שבועון קבוצת יבנה
י"ז באדר א' תשע"ו
()26.2.16

"וַ יִּ פְ סֹל ְשנֵיֻ -לחֹת אֲ בָ נִּ ים כ ִָּראשֹנִּ ים ,וַ י ְַשכֵם מ ֶֹׁשה בַ ב ֶֹׁקר וַ יַעַ ל אֶׁ ל-הַ ר ִּסינַי,
ַכאֲ ֶׁשר ִּצוָ ה ה' אֹתוֹ; וַ יִּ ַקח בְ יָד ֹו ְשנֵי ֻלחֹת אֲ בָ נִּ ים" [שמות ל"ד,ד']
משה רבנו ולוחות הברית ,ציורו של יצחק כדיה

פרשת "כי תשא"
הדלקת נרות 17:13 :צאת השבת18:13 :
שבועון מספר 1185
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פרשת "כי תשא"
ליל שבת
17:13

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית
לאחר התפילה  -שיעורו של מרדכי בר דרומא

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – יעקב וכמן

08:00

תפילת שחרית

09:30

לאחר התפילה – שיעורו של עקיבא יעיר
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

שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות

13:00

משק ה ילדים פתוח לביקורים למשך שעה

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:30

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

16:15

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

שינוי בשעה

תפילת מנחה קטנה  -זמן כניסת השבת
שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה
18:13

צאת השבת

שהשמחה במעונם
 מזל טוב לנעמי ודני הרץ להולדת הנכד ,בן לחגית ואורן.
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נקודה למחשבה
כשקורא האדם מן השורה את התורה,

תשלח ידך אל הנער!"? ובעצם ,אלוקים

כשקורא הוא באמת ,לא רק מרפרף
בתום והיסח הדעת ,לא פעם תעלה

רצה לכלות את כולם ,לא רק את אותם
שלושת אלפים .אכן "א-ל קנא".

בקדקודו השאלה :מה? זה מה שכתוב
בתורה? זה מה שעשו אבותינו? כך נהגו?

ומיד נסוג הוא ,הקורא ,לאחוריו ,אל
הספק :האם מחשבה זו טובה היא או

והרי ,אינני יכול לקבל זאת! אך ...מיד
ישאל את עצמו ,עד כמה מותר לי למתוח

רעה? הוא שואל את עצמו .מותרת או
אסורה? והרי אברהם העז ומתח ביקורת

ביקורת על אבות האומה? על משה
רבינו?

על אלוקיו ,לא פחות ,עת עמד זה לטבוח
באנשי סדום .הרי נתן הנביא הוכיח את

כך עומד הוא נבוך אל מול פרשת כי-
תשא .קורא הוא את הפסוקים

מלכו דוד על עוולותיו המוסריות בחטא
בת-שבע .אז אולי בכל זאת זה ראוי?

המתארים את התגובה לחטא העגל (לב,

ומנגד ,אומרת הגמרא "כל האומר דוד

כו-כח)" :וַ ַי ֲעמֹד מ ֶֹׁשה בְ ַשעַ ר הַ מַ חֲ נֶׁה,

חטא איננו אלא טועה" (שבת נו ,ע"א),

ֵָאספו אֵ לָיו כָל-בְ נֵי
וַ יֹאמֶׁ רִּ ,מי לה' אֵ לָי; וַ י ְ

ושמא בכך מגינה היא על הוד מלכותו

לֵוִּ י .וַ יֹאמֶׁ ר לָהֶׁ ם ,כֹהָ-אמַ ר ה' אֱ ֹלוהֵ י

מפני מבטם הנוקב של שופטיו למרוצת

יִּ ְש ָראֵ לִּ ,שימו ִּאיש-חַ ְרב ֹו ,עַ ל-יְ ֵרכ ֹו; עִּ בְ רו

הדורות .ומנגד ,הרי גדולתו ועצמתו של

וָ שובו ִּמ ַשעַ ר ל ַָשעַ ר בַ מַ חֲ נֶׁה ,וְ ִּה ְרגו ִּאיש-

דוד בהודאה בחטאו.

ָאחיו וְ ִּאיש אֶׁ תֵ -רעֵ הו ,וְ ִּאיש אֶׁ ת-
אֶׁ תִּ -
ְקרֹב ֹו .וַ ַיעֲשו בְ נֵי-לֵוִּ י כִּ ְדבַ ר מ ֶֹׁשה; וַ יִּ פֹל ִּמן-

תשובה חד משמעית אין ,שהרי כל
תשובה שלא תבוא תהיה מנקודת מבט

ֹלשת ַאלְ פֵ י ִּאיש" –
הָ עָ ם בַ יוֹם הַ הוא כִּ ְש ֶׁ
קורא ,והוא נבוך.

אחת .אלו יאמרו כי עצם המחשבה היא
כפירה ,והללו יצהירו כי זהו קידוש

שלושת אלפים איש! הרגו איש את אחיו
ואת קרובו! על מה? על טעות אנוש? על

השם .מה שחשוב ,לעניות דעתי ,זה לא
להיוותר אדישים .לא לקרוא פסוקים

שיקול דעת מוטעה? על עבודת אלילים?
ומבין מחשבותיו המתרוצצות רצה ושוב,

אלו ללא זעזוע ,גם אם את זעזוע זה
לאחר מכן תטביע אמונה עיוורת וחסרת

רחמנא ליצלן ,חושב הוא "מה זה ,זה
דאעש!" ואיה הוא הקול "משה! אל

ביקורת.
קובי שטיין
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משפט הקהילה
בשבוע האחרון התפרסמה במהדורת
החדשות הידיעה על מרצה לפיזיקה ,סרבן
גט אידיאולוגי ,שמעגן את אשתו כבר 4
שנים .בית הדין בראשות הרב הראשי דוד
לאו פסק באומץ שיש לנדותו ולהחרימו,
בהסתמך על פסק ההלכה .וכמובן במידה

להעניש במקרים קיצוניים את הפרט על ידי
מניעת השתתפותו במניין הקהילתי .סנקציה
כואבת מאוד לגבר דתי בתוך קהילה .גם
הקריאה לא לסחור עמו ובעצם לפטרו
מעבודתו ,התבססה על מבנה קהילתי
מסורתי .קשה לי לראות איך בית משפט של

והמעגן יתקן את דרכו – יבוטלו כל החרמות
והנידויים.

היום היה יכול להורות למעסיק לפטר אדם
מעבודתו משום שהוא אבא מכה .משהו לא
מסתדר כאן.

במהרה התמלאו דפי הפייסבוק וקבוצות
הווטסאפ ,בקריאות ,בחלקן בהולות ממש,
ליצור קשר אישי עם האיש או המעסיקים
שלו ולהציף אותו בלחצים.

ידיו של בית הדין כבולות בכפיית גט על גבר,
ומצב זה דוחק אותם להשתמש באופציית
החרם הקהילתי.

להגיב או לא להגיב? זאת השאלה הקיומית
שהעסיקה את משתתפי הקבוצות השונות
ברשת .כולל גם בדיונים בקבוצות פנים
יבנאיות .מישהו הציע גם שנעלה את הנושא
לדיון ב"מבית" .וכך דשנו ,בנות המערכת
הנטושות ע"י העורך ,בין "מה לנו ולזה"
לבין "חשוב שתהיה לנו אמירה".

אלא שהם החילו את האופציה הזאת גם על
מושג "הקהילה הוירטואלית" .הענשה כזאת
היא בלתי צודקת ובלתי אפשרית .היא
מאפשרת החרמה וביזוי שהם מעל ומעבר
לפשע של עיגון אישה .בית הדין מגייס את
משפט ההמון כדי לעשות דין .בזה הם חשפו
את קוצר ידם לשפוט .התעוזה היתה
מבורכת אבל מקומה ביצירת כללים

דוד לאו גילה תעוזה ,ושלף מארגז הכלים
ההלכתי אופציה של הפעלת לחץ בתוך
הקהילה .אבל הקהילה שחז"ל התכוונו
אליה לא היתה קהילה וירטואלית ,ולא
מערכת גלובלית .כשהם דיברו על נידוי
וחרם – עמדה לנגד עיניהם קהילה שהמכנה

משפטיים שימנעו עיגון וממזרות ,ויש כמה
הצעות רציניות בנידון .בניגוד למקרים
שיצאו לתקשורת ועסקו בפגיעה מינית ,כאן
לא מדובר במישהו שפחד/ה לתת עדות .כל
הנתונים היו ברורים .מה זה אומר על
מערכת משפטית אם עומדות לפניה כל

המשותף שלה היה בית הכנסת שבמרכזו של

העדויות והיא יודעת היטב מי הרשע ועל מי

היישוב .קהילה כזו הייתה מוגבלת על ידי
החוק הנכרי השולט ,וקיבלה ממנו מנדט

צריך להגן ,אבל לא מסוגלת למצוא את
סעיף בחוק שיתן לה לפעול כהלכה?

בי עורר הדיון בעיקר בלבול .מצד אחד הרב
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ייתכן שקיום ההלכה תלוי בציבור ולא בחוק
עצמו.

במערכת מתוקנת ודינמית חייב להימצא
מנגנון שמוצא פתרונות למצבים כאלה .מה
זה אומר שמערכת משפטית מבקשת
מהציבור לעשות שיימינג באינטרנט .זו
בעצם "הפרטה" של מערכת הענישה
ההלכתית ,ומסירתה לידי ההמון .האם
ההמון לא יהיה בבחינת "שליח בית דין"
שהגזים בעונש שביצע?

ואיפה אנחנו ,כקהילה בתוך סיפור שכזה?
אצלנו לאדם אין כמעט אפשרות להציג את
עצמו באופנים שונים בקהילות שונות .אנו
קשורים בינינו ב"רשתות חברתיות" מגוונות
אבל כולן תחת אותה קהילה משותפת .כל
אחד מאתנו נמצא ברשת של קשרי עבודה,
ברשת של צוותי פעולה ,של הורים ואנשי
חינוך ,של מתנדבים ושל שכנים – וכל
הרשתות תחת אותה מערכת קיבוצית.
כמעט אין ניוד בקהילה שלנו ,בניגוד
לקהילות בחוץ שבהם קהילת העבודה
וקהילת החינוך וקהילת המתפללים או כל
התקבצות אחרת – נעשית במעגלים נפרדים.

"ביוש" בקבוצות אינטרנט (שיימינג) בנושא
פיקנטי הופך תוך יום לנחלת הכלל .לפתע
אינני האדם המנסה להגן על חברתו
לקהילה ,ומנסה לתקן את דרכו של אחד
ממשתתפי המניין שבו אני משתתפת ,.אלא
אני אחת מהמון רב ,שנקראת לקחת את
גלימת השופט והמעניש .אני מרגישה כמי
שמצטרפת בעל כורחי לסצנה המונית בכיכר
המדינה שבה כולם זורקים ביצים סרוחות
על אדם אחד.

לנו יש כח גדול מאוד על הפרט ואין לו לאן
לברוח אם שמו הטוב נפגע.
אם חלילה נגיע לסוגיות כאלה ,הייתי רוצה
שאדם שסר מהדרך – יטופל במסלולים שיש
בהם תיקון לקהילה ותיקון לעצמו.
כשנקראתי להצטרף לשיימינג של הרבנות
על אותו בחור ,הרגשתי חלק ממשהו לא

הקהילה הוירטואלית נושאת איתה ברכה
בעיקר בהצפה של פגיעות מיניות שהקהילה
נהגה לטייח ולשמור בפנים ,וכשבתי המשפט
אינם יכולים לגבש הוכחות בגלל הכאב
העצום שכרוך בעדויות מסוג זה .אבל
במקרה שבו כל העובדות בידם של הדיינים,
ורק החוק עצמו לא מאפשר לעשות צדק
ולכפות גט ,ההליכה למחוזות השיימינג היא
לא הסנקציה הקהילתית שחז"ל התכוונו
אליה ,אלא היא מפלצת של המון משוסה .לא

כשר .אני באופן פרטי מונעת מעצמי היענות
לקריאות שיימינג שנמצאות ברדיוס רחוק
ממני ,ומקווה שאלו שיתרחשו קרוב אלי
יטופלו בכלים קהילתיים אפקטיביים
ומוגנים.

דינה ספראי
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קודם כל חינוך
חודש שבט במערכת החינוך היה חודש
שבו עסקנו כולנו בנושא האדמה,

הכינו מראש מטבעות או שטרות .תוצב
עמדה לפריטה ,או לחברים שירצו לקבל

הפריחה ,וכמובן בנטיעות ושתילות.
בהובלת צוות בית הילדים א'-ב' זכינו

מזומנים ,וחשבונם יחוייב.
לכל מי שמסתובב במתחם בתי הילדים

לשתילה של ירקות מסוגים שונים בגן

ובמגרש המשחקים  -שימו לב לשינוי

הירק הצמוד לפעוטון אורן .השתילה

ולשדרוג שביצענו לאחרונה .במסגרת

נעשתה עם הורים וילדים יחדיו,
ולשמחתנו ניתן יהיה ליהנות מהירקות

תוכנית העבודה השנתית הצבנו לעצמנו
שיפור סביבת בתי הילדים .בתקציב

כבר בימים הקרובים .זכינו גם להשתתף
בהכנסת ספר תורה שהוכנס לבית הספר

 2016אושר שיפוץ משמעותי של האזור,
כך שהמתקנים יהיו מזמינים ,נוחים

התיכון הילדים והנוער הובילו את
השירה והריקודים .היה מרגש מאד .

ויפים .וחשוב מכל ,בטיחותיים .כל
המתקנים עברו בדיקה ואישור תקנים,

שוק צדקה :בימים אלו כולם ,הילדים

כולל ההצללה במגרשי הדשא הסינטטי.

והצוות ,בשיא ההכנות של המוצרים

נותר רק להאיר את השטח בלילה בצורה

השונים והמגוונים שנעשו על

טובה בעזרת צוות החשמליה המסור .חשוב

בהדרכתם

שנשמור על הסדר והניקיון להנאת כולנו.

ידי

הילדים

המסורה של נורית ברטוב,

במסגרת תוכנית הלמידה והעשייה,

רחלי ויצמן ונטע קנדל .יפה

ניתנת לצוות החינוכי מידי שבוע העשרה

לראות את העשייה של ילדי א'-י"ב.

בתחומים שונים ומגוונים .התוכנית
כוללת :נושא מיניות בריאה (ע"י מרכז

כולם שותפים.
השוק יתקיים בע"ה ביום רביעי ראש
חודש אדר ב' 9.3 ,בשעה  .16:30נפתח

יה"ל) ,הכרת ענפי המשק ,שיח עם
הורים ,מפגשים עם הרב אילעאי ,פיתוח

בהצגה מופלאה של ילדי ה'-ו' באולם
האירועים ,ולאחר מכן ייפתחו דוכני

מצוינות לילדים ,ועוד...
ביקרנו השבוע בקיבוץ עלומים ,וערכנו

המכירה והמזון .השנה נחזור לנוהג

מפגש רעים עם הצוות החינוכי .שם

שהיה בעבר ,שנתינת הצדקה לקניית

סיירנו בבתי הילדים ,ונהנינו מפריחה

המוצרים תיעשה רק בכסף מזומן  -לכן
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מדהימה .כמו כן קיבלנו סיור בטחוני על

לימוד הורים וילדים

הנעשה באזור .היה מרשים ומרתק.

זה מספר חודשים שאנו נפגשים ללימוד

כמובן נפרדנו מטל ליבר ,שהייתה חלק

בימי חמישי ,בהובלתו של הרב אילעאי.

מהצוות וסיימה את עבודתה בבית

הלימוד עוסק בנושאים שונים .עדיין יש

הילדים ויצאה לפסק זמן .בהזדמנות זו

ילדים שלא הצליחו להגיע ,כל אחד

אני רוצה לומר לך טל ,שנוכחותך בצוות

מסיבותיו .אני קורא לכם ההורים :זאת

תחסר לנו .היית חלק מאוד משמעותי

הזדמנות לשבת וללמוד במשך חצי שעה,

בחיבור שלך עם הילדים .מאחלים לך
ולאור שתיהנו מכל רגע בטיול ,ומחכים

כחוויה עם הילד .אז אני מזמין את
כולם .מתחילים השבוע בנושא :קריאה

לשובכם אלינו.

בתורה .אז מחכים לכם בימי חמישי
בשעה  17:30בבית עקד .בואו בשמחה.

בימים אלו מתבצעות גם ההכנות לקראת

תפילת ילדים

שוק פורים המסורתי שיתקיים ביום
חמישי י"ד באדר ב' 24.3 ,בשעה 10.00

כידוע לכולנו ,בכל שבת מתקיימת תפילת
ילדים לילדי הגיל הרך בקומת הביניים

במתחם חדר האוכל .לפני השוק תתקיים
תהלוכת תחפושות .מרכזת את השוק:

בבית הכנסת ,ולילדי א'-ד' בחדר אח"ם.
עדיין יש הרבה ילדים שלא מגיעים.

דפנה גוטליב.
בחוהמ"פ ברצוננו לקיים יום של ניווטים

הורים ,הביאו את ילדיכם לתפילה ,לקול
השירה שבוקע מילדינו ,ולתפילה זכה.

בשטח בחוליות ,בהשתתפות כל ילדינו
מכיתות א'-י"ב .כמובן ההדרכה תהיה

בימים אלו אני בסבב שיחות לסיכום חצי
שנת העבודה והכנה לקראת חצי השנה

של החבר'ה הבוגרים .בימים אלו אנו
חושבים על התוכנית .פרטים בהמשך.

הבאה .השיחות מתקיימות עם מש"א על
מנת להכין ולייצב צוות לשנה הבאה.

בחברת נעורים ולימונים עבדו הילדים
והצוות בתקופה האחרונה על מראה

כמו כן כבר התחלנו בבניית תוכניות
הקיץ .מפעלי הקיץ השונים שכבר נקבע
להם תאריך :קייטנות ,סמינרים ,ימי
היערכות וכו'.

הבית מפנים ,ועל כך יישר כח .שימרו על
הניקיון והסדר .הבית נראה מדהים.
מוזמנים לבקר.

מאחל לכולנו המשך עשייה מרובה,
וכמובן הרבה שמחה.
אלי כהן ,מרכז חינוך
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אנשים טובים באמצע הדרך
קול קורא למתנדבים למועצה האזורית
ממשיכים לחזק את מערך ההתנדבות במועצה
וקוראים לך להתנדב קרוב לבית ("עניי עירך קודמים")
פירוט תחומי ההתנדבות  /במועצה האזורית חבל יבנה
 .3ספורט -מתנדב/ת מסייע לתחום

 התנדבות ברווחה

הספורט באחריות שורי לוי

עו"ס לחירום סיוע לעבודת המחלקה:

 .4תרבות – מתנדבת בכל ישוב לסיוע

 .1למרכז קליטה ופינוי.
 .2מרכז דחק – עו"סים
פסיכולוגים עם ניסיון
לטיפול בטראומה.

בנושא שעת סיפור ,מופעים –
באחריות ענת יעקב
 התנדבות בחינוך

 .3מתנדבים למוקד טלפוני.
 .4עו"ס מקשר לבתי חולים בחירום.

בי"ס יסודי:
.1אם בית שתסייע למזכירה בהכנת כוס

 .5ליווי ילדים ומבוגרים בעלי צרכים
מיוחדים ,שיחות/הפגת בדידות.

תה לתלמיד שלא חש בטוב ,מדידת חום
וכו'...

 .6חונכים לילדים.

 .2אחריות על צילומי דפים לילדים

 .7שיחות טלפוניות להפגת הבדידות
לקשישים בזמן חירום.
 .8בעלי רקע ביצירה/מלאכה/מחשבים

 .3סיוע פרטני במקצועות חשבון ,אנגלית
ומדעים
 .4חוגים במקצועות שונים ,למשל חוג
חזנות או טעמי המקרא

לפרויקט לתעסוקה ביתית לקשישים
 .9צלם לתיעוד אירועים
 .10בעלי ניסיון בהדרכה/הוראה להפעלת
ילדים עובדים בחירום.

 .5משחקים עם תלמידים בהפסקות
 .6שעת קריאה לתלמידים
 .7מלאכת יד

 התנדבות במתנ"ס

חט"ב ותיכון
סיוע פרטני במקצועות שונים
גנים  -נשמח לרעיונות נוספים

 .1מזכירות – מתנדבת לסיוע במזכירות
בישוב.
 .2איכות הסביבה  -נאמני איכות הסביבה
בכל ישוב ,באחריות גדי סימון
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 מל"ח וביטחון

 עמותה למען החבר הוותיק
מגוון התנדבויות:
אישה דוברת רוסית למספר שעות למרכז

מהנדסים לבדיקת תקינות מבנים שנפגעו
פקידי קליטה למרכזי קליטה -רישום

היום.
תופרת.

מפונים וזיהוי דרכים.
מוקד חירום – תפעול המוקד במועצה

מספרת סיפורים.
הרצאות בנושאים שונים.

טלפוני במידה ויפעל  24שעות ביממה.
מורים לשעת חירום ללמד בישובים כשבתי

זמרים/נגנים.
העברת סדנאות.

הספר סגורים /לתגבר לצוות הקיים
ולהעסיק את הילדים ,בעלי רקע בהדרכת

תעסוקה ביתית (יצירה ,מלאכה ,מחשבים,
לימוד עברית ועוד)...

הוראה לתגבר לצוות הקיים.
נשמח להיענותכם...

גיוס כספים או תרומות מסוג שונה.
כשישנן הרצאות – עוזר טכני בהפעלת
מערכת שמע ,ברקו – סה"כ שעתיים

רכזת המתנדבים בהתנדבות /
שולמית אנגל 050-7341428
עו"ס קהילה וחירום /
קרן אופיר-פולק 054-4450887

אחה"צ ,ובין שעה עד שעתיים בחודש.

לאחר ההצבעה על הבנייה
לחברים שלום.
לפני כשנתיים קיבלנו בקלפי החלטות על

הצוות שכלל חברים מקשת רחבה של
גילאים ודעות ,השקיע עבודה רבה

בנייה .חודשים רבים חלפו ולמעשה דבר

שכללה :סקר מפורט ,גיבוש המלצות

לא התקדם ,הנושא נתקע .לאור זאת,

לכלל הדיור בקיבוץ ,תמחור ,הערכת

לפני כשנה ורבע בחרה המזכירות

לו"ז ,הסברה לציבור ועוד .הצוות הגיש

התייחסות שונה לנושא .הוצע לאסיפה

לציבור שתי חלופות כפי שהתבקש.

להקים צוות שיביא להכרעת הציבור
שתי הצעות שונות כמענה לצרכי הדיור

לאחר שסוכמו אופן תקצוב הפרויקט
ודרכי ההצבעה ,החל דיון ארוך

בקיבוץ .האסיפה אימצה הצעה זו ללא
מתנגדים והטילה על הצוות שנבחר

באסיפות ,במהלכו עלו הסתייגויות
שונות ונוספו שתי הצעות פרטיות.

להכין שתי תכניות מקיפות לבנייה ביבנה.
"חלופה מצמצמת" ו"חלופה מרחיבה".
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בתום הדיון נערכה הצבעה על החלופות

מספק,

השונות בקלפי .תוצאות ההצבעה היו:

המרחיבה".

בהצעה אחת של הצוות (החלופה

המצמצמת" שדומה בחלקה להחלטות

המצמצמת) תמכו  14%מהמצביעים.

קודמות ,נדחתה ע"י רוב גדול של

בהצעה שנייה של הצוות (החלופה

החברים וזכתה כאמור לתמיכת 14%

המרחיבה) תמכו  56%מהמצביעים.

מהמצביעים בלבד.

ההצעות הפרטיות קיבלו :האחת 19%

לאור זאת אנחנו מניחים לעת עתה

מהקולות והשנייה  3.5%ולכן הן נפלו.
כ 8% -התנגדו לכל התוכניות.

לנושא הבנייה בכללו .נחזור לטפל בו אם
וכאשר נחוש שניתן להגיע להסכמות

בהתאם לכך ,וכפי שהוצע מראש ע"י
המזכירות והנשיאות ואושר ע"י

רחבות יותר ,באווירה חיובית יותר.
לצערנו ,לאורך הדרך נאמרו אמירות

האסיפה ,עברנו לסבב הצבעה שני
שהיווה הצבעת אמון בחלופה שנבחרה.

שיצרו אווירה של תוקפנות ,חשדנות
וחוסר אמון.

בהצבעת האמון קיבלה ההצעה הנבחרת

בקידום

מעוניין

מאידך,

"החלופה
"החלופה

אנו חושבים שכמזכירות הובלנו את
התהליך באופן שקול ,הוגן ושקוף.

 62%מקולות המצביעים .כלומר ,לא
קיבלה את הרוב הדרוש ( )2/3כדי לקדם
אותה לשלב ביצוע.

בהקשר לאותה אווירה ,חברים רבים
רואים במצב שנוצר הזדמנות להניח בצד

נוכח תוצאות ההצבעה בשני הסבבים
והתהליך שעברנו בשנה האחרונה ,אנחנו

את הדיון על צורת הבית ,גודלו ,מיקומו
ועלותו ,ולעסוק קצת באווירה ,בתוכן

נמצאים במבוי סתום ,כפי שהוסבר לפני

ובמהות שאנו רוצים לקיים בתוך הבית

ההצבעה .מצד אחד רוב גדול ,אך לא

(האישי והמשותף).
בברכה ,המזכירות

שוק צדקה מגיע!
בכ"ט באדר א' ( )9.3יתקיים ,אי"ה ,שוק הצדקה המסורתי.
גם השנה אנחנו בזוגון ג'-ד' אוספים צעצועים וספרים יד שנייה.
את הספרים והצעצועים ניתן להניח בארגז המיועד שבכניסה לזוגון.
תודה! ילדי ג'-ד' .בתודה ,שרון לב והצוות.
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לוח הודעות
מרפאה
אחות תורנית בשבת פרשת "כי תשא" – אילה עמיר.
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:
יום ראשון 17:30-14:30
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ומ15:30-14:30-
לרגל יום עיון של צוות המרפאה ,המרפאה תהיה סגורה ביום רביעי כ"ב באדר א'.2.3 ,
במקרים דחופים יש לפנות לאחות כוננת בבית סביון.

העמותה למען החבר הוותיק חבל יבנה-מדרשת ח"י
 יום ראשון י"ט אדר  -חוג תנ"ך של חנה לבל לא יתקיים
 הצגה" :רופא בעל כורחו" בכיכובו של יעקב בודו ,ביום א' ,י' באדר ב' 20.3 ,ברחובות.
הרשמה על גבי לוח המודעות או במרכז יום.
בברכת חורף בריא ונעים !  -צוות העמותה.

מדידות
המועצה האזורית מבצעת בתקופה האחרונה סקר מדידות של כלל המבנים בשטחי
המועצה לצרכי חישוב ארנונה.
הסוקרים יחלו את עבודתם בקיבוץ ביום א' הקרוב ,י"ט באדר א',28.2 ,
והמדידות יימשכו מספר ימים .איש הקשר – צבי אפרתי.
נעמה סולטניק
פורים בפתח ...
פתיחת מחסן התחפושות השבוע :בימים שני ורביעי בין . 17:30-18:30
ליאורה ואושר
הזמנה לסרט בבית סביון
הסרט "הדירה" יוקרן בממ"ד בית סביון ,ביום שלישי ,כ"א באדר א'1.3 ,
בשעה 19:00

טובה פניני

פינת הטיולים
בהמשך לפרסום על טיולים למרוקו ,רוסיה ואנגליה ,שני טיולים חדשים:
-הראשון – לטנזניה 9 -ימים ,בסוף מאי/אייר תשע"ו.-והשני – לאיסלנד –  12יום – יולי  /תמוז תשע"ו.מוזמנים להצטרף
בברכה ,אליקים
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זמרה  /נתן אלתרמן

הָ עֶׁ ֶׁרב הַ ּנו ֵֹדד
אֶׁ ל הֶׁ הָ ִּרים פָ נָה.
ְשעַ ת הַ פְ ִּרידוֹת ,מַ ה ְקדוֹשָ ה ַא ְת!
עַ לְ מָ ה כְ אֶׁ ל חֲ לוֹם יוֹצֵ את אֶׁ ל ִּמפְ ָתנָּה
ירּה ִּמ ְתמוֹטֵ ט בַ ַשעַ ר.
וְ ִּש ָ

עַ ל סַ ף הָ ָר ִּקיעַ בו ֵֹדד הַ בְ רוֹש
וְ ִּשיר הָ עַ לְ מָ ה שָ כוחַ
וְ נוֹתַ ר הָ ע ֹולָם בְ ִּמלִּ ים שָ ֹלש,
בְ שָ דוֹת ְרחָ בִּ ים וָ רוחַ .

.

על השירים – יצחק ברוכי

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :
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