלק

האחר – פחות, וברור לכולנו שיש לפעול ביחד על מנת

שהתועלת הנהדרת שיש לנו עם הפוליסה הזו, תהיה

זמינה לכל מי שרוצה. 

תודה לכל המשתתפים ולכל השותפים בארגון מפגש

הפורום. 
 

פעמונים בקהילה | ניצן אבירן, אגף כלכלה

תוכנית פעמונים בקהילה בעמק המעיינות יצאה  לדרך!

   בהשראת שנת השמיטה נוצר שיתוף פעולה בין ארגון

פעמונים לבין הקיבוץ הדתי למיזם  "פעמונים

בקהילות". המודל מבוסס על עבודה הדוקה ומתכללת

מול בעלי תפקידים בקהילה וגורמים נוספים במרחב,

כמכפיל כוח, תוך דיוק המאפיינים והצרכים. 

   לריכוז הפעילות גייסנו את אבישג מילר ממעלה

גלבוע. בחודש האחרון קיימנו מספר רב של פגישות

עבודה למיפוי השחקנים האפשריים בקהילה המרחבית

ובכללם כל משקי התנועה בעמק, בית הספר המשותף

בשדה אליהו, המחלקה לשירותים חברתיים במועצה

האזורית עמק המעיינות ועוד. 

 

סיכום הדף השבועי של הקבה"ד

מחווה לגרעיני צבר

בפתח השבוע הגיעו מאות חברי גרעיני "צבר" מחזור

קיץ 22 למפגש הוקרה בבית הפלמ"ח. האגף הביטחוני

חברתי, צה"ל, תנועת הצופים, משרד הקליטה והתנועות

הקיבוציות הגיעו להוקיר חברי וחברות עשרה גרעינים

וצוותיהם. הקיבוץ הדתי יוצג על ידי צוות שדה אליהו.

גרעיני "צבר" בשלבים שונים נמצאים בטירת צבי, יבנה,

עין צורים, סעד ועלומים. 
 

פורום רכזי ביטוח בריאות  | ניצן אבירן, אגף כלכלה

בין יעדי אגף כלכלה בתנועה לשנה הזו סומן הצורך

בחיזוק הפעילות של פוליסת הבריאות התנועתית ב- 21

משקי התנועה שכלולים בפוליסה. 

במפגש הראשון הקדשנו זמן לריענון ההכרות עם

מרכיבים שונים בפוליסה ולניתוח אירועי ביטוח שונים

ואופן הטיפול האופטימלי בהם. בחלקו השני של המפגש

בחנו דרכים לאופטימיזציה של הפוליסה במטרה

להבטיח לא להשאיר אף אחד חשוף לצורך רפואי בלתי

צפוי. אנו למדים על שונות גדולה בין המשקים לגבי

עדכון רשימות המבוטחים. לדוגמא: מנגנון צירוף 

הערה: הקלפי לא היתה משותפת עם יישובים נוספים. 



על השירים: יצחק ברוכי

bimkomon@gmail.com :הכתובת לשלוח מאמרים למערכת
המערכת: דינה ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין

יומן השבוע
חג המשק - יום שני, נפגשים בחצר המשק ליד הנגריה ב-15:45 

חתונה אשל ושיר - יום רביעי

שבע ברכות אשל ושיר - שבת 
 

 

ָהֵאיָמה, ָהֵאיָבה, קֹולֹות ַהִּמְלָחָמה

ְוִׂשְנַאת ַאִחים ֶׁשְּבָכל יֹום ּגֹוֶבֶרת

ַהִּזְקָנה ְמִביָכה, ֵהם ֵמִתים ֹּפה ִמּבּוָׁשה

ְּבקֹוָלם ֵהם לֹוֲחִׁשים ְוַאְּת ׁשֹוֶתֶקת

ּוְתִני ִלי ַּת'ֹּכַח

ֶלֱאֹהב אֹוָת

ִמין ִּפָּנה ְקַטָּנה ִלְׂשֹמַח

ֵאי ִלְפָעִמים ָקֶׁשה

.ַח ָלִלְס

עּוִרי עּור

עּוִרי עּור

מֹוֶלֶדת ֲאהּוָבה

ִּכי ֲאַנְחנּו ֲעֵיִפים ְמאֹוד

ְזקּוִקים ִלְמנּוָחה

עּוִרי עּור

עּוִרי עּור

מֹוֶלֶדת ֲאהּוָבה

ַּפַעם ַּבַחִּיים ָאנּו ַחִּיים

ִּתְּתִני ְקָצת ַאֲהָבה

 

ַאִּלימּות, ַהְׁשָּפָלה, ִּגְזָעִנים ַלֲעִלָּיה

ְועֹוד ֶיֶלד ֶׁשּפֹוֵחד ַלְחֹזר ַהַּבְיָת

ָהֵאיָמה, ָהֵאיָבה, ִׁשיִרים ֶׁשל ִמְלָחָמה

ְוִׂשְנַאת ַאִחים ֶׁשְּבָכל יֹום ּגֹוֶבֶרת

 
עּוִרי עּור

עּוִרי עּור

מֹוֶלֶדת ֲאהּוָבה

ִּכי ֲאַנְחנּו ֲעֵיִפים ְמאֹוד

ְזקּוִקים ִלְמנּוָחה

עּוִרי עּור

עּוִרי עּור

מֹוֶלֶדת ֲאהּוָבה

ַּפַעם ַּבַחִּיים ָאנּו ַחִּיים

ִּתְּתִני ְקָצת ַאֲהָבה

 

עורי עור / אביב גפן


