שבועון קבוצת יבנה
כ"ט באדר ב' תשע"ו
()8.4.16

8:00

"...בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' ,אֱ ֹלקינּו ֶמלְֶך הָּ ע ֹולָּםֶ ,שֹּלא ִחסֵּ ר בְּ ע ֹולָּמ ֹו כְּ לּום,
ָאדם["...מתוך ברכת האילנות]
ּובָּ ָּרא ב ֹו בְּ ִריוֹת טוֹבוֹת וְּ ִאילָּנוֹת טוֹבוֹת ,לֵּהָּ נוֹת בָּ הֶ ם בְּ נֵּי ָּ

פרשת "תזריע" – שבת החודש
הדלקת נרות 18:43 :צאת השבת19:44 :
שבועון מספר 1191
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פרשת "תזריע" – שבת החודש
ליל שבת
הדלקת נרות
18:43
18:58

מנחה ,קבלת שבת וערבית
מניין משתף – בבית המדרש

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש  -ראובן דויטש

08:00

תפילת שחרית
לאחר התפילה – שיעורו של שאול ברוכי

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

משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה

13:30

תפילת מנחה גדולה

17:45

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

16:30

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

16:45

שיעור פרשת השבוע בבית סביון

17:15

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

19:44

צאת השבת

אסיפת חברים – 21:30

שהשמחה במעונם
מזל טוב לרותי ואריאל דיטור לרגל בר המצווה של הנכד תמיר ,בנם של צביה וארי

"הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיעה"
השבת "שבת החודש" נצא לסיור קצר בין עצי הפרי הפורחים ונברך את
בירכת האילנות
נפגש בשעה  17:45ליד ביתם של צילה ויהושע אניקסטר
ומשם נצא2לסיור
ברוריה בשם ו .דת

נקודה למחשבה
"הַ ח ֶֹדש הַ זֶ ה לָכֶ ם רֹאש חֳ ָּד ִשים ִראשוֹן
הּוא לָכֶ ם לְּ חָּ ְּד ֵּשי הַ ָּשנָּה" (שמות י"ב ,ב').

כך גם הסוגיה בתלמוד הבבלי במסכת
שבת אודות "המהלך במדבר ואינו יודע

אנו ניצבים בפתחו של החודש הראשון
ליציאת מצרים ,הוא חודש ניסן ,ומקורו

מתי שבת" .פסקו בתלמוד שימנה שישה
ימים וישמור את היום השביעי .לא לפי

בפרשת "בא" אותה קראנו לפני מספר

שבת כלשהי ידועה ,אלא ימנה ויעשה לו

חודשים .בפרשה זו מופיעה המילה

שבת.

"לכם" מספר פעמים לא קטן" .וְּ הָּ יָּה
הַ ּיוֹם הַ זֶ ה לָכֶ ם לְּ זִ כָּרוֹן" (י"ב ,י"ד),

דברים אלו באים לידי ביטוי במילותיו
הכל כך יפות של רבי יהודה הלוי:

" ִמ ְּק ָּרא-ק ֶֹדש יִ ְּהיֶה לָכֶ ם" (י"ב ,ט"ז),
ועוד .בהדגשה זו התורה דורשת שותפות

"עַ בְּ ֵּדי זְּ מָּ ן עַ בְּ ֵּדי עֲבָּ ִדים הֵּ ם עַ בֶ ד אֲ ֹד ָּנ-י
הּוא לְּ בַ ד חָּ פְּ ִשי :עַ ל כֵּן בְּ בַ ֵּקש כָּל אֱ נוֹש

של האדם בזמני השנה .לכאורה נדמה
לנו שלעולם יש זמנים משלו שלא ניתנים

חֶ לְּ ק ֹו חֶ לְּ ִקי אֲ ֹד ָּנ-י אֳ ְּמ ָּרה נַפְּ ִשי"
"עַ בְּ ֵּדי זְּ מָּ ן" הם בעיניי אותם אנשים

לשינוי ,אם מדובר בימות השבוע או

שמתנהלים בחייהם כפי שהחברה מצפה
מהם ,לפי תכתיבי החברה .הם אינם

בספירת החודשים ובחגיגת החגים -

מחוברים לשורשיותם ועצמיותם ,אינם
הולכים אחרי הקול הפנימי שלהם .הם

אוכיח זאת במספר דוגמאות:
קידוש החודש -היום מצוי בידינו לוח

משועבדים למשהו שהוא חיצוני להם
ולכן אינם חופשיים ,לכן אינם מחוברים

שנה ואנחנו יודעים מראש מתי יבוא

לאלוקים שנמצא בתוכם .רק אדם

עלינו לטובה החודש החדש ,מתי להזמין

שנמצא בחיפוש פנימי אחר מקומו

חזנים לשבת מברכין ומתי לקיים את
המניין המשתף ...אבל בעבר תחילתו של

הייחודי בעולם והתנהלותו המיוחדת
בעולם  -הוא "עַ בֶ ד אֲ ֹד ָּנ-י" והוא

החודש היה נקבע על פי עדים שהיו
מדווחים לבית הדין את מולד הלבנה.

"לְּ בַ ד חָּ פְּ ִשי".

אפילו בימי הילדות והזקנה .ואולם
התורה דורשת את מעורבות האדם.

שנצליח להיות עבדים של האני הפנימי
והעמוק שלנו ,של האני האלוקי

מכאן שקידוש החודש נקבע ומוכרז על
ידי בני האדם( .הלכות קידוש החודש,

שבתוכנו!

משנה תורה)

שבת שלום וחודש של חירות וגאולה!

תמר גוטליב
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קיבוץ נ"חל אגב
השבוע עלה על הקרקע קיבוץ נ"חל אגב*.

קל ואנו רואים בזה אתגר חברתי ואישי

זהו קיבוץ עם תוחלת חיים קצרה מאוד

של כל אחד ואחד מאיתנו.

אך

בכל

זאת

יש

בו

משהו.

"ידעתי שזה לא פשוט ולא קל ,ומי שרודף

בעוד תלמידי כיתות י"ב בכל רחבי הארץ
"חורשים" את החומרים לבגרות ,בבית

אחר הקלות – אל ילך בדרך זו .אבל מי
שיש לו אלוהים בליבו ומרגיש צורך ויכולת

הספר התיכון ,תלמידי י"ב שלנו עושים

להשתתף במעשה בראשית – זו הדרך.

משהו שהוא מעבר .ביום שלישי הם יצאו

הקיבוץ אותו אנו מקימים הוא הגשמה של

להקים קיבוץ צעיר בעמק המעיינות .בשדה
בור הם נטו אוהלים והחלו במלאכה.
ללא עזרה מהמוסדות המיישבים הם

השאיפה להקמת חברה מתוקנת בעלת
אכפתיות ודאגה לזולת המתקיימת תוך
קיום חיי תורה ועבודה .הקמת הקיבוץ

מקימים קיבוץ ,לפרנסתם הם יוצאים

אינה עניין קל אך אנו רואים בה מעשה

השכם בבקר לעבודה בישובי האזור ,לצד
זאת הם מנהלים חיי קהילה תוססים,

בראשית שלנו.
"ההיסטוריה נעשית בידי העם ולא בידי

והכרעות מהותיות הם מקבלים ,איך

אנשים ,מנהיג הוא משרת הכלל ,משרת

לא ,באסיפת החברים.

האידיאה .רוב המנהיגים המובילים
שואבים את כוחם מהתמיכה וההיענות

במעמד טקס העלייה על הקרקע אמר
מזכיר הפנים הנבחר ,אבישי חיות,
לחברים" :אמר דוד בן גוריון' :מולדת
אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש
בחרב .צריך ליצור אותה בזיעת אפיך'.
היום בשעה זו הקמנו קיבוץ חדש ושמו
נ"חל אגב!
"אנו חברי קיבוץ נ"חל עושים היום מעשה

שהציבור מעניק להם .אנו ,מזכירי הפנים,
עומדים פה לפניכם ומודים על התמיכה
והעזרה שהענקתם לנו עד כאן ,אך מהיום
מתחיל משהו חדש ,משהו שונה .מהיום
אנחנו מתנהלים כקיבוץ בו כל אדם חשוב
ועל כל אחד ישנה האחריות של החזקת
הקיבוץ.
"אנו רוצים לאחל לכל אחד ואחד
בהצלחה בימים הבאים .האתגר אותו על
כולכם לעבור הוא אתגר קשה אך מספק.

של ציונות ,אנו מקימים קיבוץ חדש
שימשיך את דור החלוצים ואת חזון
הקיבוץ הדתי .תחילה נרצה להודות לכל
אחד מכם שהחליט לצאת למשימה זו

אנו מקווים שתספגו ערכים וחוויות טובות

ולהקים דבר חדש .הקמת קיבוץ אינה דבר

בלבד ושהקיבוץ יאחד את חבריו"

(עד כאן חלקו הגדול של מה שאמר אבישי ,מזכיר הפנים ,בטקס העליה לקרקע )

*נ"חל אגב  -ויש אומרים":נח על הגב( "4נ"ח-מחזור נ"ח בבית הספר התיכון).

ביקשתי מיאיר לסלוי ,מנהל בית הספר

שלו ואת התוכן החברתי והתרבותי .לפני

התיכון כמה מילים על הקמת הקיבוץ,
כמעט מפעל חיים עליו חוזרים מידי שנה

פתיחת הסמינר התקיימו מספר אסיפות
בהם החליטו בהצבעה משותפת על

בשנה שכבות י"ב לדורותיהם:
ויאיר השיב" :המסר הוא

נושאים שהובאו על ידי נשיאות האסיפה".
שהחיים

 -מה זה מוסיף לשכבת י"ב ,שרבים

בחברה דורשים תרומה וויתור על הרצונות
הפרטיים .בעידן שבו רוב הזמן הפרט

מתלמידיה באים מישובים שאין להן דבר
עם הנושא ,למעט ארוחות בחדר האוכל?

במרכז יש חשיבות לכך שהתלמידים יתנסו
בחיים חברתיים אינטנסיביים שדורשים

יאיר" :רוב תלמידי השכבה אינם בני
קיבוצים והחיים בחברה שיתופית אינם

מהם התחשבות ,עזרה הדדית ,ויתור על
נוחות אישית.
התלמידים משתפים פעולה עם המשחק
בצורה מלאה .מתחפשים לקיבוצניקים של

לחם חוקם .אולם כנראה שבעקבות
הלימודים בסביבה קיבוצית ובבית ספר
שבו הדרך חינוכית מתמקדת בבניית חברה
צודקת ,הערכים של תרומה לכלל,
התחשבות בצרכים השונים וכבוד הדדי

פעם בלבוש ,בשפם ובצמות .וגם
בהתנהגות ובהפנמת הנורמות החברתיות

תוך שיתוף פעולה הופנמו .חוקי הסמינר

והשינוי קורה בן רגע.
את הפרוייקט מלווה הצוות החינוכי של

שמתנהלים על פי כללי הקיבוץ השיתופי
מביאים את הדרישות החברתיות
מהחברים ל" קצה" ודורשות מהם להתנסות
בחיים חברתיים "צפופים" למספר ימים.

השכבה ,החל בהכנות לסמינר ובהפעלתו
כבר לפני מספר שבועות .הסמינר החל
בלימוד משותף על עקרונות הקיבוץ
והמשמעות של חיים בחברה שוויונית.

למרבה הפלא  90%מתלמידי השכבה
משתתפים בסמינר ,עובדים קשה חיים

לאחר מכן נבחרו בעלי התפקידים -

בתנאי העלייה השנייה ואפילו נהנים".

מזכירי פנים ,מזכירי משק ,סדרני עבודה,
אקונומים וועדות .בעלי התפקידים ארגנו
את הקמת הקיבוץ ,את התשתית הכלכלית

שמשון
חדר
האוכל
הזמני

בנחל אגב:
מזכירי פנים – אבישי חיות (ק.יבנה)
קרן בוארון (שדה עוזיה)
מרכזי משק – שי עמיר (ק.יבנה)
ניב בכר (בני דרום)
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קולו המתוק של הרעש*
כשהיינו ילדים צמד המוזיקאים
האמריקני סיימון וגרפונקל הוציאו את

קטן; נדנדות שנתלות על העמודים
ומעיפות את הילדים לתוך השיחים;

הלהיט הענק שלהם ,שתורגם אז לעברית
כ"צלילי השקט" .יותר מעשרים שנה

ובהמשך הגיעה גם מגלשת הגלילים
שנהייתה לאטרקציה המרכזית במגרש.

לאחר מכן ,ילדנו את בתנו

מגרש המשחקים הפך למוקד פעיל

השלישית ,יובל ,בלב השכונה

של ילדים ואורחים ,שהביא איתו

הצפונית ובשכנות לחברינו
אז
שנהנו
העציונים,

קולות רמים ונעימים של צחוק
ילדים ,כדורים מתגלגלים ,קריאות

משנותיהם הראשונות כסבים וסבתות.
על הבטון החשוף של גג מקלט הספריה

משחק וגם רעש גלילי המגלשה
המשקשקים .כל אלה ,רעשים וקולות

האנגלית ,החל ישיב לבנות מתקנים
ומשחקים לבתנו הפעוטה ,שלא היה

נעימים ויפים  -קולות שמחה וצלילי
ילדות שתמיד שמחתי לשמוע מחלון

בקרבת ביתה מגרש משחקים :דופנות

ביתי ,גם כשלפעמים הרעשים התגברו

של חדרי בקיעה הפכו לבקתות לבנות;

והצחוקים נשמעו למרחקים.

קלאב-קאר שיצא משימוש הוצב לידם;

אם תבקרו בימים אלה במגרש לא

קורות עץ ועמודי חשמל נטושים נהיו

תמצאו את מגלשת הגלילים .היא נלקחה

לסולמות ומעקות ,ותוך זמן קצר זכה

משם ,בגיבוי המזכירות ,משום שיש

המקום לכינוי השגור "המגרש של ישיב",

שהעדיפו לראות בה מוקד של רעש

אף על פי שלא היה רק מגרש המשחקים

והמולה ,במקום מחולל של שמחה

של יובל (שכבר גדלה והתבגרה מאז):

וצחוק .בהיעדרה של המגלשה בולטת

אליה הצטרפו ילדים מהשכונה ומהקיבוץ
כולו ,אורחים מזדמנים בשבתות ובחגים,

עוד יותר נוכחותו של השלט הקובע מתי
זה כן נעים לראות גן סגור .עם השנים

וברבות השנים החלו המטפלות להוביל
טיולים עם ילדי הגנים אל המקום.

הוחלף השלט פעמים רבות ,ובכל פעם
התרחב טווח הזמן שבו הילדים

אני

זוכרת

את

הילדים

מתבקשים להתרחק מהמגרש.

עוקבים

בהתלהבות אחרי כל תוספת למגרש:

את מרקם חיינו עוטפים ומלווים כל

מגלשה אחת מתחלפת במגלשה ארוכה
יותר; אופנוע שחור מחליף טוסטוס

הזמן רעשים מרעשים שונים :בימים
אלה אני שומעת את צלילי המסורים
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והפטישים של הפועלים הבונים את בית

נצליח לשמוע את הניגון המיוחד של

הקבע של  20המשפחות .אליהם מצטרף

המקום הזה.

קולו של הקומביין הקוצר את

ובאשר לצהלות הילדים ורעש מגלשת

שדותינו ,רעש המכונות האדיר

הגלילים שגאו במשך שנים ליד ביתי -

במכון תערובת וטרטור הגנרטור

הם ייעלמו לעת עתה ויעברו למגרש

בהפסקות

משחקים אחר .עד שמישהו יבחין

שיאיר

את

בתינו

חשמל .כל הצלילים והקולות הללו

לפתע שכבר אין ילדים שצוחקים

יכולים להיחשב בעינינו כמפגע מטריד.
אבל אם לרגע נטה את אוזנינו וליבנו

בשכונתנו.

ונאזין לכל אותם קולות המרכיבים את
פסקול חיינו כאן בקבוצת יבנה ,אולי גם

______
* יונה וולך" ,לעולם לא אשמע את קולו המתוק

עדנה תדהר

של אלוהים".

רגע של תרבות
אך רגע לפני פסח...
תודה גדולה שנשמטה מרשימת התודות של מסיבת פורים בגיליון הקודם,
תודה לרב שלנו ,הרב אילעאי ,על המשחק המושקע והמהנה במסיבה.
תודה רבה על שיתוף פעולה מוצלח נוסף! אנחנו מלאי ההערכה.
ועכשיו ,לתוכנית החג בתרבות:
*טיול משפחתי ,יתקיים ביום שני ,י"ז בניסן .25.4 ,יציאה ב , 13:15 -חזרה
בשעות הערב .פרטים נוספים והרשמה יפורסמו במהלך השבוע על גבי לוח המודעות.

*"השלושרות" -מופע מוסיקלי בסיומו של יום העיון .יתקיים ביום רביעי,
י"ט בניסן.27.4 ,
* המימונה -תתקיים במוצ"ש ,אסרו חג ,כ"ב בניסן.30.4 ,
* "קוראים לי איה" אירוע השקת ספרה החדש של אילה צרויה -יתקיים
ביום חמישי ,כ"ז בניסן ,5.5 ,ב ,21:00-במשטח .את הספר יהיה אפשר
לרכוש בחנות או ב"צומת ספרים" ,בשבוע שלפני פסח.
חודש טוב!
מרכזת ו .תרבות
יעל מרוז –
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דיווח ועדת נופש היוצאת
חברי הוועדה :יו"ר -מיכל סופר ברלב ,בנצי

למשפחה להזמין אחת לחצי שנה ,וזאת עקב

טסלר רעות סער ,ניר קנדל.

התפוסה הגבוהה מחד והרצון שלנו לתת

לאחר כ שנתיים שאנו מתפקדים כוועדת נופש
ורגע לפני החלפתנו ע"י הועדה החדשה,

למירב החברים להירשם וליהנות משימוש

ראינו לנכון לדווח ולסקור את הנעשה

בדירה זו מאידך.
אנחנו פונים לכלל הציבור ,אנא הקפידו

בדירות הנופש במהלך השנתיים האחרונות.

להירשם לפי הכללים .לעיתים אנו עומדים
בפני אי נעימות בשל הצורך להסיר הזמנות

אופן הזמנת דירה
עם כניסתנו לתפקיד ראינו חשיבות גדולה

מיומן הדירה בקהילנט .אנא התחשבו בכלל
הציבור!

בכך שלכל חבר תהיה את הנגישות והיכולת
להזמין עצמאית את דירת הנופש בה הוא חפץ.
היום כל חבר יכול להיכנס דרך אתר יבנט או
האפליקציה ליומן הזמנת דירה ע"י:

עם כניסתנו לתפקיד נדרשנו להחליף את
האמבטיה במקלחת ולאחר שיחות עם בעלי
המקצוע החלטנו שיש לשפץ את חדר
האמבטיה כולו ולחדש את הצנרת .קיבלנו

 כניסה ל"טפסים והזמנות"

תגובות מאוד טובות מצד החברים בנוגע

 כניסה ל" :דירות נופש"

למראה האסטטי ולנוחות חדר האמבטיה
ואנו מקווים שכולנו נמשיך לנפוש וליהנות.
כמו כן ,בימים אלו ,רגע לפני סיום תפקידנו,

 בחירת הדירה הרצויה
 בחירת תאריך רצוי מתוך היומן

רכשנו חדר שינה חדש הכולל :מיטה,

(בהתאם לתאריכים פנויים)

מזרנים ,שידות וארון .מקווים שלכולנו יהיו
חלומות נעימים...

יחד עם זאת ,רעות סער( ,שתוחלף ע"י ליאת
צנחני) האחראית על שיבוץ החברים בדירות

דירת הנופש בחיפה (דרך הים  21א'):

הנופש ,תמיד היתה זמינה לכל שאלה ולכל

הדירה בחיפה נמצאת ברחוב שקט
ונעים ויחד עם זאת קרובה למרכז
מסחרי ולגן החיות .הדירה איננה
תפוסה במרבית השנה ,אך אלו

מי שצריך עזרה.
סקירה של דירות הנופש
דירת נופש בת"א
(בן יהודה )162

שנוסעים מדווחים על חוויות נעימות.
כבר שנים שלא הושקע מטעם ועד הבית

אין ספק שזוהי דירת הנופש הכי מבוקשת
בקרב החברים בקיבוץ .אחוז התפוסה קרוב

בדרכי הגישה לבניין .לפני כשלושה חודשים
הוחלט על שיפוץ דרכי הגישה ,אזור הפחים

ל  95%מימות השנה .זה המקום לציין
ולהזכיר שאת דירת הנופש בת"א ניתן
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וחזית המבנה .לפני כחודש הסתיימו

אנו פונים לציבור ומבקשים להשאיר את

השיפוצים ואנו מזמינים את כולכם להזמין
דירה זו וליהנות!

הדירות נקיות וראויות .אומנם ,בחלק
מהדירות יש מנקה ,ועדיין ראוי להשאיר

דירת נופש בירושלים  -הגבעה הצרפתית
(האצל :)6

דירה במצב סביר .המנקה מגיעה אחת
לשבוע ולעיתים יוצא שחבר מקבל דירה מיד

דירה זו משמשת במהלך השנה סטודנטים
ולכן היא פתוחה להזמנות רק בסופי שבוע.

בתום השימוש של חבר אחר .לא פעם נתקלנו
במצבים שנשארו דירות לא ראויות ועל כן אנו

בחופש הגדול ניתן להזמין את הדירה גם
באמצע השבוע.

רואים לנכון להזכיר לחברים לנקות את
הדירה (לטאטא ,לפנות פח ,לשטוף כלים בכיור

לפני כשנתיים שיפצנו את חדר הרחצה
בדירה זו .אוחדו השירותים וחדר האמבטיה
לחדר רחצה אחד גדול ונעים .היום אין
אמבטיה בדירה אלא מקלחון .כמו כן,

וכו') בתום השימוש בדירה.
חשיבות הדיווח על חסרים  -לא אחת אנו
מקבלים פניות מחברים על מחסור בנייר
טואלט ,סבון כלים ,נורות ,נרות שבת ,קפה

נרכשה ספה לסלון ושידת טלוויזיה והדירה

ועוד .מאוד חשוב לנו לקבל דיווח על חסרים

נצבעה מחדש.
דירת נופש בירושלים – קרית משה
(השושנה :)16

בזמן ,על מנת שנוכל להכין את הציוד
הנרכש ולשלוח אותו עם החבר הבא.
אנו קרובים לחג הפסח וזה המקום לציין כי

דירה זו משמשת גם היא סטודנטים

דירות הנופש אינן כשרות לפסח והמטבח

מהקיבוץ במהלך השנה ,אך היא עדיין
ניתנת להזמנה במשך ימי השבוע .במידה
וחבר קיבוץ מזמין את הדירה ,הסטודנטים

אינו מוכשר .הדירות עוברות ניקוי רגיל ולא
מעבר לזה .על כן ,מי שמזמין את הדירות
לחג הפסח ו/או במהלך חול המועד שייערך

מפנים אותה .על כן ,יש להזמין דירה זו
מראש ולא ברגע האחרון ,על מנת שנוכל
להודיע בזמן לסטודנטים ובכדי שיהיה להם
מספיק זמן להתארגן ולארגן את הדירה

בהתאם.
 חשוב לציין כי בדירות אין ציוד חד"פ!
 מיותר לציין כי אין להכניס בעלי חיים
לדירות הנופש!
הרבה הצלחה לחברי הוועדה החדשה:
(שיחליפו אותנו מיד לאחר חג הפסח)
יו"ר מיכל ברלב ,ליאת צנחני ,אלי רדר

עבור החבר.
כללי:
בכל דירות הנופש רוענן מלאי שמיכות הקיץ

ויוסי שנקר .מאחלים לכולנו חג פסח שמח

והחורף ,מיחמים חדשים נרכשו בחלק

וכשר.

מהדירות.
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ועדת נופש היוצאת

תהליך שינוי ארגוני במכון הפיזיותרפיה
הקדמה  -התחום המניעתי

האחרונים תהליך לשינוי ארגוני.
בתהליך זה נדרשנו לבדיקת המצב
הקיים ובחינת אפשרויות לשיפור.
שעות בדיקה ומחשבה רבות הושקעו
בנושא וחשוב לנו לשתף את הציבור.

נפש בריאה בגוף בריא :על פי הגדרת
ארגון הבריאות העולמי )" (WHOבריאות
היא מצב של רווחה גופנית ,נפשית
וחברתית מושלמת ולא רק היעדר מחלה".
ברוח הגדרה זו ,אנו ,במכון הפיזיותרפיה,
שמים דגש על התחום המניעתי.
בתחום זה קיימים כלים שונים
ומשמעותיים במטרה למנוע לכתחילה
צורך בטיפול ממושך .מספר דוגמאות:







מטרת השינוי:
מטרת השינוי בארגון העבודה ותהליכי
העבודה המפורטים בהמשך לתת שרות
איכותי למטופלים תוך שקיפות לציבור
והנגשת המידע בהתאם לרוח הזמן.

עידוד אורח חיים בריא.
עידוד החברים להשתתף בחוגי ספורט
העוסקים באיזון הגוף (פילאטיס,
יוגה ,פלדנקרייז ,טאי-צ'י) בנוסף
להתעמלות האירובית אליה קיימת
מודעות רבה .הצוות מעיד כי מקרב
הלוקחים חלק בחוגים המוזכרים
לעיל ניכר שיפור במצב הבריאותי
הכללי וירידה בצורך בטיפולים.
ייעוץ ארגונומי (התאמת הסביבה
לאדם) – בבית ובמקום העבודה.
הפעלת קבוצות בתוך המכון במטרה
ללמד ולהטמיע עבודה נכונה עם הגוף.
הטמעה והדרכה של תרגול עצמי
נכון .לתרגול העצמי חשיבות רבה
לשימור הבריאות ולהצלחת הטיפול .

על תהליך השינוי:
הקושי להיענות במהירות לפניות החברים
לקבלת טיפול מייצג קשיים נוספים
הקיימים בתהליכי העבודה הנוכחיים.
התהליך אותו אנו מעוניינים להוביל
בתגובה למגוון הקשיים הנ"ל נועד לתת
מענה מקצועי על מרביתם .בנוסף,
התהליך נועד להקל על התמודדות הצוות
עם הלחץ שנוצר ברשימת ההמתנה.
בשלב ראשון  -מיפינו את מגוון הצרכים
הבריאותיים בגינם פונים אלינו החברים.
בשלב שני  -תוך דיון מקצועי בצוות
נקבע סל טיפולי לבעיות השונות.
אנו מאמינים כי בנוסף לשיטת עבודה
נכונה וסידורה עבורנו ,שיטה זו תאפשר
לנו טיפול מקצועי וטוב יותר בחברים.
איך זה יתנהל בפועל?
לכל חבר שיתקבל לטיפול במכון תיערך
פגישת הערכה ראשונית בה יותאם לו
הסל הטיפולי" .הסל הטיפולי" מגדיר

הרקע לתהליך השינוי אירגוני:
בעקבות תחושתנו ,בצוות הפיזיותרפיה,
בעומס וקושי בהיענות מהירה דיה
לבקשות החברים ,התחלנו בחודשים
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תאריך לתור לשם הערכה ראשונית כנ"ל.
תוך שבוע מביצוע ההערכה הראשונית יקבל
המטופל תאריך לתחילת טיפול (בכפוף
להגדרת ה"סל הטיפולי" כמוסבר מעלה).
טל בגלייבטר מתאמת את התורים לרביב.
אנו תקווה שהתהליך בו החלנו לפני
מספר שבועות ייתן מענה מקצועי
ואיכותי למטופלים שלנו וכן יאפשר
שיפור של אותן נקודות שמהוות היום
קושי בהגשת טיפול מיטבי לחברים.
אנחנו פתוחים לשמוע את הציבור
ומזמינים את החברים לשמוע ולהשמיע
דברים בנושא.

את דחיפות התחלת הטיפול ,תדירותו
וכמות הטיפולים הנדרשים ,הכול בכפוף
לשיקול דעתו המקצועי של צוות המכון.
תורים להערכה ראשונית:
בכל שבוע ישוריינו שני תורים למטרת
מיון והערכה ראשונית ,מטרת תורים
אלו לתת לחבר/ה מענה ראשוני.
נוהל פנייה לקבלת טיפול:
בהזדמנות זו נזכיר את נוהל הפנייה
הקיים לקבלת טיפול בפיזיותרפיה :טיפול
פיזיותרפיה יינתן רק בהפניית רופא.
יש להניח את ההפניה בתוך תיבת
ההפניות התלויה על קיר המשרד.
צוות הפיזיותרפיה יחזור לפונה טלפונית
תוך יומיים לכל היותר .בשיחה זו יתואם

צוות מכון הפיזיותרפיה :ברוריה ,רביב,
שפרה וטל ,מ .ענף הבריאות :שמרית

סינמה קפה – סרטי בי"ס "מעלה"
ביום שלישי ד' בניסן בשעה  20:30באולם ההרצאות במרכז יום.
מוזמנים לצפייה ושיח בנושא :קולנוע דוקומנטרי  -מסיפור אישי לתיעוד פיוטי
 בינתיים מזל (סרט תיעודי) .בימוי :מזל בן ישי  -סיפור נדיר וטעון על משפחתה המיוחדת של הבמאית.
 קיר סדק דמעה (סרט תיעודי) .בימוי :תהילה רענן  -ביקור פיוטי בעזרת הנשים בכותל המערבי.

חנה נחליאל וועדת תרבות

(ראו הרחבה בלוח המודעות)

מסיבת ראש חודש
לילדי כיתות א'-ב' והוריהם שלום!

שוב נפגשים לחגוג ראש חודש והפעם ...חודש ניסן.
ניפגש אי"ה בבית הילדים ביום שלישי ד' בניסן  12.4בשעה 17:00
פרטים נוספים בבית הילדים.
בואו בשמחה,
מזל גוטליב
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למה צריך חנות בגדים בקיבוץ?
בעידן הקודם הקיבוץ סיפק לחבר הכול.
בשנת (מי זוכר מתי זה היה? די מזמן)...

הבנו שיש צורך להתאים את עצמנו
למציאות המתהווה והמשתנה ,ונדרשנו

תקצבנו את הביגוד לכלל החברים
והילדים ולמעשה מאז ,באופן טבעי ,גובר

לברר את נחיצותה של חנות הבגדים
בקיבוצנו במתכונתה הנוכחית ,ובכלל.

הרצון האישי של כל אחד ליצור ארון

לצורך כך בשנה האחרונה נכנסנו לתהליך

בגדים מגוון וייחודי המותאם רק לו.

של חשיבה מחודשת בנושא חנות "שני"

החנות שלנו היא קטנה בשטח ,והמגוון,
מטבע הדברים ,מצומצם,

בליווי של יועצת ארגונית.
בתחילת הדרך העלינו שאלות:

ולכן יש קושי להיענות
לכל הבקשות האישיות.

למה יש ירידה בקניות? כיצד עלינו
להתנהל? בחנו בשביל מי ובשביל מה

בנוסף ,התמורות בעולם
את
נתנו
הצריכה

קיימת החנות .האם יש ערך לקיומה
בכל מחיר ,גם בהפסד? איך צריך לפעול

אותותיהם גם אצלנו .כיום השוק עובד

בנושא המלאי? מה צריך לעשות עם

בשיטה של ספציפיקציה של המוצרים

הארגון הפיזי של החנות? איך להגיע

(חנויות המתמחות בתחום מסוים) או

לניהול מושכל של העבודה מול ספקים?

בצורה של חנויות רחבות מאוד עם מגוון

מתי לקיים שעות קבלת קהל? ועוד...

מוצרים רב ובמחירים נמוכים .כמו כן,

כדי להשיב על כך ,פעלנו בשני ערוצים:

עד לא מזמן השוק עבד בשיטת

 .1בחנו

הקונסיגנציה (מה שלא נרכש ,חוזר

מה

קורה

בחנויות

בגדים

בקיבוצים אחרים הדומים לנו (מעגן

לספק) והיום השוק כבר לא מתנהל

מיכאל ,סאסא ,שדה אליהו ,מעברות,
בארי ועוד) .הדיווחים שעלו מן השטח היו

בשיטה זו .לספקים שעבדו עם הקיבוצים
בעבר היה קשה עד בלתי אפשרי

על ירידה כללית במכירות ,ותחרות עם
מרכזי קניות גדולים ,זמינים וזולים .גם

להתמודד בשוק המתהווה ,ורבים מהם
סגרו את עסקיהם ,בעוד אחרים חיפשו

הרכישות באינטרנט מוסיפות לירידה
באטרקטיביות החנות .כולם מתמודדים

איך להמשיך ולשרוד והכניסו מגוון של
סוגי סחורה שאינם מתחום הטקסטיל

עם היעלמות מוסד "ספקי החנויות
לקיבוצים" בתחום ההלבשה .בנוסף,

(למשל כלי בית).
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אצלנו מרגישים השפעה ניכרת של

ולקוחות ,ניהול מלאי ,כללים מנחים

הנגישות לצי רכבים ויום הפנאי .כל אלו

לניהול חנות ובחינת שעות פתיחת

ועוד מובילים לחוסר יכולת של החנות

החנות.

להתחרות במה שקורה בתחום הטקסטיל

הנושא הגיע לוועדת שירותים ובתום

מחוץ לקיבוץ ויוצרים אצל החברים חוסר

דיון קיבל המתווה שהוצע על ידי הענף

עניין בחנות דוגמת "שני".

את ברכת הדרך של הוועדה.

 .2ניתחנו את הקניות בחנות בשנה

בסופו של התהליך ,שהוא עבורנו גם

האחרונה:

התחלה ,הוגדרה מחדש תכולת החנות
בהתאם לציפיות החברים ,ליכולת

מי קנה? (חתכי אוכלוסיה) כמה? מה
החזירו? מה קנו הכי הרבה? המטרה

החנות ולמצב השוק .בהתאם לכך
בחודשים הקרובים תאורגן מחדש חנות

לאוכלוסיה הייחודית שלנו .בדקנו אילו

"שני" ,ובכך נקווה להתאים את
החנות למציאות המשתנה ולהגביר את

כללית .בתום הבדיקה ניתן לומר שיש

שביעות הרצון ככל שניתן .במקביל ,אנו

העדפה לחולצות נשים ב"מחירי רצפה",

פועלים לחזק את התערוכות החד-

ספורט
ביגוד
גברים,
חולצות
נשים/גברים ,הלבשה תחתונה וגופיות

פעמיות ,בעזרתה של עפרה גוטליב.
נסיים בתודה לכל האנשים הרבים שעזרו

לכל פלחי האוכלוסייה .מגבות  -כל
הסוגים ,מוצרי טקסטיל לתינוקות,

לנו בתהליכים המתהווים בענף .ליועצת
הארגונית ענת רוזנבלט ,לחברי

מצעים ,כריות ושמיכות.
כל שאר המוצרים שלא הוזכרו ,רמת

המזכירות החולפת והחדשה ,לבעלי
התפקידים המובילים בקיבוץ ,לחברי

הביקוש להם נמוכה או שהם ניתנים
לחבר ללא תשלום ,כגון מוצרי דת -

צוות החשיבה ,למנתחי הנתונים רונית
אטיאס ויוסי צנחני ,ולחברים הרבים

ציציות ,חוטים לכיפה וכד'.
(ניתוח מורחב של הנתונים בענף זמין לכל

אשר ייעצו ונתנו מניסיונם ,וכמובן
לעובדי ענף הבגד השותפים להבניית כל

המעוניין).
במקביל עבד הענף עם היועצת גם על

התהליך.
אושר קולמן – מנהלת ענף הבגד

הנושאים הבאים :התנהלות מול ספקים

נעמה סולטניק – מרכזת ענפי שירותים

הייתה

לבדוק

מה

הכי

מתאים

צרכים משקפות המכירות בחנות בצורה
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לכל באי הפעלטון
הפעלטון משמש בשעות הבוקר את ילדי

לפניכם תזכורת ורענון לחוקים לשימוש

הגיל הרך .בשעות אחר הצהריים ובשבת
בשעות התורנות ( )12.30-14:00הוא

בפעלטון:
 -ביקור ילדים בכל גיל יהיה בליווי

פתוח לשירותכם ולהנאתכם .עבודה רבה
מושקעת על מנת לשמור עליו נקי

מבוגר בלבד.
 -ביקור של ילדי אורחים  -בליווי קרוב

ומסודר.

משפחה מקומי.

אחת לשבוע לערך מנקה את הפעלטון

 -הפעלטון מתאים לילדים עד גיל גן חובה.

מישהי מצוות הגיל הרך .עם זאת חשוב
לציין כי טאטוא ,ניקיון שירותים ,ריקון

 במקרה שהגעתם בשעות הפעילות של ילדיהגיל הרך ,אנא חזרו במועד מאוחר יותר.

הפח ,אספקת נייר טואלט וצץ-
רץ ,סבון וכו' הנדרשים

 אין להכניס מזון ומשקאותלפעלטון!

בתדירות גבוהה יותר ,מוטלים

 -נא לחלוץ נעליים בכניסה ולוודא

עלי כמנהלת הגיל הרך.

שאין חול בגרביים.

זה

זמן

רב

שאני

 -הפח מיועד לניירות בלבד .נא לא

נתקלת

בתופעות לא נעימות ,ומבקשת להביא

לזרוק בו שאריות מזון ,חיתולים וכו'.

אותן לידיעתכם.

 -אם השתמשתם בכוס ,אנא שטפו אותה

לא אחת אני מגיעה בבוקר ומוצאת

בסבון והחזירו למקומה .המזון שנמצא

שהאור והמזגנים דולקים ,לכלוך ובלגן

במקרר הינו פרטי או שייך לגיל הרך.

על המזרנים ,כולל שאריות מזון וניירות

 -בצאתכם ,אנא כבו את המתג הראשי

טישו משומשים ,כלים לא שטופים
בכיור ,שירותים מלוכלכים ,ובפח

שבכניסה וודאו שהשארתם את הפעלטון
נקי ומסודר.

חיתולים משומשים ושאריות של אוכל.
בחודש שעבר הגדילו לעשות והשאירו

אנא שתפו פעולה והקפידו על הכללים
כדי שנוכל להמשיך ולאפשר את פתיחת

בכיור כוס שבורה שגרמה לי לחתך רציני
ביד.

הפעלטון בשעות אחר הצהריים.
בתודה מראש,

נעמי ליבר – מנהלת הגיל הרך

14

שולחנו של זאב
אסף ,שותפי ,נסע לשבועיים של מילואים

עבודה גם לגברים .מלכתחילה במסגרת

ואני נותרתי בדד .ברצוני לדווח מעט על
הנעשה.

היערכות העבודה שלנו ,החליטה
המזכירות בשעתו לא לקדם את הנושא

במועצה כמעט הסתיים הדיון על עדכון
תקנון עבודה .אנו מציעים כמה שינויים

הזה (צריך להשאיר משהו גם למחליפינו).
אבל אי אפשר להתנגד להקמת צוות

קטנים בסעיפים שונים ,ושני סעיפים

לבדיקה

הודיעה

מהותיים יותר.

המזכירות למועצה שהיא תקים צוות

א.שינוי בנוהל חופשת לידה .לפי ההצעה
תוכל היולדת לבחור באחת משתי

כזה .המועצה הסתפקה בהודעה זו.
מבחינת המזכירות ינהל את הצוות מתי

חלופות .הראשונה כוללת  14שבועות
חופש (בדומה להיום) וכן זכות לחופשה

אלטמן .זו כמובן עבודת מטה ,וטרם
נפלה החלטה האם לקבל את הרעיון ,אך

נוספת עד  25יום על חשבונה( .בנוהל

כדי שניתן יהא להצביע על הנושא בצורה

הקודם האם מנועה הייתה מלצאת

מושכלת צריך לברר את כל ההיבטים ואז

לחופש אישי לאחר חופשת לידה) .כמו כן

להביא זאת למזכירות ואחר כך לאסיפה.

ניתן להמיר חלק מהחופשה בחופשה של

כאמור ,מדובר בהקמת צוות לבדיקה

בן הזוג ,אבל העיקר הוא שבאופציה זו

ללא המלצה על כיוון ההחלטה.

החזרה לעבודה מדורגת ,כפי שהיא היום.

ראשונית.

על

כן

 -באולם האירועים התקיים ערב הסברה

החלופה השנייה היא הארכת חופשת

בהצעה לפתוח בקבוץ שבט של הצופים
הדתיים .איילת אריכא ריכזה את הצוות

הלידה עד  23שבועות ,מהם  10ימים על
חשבון החופש האישי .חזרה מדורגת
לעבודה במשך שבועיים והחל מהשבוע 26

ודיווחה על עבודתו .הצטערנו לראות
שהערב משך מעט משתתפים .לתומנו

חזרה לעבודה מלאה על פי משרת אם.
כמובן שיש פרטים נוספים אך אלו

חשבנו שזה נושא חשוב .בינתיים ועדת
החינוך החדשה דנה גם היא בהצעה (עד

העקרונות ,וכמובן נצטרך לאשר (או לא
לאשר) זאת באסיפה.

עתה פעלה וועדת החינוך הקודמת).
הוועדה החדשה דנה בנושא ואישרה את

ב .במסגרת המועצה העוסקת בתקנון

ההצעה .המזכירות דנה בעניין כמה

עבודה פנו חברים בבקשה להקים צוות

פעמים והיא מברכת על היוזמה ותומכת

לבדיקת הרחבת מסגרת חמשת ימי

המדוקדקת

בה.
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התפעלנו

מההכנה

והחשיבה על הפרטים .במסגרת זו גם

הרדום .יש בו כמה סעיפים שסגנונם

ביררנו מה עמדת הקיבוץ הדתי (איננו

שונה .גם הם יצטרכו אישור אסיפה ,ברוב

מתנגד לרעיון) .הנושא כולו יובא לדיון

גדול .או ליתר דיוק הם יובאו לאישור

באסיפה ,רק אחרי פסח .מבחינתנו איננו

במסגרת אסיפת חברי הקרן .חברי הקרן

רואים בכך דיון על דרכנו החינוכית ,אלא

הם כידוע כל חברי קבוצת יבנה.

מרכיב אחד ב"ארגז הכלים" של מערכת

המזכירות ציינה את פרידתה מיאיר

החינוך .זו הזדמנות טובה להודות

לסלוי וצביקי טסלר ,במסגרת מעין

לוועדת החינוך היוצאת ולאור אריכא
שריכז אותה.

"טיול ענף" של הקומה התחתונה .שמענו
שתי הרצאות מאלפות על השינוי

מועצה
במסגרת הדיון בתקנון עבודה נותר

שהתחולל בקיבוץ מעלה החמישה ,ועל
תהליכי החשיבה וההסברה שקדמו לו.

למועצה לדון בנוהל לטיפול ביזמויות.
לאחר מכן אמורה המועצה לאשר

בנוסף קיימנו טיול טרקטורונים קצר,
וסעודה .בדיון ציינו את תרומתם של

סעיפים של התקנון הרדום שנותרו

יאיר וצביקי לעבודת הצוות לחשיבה

פתוחים ,והם  -תקנון בעלי צרכים

ולביצוע הקבוצתי של המזכירות .אין

מיוחדים ,וכן תקנון פנסיה .במסגרת
אותו תקנון רדום התאימה הנהלת קרן

ספק שמגיעה להם תודה מיוחדת על
עבודתם.

המילואים את תקנון הקרן לתקנון

נר זיכרון
ב'
י'
י"א
י"ב
י"ד
י"ד
י"ז
י"ח
י"ח
כ'
כ"ג

בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן

תשס"ב
תשל"ד
תשס"ג
תשנ"ח
תשנ"ח
תשס"ב
תשנ"ט
תש"ן
תשס"ו
תשע"ב
תשמ"ז

תמר (תמי) נעמן
שמואל (אדמונד) נעמן
שרה אקרט
דוד-אליעזר אריאל
טובה אדר
שלמה-ישראל כהן
אריה (ליאו) וצלר
מאיר בר-שלום
אליהו (אלי) בוכאסטר
אלחנן (הלוי) איטלי
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כ"ו

בניסן

תשנ"ד

ישי גדסי

שלושה קצרים
קו ברלב בהערכות לקראת פסח

ב"מבית"

האחרון

פורסמו

לדירות מורכב כמעט כמו סידור רכב
ופדיקור".
מתי תשכך הסערה?

הוראות

הפעלה לניקוי פסח וזאת תחת הכותרת:

"שבוע לפני פסח שוככת הסערה ואז
נכנסים להכנות אחרונות לחג ומטפלים

"מקבלים עזרה לנקות לפסח????"
(מותר ואסור)

בכל מבני הציבור ומצפים בכיליון עיניים

מספרת מיכל ברלב האחראית על כל

לפסח כשר ,שמח ונקי".

מערך ניקוי הדירות ומבני הציבור" :כל
השנה יש לנו ארבע מנקות קבועות

ידיה של ועדת צדקה

שעוזרות בניקוי בתי החברים ומנקות
את מבני הציבור ,בית כנסת ,בית מדרש,

ערב פסח ידיה של ועדת

מקווה טהרה ועוד .ממחרת שושן פורים
אנחנו מתחילים במבצע ניקוי פסח ולשם

צדקה עמוסות .כמדי שנה
לפני פסח ולפני ראש השנה ,נערכת ועדת

כך אנחנו מגייסים עוד חמישה עובדים
ואז נעשה תגבור כוחות בכל הגזרות.

צדקה ביחד עם מפעל השימורים
לחלוקת סל מוצרים לחג לנזקקי הארץ.

אנחנו מקבלים את העובדים מחברת כוח
אדם ומקווים לטוב .העובדים שאנחנו

מספרת ליזט עפרוני ,מרכזת הוועדה:
"השנה פנו אלינו קרוב ל 90-עמותות

מקבלים לעזרה באים מאשדוד והקריות
(קרית מלאכי וקרית גת).

בבקשה לתרומת מוצרים והבקשות
ממשיכות להגיע ,ואפילו בעוד אני

סדר היום הוא שבשעה  7:00מתכנסים

מדברת איתך מגיעה עוד בקשה .ועדת

בספסלי בית הכנסת ומתפללים שכל

צדקה מעמידה תקציב של  50אלף ₪

העובדים הגיעו ,ומשם מתפזרים לניקוי
הדירות .הזכאות לעזרה בניקוי פסח היא

לפסח וסכום דומה לראש השנה .בסכום
הזה היא "רוכשת" ממוצרי מפעל

מגיל  65ולמשך שש שעות .ישנם
שבוחרים שלא להיעזר בניקוי מסיבות

השימורים ומחלקת אותם באופן שווה
לעמותות שנרשמות אצלה.

שונות .הניקוי מתבצע בסבבים של שלוש
שעות ובשעה  13:00הניקוי בבתי

"לאור הביקוש הרב ,ביקוש המגיע מכל
קצווי הארץ ,נאלצנו להודיע לחלק

החברים מסתיים .שנ"צ אמרנו? השיבוץ

מהעמותות שלא נוכל להיענות לפנייתם
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אך כצעד מרגיע רשמנו אותן לתחילת

מספר אסף" :מטרת מחנה הרכיבה

התור לקראת רה"ש הבעל"ט.

במילה אחת הוא חשיפה .יש לנו כרגע

הופתעתי מהכמות הרבה של העמותות

קרוב ל 100-רוכבים רשומים כאשר

שיש בארץ שמבקשות לעשות הכול בכדי

חלקם ברכיבה טיפולית וחלקם ברכיבה

לסייע לנזקקי הארץ .ליבי נחמץ כל פעם

ספורטיבית .כארבעים רוכבים הם ילדי

שאני נאלצת להודיע לעמותה שהפעם

המשק והשאר הם "רוכבי חוץ" .אנחנו

נשיב את פניה ריקם ,ומצד שני אנו

מעוניינים להגדיל את הקבוצה של רוכבי

צריכים להיות מודעים שלא נוכל לתת
לכל נזקקי מדינת ישראל....

החוץ ,שהיא מקור ההכנסה הראשי
שלנו .עומדת לרשותנו תשתית מקצועית

מסייע בידינו יוסי צנחני שמרכיב לנו את
סל המוצרים לחג .סל שמכבד את

וקבועה של שלושה מדריכי רכיבה
ושמונה סוסים (מתוך )11-המשתתפים

הוועדה ,את המפעל ואת העמותות.
כאן המקום להודות לאריק גינוסר שעד

ברכיבה הטיפולית.
המחנה יפתח שבוע לפני פסח מראשון עד

השנה האחרונה היה האיש שלנו בנקודת

חמישי וישתתפו כ 30-נרשמים ,ורשימת

החלוקה .גם נציג המפעל וגם חבר

ההמתנה עוד ארוכה .המחנה מיועד

הוועדה בחבילה אחת.
תרומה זו היא פרויקט חשוב ומשמעותי

לרוכבים ורוכבות בגילאי  6עד ( 12בשתי
קבוצות גיל).

שאנו עושים פעמיים בשנה כבר שנים
רבות ,וכך אי"ה נמשיך.

הילדים ייהנו מפעילות חינוכית המשלבת
לצד הרכיבה גם חוויה של חיבור לטבע

בימי ראשון ושני הקרובים נחלק את
המוצרים לחג".

ומבוא לחג יציאת מצרים( .בינתיים לא
מדובר על עבודה בחומר ולבנים .לעומת

לא מחליפים סוס מנצח

זאת טאבון יהיה) .דרך המחנה אנחנו
מקווים לעורר התעניינות ולהגדיל את

לפני

שבוע

פורסמה

מודעה

מספר רוכבי החוץ.
יצא לנו שם מאוד טוב ואין סיבה שלא

בלוח

המודעות ליד החנות תחת הכותרת:
מחנה רכיבה בחוות "רוכבי קבוצת

נרכב עם זה קדימה".
*אסף אסולין – נשוי ליעל (אלטמן) .המשפחה

יבנה".

מתגוררת במושב בצרון

ביקשתי לברר מהו אותו מחנה הרכיבה

הביא לדפוס -שמשון

ופניתי *לאסף אסולין מנהל חוות
הרוכבים.
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לוח הודעות
מרפאה
אחות תורנית בשבת פרשת "תזריע" – אחות מבית סביון
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:
יום ראשון17:30-14:30 :
יום שני16:00-14:30 :
יום שלישי13:00-09:30 :
ביום חמישי תקבל ד"ר מיטל דיטש בין השעות .13:00-10:00
ד"ר דונסקי יהיה בחופשה בתאריכים ו'-י"ט בניסן.14-27.4 ,
בהמשך נודיע על ימי ושעות הקבלה של ד"ר מיטל דיטש בזמן היעדרות הרופא.

העמותה למען החבר הוותיק חבל יבנה-מדרשת ח"י
 החל מיום ראשון ב' בניסן 10.4 ,ועד לאחר החג לא יתקיים חוג תנ"ך עם חנה לבל
 ביום שני ג' בניסן ,11.4 ,בשעה  10:15אקטואליה – יורם גולני
בואו ברצון ובשמחה ,צוות העמותה!

מכירת משחקי איכות
ביום ראשון ט' בניסן  ,17.4 ,בין השעות  16:00ל19:00-
תתקיים במחסן בגדים מכירה של משחקי איכות דידקטיים לכל המשפחה ולכל העוסקים בחינוך.
מומלץ להיכנס ולהתרשם באתר משחקי "יסוד" www.yesod.co.il -
בואו בשמחה רבה כי אביב הגיע פסח בא (והמחירים נוחים) עפרה גוטליב

הודעה לחובבי התיאטרון
על גבי לוח מודעות תלויה הרשמה להצגה "סיפור הפרברים" ) )West Side Storyשתתקיים
ביום שני י' בניסן 18.4 ,בשעה  20:30בתיאטרון הקאמרי בתל אביב .מחיר כרטיס .₪ 130
עדנה תדהר
פרטים נוספים בלוח המודעות.

מתנות לקראת החג
מכירה של תכשיטי גצי ,ביום חמישי ו' בניסן  ,14.4בלובי חדר אוכל בין השעות 13:30 – 11:30
נשמח בבואכם ,גצ'י ואיילת א.
יריד אביב בסטודיו "צבעים משלימים" (מרכז יצירה)
מחכות לכן ביום שני הקרוב בשין השעות  17:00ל – 20:30
רחלי ,נורית ונטע
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פרח של אור

מילים :נתן יונתן

ירה עַ ל פֶ ַרח,
הַ פַ עַ ם נ ִָּש ָּ

בַ לַיְּ לָּה יַכּוהּו ,חָּ ַש ְּבנּו,

אֲ ֶשר בְּ ַגנֵּנּו ג ַָּדל.

הָּ רּוחַ הַ מַ ר וְּ הַ קֹר–

ִחנ ֹו וְּ יָּפְּ י ֹו נְּסַ פֵּ ָּרה:

ַָּאבנּו.
ִמ ְּמ ִרי הַ מַ כְּ אוֹב ֶשכ ְּ

ִה ְּשקּוהּו הָּ אוֹר וְּ הַ טַ ל,

פָּ ַרח לָּנּו פֶ ַרח ֶשל אוֹר.

נ ְָּּשבּו סּופוֹתְּ -ס ָּתו.

ַקבְּ לִ י אֶ ת הַ ַשי ֶשָאהַ בְּ נּו,

בַ ַש ֶלכֶת נ ְָּּשרּו עַ לְּ עַ לֵּינּו ֻּכ ָּלם.

ִאם ֹלא כְּ לִ ילִ -תפְּ אֶ ֶרתָ ,אחוֹת,

אַ ְך הּוא ,הַ פָּ עוֹטִ ,ה ְּתעַ ֵּקש וְּ עָּ לָּה,

ְּעּורינּו ִה ְּרעַ פְּ נּו עָּ לָּיו,
הֵּ ן טַ ל-נ ֵּ

ַרק הּוא ֹלא ִה ִשיר עַ לְּ עַ לָּיו.

ּושמָּ חוֹת.
פְּ ִנינֵּי-מַ כְּ אוֹבִ ים ְּ

אֵּ לַיִ ְך הַ פֶ ַרח הֵּ בֵּ אנּו,
הּוא בֶ ן-הַ גְּ ָּש ִמים וְּ הָּ אוֹר.
ָארינּו אוֹת ֹו ִמלְּ בָּ בֵּ נּו,
ִ
ֶשלָּנּו הּוא ,פֶ ַרח טָּ הוֹר.
עִ מ ֹו גַם לִ בֵּ נּו ,כְּ נַעַ ר,
י ְַּרעִ יד אֶ ת עָּ לָּיו הַ ּיָּפִ ים,
יִ לְּ מַ ד לְּ הַ ְּק ִשיב גַם בַ ַסעַ רָ ,אחוֹת,
אֶ ל קוֹל פַ ע ֲֵּמי-הָּ ָאבִ יב.
על השירים – יצחק ברוכי

למערכתbimkomon@gmail.com :
הכתובת למשלוח מאמרים
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