שבועון קבוצת יבנה
כ"ז בטבת תשע"ו
()8.1.16
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פרשת "וארא"
ליל שבת
הדלקת נרות
16:30
מנחה ,קבלת שבת וערבית
לאחר התפילה  -שיעורו של שמעון הקשר
שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – אודי פיקסלר

08:00

תפילת שחרית
לאחר התפילה – שיעורה של תמר גוטליב

09:30
09:30

תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל
תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

12:45
12:50

תהילים לנשים  -בבית המדרש
שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות

13:00

משק ילדים פתוח לביקורים למשך שעה

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:30

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה.

13:20

שיעור גמרא בבית המדרש – לא מתקיים
תפילת מנחה קטנה  -זמן כניסת השבת
שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה

17:33
21:00

צאת השבת
אסיפת חברים

שהשמחה במעונם
מזל טוב לאריאל ורותי דיטור לרגל בר המצווה של הנכד רותם ,בנם של ידין ונעמה.

לחברנו משה ליבר
משתתפים בצערך
על מות אביך
יעקב ליבר ז"ל
השמים תנוחמו
מן
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בית קבוצת יבנה

נקודה למחשבה
"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל
אשר מצרים משעבדים אותם .ואזכור

על פי רבי יוחנן שלומד מקל וחומר ושן
ועין של עבד ,העבד יוצא לחופשי אך ורק

את בריתי" (שמות ו' ,ה')
הגמרא בחגיגה (דף ה ):אומרת שכאשר

כאשר רבו חובל בו.
אבל אם מישהו אחר חובל בו או העבד

הגיע רבי יוחנן לפסוק זה – בכה .מדוע?
בעל "הפנינים יקרים" הרה"ג ר' שמעון

ניזוק על ידי גרמא ,העבד לא ייצא
לחופשי.

בצלאל ניימן משמו של רבי שמעון
מאוסטרופאלי מיישב זאת על פי הגמרא

ואילו לפי ריש לקיש :לא משנה איזו
חבלה או מי החובל ,הייסורים ממרקים.

בברכות (דף ה ).שעוסקת בשאלה מדוע
ייסורים מכפרים?

ולכן כשהגיע רבי יוחנן לפסוק "וגם אני
שמעתי את נאקת בני ישראל אשר

רבי יוחנן סובר :לומדים זאת מקל
וחומר משן ועין ,שאם אדונו של העבד

מצרים משעבדים אותם" – בכה ,מכיוון
שבני ישראל חשבו שהמצרים מעבידים

חובל בו באחד מאברים אלה העבד יוצא

אותם ולא הקדוש ברוך הוא ,ולשיטתו

לחופשי.

הייסורים לא יכפרו.

ולכן ייסורים שפוגעים בכל גופו של אדם

אבל התורה ממשיכה ובסוף הפסוק

על אחת כמה וכמה מכפרים.

כתוב" :ואזכור את בריתי" .הקדוש ברוך

ריש לקיש סובר :נאמר ברית בייסורין

הוא זוכר את ברית המלח שמכפרת.

"אלה דברי הברית"

וההלכה נפסקה כריש לקיש ,שלומד

ונאמר ברית במלח" :ולא תשבית ברית
מלח"

מהלימוד של "ברית מלח" ,ואז לא משנה
מי מייסר אותנו ובמה אנחנו מתייסרים.

מה ברית האמורה במלח שהיא ממתקת
את הבשר (זריית מלח על פצעים) אף

בכל מצב הייסורים מכפרים.
מי ייתן שהקדוש ברוך הוא יאמר

ברית האמורה בייסורין שממרקים את
כל עוונותיו של אדם.

לצרותינו די.
ונזכה לגאולה שלמה במהרה

מה הנפקא מינה בין רבי יוחנן לריש לקיש?

אמנון וייסמן
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אירועי שבת פרשת בא
הציבור מוזמן לטיש חגיגי
בהשתתפות החזן אבי טיילור
שיתקיים
לאחר סעודת ליל שבת
בשעה  ,20:15במשטח
הציבור מוזמן גם לבית סביון
בשעה  16:45לשירי סעודה שלישית
וניגונים ועוד עם החזן אבי טיילור
בואו בשירה!

ועדת תרבות וועדת בית כנסת

אברהם יעקב טיילור
נולד בשנת תשמ"ד בירושלים ,גדל בבית אל ובלונדון ,למד בישיבת ירושלים לצעירים
שע"י ישיבת מרכז הרב ,לאחר מכן בישיבת סלבודקא בבני ברק .חסיד מודז'יץ מגיל ,14
עבד מספר שנים במכון לתיעוד ושימור ניגוני מודז'יץ במהלכן הקים את אתר המכון
באינטרנט ,מחזיק ערוץ יוטיוב עם מאות ניגוני מודז'יץ מאירועים שונים וכן קבוצת
פייסבוק בנושא .עורך ברחבי הארץ שבתות והתוועדויות סביב ניגוני מודז'יץ ,בהם הוא
משלב את הניגונים בתפילות ,ובמהלך ההתוועדויות וה"עונג שבת" שר את הניגונים
ומס פר את סיפוריהם וכן את סיפורה של חצר חסידות מודז'יץ ומשנתם של אדמו"ריה
בעבר ובהווה בנושאים אקטואלים שונים .אברהם יעקב הוא גם רב צבאי ,קצין בדרגת
סגן במילואים ,וביום יום עוסק בליווי רוחני מטעם ארגון שחר של פלוגות תומר -
הפלוגות החרדיות בחטיבת גבעתי.

הגבאים וועדת תרבות
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סיכום תקופה – עם צביקי טסלר
עם סיום תקופת כהונתו כיושב ראש

לארגן פעילויות של אדם אחד בתוך

משאבי אנוש ,אני נפגשת עם צביקי
טסלר לראיון סיכום אודות מש"א.

ענפים באופן שיגדיל את העצמאות של
הענפים.

כמה זמן מילאת את התפקיד?
למעשה תקופת החפיפה שלי עם שרה

עוד דבר שבהחלט היה מאתגר הוא
התפקיד עצמו .באופן טבעי אני נמצא

אריאל היתה ארוכה יחסית ,חודש
חודשיים ,וכבר אז התחלתי את התפקיד.

בתפקיד שמצפים ממנו לדרוש שמירה על
הכללים .זה לא פשוט בקהילה שלנו

בפועל הייתי בתפקיד שנה ועשרה
הזמן
לדעתי
חודשים.

להיות זה ששואל אנשים איך הם
משלימים את שעות העבודה .גם
ברור שלנשאלים זה לא קל,
ואולי לחלק מהאנשים זה

המיטבי עבור ריכוז מש"א
הוא מינימום  3שנים ,אולם
אצלי הנסיבות הובילו לכך שהזמן

הצטייר כנוקשות.

התקצר.

להערכתי ,הצורך של חבר מזכירות
להיות זה ש"עומד על המשמר" הוא אחד

ממה נהנית בתפקיד ,מה אתגר אותך?

מהדברים שמקשים עלינו לאייש חלק

הייתי חבר מזכירות ושמחתי להיות

מתפקידי המזכירות .מצד שני עשיתי

שותף ,לקבל החלטות ,ולהיות במקום

זאת מתוך אמון שתפקידי כשליח של

שיכול להשפיע על אנשים ועל ענפים.
החלק המאתגר בתפקיד באופן טבעי זה

הציבור הוא לוודא שההחלטות של
הציבור מיושמות.

שהכרנו בעבר כבר לא קיים .רוב הענפים
שלנו בנויים עם יתירות קטנה בכוח אדם

אני שואלת את צביקי מה לדעתו מצריך
שיפור?

באופן שהם יכולים לגבות את עצמם
באמצעות הסטת אנשים בין המשימות

בראש ובראשונה ,המבנה הארגוני – יש
צורך לאחד גופים ,כפי שנעשה בעבר.

השונות .עדיין ישנם ענפים שצריכים
לקבל מענה של "סידור עבודה" .הדבר

לדוגמה ,בענף הבגד וענף המזון .חשוב
שכל חבר יהיה משוייך לענף וכל פעילות

בא לידי ביטוי בעיקר במקומות עבודה
שמתבססים על אדם אחד .יהיה נכון

תהיה משוייכת לענף.

"סידור העבודה"" .סדרן העבודה" כפי
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בתור יוזמת ,אני לא יכולה שלא לשאול

שעיקרו הוא התייחסות למינימום שעות

את צביקי על דעתו בנושא היזמויות:

עבודה בשנה .המשכנו עם העניין הזה

מה דעתך לגבי יזמויות בקיבוץ?

והתאמנו את נוהל רישום העבודה של

בעבר הרחוק כאשר הקיבוץ היה בתחילת

הסטודנטים כך שיהיה רק באמצעות

דרכו ,הקיבוץ פחות תמך במימוש עצמי

הטלפון.

של החברים .עם הזמן עברנו קצת לצד

תקנון העבודה– גם כאן ,שרה ,קודמתי

השני וכיום יכול כל חבר לעסוק ,הלכה

בתפקיד ,התחילה ואני המשכתי .ערכנו

למעשה ,בכל מה שליבו חפץ .אני חושב
שצריך להיות הסכם לא כתוב בין

עידכון משמעותי לתקנון העבודה.
העידכון התבטא בניסוחים מדוייקים

החברה לפרט :מצד אחד החברה
מאפשרת לכל אחד לממש את עצמו בכל

יותר ,בעדכון נוהל עבודת המורים
ובהעברת האחריות על הבקרה על רישום

מסגרת תעסוקה ,ומהצד השני של
המשוואה כל אחד צריך לתרום לפרנסת

העבודה למנהלי הענפים .עדכון נוסף של
התקנון ,לרבות הצעה לעדכון חופשת

הקבוצה באופן התואם ומממן את רמת

הלידה ,מוכן כבר לדיון במועצה.

חיים הגבוהה הנהוגה אצלנו .החלק

מה עוד לפנינו?

במשוואה של חובת ההתפרנסות נמצא
לטעמי בתהליך של שחיקה.

יש שני דברים שצריך להתקדם בהם:
א .איכות הניהול – צריך להמשיך את

למה זה קורה?
אני חושב שזה קשור לכלל הצריכה .אנו

המגמה של מעבר ממרכזי ענפים
למנהלי ענפים .זאת לא סמנטיקה,

חיים ברמת חיים מאוד גבוהה,
שמתאפשרת הודות למערכת עסקית

זאת מהות .נכון שבצורה בה אנחנו
חיים הדבר יכול להוות מורכב מעצם

כלכלית שנבנתה לאורך שנים ומפרנסת
אותנו גם היום .כאשר השקעת העבודה

היותנו חברים .כיום סגנון הניהול
שלנו לא מכוון לניהול אנשים ,בין

שלנו פחתה ,ה'דרייב' (ההנעה) שלנו
לעבוד בירידה וזה לא בריא.

היתר גם בגלל האופי הקיבוצי שלנו.
אבל נכון יהיה שנמשיך לקדם את

תוכל לספר על שינויים שעשית בתקופת
כהונתך?

הניהול המקצועי בענפים שלנו.
ב.

עבודת סטודנטים– קידמתי בתפקיד
יוזמה של שינוי בנוהל עבודת סטודנטים,

"ראשית הצירים" .הוא צריך להיות
ברור .צריך שתהיה צורת הסתכלות
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מבנה ארגוני – מבנה ארגוני זה

כוללת ושיטתית על הקיבוץ .הדבר נכון

לפני מספר שבועות פניתי לצביקי בבקשה

גם למוסדות הקבוצה וגם לענפי הקבוצה.

לקיים את הראיון על סיום תפקידו כרכז

זה לא פשוט .יש אתגרים אישיים

מש"א וכני סתו הקרןבה לתפקיד מזכ"ל

וחברתיים וצריך לקחת את זה בחשבון.

הקיבוץ הדתי .בשבוע שעבר כשנפגשנו

אני מקווה שהצעה מסודרת שמציעה

לראיון ,כבר ריחפה עמימות לגבי

לדיון

התפקיד הבא של צביקי ,והחלטנו ביחד

שינוי

מסויים

תובא

בקרוב

במוסדות .צריך להיות סבלניים לתהליך

להתמקד בראיון בסיכום תקופת מש"א.

הטמעה ממושך.
מה תאחל למתי אלטמן ולעצמך?

השבוע כבר פורסם בכלי התקשורת כי
צביקי מונה לתפקיד ניצב במשטרה .ובכן

מאחל למתי שילוב של הצלחה והנאה
בתפקיד .גם מתי התנסה במערכת תעסוקה

צביקי תודה על תקופת מש"א ,וברכות על
המינוי החדש והרבה הצלחה באתגרים

חיצונית ויש לו ראיה ניהולית מתקדמת.
מקווה שימשיך בקו של חיזוק המנהלים.

הניצבים בפניך .בשמי ובשם הקבוצה.
נטע אפרתי קנדל

לעצמי אאחל בהצלחה בכל תפקיד
שאגיע אליו.

"בית בקבוצה" יום הולדת שנה
לצוות הדירה הצטרפה לירז מקיבוץ

בשבת הבאה פרשת "בא" נחגוג ביחד
שנה לפתיחת הדירה

עלומים שלומדת בגבעה ,וחזרה אלינו

בליל שבת נאכל ביחד ,הדיירות עם

בשמחה רעות כהן .בהצלחה!

צוות המדריכות ,בזוגון ה-ו .

אחרי שנה של הסתגלות ומילים טובות

בשבת אחר הצהריים מוזמנים כולם

ששמענו ,הארכנו לאחרונה את יום
העבודה עד השעה .13.00

לקפה ,עוגה וברכות בשעה  16.45באולם
אירועים .נשמח בבואכם!

תוכנית בית  - 17התכנית פורסמה

במוצאי שבת פעילות משותפת עם
ההורים בסטודיו לקרמיקה עם נטע קנדל.
החודש גם לכנסת ישראל יש יום

בלוח המודעות ,נקווה שגם הכניסה
לעבודה תהיה במהרה .תודה לכל
העוסקים במלאכה ובעיקר לצבי

הולדת .ובעזרתו של ח"כ מוטי יוגב

אפרתי וחנה שריד רק טוב !
דפי ליבר ודליה הקשר

נתארח לסיור בכנסת.
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"החודש הירוק" במועצה האזורית
חודש שבט הבא עלינו לטובה הוכרז

גדול .התשלום על הסיור  ,₪ 20 -דרך

כ"חודש הירוק" במועצה האזורית.
במהלך החודש יתקיימו פעילויות

אתר המתנ"ס או בשטח עצמו (לבירורים
נוספים התקשרו אליי) .מומלץ מאד

שמטרתן
בשמירה

העלאת המודעות לצורך
על הסביבה .חלק

מהפעילויות
לשכבות

הגיל

ייעשו
השונות

להגיע לסיור עם משקפת שדה.
ביום שישי בשבוע שלאחר מכן,

בהתאמה

(י"ב בשבט )22.1 ,נצא לסיור נוסף,
כנראה באזור הסמוך לבית

וחלקן

תהיינה פתוחות לכל.

גמליאל .פרטים בהמשך באתר
המועצה.

אירוע הפתיחה  -יתקיים ביום ג'

ביום ו' השלישי( ,י"ט בשבט )29.1.16
נצא לטיול אופניים עם המדריך אבי בר

הקרוב ,ב' בשבט  12.1בשעה  17.00בחדר
האוכל במושב בני דרום .באירוע תהיה
סדנת יצירה המבוססת על חומרי מחזור,

זהר .הטיול מיועד למבוגרים מעל גיל 18

ואחריה תהיה הופעה של ד"ר מולקולה

ומוגדר כטיול עממי ,כייפי ונחמד.

 -המדען המבולבל .בין לבין תהיה

מתאים לכל רוכב ולכל סוג אופניים.

אפשרות להכנת מיצים מפירות הדר

במידת הצורך נספק אופניים השייכים

ואולי גם קציצות מעלי חוביזה .תשלום

למתנ"ס (לא יותר מ 15-זוגות) .הסיור

של  ₪ 20ליחיד ו ₪ 50-למשפחה ייגבה

ייצא בשעה  08.00מאולם הספורט בבני

בכניסה.

דרום ויסתיים בשעה  ,11.30כנראה
באותו מקום (אם הסיום לא יהיה באותו

שישי סביבתי  -ימי שישי של סיור

מקום ,תהיה הסעה לאופניים ולנהגים).
אם תהיה דרישה ליום שישי נוסף של

והיכרות עם הסביבה:
ביום שישי ה' בשבט 15.1 ,נצא לסיור

רכיבה ,נוסיף .הרשמה ותשלום באתר
המתנ"ס.

ותצפית על ציפורים האופייניות לאזורנו.
הסיור ייצא בשעה  07.00מהכניסה לנחל

שבתות "ירוקות"  -בכל אחת משבתות

לכיש ,דרך פרק האתגרים באשדוד
ויסתיים בשעה  ,10.00סמוך לחוף הים.

החודש תתארח גב' חדווה אריאל באחד
מיישובי המועצה .חדווה היא מדריכת

משם תהיה הסעה של הנהגים בחזרה
לרכבים .את הסיור ידריך יצחק ברוכי.

קיימות וסביבה ואחת שמיישמת את
תורת הקיימות באורח חייה .חדווה

הסיור פתוח לכל המעוניינים ,מקטון ועד
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תעביר בכל אחת מהשבתות שיעור

הקשורות לנושא "הסביבה והבית".

שכותרתו "הצופן האקולוגי הטמון בין

אתם מוזמנים "לעשות לייק" לתמונות

דפי המקורות" וכן סיור ביישוב ,שבו

באתר המועצה.

נתוודע לסדר המיוחד שיש בטבע

ההצגה "סעדיה ועץ התפוחים" תתקיים

ולתפקידנו בדאגה ובשמירה על הטבע

ביום ד' ,י' בשבט  20.1בשעה  17.00בניר

ועל עצמנו כחלק מאותו מרקם עדין.

גלים.

ט"ו בשבט  -כך הולכים

הופעת האחים זוארץ תתקיים

השותלים:
השנה נעשה מאמץ לשתול ברחבי

במוצאי שבת פרשת "בשלח",
י"ג בשבט  23.1בשעה 21.00

המועצה עצים ושיחים צּופניים (בעלי
פריחה שדבורים יכולות לייצר ממנה

בקבוצת יבנה.
אנחנו בודקים אפשרות ליציאה של

צוף) .הרעיון הוא לנצל את הנטיעות
לחיזוקן של דבורי הדבש ,הסובלות

ותיקי המועצה למרכז לארץ ישראל יפה
בתל אביב (פרטים בהמשך).

בשנים האחרונות מתמותה רבה .העשרת

כמו כן ננסה לטפח גינות קהילתיות

האזור בעצים צופניים יכולה לחזק את

ביישובים

דשנים
מַ ֵ

הכוורת ולספק לדבורים צוף לאורך כל
השנה.

(קומפוסטרים) לתושבים המעוניינים -
בעזרת ליווי מקצועי.

אירוע הסיום יתקיים ביום שלישי ,ל'

אתר המועצה ואתר הפייסבוק של
המועצה יספקו מידע ותמונות לאורך כל

שבט  9.2בשעה  17.00במועדון במושב בן
זכאי .באירוע הסיום תוצג תערוכת

החודש הירוק .היכנסו והתעדכנו.
חשוב לציין את תרומתו של איגוד הערים

צילומים שנוער המועצה צילם במהלך כל
החודש הירוק .תתקיים הופעת "קרקס

לאיכות הסביבה (אשדוד-חבל יבנה)
בקידום החודש הירוק .קיבלנו מאיגוד

ירוק" ,שבה הדמויות צריכות להצליח
להתמודד עם כמויות פסולת ההולכות

הערים תמיכה תקציבית ,ייעוץ והרבה
רעיונות נהדרים .אשרינו שיש לנו מקום

ונערמות.
פעילויות נוספות:

כזה להיעזר בו.
נאחל לכולנו "חודש ירוק" מוצלח.

במעונות ובגני המועצה תיערך פעילות

גדי סימון  -רכז קיימות וסביבה במועצה

הקשורה לחודש הירוק .נוער המועצה

האזורית חבל יבנה ,וענת

ינציח את החודש הירוק בתמונות

יעקב  -רכזת תרבות.
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ולקנות

מה קורה בUnderground-
כמעט בלי שהרגשנו ,בעוד אנחנו רואים
את שכונת "אין זיתים" הולכת ונבנית,

מיותרות
התנגשויות
ונזקים בזמן הקידוח.

חפרו לנו מתחת לאדמה .אם בעבר ראינו
ופוצע
את המחפר עולה

למקדח האופקי ישנו
ראש חפירה חכם בעל

ללא

רחם

השבילים

את
ואת

משדר ששולח אותות לאיש הצוות
שטחי

שנמצא על הקרקע ,והוא נמצא בקשר עם

הנוי ,הרי היום זה נעשה אחרת .תעלות
פתוחות  ,OUTמקדח אופקי . IN

המפעיל שיכול ,על פי ההנחיות ,להסיט
את ראש המחפר לכל כיוון.

מספר יובל נחליאל:
"למקדח האופקי יש יכולת לחדור לעומק

ראש קטן  -בקידוח הראשון קודחים עם
ראש קטן שסולל את תוואי הקידוח.

האדמה ולנוע בתוכה כחפרפרת מונחית.
במסגרת הכנת התשתיות לבניה החדשה

לאחר הקידוח הראשון נכנסים עם ראש
קודח גדול אשר נע בתוואי הקידוח

נעשו שני קידוחים תת קרקעיים.
בתחילה נעשה לאורך הכביש העוקף המערבי

ומרחיב אותו לקוטר הרצוי .הראש
הגדול טוחן את האדמה ביחד עם המים

קידוח שרוול ,שיקלוט את קו המתח הגבוה
העילי ,ויתחבר למרכזיית חשמל חדשה.

המוחדרים לקידוח וכך נפלטת החוצה
עיסה בוצית .העיסה נשאבת ומפוזרת

החפירה השנייה יוצאת מהשדרה
לשכונה החדשה והיא תוליך את קווי

בשדה הסמוך .בקידוח השני מחדירים
עם המים חומר "מבטן" ששומר על

התקשורת".

הקידוח מפני התמוטטות הקרקע.

כיצד זה עובד?

לאחר מכן ,בגמר הקידוחים ,מוחדר

"לפני שנכנסים לקידוחי הקרקע יש
ללמוד ולהכיר את התשתית התת

שרוול פלסטיק שלתוכו ,עם הזמן,
ישחילו את קווי החשמל התקשור וכד'.

קרקעית שהונחה במשך השנים .בשלב
הראשון נעשית תכנית שמתחשבת

בקידוחים שלנו הוחדר שרוול בקוטר של
 160מ"מ ועכשיו לא נותר אלא לגשת

בתיעוד התשתיות שיש לנו .כיום ישנן
טכנולוגיות מתקדמות שמאפשרות זיהוי

החשמל

מוקדם של תשתיות קיימות מה שמונע

למלאכת השחלת תשתיות
והתקשורת והחיבור למרכזיות".

ראיין :שמשון גוטליב

קידוח אופקי  -שיטה להתקנת צנרת תת-קרקעית למי שתייה ,צנרת ביוב ושאר תשתיות תת-קרקעיות
לסביבה .אורך הצנרת המותקנת יכול להגיע עד
לאורך מסלול תת-קרקעי ,תוך הפרעה מינימלית 10
 2220מטר וקוטרה יכול להגיע עד  120ס"מ כאשר מדובר בהתקנות לאורך קצר יותר( .מתוך ויקיפדיה)

"התנועה" בתנועה

אמיתי פורת  -ממלא מקום מזכ''ל התנועה
אמיתי פורת מונה למ"מ מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי .אמיתי ,חבר
קיבוץ כפר עציון ,שימש בשנים האחרונות ראש אגף חברה בקיבוץ
הדתי.
לתפקיד מזכ"ל התנועה היה אמור להיכנס בימים אלו תא"ל (מיל ).צביקי טסלר ,לשעבר
ראש מטה פיקוד העורף ,אולם הוא נענה לקריאת המפכ"ל רוני אלשיך ,להתגייס לשורות
המשטרה ולשמש ראש אגף תכנון בדרגת ניצב .תנועת הקיבוץ הדתי נעתרה לבקשתו
ומאחלת לו ולמשטרה הצלחה בתפקידו החדש ,לטובת העם ומדינת ישראל.
בתקופה הקרובה תעסוק התנועה בארגון מחדש ,חלוקת אחריות מתואמת בין פעילים
וביצוע תוכנית העבודה השנתית ,במקביל יתקיים תהליך לבחירת מזכ"ל קבוע ואישורו
במוסדות.
(מתוך הודעת דוברות הקבה"ד)

ירקונים  - 5ירושלים של מטה
העלייה הגוברת לכותל המערבי

מסיבת ראש חודש

וההתיישבות המחודשת בעיר העתיקה
מצריכה בניית תשתיות ומוסדות חדשים

לילדי כיתות א'-ב' והוריהם שלום!
שוב נפגשים לחגוג ראש חודש

שבעטיין נחשפים ממצאים נרחבים.
מפגש וסיור עם ד"ר אבי סולומון ,מנהל

ניפגש אי"ה ביום שני א' בשבט ()11.1

חפירות הכותל וכניסה לאתרים שטרם
נפתחו לציבור.

והפעם ...חודש שבט.

ב( 16:45-רבע לחמש) בבית הילדים

(למגיעים עצמאית :מפגש בשער יפו
בשעה )16:15

פרטים נוספים בבית הילדים.

יום שני ,א' בשבט11.1 ,
יציאה ,15:30 :חזרה משוערת.21:00 :

בואו בשמחה,
מזל גוטליב

קפה ועוגה – עליכם.
א-א
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מומלץ ביגוד חם
שערי ירקונים פתוחים לכל

סרט קפה
הנכם מוזמנים
למפגש עם הבימאית קייטי גרין (בוגרת "מעלה")
בנושא:

העולם שייך לצעירים? מתחים ייחודיים בהתבגרות של נוער דתי
במפגש יוקרנו שני סרטים:
 זר לא יבין זאת  -סיפורו של שטח ההפקר בין הצלחה לכישלון ,בין אמונה
לאבדון ,ומה שמתרחש בשוליים הלא רשמיים של בית המדרש.
 אובר דוס – קומדיה רומנטי ירושלמית ,על דתי לייט המתחזה לדוס ,ומה
קורה כשהאמת מתגלה.
המפגש יתקיים באולם של מרכז יום לקשיש ביום שלישי ב' בשבט  12.1בשעה 20:30
ו .תרבות וחנה נחליאל

דרך צלחה!
אשל טסלר התגייס לעורב גבעתי ,אמנם חלפו כבר חודשיים
מהגיוס ,אך עדיין לא מאוחר לאחל הצלחה רבה ושירות מועיל
ומספק.
ברכת "ברוכים הבאים" לארד אריאל ולדפנה גוטליב שהשתחררו מצה"ל.
ארד הצטרף לצוות ענף המזון ודפנה לצוות הגיל הרך.
מאחלים לכם השתלבות נעימה בחברתנו ותקופה של עשייה משמעותית.
איחולים חמים גם לניבה טסלר שסיימה בהצלחה קורס מפקדות בעיר
הבה"דים .תשובץ כמפקדת טירונים במקצועות משאבי אנוש .כל הכבוד! גאים בך!

אוהבים  -ועדת צעירים
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שולחנו של אסף
אסיפת חברים  -במוצ"ש שעברה המשכנו

שנים רבות .בדברי פרידה מהפורום

בדיון על תקציב  .2016שמענו סקירות
מעניינות של חברינו על הענפים שבניהולם

התמקד נחמיה באתגרים שעומדים בפני
התנועה בעתיד .כתבתי בעבר על כך

ו על ההשקעות המתוכננות בשנה הקרובה.

שרובנו לא ממש מודעים (שלא לומר

ניתן לראות שפרנסתנו נשענת על הענפים

ציניי ם) לנעשה בתנועה ,ולחשיבותה

הוותיקים והמסורתיים וזאת למרות

והשפעתה .אבל מי שמזדמן לו "לצאת

השקעה משמעותית בשנים האחרונות

החוצה" מידי פעם ,זוכה לשמוע ולהבין

בכיוונים חדשים .כולנו תקווה שנראה

וגם להעריך את התרומה והמשמעות של

ברכה והצלחה גם במסורתי והמוכר וגם

תנועת הקבה"ד ,ואת פועלו האישי של

בחדשני .במוצ"ש הקרובה נמשיך בדיון
על התקציב ,וכשזה יסתיים נשוב לדיוני
הבנייה .האם נתקדם אי פעם מדיונים

נחמיה במסגרתה.
עכשיו כבר ידוע לכולם ,שצביקי טסלר,
חברנו שהיה אמור להחליף את נחמיה

לעשייה בנושא זה? ימים יגידו .אישית,

וכבר היה בעיצומה של החפיפה ,לא יכנס

אני לא מאוד אופטימי ,הלוואי שאתבדה.

לתפקיד .לפני כשלושה שבועות פנה

הקבה"ד ואנחנו  -אחת לחודש בערך
נפגשים מזכירים מקיבוצי התנועה ,בכל

מפכ"ל המשטרה לצביקי בהצעה  /בקשה
להתגייס לתפקיד בכיר במשטרה .צביקי

פעם בקיבוץ אחר .מבחינתי זהו פורום
חשוב ומעניין להתייעצות ולימוד

נדרש להחליט בתוך ימים ספורים .לאחר
שעדכן את המזכירות והתנועה וקיבל את

מניס יונם של אחרים .מפתיע לגלות
שלמרות השונות הגדולה בין הקיבוצים,

ברכת הדרך ,נענה צביקי להצעה ,והוא
יכנס בימים הקרובים לתפקידו כראש

יש הרבה אתגרים ודילמות שמשותפים

אגף התכנון במשטרה בדרגת ניצב

לכולם .השבוע התארחנו בטירת צבי.
ביקרנו ב"אימפריית התמרים" ,ענף
חקלאי מפואר המפרנס את הקיבוץ

(המקבילה לאלוף בצה"ל) .ברכות חמות
לצביקי ולכל המשפחה ואיחולי הצלחה
רבה בתפקיד החשוב והמאתגר שקיבל על

בכבוד כבר עשרות שנים .בסיום המפגש
נפרד הפורום מחברנו נחמיה רפל
שמסיים בימים אלו קרוב ל –  9שנים
כמזכ"ל התנועה .ניתן לחוש בהערכה

עצמו .בתשובה לשאלה מדוע לא היתה
הודעה מסודרת בקיבוץ על המינוי
המתוכנן ,אסביר שכיבדנו את הבקשה של
הארגון שלא לפרסם את העניין בטרם

הרבה לה זוכה נחמיה בזכות אישיותו
ופועלו הרב והמשמעותי בתנועה לאורך

יסתיימו כל ההליכים הנדרשים ובטרם
יצא פרסום רשמי מטעם משטרת ישראל.
13

.

נר זיכרון
א'
א'
א'
ב'
ד'
ד'
ה'
י"א
י"א
י"ג
י"ד
ט"ו
י"ט
י"ט
כ'
כ"א
כ"א
כ"א
כ"ה
כ"ו
כ"ז
כ"ח
ל'

בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט

תרצ"ו
תשנ"ג
תשס"ב
תשע"ה
תשנ"ט
תשס"ו
תשנ"ב
תשמ"ד
תשע"ה
תשע"ג
תשכ"ב
תש"ס
תשנ"ו
תש"ס
תש"ס
תשס"א
תשס"ט
תש"ע
תשע"ה
תשנ"ז
תשל"ח
תשס"א
תשנ"ט

אריה פילכנפלד
שולמית (שולה) עפרוני
עליזה זלקינד
עדה דיטור
מרדכי חיות
מנחם (ורנר) אלון
יחיאל-אליעזר גרוס
בנימין-זאב בן יהודה
יוסף טפל
זלמן בן טובים
אייל-יקים גלס
חנה יפרח (רפל)
יצחק אשר
גלה ברטוב
טובה אלטמן
ברכה גרוז'נסקי
מרדכי לוי
אברהם קריק
אלקה אביטל
דב מוזס
רחל (קטה) נעמן
הילדה אדמנית
שושנה מוזס
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לוח הודעות
מרפאה
אחות תורנית בשבת פרשת "וארא" –אחות בית סביון
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:
יום ראשון 17:30-14:30
יום שלישי 13:00-09:30
יום רביעי 16:00-14:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-






העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה-מדרשת ח"י
יום א' ,כ"ט בטבת  8:45 - 10/1חוג תנ"ך  /חנה לבל.
החוג עם אפי זיו לא תתקיים.
יום ב' ,ר"ח שבט  10:15 - 11/1הרצאה" :בין דגניה לכנרת" – חולמים וחלוצים
מרצה :דוד אלבלדה.
יתקיים בזאר בגדים עם צביקה בין השעות 9:00-12:00 :במבנה מרכז היום
נשמח לראותכם!
(יד שנייה)
בשבועיים הקרובים יוצגו במקום פריטים לא מסומנים
ששהו זמן רב בארון "אבודים" אשר בקומה א'.
מוזמנים לבוא בשעות הפתיחה ולבדוק  -אולי תמצאו פריט שאבד לכם.
לאחר שבועיים הפריטים יימסרו למוסדות חיצוניים.
בברכה
ליאורה ואושר

תרבות  -חודש שבט
מכירת רקפות בלובי של חדר האוכל -
ביום שני ,ר"ח שבט,11.1 ,
מ  18:00 -עד .20:00
ניפגש כולנו לאירוע הנטיעות המסורתי
 ביום שני ,ט"ו בשבט.25.1 ,שימו לב לפעילויות "חודש ירוק" מטעם המועצה
האזורית.

ועדת תרבות
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היום ָה ַא ֵחר /
מוּל ֹ

אברהם שלונסקי

כַ מָ ה עֹּצֶ ר לִ בְּ לּוב פֹּה!
כַ מָ ה חֹּמֶ ר ֶשל ֶדלֶק!
"הזָ הַ ר .סַ כָ נָה"!
וְּ הַ כְּ תֹּבֶ ת הַ זֹּאת ִ :
יֵש יַלְּ דּות הַ חוֹּזֶ ֶרת אֵ לֵינּו כְּ פֶ לֶג.
כְּ חֶ זְּ יוֹּן-הַ ָש ָרב יְּ לַהֵ ט ְּדיו ָֹּקנָה.
ִמכֹּל נִיעַ -עַ פְּ עַ ף ִמ ְּש ָתאֶ ה ִהיא נִ ְּט ֶללֶת.
ִמכֹּל הֶ גֶה נִ ָתר כְּ י ֹּונָה ִמשוֹּבָ ְך
ֶשפָ גַע ּב ֹּו חַ לּוק אֳ בָ נָיו ֶשל הַ ֶילֶד
ּבְּ ש ֹּוגֵג
ּבִ ְּמשּובָ ה
ּבְּ הֶ ָאח!
אֵ יזֶ ה פֶ תַ ע שוֹּבָ ב .אֵ יז ֹּו אֶ בֶ ן ש ֹּו ֶגגֶת
ֶשל ִחיּוְך ְּמכַפֵ ר ֶשל פִ יּוס אֲ בִ יבִ י
ּבִ י הַ ּב ֶֹּקר ָקלְּ עּו הַ מַ ְּראוֹּת ֶש ִמ ֶנגֶד
הַ ּקוֹּלוֹּת ֶש ִממּול
הָ ֵריחוֹּת ִמ ְּסבִ יבִ י.
צַ מָ רוֹּת ּופָ נִים
ֲענָפִ ים וְּ כַפַ יִ ם
כְּ ל ְָּמדּו מֵ חָ ָדש לְּ לַבְּ לֵב וְּ לִ ְּצחֹּק.
וְּ הַ כֹּל וְּ הַ כֹּל ּבִ י כו ֵֹּרע אַ פַ יִ ם
מּול הַ יוֹּם הָ ַאחֵ ר הָ ע ֹּולֶה מֵ ָרחוֹּק.
על השירים – יצחק ברוכי
למערכתbimkomon@gmail.com :
הכתובת למשלוח מאמרים
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