ח' בכסלו תש"ף
()6.12.19
שמֶּׁ ׁש
ִּכי בָּ אִּ ,כי בָּ א ַה ֶּׁ
ַהּיוֹם ַהּיוֹם ִּכי ַרד
ִּׁשכַ ב עַ ל אֵ ם ַהדֶּׁ ֶּׁרְך
י ְׁ
יַעֲ קֹ ב ַהנָּע ָּונָּד.
ֹתיו
ָּהאֶּׁ בֶּׁ ן לִּ ְׁמ ַראֲ ׁשו ָּ
ַמ ֵקל נְׁ דֹד בַ ּיָּד
ַה ַליִּל עָּ ַטף ְׁתכֵ לֶּׁת
ַהט סוֹד.
כוֹכָּ ב ָּפז וְׁ ל ַ
ִּיׁשן ,יָּנּום ָּיגֵעַ
י ַ
וְׁ הּוא חֲ לוֹם ח ֹולֵם
ָָּארץ
סֻ לָּם מֻ צָּ ב ל ֶּׁ

וְׁ רֹאׁש ֹו עֲ דֵ י ְׁׁשמֵ י רוֹם.
כתב :לוין קיפניס

שבת פרשת ויצא
צאת השבת 17:16--

כניסת השבת 16:14 -
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שבת פרשת פרשת ויצא
ליל שבת
16:14

הדלקת נרות

רבע שעה

מנחה ,תפילת ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע של הרב יצחק לוי

לאחר הדל"נ

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /לאחר התפילה והקידוש יתקיים שיעורו של הרב אילעאי

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

16:14

תפילת מנחה קטנה ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן""צורבא מרבנן"

17:16

צאת השבתשיעור

מזל טוב לבר המצווה יהונתן טחן ,להורים נעם ודורית ולכל המשפחה.
מזל טוב לליאורה ובנצי טסלר ולחנה טסלר להולדת הנכדה/הנינה ,בת לאורטל וברק.

אבלים על פטירתה של חברתנו

מרים שוולב ז"ל
משתתפים בצער משפחות חיים ושורי שוולב
ומשפחת (דליה ז"ל) בר-לביא
קבלו את תנחומינו

בית קבוצת יבנה
זמני תפילות
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 16:30
מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20
מנחה – ערבית בשכונה 2הצפונית בשעה 16:30
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בשעה (213:00א' עד ה') בחדר אח"מ

תפילת הדרך  /יוסי בן טולילה
פרשתנו נקראת כידוע על שם המילה

לַמַ עֲלוֹת אֶ ָׁשא עֵ ינַי אֶ ל הֶ הָׁ ִרים מֵ ַאיִ ן ָׁיבֹא

הראשונה המופיעה בה " -וַיֵּ צֵּ א ַי ֲעקֹב
ִמבְּ אֵ ר ָׁשבַ ע וַ ֵילְֶך חָׁ ָׁרנָׁה" (בראשית כח ,י).

עֶ זְּ ִרי" (תהלים קכא ,א)" .אֶ ָׁשא עֵ ינַי אֶ ל
הֶ הָׁ ִרים"  -למלמדיי ולמעבריי [להוריי.

בהמשך הפרשה אנחנו חשים בחששות

כלומר ,לא "אֶ ל הֶ הָׁ ִרים" אלא "אל

המקננים ביעקב ביציאתו לדרך .חששות

ההורים"]ַ" .אל יִ ֵתן לַמוֹט ַרגְּ לֶָך ַאל יָׁנּום

שגרמו לו לנדור את הנדרִ " :אם יִ ְּהיֶה

ישן שוֹמֵּ ר
ש ְֹׁמ ֶרָךִ .הנֵה ֹלא יָׁנּום וְּ ֹלא יִ ָׁ

ּושמָ ַרנִ י בַ ֶד ֶרְך הַ זֶ ה אֲ ֶשר
ֹלהים עִ מָׁ ִדי ְׁ
אֱ ִ

יִ ְׁש ָראֵּ ל ...ה' יִ ְׁשמָ ְׁרָך ִמכָׁל ָׁרע מעשיו ומלבן.

ָאנֹכִ י ה ֹולְֵך וְּ נָׁתַ ן לִ י לֶחֶ ם לֶאֱ כֹל ּובֶ גֶד לִ לְּ בֹש.

יִ ְׁשמֹר אֶ ת נַפְּ ֶשָך ממלאך המוות .ה' יִ ְׁשמָ ר

וְּ ַשבְּ ִתי בְּ ָשלוֹם אֶ ל בֵ ית ָאבִ י וְּ הָׁ יָׁה ה' לִ י
ֵאֹלהים" (שם כ-כא) .יש לציין ,שיעקב
ל ִ

אתָך ּובוֹאֶ ָך מֵ עַ ָׁתה וְּ עַ ד ע ֹולָׁם" (שם ,ג-ז).
צֵ ְּ
(בראשית רבה פרשה ס"ח) .המדרש רואה

נדר את נדרו למרות שהקב"ה כבר הבטיח
לו שישמור עליו .כמו שכתוב עוד קודם

במזמור הזה מתהילים שבו יעקב מכונה
"יִ ְׁש ָראֵּ ל" ,את מימוש הבטחת ה' שישמור

ּושמַ ְׁר ִתיָך בְּ כֹל אֲ ֶשר
לכן" :וְּ ִהנֵה ָאנֹכִ י עִ מָׁ ְך ְׁ
ֵתלְֵך וַ הֲ ִשב ִֹתיָך אֶ ל הָׁ אֲ ָׁדמָׁ ה הַ זֹאת כִ י ֹלא

עליו.
בנוסח ספרד צירפו את המזמור הזה

יתי אֵ ת אֲ ֶשר
אֶ עֱזָׁ בְּ ָך עַ ד אֲ ֶשר ִאם עָׁ ִש ִ
ִדבַ ְּר ִתי לְָׁך (שם ,טו).

לתפילת הדרך ,ואף הוסיפו לפניו את
ברכת כוהנים הפותחת בפסוק" :יְּ בָׁ ֶרכְּ ָך ה'

על יציאתו של יעקב לחרן דורש
המדרש את הדברים הבאים" :רבי פנחס

וְּ יִ ְׁש ְׁמ ֶרָך" (במדבר ו ,כד) .כי יש מי שראה
בברכת כוהנים את הבסיס למזמור

בשם רבי הונא בר פפא פתחָ" :אז ֵתלְֵך
לָׁבֶ טַ ח ַד ְּרכֶָךִ ...אם ִת ְּשכַב ֹלא ִתפְּ חָׁ ד וְּ ָׁשכַבְּ ָׁת

הנזכר; מזמור שמי שיוצא לדרך ,מאמין
בהשגחתו של הקב"ה ובשמירתו.

וְּ עָׁ ְּרבָׁ ה ְּשנָׁתֶ ָך" (משלי ג ,כג-כד)ָ" .אז ֵתלְֵך
לָׁבֶ טַ ח" זה יעקב דכתיב "וַ יֵצֵ א ַי ֲעקֹב".

לאור כל הנאמר לעיל נראה לי שבימים

" ִאם ִת ְּשכַב ֹלא ִתפְּ חָׁ ד" מעשו ומלבן.
"וְּ ָׁשכַבְּ ָׁת וְּ עָׁ ְּרבָׁ ה ְּשנָׁתֶ ָך" " -וַ יִ ְּשכַב בַ מָׁ קוֹם

טרופים אלה של תאונות דרכים קשות,
אמירת תפילת הדרך מקבלת משמעות

הַ הּוא" .רבי שמואל בר נחמן פתחִ " :שיר

מיוחדת.
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ענף/תחום עובדי החוץ  /שמשון
ביבנה" ,עבודת חוץ" היא כבר לא מילה

ארבע שנים .מיד שאלתי :במה שונה

גסה .היקף עבודת החוץ ביבנה הלך וגדל

קיבוץ יבנה מקיבוץ בארי? והתשובה לא

עם השנים ,ובמש"א הורגש צורך אמיתי

איחרה לבוא" :יותר דומה מלא דומה".

לעצב מחדש את תחום עובדי החוץ ,בתוך
מסגרת כלל משאבי האנוש של הקיבוץ.

עכשיו בואו ונרחיב ,ואני שואל את שאלות
מיליון הדולר:

לנהל אותו באופן מקצועי ,ולהכניס
לתחום הזה תרבות

למה תחום ולא ענף?
עדי:

"אני

מתקשה

ניהולית ,שתעשה סדר

להכניס את עובדי החוץ

ושכל בתחום שתרומתו

והיזמויות להגדרת ענף,

היא

כיון שאנחנו לא מתנהלים
כענף .אמנם יש לנו
הכנסות משכר העבודה,
אך אין לנו התנהלות

לכלכלת הקיבוץ
משמעותית ביותר.
נכון לעכשיו ,ישנם
ב'תחום עובדי החוץ'

קרוב ל 80-עובדים ,רובם בקטגוריית
שכירים (דהיינו ,חברים המקבלים כל
חודש תלוש משכורת) ומיעוטם במסגרת
יזמויות .עובדים אלה מהווים כשליש

עצמאית של הכנסות מול הוצאות ,וניהול
רווחים .אנחנו ִמ ְּמ ָׁשק שמסייע לחברים
העובדים בחוץ ,מייצג את העובדים מול
הקיבוץ ,ומייצג את הקיבוץ מול העובדים.

מכוח העבודה של קבוצת יבנה ,ורובם
נמצאים בגילאים "הצעירים (עד .")55
על פי מקורות יודעי דבר ,הכנסתם
השנתית של עובדי החוץ עומדת על קרוב

מתוך כך ,נכון יותר להגדיר אותו כתחום,
למרות שבשפת הרחוב ביבנה הוא נקרא
ענף".

ל 10 -מיליון  ,₪ואין להקל בכך ראש.
את תחום עובדי החוץ ,מחלקה בתוך
"משאבי אנוש" ,מנהלת מזה כשנה עדי
אפרת ,חברת קיבוץ בארי ,בעלת תואר

איך אתם מתנהלים? היכן נוצר המפגש
שלכם עם העובדים בתחום?
"לפני הכל חשוב לנו שאנחנו נהיה "הבית
של עובדי החוץ" .אנחנו נמצאים בשבילם

ראשון בניהול משאבי אנוש ותואר שני
בייעוץ ופיתוח אירגוני .עדי עשתה מספר
תפקידים בתחום ,שהאחרון שבהם היה
ניהול משאבי האנוש בקיבוצה במשך

לכל דבר ועניין .אנחנו נסייע להם בשלב
החתימה על הסכם העבודה ,נקבל מהם
את תלושי השכר ,נדרוש בשלומם ,נעניק
סיוע היכן שצריך ,נכוון ,נקצה רכב או
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נדאג להסעה ,נהיה אוזן קשבת ,וגם נבקש

אנחנו איננו המעסיק הישיר של העובד,

מענה לשאלות היכן שמתעוררות כאלה.

ונובע מכך אתגר משמעותי עבורנו :אנו

בכל חודש ,תלושי השכר עוברים אלינו

מעוניינים להעניק לעובד חוץ תחושה

ואנחנו אחראים להעביר אותם להנהלת

שרואים אותו ,שמעריכים את העניין

החשבונות .מתפקידנו לערוך בקרה על

וההתמחות שלו בעבודה ,את התשוקה

התלושים ולקרוא את האותיות הקטנות,
וישנן לא מעט כאלה .אנחנו עוקבים אחר

והמאמץ שלו להתקדם ,ואת הסיפוק שיש
לו מפירות עבודתו .אנחנו מעורבים ולא

שינויים בתלוש ,אם וכאשר הם ישנם .זו

מתערבים ,ורק לעיתים רחוקות נבקש

יכולה להיות הורדה או עלייה בשכר שאין

מעובד החוץ רשות להיפגש עם המעסיק

לה הסבר ולא נצפתה מראש .את

הישיר שלו .אנחנו סומכים על החברים

הזעזועים בתלוש ,אנחנו ,עם הניסיון

ובוטחים שיעבירו את כל פירות עבודתם

שצברנו ,אמורים לזהות ,ולאחר בדיקה,

לקיבוץ .נר לרגלינו שלא נפגע ח"ו בכבודו

במידת הצורך ,לבקש הסבר מהעובד או
מהמעביד.
היציאה לעבודת חוץ היא בחירה אבל

של העובד ,שהוא גם חבר שלנו .בסוגיות
מורכבות נטפל ברגישות ובאחריות.
ציינתי עוד תחום שהוא קטן אבל חשוב,

לא תמיד היא סוגה בשושנים .בנוסף

וזה תחום היזמויות .אלה הם העסקים

למעבר התפיסתי ,לשינוי בשגרת היומיום
וליציאה ממרכז החיים והשירותים ,עובד
החוץ צריך לפתוח כרטיס עובד ,למלא את

הקטנים שנובטים וצומחים בתוך חצר
הקיבוץ ,ואותם אנחנו מלווים ומלמדים.
יזמות זה לא רק הפיתוח והייצור של
המוצר הסופי אלא גם כל התהליך

הטפסים ולדקדק בפרטים .עליו לקבל
חוזה עבודה מסודר ,שיש בו שכר הולם
וגם ביטוי לזכויות סוציאליות .מתפקידנו
ומחובתנו לעבור וללמוד את הסכמי
העבודה ,ולוודא שהעובד מקבל את

וליווי .אנחנו איתם ובשבילם.

הזכויות במלואן ,שלא נפל פגם בחוזה
העבודה ,וגם  -שהעובד לא חשוף במסגרת
עיסוקו לכל מיני היבטים משפטיים שלא

בנוסף ,אנחנו גם מתווכים בין עובדי
החוץ לענף הרכב ,מכיון שלא מספיק
להיות עובד חוץ בהגדרה ,אלא צריך גם

צפה אותם.

להגיע אל מקום העבודה ולחזור ממנו

מסביב :מיתוג ,שיווק ,תמחור ,הוצאת
חשבוניות ,עבודה מול ספקים ומול קונים,
ועוד ועוד .זה מצריך למידה ,הכוונה

בתנאים נאותים.
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מה עם עבודת חוץ במשרה חלקית? כיצד

משהו על לכידות התחום?

מתמודדים עם כך?

"אחד הדברים שאנחנו מבקשים ליצור,

"כאן זה החיבור של 'תחום עבודת חוץ'

עם כל השונות הגדולה בין המקצועות של

למש"א .אם עובד חוץ עובד ב 60%-משרה

עובדי החוץ ,זו גאוות היחידה להשתייך

בחוץ ,אנו אחראים על חלקו בעבודת החוץ
ועל השלמת חובת עבודתו בתוך הקיבוץ,

לתחום .להוות קבוצת איכות עם לכידות
ורון בלב.

כל זה בתיאום ובבקרה של מש"א.
התקווה ,ולשם אנחנו מכוונים ,היא שככל
שהתרבות האירגונית בקבוצת יבנה
תצעד קדימה – האחריות להתפרנסות
ולמציאת עבודה תהיה יותר על החבר,
ופחות על מש"א .אחד הדברים שאני
רואה מהצד זה ,חוסר שקיפות של היצע
המשרות הפנויות בקבוצת יבנה .התחום
אנחנו משתדלים לארגן מפגשי העשרה

הזה עדיין מתנהל בשיטת סדרן העבודה.

לעובדי התחום פעמיים בשנה .הכוונה היא
לרכז את עובדי החוץ למספר שעות של

שקיפות כזו תהיה טובה למנהלי ענפים,
לעובדים בקיבוץ ,לעובדים בחוץ ,ולכל מי
שמחפש שינוי בעיסוק ,או להשלים עיסוק

סקירה ,לימוד ,העשרה והנאה מהיחד.
לדוגמא ,באחד המפגשים התכנסנו באולם

בעבודה חלקית .אנו מאמינים שעם

האירועים ,ומספר חברים הציגו את

המעבר ל"תקן כח אדם" בענפים – גם
איוש המשרות ישתנה בהדרגה .תקן,
פרסום מבעוד מועד של משרות מתפנות,
והודעה פומבית על סיום קדנציה ,ישרתו

עבודתם בהרצאות  TEDקצרות .בנוסף,
העמקנו בהסברים להבנת האותיות
הקטנות בתלוש השכר".

טוב יותר את ערך שוויון ההזדמנויות
בקיבוץ ,את ערך העבודה העצמית ,וגם
יקדמו התפתחות אישית ,ותנועה של
חברים מעבודה לעבודה.
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לסיום ,משהו על ההבדל בין בארי ליבנה,

יבנה צריכה לעבור שינוי תפיסתי ,שכן

קיבוץ הדומה לנו כמו שתי כיפות מים?

הדגש עבר מ"דין התנועה" ההיסטורי אל
אישית,

אינדיבידואליזם

"אני לא רוצה להרחיב ,אבל משהו קטן.

בחירה

ההון האנושי ביבנה ובבארי דומה .חלק

והתמחות בתחומים הולכים וצרים.

מעבודת מש"א זה סנכרון בין המערכות.
ההבדל הבולט שזיהיתי בין יבנה לבארי

שיטת סדרן העבודה כבר לא עובדת.
להערכתי ,הסדרת היחסים שבין המשק

הוא בהגדרת האחריות על ההתפרנסות.

והקהילה היא אחד הכלים שיסייעו לנו

ביבנה ,חובת ההתפרנסות היא על החבר,

לעבור תהליך שינוי חברתי זה בהצלחה".

כמו בכל קיבוץ ,אבל את הפתרון עדיין

תודה לעדי שקיבלה אותי במשרדה
והעניקה את הראיון למרות שבאתי ְּתלּוש
מן המציאות.

מבקשים חברי יבנה למצוא במש''א .זה
נאמר בערך כך' :זו לא הבעייה שלי ,זו
הבעייה של מש"א למצוא לי עבודה' .כאן
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בית בקבוצה
גדולה

אנחנו

לפנינו חג החנוכה .משפחות

בהתרגשות

לתחילת

שנתנו

הרוצות לבוא להתארח אצלנו

החמישית ,ושוב  -כאירוע

להדלקת נרות ,או לארח את

שכבר הפך למסורת ,נחגוג
שבת בקיבוץ עם ההורים

הדיירות ,מוזמנות לפנות
לדליה הקשר .ביום שלישי ,נר

בשבת פרשת "ויגש" ,וכמובן
ניעזר בדירות האירוח.

שני ,נצא יחד עם "בית
בקהילה" ממשואות יצחק ,לטיול דרומה

השנה מתנדבות בדירה נשים רבות מיבנה

 -להיכרות עם "בית כלנית" בעלומים –

ומבחוץ ,בחוגים ובליווי אישי .הדיירות

איזה כיף שמתרחבים.

מאושרות משבוע עמוס בתוכניות ,ואנחנו
מודות מאוד.

ועוד בקשה ,לאירוח בשבת בבוקר .נשמח
להגדיל את מספר המשפחות המארחות.

מגיעים

רק טוב!

דליה הקשר ודפי ליבר

סימן שאתה צעיר
ברכות חמות
ללביא בגלייבטר ולמשה אטיאס
שבשעה טובה התגייסו השבוע לשירות
צבאי בנח"ל.
מאחלים לכם הצלחה רבה
ושירות מעניין ,משמעותי ומספק.
צאתכם ובואכם בשלום.
לאיתן זלקינד (צנחנים)
וליובל סולטניק (תותחנים)
שהחלו שנת בית במסגרת
שירות קבע כקצינים.
המשך שירות משמעותי ומוצלח.
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צאתכם ובואכם בשלום.
אוהבים ומעריכים  -חברי ועדת הצעירים.

תפילת נשים בשבת שירה (שבת פרשת "בשלח")
עם סיום החגים ,בעת שטעמה המתוק של

ומוסף ,דבר תורה קצר ,וקידוש בסוף

קריאת התורה בשמחת תורה עדיין בפינו,
עלתה יוזמה להתכנס ולהתפלל יחד תפילת

התפילה .הכוונה היא לשתף נערות ,צעירות
ומבוגרות בכל חלקי התפילה ,עם הרבה

נשים בשבת "שירה" .במהרה
עברנו ממחשבה למעשה.

ניגונים ונעימות ,ותוך הקפדה
על ההלכה.

בפרשת בשלח אנו קוראים על
קריעת ים סוף ועל השירה

בתוכניתנו לקיים זמן מה לפני
כן ערב עיון ,בו נלמד יחד

המיוחדת שפרצה מפי משה.

הלכות ומנהגי תפילה בכלל,

כידוע ,בסוף השירה הנשגבת של משה קמה
מרים ,לוקחת את התוף ,וסוחפת אחריה
את ציבור הנשים לשירה וריקודים .בניגוד

ותפילת נשים בפרט.
התפילה תוקדש לזכרה של חברתנו היקרה
אילה צרויה ע"ה ,שהייתה מנהיגה לנו,

לשירת היחיד המסוגננת של משה ,מרים

ציבור הנשים ,שהעזה לחלום ,לשתף וליצור

והנשים מזמרות משפט אחד פשוטִ " :שירּו
ַל-ה' כִ י ָׁגאֹה גָָׁאה סּוס וְּ רֹכְּ ב ֹו ָׁרמָׁ ה בַ ָׁים" ,אך
הרגע הזה של פריצת השירה מפיהן של

דפוסים של קריאת תורה ומגילה בקהילתנו.
נציין שיום הולדתה חל בסמוך למועד זה.
אנו מזמינות את כולכן ,בנות ונשים,

הנשים ,שככל הנראה סחפו אחריהן גם את

להצטרף אלינו .מי שמעוניינת לקחת חלק

הגברים ,היה מעמד חדש של הודייה
אמיתית ואותנטית (ע"פ מאמר של פרופ'
טובה כהן ,שפורסם בדף השבועי של

פעיל ,הן בערב הלימוד והן בתפילה ,מוזמנת
ליצור קשר עם אחת מהחתומות מטה ,או
להצטרף לקבוצת ה"ווטסאפ" שלנו .שבת
שירה 9תחול בי"ג בשבט (.)8.2

אוניברסיטת בר-אילן).
אנו מתכננות להתכנס בשבת זו בבית
המדרש לתפילת שחרית ,קריאת תורה
גלי כוכבא ,חמוטל דברת איתן ,יסכה כוכבא ,נעמה סולטניק
(בשם קבוצת נשים שמובילות את האירוע).

מסיבת בר המצווה של יהונתן טחן תתקיים ביום רביעי (.)11.12
שבת בר המצווה של נדב פרל תתקיים בשבת פרשת וישלח (( .)13.12חני רגב אחראית לתורנויות).
מסיבת בת המצווה של רעות זנה תתקיים ביום שני ,י"ח בכסלו (.)16.12
בשבתות שמחה ,דירות האירוח יעמדו לרשות המשפחה ,ככל שידרש.
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אחות כוננת בשבת – אורית פרל
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  09:00-08:00ו15:30-14:30 -

MRKYAVNE@clalit.org.il

זמן שפעת !! מוזמנים לבוא
להתחסן

אחיות בימי ששי במרפאה בחודש הקרוב:
 - 06.12אורית  – 13.12ליזט
 - 20.12גלית  -27.12אין אחות במרפאה .במקרים דחופים בלבד יש לפנות לאחות כוננת.

שולחן תרבות לקראת חנוכה
ביום חמישי ,כ"א בכסלו ( - )19.12מוזמנים לערב "המכבים מול היוונים"
על מסך גדול במשטח ,יוקרן משחקה של מכבי ת"א נגד הענקים מיוון.
מחכים לכם עם בירות ,נישנושים וכיבוד ברוח החג .בואו ליהנות ולעודד.
באותו ערב תתקיים ארוחת ערב חודשית ומכירת רקפות.
ביום רביעי ,כ"ז בכסלו ,נר רביעי של חנוכה (" ,)25.12בתים מדליקים בחנוכה"
אנא שריינו
את הערב.
הצוות
המארגן וועדת
התרבות.

מכירת נעליים
ביום שני ,ב' בטבת ( )30.12תתקיים במשטח מכירת נעליים

עפרה

של מחסן הקיבוצים מ 16:00-עד .19:00
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משולחנה של סיון לנג – מרכזת ענפי השירות
✓ קיצוצים בתקציב :2020
תודה לכל  245החברים שענו על הסקר שפרסמנו לגבי הקיצוצים המועדפים בענף המזון .להלן תוצאות הסקר:

תוצאות סקר  -קיצוצים בענף המזון  245 -מצביעים
250

אנו ניישם את החלטותינו החל מינואר .2020
בהצלחה לכולנו ותודה על השותפות בקבלת ההחלטות.
203

200

149

150
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144

114

108
84

92

80

88

46

50
0

חלוקת
מנה
מנה
לחמניות -
 ₪ 58000ראשונה ראשונה
פרי -
בשבת  -בחגים 140000 -
₪ 35000 144000
₪
₪

שתיה
איחוד
גבינה ביצי לול  -קינוחים
קוטג' -
קלה
 150000משולשת  150000בחגים  -ארוחות
 ₪ 30000בשישי  -בחגים -
 21500₪
₪
₪ 15600 ₪ 33000
₪

✓פרגולות :אני רוצה לתזכר לגבי החלטת ועדת מתאר לגבי בניית פרגולות (פורסם במרץ  2019בעיתון זה):
חבר יוכל לבנות פרגולה צמוד לביתו ,ללא פגיעה במרחב הציבורי.מיקום הפרגולה וגודלה יאושר ע"י ועדת מתאר.באחריות החבר לדאוג לאישור קונסטרוקטיבי למבנה.במידה ושטח הפרגולה יחוייב בארנונה – החבר יישא במלוא העלות.✓ענייני בטיחות:
נסיעה בשבילי הקיבוץ :מגיעות אלי תלונות רבות בנושא של תנועה עם כלים ממונעים בשבילי הקיבוץ .זהותחום שהאכיפה בו קשה עד בלתי אפשרית .אנחנו המחוקקים והשוטרים של עצמנו .אני מבקשת להזכיר –
השבילים מיועדים להולכי רגל ולרוכבי האופניים והקלנועיות .גם אופניים חשמליים שיכולים להגיע
למהירות גבוהה – מהווים סכנה בתנועתם על השבילים .קל וחומר – מיולים ,טוסטוסים ועוד .נבקש שכלל
הכלים הממונעים יסעו על הכבישים וישאירו את השבילים בטוחים.
חנייה בשדרה :בשני צידי השדרה ישנם מגרשי חנייה בהם ניתן לחנות באופן מסודר .ניתן כמובן גם לחנותבחניות אשר על הכביש העוקף .החנייה לאורך השדרה מיועדת אך ורק לפריקה והעמסה .ובכל מקרה – אין
לחנות בקרבת מעבר חצייה (לפי חוקי התנועה :אסור לחנות  12מ' לפני מעבר חצייה ,על מעבר חצייה
ו 12-מ' אחרי מעבר חצייה).
בברכת חורף טוב (שיבוא כבר) ,סיון לנג – מרכזת השירותים
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שבּ ת  /נאוה סמל
ִקדּ ּו ַׁ

(קטע מתוך השיר)

"זָׁ כוֹר אֶ ת יוֹם הַ ַשבָׁ ת לְּ ַק ְּדשוֹ" (שמות כ,ז)
אֲ נִי רוֹצָׁ ה לָׁרּוץ ָׁק ִדימָׁ ה ְּשנוֹת אוֹר
לְּ ַדלֵג בִ ְּמ ִהירּות ִמדוֹר אֱ לֵי דוֹר
לְּ יָׁמֵ ינּו אֵ לֶה  -ע ֹולָׁם מֶ ְּר ָׁקחָׁ ה
סּוקים עַ ל יוֹם הַ ְּמנּוחָׁ ה.
לְּ הו ִֹסיף עוֹד פְּ ִ
אֶ ְּצלִ י הַ ַשבָׁ ת מַ ְּת ִחילָׁה

יִשבֹת
ִמכָׁל ְּמלַאכְּ ת ֹו הּוא ְּ

ישית.
ירה ִא ִ
עַ ל פִ י ְּספִ ָׁ

קט,
יִש ֹ
אֶ ת הַ נ ֶֶשק ַינִיחַ בַ צַ ד וְּ ְּ

אשית.
ֹלא בְּ ִדיּוק כְּ מ ֹו בְּ סֵ פֶ ר בְּ ֵר ִ

יַחֲ לִ יף לְּ אֶ זְּ ָׁר ִחי אֶ ת הַ מַ ִדים

ֹלא בַ יוֹם הַ ְּשבִ יעִ י

ישן בַ ִמטָׁ ה עַ ל ְּס ִדינִים לְּ בָׁ נִים,
יִ ַ

אֶ ְּשבֹת ִמכָׁל ְּמלָׁאכָׁה.

בְּ חֵ יק הַ בַ יִ ת הַ חַ ם

כִ י בַ בַ יִ ת ֶשלָׁנּו

עַ ל כִ ְּתפֵ י אַ בָׁ א ִאמָׁ א נ ְִּר ָׁדם

ְּמחַ ְּשבִ ים ַאחֶ ֶרת

וְּ זֶ ה בִ ְּשבִ ילִ י

אֶ ת יוֹם הַ ְּמנּוחָׁ ה.

ָארץ וְּ כָׁל ְּצבָׁ ָאם.
וַ יְּ כֻלּו הַ ָׁשמַ יִ ם וְּ הָׁ ֶ

אֲ נִי אֶ ת הַ י ִָׁמים סוֹפֶ ֶרת
ּומחַ בֶ ֶרת
ְּמחַ סֶ ֶרת ְּ
בֵ ין חֻ לִ ין לִ ְּקדֻ ָׁשה,
מָׁ תַ י כְּ בָׁ ר יָׁבוֹא הַ חַ ָׁיל לְּ חֻ פְּ ָׁשה.
השבוע מציינים שנתיים ללכתה של נאוה סמל ז"ל

על השיר – יצחק ברוכי
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