שבועון קבוצת יבנה
ט"ז בכסלו תשע"ז
()16.12.16

פגישת יעקב ועשיו -ציורו של האמן פרנצ'סקו הייז

שבת פרשת "וישלח"
כניסת השבת –  16:16צאת השבת – 17:19
שבועון מספר 1228
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פרשת "וישלח"
ליל שבת
16:16

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית
לאחר תפילת ערבית שיעור בפרשת השבוע – אברהם שטיין

שבת
07:00
08:00

דף יומי בבית המדרש – ראובן דויטש
תפילת שחרית

09:30

לאחר התפילה – שיעורו של רותם הקשר
תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל

09:30
12:45

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת
תהילים לנשים  -בבית המדרש

12:50
13:00

שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות
תפילת מנחה גדולה

13:30
13:20

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

13:00
16:16

משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה
תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת

17:19

שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה
צאת השבת

20:00
21:00

דף יומי – הרב אילעאי
אסיפת חברים (סדר יום בעמ' )10

שהשמחה במעונם
מזל טוב לסיון ודורון לנג להולדת הבת ולרוחל'ה ולג'ינג'י להולדת הנכדה.
מזל טוב לאביה וניר בטר להולדת הבן.
מזל טוב לדני ונעמי הרץ להולדת הנכדה גלי ,בת להילה וירון.
מזל טוב לריק ודנה מדניק לבת המצווה של הנכדה רחל ,בתו של גדי.
מזל טוב לגבי ודבורית אדר להולדת הנכדה ,בת לרותם ואודי.
מזל טוב לאסתר לוי להולדת הנין ,נכד לשורי ויעקב  ,בן לרז וערן.
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נקודה למחשבה
להסביר

המדרש מבקש לקשר בין דרך החינוך

מפרשים

ודרשנים

ביקשו

מנקודת מבטם כיצד התגלגלה דינה
לזרועותיו של שכם בן חמור.

של דינה בבית יעקב ,לבין התנהגותה
מאוחר יותר .דרכו של יעקב להגן על

אני בחרתי להביא מדרש המסביר
בצורה מקורית את חלקו של יעקב

דינה הייתה "לנעול אותה בתיבה".
הכוונה כמובן לנתק אותה מהעולם

בפרשה ואולי ללמוד מכך גם על חינוך

החיצון ,שלא תיחשף לאנשים מחוץ

בימינו.

למשפחתה וכמובן גם לא לתרבות

ָּשיו
"וַיָּ ָּקם בַ לַיְ לָּה הּוא וַיִּ ַקח אֶ ת ְש ֵּתי נ ָּ
וְ אֶ ת ְש ֵּתי ִּש ְפחֹתָּ יו וְ אֶ ת ַאחַ ד עָּ ָּשר יְ ל ָָּּדיו

אחרת מזו הנהוגה בבית יעקב.
שיטה חינוכית זו נהוגה גם בימינו,

וַיַ ֲעבֹר אֵּ ת מַ עֲבַ ר ַיבֹק"

ומבוססת על רצון להגן על המתחנך
מהשפעות חיצוניות עד שיתבגר ויהיה

ודינה היכן היא?

מספיק יציב בדעתו כדי להתמיד בחינוך
שספג בילדותו.

נתנה בתיבה ונעל בפניה.

אולם שיטה זו נתקלת בביקורת על ידי

אמר -הרשע הזה עינו רמה היא שלא

המדרש כי היא זו שהביאה לנפילתה

יתלה עיניו ויראה אותה ויקח אותה

ברשתו של שכם בן חמור.

ממני.

מנגד עומדת שיטה חינוכית שהמדרש

ר"ה בשם ר' אבא הכהן ברדלא אמר-

בוחר בה ,לאפשר למתחנך להיחשף
לתרבות ולדעות אחרות מאלו הנהוגים

אמר לו הקב"ה -בתמיה לא בקשת

במשפחתו .העמדה החינוכית מתבססת
על ההנחה שמגיל צעיר ,דרך העימות

להשיאה למהול הרי היא נשאת
לערל .לא בקשת להשיאה דרך היתר

עם דעות אחרות ובדיקתן ,מעצב לעצמו

הרי נישאת דרך איסור.

המתחנך את דעתו ,וכאשר הוא פוגש

הה"ד "ותצא דינה בת לאה"

בבגרותו תרבות אחרת ,הנוגדת את דרך
חינוכו ,הוא יהיה מבוסס ויציב דיו בכדי

(בראשית רבה פרשה ע"ו)

להמשיך בדרכו.

יאיר לסלוי
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דיווח חצי קדנציה מהגבאים
הזזת זמן תפילת שחרית בימי החול

בימים אלה הולכת ונרקמת פרוכת

החל מיום א' כ"ה בכסלו ( )25.12נחזור
להתפלל בשעה  06:00למשך שישה

חדשה לימות החול במפעל "שש משזר"
בישוב גמזו .בכוונתנו לתפור פרוכת

שבועות ,בהתאמה לזמן הנחת תפילין.

נוספת לקראת הימים הנוראים.

אירוח קבוצות "נתיב" בתפילת ליל

"קול קורא"

שבת
מדי כמה שבתות אנחנו מתבקשים

לאחר פניות ובקשות של חברים דנו
בצוות הגבאים בנושא תחילת התפילה

לארח קבוצות של "נתיב" המתארחות
בשבת בגבעת וושינגטון .במידה ואקבל

בשבתות בשעון קיץ והמלצתנו היא
לעבור לשעה .08:30

הודעה מוקדמת אפרסם זאת מבעוד

נשמח לשמוע את תגובתכם.

יום על לוח המודעות.

לסיום:

פרויקטים הקשורים בתקציב:

אני חוזר ומודה (אני מאמין בשם כל

בקיר המזרחי הותקנו שלטים חדשים

הציבור) לכל אותם חברים וחברות,
תושבים ואורחים שנושאים בעול במשך

לטובת ציבור המתפללים.
הותקנו דלתות חדשות בכניסות
הראשיות לבית הכנסת .חשוב לציין

שנים רבות :מי בלימוד ,מי בקריאות
בתורה ומי במעבר לפני התיבה  -תודה

שאנחנו במעקב אחרי הפרוייקט ועושים
כל מאמץ להקל הן על ציבור החברים

רבה.
ובקשה אישית :כל חבר או חברה שיש
לו הערה ,בקשה ,המלצה הקשורה בבית

המבוגר והן על ילדי הקבוצה ,על מנת
לאפשר כניסה קלה ובטוחה.

הכנסת  -אשמח לקבלה בכל זמן ובכל
עת .אני מבטיח לעשות כל מאמץ

בעזרת נשים בקומה השנייה הותקנו
עוד זוג מעקים על מנת להקל על

להיענות במהירות וביעילות לכל בקשה

הירידה לאזור השורות הראשונות.

או שאלה.

זה המקום להודות לבעלי המלאכה
הנענים ברצון לקריאותינו – חשמלאים,

שבת שלום

עדו עפרוני וצוות הגבאים

נגרים ועוד.
.
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 יש לי מדרסים מלפני שנתיים ,ניתן לחדש? איפה ואיך רוכשים חדשים? אילו בדיקות ממומנות על ידי הקיבוץ בהריון? אפשר לבחור לבד את הרופא? מתי המרפאה פתוחה? מהן השעות לבדיקת דם? משקפיים  /עדשות מגע  /ניתוח להסרת משקפיים – כמה יעלה לי? מהן זכויותיי הרפואיות/בריאותיות כצעיר/נקלט/מועמד בקיבוץ?על כל אלו ועוד ניתן למצוא תשובות בקובץ "סל הבריאות לחברי קבוצת יבנה" שהושק
בימים אלו באתר הבית  -יבנט.
הקובץ ערוך בצורה ידידותית למשתמש ,מושקע מבחינה גרפית ,מספק מידע רחב על
מגוון נושאים ומאפשר קישורים לשירותים השונים הניתנים דרך "הכללית" ,הביטוחים
וספקים חיצוניים.
ה"סל" מציג בשקיפות מי רבית את המדיניות הנהוגה ואת החלטות הנהלת הבריאות
באופן דינמי ,לפיכך יעודכן מעת לעת.
בנוסף לאלו ניתן למצוא בקובץ את "חזון ענף הבריאות והרווחה" ,את מטרותיו וייעודו.
אנו תקווה כי צורת הגשה זו תתרום לשיפור ולקידום השירות.
כמו תמיד ,בכל שאלה ,בעיי ה או רצון לשתף ,חברים מוזמנים בשמחה להמשיך לפנות
אל צוות הענף ואלי בדרכים המקובלות ,כפי שהיה עד כה.
תודה לכל החברים היקרים שסייעו בהוצאת ה"סל" לאור ,ל"צוות החזון" ,להנהלת
הבריאות ,ובפרט לאברהם שטיין על הסיוע בניסוח ,לרינה ימיני על הפיכת המסמך
לקובץ מקוון ולמיכל שליסלברג על העיצוב.

שמרית גדיש – ענף הבריאות והרווחה
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השבת היבנאית החלה ביום חמישי
כחלק מאירועי השבת היבנאית התקיים

בסיום המשחק התוצאה הייתה 1:0

ביום חמישי שעבר אחר הצהריים טורניר
כדורגל שבו השתתפו ענף המזון ,החינוך

לטובת החמוצים .לא עזר לחינוך ששופט
המשחק היה אלי כהן  -מרכז החינוך.

והרפת וכן מפעל השימורים ,השעונים
והמדגרה ,כאשר כל משחק נמשך 15

במשחק השלישי עלתה על כר הדשא
הקבוצה שהגיעה באיחור ,קבוצת שעוני

דקות .הקבוצות עלו על כר הדשא ,השמים
התקדרו והכדור נע ,בדרך כלל ,מצד לצד.

"עדי" ,ששיחקה נגד קבוצת הרפתנים
המתוגברת בגיל הרך (הגיל הרך וחלב.

במשחק הפתיחה ,במשחק שקול ,ניצחה

נכון שהולך ביחד?!) .דע עקא ,קבוצת

המדגרה את ענף המזון בתוצאה 2:1

שעוני עדי הורכבה ברובה הגדול מנשות

וכמו שאמר לי אוהד מאוכזב מענף המזון:
"לפחות לא היינו בשר תותחים ולא נתנו

המפעל .בשער הן הציבו את אב"ל שעשה
עבודה מצוינת אבל לא יכול היה למנוע

שהמדגרה יעשו מאיתנו גולש" .ה"ז ,שכן
ושחקן ,וגם חדש במדגרה ,הצטיין ,הבקיע

את ההפסד .ככל שנעו מחוגי השעון
קדימה ,קבוצת השעונים נחלשה וכבר לא

ובישל שער .וזאת לדעת ,המדגרה הגיעה
לטורניר בשיאו של משבר .אבל כמו

היה שען שיחליף את הסוללה .הרפתנים
המשיכו לתקוף את שער השעונים בחמת

שאומרים אצלנו" :אל תתנו לביצים

זעם וניצחו בתוצאה

לבלבל אתכם" .ואכן ,למרות המשבר,

.3:0

הקבוצה ידעה לשים את הקשיים בצד

בית הגמר

ולהתעלות ברגעי השיא.

לבית הגמר עלו –

במשחק השני שיחקה קבוצת החמוצים

הקבוצות המנצחות :המדגרה ,החמוצים

שהופיעה לטורניר עם שני שחקני רכש קלי

והרפת.

רגליים ,בני העדה האתיופית ,נגד קבוצת
החינוך  -ובשמה המלא "קודם כל

המשחק הראשון בבית הגמר הפגיש את
המדגרה והחמוצים וזה היה הרבה יותר

חינוך" .קבוצת החמוצים החמיצה שוב
ושוב .יותר מדי פעמים היא הייתה קרובה

מסתם משחק כדורגל .זה כמו ריאל נגד
ברצלונה ,משחק על כל הכבוד והיוקרה.

להבקעת שער .בכל זאת ,כנראה יותר קל
לבקע מיליוני זיתים מלהבקיע שער בודד.

בדקה ה 13-הבקיעו החמוצים וקבעו .1:0
בדקת הסיום המדגרה הצליחה

בשער החינוך הוצב אביעד אייל ( -מדריך
חברת נעורים)  -שבשתי הצלות הרואיות

להשוות בשער מרהיב ביופיו שנבחר
ל"שער הטורניר" .בסיום המועד החוקי

מנע את הבקעת השער .עם השריקה,

התוצאה הייתה תיקו . 1:1
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הרפתנים ,עם כל החלב שבדבר ,הודחו

עד שיובקע השער .עובדה! זה עבד והגביע

מבית הגמר ואז ,לכל תשואות הקהל ,עלו

הוא שלנו .כאות הערכה לקבוצה ,כנראה

למשחק הגמר החמוצים נגד המדגרה תוך
ידיעה שרק קבוצה אחת תניף את הגביע.

נוציא אותם לבילוי משותף ,בקיעה בסוף
שבוע".

במשחק הגמר ,עם שקיעת השמש,
ניצחה המדגרה בתוצאה  2:1ובסיום היא

בלטו בהעדרם – קבוצת הגד"ש שחיכתה

הניפה את הגביע המוזהב .הואיל וראשי
הקהילה לא נכחו באירוע (התחייבויות

לגשם.
בלטו לאורך הקווים – אוהדי הקבוצות,

קודמות?) ,הגביע הוענק ע"י נציג הוועדה

מיטב הנוער.

המארגנת.

בלט על המגרש – השופט אלי כהן ששפט

שאלתי את מאמנת קבוצת המדגרה,
*מב"ל כיצד היא הכינה את הקבוצה

בכל המשחקים וללא טענות על טעויות
שיפוט או קיפוח מי מהקבוצות.

לקראת הטורניר?
*מב"ל" :בשבילנו זה היה משחק בעל

עוד בליטה שנכון שתאמר – הסדר,
הארגון ,הכרוז ,האווירה ,האחווה והרעות

חשיבות אסטרטגית .שיחקנו חכם.
העברנו לשחקנים במשך כל השבוע מסר

היו יוצאים מהכלל.

שמשון

שכמו שהתרנגולת יושבת על הביצים עד
שהן בוקעות ,כך אנחנו נשב על שער היריב

ה"ז

הקבוצה הזוכה
* אב"ל – אלי ברלב מב"ל  -אשתו
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יבנ"ה
לקראת השבת היבנאית התבקשו הילדים למצוא ראשי תיבות הולמים ל-יבנה
כאשר יין בשמים נר הבדלה לא נחשב.....
להלן מבחר ראשי התיבות שהגיעו למערכת "מבית"

יבנה זה:
יש בה נחת הרבה
יש בה נהלים
יקים בנו נהדר
יש בנזין ,הלל?
יינות בנצי המהוללים
יש במטבח ניר הטבח
יש בזיתיה נחליאל המנהל
יש בחשמליה נחום השקל
יש בקיבוץ נוף הורס
יוסי בן הארון
יחד בעזרתו נצליח הללויה
יש בה נשמת הייקים

פינת צבר
בשעה טובה לשתי החיילות הראשונות מהגרעין שהשתחררו השבוע מצה"ל:
רייצ'ל רסמן (אצל משפחת אדריאן ואהרון אסולין) שיוצאת לטיול במזרח.
אמבר קנוצה (אצל משפחת אילה ונדב עמיר) הנשארת לעבוד ברפת.
כל הכבוד לכן על השירות המשמעותי ,מאחלים לכן הרבה הצלחה באזרחות ובארץ.
באהבה

צוות גרעין צבר ובית קבוצת יבנה
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כיכר המייסדים
יוזמה אישית ברוכה של שלום אריכא

רוב המבנים כבר נהרסו או קרסו ,הדגם

בשיתוף עם ועדת מורשת גאלה את

המוצג בכיכר מציג לנו היטב את

"כיכר המייסדים" מעזובה רבת שנים.

הקיבוץ ההיסטורי .הדגם דרש עבודה

הודות ליוזמתו וכישוריו ,הצליח שלום

ידנית מרובה ומדויקת ולשם כך נעזרנו

לבנות דגם מדויק ומרהיב של הקיבוץ,

בחברים .בסופו של דבר קיבלנו דגם

המבוסס על תצלום אווירי משנת .1949

מרהיב ומדויק ,שיכול לסייע ללמוד את

התצלום מתאר את מבנה הקיבוץ

ההיסטוריה הקיבוצית שלנו.

בתקופה שלאחר מלחמת השחרור.

בעיניי ,הדגם הוא מצבת זיכרון נאה

שלום נעזר בוותיקים שחיו באותה
תקופה ,לבירור פרטים על טיבם

ומכובדת למייסדים ,שהיו חלוצים
המאמינים ברעיון הקיבוצי ובערכים של

וייעודם של מבנים שונים ,חורשות,
שדרות וכד' .גם אני נהניתי לסייע

תורה ועבודה .נקווה שערכים אלו יעברו
מדור לדור והקיבוץ יזכה להתחדשות

לשלום,
תקופה.

בזיכרונות

ילדות

ולהמשכיות.

מאותה

אריה הקהל

קבלת חברים ומועמדים
בשעה טובה עומדים להתקבל לחברות  4זוגות , ,אושר ורעות חן ,גיורא ושרון לב ,יוחנן
והדר מאלי וניר ורבקה שריד .כמו כן המועצה קיבלה את ניר ואביה בטר למועמדות בקבוצה,
ובהמשך תדון המועצה בקבלתם למועמדות של בעז והדס בלנקשטיין ויפעת ואלעד כהן .ננצל
הזדמנות זאת לאחל מזל טוב לאושר ורעות חן להולדת הבן ולניר ואביה בטר להולדת הבן.
בהצלחה לכל הזוגות ולנו כקבוצה בהמשך הדרך.

ועדת קליטה
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סדר היום של אסיפת החברים שתתקיים במוצ"ש
 .1לקראת קבלת חברים (משפחות חן ,לב ,מאלי ,ומש' ניר שריד
 .2הודעת המזכירות בעניין צוותי הבניה – ריכוז מנהלת הבניה וריכוז צוות התכנון היישובי
 .3תקציב  – 2017המשך דיון (דפי התקציב חולקו בתאי הדואר)
 .4תקנון רדום

10

מעט מן האור דוחה את החושך

תוכנית חנוכה
ביום שני כ"ו בכסלו" 26.12 ,קרקס האש – פעלולי אש ולהטוטים" מופע לכל
המשפחה באולם ספורט בשעה .17.30
ביום שלישי כ"ז בכסלו 27.12 ,תתקיים הרצאה של תומר בוהדנה
"סיפור חיים והתמודדות עם קשיים ,ככלי לצמיחה ועשייה".
הרצאה מרתקת ,בשעה  20:30באולם האירועים.
ביום רביעי כ"ח בכסלו  28.12יתקיים מופע "החולמים אחר השמש" ,הרכב
ה"חלוצים" ,מפגש עם הזמר העברי הישן והחדש .ההרכב מונה שמונה נגנים וזמרת.
בשעה  20.30במשטח .בואו ליהנות מחוויה מוזיקלית.
במוצאי שבת חנוכה  -פר' מקץ ב' בטבת 31.12 ,בשעה 20:30
יתקיים בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון כנס מקהלות של המועצה
האזורית חבל יבנה ,בהשתתפות חבורת הזמר שלנו.
בואו בשמחה לאירועים השונים  -מאחלים חג שמח ,חג של אור והרבה שמחה

רחלי ויצמן – ועדת התרבות

חוג לריקודי עם

חוג ריצה למתקדמים

ברצוננו לחדש את החוג לריקודי עם ,בהדרכת ינאי ריין,

חוג ריצה למתקדמים חוזר לפעילות

במתכונת של פעם בחודש ,בימי שלישי בשעה .20.30
קיום החוג מותנה במספר המשתתפים.

אחרי הפוגה קלה.
מוזמנים להצטרף

להרשמה נא לפנות לרחלי ויצמן ועינת לוי

בימי רביעי ב .16:15 -
פרטים אצל נחום ריין
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שולחנו של אסף
חברים חדשים – בשבוע שעבר התקיים דיון

פעילות של תנועת נוער .אין סתירה בין

במועצה על קבלה לחברות של ארבע

הדברים.

משפחות .הצטרפות של משפחות צעירות

מיצג מורשת  -בעיתוי מושלם ,במהלך

ל"משפחת קבוצת יבנה" הגדולה ,משמחת
ומעודדת .ארבע המשפחות רעות ואושר חן,

"השבוע היבנאי" הוצב בכיכר ליד ביה"כ
מיצג מעורר השראה שבוצע כולו ,בכישרון

שרון וגיורא לב ,הדר ויוחנן מאלי ,רבקה וניר

ובהשקעה רבה ,ע"י חברנו שלום אריכא

שריד – הומלצו ע"י המועצה לקבלה

(בהשתתפות ועזרה של מספר חברים) .מדובר

לחברות ,בשמחה וללא הסתייגויות .הנושא

בעבודת קרמיקה המוצבת על בסיס של

יוצג באסיפה במוצ"ש וההצבעה תהיה
כדרכנו בקלפי .בהנחה שהמשפחות יתקבלו

יציקת בטון כבדה ,המשחזרת באופן מדויק
ומרשים תצלום אוויר של יבנה מלפני כמעט

לחברות ,יהיו ביבנה בע"ה בתחילת שנת
 324 - 2017חברות וחברים.
שבת יבנאית – זכינו ליהנות משבת מרוממת
ומשמחת .מעבר למופע במוצ"ש ,נהנינו

 70שנה .המיצג עוד לא גמור ובהמשך
יתווספו אליו עוד כמה אלמנטים .בנוסף
מתוכננים להישתל בקרוב מסביב לכיכר כ –
 1,500פרחי קרמיקה פרי עבודתם של ילדים

לעקוב בשבועות האחרונים אחרי הפעילויות
וההכנות ,בתקווה שבנוסף להנאה שהפיקו

וחברים רבים וביוזמתן והובלתן של שושנה
וייסמן ונטע קנדל .ובכך הכיכר שהייתה

מכך הילדים ,הם גם למדו ,כל אחד בדרכו,

מעט "עצובה" מאז שהוקמה לפני מספר

על הענפים בקיבוץ ופעילותם .תודה ויישר

שנים ,וגם ידעה טלטלות רגשיות על רקע

כוח לרבים שהיו מעורבים בכל הפעילות
שהתקיימה ,ובראשם כמובן לצוותים
החינוכיים .אגב ,גם לחלק מהמדריכים
בחינוך ,כך שמעתי מהם ,זו היתה הזדמנות

דיונים על עתידה ,תהפוך לפינת חמד
ומורשת בלב הקיבוץ .אז תודה לכל
העוסקים במלאכה על התוספת המיוחדת
לאווירה  ...תודה גם לכל הילדים ובעיקר

ללמוד דברים חדשים ומעניינים על יבנה.

להוריהם שישמרו על המקום כפי שהוא.

כבר מחכים ל"שבת היבנאית" הבאה .כידוע,
השבת הזו התקיימה במקביל ל"שבת ארגון"
של בני עקיבא שהתקיימה בכל הארץ

לצערנו ,כבר בשבת הראשונה ילדים עברו את
הגדר המקיפה את המיצג וגרמו לנזקים
מיותרים ומרגיזים.

ובקיבוצי התנועה .לדעתי ,חשוב להמשיך את
מסורת "השבת היבנאית" והפעילויות
הנלוות אליה ,גם אם וכאשר תהיה פה

מכינה קד"ץ – לפני שבועיים הצבענו על
הנושא בקלפי ורוב החברים הביעו תמיכה
במיזם ,ולמעשה אישרו להמשיך במגעים עם
הקבה"ד במגמה להקים אותו ביבנה .אני
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כמובן לא מתעלם מכך שהיקף המתנגדים

ביבנה .החלטה סופית בעניין תתקבל בעוד

היה משמעותי .מחשבות שכתבתי לפני

כחודש במזמו"ר של הקבה"ד .מומלץ

שבועיים ,מבלי לדעת מה תהיינה התוצאות,

לחברים להכיר קצת את השיח ,המרגש

הפכו מוחשיות יותר .לא אחזור על דבריי .רק

והמשמעותי ,המתפתח סביב המכינה ,בעיקר

אזכיר בקצרה נקודה אחת שלדעתי ראוי

ברשתות החברתיות.

להמשיך לחשוב עליה .היה פער ניכר בין
תוצאות ההצבעה במועצה ורוב גדול של

מזכירי פנים  -בלהט העיסוק במכינה ,כמעט
לא שמנו לב שנבחרו גם מזכירי פנים .אני

הדעות שנשמעו באסיפה ,לבין התוצאות

רוצה לאחל ליהודה שריד הצלחה רבה

בקלפי .אפשר לשמוח על כך ולראות בכך

במשימה המאתגרת שהסכים לקבל על עצמו.

דמוקרטיה במיטבה .אפשר גם לתהות
ולחפש סיבות לפער שבין הקולות והתוצאות
בדיונים המקדימים לבין התוצאה בקלפי.

בהזדמנות קרובה אחרת אתייחס ,בתודה
גדולה והערכה רבה ,לסיום תפקידו של זאב
ספראי ולתקופת עבודתנו המשותפת.

שאלה נוספת שאין לי עליה תשובה היא ממה
נבעה ההתנגדות .האם בשל הסתייגות מעצם
הקמת המכינה ,ובוודאי מהקמתה אצלנו ...
או שזה מתוך הרגשה שלא ניתנו מספיק

ההחלפה הרשמית בין יהודה לזאב מתוכננת
לאמצע חודש ינואר.
שכונה חדשה – אכלוס השכונה כבר החל
ותקוותנו היא שמהר ככל האפשר ישלימו כל

לשאלות

המשפחות את המעבר .עוד יבוא הזמן

המעשיות .שתי הגישות לגיטימיות .ההבדל
הוא שהראשונה היא יציבה ואינה תלויה

לסיכומים ,לתודות ולהפקת לקחים .עם זאת
 -על רקע חיכוכים שונים שהיו לאורך הדרך,

בהסברים והבהרות  ...אשמח לדעת שרוב

על רקע שגיאות שבוודאי נעשו ,על רקע

ההתנגדות נבעה מהסיבה השנייה ואשמח
כמובן לשוחח באופן אישי עם כל תומך/ת או
מתנגד/ת על הנושא .לאחר שהתייחסתי
באריכות רבה (מידי?) להתנגדות ,נזכיר שרוב

דברים מיותרים שאולי נאמרו ,מכל מיני
כיוונים ,בסופו של דבר מדובר בתהליך
משמעותי ומשמח מאוד שלא קרה אצלנו
מעל  20שנה .הרבה מאמץ ומשאבים הושקעו

מובהק תמך ביוזמה ועל בסיס הרוב הזה

ובסופו של דבר התוצאה יפה ומרשימה .אל

המשכנו לפעול .בתחילת השבוע התקיים דיון
במזכירות הפעילה של הקבה"ד .לדיון
הוזמנו המזכירים של יבנה ובארות יצחק

מול זה ראוי שנשים את הקשיים
והמחלוקות בפרופורציות הנכונות ונביט
בתמונה הרחבה והחיובית 20 .משפחות

וראשי המכינה המיועדים .הדיון היה ער,
נשאלו שאלות רבות ונציגי הקיבוצים הציגו
את עמדתם .בסופו של דיון המלצת מזכירות
הקבה"ד (ברוב קטן) היא להקים את המכינה

צעירות וטובות ,ההווה והעתיד של הקיבוץ,
עוברות לבתים חדשים וטובים .אותי זה
שבת שלום
מאוד משמח.

פרטים

והבהרות

ותשובות
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יקירי החינוך הדתי תשע"ז
ברכות לחברתנו

חנה לבל
אשר תקבל את אות יקיר החינוך הדתי תשע"ז
על תרומתה ופועלה למען החמ"ד.
הטקס ייערך אי"ה בחנוכה ביום רביעי ,כ"ח בכסלו 28.12 ,בשעה 15:00
במלון רמדה בירושלים

במעמד הרב הראשי דוד לאו
ובהשתתפות רבנים ,שרים חברי כנסת וראשי החינוך

חברים יקרים!
לקראת שנת  ,2017אנו מזכירים לחברי הקיבוץ כי ניתן להעביר
את תלושי הצדקה לעמותת "יד יששכר ויצחק".
ניתן להעביר את התלושים דרך החברים :אייל זנה ,יעקב וכמן,
אמנון וייסמן או אלי רדר.
העמותה רשומה כחוק ,בעלת אישור סעיף  46לעניין תרומות ואישור ניהול תקין.

לפרטים :אלעד פרץ eladp29@gmail.com 050-4454112 -
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מרפאה
אחות כוננת בשבת פרשת "וישלח"  -אורית פרל
שעות הקבלה של דר' איברהים
שעות הקבלה של דר' דונסקי בשבוע הבא:
בריג'תה:
יום ראשון 17:30-14:30
יום ראשון 16:00-14:30
יום שני 16:00-14:30
יום שלישי 12:00-09:30
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-

האופטומטריסט מנחם לאו יגיע למרפאה ביום רביעי כ"א בכסלו21.12 ,

פעילות מרכז יום בשבוע הקרוב
 יום ראשון י"ח בכסלו 8:45 - 18.12 ,תנ"כ עם חנה לבל – ספר חבקוק
 יום שני י"ט בכסלו 10:15 - .19.12 ,הרצאה" :האושר" .ההרצאה ניתנת ע"י מתנדב
מתנועת הערבות.

בברכה ,צוות העמותה

מעקב אחר נתוני התקציב האישי באתר http://reports.kv-yavne.co.il
באתר ניתן לעקוב אחר חשבון התקציב האישי ,קרן חיים וקניות בחנות,
החזרי קופת בית ,משיכות ,הפקדות וכד' .ייתכן עיכוב של מספר ימים עד
הקלדת הנתונים .על כן ,בטרם פנייה מומלץ להמתין ולאפשר להנהלת החשבונות להכניס את הנתונים
בקצב שלהם (עד סוף החודש כל הנתונים שיתקבלו מוקלדים לחשבון).

דפי פלאפון חדשים ניתן לקחת מחדר סידור עבודה או במשרד

הודעות מהנהלת חשבונות  -קופת בית
 החזרים על תדלוק:
מבקשי החזרים על תדלוק רכבי הקבוצה מתבקשים להגיש את החשבוניות כמה שיותר מהר,
וזאת ע"מ שנוכל לרשום את ההוצאה כחוק .כמו כן הדיו שעל החשבוניות נמחק לאחר זמן
מה ,ולא ניתן לקרוא את הנתונים.
להזכירכם  -יש לציין את מספר הרכב אותו תדלקתם.
 רכישות לענפי ייצור:
הרוכשים ציוד עבור ענפי ייצור מתבקשים לצרף חשבוניות לבקשת ההחזר,
וזאת ע"מ שנוכל לרשום את ההוצאה כחוק .במידה וניתנה לכם רק קבלה ,דרשו גם חשבונית מס.

רחל אניקסטר
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המלאך  -לאה גולדברג
ִׂש ְמלָת ֹו הַ גַסָ ה ּופָ נָיו הַ ַדלִׂ ים מֵ הֲ ִׂביעַ
מֵ ע ֹולָם ֹלא ָראּו אֶ ת הַ הוֹד בַ ְנהָ ָרה הַ נ ְִׂצ ִׂחית.
ְמ ֻציָר עַ ל ְתכֶלְ ת ֹו הַ ְשטּוחָ ה ֶשל ָר ִׂקיעַ ,
ּפּוחית.
דּותי כְ ִׂנגּון מַ ִׂ
יַלְ ִׂ
וְ אּולַי ִׂמשּום כְָך הּוא ש ֹו ֵכן לְ ִׂצד ֹו ֶשל הַ ּפֶ לֶא
בְ לִׂ י ְת ִׂמיהָ הּ ,וכְ נָפ ֹו הַ כְ בֵ ָדה
בִׂ זְ הָ בָ ּה הַ מָ חּוק ִׂמ ְתנוֹסֶ סֶ ת ְת ִׂמימָ ה כְ מ ֹו ֶשלֶט
עַ ל מַ לְ כּות ֶשל ע ֹולָם ֹלא-נו ַֹדע.
וְ עוֹבְ רוֹת הַ ָשנִׂים עַ ל ּפָ נָיו בִׂ זְ ִׂהירּות ְמ ֻבי ֶֶשת
כְ נ ִָׂשים הָ רוֹת.
ּומֵ עַ ל לְ רֹאש ֹו ְמהַ בְ הֶ בֶ ת הַ ֶק ֶשת,
וְ ָכבִׂ ים לְ ַרגְ לָיו הַ נֵרוֹת.

על השירים – יצחק ברוכי
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הכתובת למשלוח מאמרים למערכת:

