י"א בסיון תשע"ט
()14.6.19

"וַיְ ִהי הָ עָ ם כְ ִמ ְתאֹנְ נִ ים...
וַיָ שֻׁ בּו וַיִ בְ כּו ,גַם בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל,
ֹאמרּוִ ,מי יַאֲ כִ לֵנּו בָ ָשר"
ַוי ְ

שבת פרשת ְּב ַהעֲ ל ְֹּתך
צאת השבת 20:31--

כניסת השבת 19:26 -
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ֲֹלתָך
שבת פרשת בְ הַ ע ְ
ליל שבת
19:26

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת ותפילת ערבית

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש  -יואב איתן

08:30

תפילת שחרית  /אחר התפילה ,יתקיים שיעורו של יוחנן מאלי

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן"/שיעור

20:31

צאת השבתשיעור

מזל טוב לנחמיה ומיכל רפל ולאביגדור וחנה לבל להולדת הנכד/הנין בן לעידית ועדן.
מזל טוב לאביגדור וחנה להולדת הנין ,נכד לאורי וסיגל בן לרועי ואורה.
מזל טוב למרים שוולב להולדת הנינה ,נכדה לשורי ואורנה בת להדס ונתנאל.
מזל טוב למרדכי (גוגל) ומרים בר דרומא להולדת הנכדה ,בת לשגיא והדר.
מזל טוב לסאני ודורית מונדרר לבר המצווה של הנכד יאיר ,בן גליה ואריאל רוטקף.
מזל טוב לאסתר ויהודה יוסף לבת המצווה של הנכדה יהב ,בתם של הילה ומורן אייגר.

זמני תפילות

הבית האדום פתוח בשבת מ 17:00-עד .18:00
גלריית רפי פתוחה בשבת מ 17:15-עד .18:30
משק הילדים פתוח בשבת מ 17:00-עד .18:00

מנחה–לימוד-ערבית בבית הכנסת ,בשעה 19:45
בשכונה הצפונית  -מנחה  -בשעה  ,18:30ערבית ב20:30-
בשכונה הדרומית – ערבית – 20:15
 - 13:20מנחה גדולה בחדר אח"מ.
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ
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"הולך תמים ופועל צדק ,דובר אמת בלבבו "...
שלומי טויזר
ֲֹלתָך היא חלק מנבואת
הפטרת פרשת בְּ הַ ע ְּ

המלאכים ,שליחי ה' ,הינם דבר קבוע.

הנביא זכריה ועיקרה הוא נחמה על גלות
בבל והתנבאות על שיבת ציון .אך ,כמו

למשל ,השמש היא סמל מאוד גדול למשהו
קבוע .כל בוקר זורחת וכל ערב שוקעת.

תמיד ,דברי הנביא מבליעים בתוכם כבדרך
אגב לימוד גדול גם על דברים שבנפש וביסוד

מסלול מעגלי ,יציב ,עומד ,לפחות בעיני
האדם הפשוט.

העולם.

ה' מבקש ממשה שיידמה למלאכים ,שיעלה

זכריה רואה בנבואתו את "יהושע הכהן

מדרגה ,מדרגת האדם אל המלאך,

הגדול עומד לפני מלאך ה' והשטן עומד על
ימינו לשטנו" " ...ויהושע היה עומד לפני

ו – יעמוד.
מצד אחד זו גדולתם ועליונותם של

המלאך" " ...ומלאך ה' עומד".
מה משמעות החזרה על השורש ע.מ.ד?

המלאכים – נאמנות מוחלטת ,יציבה,
קבועה ועומדת ,ומצד שני זוהי גם

באותו מעמד ,מלאך ה' מבטיח ליהושע בשם
ה' כי אם ימלא את ייעודו – "ונתתי לך

פחיתותם :הם לא יכולים ללכת .לא כמונו.
יתרוננו על פני המלאכים טמון בזה שאנו,

מהלכים בין העומדים האלה" .מה משמעות

כבני אדם ,תמיד בעלי דחיפה פנימית

הבטחה זו? מסתבר מהכתוב כי ה"עומדים"

להתקדם .תמיד תובעים עוד ועוד ,תמיד

הם מלאכים ,ומדוע יהושע צריך מהלכים
בקרב המלאכים? ומה זה מהלכים?
נדפדף אחורה בתנ"ך ונגיע לספר דברים ,בו

מחפשים שינוי ,תמיד מנסים לגוון ובקיצור
– אנחנו פשוט הולכים.
בחזרה להפטרה :הבטחת מלאך ה' ליהושע

ה' מבקש ממשה" :ואתה פה עמוד עמדי".

בעצם אומרת לו ש"מהלכים" הם היתרון

גם בבקשה זו ישנה משמעות נוספת
המרמזת על טיבה .ה' לא רק מבקש ממשה

שלו על פני העומדים .כשהאדם הולך,
מתקדם ,מנסה ,הוא מסוגל להשיג דברים

שיתקרב אליו גרידא אלא מבקש שיעמוד.
אם ככה ,למה מיוחסת העמידה למשהו

שמלאך לא יוכל להשיג אפילו אם הוא חי
לנצח ,כיוון שלעולם הוא יעמוד בתפקידו

שמיימי ,מלאכי?

המעגלי( .מבוסס על פירוש הנצי"ב מוולוז'ין).

בשם ועדת דת
בשם ועדת דת אני מבקש להודות לכל מעבירי השיעורים הרבים שזכינו לשמוע בשבת ובחג
השבועות .תודה רבה ויישר כח לחמוטל דברת-איתן על הדאגה לכל השיעורים ובעיקר על הובלת
תיקון ליל שבועות ,החל משלב התכנון והחשיבה ועד להוצאה לפועל .תודה גם ליסכה כוכבא,
שכהרגלה ,עזרה לחמוטל ב"הרמת" ליל שבועות ,וכן על כך שלאורך כל השנה מוכנה תמיד להושיט
יד ,לדאוג ,לעזור ולהזכיר שלא יחסר דבר בכל אירוע .שנזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה.
------------------------------

רן ליבר
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תהל כהן עלתה על תגלית  /שמשון
לפני שתקראו את מה שכתבה תהל

שמגיעים למספר ימים
הארץ.

על

להכיר

את

בפוסט

הצטרפותה לקבוצת תגלית ,ועל החוויה

תהליך

המיון

המיוחדת שעברה ,כמה מילים על

קצר ,וכולל גם הדרכה

המיזם:

לקראת המפגש והליווי.

תגלית מספקת לחיילים הזדמנות חד

הצעירים שמגיעים מחו"ל מגלים סקרנות

שמביא

רבה לגבי השירות הצבאי ולגבי האופן

לישראל מדי שנה קבוצות של צעירים
מכל מדינות העולם .המשתתפים מגיעים

שבו מתנהלים החיים של ישראלים בני
גילם .היכרות אישית היא אחד הכלים

לסיור בן  10ימים ,בו הם מטיילים
באתרים חשובים בארץ ,ועוברים ביחד

החשובים והמעניינים שהפרויקט הזה
מייצר ואין לה תחליף .בסיום המסע ,גם

פעילויות חברתיות .החשיפה לישראל ,על
כל רבדיה ,אינה מתבצעת רק על ידי

המשתתפים מחו"ל וגם המשתתפים
מישראל לוקחים איתם זיכרון מיוחד

ביקור בתחנות המרכזיות בטיול  -חלק
משמעותי ממנה נולד מתוך המפגשים

שיישאר לכל החיים.
תהל כהן היתה שם.

החברתיים של הצעירים שמגיעים מחו"ל
עם צעירים ישראלים שמלווים את

תהל ,לפני שחרור מצה"ל ,משרתת
בבסיס ההדרכה של חיל הים.

הקבוצה לאורך כל הטיול.
הפרויקט מציע לצעירים ישראלים,

והנה הדברים שהעלתה לפייסבוק:

פעמית

שהעלתה

להשתתף

בפייסבוק

בפרויקט

הוא

ביניהם גם חיילים לקראת שחרור ,להיות
שותפים ,כמלווים ,של אותם צעירים

 4 Tahel Cohenביוני ב· 0:23-
"תהל ,את רצינית שאת הולכת לזה?? זה ממש לא מתאים לך ,האווירה שם חילונית  /וואי מה
שהולך שם ..את יודעת הרי מה קורה  ...ולמה שתהני בכלל? את דתייה" וכו' וכו' .זה בעיקר מה
שאמרו לי על תגלית .אחרי לא מעט התלבטויות ושאלות החלטתי שאני יוצאת .עברו להם חמישה
ימים מטורפים שבהם הרחבתי את הידע שלי על היהדות ועל ארץ ישראל .התחברתי מחדש
לשורשים והבנתי כמה זה חשוב שאנחנו ,כיהודים ,נחייה כאן ,בארץ שלנו ,שאין לנו מקום אחר .רק
ביום האחרון ,אחרי הר הרצל ,כשהרגשתי ממש חנוקה (כמו תמיד שאני שם) ,קלטתי באמת
4

כמה ברת מזל אני שנולדתי למציאות הזאת וכמה לדעתי יש אנשים שמפסידים ומפספסים את הזכות
לשרת.
הטיול הזה הפך אותי לסוג של שליחה שעושה הסברה ישראלית לחבר'ה שלא באמת מכירים הכל,
וכל יום מחדש התחושה רק התעצמה .
אהבתי את החיבור שנוצר בינינו לבינם ,בין אמריקה לישראל .אנחנו לא כאלה שונים אחד מהשני.
הרגעים החזקים ביותר שחוויתי היו כשהדלקנו ביחד נרות לפני שבת (שם הרגשתי ממש משמעותית
עבור הבנות) וכשעשינו בשבת ובכותל טקס בר מצווה לחבר'ה שלא עשו מעולם.
הוקסמתי לראות איך היהדות מוגשת באופן כ"כ טבעי לאותם חבר'ה שלא זוכים לחוות אותה בבית.
הצימאון והכמיהה שלהם לדעת כל הזמן דברים ולחקור ,זה דבר שקשה לתאר במילים .מדהים היה
לראות אותם בשבת  -שרים בקולי קולות ,במנגינות מיוחדות ,בכוונה מלאה ,בקיאים כ"כ ,בזמן
שלדבר עברית הם לא ממש יודעים 😜 .
ההתלהבות שלהם מהמדים שלנו ,מהכומתה ,מהסיכות שהבאנו להם ,מכל דבר שקשור לצה"ל (בזמן
שלנו חם ,מציק ולא נוח) ,אין גאווה גדולה מזו.
לקראת סוף הטיול ,יצא לי לחשוב לא מעט למה הם פשוט לא מתגייסים בעצמם? הם הרי כ"כ
ציונים ,אולי יותר מאתנו ,נראה שהם ממש רוצים!! כנראה שתשובה ברורה לא תהיה לי.
אני לא חושבת שיש מישהו שיצא למסע הזה ולא סיים אותו בתחושת שליחות ,קטנה אפילו.
שמחתי מאוד שניתנה לי ההזדמנות לקחת חלק ולייצג ,לברר עם עצמי דברים (מה שלא קרה בערך
מימי המכינה).
אני ממליצה בחום לכל מי שיכול  -לצאת לתגלית.
לכולנו יש מה לתת.
תודה על הזכות!

בתמונה :אנחנו ,הישראלים ,לפני שבת):
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הפרדת משק וקהילה  -מדוע ולמה??  /עמית חפץ
כאשר המזכירות המכהנת "התייצבה"

כל יחידה תתנהל כיחידה עצמאית עם

קרי :שכל בעלי התפקידים "התיישבו" על

הנהלה ומנהל משלה ,והיחסים הכלכליים

כסאותיהם ,נדרשנו להגדיר לעצמנו

בין המשק לקהילה יוסדרו גם הם.

תוכנית עבודה .קיימנו מספר פגישות

דבר זה ידרוש ,כמובן ,שינוי במבנה

שבהן ניתחנו את מצבה של הקבוצה וכן

מוסדות הקבוצה וארגון מחדש של כלל

את האתגרים העומדים בפנינו .סברנו,

בעלי התפקידים.

שמעבר לקידום תהליך הבנייה שבו

היתרון הגדול בשיטה זו הוא שניתן

התחילו קודמינו ,חובה עלינו לבחור
ולהתמקד במספר נושאים נוספים

למדוד כל פעילות בנפרד ולקבל תמונה
אמיתית של מבנה ההכנסות וההוצאות

שדורשים חשיבה מחודשת ושינוי.
לאחר לבטים רבים התחדד לנו שאנו

של הקבוצה.
הפרדת "המשק" מ"הקהילה" דורשת

מחוייבים להתמקד בנושא ההתפרנסות.
כמו כן היה לנו ברור כי ברצוננו להתייחס

בניית מערכת תמחיר שתדע לכמת
ולמדוד כל פעילות שנעשית בקבוצה הן

השותפות
לנושא תוך שמירה על
וההתפרנסות המשותפת .היה ברור לנו

בצד ענפי הייצור והמכירה והן בענפי
השירותים .דבר זה הינו יסוד לכל קבלת

שאנו ננסה להציע דרכים לשיפור
ההתפרנסות מתוך מחשבה שנעשה זאת

החלטה .לא ניתן לקבל החלטות מושכלות
מבלי שנדע כמה עולה כל דבר ונחליט שכך

יחד  -כל חברי הקיבוץ  -ולא בדרך
ה"קלה" של "כל אחד ידאג לעצמו".

אנו מעוניינים להשקיע את כספנו.
כיום ,מערכת התמחיר שלנו מודדת את

לאחר שקיימנו סיור במספר קיבוצים

ביצועי הענפים היצרניים ואינה עוסקת

שיתופיים ותהליך של למידה ,אנו סבורים

בענפי השירותים ,וזאת ברצוננו לשפר.

שהדרך לשיפור ההתפרנסות עוברת
בראש ובראשונה בשיפור תהליכי

כדי לקבל תמונה אמיתית נדרשת מדידה
של כל התשומות שאנו משקיעים בענף או

המדידה והבקרה התקציבית.
הדרך הנכונה בעינינו היא הסדרת

בפעילות כלשהי .כמו כן ,יש להתחשב
"במחיר הצל" של העבודה שלנו (=המחיר

היחסים בין המשק לקהילה.
המשמעות היא שתקציבית וארגונית אנו

אותו היינו משלמים לו שכיר היה מבצע
עבודה זו) ולבדוק כמה כוח אדם מושקע

נפריד את "העסק" שלנו מ" -הקהילה"
שלנו.

בכל יחידת ייצור או שירות.
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על מנת לעשות כן ,בכוונתנו להסתייע

שעבר קיבוצם ועל ההתנהלות של הקיבוץ

בחברה חיצונית ,עם ניסיון בתחום,

השיתופי במבנה שבו מתקיימת הפרדת

שתמפה את כל ענפי המשק והשירותים

משק מהקהילה .לאחר מכן נקיים דיון

ותיתן לכל משרה "מחיר צל" .אין

ב"-מעגלי שיח" על מנת ללמוד יחד

בכוונתנו לבצע תהליך זה עם כל אחד

ולהעלות רעיונות להתקדמות.

באופן אישי ,אלא לברר עם מנהלי

אני מבקש מכל אחד ואחת לעשות את

המשרות

מירב המאמצים להשתתף בערב זה

הנדרשות ,לתקנן את המשרות ולתמחר

וללמוד יחד איתי ושאר חברי המזכירות

אותן .בדרך זו נוכל לקבל תמונה מלאה על
מבנה העלויות שלנו ולקבל החלטות

מהם היתרונות והחסרונות של מהלך זה
ומהו המבנה הנכון עבורנו .אל תגידו "זה

מושכלות.

לא מעניין אותי" או "זה לא נוגע לי"  -זה
נוגע לכולנו וזה קריטי להמשך קיומנו

ביום רביעי הקרוב ( )19.6נקיים ערב
הסברה בנושא .בערב זה נסביר בקצרה

כקיבוץ שיתופי.
לאחר ערב ההסברה ברצוננו להביא את

את הרציונל של המהלך ,וכן נוכל

הענין בפני אסיפת החברים ולקבל "אור

להתרשם מניסיונם של שגיא הגי,

ירוק" מהאסיפה להכנת תוכנית עבודה

המזכיר של קיבוץ בארי ,ויהודה סלומון
מקיבוץ פלמ"ח צובה ,שמשמש כרכז

מפורטת שתהפוך את ההפרדה הזו
למציאות בשטח.

בתנועת הזרם השיתופי ,על התהליך

בקיצור ,תבואו  -יהיה מעניין!!!

הפעילויות

השונות

מהן

מתארגנים ,מתקנים ומתקדמים
המזכירות מזמינה את החברים לערב הסברה ולימוד בנושא

הסדרת יחסי משק וקהילה
יצירת תקציב קיום מסודר לקהילה ולענפיה ,תקנון ,תמחור ומדידה של
הייצור והצריכה ,וקבלת החלטות תומכות התפרנסות.
הערב יתקיים ביום רביעי ,ט"ז בסיוון 19 ,ביוני בשעה  20:30בחדר האוכל.
בתוכנית :יהודה סלומון – הזרם השיתופי ,יניב הגי מזכיר קיבוץ בארי ,מעגלי שיח
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מגרש משחקים חדש בגן "מיני ישראל"  /יסכה כוכבא
לפני כמה שבועות אישרה האסיפה

ועוד ועוד .הייתי שמחה מאד לראות

להקים מגרש משחקים חדש שיוקם על

מיתקנים כאלה נבנים אצלנו.

חלקו המזרחי של הגן שנמצא מדרום

אבל המיקום לדעתי מוטעה .המרחב של

לבית הכנסת ,הגן המכונה בפינו "גן מיני

הגן הקיים הוא נעים למראה ,ולא היה

ישראל" .פרוייקט

פשוט לשתול ולטפח

אשר מוענק לנו על

אותו .נכון ,יש מקום

ידי קק"ל ,כלומר

את

לשפר

ולחדש

הוא
מתנה.

למעשה

השיחייה והצמחים
הזוחלים ,אך כל מי

הייתי
זאת,

באסיפה
ואפילו

שמתרחק כמה מטרים
מהכניסה הדרומית

הצבעתי "בעד",
מתוך הבנה שאם

של בית הכנסת ומביט
מתרשם
דרומה,

לא נקבל את התוכנית במקום המוצע –
פשוט לא יהיה לנו  ...והפסדנו .אך ככל

מהרוגע שהוא משרה .כל האזור הזה ,עד
לשביל העובר על יד האקליפטוס ,ייהרס

שעובר הזמן ,בטרם החלו לעקור בשטח
הגן שיחים ,שבילי אבנים ודשא ,אני

על מנת להפוך למגרש משחקים.
באזור זה כרגע יש מעט מאד משפחות עם

תוהה ביני ובין עצמי ,וגם שומעת חברים
נוספים שדעתם לא נוחה מההחלטה.

ילדים ,וכנראה ,גם במבנים החדשים
שייבנו באזור הקרוונים לשעבר לא יגורו

אבהיר מראש :כסבתא שמבלה שעות

משפחות צעירות .המשתמשים הצפויים

רבות במגרשי משחקים במקומות שונים

להגיע הם אותם ילדים שמגיעים עם

בארץ ,אני רואה שבתחום מיתקני
שעשועים לילדים קטנים וגדולים ,יש

הוריהם לבית הכנסת .אכן ,אנו רואים על
יד בתי כנסת בעיר גני שעשועים ,אך נראה

היצע גדול ומגוון ,מיתקנים השונים
מהמגלשה והנדנדה הפשוטה .יש שימוש

לי שהסמיכות הזאת לא תעשה טוב
למתפללים .אני מדמיינת לי שכל כמה

בחומרים רבים בנוסף לפלסטיק ,כגון
עור ,עץ וחבלים .יש מיתקני טיפוס

דקות ייכנס ילד וידווח על ריבות ונפילות
לא עלינו ,מה שיגרום להורים ולשאר

מאתגרים ,ערסלים שמאפשרים לאמא
ולילד להתנדנד יחד ,מנהרות לזחילה,

המתפללים לאי שקט מתמיד.
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זאת ועוד :גן משחקים – מטבעו נוטה

אני לא מתנגדת לקבלת מענקים ,אך האם

לצבור לכלוך רב( .כאן המקום להצדיע

נכון לנו להתחייב לאילוצים שגורמים

למדריכי

בתי-הנעורים

אלה מכתיבים לנו?

שמשתדלים

לשמור על ניקיון הגן הנמצא בסמיכות

אני ממליצה להעלות נושא זה לדיון

אליהם .הם שיעידו שזה לא פשוט )...

מחודש ,ובינתיים להקים על חשבוננו

נעליים ,בגדים ,פחי אשפה מלאים

כמה מיתקנים בשטח הבריכה ,שישדרגו

בטיטולים משומשים ,שקיות חטיפים,

את הבילוי שם במשך הקיץ.

וכו' .ומי ידאג לניקיונה של פינה זו?
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תודה מוועדת התרבות
תודה רבה לצוות הפנינג שבועות על אירוע מושקע,
יצירתי ,חוויתי.
תודה על נכונות לשתף פעולה ,לזרום וליצור .היה מעולה
ומהנה.
תודה רבה ל -נטע קנדל ,יונה עפרוני  ,רני יעקובי ,יוהנה
ברלב ולילך פלק.
תודה לבנות השירות הלאומי הנפלאות ,שבכל אירועי
התרבות לקחו חלק ,עזרו ותרמו רבות .מעריכים אתכן
מאוד.
תודה לאלי מוזס ודורון לנג על התערוכה החקלאית
במהלך החג.
תודה לצוות החינוכי של ילדי א'-ג' ולילדות שלנו  -על
הריקוד היפה.
תודה לדנה ברוכי  -על צילום הילדים וליונה עפרוני  -על התצוגה בלובי .
יישר כוח גדול לכולם.
בהערכה רבה  -ועדת התרבות.

שבוע הספר העברי
לכבוד שבוע הספר העברי
תתקיים תערוכה של "דותן ספרים"
בחדר האוכל ,ביום שני ,כ"א בסיון (,)24.6
בין השעות.19:00 - 16:00 :
מחירים זולים !!
במקביל נקיים גם שעת סיפור.
פרטים נוספים בהמשך  -אסתר וצ'ף.
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שתדעו לכם
אחות כוננת בשבת– אילה עמיר
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
יום שלישי 13:00-09:45
יום חמישי  09:00-08:00ו 15:30-14:30
שירה וגנר תצטרף לעבודה כאחות במרפאה בימי שישי ,פעמיים בחודש עד חודש ספטמבר ,אז
תשוב לעבודתה בבי"ח אסותא באשדוד .אנחנו מודים לשירה על נכונותה להתגייס ולעזור.

ביום רביעי ,ט"ז בסיון  ,19.6תתקיים מכירת טריומף  -הלבשה תחתונה מ 16:00-עד .19:00
עפרה
ניקוי חדר הכושר מתבצע בימי ראשון מ 14:00-עד .15:45
מיכל ברלב

בשעות אלה החדר סגור לפעילות ספורט.

דרוש/ה אחראי/ת עגלות ועגלולים
לאחר כ 3-שנים בתפקיד אנו מחפשים מחליף/ה לאושר קולמן.
התפקיד דורש יכולות סדר וארגון ,רצון טוב וחיוך.
אשמח לפניות

מיגוניות
המיגוניות צריכות להשאר ריקות ופנויות בכל עת ובכל שעה,
אין לאחסן במיגוניות ציוד מכל סוג.
תודה על שיתוף הפעולה!

עובדי מפעל השימורים משתתפים בצערה של
גלינה יארצ'וק
עובדת וותיקה ואם הבית שלנו
ששכלה את בנה
תנחמינו שלוחים לגלינה ומשפחתה
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סיון לנג

שותפות זה דבר לא פשוט
ביום שני ,אסרו חג השבועות ,התקיימה בבארות יצחק תחרות "תו התנועה" של
הקבה''ד ,בה השתתפו ילדים ונוער ,מכיתות ד' ועד ט' ,מקיבוצי התנועה.
בחלקו השני של היום נערכה תחרות הזמר .הילדים שלנו ,שזכו במקום השני,
הופיעו עם השיר "שותפות זה לא דבר פשוט" שאותו כתבו ,ושהולחן ע"י אופיר
זקס.

מילים של חברת הנוער,

לחן  -אופיר זקס

שותפות זה דבר לא פשוט

שותפות זה דבר לא פשוט

בקיבוץ ,בבית או במדינה

בקיבוץ ,בבית או במדינה

זה דורש הרבה רגישות

זה דורש הרבה רגישות

התאחדות ,התנדבות ונתינה.

התאחדות ,התנדבות ונתינה.

חליבות ,שמירות ,ארוחות ,תפילות

בכל ראש חודש נהנה בחד"א מבשר ללא מחסור

קורות ביחד או לא קורות בכלל

ובעונת התחמיץ אני מגיע לכסות כל בור

אסיפות ,חגים ,אירועים משמעותיים

לרשותי בחנייה עשרות רכבים

אם לא באת – חבל.

ובהתאם לכך אני נהג קטר לעיתים.

שותפות זה ביחד ,עונג עם מורכבות

שותפות זה דבר לא פשוט

זה ערך בו דוגלים בכל קיבוץ

בקיבוץ ,בבית או במדינה

בתקווה ,מתוך אחווה ורעות

זה דורש הרבה רגישות

כמו בימים ההם ,גם עכשיו חלוץ

התאחדות ,התנדבות ונתינה.

מזיע ,עובד קשה בלי שום תירוץ.

הרבה יותר יפה ,צבעוני! – חברים המעוניינים לקבל את "מבית" במייל יעבירו אלי מסרון עם כתובת המייל .שמשון

כתובת המערכת  bimkomon@gmail.comקבלת כתבות והודעות עד "רביעי בארבע"
מבית ממומלץ לקריאה בגרסה צבעונית ,בקהילנט או/ו בדף הפייסבוק "קבוץ יבנה"
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פורום מזכירים ומנהלי קהילה בקבוצת יבנה
בשבוע שעבר נפגש הפורום בקבוצת יבנה ועסק בסוגיות משפטיות בניהול
קהילה ובשיוך דירות .נפגשנו עם זאבי רוזנר מקיבוץ צרעה ,מנהל קהילה בקיבוץ
כפר מנחם ומוביל את נושא השיוך בקיבוצו .זאבי שיתף את המזכירים בשלבים
ובעקרונות המנחים בתהליך השיוך בצרעה ,ודיבר על המודעות והזמן הרב
שהושקע בתהליך שיתוף הציבור על מנת שכולם יוכלו לקחת חלק בתהליך
קבלת ההחלטות מתוך הבנת המשמעויות .זאבי דיבר על תקופת המעבר
המחייבת הסדרי ביניים ברורים ומוסכמים ,והדגיש כי בניסוח תקנון השיוך חשוב
גם להסתכל קדימה אל הדור הבא .עו"ד אסתר קויפמן ממשרד קושניר&קויפמן,
המתמחה במגזר הכפרי ובאגודות שיתופיות ,דיברה על מיקומו של עו"ד בקהילה
– מי מנהל את מי ,איך מגשרים על הפער בין השפה המשפטית לשפה
הקהילתית ,ואיך נכון לעבוד עם ייעוץ משפטי .הרחבנו את השיח גם בנושא יישוב
סכסוכים ,ובהתאמה של האפשרויות הקיימות – בוררות וגישור .טעמנו קצת
מנושאי דיני עבודה ואחריותו של הנושא במשרה ,וסיימנו ב'זמן תנועה' :אמיתי
פורת ,מזכ"ל התנועה ,סקר בקצרה בפני הפורום מהנעשה בתנועה ,וריבה פריד-
רוף הציגה בפני הפורום יוזמה חדשה של מפגשי תנועה בקיבוצים "מעגלי שיח
בגובה העינים" .המזכירים רובם ככולם ברכו על הרעיון ושלחו אותנו עם שעורי
בית לדייק את המפגשים .תודה רבה ליהודה שריד ולקבוצת יבנה על האירוח.
סיכום שנה במוסדות התנועה
הפעם הרב איתמר חייקין ממכינת רוח השדה :בסייעתא דשמיא אנו זוכים
לסיים את שנתה השנייה של מכינת "רוח השדה" .את השנה הראשונה למכינה
פתחנו עם  25תלמידים והיא עמדה בסימן חלוציות וראשוניות .השנה הנוכחית
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הוקדשה למיסוד להעמקת השורשים ,לעיבוי הגזע ופיתוח ענפים 32 .חניכים היו
שותפים לנו במלאכה .בשנת תש"פ השלישית ,אנו בע"ה נעלה קומה נוספת .אנו
מתכוונים להרחיב את בית המדרש מכמה היבטים –  42חניכים בשנה א' ,פתיחת
מסגרת של שנה ב' ( 11חניכים) ,הרחבת הצוות החינוכי של המכינה והגדלה
פיזית ועיצוב מבנה בית המדרש .כטעימה על קצה המזלג ,נביא את אחד
מהעקרונות המנחים שלנו ' -קהילה בתוך קהילה' .משמעותה התפתחות קהילת
המכינה כחלק מהמרקם של הקהילה המארחת .העיקרון מתבטא במגוון דרכים:
באירועים ומועדים משותפים ,באירוח אצל משפחות ,בהתנדבות בקיבוץ ומחוץ לו
(חורשה ,איתן מושבך ,קבלת אפרוחים וכו') .תודה לקיבוץ הדתי ולאכסנייה
המיטיבה לה זכינו בבארות יצחק.
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