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קידוש לשמחת חתן וכלה - אשל ושיר

ב!
טו

ל 
מז

(מקיבוץ עלומים)להינשא לתומר בביאןלרגל הודעתך  על ההחלטהלענת גוטליב ולכל המשפחה
ולכל המשפחה והשכניםלעפרה ושמשון

 

לאחר תפילת מוסף שיעור מפי 

הצצה למסורה של המקרא

בנושא:

אלכס בקר

לאחר תפילת ערבית ילמד: 

זאב ספראי
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16:22- הדלקת נרות

16:37- מנחה קבלת שבת וערבית

 תפילת מנחה בימי החול 16:40

שבת פרשת וירא

 

13:00- מנחה גדולה

16:22- מנחה קטנה

17:21-צאת השבת

שבת:

08:00 - שחרית ומוסף

לעדה חפץ

לבת המצווה של הנכדה, 

נעמי, בתם 

של רעות ואיתן שוורץ

"עֹוד ֶאְבֵנ ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל עֹוד ַּתְעִּדי ֻתַּפִי ְוָיָצאת ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים". 
(ירמיהו לא, ג) 

לאשל ושיר טסלר

לנישואיכם

להורים צופית ואבשלום טסלר

ולכל המשפחה

חתונה  על רקע  "אור דולק בבית הכנסת" , מיזם לציון ליל הבדולח



עם יוסי צנחני

"ונתן לנו את תורתו"
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יוסי גדל בנתניה, השני מבין

חמישה ילדים. הוא חגג את בר

המצווה עם המשפחה המורחבת

באולם שבמלון גולדר בנתניה.

את שבת בר המצווה והקריאה

בתורה חגג עם כל משפחתו

בבית הכנסת ולאחר מכן ערכו

סעודה בבית. יוסי החל ללמוד

לבר המצווה שנה מראש.

במשפחתו של יוסי, הקריאה

בתורה היא בהטעמה תימנית. 

 

מאת: שרון לב

 

שם: יוסי צנחני

מקום: מלון "גולדר" (היום לאונרדו ) בנתניה

מועד בר המצווה: לפי 34 שנים

קריאה בתורה:  בהטעמה תימנית

משהו מהפרשה

רקע

מה אתה זוכר מהלימוד לקריאה בתורה?

האם גם הבנים שלך קוראים בהטעמה תימנית?

הנוסח המקומי. עילאי למד עם נחום

ריין. בשנה הבאה נחגוג לנועם את בר

המצווה שלו, בדיוק בפרשה שלי. הוא

לומד לקרוא עם אהוד איתן. 

מסקנתו: כל מערכת חוקים צריכה להתבסס על

עולם ערכים ולנבוע ממנו. בכך מסביר הרב סתו את

החשיבות בסיפורי התורה, עם כל הקונפליקטים בין

רגשות, יצרים, עקרונות ומחויבויות. הסיפורים

מכוננים בסיס של ערכים, שעליו החוקים הופכים

למובנים ומוסכמים. חקיקת יתר, הוא רומז לעבר

הכנסת, היא חסרת טעם ואולי אפילו מזיקה, אם לא

קדמו לה עקרונות וערכים. 

                       (קטע זה נכתב ע"י הממערכת)

לדעת איך לתקן אותו ולהמשיך לקרוא. כך
שבעצם הוא ידע את כל הקריאה בתורה בעל-פה.

וככה גם אבא שלי, הוא בקיא בקריאה בתורה. 

בטור האישי של הרב אברהם סתו

(מקור ראשון פר' לך לך) הוא מספר כי

ברגע של חולשה נתן לבנו הממושמע

להיכנס לבריכה, והזהיר אותו להיכנס

"רק עד למקום שהמים מגיעים

למכנסיים". כעבור זמן קצר גילה האב

לתדהמתו את בנו במים העמוקים,

כשהוא חובש את המכנסיים לראשו. 

למדתי עם המורי התימני, ואז למדו לקרוא את כל

הפרשה. מעבר לכך שהיה לי לא קל ללמוד, זה היה

גם ממש לא פשוט ללמוד בהטעמה התימנית. אני

מגיע משושלת של "מורים" (במלעיל). סבא שלי,

שאותו לא זכיתי להכיר, היה בתימן דמות מוערכת

ומוכרת בבית הכנסת. הוא היה "מוציא ספר", היה

מראה לקורא בתורה איפה צריך לקרוא, ואם אותו

אדם  היה  מפסיק  או  טועה, סבא  שלי  היה  צריך 

הבנים  שלנו  גדלו  פה בקיבוץ,  הם קוראים את 



זכינו לחגוג את חג המשק
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תודה לכל החברים שהשתתפו, תודה: לאושר כהן על
הניצוח המוזיקאלי, לזמרות, לנגנים, תודה לכל מובילי
תהלוכת הטרקטורים מאז ועד היום, למפעילי התחנות,
לבנות השרות לאומי, לצוות ההגברה ולכל מי שנתן יד

להצלחת הארוע
תודה לוועדת מורשת על העזרה והיוזמה הברוכה, תודה
לצוות הנפלא: דני הרץ, נטע קנדל, שרה בלנקשטיין,

בעז בלנקשטיין ורחל אניקסטר. 
שנזכה לעוד הרבה שנים טובות.

 
ומה לפנינו:

סינמה קפה – "לוס אנג'לס דרום" ביום שני כ' בחשון
14/11 בשעה 20.00 באולם האירועים, הקרנה ושיחה

עם יוצר הסרט גולן רייז.
 

ביום ראשון כ"ו בחשוון 20/11 – חג הסיגד באולם
האירועים בשעה 20.30, עם משפחת אלסה ומוטי

איילה.
 

ועדת תרבות
 

עם אילן שחם 

אז... בואו להתרווח בכיסא ולצאת לטיול צילום בעולם

עם הסיפורים שמאחורי התמונות...

ביום ראשון, י"ט בחשוון, 13.11.22
בשעה 17:30 באולם אירועים

בואו בשמחה
עדנה ורויה.

"המדאה בל לא עסמ -דנלסיא"   "המדאה בל לא עסמ -דנלסיא"   "המדאה בל לא עסמ -דנלסיא"  
הצטרפו למסע מרהיב ומרתק בין נופיה של איסלנד,

המשובצים בסיפורים על הנעשה מאחורי הקלעים של
כל צילום וצילום. וזו תישא אתכם ישירות אל לב

השטח עם הצלם והתמודדויותיו עם הקשיים בדרך
לתמונה המושלמת.

זוכה בתחרויות הצילום של הבטאונים הכי נחשבים, ועבודותיו
מוצג במוזיאונים בולטים בארץ ובעולם.

מה בתרבות



בית קבוצת יבנה

לחברתנו

תנחומים

עם פטירת אחיך

רות דיטור

שמואל כהן ז"ל

משתתפים בצערך

בית קבוצת יבנה

אבלים

תנחומים

לחנה, 
לילדים: אלה, מאיר, אילנית, מנחם, 

 ידידיה ורותי 
ולאחים: דוד פלק ושרה ברנע

ולבני משפחותיהם 

רפי פלק ז"ל

איתכם בצערכם

על פטירתו של חברנו
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נא לבוא לקחת אופניים
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 .
 

אמרת ביבנה "נחום", אמרת - תיקון אופניים. סדר.

פתקים מוכנים, עפרון. אטבים, ראשון מגיע לתיקון

- ראשון יוצא. אמרת "נחום", אמרת – פיסול

סביבתי, שילוב של חלקי אופניים וצמחיה, גרר

שמגיע לחלץ קלנועיות תקועות. נחום מאתגר את

החלוקה הדיכוטומית בין "משק" ו"קהילה". הכל

פשוט: אדם קם בבוקר ומחליט שגם היום, בגיל 83

הוא יקום בבוקר ויעשה את המיטב. 

ביקשנו ממנו לספר על העבודה שלו:

קשר מאוד ישיר. מצדי אין לי שום בעיה אני

מתקשר עם כולם. בהתחלה הייתי עושה טיפולים

שוטפים והאנשים היו מחכים בסדנה ומשוחחים.

אח"כ החלטתי לעשות את התחזוקה השוטפת תוך

כדי תיקונים. מהירות התיקונים תלויה במצב

כוח-אדם. לפעמים אני מצליח לתקן מהיום למחר,

לפעמים יותר.

שוחחה עם נחום צ'ימבליסטה: דינה ספראי

עבדת לבד?

רוב הזמן עבדתי לבד. מדי פעם היתה עזרה די

משמעותית, של חבר'ה מגרעין צבר ששוחררו

משיעורי עברית והיה להם רקע בתיקון אפניים. הם

היו נחמדים מאוד. 

איך הקשר עם האנשים?

הכנסת הרבה סדר.

אני מטבעי אוהב סדר וניקיון. בהתחלה היה במקום

בלגן די גדול. הוצאתי 3-4 מכולות של דברים

מיותרים.

עכשיו, כשישיב יעבוד אתי (לא במקומי אלא איתי

כשהוא העובד העיקרי) הוא עושה סדר בדברים

שאני לא הייתי יכול לעשות לבד. הוא צעיר ממני

בכמה שנים טובות, הוא יודע יותר וגם הביא כלים

משלו.

מה עם מחסן המזוודות?
עוברות למחסן אחר, לחנות הישנה של ש"י, בחדר

של מחסן התקשורת. מי שירצה מזוודה יבוא אלי

לאופניים ונלך איתו למחסן המזוודות.

נחום: התחלתי לעבוד בתיקון אופניים לפני 17

וחצי שנה בדיוק. לא היה לי שום רקע, רק חוש

טכני. הייתי בעבר מסגר כך שידעתי להסתדר עם

כלים ועם חומרים, ובמשך הזמן רכשתי ניסיון

ומיומנות. לא את הכל אני יודע אבל הרוב כן. 

כשהתחלתי לעבוד חשכו עיניי. בצד הצפוני היתה

ערמה של אופניים זרוקים. לאט לאט הצלחתי

לבדוק את כל האופניים, לזרוק מה שצריך לזרוק

ולתקן מה שצריך לתקן ופיניתי את השטח. היו לי

המון גרוטאות. את הרעיון של אופניים מקושטים

שאבתי מהטיילת בזיכרון יעקב. רציתי לגדר  קצת

את המקום וליצור כניסה. לאט לאט הוספתי זוגות

אופניים. הכל עם ברגים, לא התחלתי לרתך. ישיב

בוודאי יוסיף הרבה. הוא כבר התחיל לסדר את

השטח!

לפי דעתי, אם היו מתקצבים (בכוונה אני לא אומר

מפריטים), השמירה היתה יותר טובה.

נהנית מהתפקיד?

אני מאוד נהנה. אני ממשיך לעבוד שם יום קצר

יותר.

אתה מרוצה מרמת השמירה על האופניים?

נחום מאתגר את החלוקה
הדיכוטומית בין "משק" ו"קהילה".

הכל פשוט: אדם קם בבוקר ומחליט
שגם היום, בגיל 83 הוא יקום בבוקר

ויעשה את המיטב. 



צ ריםק
ק. הילה
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מה מדיניות רכש?

אני רוכש אופניים לפי תקציב. השנה במקרה יש לי

סכום גבוה יותר בגלל עלייה רבה במחירי האופניים

וחלקי החילוף (30 אחוז לעלות האופניים, ויותר

מזה חלקי החילוף).

 
אתה מטפל גם באופני ילדים?

כרגע לא. יכול להיות שאגיע לזה בקרוב.

וקלנועיות?

מה שיכולתי תיקנתי והיתר נעזרתי בטכנאי שהגיע

לכאן. בימים אלה הוקמה ע"י מנהלת השירותים

והנהלת הקהילה ועדה במטרה לבדוק איפה אפשר

למצוא קלנועית שתתאים לנו, ובמחיר סביר.

בעקרון יש כללים לגבי הזכות לקבל קלנועית.

הוועדה ההוקמה כי חייבים לרכוש קלנועיות אחרות

במקום הקלנועיות הנמצאות ברשותנו, כי לא

מייצרים יותר את אותו הדגם, וקשה להשיג חלקי

חילוף. 

 

אני נהנה מאוד. בעצם הסיפוק הכי גדול הוא שכל

אחד מכיר אותי ויודע שאני משרת את כל הציבור

ואני מקבל הרבה משובים והרבה ברכות של תודה. 

 מילה לסיום:

אדווה מאלי מביאה לאמא שלה, הדר,
שוב ושוב מברשות וצבעים. מה

הסיפור, חשבה הדר. בסוף אמרה
אדווה: גם אני רוצה להצביע...

קלטנו ברשת את הפוסט הבא:

מצביעה
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מה זה המרחב הפדגוגי?

כמה פעמים בשבוע יוצא לכיתה להגיע למרחב כזה?

איך נערכתם השנה למשחק הכדורסל נגד קרית-גת?

שיחה עם יאיר לסלוי 

 ואיך אתה מסכם את המשחק? 

חינוך (גם) מחוץ לכיתה
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יש משהו מיוחד בתכנית של כיתה י"ב?
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צאתכם לשלום ובואכם בשלום ! 

שעות קבלה ד"ר מיטל:  יום א' (13.11) - 13:00-09:00, 
יום ג' (9.11) - 8:30-7:30, יום ה' (17.11) - 11:30-9:00

 
מוזמנים לקבל חיסוני שפעת בשעות הקבלה.  

   בריאות טובה, צוות המרפאה

מרפאה

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

מכירת נעליים תתקיים אי"ה ביום
ראשון, י"ט בחשוון (13.11) בין

השעות 16:00 ל-19:00
עפרה

 



                                           צילמה: אושר קולמן
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היהש עובשה

צילם: אליקים גשמים בעיתם, ירדן ושחר אפרתי

שחר ואלה בית אריה וזמרי קולמן   צילמה: אושר 

                                           צילמה: אושר קולמן                                                  צילם:  אליקים

חג המשק



הדס אלטמן
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במהלך החודשים האחרונים היתה "תנועה ערה"

של תחלופה במקומות העבודה השונים. להלן

פירוט בתקווה שלא שכחתי אף אחד.

יגאל בית אריה הצטרף לצוות המחסן במפעל

השימורים.

הדס בלנקשטיין הצטרפה לצוות ענף הוידאו

כצלמת ראשית. 

בעז בלנקשטיין הצטרף למערכת החינוך כמוביל

בבית ילדים של גילאי ג'-ד'.

אלסה איילה החלה לעבוד במפעל השעונים

במחלקת שרות לקוחות.

אמנון כץ נכנס לנהל את אגף האחזקה במדגרה.

אביעד מוזס סיים את תפקידו במערך הכבאות

הארצי והחל בניהול אגף האחזקה בענף המזון.

זהר ברטוב נכנס לתפקידו כמנהל צוות הבניה

לאחר חפיפה עם ניר.

ישיב תדהר מחליף את נחום כאחראי על אחזקת

האופניים והקלנועיות.

דנה מדניק נפרדת בימים אלו מעבודתה במדגרה

ותעבור לנהל את החממה ביחד עם כוכבה.

רוני יעקבי הצטרפה לצוות החנות.

נעמי ליבר ולאה שרקי הצטרפו לצוות בית ספר

היסודי כסיעות פרטניות לתלמידים.

משולחנה של מנהלת  מש"א

"אחרי החגים יתחדש הכל

יתחדשו וישובו ימי החול

האוויר, העפר, המטר והאש

 גם אתה, גם אתה תתחדש...." 

 

ציפי ליברמן בימים אלו נכנסת לשמש כמזכירה

הראשית בבניין משרדים.

רבקה שריד יצאה לעבודת חוץ במשרד הבריאות

מעין זלקינד לקחה על עצמה, לצד עבודתה

במש"א, להיות אחראית על תקציבם האישי של

החברים בהנהלת חשבונות.

נמצאים בשנת בית:

שקד ברטוב ונעם בנדב בגד"ש

לביא בגלייבטר במדגרה

משה אטיאס בענף המזון

רותם עמיר נכנסת לחנות השעונים

זיו צרויה ויאיר טסלר בחינוך הבלתי פורמלי

בהדרכת כיתות ט', י'.

 

אביב עמיר בפעוטון אורן

שני כהן בגן צבעוני

שחף ריין בבית תינוקות

בגיל הרך:

ידידיה פלק הצטרף לאגף האחזקה במרכז מזון.

.



מיכל (סופר) ברלב
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משולחנה של מנהלת אשכול השירות

כולנו מרגישים כי הסתיו כבר כאן והוא מבשר על
החורף הקרב ובא. גם באשכול השירותים נערכים
לקראת החורף. בחודש האחרון נוקו המרזבים
בגגות מהצטברות עלים, במקומות מסוימים נפתחו
הניקוזים על מנת לאפשר את זרימת מי הגשם
בצורה חלקה ותקינה. כולנו תקווה שנערכנו

בהתאם על מנת שלכולנו יהיה חורף חם ונעים.

התחזוקה השוטפת והבסיסית של המזגנים בבתים
אמורה להתבצע ע"י החברים. במסגרת מעברי
הדירות וביקוריי הרבים בבתי החברים, אנו
נתקלים בלא מעט מזגנים שלא תוחזקו כנדרש.
בנוסף לאחר עבודות קבלן השיפוץ בבתים מסנני
המזגן מתמלאים אבק. אנו מוצאים לא מעט מסננים
סתומים, לא נקיים ועוד. אנו מבקשים מהציבור
לנקות באופן יותר תדיר (אחת ל 3 חודשים) את
רשתות המזגנים, על מנת למנוע, כמה שניתן,
תקלות. ניקוי הרשתות מקל על עבודת המזגן,
חוסך באנרגיה ומאריך את חיי המזגן. חברים
שצריכים הדרכה בנושא מוזמנים לפנות לאיתי
נחליאל, אחראי מיזוג וקירור, והוא ישמח לעזור.

תודה על שיתוף הפעולה.

קירור ומיזוג

פחי האשפה

בתקופה האחרונה פונים אליי לא מעט חברים בנוגע
לנראות עמדות האשפה. לכולנו יש חלק בנראות
עמדות האשפה שלנו. זו לא הפעם הראשונה שאני
כותבת בנושא, אך מאז תקופת החגים, אני מרגישה
כי יש התרופפות באחריות של כל אחד ואחת מאיתנו
בזמן השלכת הפסולת הביתית שלו/ה, וזה משליך על

נראות העמדות.

 

 

 

 

 

 

 

התופעה בה חברים משאירים פריטים בעמדת

האשפה מחוץ לפחים הולכת ומתרחבת. אני חוזרת

ומבקשת, אין להשאיר אשפה מחוץ לפחים! אם

לא מצאתם את הפח המתאים, כנראה שאתם

צריכים להשליך את החפץ שברשותכם למאצרה. 

פחי האשפה השונים מפונים ע"י קבלנים של

המועצה והם אינם אוספים את החפצים שמחוץ

לפחים. נא עזרו לנו לשמור על עמדות נקיות

ונוחות!

סעודת ליל שבת

בישיבה האחרונה של ועדת השירותים (ב-30.10,)
דנו בנושא תורנות ארוחות ליל שבת בחדר האוכל.
הדיון היה פתוח, ולשמחתנו השתתפו בו חברים
וחברות מלבד חברי הועדה- תודה לכל מי שלקח
חלק בדיון! בסיום הדיון התקבלה ההחלטה כי חברים
הסועדים בחד"א, יתבקשו להוריד את הכלים
האישים שלהם לאמבטיות. תורני ההגשה יכינו
מבעוד מועד את האמבטיות במקום נגיש וזמין וזאת

על מנת שיהיה נח לבצע את החיסול באופן מיטיבי.

בכל עמדות האשפה יש פחים שונים לפסולת
השונה:

בשבתות הראשונות, החל משבת חיי שרה, יהיה על
כל שולחן דף אשר מפרט מה מצופה מהחברים

להוריד מהשולחן.



ועדות וצוותים

קלנועיות

ראשי הוועדות והצוותים החלו לקיים דיונים לגבי

תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2023. כל ועדה וצוות

מגדירים לעצמם מטרות שהם מעוניינים לקדם בשנה

הבאה (מעבר לשימור הקיים) ומתכננים איך לעשות

זאת, וגם את העלויות הכרוכות בכך. במפגש שהיה

לכל ראשי הוועדות והצוותים דיברנו גם על

מטרות-על משותפות שחשוב לקדם ברמת החברה.

דיברנו על שני מוקדים עיקריים - הגברת האמון בין

החבר לממסד, זאת באמצעות שיתוף בחשיבה

ודיווחים על העשייה בצורה יותר תדירה. נושא שני

שנרצה לקדם זה מעורבות של כמה שיותר חברים

בעשייה הציבורית – על מנת להגביר את תחושת

השייכות ושביעות הרצון של החברים.

לאחרונה דיווחנו על צוות חדש שיהיה אמון על נושא

הקלנועיות. במסגרת זו, גם נושא הקלנועיות עבר

להיות תחת ועדת "הגיל השלישי" ויצא מענף

הבריאות  (חוץ  ממי  שנזקק  לקלנועית  מסיבות 

בטיחות

אגב נושא הקלנועיות, אני מנצלת במה זו לחזור

ולהזכיר, שאין לאפשר לילדים לנהוג בקלנועיות,

אופניים חשמליים וכלים ממונעים אחרים. מעבר

לסכנה הבטיחותית הברורה, כלי הרכב שלנו אינם

מבוטחים לאפשרות של ילד שינהג בהם, וגם מסיבה

זו אנו אוסרים את הדבר. 

כמה עדכונים מהנעשה באשכול חברה ופרט
חמוטל דברת-איתן
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בריאותיות). אנו בתהליך של למידה לגבי הצרכים

השונים וכיצד לתת מענה מיטבי להם. במסגרת

למידת הנושא, נפגשנו השבוע לשיח פתוח עם חברים

בגיל השלישי. החברים העלו מספר סוגיות

משמעותיות בנוגע לכלי התחבורה הזה – בטיחות,

תחזוקה, זמינות של תיקונים, מנגנון שבת ועוד. בשל

העובדה שכבר לא מייצרים את דגם הקלנועיות

המקובל אצלנו, יש צורך להתחיל לרכוש קלנועיות

מדגם חדש. כמות הקלנועיות וסוג הדגם יוחלט על פי

הצרכים העולים בשטח. אני קוראת לכל מי שרוצה

להביע את דעתו בנושא, להיות בקשר עם אחד מאנשי

הצוות (דורון, חני, רויה או אני). 

ועדות
ענפים

אין זה דו"ח, שכן  דין וחשבון מפורט יימסר

לציבור באסיפה בסוף השנה האזרחית. אבל רצינו

לשתף את הציבור בנעשה.

בימים אלו התחלנו בביקורת ענף הבריאות. זה ענף

שכבר אורגן היטב, הרבה יותר מאשר ענפי שירות

אחרים. 

חברים הרוצים להאיר או להעיר את עמדתם בנושא

מוזמנים לפנות אחד מחברי הוועדה (אפרת בית

אריה, פיליפ קולמן, או זאב ספראי).

ועדת ביקורת ביצעה ביקורת בכמה ועדות (ועדת

שירותים, הנהלת המשק, ועדת מינויים, ועדת

חינוך, האספה, המועצה ועוד). דו"ח מפורט יימסר

אך בסך הכל לא מצאנו תקלות קשות, ומעט פרטים

שנראו בעינינו ראויים לתיקון כבר תוקנו. בכל 

מהנעשה בוועדת הביקורת
זאב ספראי

ועדה שאנו בודקים אנו שמים דגש על פרסום

מסודר של הישיבות ודיווח עליהן (ככל שהדבר

ניתן).  



שמשון גוטליב
משולחנה של הקהילה

 בידו. בזכותם ה"אדום העתיק" הזה משביח למרות ששיני

הזמן נוגסים בו. 

 

לקראת תקציב 2023

במסגרת ההכנות לקראת בניית מסגרת תקציב הקהילה

לשנת 2023 אירחנו את עמית חפץ מנהל המשק וממנו

קיבלנו סקירה רחבה על מצב המשק, ענפי התעשייה

והחקלאות. תמונת המציאות אינה קלה. כל הסנסורים

מצביעים על כך ששנת 2022 היתה חלשה מקודמתה

שהיתה טובה במיוחד. הענפים ברובם סובלים משחיקה

ברווחיות וגם שוק ההון רשם ירידה השנה. קרנות

ההשקעה של המשק והקהילה יצטמצמו בעקבות זאת.

אנחנו חייבים להיות ערים לכך, חומרי הגלם לגידולי בע"ח

התייקרו באופן דרמטי בעקבות המלחמה בין רוסיה

לאוקראינה. התעשייה גם היא מתקשה ואם נסתכל על

מפעל השימורים לשם דוגמה רק מחירי אריזות הפח עלו

ב-20% . 

בכל הענפים ההתמודדות עם עליית מחיר שכר העבודה גם

היא מהווה גורם שמביא לשחיקת הרווחיות.

בנוסף עברנו השנה משבר קשה בענף הלול עקב הקריסה

של משחטת רפא בצפון שפעילותה הופסקה ע"י המשטרה

ולא ידוע מתי תתחדש. הדאגה מאוד גדולה ועדיין אנחנו

לא יכולים לאמוד את גודל הנזק שנגרם.

לסיום הפרק הזה אפשר קצת להתנחם שלצד התמונה

השחורה נוכל לשים את תמונת הזהב הלבן. ככל הנראה

השנה תהיה  מוצלחת לענף הכותנה הן מבחינת התוצאה

המקצועית והן מבחינת התמורה הכספית הגבוהה בשל

הביקוש לסיבי כותנה. יישר כוח גדול לעובדי ענף הגד"ש.

בקרוב יצא דו"ח 9 חודשים שלפיו נתחיל לתכנן את

התקציב עם הזהירות המתאימה. אפשר לומר כבר עכשיו

שככל הנראה נצטרך לתכנן את התקציב לשנת 2023 צנוע

וזהיר יותר מאשר בשנה הקודמת. בכל מקרה יש לחכות

לקבלת הדוח התמחירי המלא ורק לאחר מכן ניתן יהיה

לקבל תמונת מצב אמיתית.

 

האספה חוזרת

לאחר היעדרות של מספר שבועות חוזרים לאספה. האספה

ברובה תתקיים ללא שידור בזום כמקובל אצלנו בנושאים

כלכליים. על סדר היום בחירת ועדות ולאחר מכן מספר

נושאים כלכליים, אישור הלוואה ומסירת דו"ח של הצוות

לפיתוח השקעות. ציבור החברים מוזמן לאספה בחדר

האוכל.
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מפגש מזכירי פנים
השבוע ביום שלישי התקיים בטירת צבי מפגש של פורום

מזכירי הפנים של הקבה"ד. בפתח המפגש תחת הכותרת

"חידוש שליחותינו" הציגו שרה עברון, מזכ"לית התנועה

ובת עמי זיידל מנהלת אגף החברה בתנועה, את התוכנית

שרוקמת המזכירות הפעילה לבירור מקומה ומיקומה של

התנועה בתוך קיבוצי התנועה ובירור הערכים המובילים

שלה. בשנה הקרובה מבקשת התנועה לשאול את עצמה

ואת קיבוציה שאלות מהותיות כמו: לשם מה? מהם כלי

ההגשמה של תנועה שהפסיקה להיות תנועה מיישבת

(הקיבוץ האחרון שהוקם, קיבוץ מירב, הוקם לפני כ-40

שנה) מהי השליחות של התנועה? האם גאוות היחידה

שאפיינה את התנועה בעבר עדיין נוכחת בשיח בקיבוצים?

בעשורים האחרונים יישובי התנועה השתנו, רובם עברו את

הכביש המפריד משיתופי למתחדש, קלטו תושבים רבים

לחברות, שמה שהביא אותם לקיבוץ היה פחות אידאולוגיה

והרבה יותר מכך חיי קהילה ושיפור דיור. ומה שנשאר זה

הדשא הירוק ומיסי התנועה שהקיבוצים משלמים. לרבים

מהם אין זיקה וחוט מקשר לתנועה ולא בטוח שהם יודעים

בכלל מהי התנועה, מהם שורשיה. 

בסוף התהליך תנועת הקבה"ד מבקשת לראות את עצמה

מתחדשת ומחדשת, מחזקת את הקהילה ולצד זאת שוב

סוללת דרך לתוככי החברה הישראלית. התהליך ייקח זמן.

צריך להאמין וחשוב שאנחנו, קבוצת יבנה אם הקבוצות

הדתיות, תיקח בכך חלק, כבודדים וכקהילה. במהלך

התהליך יוזמנו לקחת חלק בדרכים שונות ממלאי

תפקידים, חברים שאכפת להם וצעירים. יש כאן הזדמנות

להיות שותפים לבירור ולהשמיע קול, ובמקרה שלנו קולה

של קבוצת יבנה.

 

הסבת תקציב

הנהלת הקהילה החליטה להעביר תקציב לטובת שיפוץ

מוזיאון הבית האדום. בסקר מבנה שנעשה לאחרונה התגלו

במוזיאון הבית האדום נזקים שהזמן גרמן ונדרש שיפוץ

כדי לאחות אותם. המבנה הזה עתיק יומין במושגים שלנו

והבנו את הצורך, עוד לפני בוא החורף, לשפץ היכן שצריך

ובאותה הזדמנות גם לצבוע את הבית מחדש וכמובן בצבע

אדום למי שהיה לו ספק. הכסף שהוסב הוא, ברובו, מתוך

כספים של ועדת מורשת שהיו מיועדים לפרויקט שיפוץ

בית הקירור הקדום בחצר המשק. בהזדמנות זו נאמר תודה

לישיב תדהר אוצר המוזיאון ולצילה אניקסטר שמסייעת 

 
דף המרפאה בעמ' 10



על השירים: יצחק ברוכי

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

יומן השבוע
הרצאה הצלם האמן - אילן שחם "איסלנד מסע אל האדמה"  - יום ראשון ב-17:30

באולם האירועים.

מכירת נעליים - יום ראשון, 19:00-16:00.

"לוס אנג'לס דרום"  הקרנה ושיחה עם יוצר הסרט גולן רייז - ביום שני באולם אירועים

טורניר ענפים - יום רביעי בשחב"ק ב-17:30

"איך עוד אנחנו יכולים לתרום לחברה הישראלית" (הצגת ההצעות ושיח) - יום רביעי

20:30 באולם אירועים

שבת יבנאית (פירוט בעמ' 5).
 

 

ַּכֲאֶׁשר ָהִיינּו ְקַטִּנים

ַהִּמִּלים ָהיּו ְמַעּטֹות

ֵהן ִהְסִּבירּו ָלנּו ָּפִנים

ְּבׁשּורֹות ְקָצרֹות ּוְפׁשּוטֹות.

 

ַא ָהיּו ַּגם סֹודֹות ַּבֹּתם.

ּוְבתֹו ְּדָבִרים מּוָבִנים

ַהִּמָּלה ִנְתַּגְּלָתה ִּפְתאֹום

ְּבִׁשּנּוי ַמְׁשָמעּות ּוָפִנים.

 

ְוַהּסֹוד ָהָיה ַאֲהָבה

ְוָׁשַמְרנּו לֹו ֱאמּוִנים.

כאשר היינו קטנים 

לאה גולדברג


