ט"ז בתמוז תשע"ט
()19.7.19

"וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹּשֶ ה ַקח לְ ָך אֶ ת יְ הוֹּשֻׁ עַ בִּ ן נּון ִּאיש אֲ ֶשר רּוחַ ב ֹּו "...

שבת פרשת פינחס
צאת השבת 20:28--

כניסת השבת 19:24 -
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שבת פרשת פינחס
ליל שבת
19:24

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת ותפילת ערבית

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחר התפילה והקידוש ,יתקיים שיעורו של איציק כהן

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

20:28

צאת השבתשיעור

מזל טוב לתולי וטל בגלייבטר ולרמי ואפרת עפרוני להולדת הנכדים/הנינים,
בנים תאומים לכרמל ונחשון.
מזל טוב לנטע ואוריאל אסולין להולדת הבן.
מזל טוב לשלומית ויוסי בן טולילה ,לבר המצווה של נכדם תומר ,בנם של חגי ומוריה.

הבית האדום פתוח בשבת מ 17:45-עד .18:45
גלריית רפי פתוחה בשבת מ 17:15-עד .18:30
משק הילדים פתוח בשבת מ 17:00-עד .18:00

זמני תפילות
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת ,בשעה 19:40
מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20
מנחה בשכונה הצפונית  -בשעה  ,18:30ערבית ב20:30-

צום י"ז בתמוז (נדחה ליום ראשון)
 04:24תחילת הצום
 13:15מנחה "ויחל"
 20:06סיום הצום

ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ
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איש רוח אמיתי  /סיון רהב-מאיר

(פורסם בקבוצת וואטסאפ)

כותב אהרוני ברנשטיין עורך העלון

הצליח להכיל את הרוח של כל אחד

"קרוב אליך"" :תסתכל רגע על העץ

ואחת .הייתה לו יכולת כניסה מדהימה

שממול ,באיזה מרחק הוא? מה פתאום

ללב ולעיניים של כל אדם ,כדי לראות

 20מטר? למה אתה מודד את כל העולם

את העולם מנקודת המבט שלהם .הוא

יחסית אליך? עבור הבחור שעומד ליד
העץ ,הוא ממש במרחק נגיעה .מגיל

לא מדד אנשים ביחס אליו ,אלא הבין
אותם מבפנים ,כפי שהם .לא בדק מה

אפס ,ממש כמוכם ,גם אני בטוח שאני
ניצב במרכז האירוע ,במרכז האנושות

הם יכולים לתת לו או איך הם משפיעים
על מעמדו ,אלא הצליח להיכנס לעולמם

כולה .בני משפחה ,חברים וכמובן נהג
האוטובוס או השומר – נמדדים תמיד

ומשם – להרים אותם למעלה .זה לא
קל ,אבל כל אחד יכול להתחיל לפתח

ביחס אליי .מפתיע לחשוב שכך בדיוק

תרגילי גמישות שיעזרו לנו לפנות את

אחרים רואים אותי ,כעוד דמות ברקע

עצמנו מהמרכז .מילימטר של תזוזה

של חייהם ,כשהם כמובן במרכז.

בתוך הבטון היצוק ששמו האגו שלנו,
יחולל רעידת אדמה של ממש .כל

יהושע בן נון מקבל בפרשת השבוע את

ההסתכלות שלנו על אנשים ,וגם הקשר
שלנו אל מי שברא אותם – ישתדרגו .גם

התואר 'איש אשר רוח בו' .הוא נבחר
להיות היורש של משה רבנו כיוון שהוא

אנחנו נוכל להיות אנשים אשר רוח בם".

ביום א' הקרוב ובזה שאחריו ( )28.7 ,21.7נקיים בבית המדרש בשעה 20:45
שיעורי "שעת כושר" – בנושא :עקרונות מעשיים בהלכות כשרות.
הרב אילעאי
3

מורטים לחקלאים את הנוצות  -החקלאות לאן???
עמית חפץ
בשנה האחרונה ואולי אף יותר מכך

סה"כ הייצור החקלאי עומד כבר

אנחנו נחשפים לידיעות על מצבו

כעשור על כ 30-מיליארד  ₪ע"פ

הקשה של ענף החקלאות בכלל ,ושל

החלוקה הבאה:

ענף בעלי הכנף בפרט.

עופות
בקר
גד"ש
ירקות
הדרים
פירות
השאר

זה לא סוד שקרנה של החקלאות
וקרנם של החקלאים ירדה וכנראה
עוד תרד ...נראה כי יש ערעור על
התפיסה לפיה החקלאות והחקלאים
הינם חלק חשוב בהתבססות של
מדינת ישראל .מיקומם של היישובים

20%
15%
7%
19%
4%
22%
13%

גבולות

ראה הצגה גרפית בתחתית המאמר

המדינה היתה ועודנה נדבך חשוב

ענף בעלי הכנף  -שנים ארוכות ענף

בהגנת הגבולות ובפיזור האוכלוסין על

הפטם וההודים אינם מוסדרים ע"י

פני כל שטחה של המדינה.
עוד ועוד ענפי חקלאות נמצאים תחת

המדינה ומוסדותיה .ניסיונות שונים
לשינוי המצב כשלו ,ולמעשה יש

מתקפה של רשויות המדינה והחלטות
רגולטוריות שונות שמטרתן ,לכאורה,

להסתגל למצב בו הענף פועל בשוק
חופשי לחלוטין .בנוסף ,ישנה תחרות

הורדת יוקר המחייה של הציבור.

רבה על קיבתו של הצרכן וזאת מצד
מוצרי הבקר ,הדגים וכן מוצרים מן

הייבוא והורדת חסמי יבוא אחרים לא
השיגה את המטרה הרשמית ,אלא

הצומח .צריכת בשר ההודו נמצאת
ברמה של כ 6.4 -ק"ג/נפש ,וזאת על פני

העשירה בעלי עניין שונים .אנחנו,
כחקלאים שעוסקים במגוון של תחומי

כעשור .צריכת בשר הפטם עומדת על
כ 40-45-ק"ג/נפש .ניתן לראות שבשנת

חקלאות ,נפגעים ומאוימים ממהלכים
אלו.

 2018הצריכה ירדה לעומת שנים
קודמות.

החקלאיים

(גם)

לאורך

הפרקטיקה מעט שונה  ...הורדת מכסי

בשנה שעברה ספגו המשחטות
הפסדים כבדים שמוערכים במאות
מיליוני  ,₪וחלק מהפסדים אלו וכן
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הקשיים הרבים של כל העוסקים בענף

ביטול משטר המכסות יפגע אנושות

התגלגלו גם אלינו .שנת  ,2019ככל
הנראה ,תהיה שנה קשה גם היא וכל

במרקם הקיים כיום ויגרום לשינוי
דרמטי בנוף הרפתות בארץ ובנוף

המעורבים בענף עוסקים בהתייעלות
מצד אחד ,ובצמצום עלויות מצד שני.

האנושי המפעיל אותן .כבר כיום
רפתות קטנות נסגרות והן למעשה

הן ענף הפטם והן ענף ההודים נמצאים
במשבר שאת סופו לא ניתן לצפות

נמכרות לגורמים שהחליטו להתמקד
בענף .ירידת הרווחיות דורשת

בשלב זה .יש לקחת בחשבון שאנו,
כשחקן מרכזי בשוק הפטם וההודים,

התארגנות מחדש ,צמצום עלויות
ותכנון מוקפד של האסטרטגיה

חשופים לסיכון פיננסי גבוה מאוד.
מצד אחד אנו נרצה לשמור על מעמדנו

להמשך .שחיקת מחיר החלב וביטול
מנגנון קביעת המחיר יביאו ,בהכרח,

בשווקים אלו ומצד שני ,לגדר את
הסיכון שאנחנו לוקחים על עצמנו.

לשינוי דרמטי בענף .רק לדוגמא,
פתיחת היבוא של גבינה צהובה

דו"ח מסודר יימסר בהזדמנות קרובה

וגבינות קשות יביא לצמצום של

בפורום מתאים.

כשליש מייצור החלב בארץ.

ענף החלב  -ענף ייצור החלב נמצא

שינוי פני משק החלב ישפיע ,בהכרח,
גם על מרכז המזון שלנו.

תחת משטר מכסות ,וזאת  -במשך
שנים רבות .לאחרונה ,אנו עדים

ענף הפירות והירקות  -בימים

ללחצים שונים לבטל את משטר

האחרונים התבשרנו על יוזמה חדשה

המכסות ולאפשר ייצור חופשי וכן

של משרד החקלאות ,לאפשר ייבוא

לאפשר ייבוא מוצרי חלב מחו"ל.

של  60,000טון פירות וירקות לשנה,
וזאת ללא תלות בהיקף הייצור בארץ
ולמחיר המכירה .יוזמה זו ,אם
תתקבל ,תשפיע לרעה על חקלאים
מכל המגזרים ואף תביא לסגירת
משקים רבים ונטישת הקרקע .על אף
שאנו איננו מייצרים בעת הזאת פירות
וירקות טריים ,יוזמה זו יכולה
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להשפיע על הכדאיות של נטיעת מטע,

לאובדן אלפי מקומות עבודה ולא

כרם וכד',

תביא שום בשורה לצרכן הישראלי.
נתפלל ונקווה (וגם נצטרך להצטרף
לצעדי המחאה  )...שיוזמות אלו לא
יצלחו ושמעמדם של החקלאות
והחקלאים יישמר .יחד עם זאת
נצטרך לפעול במרץ לגוון את העסקים
שלנו מחד ,וכן להתאים את רמת
החיים והצריכה לרווחיות של המשק
הקיים .בשורות טובות.

וכן על הכדאיות של גידול ירקות
בארץ .על סמך ניסיון העבר ,יוזמה זו
תביא
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קייטנת השווים (איל"ן  +אקים) תשע"ט
י"ט-כ"ג תמוז תשע"ט ()22-26.7

דרושים לנו מתנדבות ומתנדבים לכמה דברים:
*אפייה עם חברי מפגש :ביום חמישי ( )25.7בשעות 9:15-10:30
*שומרות ושומרי לילה בכל הימים (בכל משמרת צריך אישה וגבר)
משמרת ראשונה / 23:00-03:00 :משמרת שנייה03:00-07:00 :
ארוחת ארבע קהילתית-פעילה
הארוחה תתקיים ביום חמישי ,כ"ב בתמוז ()25.7
בשעה  16:30במשטח.
במסגרת הפעילות ,כל קבוצה תכין חבילת מתנה מהקהילה לחניך ולמשפחתו.
השתתפותכם תשמח!
לידיעתכם ,אלו הימים שנבלה בבריכה בשעות אחה"צ:
ביום שני ( 16:00-18:00 )22.7וביום חמישי (14:20-16:00 )25.7
נעמה טסלר  / 050-6998944דגנית גלס 050-6998889
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משולחנה של מרכזת השירותים  /סיון לנג
העברת מוצרים מ"המיני" ל"חנות"

כהן ,יהודה שריד ואנוכי) על מנת

אני שמחה לדווח שהסתיימה הרחבת

לחשוב מה ואיך ניתן לשפר בתחום

החנות ונרכשו מדפים חדשים .כעת

ההתגוננות ובהגברת תחושת הבטחון.

אנו נערכים לשלב הבא ,בו נעביר את

העלינו

ובחרנו

מוצרי המזון מ"המיני" ל"חנות".

בשתיים מהן ,אותן נרצה לקדם:

הכוונה להעביר בשלב ראשון את כל

 .1הצבת מיגוניות באזורים בהם חסר:

המוצרים בעלי ה"ברקוד" .המהלך

אנו בוחנים את האפשרויות השונות:
לשנות מיקום של מיגוניות קיימות

מתוכנן להתבצע במספר שלבים
בחודשים הקרובים ,תוך שיתוף פעולה

מספר

אפשרויות

מאיזורים בהם הצורך פחת ,לאיזורים
בהם יש צורך ,או לרכוש ולהציב מספר

הדוק בין ענף המזון והחנות .אני
מבקשת ,בהזדמנות זו ,להודות באופן

מיגוניות חדשות.

אישי לכל העוסקים במלאכה ,החל

 .2שיבוץ משפחות לממ"ד או למקלט

מתיכנון וביצוע הרחבת החנות ועד

ציבורי :בכוונתנו ליצור מצב בו כל
משפחה עם ילדים קטנים תדע מראש

לעובדי החנות וענף המזון  -על
ההירתמות והרצון הטוב להשלמת

היכן תוכל ללון בשעת חירום .אנו נשלח
שאלון לכל המשפחות שלהן ילדים

מהלך חשוב זה.

מתחת לגיל  10ושגרות בדירה ללא
ממ"ד ,ונבקש למלא את העדפותיה

מיגוניות וממ"דים :בסבב האלימות
האחרון ,חווינו יומיים של אזעקות

לגבי השיבוץ ללינה בשעת חירום .נרכז

וחוסר שקט גם בגזרתנו .מצב זה עורר
אצל רבים מאיתנו תחושות של חוסר

את כל התשובות וניצור בסיס לטבלת
קבע ,אשר תעודכן מעת לעת .אנו
מקווים שבצורה זו – חוסר הוודאות
יפחת ותחושת הביטחון תעלה.

ביטחון וחרדה .המזכירות קיבלה
פנייה ממשפחות צעירות שגרות היום
בבתים ללא ממ"ד ,בה עלתה הבקשה
לקבל מענה מהודק יותר במצבים אלו.

ושנדע רק ימים שקטים ובטוחים,
המשך קיץ נעים ושמח!

המזכירות הקימה צוות ייעודי (חברי
הצוות :אבשלום טסלר ,צביקי טסלר,
טל בגלייבטר ,בועז בלנקשטיין ,יפעת
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שולחן תרבות
להלן תוכניות הקיץ לחודשים יולי ואוגוסט:
✓ ביום רביעי ,כ"ח בתמוז - 31.7 ,סינמה קפה " -המשגיחים" ,בשעה .20.00
✓ ביום רביעי ,ו' באב – 7.8 ,סיור "בעולמם המסקרן של החרדים בירושלים" בשעות הערב.
פרטים בהמשך ,וגם בלוח המודעות.
✓ ביום חמישי ,י"ד באב 15.8 ,נחגוג את ט"ו באב ,ערב מהנה עם הרבה אהבה למבוגרים.
פרטים בהמשך.
✓ ביום שישי – כ"ב באב ,23.8 ,החל מהשעה  ,10.00מוזמנים להפנינג בבריכה עם מגוון
פעילויות .מיועד לכולם ,כולל נכדים ואורחים .זו פעילות לסוף החופש ,בשיתוף החינוך,
הגיל ה 3-וועדת התרבות.
קיץ מהנה ובטוח לכולם  -ועדת התרבות

לחובבי התיאטרון  /עדנה תדהר
מעוניינים לצאת להצגה? להזמין גם בני משפחה?
מזכירה לכם שיש לנו מנוי לתיאטרון הבימה ,לקאמרי ,לבית לסין ולתיאטרון גשר.
ניתן לפנות אליי להזמנה פרטית של כרטיסים.
לאחר תשעה באב תהיה הרשמה בלוח המודעות
להצגה "מיקה שלי" ,שתתקיים בחודש אוגוסט.
*הצגה מומלצת בעונה זו והיא מתקיימת
"במנהרה" של תיאטרון גשר.
בילוי נעים ואשמח לעזור .
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תהליכים בקיבוצים השיתופיים
'אמנות ההתקדמות היא לשמור על

עמדות מקיף בנוגע לאורחות החיים
בניתוח

סדר

בתוך

שינויים

השינויים,

בתוך

הסדר'

ולשמור

עוסקים

על

השיתופיים,

וכעת

(ויטהייד).

המשמעויות

ובחינת

ההמשך.

גם

בתקופה האחרונה מתקיימים תהליכים

בעלומים שוקלים לקיים סקר עמדות.

חברתיים וארגוניים שונים בקיבוצים

במגדל

הצעה

השיתופיים בתנועה .לפעמים מדובר

ל'קיבוץ

בהתאמה של כלים ניהוליים וארגוניים

הפרטות ,ולבחון רעיונות נוספים של

(כלים

שינוי ,במקביל .התהליכים השונים

שקיימים בקיבוצים שיתופיים בתנועה

מלמדים ש 'הכל זורם .דבר אינו נשאר

הקיבוצית) ,לפעמים על בחינת עמדות

חסר תנועה' (הירקליטוס) .בפני כולנו,

החברים (בעיקר בנושא אורחות חיים) :

הקיבוצים השיתופיים

בקב' יבנה בוחנים בימים אלו כלים

והמתחדשים ,עומד

לאורחות

החיים

השיתופיים

עוז

הוחלט

שיתופי

לגבש

מתקדם"

האתגר

שכולל

של

אפשריים להפרדת המשק מהקהילה;

מציאת איזון נכון בין 'המנועים' השונים

בשדה אליהו הוחלט על שני מסלולים

של

והחזון,

בנושא הפרטת מזון – על פי בחירת

ההסדרים  -השיטה והתקנונים,

החברים ,וכן נבחנות דרכים לקידום

היחסים ו'הברית הקהילתית' בין חברי

צמיחה וקליטה; בלביא התקיים סקר

הקיבוץ .בע"ה נעשה ונצליח!

הקהילה:

הערכים

תכשיטי נתן גדסי

בסטודיו של גצי ניתן לבוא לרכוש תכשיטים מכסף טהור
וגולדפילד המתאים גם לנערות לקראת בת -מצווה,
יום -הולדת ,ט"ו באב או כל אירוע אחר...
לתיאום הגעה מוזמנים בשמחה ליצור קשר עם גצי ורויה .
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אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ומ15:30-14:30 -
מטבע חוץ  -בקשה:
החלטתם לנסוע לחו"ל? בדקתם שדרכונכם בתוקף? הזמנתם כרטיסים?
עשיתם ביטוח בזמן? עוד צעד קטן וחשוב-
בבקשה תשאירו הודעה קולית לשושנה וייסמן במספר  8708להזמנת מט"ח
(דולר/יורו/שטרלינג/פרנק שוויצרי) שבוע לפני מועד נסיעתכם .ע"מ שאוכל להתארגן
בהתאם עם המט"ח .תודה על שיתוף הפעולה ,ונסיעה טובה.
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ִּהנֵּה ִּהנֵּה הַ ַשחַ ר כְ בָ ר ע ֹּולֶה
וְ לֵּיל ָרזִּ ים ּגוֹּסֵּ ס ַאט ,וְ ָכלֶה
צָ עִּ יף ֶשל אֵּ ד עַ ל הֶ הָ ִּרים נ ְִּתלֶה
וְ יֵּש ַתלְ ַתל ֶשל טַ ל עַ ל כָ ל עָ לֶה
וְ ֶק ֶרן ֶשמֶ ש עִּ ם ָשבִּ יס זָ הּוב
בֵּ ינוֹּת לָעַ לְ עַ לִּ ים ָתפְ סָ ה ָאהּוב
פִּ ְתאֹּם ִּר ְש ֵּרש בַ ִּשיחַ הַ צַ פְ ִּריר
וַ ֵּת ֶרא ָאז עָ לֶה ...עַ ד זָ ב לָּה ִּריר
מָ ְשכָ ה אֵּ לָיו ּגּופָ ּה ,ה ֹּו זִּ יו ָארְֹּך
הֵּ נִּיסָ ה מֶ נּו צֵּ ל ֶשהֶ עֱפִּ יל
ּוכְ ֶשנ ְָש ָקה ַתלְ ַתל הַ טַ ל בְ רְֹּך
הָ מּו ב ֹּו ּג ְַרּגְ ֵּרי הַ כְ לוֹּרוֹּפִּ יל
מאיר אריאל /ספטמבר 1959
על השירים – יצחק ברוכי
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