שבועון קבוצת יבנה
י"א בסיון תשע"ו
()17.6.16

"וַ יַעַ ׂש כֵּ ן ַאהֲ רֹן אֶ ל מּול פְּ נֵּי הַ ְּמנו ָֹרה( "....במדבר ח' ,ג')

הציור מאתר מכון המקדש
"שבת פרשת "בהעלותך"
כניסת השבת –  19:27צאת השבת – 20:33
שבועון מספר 1201
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פרשת "בהעלותך"
ליל שבת
19:27

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – אודי פיקסלר

08:00

תפילת שחרית
לאחר התפילה והקידוש– שיעורו של עקיבא יעיר

09:30
09:30

תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל
תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

12:45
12:50

תהילים לנשים  -בבית המדרש
שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות

17:00
13:30

משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה
תפילת מנחה גדולה

17:45
16:30

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת
שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה

17:45
20:33

שיעור פרשת השבוע בבית סביון – איתי בנדב
צאת השבת

21:30

אסיפת חברים

שהשמחה במעונם
מזל טוב למשפחת יהודה ותמר מרוז לרגל בר המצווה של הנכד אמרי ,בנם של לירון וקטי.
מזל טוב למשפחת נירית ומשה אפרתי ,לסבתא לאה ולסבא צבי ,לרגל בת המצווה של נופר.
מזל טוב למשפחת מרדכי ומרים בר-דרומא ,להולדת הנכדה ,בת לחגית וגיל גרמן.
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נקודה למחשבה  -פרשת "בהעלותך"
פרשתנו פותחת "וידבר ה' אל משה

שאלתנו ,האם העובדה שאהרון "לא

לאמר :דבר אל אהרן ואמרת אליו,

שינה" היא שבח? אהרון נצטווה וקיים

בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה
יאירו שבעת הנרות ,ויעש כן אהרן אל

את הציווי כפי שנצטווה.
ונראה לפרש בשני דרכים ,האחת ע"פ מה

מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה
ה' את משה" (שמות ח,א)

שראיתי במעשה על רבי לוי יצחק
מברדיצ'ב ,בעל הספר "קדושת הלוי"

והדברים לכאורה תמוהים ,אהרון מקבל
ציווי מהקב"ה ע"י משה להדליק את

והשנייה בשם "הרבי מקוצק".
"מעשה ברבי ברוך ממז'בוז' שראה את

הנרות.
מדוע התורה מדגישה לנו לאחר הציווי

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בתפילתו -
והתפילה בהתלהבות עצומה ,נענועים,

"ויעש כן אהרון "...וכי יעלה על דעת
אהרון הכהן לא לעשות כאשר נצטווה?

תאמרנה' .אמר לו רבי ברוך לרבי לוי

ועוד ,שהרי רק לפני רגע הביא רש"י על

יצחק:

פסוק א" :למה נסמכה פרשת המנורה

'אילו היה אהרן הכהן מתלהב ומתנועע

לפרשת הנשיאים?  -לפי שכשראה אהרן
חנוכת הנשיא ,חלשה דעתו ,שלא היה

בשעת הדלקת המנורה כפי שנוהג אתה
בתפילתך ,היה שופך את השמן ומפיל את

עמהם בחנוכה ,לא הוא ולא שבטו .אמר
לו הקב"ה' :חייך ,שלך גדולה משלהם,

המנורה'...
ענה והוסיף רבי לוי יצחק:

שאתה מדליק ומטיב את הנרות"'.
אם כן מהו המסר שהתורה באה ללמדנו

וזהו הפירוש 'להגיד שבחו של אהרן שלא
שינה' .כאשר אהרון הכהן מקבל את

בהדגישה "ויעש כן אהרון?"...
רש'י על אתר מסביר'" :ויעש כן אהרון'

הציווי להדליק את המנורה ,הרי מגודל
הרתת
וההשתוקקות,
ההתלהבות

– להגיד שבחו של אהרון שלא שינה".
לדעת רש"י התורה באה לספר בשבח

והזיעה ,צריך היה להזדעזע .אבל אהרן
'לא שינה' ,הוא בלם את התרגשותו ,עצר

אהרון הכהן שלא שינה כלום מציווי
הקב"ה .ודברי רש'י רק מחזקים את

התלהבותו וחרדתו ,וקיים את המצווה
באש עצורה בעצמותיו".

תנועות ,ממש
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בחינת 'כל עצמותי

ובדרכו של הרבי מקוצק המשמעות היא

ומדבריו של הרבי מקוצק למדים אנו ע"פ

אחרת" .בכל השנים שהדליק אהרון את

מה שאמר על דברי תורה "שיהיו בכל יום

הנרות לא שינה במאום מדרך קיום

בעיניך כחדשים" (רשי דברים כו,טז) .אין

המצווה כבפעם הראשונה .העבודה לא

זה פתגם בעלמא .מי שעמל בתורה

נעשתה אצלו בדרך הרגל ושגרה ,אלא

ובמצוותיה ,חייב לקנות את התורה בכל

ברטט ובהתלהבות ,כבשעת ההדלקה

יום מחדש ,אסור לו לחזור על מה שלמד

הראשונה ,ומכאן שבחו הגדול שבכל יום

בפעם הקודמת כאילו הכל מובן ,הכל

הייתה חביבה עליו ההדלקה כבפעם

נתון .בכל פעם הוא חייב להתחיל

הראשונה.

מבראשית .בכל יום הוא חייב לפרק את

נמצאנו למדים מדרכו של אהרון הכהן

עצמו ולבנות את עצמו מחדש .ואם עושה

מהו איפוק ,וכיצד עלינו לנהוג עת אנו

כך הרי "שלו גדולה משלהם" ,הוא זוכה

חשים התעלות רוחנית גדולה ככל

בכל יום ויום למה שאחרים זוכים רק

שתהיה ,אולם כגודלה כך היא סכנתה

פעם בחיים.

שלמרות מקורה בדבר שבקדושה בכוחה
להביא

את

האדם

לכהות

ויהי רצון שבעז"ה נזכה.

חושים

ולסטייה ממקורות הציווי ופרטי הדינים

שבת שלום!

של התורה וחז"ל( .גם בפרשת נדב
ואביהוא אנו רואים את תגובתו של

אלי רדר

אהרון "וידם אהרון" ,ויקרא ט,א)".

אסיפת חברים מוצש"ק פרשת בהעלותך
על סדר היום:
 שאילתות
 הקדמת תקציב – שיפוץ מבני פנימיית התיכון
 הקמת שותפיות – אישור האסיפה
 דיון בנושא הבניה – הצעת המזכירות ןהצעות
פרטיות
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במגרש המקומי
בימים אלה עינינו נשואות  -כמובן לא של כולנו  -אל אליפות אירופה בכדורגל הנערכת
בצרפת .מי מאיתנו היושב מול המסך ועוקב בעניין אחר המשחקים יישמח ודאי לקרוא
גם את הידיעה הבאה שהתפרסמה בעיתון הבוקר.
מקור הידיעה הוא בארכיון "מורשת"  -האתר שהולך אחורה לשחר ההיסטוריה
להלן פירסום שנמצא בארכיון:

הַ ב ֶֹּקר היה עיתון יומי שיצא לאור בין השנים  1965-1934וייצג את השקפת
עולמם של הציונים הכלליים
השאלה שנשארה פתוחה מיהו אותו מנחם ששמר על כבוד הקבוצה (קבוצת רודגס)?

שמשון
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הרהורים על טקס האזכרה ביום הזיכרון לחללי צה"ל
שנים רבות מציינת קבוצת יבנה את יום
הזיכרון לפני הטקסים הרשמיים
במדינה .זאת מאחר שבעבר היו פניות
של משפחות שכולות בבקשה לא
להצמיד את הטקס הקשה עליהם,
לחגיגות ליל העצמאות ,וכן כדי לאפשר
למשפחות השכולות של כפר עציון
להשתתף בטקס בהר הרצל.

האפשרויות שהצענו היו:
 להשאיר את המצב הקיים.
 לאחר את הטקס לשעה  19.30ולסיימו
בצפירה בשעה 20.00
 לקיים את הטקס ביום הזיכרון בשעה
הטקסים
זמן
בבוקר,
11.00
הממלכתיים.

בשנים האחרונות היו פניות ממשפחות
שכולות ,כמו גם מחברים אחרים ,לקיים
חשיבה מחודשת על מתכונת טקס
האזכרה המתקיים בבית העלמין בערב
יום הזיכרון .ביוזמה שלנו וביחד עם
ועדת תרבות ומזכיר הפנים החלטנו
השנה לשמוע את דעתם של המשפחות
ולאחר מכן להביא את הדברים שנאמרו
לחברים ולמקבלי ההחלטות.
מיד לאחר הטקס בבית הקברות הוזמנו
המשפחות השכולות לאולם אירועים.
הגיעו כ 40-איש ששיתפו אותנו
בהתרגשות רבה ובפתיחות בתחושותיהם.
משתתפי המפגש וגם בני משפחה שלא
נכחו בו ,קיבלו דף משוב בו ביקשנו
להתייחס למועד הטקס.

סיכום המשובים שמולאו הצביע על כך
שרוב העונים מעדיפים שהטקס ימשיך
להתקיים במתכונתו הנוכחית ,על מנת
לאפשר להם השתתפות בטקסים אחרים
ביום למחרת .מספר בנים סיפרו על
תחושה קשה ביום הזיכרון עצמו
(מרגישים לבד ,תחושה מוזרה  -מקבלים
יום חופש מהמדינה ולא משתתפים
בטקס זיכרון ביום הזיכרון עצמו ,ועוד).
הם היו רוצים לעלות לקבר בשעה
הרשמית של הטקסים כמו בכל המדינה.
בנוסף לכך ,לבית העלמין שלנו מגיעים
חיילים ,נציגי יחידות של הנופלים ,שלא
מבינים מדוע לא מתקיימת שם אזכרה
כבכל שאר בתי הקברות הצבאיים
בארץ.
לדעתנו ראוי לבחון ברצינות את
האופציה של איחור האזכרה בכשעתיים
וקיומה לעת ערב ,לפני הצפירה .בני
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שנפלו במערכות ישראל ,מקום מפגש
למשפחות שאין להם קרובים בקיבוץ,
הזמנות מסודרות לטקס שיישלחו
למשפחות ,תחזוקת הקברים ומראה בית
העלמין ועוד.
העלינו על הכתב סיכום של המפגש
והמשובים לוועדת תרבות ומזכיר פנים
להמשך טיפול.
לדעתנו כדאי לקיים מועצה פתוחה
ולהזמין חברים להיות שותפים להחלטות.

משפחה שנוהגים לאורך השנים להמשיך
מהאזכרה להתכנסות משפחתית ביבנה,
יוכלו לבוא באותה השעה ולקיים את
המפגש לפני האזכרה במקום אחריה.
בנוסף לכך חשבנו להציע לקיים גם ביום
הזיכרון בשעה  11.00טקס אזכרה קצר
בבית העלמין ,בשיתוף מערכת החינוך,
ובהשתתפות המעוניינים מקרב חברי
הקיבוץ והמשפחות.
כמו כן עלו כמה נקודות נוספות :הרצון
לראות יותר נוער מעורב ולומד על בנינו

נירית אפרתי דפי ליבר אסף ב.א.

ועדת מוזיקה ותלמידי הנגינה שמחים להזמין את החברים
למופעי סוף השנה:
תלמידיו של עמיחי (פסנתר ,גיטרה ,קלרינט וחלילית) ינגנו ביום ראשון ,י"ג בסיון
(  )19.6בשעה  17:00באולם אירועים.
תלמידותיה של נגה (חליל צד) תנגנה ביום חמישי י"ז בסיון ( )23.6בשעה 16:30
בחדר מוזיקה.
תלמידיה של אירנה (כלי הקשה ותופים) ינגנו ביום רביעי כ"ג בסיון ()29.6
בשעה  17:30בחדר מוזיקה.
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"ראשית חכמה – קנה חכמה"
מהנעשה בספריית בית עקד
אנו

בעיצומו

של

חודש

על קריאה מדוקדקת של הטקסטים

הקריאה,

ובתחילתו של שבוע הספר ,ואין

המקראיים ,תוך ניתוק מכוון

זמן מתאים מזה לדווח על הנעשה

מכל הפרשנויות ,המסורתיות

בספרייה.

והחופשיות ,שאי פעם ניתנו

אז מעבר לשגרה המבורכת של

להם .אימוץ הפרשנות המוצעת

מתן שירותי ספרנות ומידענות

כאן ,או אפילו רק התמודדות

לחברים ולתיכון ,אנו ממשיכים באירועי

עימה ,יכולים להפוך את הקריאה בתנ"ך

לאחרונה

מרחיבת

למידה,

תרבות

וחברה.

לקריאה

בספרות

גדולה

התקיימו בין השאר :כנס מדריכים

אופקים ,ולא רק כמחווה למסורת

להיסטוריה בחמ"ד עם אוריאל אסולין,

עתיקת יומין.

מפגש מחזור מרגש של בוגרי י"ב תשמ"ד

ספר היובלים :מבוא תרגום ופירוש /
כנה ורמן  -זהו ספר עתיק המספר מחדש

 הכיתה של טל בגלייבטר וזוהר ברטוב,התכנסות של שכבת י"א והמורים עם

את המאורעות המתוארים בספר
בראשית ובתחילת ספר שמות .הסיפור

האחיות טסלר ,במסגרת ההכנות למסע
הבא לפולין ,ועוד.

מחדש ,או בלשון החוקרים השכתוב,
מעניק לקורא מידע באשר לזמנם של

ספרים רבותי ספרים...
אנו רוכשים ספרים ,מדללים ,וגם

מאורעות קדם אלה ,שכן מחבר הספר
מפרט את זמנן המדויק של ההתרחשויות

מקבלים מתנות.
בתחום הרכש  -אנו מרעננים את

בציינו את מספר היובלים ,השבועות

הספרייה ברכש של ספרים חדשים,

והשנים שחלפו מעת בריאת העולם.

אותם אפשר לראות בדף הפייסבוק
שלנו" :ספריית בית עקד" .מהספרים

הביאור לספר עוקב אחר עמדותיו של
בעל הספר ומאפשר לקורא להתחקות על

החדשים שרכשנו לאחרונה אציין כאן
שלושה לדוגמא:

עולמם הדתי והתרבותי של היהודים
בעת העתיקה ,על גווניו ועושרו.

לקרוא מחדש את התנ"ך  /אליה
ליבוביץ  -הספר מציע פרשנות הנשענת
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דור ה Y-כאילו אין מחר  /תמר ועוז

הלאה .אנו בשלבי גיבוש וניסוח מדיניות

דור ה Y-הישראלי נולד בשנות

קבלת מתנות לספריה ,וכשנסיים לנסח

השמונים והתשעים של המאה העשרים.

את כל סעיפיה נפרסם אותה לציבור.

אלה צעירים שגדלו ועוצבו בתקופה של

בשלב זה החלטנו בתאום עם צוות

צמיחה כלכלית מואצת ,בזמן שהחברה

ספרים ,שאנו מקבלים רק ספרים

הישראלית נעשתה יזמית ,צרכנית,

מתאימים ורק במצב טוב מאוד .וכן

תקשורתית ,אינדיווידואלית וגלובלית

החלטנו שספרים המתקבלים שייכים

יותר .זהו דור מתירני ,פתוח וזורם .הוא

לגמרי לבית עקד לכל דבר ועניין ,כמו

מאחר להתבגר ,מהסס להתחייב ולקחת
אחריות ,ממוקד בעצמו ומנהל את חייו

ספרים שנרכשו על ידינו( .מתנה זה קניין
גמור) .ולכן אנו שומרים לעצמנו את

כאילו אין מחר .דור ה Y-שונה כמעט בכל

הזכות בבוא העת לדלל את הספרים

מאפיין מהדורות שקדמו לו :הם עובדים

ולהעבירם הלאה.

אחרת ,לומדים אחרת ,צורכים תקשורת
וחדשות אחרת ,מבלים אחרת ומגדלים

שינוי באיוש תפקידים
ספרנית ספריית בית עקד נעמי בר ישי

את ילדיהם אחרת .השפעתם על החברה

תעזוב אותנו בקרוב .נעמי עבדה איתנו

הישראלית הולכת וגדלה ,מערערת את

בשנים האחרונות במקצועיות ,בנאמנות

המובן מאליו ומחייבת חשיבה מחוץ
לקופסה.

ובמאור פנים ,ותרמה תרומה משמעותית
למקום .אני רוצה להודות לה מקרב לב,

בתחום הדילול  -אנו מבצעים דילול
זהיר ,תוך התייעצות .הספרים מופנים

ולאחל לה בשם כולנו הצלחה בהמשך.
את נעמי תחליף רחלה שנקר .אנו

בד"כ לתרומות ,שוק קח תן וכד' .וכן יש

מקבלים אותה בברכה ומאחלים לה
הצלחה.

מהספרים שהוצאו.

בזמן הקרוב אנו מתכננים לשפר ולקדם
כמה עניינים בתחום הטכני ובמבנה,

אלמוג

מתעניינים המגיעים (בתיאום) לבחור
בתחום המתנות  -כן ,אנו גם מקבלים

שדרוג מערכת הברקו ,הנגשת השירותים
לנכים ועוד.

מתנות ,ותודה לכל התורמים .אך יחד
עם זאת ,לא בכל הספרים אנו מעוניינים,
לכן לא תמיד אנו לוקחים .או שלוקחים
ולאחר בדיקה מחזירים או מעבירים
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חוק הספרים

לציבור הרחב .גם ברכש של הספריות

לסיום אני לא יכול שלא להתייחס

פגע החוק .שרת התרבות מירי רגב דחפה

לביטול חוק הספרים .כבר התייחסתי

ויזמה את ביטול החוק ,למרות הביקורת

לכך בעבר ,וכבר אז הייתי סקפטי לגביו

הקשה שספגה ,ועל כך מגיע לה יישר כח!

והערכתי שהוא יבוטל .זה אכן קרה

שבת שלום!

לאחרונה ,וטוב שכך .היה זה חוק שנגד

יהודה יוסף (צ'ף)

וצימצם

chef10@walla.co.il

האינטרס

את

הציבורי,

משמעותית את הנגשת הספרים החדשים

העמותה למען החבר הותיק – חבל יבנה

טיול לגליל המערבי
יתקיים בע"ה ביום שני כ"ח בסיון 4.7
יציאה בשעה  7:00מרחבת המועצה האזורית חבל יבנה
חזרה משוערת 19:00







בית הכנסת הטוניסאי בעכו.
הבית העגול "מרכז פליאה" – מורשת יהודי בוכרה בכפר ורדים.
הבית המצוייר בשלומי.
ארוחת צהרים במסעדת "שירת הים" בשלומי (כשרה למהדרין)
פארק אדמית ומערת קשת.
תצפית ממצפור ע"ש ספיר אבן חן ז"ל.

עלות  ₪ 135 :לתושבי חוץ₪ 200 :
הגיל השלישי ישתתף בכמחצית מהעלות  -הרשמה על לוח מודעות
(המחיר כולל אוטובוס ,מדריך 2 ,כניסות וארוחת צהרים)
דרגת קושי – קלה
אפשר להרשם גם בטלפון08-8548693 :
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נקודה על הגלובוס
לפנייך בקול ברור מה היעד הבא.
מעמדי השתדרג פלאים.
רק החזרנו אותך והאיש היקר שלצידי
אמר לי :חגרת? מוכנה לתת לי מים?
הסברתי לו שהוא לא יכול להחליף אותך.
הוראות אני מסוגלת לקבל רק ממך.
ברגע של גבורה מיוחדת מצידנו יצאנו
לגמרי מהמסלול שהצעת .המסך הציג את
המכונית שלנו כמו מקק באמצע הישימון.
יש לך רגשות .חשבנו .היית נראית כל כך
אבודה .כיבינו אותך.
רציתי להסביר לך שהדרך אמנם היתה
דרך חתחתים ללא מוצא .אבל השלטים
הצביעו על כך שזו "דרך הפליטים"  -אלו
שחצו את פירינאים כדי לברוח בשואה
ואנחנו המשכנו בה ,מדמיינים את זליג לנג
מפלס את דרכו בסבך הפירינאים יחד עם
עוד פליטים בבריחה מצרפת לספרד.
מנסים להבין מה עבר עליו בכבישים
המפותלים .כמה פעמים הוא עמד ושאל
את עצמו איפה לפנות .מתי נגיע .מי יחכה
לנו.
אז זלדה ,אנחנו מבקשים ממך בקשה
צנועה :תכניסי את הנקודה הזו לגלובוס,
או כפי שאת קוראת לעצמך -
לקואורדינטות של ה GPS-שלך .כי הדרך
הזו לא רק יפה ואפשרית ,אלא גם נוגעת
בנימי נפשנו .טוב?  -תודה מורת דרך
שלי,

זלדה יקרה,
לפני זמן קצר החזרנו אותך לחברת
ההשכרה .ליווית אותנו בנאמנות כל הדרך
בקולך הרגוע והיציב ,והפכת לשותפה
אינטימית לטיולנו .בנוכחותך אכלנו.
חיפשנו את הסופרמרקט הקרוב .חיזרנו
אחרי מקום לינה .שברנו את השיניים
בשפה שאנחנו המצאנו (משהו בין אנגלית
לארמית) .זייפנו .נלחצנו .צחקנו.
קשקשנו.
זלדה ,מורת הדרך שלנו בארץ זרה ,את
לימדת אותי ידידות מהי .אף פעם לא
שפטת .גם אם רבע שעה חזרת בתקיפות
על ההוראה להסתובב לאחור ולא הקשבנו
(יש לנו רצון משלנו) לא מחית .לא הענשת.
דופי.
דיברת
ולא
נטרת.
לא
אני לא מבינה למה כשאמרת לי לחשב
מסלול מחדש נשמעת לי כל כך מתחשבת
וכשחברה טובה אומרת לי זה מרגיש לי
מתנשא .למה כשנתת הוראה :לפנות מיד
שמאלה ,זה נשמע דאגה כנה לגורלי ,אבל
כשמבקשים ממני לבוא בדיוק בזמן
לפגישה זה נשמע לי קצת קטנוני.
אודה ולא אבוש שבהתחלה קינאתי בך.
בקולך הענוג .בסמכות הרכה שלך
ובהשפעה הרבה שלך על בן זוגי .אך לאחר
זמן מה הבנתי שאם אני לא יכולה
להילחם נגדך עדיף שאצטרף אלייך.
הצבתי אותך קרוב אלי והכרזתי רגע

דינה ספראי
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קודם כל חינוך
"יש השואלים עלינו איך אתכם כבר לא
שומעים ,אז להם נאמר בנינו ,הנה הצופים

הקולות של הנוער ,ונשמע מפי נציגי הצופים
איך מחברים את המערכת שלנו .נקבע לו"ז
לפתיחת קורס הדרכה ונתחיל להכין
תשתית ,הכול כמובן מכוחותינו ,מהנוער
הנהדר שלנו בליווי צמוד של התנועה.
הרציונל בשלב הראשוני הוא להתחיל עם

ובדקנו ביסודיות ,ולאחר שתי אסיפות
מרתקות בעיניי הכריע הציבור ברוב קולות
על הצטרפותנו לפעילות חינוכית ערכית
וחשובה של תנועת "הצופים הדתיים" .אני
שמחתי יותר מכל על התהליך ,על השיח
שהיה בינינו .ראיתי עד כמה הנושא החינוכי
חשוב לאנשים .זה נתן לי הרבה כוח ואמונה

השכבה הבוגרת ,להכשיר קדר מדריכים
ראוי ולאחר מכן ,בסביבות חנוכה ,לפתוח
את השכבה הצעירה (כיתות ג'-ח') .אנו
כמובן נדווח על ההתקדמות ועל הנעשה בכל
שלב .כבר בשבוע הבא אנו נרצה לגבש
קבוצה שתצא לסמינר מדריכים שמתקיים
ביד השריון (לטרון) בשילוב פעילות אתגרית

שחיים בתוכנו אנשים שזה חשוב להם
להביע את דעתם .למרות שלפעמים היה
חוסר הסכמה נשארנו חברים מחבקים
ואוהבים .בימים אלו אנו בשיח חשוב עם
הנוער לגבש תוכנית .נפגשנו השבוע עם
כיתות ח' -י"א ,להשמיע ,לספר ולנסות
לחבר על מה שייעשה בעתיד ,וכמובן לשמוע
מהם .נציגי הצופים כבר הציגו חשיבה

בשטח בפארק קנדה ,כל זאת על מנת
להכיר להתנסות ולהיכנס לעניין .במקביל
נפתח אפשרות למעוניינים מהשכבה הבוגרת
להצטרף למחנה קיץ להתרשם ולהתחבר.
בשבוע הבא הסבר על סמל "עדת הצופים"
וסמל "תנועת הצופים".

באים" .כן זה היה בסדר עדיפות בתוכנית
העבודה שלי .ועדת חינוך דחפה מאחור,
לאחר עבודה מרובה של הצוות שהוקם
לעניין .פעלנו במרץ במשך חודשים ארוכים

סמלי תנועת הצופים

ראשונית לגבי תוכנית הליווי ,תוכנית
ההקמה ,והחשיבה על איך? ומה מיישמים,
מתי? ולאן מתקדמים מעכשיו? אך יהיה
חשוב לשמוע מהנוער איך הם רואים את
אופן ההתקדמות ,לשמוע מהם מה הם
רוצים שיהיה .כבר בשבוע הקרוב נכנס את
הצוות שנבחר ללוות את התוכנית כשבתוך

שבועות – ביום חמישי לפני החג התקיימה
פעילות במשק ילדים לכבוד החג בהובלת
יקיר ששון והצוות  .הפעילות הייתה
מעניינית ושילבה את כל המשפחה ,ובסוף
זוגון ג'-ד' אתגרו אותנו בבינגו ממסכת
אבות  .יישר כוח לכולם .בחברת ילדים

הצוות יש שני נציגי הנוער שיביאו את
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מכיתה ד' התקיים לימוד לחג .לנעורים

נזק ,הם הביאו עמם סוגי משקאות ו ...אנו

וללימונים התקיימו שיעורים עד תפילת הנץ
לימוד הורים וילדים  -בשבת האחרונה
סיימנו את "לומדים אבות" בשיעורו של
ידידיה פלק .סיכמנו את כל הנושאים
שנלמדו במהלך כל תשעת המפגשים ,החל
משבת הגדול .היה מרתק ,מעניין וטעים ...
לאור ההצלחה אנו רוצים להמשיך במהלך
כל הקיץ בשבת בשעה  17.30באותה מתכונת

עכשיו בשלהי החקירה על מנת למצוא את
הילדים .אני חוזר שוב :אסורה
ההסתובבות בשבתות בצהרים באזור בתי
הילדים וכנ"ל באזור הבריכה וכמובן בבית
הספר .הורים ,דעו היכן ילדכם מסתובב ועם
מי .עזרו לנו למגר תופעות אלו במהלך
השבת.
כמו כן אני חוזר :אין כניסה לבריכה בלילה

ובאותו מקום .לימוד הורים וילדים  -גם
ילדי גנון והגן מוזמנים .הפעם אנחנו ונקרא
ללימוד "צורבא הורים וילדים" .ניכנס
לעולם ההלכה בנושאים מעניינים בחיינו,
אותם יעבירו הורים .אנו ממש בימים אלה
בהכנה של כל התוכנית .בסוף הפרויקט,
לקראת חגי תשרי ,נקיים חידון מסכם של

כשאין מציל .בשבוע שעבר נתפסו שלושה
תלמידי י"ב מבית הספר בבריכה ללא
רשות .לצערי אחד הילדים הוא מילדינו .אנו
רואים בחומרה רבה תופעות כאלה .הדבר
עלול להסתיים באסון ,חס וחלילה.
השבוע התחילו ילדי א'-ב' בשיעורי שחייה.
ילדי הגן יתחילו בתחילת חודש יולי עם

כל הנושאים שנלמדו ונחלק לזוכים פרסים
יקרי ערך  .הלימוד יחל בתחילת החופש,
בשבת פרשת קרח .תבוא הודעה מסודרת
על התוכנית .
מפעלי הקיץ – כבר ביום שני הקרוב יצאו
לדרכם ל"קייטנה" בוגרי י"ב לטיול גיוס
המסורתי .נאחל להם הנאה מרובה וחזרה
הביתה עם חוויות משמחות וסיכום כל חי

אלכס האגדי.
בשבוע הבא נתחיל בשיפוץ גנון דקל כפי
שתוכנן בתקציב  .2016העבודות יתחילו
ביום שני י"ד בסיון .20.6 ,ילדי הגנון יעברו
למעונם הזמני בבית ( 115פנימיית בנות
י"ב) .הבית עומד בתקני משרד החינוך.
נקווה שהעבודות יסתיימו עד אמצע אוגוסט
ונוכל לאחר ימי ההיערכות להיכנס לגנון

השנים שעברו ...
קייטנת איל"ן  -בעוד שבועיים ,עם תחילת
החופש ,יגיעו הילדים .מאחלים לכולם ,לכל
העוסקים במלאכה ולנוער המוביל ,וכמובן
לצוות המארגן הרבה הצלחה וכוח בתפעול .
בחג השבועות  -נכנסו נערים ...לבית ספר
"עמיחי" ופרצו לתוך אחת הכיתות וגרמו

דקל נקי ,מותאם ומשופץ.
בשבוע שעבר והשבוע התקיימו טיולי הענף
של הגיל הרך .תודה לכל החברים שנרתמו
לעזרה לתפעול יום זה ולצוות החינוכי א'-
י"ב שגם כן טיילו בהרי ירושלים .כולם חזרו
מלאי חווית ואנרגיות לקראת עונת הקיץ
שבפתח.
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"הגוזלים שלי עזבו את הקן
פרשו כנפיים ועפו
ואני ציפור זקנה נשארתי בקן
מקווה מאוד שהכול יהיה בסדר"
סוף הוא תמיד התחלה של משהו אחר"
אומרת לאה נאור.
טוב יותר?
רע יותר?
לא יודעת מה יותר .משהו אחר .
כשהדרך נגמרת ,מתחיל איזה שביל,
כשהלילה נגמר אז הבוקר מתחיל,
כשנגמרת שעה עוד שעה מגיעה,
רק בסוף הידיעה מתחילה השגיאה,
"סוף הוא תמיד התחלה של משהו אחר".
ילדינו האהובים ,בוגרי י"ב מחזור נ"ח היקרים:
ענבל אלטמן ,בר אניקסטר ,ליאת אסולין ,רון (צ'קי) אריאל ,נעה באוסי ,שחר גדיש,
אריאל גוטליב ,ענת גוטליב ,עקיבא וייסמן ,אבישי חיות ,תהל כהן ,גל מוזס ,שי עמיר
וסמי תדהר ,שסיימו השבוע  12שנות לימוד והרימו מסיבת סיום לתפארת .עם חזרתכם
מטיול גיוס בשבוע הבא אוטוטו אתם כבר בשלב הבא ,נכנסים תחת כנפי ועדת צעירים.
עלו והצליחו בדרככם החדשה .כל אחד ואחת מכם פונה לדרכו .יבנה זה הבית .מחכים
לכם תמיד ,דואגים לכם ואתם בליבנו בכל רגע ביממה" .ה' ישמרכם מכל רע ,ישמור את
נפשכם ,ה' ישמור צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם" .אוהבים אתכם ,כל בית קבוצת
המשך קיץ פורה ,מהנה ובטוח
יבנה.
אלי כהן  -מ .חינוך

"היה נכון"
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לוח הודעות
מרפאה
אחות כוננת בשבת פרשת "בהעלותך" – אחות בית סביון.
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:
יום ראשון 17:30-14:30
יום שני 14:30- 16:00
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
העמותה למען החבר הוותיק – חבל יבנה
 יום ראשון י"ג בסיון  8:45 - 19.6תנ"ך עם חנה לבל
 יום שני י"ד בסיון  10:15 - 20.6הרצאה" :וייטנאם" – יורם רוזנפלד
פדיקור
עונת החופשים התחילה.
אבקש להודיע לי בזמן על העדרויות ושינויים כדי לארגן את התורים בהתאם.
תודה מראש  -מרלי ריין

שמח תשמח
 מסיבת בת המצווה של נופר אפרתי תתקיים ביום רביעי ,ט"ז בסיון22.6 ,
 שבת בר מצווה של ניצן עמיר  -שבת פרשת "שלח לך" ,י"ט בסיון25.6 ,
מסיבת בר המצווה תתקיים ביום שני ,כ"א בסיון27.6 ,
 מסיבת בר המצווה של ניתאי עדיקה תתקיים ביום רביעי ,ל' בסיון6.7 ,
שבת בר מצווה של ניתאי עדיקה תתקיים בשבת פרשת "מסעי" ב' באב6.8 ,
 מסיבת בת המצוה של רני גורליק תתקיים ביום שני ,ה' בתמוז11.7 ,
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כשבדידות אינה פחד  /נתן זך

כְּ ֶשבְּ ִדידּות אֵּ ינָּה פַ חַ ד
ירה
נ ֹול ֶֶדת ִש ָ
כְּ ֶשהַ יָד אֵּ ינָּה רוֹעֶ ֶדת
כְּ ֶשהַ גָרוֹן אֵּ ינ ֹו ִמ ְּתכַ ּוֵּ וץ
לַמַ ְּח ָשבָ ה
ירה
ִש ָ
כְּ ֶש ֲע ָננִים ֲעב ִֻתים
בַ חּוץ בַ כָ חֹל הַ ּנו ָֹרא
וְּ אַ ָתה שוֹמֵּ עַ אֶ ת הַ יְּ ל ִָדים
גוֹעִ ים
בְּ ִמ ְּׂשחָ ָקם
כְּ מ ֹו ֶד ֶרך מָ סַ כִ ים ,יָם
וְּ אֵּ י ְּנָך ִמ ְּתעַ ּוֵּ ות
אֵּ ינְָּך כו ֵֹּרעַ אֶ ל ָש ְּר ֵּשי ַרגְּ לֶיָך
לְּ חַ זֵּ ק ,לִ לְּ פֹת כְּ מ ֹו שָ ִתיל
( ֶשהָ רּוחַ ֹלא תַ פִ יל(
אֶ לָא יו ֵֹּשב וְּ נִבָ ט
בַ תֹהּו ,בַ ְּס ָרק ַ -רק ָאז

על השירים – יצחק ברוכי
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הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :

