שבועון קבוצת יבנה
ו' בטבת תשע"ט
()14.12.18

שבת פר' ויגש
צאת השבת–17:18

כניסת השבת 16:15 -
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שבת פר' ויגש
ליל שבת
16:15

הדלקת נרות

רבע שעה

מנחה ,קבלת שבת ,תפילת ערבית ולאחריה שיעורו של זאב ספראי

לאחר הדל"נ

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של יואב איתן

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

שעת הדל"נ תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת  /לאחר התפילה שיעור "צורבא מרבנן"
17:18

צאת השבת

21:00

אסיפת חברים (על סדר היום :עדכון משקי ותיקצוב מוצרי החצרנות)

 –13:30הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
 – 13:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה
למישאל וציפי חיות להולדת הנכדה הילה ,בת למיכל ובר.

זמני תפילות
מנחה-לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 16:35
מנחה-ערבית בשכונה הצפונית בשעה 16:30
בשכונה הדרומית – מנחה –  ,16:30ערבית – 20:15

אורחים לשבת
השבת מתארחת אצלנו קבוצת צעירים ממכינת עין פרת .מקשרת –שחר גדיש.
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פרשת ויגש -סוד הצמצום

/מיכל ושלומי טויזר

מה הופך קשר סתמי בין אנשים ,לקשר בין
חברים? מהו אותו "דבק" המאפשר חברות

כשיוסף מבין שזה מצבם של האחים הוא
אומר "אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי

אמת ,אל מול מציאות לא פשוטה?
פרשתנו מספרת על התוודעות יוסף לאחיו.

מצרימה"  -הוא מבהיר להם שהוא עוד נמצא
שם ,הוא אותו יוסף שהם זוכרים בדיוק .הוא

"וְ ֹלאָ -יכֹל יו ֵֹסף לְ ִה ְת ַאפֵ ק ...וַ יִ ְק ָרא ,הו ִֹציאּו
ֹאמר,
כָ לִ -איׁש מֵ עָ לָי; וְ ֹלא-עָ מַ ד ִאיׁש ִאּת ֹו ...וַ י ֶ

לא המשנה למלך או פותר החלומות ,אלא
יוסף הפשוט שנמכר לעבד.

אֲ נִ י יוֹסֵ ף אֲ ִחיכֶ ם ,אֲ ֶׁשרְ -מכַ ְר ֶּתם א ִֹתי,
ִמ ְצ ָריְ מָ ה" .אחרי כל החוויות ,המשברים

מפגש אמיתי בין אנשים ,חברות אמת וקשר
נכון דורש את הצמצום של האני ,כאשר אדם

והסיבוכים שהאחים ויוסף עברו יחד ,מה
הביא לנקודה הספציפית הזו ,בה יוסף לא

מלא בעצמו אין לו מקום בתוכו להכיל עוד
ישות .כדי להתחבר עם אדם אחר זולתך עליך

היה מסוגל יותר להתאפק? בפסוקים
הקודמים מתואר באריכות נאום יהודה

לפנות מקום בליבך .כשיוסף רואה שיהודה
ואחיו פנויים ליצירת קשר אמיתי הוא

ליוסף ,בו הוא מתוודה על כל מה שהיה
ובסופו של דבר אף מבקש להיות עבדו של

מתוודע אליהם ומסביר להם שגם בליבו יש
מקום לקשר המחודש ביניהם.

יוסף ,ורק שלא יקח מיעקב את בנימין.
בנקודה זו יוסף מבין שיהודה והאחים פנויים

זהו כמובן גם הסוד של חתונה בין איש
לאישה ,וגם סוד של תפילה ,שכן בתפילה

ליצירת קשר מחודש ואמיתי .יהודה -ראש
האחים מבטל את עצמו בשביל אחיו ובכך

עליך לפנות מקום בליבך ו"להוציא כל איש
מעליך" (כפי שיוסף ביקש) על מנת שתוכל
להתייחד עם עצמך ובוראך.

נפתח ערוץ תקשורת חדש בליבו.

ע"פ "נתיבות שלום" לאדמו"ר מסלונים

ברוך דיין האמת

לחברנו גמליאל אטיאס
השתתפותנו בצערך ובצער משפחתך
על פטירתו של אביך

הרב שלמה אטיאס
קבלו את תנחומינו
3
קבוצת יבנה
בית
3

שבת שלום.

האם יש קשר בין התייעלות לשביעות רצון? /

ניר גלס

בהמשך לדיון שהתנהל על עבודה ,התפרנסות

באיכות החיים הגבוהה ובביטחון הכלכלי

בקיבוץ שיתופי וכו' ,ברצוני להתייחס דווקא
לצד הצרכני ,לא כי חשיבותו רבה יותר ,אלא

והסוציאלי בהם אנו חיים .אבל לענ"ד זה לא
יכול להיות תחליף לבחינה תמידית של

כי בעיני הוא פחות מטופל.
כוונתי להיבט של צמצום הוצאות .אני חושב

יעילות מערכת השירותים וחלוקת
המשאבים שלנו .שאלותיי הן :האם אנחנו

שהיום ,יותר מתמיד ,הנושא בנפשנו.
מהות התעשייה היא להרוויח כסף ,לכן יש

בוחרים לחלק את המשאבים כפי שהם
מתחלקים היום? או שמא אנחנו פשוט

בה דחף תמידי לצמצום הוצאות והגדלת
המרווח בין הכנסות להוצאות (הכנסות

נרתעים מלקיים דיונים עמוקים ונוקבים על
דברים שאנחנו מפחדים מהשלכות הדיון

מינוס הוצאות = רווח).
לעומתם ,לאירגונים שפועלים

בהם? אולי יש מקום להשקיע
יותר במאמץ יום-יומי לצמצום

ללא מטרת רווח (ענפי שירותים
למשל) ,יש בעייה מובנית

הוצאות במערך
הצרכני/שירותים ובשיפור

למדוד את התוצרים ולהשתפר.
אז מה קורה בצד הצרכני? איזה דחף לשיפור

היעילות שלהם ,הן בהוצאות
ישירות והן בפריון של כוח האדם?

יש שם? באיזה כלים בכלל אפשר לבחון
שיפור כזה? האם אנחנו בוחנים את שביעות

אתן כמה דוגמאות ,שונות מאוד אחת
מהשנייה:

הרצון מאיכות השירותים שאנחנו נותנים
ומקבלים? ועוד בקיבוץ שיתופי ,שאינו מוכר

(אין בכוונתי לפגוע באף חבר באופן

אישי ,אלא ברצוני לקדם חשיבה ודיון בעניין ,כמו
כן אין בידי את הנתונים המספרים המדויקים).

או מתמחר את השירותים שהוא נותן? הרי
ידוע שדבר שאינו ניתן למדידה כמעט בלתי

א .נניח שעלות אחזקת הבריכה ,כולל
השיפוצים שלה אחת לכמה שנים ,היא

ניתן לשיפור.

 ₪ 300,000לשנה .נניח שיש  200משפחות

אנסה בקצרה להסביר את מחשבותיי.

בקיבוץ .אז עלות אחזקת הבריכה למשפחה

התקציב הצרכני שלנו (אם למדוד אותו
בהוצאה למשק בית) ,נמצא בסמוך מאוד

היא  ₪ 1500לשנה .זה טוב לנו? זה חשוב לנו?
אולי זה מוגזם? אילו חלופות יש? אולי

לעשירון העליון במדינתנו (ע"פ נתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה) ,אך תחושת

לסגור? אולי לפתוח אותה למספר מוגבל של
מנויים מבחוץ ,שיעזור לנו לממן את

הרווחה (של הפרט) במושגים של כסף
חופשי/זמין/פרטי ,נמוכה .כמובן שאין לזלזל

אחזקתה?
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ב .נניח שנחליט לבחון את ענף המזון ,איך

ונניח שעלות עובד היא  ₪ 100,000בשנה,

נוכל בכלל לבדוק אותו? אולי נבחן עלויות

כפול  10עובדים ,היינו חוסכים כמיליון ₪

של מנות אצלנו מול קייטרינג שנותן שירותי

בשנה ,חלקי  200משפחות ,רק זה היה מגדיל
לנו את התקציב ב ₪ 5,000 -למשפחה.

אולי ישנם קיבוצים דומים שיש להם נתונים

אלה רק מספר דוגמאות קטנות מתוך רבות
מאוד שאם נשכיל "לגעת'" בהן אחת לאחת,

אולי שירותי המטבח/הסעדה יעילים מאוד

מתוך רגישות וחברות ,ולאסוף את כל
ה"מטבעות הללו מהרצפה" ,נוכל לשפר את

אולי אחזקת המבנה יקרה? איך נבחן את

שביעות הרצון של כולנו באופן דרמתי ,מבלי

הסעדה בקיבוצים שיתופים-יותר או פחות?
להשוואה?
אבל המיני בזבזני מאוד?
שביעות הרצון של "הלקוחות" (=אנחנו)?

שנרגיש

ג .דוגמא נוספת :אם היינו מצליחים לקזז

משמעותי.
בדבריי איני נותן פטור מהצורך בהתייעלות

 10עובדים מכל המערכת הצרכנית כמכלול
(חינוך ,בריאות ,שירותים ועוד) וזאת או ע"י

שאיכות

חיינו

נפגעת

באופן

בצד המשקי ואיני נותן דחיפה להפרטה או
לפירוק הקיבוץ ,אלא להיפך .אני חושב שרק

העלאת הפריון ("פריון=כמות המוצרים או
המטלות שעובד מבצע במהלך זמן מסוים"

תהליך עמוק שכזה בכל המגזר הצרכני:
חינוך ,בריאות ושירותים  -יוכל להגן על

או אפילו ע"י הורדה מסויימת של רמת
השירות.

המשך חיינו כקיבוץ שיתופי ,גם אם פה ושם

(ויקיפדיה) או ע"י התייעלות ארגונית אחרת,

ניאלץ להתנתק מהרגלים או מקיבעונות
שרכשנו עם השנים.
מתוך זה אני מציע למזכירות להקים צוות
מקצועי שיבחן את הדברים ,ויציב יעדים
ברורים ומנגנון ביקורת .בברכת חברים
לתו"ע!

צוות ביצוע בנייה
ארבע ה חברים כבר נפגשו עם חברים מצוות ביצוע הבנייה ,והגישו לצוות את שאלותיהם על
נקודות שונות בפרויקט הבנייה הגדול ,הן כהתייחסות כללית לתהליך והן לגבי פרטים בתכנון
הדירות החדשות ובביצוע השיפוצים בדירות הקיימות.
אנחנו נקבל בשמחה פניות נוספות ,ומזכירים לחברים שבימי שלישי אחה"צ מקבלים חברי צוות
ביצוע לשיחה את המעוניינים לשאול ולהציע ,וזאת במשרד הבנייה (פעוטון שקד) .תיאום מועד
הפגישות נעשה בעזרת יפעת כהן ,מזכירת המזכירות.
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ניר&נחמיה

מחבקים ואוהבים  -ועדת צעירים /

שושי זלקינד

"סימן שאתה צעיר" היה הסלוגן שליווה את

המזכירות נענתה לבקשתנו להקים

ועדת הצעירים היוצאת לאורך הקדנציה.
בתום שלוש שנים התחלפה הוועדה ,ועדה

צוות בהובלה של מתי אלטמן,
אסף בית אריה ושלי ,בכפוף

חדשה נכנסה לעבודה והצעיר שלנו נמצא
בתנועה מתמדת ,כמעט כל יום מחשב מסלול

לוועדת צעירים ,שיבחן את הנושא.
לאחר דיונים ,חשיפה בפני הצעירים

מחדש .תפקיד הוועדה להיות איתו לאורך
המסלול ,ולעזור לו לעבור בבטחה את

והוריהם ובפני ועדת הקליטה ,התייעצויות,
התלבטויות ,מועצות חוזרות ונשנות ,התקבל

הצמתים הרבים אותם הוא עובר בפרק זמן
קצר.

התקנון החדש ברוב קולות באסיפה.
חשוב להדגיש שאחת המטרות החשובות של

ועדת הצעירים מלווה את הצעירים במשך
עשור ,בין הגילאים  .28 - 18עבור הצעירים

התקנון החדש הוא שההתלבטות תהיה
בתוכנו ,בתוך הבית.

משמעותיות
שנים
אלו
המתאפיינות במעברים .סיום י"ב,

בהזדמנות זו אציין מספר דגשים
חשובים בתקנון החדש:

יציאה מבית ההורים לחדרים,
שנת שירות ,מכינות וישיבות,

➢ שנת בית  -שינוי משמעותי
נעשה בנושא .עד כה ,צעיר

שירות צבאי/שירות לאומי,
שחרור ,שנת בית ,עצמאות

שהשתחרר מהצבא היה צריך
להתחיל את שנת הבית מיד

כלכלית ,לימודים ואז "חישוב מסלול
בחיים"  -קבלת החלטה ,האם אני נכנס

בתום חופשת השחרור ,למשך תשעה
חודשים רצופים .מה שגרם לעיתים לאי

למסלול קליטה בקיבוץ או יוצא לבחון את
דרכי בחוץ .חברי הוועדה הם אלה שמלווים

שביעות רצון ולכעסים ,מכיוון שחלקם
נאלצו לוותר על טיול שחרור עם הצוות או

צעירים

בפגישות אקראיות בשבילים,

עם חבריהם הטובים .השינוי שהתקבל הוא

בשיחות

בשבתות

שהצעיר בוחר מתי להתחיל את שנת הבית

ובביקורים בתחילת המסלול של שנת ה-י"ג
ובבסיסים הצבאיים/שירות לאומי.

בתיאום עם מש"א וועדת הצעירים .כמו כן,
אין חובת רצף ,ניתן לפצל את תקופת שנת

בתקופת הקדנציה שלנו זיהינו קשיים
בהתמודדות עם התקנון הישן ,אי שביעות

הבית ,גם זאת בתיאום עם הענף ומש"א.
➢ פסק זמן/עצמאות כלכלית  -בעבר ,צעיר

רצון ,תקשורת בשפה משתנה  -והבנו
שהמציאות דורשת התייחסות ,שינוי.

שיצא לפסק זמן נאלץ לצאת מהקיבוץ.
בתקנון החדש ,הצעיר לא חייב לצאת

אישיות,

בפעילות
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מהקיבוץ אלא יכול להמשיך לגור בחדר

ברור לכולנו שנדרשים זמן וסבלנות עד

צעירים ,תמורת תשלום סמלי ,גם אם הוא

שיתבהרו הדברים ועד שנוכל לומר אם

לא עובד בקיבוץ.
➢ שימוש ברכב– צעיר החי בקיבוץ ונמצא

השינוי הניב תוצאות טובות לצעיר ולקיבוץ.
כולנו תקווה.

במסלול עצמאות כלכלית ,יכול להשתמש
ברכבי הקיבוץ בהסדר מיוחד ,מה שבעבר

כמרכזת הוועדה הייתי חברה בוועדת צמ"ד.
בין שאר הנושאים שעלו בדיונים עלתה

לא היה ניתן.

השאלה איך שומרים על קשר עם הבנים
שעזבו? איך מבררים לעצמנו יחד איתם את

➢ לימודים בעצמאות כלכלית – סכום הכסף
הניתן ללימודים עלה

הסיבות לעזיבה ואיך ממשיכים לתת הרגשה

באופן משמעותי ,כולל

שיבנה הוא ביתם והם מוזמנים להיות

אפשרות לעבוד בתקופה
זו ,להשקיע בקבלת

שותפים?
אנחנו מעבירים לוועדה החדשה בנים

מלגות ,והפיקדון שעובר
ישירות לצעיר ולא

נפלאים .יש עם מי לעבוד ,יש עם מי לדבר ,יש
את מי לחבק.

לקיבוץ.

איחולי הצלחה לוועדה הנכנסת ותודה גדולה
לחברי לוועדה היוצאת ,שעשו את המיטב

יחד עם זאת ,ישנן דרישות שעדיין לא קלות

מצידם והיו שותפים לדרך :שושנה ויסמן

לחלק מהצעירים .למשל ,החובה לצאת

ומירב ברלב  -על החדרים ,אלי מוזס ומוטי

לעצמאות כלכלית בתקופת הלימודים.
לשמחתנו ,מספר זוגות הצעירים יצאו

שליסלברג  -על הביקורים ,יצחק ברוכי  -על
הכספים ,נורית וולף ,נח חיות ואני  -צוות

משתלבים חברתית ונותנים תקווה לצמיחה

פרט צעירים.
עם סיום תפקדינו ,אנחנו ,חברי הוועדה

לעצמאות כלכלית ,והם גרים בקיבוץ,
דמוגרפית מחודשת בעתיד.

היוצאת ,כל אחד בדרכו ,נשארים עם הפנים
לצעירים ,וכפי שתמיד כתבנו" :מחבקים

טובה פניני ואני ביקרנו את הזוגות שבחרו
לצאת לעצמאות כלכלית והתרשמנו מאוד

ואוהבים – ועדת הצעירים".

משביעות רצון מההסדר החדש ,מהרגשה
טובה ורצון כן להיות שותפים דרך

ועדת הצעירים החדשה:
מרכזים :שפרה אניקסטר ,אסף בית אריה
מזכ"פ – נח חיות

התורנויות ,שותפות בצוותים ובפעילויות.
וכן ,גם שמענו מחלקם אופטימיות לגבי

אברהם ויצמן ,קרן כהן ,עדי כ"ץ ,יונה עפרוני,
מרלי ריין וניר קנדל.

המשך המגורים ביבנה בתום המסלול.
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שולחן תרבות  /רחלי ויצמן
"ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי" ...
עשירי בטבת
הטקס יתקיים בבית הקברות ביום שלישי הקרוב בשעה .16:00
בשעה  -15:45איסוף מבית סביון ומהכביש העוקף.

שיר  -חברת נעורים
פרקי תהילים  -אלכס בקר
קדיש  -כל הציבור
דבר היום  -שמשון גוטליב
שיר  -חברת נעורים
"אל מלא רחמים"  -אלכס בקר
שירת "אני מאמין" ו"התקווה" – כל הציבור.
הציבור מתבקש לבוא ולכבד את הטקס לזכרם של נרצחי השואה שיום פטירתם לא נודע.

מופע" :בכל זאת אינני נפרד"
זה סיפורו של גאבור ארדש ,נער יהודי שנרצח בהונגריה בתקופת
השואה ,אך השאיר אחריו צוואה  -מחברת שירים מרגשים על
הכמיהה לחופש ,לאושר ,ולכל מה שנער חולם עליו .זהו סיפור על
הפגישה המרגשת בין הזמר טל סונדק ובין שיריו של גאבור ועל
ההחלטה שקיבל להלחין את השירים ולהעביר את בשורת החופש
והאושר לדור הצעיר בישראל .אל טל מצטרפת דודתו של גאבור,
מריאן מילר ,אימו של אדיר מילר ,המספרת על תקופת השואה ממקור
ראשון ,על אחיינה ,המשורר הצעיר גאבור ,שנרצח בידי הנאצים...
(מומלץ!!)
הציבור מוזמן למופע שיתקיים ביום שלישי ,י' בטבת ,בשעה  20:30באולם האירועים.

סינמה קפה –"המראה של השמש"
סרט על תמר אריאל ז"ל –נווטת הקרב הדתייה הראשונה בחיל האוויר הישראלי .בסתיו  ,2014לאחר
תקופה עמוסה של לוחמה בצוק איתן ,יצאה תמר להתאוורר בטיול לנפאל .כשתמר וקבוצת ישראלים
ותיירים מכל העולם הגיעו לפסגת האנפורנה ,הם נקלעו לסופת שלגים בלתי צפוייה ונאלצו להאבק על
חייהם מול פגעי הטבע .לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם בימאית הסרט  -נטע אריאל.
ההקרנה ביום שני ט"ז בטבת, 24.12 ,בשעה  ,20:30במשטח.
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שערי ירקונים פתוחים לכל
לפניכם מועדי הפעילות המתוכננים בעונת החורף ,עד לפתיחת עונת טיולי החורף .הו אז התכנית תיבחן
בהתאם לטיולים .חבריםהמעונייניםלהכנסלרשימתהתפוצה ,נא העבירודוא"ללאביששוןsassonavi@gmail.com :
יום
ה
ג
ב
ה
ב
ג
ב
ב
ג
ג

י"ב בטבת
כ"ג בטבת
ח' בשבט
כ"ה בשבט
י"ח באדר ב'
ד' בניסן
כ"ד בניסן
ח' באייר
כ"ג באייר
ח' בסיוון

מועד
20.12.2018
1.1.2019
14.1.2019
14.1.2019
25.3.2019
9.4.2019
29.4.2019
13.5.2019
28.5.2019
11.6.2019

יעד
אשדוד
יפו  -רחוב סלמה
כפר שאול-ירושלים
נתיבות
שמורת כרמיה
גילת
אור הנר
ניצנים
אשקלון
רהט

נושא
ממגורות וטיילת
פרדסי יפו
פרשת דיר יאסין
מפעל חסלט ועוד
חקלאות קדומה ופריחה בחולות

בברכת חן הארץ  -אריה ברנע ,אליקים איטלי ואבי ששון.
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
בשיחת הסיכום התייחסו המשתתפים על עצם
השיחה וכן ניסינו להתמקד סביב שני נושאים

אסיפה
במוצאי שבת הקרוב ניפגש לאסיפת חברים.
מדובר באסיפה שנועדה להתקיים לפני חג החנוכה

מרכזיים :ברור זהות והעצמת תחושת השייכות

ונדחתה לבסוף .סדר היום כולל עדכון משקי מפיו

לקבוצת יבנה .סביב הנושא הראשון התגלעו

של מרכז המשק ,עמית חפץ וכן את הצעת

חילוקי דעות רבים; היו שצידדו בלימוד ודיון והיה
שהתמקדו בהגעה מהירה להחלטה שתאפשר

המזכירות לתקצובם של מוצרי החצרנות וחלק
ממוצרי החנות המסובסדים .התקצוב נבנה על פי

החלטה ברורה לאן פניה של יבנה .לא היו מתנגדים

רמת הצריכה המקובלת ובהתאם לגודל הדירה

לנושא השייכות אך היו שראו בו נושא מרכזי

ולמספר הנפשות במשפחה .מוצרים שסובסדו עד

וחשוב והיו שטענו שהוא מובן מאיליו ואינו מבטא
שינוי או חידוש כלשהו .בשבועות הקרובים נתלבט

כה מסיבות בריאותיות יוחרגו מהתקצוב בדרך
שתיקבע .מכיוון שמדובר בהפרטה נדרש אישור
ברוב של שני שליש ובקלפי ,מחוץ לאסיפה.

האם וכיצד לקדם את הנושאים השונים.
מזכירות
המזכירות בישיבתה השבועית עסקה בהכנות
לגיבושו של תקציב  .2019עיקר הדיון נסב על

סיכום שיחת החברים
חברי מזכירות ,מרכזי ועדות וחברים נוספים
נאספו לחשיבה ודיון בקולות שנשמעו בשיחת
החברים .השיחה עצמה הוגדרה כמוצלחת הן

תקציב קיום שרוב סעיפיו באחריותם של חברי
המזכירות באופן ישיר או עקיף .יש לציין בסיפוק

מבחינת מספר המשתתפים והן מבחינת האווירה

שבניגוד לעבר הרחוק יותר ,בשנים האחרונות יעד
התקציב נשמר ברוב הסעיפים .בכל זאת ,התקציב

החמה והמשתפת שנוצרה בה .בשלב הסיכום של
שיחת החברים הוצגו רעיונות שונים על ידי
החברים ובתחומים מגוונים :קריאה להתחדשות
מקורות התעסוקה ,קריאה להעז לבצע שינוי ,גם

עצמו גבוה ויש צורך להתאים אותו ליכולתנו
הכלכלית .תוך כך ,התנהל דיון בנושא טיולי
החורף .אל מול ההצעה לדחות או לבטל את
הטיולים בגלל מחירם הגבוה עמדה חשיבותם

בכיוון של הפרטה או שינוי של מבנה השותפות
בקיבוץ .קבוצות אחרות העדיפו להגדיר את
הצורך בבירור זהות; 'קומונה או חמולה' ,לפתח

החברתית והעובדה שהטיולים הוכנו בעמל רב
ותוך התחייבות לספקים שונים .המזכירות
החליטה לקיים אפוא את טיולי החורף אך למצוא
דרך ,ביחד עם הצוות ,להוזיל את תקציב הטיולים

שיח אידיאולוגי ,ולחלופין לבדוק עד כמה אנו
מוכנים לוותר על עקרונות על מנת לקלוט .נושא
הקליטה בכללו העסיק גם הוא כמה קבוצות.
רבות הקבוצות שהדגישו את הצורך בפיתוח
גאוות יחידה ובהעצמת תחושת השייכות.

אם על ידי השתתפות החברים בעלות הטיול ואם
בדרכים אחרות שיוצעו על ידי הצוות .לקראת
דיוני התקציב נגבש הצעה מסודרת ונביא אותה
לידיעת הציבור.
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העמותה למען החבר הוותיק חבל יבנה
מרכז יום-מדרשת ח"י
יום ראשון ,שיעור תנ"ך עם חנה לבל בשעה  ,8:45בנושא :ספר ירמיהו.

השבוע!

קצרים:

ביום שלישי ,ב' בשבט )8.1.19( ,בשעה  8:30נצא לסיור קצר בתחנת החשמל באשקלון! נסייר במסועהפחם כ 2.5-ק"מ בתוך הים ונשמע הסברים על התחנה בליווי סרט הסברה .כרטיס  .₪ 25הסעות
מהישובים .רישום במזכירות המתנ"ס ,או אצל רכזות המועדונים .דרגת קושי :קלה מאד .נא להצטייד
בארוחת בוקר.
ביום ראשון ,ט"ו בטבת ( )23.12בשעה  19:00בבני דרום  -המשך סדרת ההרצאות של רוית חבשוש -"מסע מופלא לתרבויות" והפעם מרמורש-רומניה ,שער לליבה ונשמתה של רומניה.
ביום שלישי ,י"ז בטבת ( )25.12מ - 19:30 -7:30 -טיול בהדרכת זהבה ברזילי אל קהילתהכושים העבריים בדימונה ואל המכתש הגדול .נא להגיע עם נעליים נוחות ,שתייה ,כובע
וארוחת בוקר וצהרים .הפעם לא נוכל לקנות את ארוחת הצהרים ,אז נא להצטייד מראש באוכל.
-

מרפאה
אחות כוננת בשבת – אילה עמיר.
שעות קבלה של ד"ר דונסקי:
יום ראשון 16:45-14:30
יום שני 15:30-14:00
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
שעות קבלה של ד"ר קמינר:
יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 11:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00

לחברים שלום,
לאור חידוד והבהרת נהלים ממשרד הבריאות והנהלת
קופת חולים ,מובהר שעפ"י פקודת הרוקחים חל איסור
מוחלט על חלוקת תרופות ומוצרי מדף אחרים ע"י אנשי
צוות שאינם אחיות ,רופאים ,או רוקחים.
(לדוגמא :אקמול ,אדוויל ,נורופן ,משחות החתלה ועוד).
לעניין שקיות התרופות הכרוניות ,תרופות מרשם קבועות
עליהן רשום שמו ופרטיו של המטופל ,אותן ניתן לקבל
במרפאה ובלוקר הפרטי בכל עת.
הדברים מפורסמים בתיאום עם דבורית אדר ,מנהלת
הבריאות.

צוות המרפאה מודה לכם על שיתוף הפעולה.

בשמחות
❖ בר מצווה לעילאי צנחני בשבת "שירה" פרשת בשלח ,י"ב-י"ג בשבט ()18-19.1
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מקום בתוכי  /דוד פרץ
יֵׁש מָ קוֹם ְבתוֹכִ י ֶׁשלְ ע ֹולָם ֹלא יַחֲ ִׁשיְך
יֵׁש לִ י ֶד ֶרְך ַאחַ ת ֶׁשלְ ע ֹולָם ֹלא ּתֹאבַ ד
יֵׁש לִ י כֹח לָתֵ ת גַם כְ ֶׁשאֵ ין לִ י לְ ִמי
וְ ַאהֲ בָ ה ֶׁשאוֹהֶ בֶ ת לִ פְ עָ ִמים גַם או ִֹתי.

ּׁשּורה ֶׁשעוֹד ֹלא ִנכְ ְּתבָ ה
יֵׁש ִּת ְקוָ ה בַ ָ
בּודים ֶׁש ְמחַ כִ ים לִ י אֵ י ָׁשם
יֵׁש ְק ָרבוֹת אֲ ִ
יֵׁש י ִָמים לְ ֹלא סוֹף ,וְ סוֹפִ ים ְמלֵאֵ י יָם
וְ ַאהֲ בָ ה ֶׁשאוֹהֶ בֶ ת ע ֹולָם ֹלא מֻ ְׁשלָם.

יֵׁש מָ קוֹם ְבתוֹכִ י ֶׁשלְ ע ֹולָם ֹלא יַחֲ ִׁשיְך
יֵׁש לִ י ֶד ֶרְך ַאחַ ת ֶׁשלְ ע ֹולָם ֹלא ּתֹאבַ ד
יֵׁש י ִָמים לְ ֹלא סוֹף ,וְ סוֹפִ ים ְמלֵאֵ י יָם
וְ ַאהֲ בָ ה ֶׁשאוֹהֶ בֶ ת ע ֹולָם ֹלא מֻ ְׁשלָם.
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