שבועון קבוצת יבנה
י' במר-חשון תשע"ט
()19.10.18

ָארכָּ ּה ּולְ ָּר ְחבָּ ּה כִ י לְ ָך אֶ ְת ֶננָּה"(.בראשית י"ז ,כ"ז)
ָארץ לְ ְ
"קּום ִה ְתהַ לְֵּך בָּ ֶ

שבת פר' לך-לך
צאת השבת– 18:40

כניסת השבת– 17:42
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שבת פר' לך-לך
ליל שבת
17:42

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 שלומי היבש

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 קטנהבבית הכנסת  /לאחר התפילה שיעור "צורבא מרבנן"

18:40

צאת השבת

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

ציון לזכרו של יצחק רבין ז"ל
בתפילת מוסף השבת יאמר שליח הציבור לפני תפילת "אב הרחמים" פסוקים אחדים,
כנהוג בקהילתנו ,לציון זכרו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.
ציבור המתפללים מתבקש לכבד את המעמד.

הגבאים

זמני תפילות
מנחה-לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 17:55
מנחה ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:55
בשכונה הדרומית – מנחה –  ,18:00ערבית – 20:15
תפילת שחרית בביה"כ בשעה 2 06:00

זמן הנחת תפילין
בשבוע הקרוב ב05:55-

גדולתו של אברהם /

אוריאל אסולין

גדולתו של אברהם אבינו באה לידי ביטוי

הרוחנית .שהרי אנו יודעים שאברהם עצמו

בהחלטתו לצאת למסע צבאי ארוך עד

מתייאש מהולדת בן משרה ורואה לעיתים

איזור דמשק על מנת להציל את אחיינו,

את לוט כיורשו.

לוט ,אותו אחיין שעזב את אברהם בארץ

אך נראה כי הפרידה מלוט היא תוצאה של

כנען ובחר לעבור ולהתגורר בכיכר הירדן.

הבנת השינוי המהותי בין לוט לבין
שמתגלה לעין כל במריבת

אם נדייק בפסוקים נראה שעל פי פשטי

אברהם,

המקראות ,גם לאחר הצלתו של לוט
מהשבי רומז לנו המקרא על קרע עמוק

רועיהם:
"ויהי ריב"  -לפי שהיו רועים של לוט רשעים

ביחסים שבין אברהם ללוט:
✓לוט לא יחזור אחרי הפיכת סדום

ומרעים בהמתם בשדות אחרים ,ורועי
אברם מוכיחים אותם על הגזל ,והם

לאברהם אלא ילך למערה.
✓ אברהם לא יחפש ליצחק בנו כלה מבנות

אומרים נתנה הארץ לאברם ,ולו אין יורש,
ולוט יורשו ,ואין זה גזל ,והכתוב אומר

לוט ,אלא ירחיק ויחפש כלה לבנו בארם
נהריים.

"והכנעני והפריזי אז יושב בארץ" ,ולא זכה
בה אברם עדיין:

✓אברהם לא מתפלל על הצלת לוט בהפיכת
סדום ,אלא על סך צדיקים מסויים שקיים

רש"י בראשית פרק י"ג פסוק ז' על בסיס

המדרש :רועי לוט רועים בשדות זרים
וגוזלים את תבואתם ,ואף לוט חומד בירק

בעיר.
✓אחרי הצלת לוט ע"י אברהם ,המקרא לא

הרב של כיכר הירדן ואיננו מסכים
להתפשר עם אברהם ולהישאר בארץ.

מספר לנו על שום דו-שיח ביניהם .
.

תכונות אלו מסבירות לנו מדוע לא ראוי
לוט לרשת את אברהם ,ויש בהם אף כדי

ניתן לפרש כי כאשר לוט חובר לאברהם

להסביר את הנתק שהצגנו לעיל.

בהליכתו אל הארץ ,חושב אברהם כי לוט
יירשהו ,הן בארץ הגשמית והן בהמשכיות
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יום העלייה על הקרקע
ד' בחשון תש"א הוא יום העליה על הקרקע ,ומאז הופרחה כאן השממה.
בשבת שעברה מלאו ליום זה  78שנים .באותו יום עשתה את דרכה שיירה של מכוניות משא
מרודגס לאדמות ישוב הקבע בקבוצת יבנה .וכך נכתב ביומן השבוע הראשון:

יומן השבוע רודגס ,ז' במרחשוון תש"א 8.11.1940
יצאנו ביום שלישי במזל של גשם .ה"שיירה" של מכוניות המשא לא הייתה ארוכה כמו בעליות
המפורסמות ,אבל בכל זאת בזמן היציאה היה דבר מה באוויר ,איזה רגש שלא כרגיל ,בצאתנו את
מחנה רודגס ונסענו ליבנה .אבל גשם שמח ,גשם ,גשם ,גשם  ...נתקבלנו לפני הצריף בגן יבנה על ידי
חברי גבעת ברנר מבשלים עקב מזג האוויר .אומץ רוחנו לא סבל אפילו כשנתקלנו בשפה הגרמנית של
אחד מחברי "ברנר" .נשארנו איתן בהחלטתנו לא לדבר לועזית במקום הזה אלא עברית .תחת מטר
הגשמים הורדנו את הטרקטור ואת כליו ואת חפצינו .הקמנו את אוהלינו .וחיכינו לבואם של "נען" עד
שנלאינו לחכות .יששכר הלך לגבעת ברנר כדי להתקשר איתם וגם כדי להודיע
לחברים שהיו צריכים עוד לבוא מרודגס שיישארו על מקומם .בסביבה  600 -מטר
מהצריף של גבעת ברנר שבו אנחנו כרגע יש בית אריזה שבדעתנו לחכור למחסן
עבורנו במשך זמן העיבוד .ביום חמישי אנו רוצים להתחיל לחרוש את האדמה
אשר טרם נחרשה  70 -דונם בערך .היוצאים :יששכר כוכבא (שטרן) ,תאו פלק,
אלי (ראב"ד) ,מנחם בר-דרומא (קלרקופר) ,זאב בן יהודה ,אילזה גולדויין.
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תורת הקיבוץ – תורה היא ולימוד היא צריכה /

קובי שטיין

שתי שאלות נזרקו לאחרונה אל חלל

בשגגה .באופן דומה ,עיכוב הבונוס גם הוא

האוויר ,ושתיהן נוקבות וראויות לדיון
מעמיק :הראשונה היא שאלת אחריות

אמור להוות מעין "ערובה" או דחיפה
לעבודת החבר ,או שמא רק לדיווח העבודה.

החבר הפרטי בעול התפרנסותו ,ואילו
השנייה היא שאלת דור ההמשך ובחירתו

בתחושה שלי ,אלו פתרונות בבחינת "מה
(או מי) שלא יעבוד בכוח יעבוד בעוד יותר

להישאר או לעזוב את הקיבוץ .ביחס
לשאלה הראשונה ,דומני ששותפים אנו

כוח" ,ולכך יש משמעויות חברתיות כמובן.
כך ,באווירה של אין מנוס ,עולות גם הצעות

לרצון שכולנו ניקח חלק במאמץ הפרנסה
מתוך עמדה של "בעלי העסק" ולא של

להפרטות כאלו ואחרות במטרה לחדש את
הזיקה שבין תרומה לתמורה מחד ,ולרסן

שכירים ,ויותר מכך ,שנעשה זאת מתוך
הערבות ההדדית שקבענו לנו כדרך חיים.

את הצריכה והבזבוז מאידך .להפרטות גם
מטרה לצמצם את החשדנות בין החברים.

ביחס לשאלה השנייה ,אנו גם רוצים שבנינו
ובנותינו יבחרו להישאר בקיבוץ מתוך

אך היא הנותנת שחשדנות זאת אופפת
אותנו .מתוך מגמה דומה ,עבור צעירינו כבר

תחושה של שותפות לדרך ,שהממשיכים
הביולוגיים יהיו גם הממשיכים

יצרנו תכנית של עצמאות כלכלית שתאפשר
להם לחוות את העולם בחוץ ולבחור אם

האידאולוגיים .בשני מישורים אלו מתקבל
הרושם שרבים מאיתנו חווים אכזבה

לחזור לקיבוץ אם לאו .אבל לחזור לְ מה?
ומדוע? לנוחות כלכלית? למקום בו לא צריך

וחשים כי ישנה בעייה שורשית שעלינו לשים
עליה את האצבע .נראה אולם ,שהפתרונות

לעבוד קשה כי אין קשר בין תרומה
לתמורה?

שהוצעו עד כה ,רובם ככולם הם פתרונות
טכניים ,ואינני בטוח ששכרם לא יוצא

אין בכוונתי לומר אם הפתרונות לעיל טובים
או לא ,אלא רק להצביע על כך שהם לוקים

בהפסדינו.

בחסר .אני סבור שבבסיס הסוגיות לעיל

כך למשל ,על מנת "לוודא" שכולנו עובדים

עומדת שאלה של מוטיבציה .לא רק

כנדרש אימצנו את רישום שעות העבודה,
אשר מתוצרי הלוואי שלו הם טיפוח תודעה

השאלה אודות קיומה או העדרה של
המוטיבציה ,אלא גם שאלה באשר לטיבה

של שכיר ,שאיננו חפצים בה ,כמו גם
התמודדות עם דיווחים כוזבים ,בזדון או

ולתוכנה .ברצוני לטעון כי אם אנחנו
מעונייני ם להשפיע על המוטיבציה של
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החבר ,אל לנו להסתפק בפתרונות טכניים,

שהם יזדהו? והאם אנחנו פועלים נכונה על

אלא עלינו לשוב ולהעניק משמעות לחיים

מנת להנחיל להם את הזהות הזאת?

הקיבוציים מעבר לנוחות הכלכלית .עלינו
לחזק את תחושת המשמעות שבחיינו

להבהרת מחשבותי ,אתלה באילן גבוה
ממני ,תרתי משמע .את הדברים הבאים

המשותפים .יותר מכך ,אם אנחנו רוצים
להצמיח דור המשך ,עלינו לטפח את

אמרה טובה אילן ,חברת עין צורים,
במועצה הי"ח של הקבה"ד (אדר ,תש"מ):

היכולת שלנו לדבר על ערכים ורעיונות ולא
רק על פרקטיקה.

"את חינוכם של ילדינו ביססנו על ההנחה
האוטופית ,שההוויה הקיבוצית כשלעצמה

כשדור ההמשך של היום מביט בנו ,מה הוא

תחנך .ילדי נו יסתובבו בחצר וינשמו קיבוץ.

רואה? מה החוויה הסובייקטיבית שלהם

הם יצמחו יחד עם העציצים שליד בתיהם

מהקיבוץ? האם המתבוננים מבית ומחוץ
רואים בנו חברה שבה מושיטים כתף האחד

היפים ,הם יזדהו עם הנוף ,יחיו את הבית,
את המשק ,את רוחם של דור המייסדים.

לשני כשצריך ,שרואים את מצוקת הזולת
ונענים לה ,חברה שמקיימת את "ייעוד

הידע שירכשו ע"י מחנכיהם – אנשי הקיבוץ
– יחדד את האינטלקט ואת כושר הבחירה

הנביאים" בכך שהיא מכוננת שותפות של
אמת המעלימה היררכיות כלכליות בתוכה?

שלהם וברור שהילדים יבחרו קיבוץ .וכי
אפשר אחרת?"

או שמא רואים מערכת של חובות וזכויות

טובה הוסיפה בנחרצות כי "הנחה זו []...

מתוקננת וממוסדת ,שבה הכל כבר מוכתב

נמצאה מוטעית מעיקרה" .קביעה זו

מראש ,כך שאפשר לקחת כמובן מאליו את
כל מה שיש בה ,מרמת החלב והביצים ועד

ממשיכה להוכיח את עצמה כנכונה גם עבור
קבוצת יבנה של שנת תשע"ט ,והטעות

השיעור הפרטי ,הרכב ,הבריאות והדירה?
האם הם רואים משק שבו ,משום שהכל

בעינה עומדת .לכן ,אולי נכון לשעות גם
לאופן בו היא מאפיינת את הבעייה ,כמו גם

כבר מוכתב ,אין ברירה אלא לבטל את רצון
הפרט בפני התקנון ורצון "הקיבוץ"? בשתי

את הפתרון" .הבעייה נעוצה במדיניות
הכוללת שלנו" קובעת טובה:

ההתבוננויות ישנה מידה של אמת .השאלה
היא איזו מביניהן נוכחת יותר ברמה

"בשנות הקליטה כמו בשנות החינוך הגישה
שלנו היא גישה נותנת ,טיפולית ,מחממת,

התודעתית .לא מזמן כתב גוגל בצער שבנינו
אינם מזדהים איתנו .ואני שואל ,האם

במקום אווירה של תביעה וציפיות של
הגשמה .עלינו לשדר שכנוע פנימי ,שקיבוץ זו

אנחנו יודעים עם מה בדיוק אנחנו רוצים

חוויה שכדאי להתמודד אתה ואתגר העשוי
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לתת משמעות לחייו של אדם ]...[ .הקיבוץ

מניעים חלופיים ברי משמעות .הבעייה היא,

כחברה חייב להחזיר לעצמו את היכולת

וכאן אני מסכים עם טובה ,שאיננו עמלים

לדבר על ערכים .עליו להופיע בפני בניו כמו
בפני צעירים אחרים כחברה שליחותית

על כך די ,אם בכלל .אנחנו לא מספיק
מדברים קיבוץ ,לא ברחוב הקיבוצי ולא

בבניין חיים טובים יותר ,צודקים יותר,
ודתיים יותר – עם כל המכשולים ההכרחים

מצד ההורים או המחנכים ,ומתוך כך גם לא
עמלים על הענקת המשמעות וטיפוחה.

בדרך .זהו הבסיס לקליטה טובה .תורת
הקיבוץ – תורה היא ולימוד היא צריכה.

המשכיות טכנית יכולה לבוא אמנם דרך
הגדלת ההון הפרטי של כל חבר ,ואין בכך

בירור ,ליבון ,וכוח ודיון בשנות החינוך

פסול בעיני .אבל המשכיות רעיונית תבוא

ובשנות הקליטה .וככל שנרבה בכך ובדרכים

רק אם נערוך שינוי יסודי בקירבנו וביחס

ובסמינריונים

לבנינו ובנותינו שאותם אנו רוצים לקלוט,
ונחדש את הזיקה הרעיונית-ערכית לשאלת

כולנו ,מטבענו כבני אדם ,מונעים להשיג
כמה שיותר עבור עצמנו ,תוך חיסכון מירבי

ה"לשם מה אני עמל?" .ייתכן שיש לעשות
זאת לצד הפרטות כאלו ואחרות ,ייתכן

במשאבים אישיים .מכאן שצורת החיים
הקיבוצית -שיתופית ,זאת המנתקת בין

שלא .אבל אני מאמין בלב שלם שאם לא
נעשה כן ,נחדל להתקיים כקיבוץ המממש

תרומה לתמורה ,יש בה כדי לפגוע אנושות

את ערכי תורה -ועבודה וייעוד הנביאים,

במניעים הטבעיים לתרומה .אני סבור שעל

בב"ח לתו"ע.

מגוונות בתוך הקיבוץ
תנועתיים – כן ייטב".

מתחדש או לא.

מנת להתגבר על כך יש לחזק בקירבנו

הודעות מוועדת המוזיקה
 .1מי שברשותו כלי נגינה או ציוד ששייך לוועדת מוזיקה והנ"ל אינו עוד בשימוש ,בבקשה
להעבירם לטובת תלמידי המוזיקה החדשים .תודה.
 .2למנגנים במקלט התופים אשר ליד החמשושים :המנעול החלוד הוחלף למנעול חדש.
המעוניינים במפתח החדש נא לשלוח הודעה אלי .
יונה עפרוני  -ועדת המוזיקה
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דו"ח מצוות הבנייה /

ניר גלס

ראשית ,תודה על האֵּ מּון הרב שהציבור נתן

אנחנו מעריכים שתהליך קבלת היתר בנייה

לצוותים ולתהליך שנעשה עד עכשיו.
אפרט בקצרה את השלבים הקרובים

לתוספות בבתי הקומתיים ייקח כחצי שנה,
ולאחריו נוכל להתחיל בביצוע.

העומדים בפנינו ,ואת דרכי
העבודה של צוות הביצוע.

בשבועות הקרובים יהיה צוות
עם משאית קטנה שיעשה קידוחי

כפי שכבר היכרתם בערבי
ההסברה ובאסיפת החברים,

ניסיון ,שמטרתם הוצאת דגימות
קרקע לטובת תכנון הביסוס.

גייסנו את משרד האדריכלים פיבקו ,עם
האדריכל עמית מס ,לתכנון המבנים ותכנון

לשם השלמת תכנון הבתים החדשים ,כולל

הבינוי הכללי ,ואת משרד הניהול של דרור
שיליאן .סל השירותים שדרור והצוות שלו

ההעמדה שלהם בשטח ,נדרשת עבודת
תכנון של כל התשתיות השונות (שבילים,

מבצעים עבורנו הוא :גיוס יועצים ,ניהול
תכנון ,ניהול הקמה ,ופיקוח צמוד באתר.

חניות ,מערכות מים חמים וקרים ,מערכות
השקייה ,ביוב ,חשמל ,טלפון ,כבלים,

בשלב זה גייסנו כבר חלק מיועצי התכנון
השונים (חשמל ,אינסטלציה ,מיזוג אוויר,

הפרדת פסולת ופינויה ,גז ,נוי וכו') .במהלך
התהליך הזה נידרש לקבל עוד החלטות

פיתוח ,תנועה ,נוי) ובשבועות הקרובים
נשלים את הגיוס של כל הצוות .במקביל,

פנימיות שלנו ,שיעלו מתוך התכנון
המפורט .לאחר סיום תהליך התכנון של

ממשיכים האדריכלים לעבוד על תוכניות
הבתים בהתאם להערות שהעברנו להם,

המבנים והתשתיות ,נוכל להגיש בקשה
להיתר בנייה לבתים החדשים .להערכתנו

ובתכנון הכולל של הקיבוץ.
בימים הקרובים נעביר לאדריכלים תוכנית

מדובר על כ 4 -חודשים של הכנות ועוד
כשנה עד שנה וחצי לקבלת היתר הבנייה.

מדידה מעודכנת של הקיבוץ (מי שראה,
בשבועות האחרונים הסתובבו בשטח

במסגרת צוות הביצוע אנחנו רוצים לקדם

מודדים ,)...ולאחר מכן יוכלו האדריכלים
להגיש את הבקשה להיתר בנייה לתוספת

נושאים אחדים:
❖סיכום עם האדריכל על ייעוץ אישי

הממ"ד והמעליות לבתי הקומתיים.

וליווי כל משפחה בבחירת החלופות
הפנימיות המתאימות לה ספציפית.
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❖אנחנו מעוניינים לנסות לסכם עם

הוא לשמוע דברים עם השלכות ציבוריות,

מתכנני החשמל והתאורה על כך שיתנו

ופחות צרכים פרטיים (גם לזה נגיע ואני

שעות ייעוץ פרטיות לכל משפחה ,הן על
מיקום השקעים והמפסקים והן על תכנון

מקווה שבקרוב  .)...את הפגישות הללו
אנחנו רוצים לעשות ביום קבוע אחה"צ

התאורה ,שתהיה איכותית וטובה ,ותיתן
את הכיסוי הנכון לבית .אנחנו חושבים על

(כרגע נתחיל בימי שלישי) .את התיאום של
השעות המדוייקות יש לעשות בפנייה אל

עוד אפשרויות לליווי שיסייעו ויקלו על
החברים בצמתי ההחלטות הרבות שיהיו

יפעת כהן במזכירות ,והיא תתאם לנו את
הלו"ז.

לכל משפחה בדרכם לבית החדש( .אני

חשוב שהדברים לא ייזרקו לנו בשבילים,

ממליץ לכל העומדים לעבור לבתים

אלא בשיחות מסודרות .לצערי ,לא תמיד

החדשים לשוחח עם דיירי "שכונת הזית")
❖אנחנו רוצים לקבוע זמן שבו חברים

אנחנו זוכרים הכול ,והדברים לא נרשמים,
ולכן קטנים הסיכויים שנטפל בהם.

יוכלו להיפגש עם הצוות לשמוע ,ובעיקר
להשמיע לצוות – מחשבות ,רעיונות ,דברים

לסיכום ,אנחנו תקווה שבע"ה נצליח
להוביל את התהליך הזה לטובת כולנו

מעניינים שראו ועוד ועוד .בשלב זה הרעיון

מתוך אופטימיות ושביעות רצון.

עם הסתו חזרו הציפורים
כפי שכבר פרסמנו בעבר ,אוסף הציפורים ע"ש מוב כהן ,השוכן במסדרונות
ביה"ס העל-יסודי ,סבל בעבר מהזנחה ודעיכה .במאמץ גדול ובעזרתו של
מומחה לפיחלוץ ,עבר האוסף שחזור ומתיחת פנים .לרגל סיום הפרוייקט ,נקיים טקס חנוכה
לאתר המחודש ,בהשתתפות משפחת מוב כהן ואחרים.
הציבור מוזמן לטקס אשר יתקיים אי"ה ביום שישי הבא
י"ז חשון ,)26.10( ,בשעה  10:00בבית הספר העל-יסודי.

להתראות
דני הרץ  -ועדת מורשת
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משולחנה של מרכזת חינוך /

נירית אפרתי

שיר לנו שיר ושלח לנו אור
תן יום בהיר וערב טהור
צחק בנפשי ,לבן ומואר
בואה חופשי ולך מאושר
יש ימים יפים שהדרכים בהם גדולות...
(דודו ברק)
"אחרי החגים" הגיע ,ובשעה טובה הגיל
הרך ,בתי הילדים ,חברת נעורים והלימונים

העיקרי שבהם הוא הקשר למקום בו
הילדים חיים וגדלים :מערכת החינוך

התחילו לפעול לפי תוכנית שבועית ,חודשית
ושנתית.

בקבוצת יבנה שואפת ליצור אצל כל ילדי
הקיבוץ תחושת שייכות במעגלים השונים:

נשאלתי לאחרונה במה שונה מערכת
החינוך החברתי (ה"בלתי פורמלית")

קבוצת הגיל אליה שייכים ,כלל ילדי
הקיבוץ ,וכלל אנשי הקהילה הרב -דורית

מצהרונים?
צַ הֲ רוֹן בישראל הוא מסגרת מיוחדת לילדים

שחיה בקיבוץ .כמו כן המערכת שואפת
לחבר את הילדים לערכי קבוצת יבנה,

המופעלת בשעות הצהריים ,שמטרתה
העיקרית להשגיח על ילדים כדי להקל על

לתורה ולעבודה ,למסורות הקיבוץ
ולהיסטוריה שלו( .בצהרון לא נמצא מטרה

הורים העובדים בשעה זו ,כשהילדים כבר

שכזאת ולא נראה מאמץ ערכי שכזה).
בנוסף ,המערכת החינוכית שואפת לחבר

למערכת החינוך בקיבוצים (הן של הגיל

את הילדים למורשת ,לחברה ולמדינה,

הרך והן של החינוך החברתי) יש עקרונות

ומחנכת לתרומה לכלל.

ומטרות נוספות מעבר ל'שמרטפות' ,ואנסה
לתמצת על קצה המזלג את עקרונותיה של

מערכת החינוך בקבוצת יבנה שואפת לקיים
מסגרות חינוך שנותנות הזדמנות לביטוי

מערכת החינוך בקבוצת יבנה:

אישי ומרחב להתפתחות .חינוך שמעודד

סיימו את יום הלימודים.
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עצמאות ,אחריות ,וסקרנות לגבי הזולת

רואים חשיבות להדגיש :ההורים אחראים

והסביבה ,ומקנה מיומנויות חברתיות.

לילדיהם בשבת בצהריים .כמו כן אעדכן

על מנת שמערכת חינוך תהיה מקצועית
ואיכותית ,עלינו כקיבוץ להשקיע במשאב

שבשבתות האחרונות ילדים פרצו לבתי
ילדים והרסו ציוד יקר וחלונות .אנו רואים

האנושי ,הן בהכשרה ובהדרכה מקצועית
לצוותי החינוך והן בתקנים גבוהים.

זאת בחומרה ומבקשים מכם ההורים
לשוחח על הנושא עם הילדים ולהשגיח

מקווה שהצלחתי לתמצת את העקרונות של
מערכת החינוך שלנו.

עליהם.
שבת "בשבט"
חודש שבט הינו החודש בו חנכנו את שבט

דף פרשת שבוע
זה זמן רב אנו מחפשים דף פרשת שבוע

"מידב" של הצופים .השנה נרצה לקיים את

שמתאים לאורח חיינו .בשעה טובה ,יצרנו

השבת היבנאית בשילוב פעילות הצופים

קשר עם עורכת של דף פ"שוט לילדים

שמוטמעת ע"י השכב"ג( .שכבה בוגרת של

ונתחיל לחלקו בכל יום שישי בתאי דואר

המדריכים) .השבת תתקיים בחודש שבט

לילדי א'-ד' .נשמח לשמוע הארות ושנזכה

(ולא במקביל לשבת אירגון של בנ"ע)

להגדיל תורה.

ותאפשר לשבט הצופים שלנו להתגבש
ולהמשיך

לצמוח

בחודשים

הקרובים

שמירה בשבת
מזכירי פנים דיווחו על פטרול שיתקיים

לקראת שבת זו .רשמו לפניכם את

ברחבי המשק וגם בין בתי הילדים .אנחנו

התאריך :שבת פרשת "וארא" ,כ"ח בטבת

מבקשים להדגיש :מטרת הפטרול היא
שמירה על שטח הציבורי מפני גנבות.

.5.1.19

שנזכה לגשמי ברכה

הפטרול לא נועד לפקח על הילדים .אנו

חוג בית לקראת הבחירות
ביום שני י"ג בחשוון ( )22.10בשעה  20.30נקיים חוג בית באולם האירועים,
שם אציג את התוכניות שלי להמשך ,נשב ונדבר ,ואהיה פתוח לכל שאלה.
אשמח לקבל סיוע ביום הבחירות.
אודה לכם אם תפנו ליוסי צנחני ,מושיק גרוס או עמית חפץ בכדי שיוכלו לשבץ אתכם לפי הצורך.
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משה ליבר
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שינויים בשעות הפתיחה של החנות והמיני
החל מהשבוע אנו מתחילים בניסיון שיימשך עד סוף חודש נובמבר – שינוי בזמני הפתיחה של החנות
והמיני  .אנו נפתח את החנות והמיני בימי רביעי בערב ,במקום בימי שלישי (ראשון וחמישי נשארים
כרגיל).
בנוסף ,שעות החנות בימי שישי שונו ,והיא תיפתח בשעה  11:00ותיסגר בשעה .13:00
זמני החנות:
ימים א-ה07:30-07:00 :
-

-

ימים ב-ד14:30-11:30 :
יום ה'15:00- 11:30 :
-

-

-

-

ימים א' ,ד',ה'18:00-19:30 :
יום ו' 09:00- 07:00 :ו13:00- 11:00-
-

-

-

-

זמני המיני:
ימים א'-ד'14:30-11:30 :
-

-

יום ה'15:00- 11:30 :
-

-

ימים א,ד,ה19:30 - 18:00 :
יום ו'10:00- 07:00 :
-

-

-

-

נשמח לקבל הערות ותגובות על השינוי על מנת שנוכל להחליט בסוף התקופה האם לקבע שינוי זה.

עדנה תדהר ,דוסי אלטמן וסיון לנג
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מחלקת ותיקים במועצה שמחה להזמינכם לפעילויות החודש:

מרכז יום-מדרשת ח"י
יום ראשון ,שיעור תנ"ך עם חנה לבל בשעה  ,8:45בנושא :ספר ירמיהו.השבוע!
טיולים וסיורים:
יום חמישי ,ט"ז בחשוון (–)25.10במסגרת חודש האזרח הוותיק ,נצא לסיור מודרך במוזיאון רבין בת"א.
בתוכנית תערוכת  70שנה למדינה ,קפה ומאפה ,הרצאה של שלום קיטל עורך ערוץ החדשות ,ולקינוח -
מופע מוזיקלי.
יציאה ב ,8:00-חזרה משוערת ב.14:30-
הרשמה במתנ"ס או אצל רכזות המועדונים.
שלומית אלמוג – רכזת מחלקת ותיקים 054-4599399-

משולחן ועדת התרבות
שבוע בריאות מאחורינו
תודה לצוות :עפרה גוטליב ,מושיק גרוס ,דבורית אדר וועדת התרבות.
תודה לעוזרים; אבשלום טסלר ,חנה נחליאל ,תואם נחליאל ,ציפי איטלי ,ניר שריד ובנות השירות
הלאומי.
ומה לפנינו :חוגי תרבות מתחילים .כל נרשם קיבל הודעה על מועד פתיחת החוג.
תוכניות בקרוב :חג הסיגד -השנה נארח בסלון שלושה עולים שיספרו את סיפורם  -ביום שלישי ,כ"ח
בחשוון.)6.11( ,
ערב לזכר בנינו וחברינו ,וערב נשים.
פרטים יפורסמו בקרוב על לוח ועדת התרבות.

ועדת התרבות
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אירועי תרבות בחבל
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מרפאה
אחות כוננת בשבת–אחות בית סביון
שעות קבלה של ד"ר אבירם דונסקי:

יום ראשון 16:45-14:30
יום שלישי 13:00-09:30
יום רביעי 15:30-14:00
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
שעות קבלה של ד"ר ויקה קמינר:

יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 11:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00
האופטומיטריסט מנחם לאו ישוב ויקבל ביום רביעי ,כ"ט בחשוון  )7.11.18( ,במרפאה.

מכירות במחירים נוחים

✓ ביום ראשון - 21.10 ,מכירת נעלי "איציק" במשטח ,מ 16:00-עד .18:00
✓ ביום שלישי - 23.10 ,מכירת "רותי-בגדי ספורט" לנשים ,במחסן הבגדים ,מ 16:00-עד .19:00
מכירת הלבשה תחתונה שתוכננה לאותו תאריך ,בשלב זה  -מבוטלת.
בזמן המכירה תינתן הזדמנות נוספת לרכישת פריטים אחרונים מחנות "שני" ,לפני סגירתה הסופית.

עפרה גוטליב
שעות המספרה:
✓ רווית הספרית עובדת במספרה בימי שלישי (במקום רביעי).
✓ אפי הספר עובד במספרה בימי שני בשעות ( 17:00-19:00במקום שלישי).
ובימי שישי (ללא שינוי)בשעות11:00-15:00
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אישה ,כלבלב וילד /

תרצה אתר

בַ ב ֶֹּקר בַ ב ֶֹּקר רו ֶֹּדמֶ ת הָּ עִ יר
בְ ֶק ֶרן ְרחוֹּב ,אֵּ ם ,כְ לַבְ לָּב וְ ֶילֶד
אֲ נִי מַ בִ יטָּ ה וְ עֵּ ינַי נ ְִדהָּ מוֹּת
ּותכֵּ לֶת
אֶ ל ְתמּונָּה ֶש ֻּכלָּּה אוֹּר ְ
לִ פְ עָּ ִמים אֵּ ין ָּדבָּ ר כֹּה יָּפֶ ה בָּ ע ֹּולָּם
כְ מ ֹּו ִא ָּשה ּוכְ לַבְ לָּב וְ ֶילֶד.
לְ פֶ תַ ע הוֹּלְ כִ ים הֵּ ם ,עָּ ֹלה וְ יָּרוֹּד
עַ ל פְ נֵּי הָּ ְרחוֹּב ,אֵּ ם ,כְ לַבְ לָּב וְ ֶילֶד.
לְ ָאן הֵּ ם ה ֹּולְ כִ ים ַאט לְ ַאט הַ ְדמֻּ ּיוֹּת
הָּ ַרכוֹּת ,הַ ְת ִמימוֹּת הָּ אֵּ לֶה.
לִ פְ עָּ ִמים אֵּ ין ָּדבָּ ר כֹּה ָּת ִמים בָּ ע ֹּולָּם
כְ מ ֹּו ִא ָּשה ּוכְ לַבְ לָּב וְ ֶילֶד.
וְ ָאז הֵּ ם עו ְֹּמ ִדים .הַ כֶ לֶב טַ ם טַ ם ...
בִ ְקצֵּ ה הַ ְש ֵּד ָּרהְ ,מחַ כִ ים אֵּ ם וְ ֶילֶד
אֲ נִי מַ בִ יטָּ הִ ,מסָּ בִ יב ְמֹלא ע ֹּולָּם
ּובַ ָּתוֶ ְך ִא ָּשהּ ,גּור וְ ֶילֶד ...
לִ פְ עָּ ִמים אֵּ ין ָּדבָּ ר כֹּה מַ ְק ִסים בָּ ע ֹּולָּם
כְ מ ֹּו ִא ָּשה ּוכְ לַבְ לָּב וְ ֶילֶד.
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