שבועון קבוצת יבנה
ט"ו בכסלו תשע"ט
()23.11.18

ארו וַ יִ ָּש ֵקהּו; וַ יִ ְבּכּו" (בראשית ל"ג ,ד')
"וַ י ָָּּרץ עֵ שָּ ו לִ ְק ָּראת ֹו וַ יְ חַ בְ ֵקהּו ,וַ יִ פֹל עַ ל-צַ ּוָּ ָּ

שבת פר' וישלח
צאת השבת–17:17

כניסת השבת 16:15 -
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שבת פר' וישלח
ליל שבת
16:15

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת וערבית שיעור בפרשת השבוע  -אברהם שטיין

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של נחמיה רפל

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

שעת הדל"נ תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת  /לאחר התפילה שיעור "צורבא מרבנן"
17:17

צאת השבת

 –13:30הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
 – 13:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

לבר המצווה אופיר הראל ,להורים עציון ויעל ,לסבא דוד ולסבתא חנה.
לנדב וחיה גדיש לנישואי אפרת וישי אייל .
ליהודה-צבי ועליזה רוטשילד להולדת הנכד ,בן לאיילת ועמנואל.
לשירה ונדב כהן (בתושבות) להולדת הבת.
לחנה שבט להולדת הנינה ,נכדה למורדי ואלונה ,בת לאיילת ואריאל.

זמני תפילות
מנחה-לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 16:30
מנחה-ערבית בשכונה הצפונית בשעה 16:30
בשכונה הדרומית – מנחה –  ,16:30ערבית – 20:15
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" ַה ִּצילֵ נִּ י נָ א ִּמיַד ָא ִּחי" /

ערן שטיינר

מעגל אחינו כולל קודם כל את המשפחה

ָאחי"!
"הַ ִצילֵנִ י נָּא ִמיַד ִ

ממנה אנחנו שואבים את בסיס חיינו
המשותפים .ליחס הטוב הנבנה בין בני אדם

עזור לנו ,ה' ,להסתדר קודם עם אחינו כל
בית ישראל .וככל שנהיה מאוחדים יותר

לאחיו הביולוגיים יש חשיבות רבה ,ואם
חס ושלום הוא חסר ,הרי זו מלחמת עולם.

בכל המעגלים שהזכרנו ,יתקיים בנו המשך
"מיַד עֵ ָּשו".
הפסוקִ :

מעגל חיינו השני כולל את היישוב ,הקהילה
ומקום העבודה בהם אנחנו חיים ,שם אנחנו

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.
ועוד מהפרשה

מבקשים חיי קהילה שבהם ִאיׁש ל ֵרעֵ הּו
לרעֵ הּו יֹאמַ ר שלום .ואם חס
יַעְ זֹר וְ ִאיׁש ֵ

ה' שלח אותי לעולם .ראוי לאדם שישאל
כמה שיותר פעמים":לשם מה נשלחתי

וחלילה לא  ...שלא נדע!
מעגל נוסף הוא של השבט ,המגזר וכל העם

לעולם?"
נתקע לנו הוויז ואחרי זמן מה שוב נדלק.

שבו אנחנו מבקשיםַ":אחד אותנו ה'".
האם נגד אויבינו או בעד אחינו כל בית

בבית הקברות שעל המסך מתקבלת
ההודעה" :הגעת ליעד"!

ישראל?!
בעֵ ת צָּ ָּרה לְ ַי ֲעקֹב אנחנו נוטים להתאחד

רגע ,רגע ,ועוד לא הספקתי כלום בחיים ...
חבל  ...כמו שהרב אמר לי השבוע:

(חוץ מהפוליטיקאים).
בעת שגרה ליעקב ,האם אנחנו מתאחדים?

"וְ החי יִ תן אֶ ל-לִ ּבוֹ" (קהלת ז' ב)
שבת שלום

בתכלס ,מה יעקב מבקש בפרשתנו?
ברוך דיין האמת

לחברנו הרב אייל זנה
השתתפותנו בצערך ובצער משפחתך
על פטירתו של אביך

עמוס-ינון זנה
קבלו את תנחומינו
בית קבוצת יבנה
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ביום שלישי התקיים ערב לזכר בנינו וחברינו .בפני הקהל שהתאסף
באולם האירועים סיפר ניר רובין "החובש מבינת ג'בל" ,על הלילה ששינה
את חייו .לפני שעלה ניר לבמה ,נשאה דינה ספראי את הדברים הבאים:

להמשיך /

דינה ספראי

מתוך מציאות חיי/חיינו ,הפכה אצלי

לכל אחד היה "כוח משיכה" ייחודי לו.

המילה "להמשיך" לסוג של הוראת קבע.

בחרתי לציין את מי שחיו כאן ללא
משפחה :ראובן קרמר ההולנדי עם

מה משך את האנשים להגיע לכאן? מי

הצבעוניות והעסיסיות .ציפורה קאהן

שמכיר את כתבי רודי הרץ ,דוד בית

הנחושה ,המתמידה והזקופה ,ומרדכי

אריה ,שלמה נחליאל ועוד – ברור
שפיעמה בהם התחושה של הרגע

וייזר נושא משא הגלות ,הדעתן
והתכליתי .שושנה וייס  -כמעט תמיד

ההיסטורי .הם האמינו שהם יוצרים לא
רק דרך חיים ומקור פרנסה ,אלא גם

במאור פנים ועם חברות אמת ,וארנה
הכט שגלגולי הצחוק שלה עדיין בפס-

תרבות יהודית ייחודית :שמחת בית
השואבה (כתיבה של יצחק אשר) ,עיצוב

קול שלי .ולטר אפשטיין ,הדקדקן
והמתמיד עם הומור יקי דק ,שתרם כמה

של תפילה בארץ המתחדשת (מכל

אמרות כנף יבנאיות .מי שהיה אז ,זוכר

פרלמן) ,משנה דתית (צוריאל אדמנית -

גם את דב שטרן ,מותג הדואר הבלתי

זכינו בשלושה
הבולט שבהם).
סטודנטים ,פעילים חברתיים (דב רפל

נלאה ,חרוץ וסקרן ,את גדליה קוגלמן
הבנאי המיתולוגי היסודי ,מלא הכרת

מרדכי חיות ודוד הישראלי) שהתוו עם
חבריהם חינוך מעורב ושוויוני עם

הטוב ,וקלרה לוי עם העושר התרבותי,
האינטלקט ואהבת האדם .למרות

השכלה רחבה.

הייקיות והנוקדנות של החיים – כל אחד
מהם היה בן או בת בית אצל משפחות

נמשכו ובאו אחרי החזון והמעשה

שפתחו את לבם בפניהם.
המייה של געגוע מתמשך אל הצעירים,

לכן בחרתי לגלגל כאן את השורש מש"ך.

הגדולים ,גם חיי היום-יום .חברים
וחברות שקמו יום יום לעמל יומם בענפי

שנפרדו מאיתנו לשלום בדמי ימיהם.
אציין את מי שנפרדו מאיתנו בתאונות

הקיבוץ ,מסנדלריה ונגריה ועד לשדות,
לבעלי חיים ומפעלים ,מהגיל הרך ועד

מחוץ לשירות הצבאי :אלדד רון וישראל
ינובסקי ,גדי הרטום ,אחי ,מתי מוזס,

לסירי המטבח .מושכים בעול.
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אלקנה הישראלי ,תמר הורן ואריה בר-

להמשיך .להמשיך וללכת .למרות

דרומא.

שרבים כל כך כבר אינם איתנו ,ולראות

ניזכר במי שליווינו בחוליים והשאירו
הורים ,בן או בת זוג ,ילדים וחברים.

את מה שממשיך ,ומה שנולד ,ומה
שנוצר .לדעת שלהמשיך זה לא בהכרח

זוכרים את קולותיהם ,את מתאר
פניהם ,את הדרך שבה חיו .מי שהם היו

להשאיר הכל אותו דבר ,ולהמשיך
לאחוז במקורות החיים ,בצמיחה,

בשבילנו .רבים הבתים שהשילוט עליהם
מספר על זוגות שחיו פה חיים שלמים -

בנקודות מבט חדשות ,כאלו שישאירו
את זכרם לא כמחוייבות תוקעת ,אלא

ואינם .הקיבוץ היה מרכז חייהם

כהשראה נמשכת ומתקדמת.

וחותמם טבוע בו.

"הָ לֹוְך יֵלְֵך ּובָכֹה נֹשֵ א מֶ שֶ ְך הַ ז ַָרע בֹא
י ָבֹוא ב ְִרנָה נֹשֵ א אֲ לֻמֹתָ יו" (תהילים קכ"ו).

המפגש
יתקיים בבית
האדום

בין הקישורים  -מקישורים וירטואליים לכישורי חיים
הרצאה בנושא תינתן ע"י גלעד האן ,חוקר עבירות ופשעי מחשב.
ההרצאה תתקיים ביום שלישי ,י"ט בכסלו ( )27.11בשעה  20:30באולם האירועים,
ותעסוק בשאלת גלישה נכונה ובטוחה ברשתות החברתיות,
שאלה המעסיקה רבים מאיתנו בחיי היום יום.

הציבור מוזמן.מרכזת החינוך  -נירית אפרתי
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מן הארכיון /

יסכה כוכבא

ברצוננו לשתף אתכם בכמה נושאים

מכתבים מהולנד ,מבני המשפחה של

הקשורים בפעילות הארכיון ושימור
מורשת הקבוצה .בארכיון עובדות עפרה

יצחק מזמן מלחמת העולם השנייה .עוד
נמצאים מכתבים מתקופת מלחמת

עמיר ,אתי ליברמן (יום בשבוע) ,ואנוכי.
יחד אנו שוקדות לטפל הן בסידור

העצמאות בין יצחק " -החייל הגיבור"
שנשאר ביבנה ,ובין מרים ,אז אם לאפרת

ורישום ,והן באיתור החומרים על-פי
הצרכים השוטפים .כל המעוניין לחפש

הפעוטה ולדיצה התינוקת ,בזמן הפינוי.
תיקים עבי כרס של מכתבים נשמרו

חומר אצלנו  -מוזמן לבוא ,לאחר תיאום
מוקדם.

מהתקופה בה הייתה המשפחה בשליחות
בני עקיבא בארצות הברית ,בשנים -1967

במאמר לפני כארבע שנים ,הזכרתי את
העיזבון של משפחת יצחק ומרים אשר

 .1970בישראל באותה תקופה הייתה
מלחמת ההתשה ,חיילים נופלים ,וגם

ז"ל .ובכן ,לאט לאט החומר מויין וסודר,
וכך זכינו לראות כתבים רבים שנכתבו

אצלנו ,ביבנה ,קורים דברים .על הכל-
הכל אפשר לקרוא במכתבים אלה ,כשכל

לאורך השנים ,רבים מהם פותחים בפנינו
צוהר לעבר הרחוק .לשני בני הזוג היה

אחד מהכותבים מתמודד וחווה את
הדברים בדרכו! אני חשה צורך להודות

כבוד רב למילה הכתובה .כך מצאנו את
עצמנו ממיינות הרבה הרבה חומר,

לבני המשפחה ,בעיקר לאפרת ,שהפקידה
את העיזבון בידינו ,וסייעה רבות בפיענוח

שתקצר היריעה מלפרט .אסתפק בתיאור
כמה מהדברים :יומני העבודה של יצחק,

החומר.
עוד קלטנו בשנים האחרונות מסמכים

המשקפים התלבטויות של מחנך בעליית
הנוער ושל ילדי הקיבוץ הראשונים,

מעניינים מביתו של משה-אריה זלקינד,
בעת המעבר ל"בית סביון" .משה-אריה,

התכתבות אינטנסיבית בינו ובין קרובים,

ששימש כ"כתבן החצר" ,שמר במסירות

מכרים ,ולעיתים גם עם אנשי שם.

מודעות שניתלו על לוח המודעות,

מכתבים שנכתבו אל מרים מחברותיה
ברודגס ,בעת ששהתה בהבראה ,בהם הן

שלטים ,ומכתבים .את חלקם מציג ישיב
תדהר ב"בית האדום".

מתארות את הנעשה שם .המעיין בהם
יתוודע לסיפורים ,רכילויות המתהלכות

חומרים מעניינים מהעבר של גרעין עציון
הגיעו מבית עמליה ליברמן ז"ל ,ביניהם

בחצר המשק ,דיווחים על התינוקות
והילדים ,כעסים ושמחות .כן נמצאים

מכתבים שנשלחו בעת שהבנים היו
בהיאחזות ,וגם האופרטות אותן שרו

-
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במסיבות הנישואין ,המתובלות בהרבה

המבנים והנוף ,ואליה מונדרר כתבה

הומור מקומי .כל אלה מצטרפים

סקירה בנושא השפעת האידיאולוגיה

לחומרים שנשמרו בבתי חברים ,שלאו
דווקא תכננו שהם יגיעו לידינו ויהפכו

על תכנון "הנקודה" שלנו .יואב איתן
הגיש עבודה מעניינת על הקמת בית הספר

לנחלת הכלל .אך אנו משתדלים לפעול
תוך התחשבות בכבודם ובפרטיותם של

ביבנה ,ועוסק במחקר על משנתו של
צוריאל אדמנית .על ההתנהלות

הנוגעים בדבר.
גם סרט יפה קיבלנו לאחרונה :לאחר

הביטחונית טרם מלחמת העצמאות כתב
חי-רואי כהן( ,נשוי לנכדתה של חנה

פטירתם של גדליה ועדה דיטור ז"ל,

שבט) ,ועל ויכוח בסוגיית הלנת הילדים

העבירו בני המשפחה סרטים שצילם

בשנת תשט"ו כתב זכרי וינר( ,חתנם של

גדליה במסרטה שלו ,והם עברו
דיגיטציה .כך אפשר לראות לא רק

דני ונעמי הרץ).
נושא אחר בו רצינו לשתף את קוראי
העיתון הוא אתר "מורשת קבוצת יבנה",
מבית "קהילנט" .לא פעם אנו מתבקשים
למצוא צילומים או לתת מידע בסיסי על
יבנה .אנו שמחים לעשות זאת ,אך רצינו
להזכיר שבהחלט כדאי להיעזר גם באתר
שלנו ,אליו הוכנסו חומרים רבים הקשורים
בקבוצה בעבר הרחוק ובעבר הקרוב יותר.
פריט חשוב שנמצא שם הוא "סרגל
תאריכים" ובו רשימת האירועים
המשמעותיים לאורך השנים ,בתוספת
צילומים רלוונטיים .עוד ניתן לצפות שם
בתמונות של קבוצות שונות ,ביניהן :ילדי
יבנה לפי הכיתות ,ענפי המשק ,מבנים
מרכזיים ועוד .כך שמי שמחפש חומר –
מוזמן לגלוש ,לקרוא סיפורים נבחרים,
להתרשם ,ואף "להוריד" לעצמו תמונות.
במידת הצורך אפשר לקבל עזרה מחברי
הצוות .מומלץ לעיין!

תמונות "סטילס" אלא גם סרטון משנות
ה 50-וה 60-של המאה הקודמת :בר
נסיעה
אריאל,
של
המצווה
ב"אוטומוביל" לים ,ילדים משחקים
בנדנדה ועוד.
כאשר אנו מסדרות ורושמות חומרים
ארכיוניים ,בעיקר חומרים כתובים ,אין
ביכולתנו לדעת עד כמה הם ייפתחו
בעתיד ,ועל-ידי מי .בני משפחה
המחפשים שורשים? חוקרים? יוצרים
וסופרים המחפשים חומר היסטורי?
במקרים מסוימים יש עניין היסטורי
דווקא בעדות לא פורמאלית של מי שהיו,
שמעו ,והשיחו לפי תומם .ואכן,
סטודנטים לא מעטים מגיעים אלינו,
חלקם בנינו ומקורבים .רשימה חלקית:
ענבר מניס הכינה עבודה מעמיקה על
המעבר להלנה בבית והשפעתה על
7

למעוניינים  -ניתן להירשם להסעה ,במשרד אצל מרים/יפעת עד יום שני בשעה  .12:00התשלום באחריותכם.

דותן ספרים  -תערוכה
מכירת ספרים בהנחות גדולות
תתקיים בחדר האוכל הדרומי
ביום רביעי ,כ' בכסלו ()28.11
משעה  16:00עד שעה 19:00
במקביל תתקיים פעילות לילדים במשטח( .ע"כ הסבר מורחב באירועי תרבות)

בואו בשמחה  -אסתר יוסף ועדנה תדהר
8

תרבות מתנ"ס חבל יבנה
✓ ביום שלישי י"ט בכסלו ( )27.11יתקיים בהיכל התרבות בגבעת וושניגטון
המופע הגדול והמרהיב "מגילת המנגינות" לכבוד  70שנה למדינה .המחיר 20
 ₪לכרטיס רגיל ,ו ₪ 10-לחברי קהילה תומכת.
מרכז יום  -מדרשת ח"י
ביום ראשון ,ספר ירמיהו עם חנה לבל בשעה .8:45
השבוע
!

אירועי תרבות– ועדת התרבות
ערב נשים
נשים יקרות ,אתן מוזמנות לערב מרגש וחווייתי
ביום ראשון ,י"ז בכסלו ( )25.11במשטח
בתוכנית :ארוחת ערב חלבית מפנקת בשעה 19:30
ומופע של היוצרת והזמרת חלי ראובן בשעה 20:30
מוזמנות בשמחה  -ועדת התרבות והצוות המארגן

לקראת חנוכה
✓ביום רביעי ,כ' בכסלו ( – )28.11הציבור מוזמן פעילות יצירה ברוח חג החנוכה עם
בנות השירות הלאומי במשטח בין השעות17.00-18.00:
כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן ...
מוזמנים ביום שני ,כ"ה בכסלו ( )3.12למופע טאיקו לייף עוצר נשימה,
לכל המשפחה -בשעה  17.30במשטח.
את הערב יפתחו נגני ההרכב המוזיקאלי שלנו ,בניצוחו של אופיר זקס.
הדלקת נרות וסופגניות.מוזמנים עם הרבה שמחה ואור.
ביום רביעי כ"ז בכסלו (–)5.12טיול עששיות בחבל מודיעין .פרטים והרשמה בלוח המודעות.
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טיול בהולנד-המשך המסע /

מרדכי בר-דרומא (גוגל)

מדי בוקר ,תכננו להגיע למועדון השחייה

של  100ק''מ מזרחית לאמסטרדם ,לפארק

האזורי .ברשותכם אנסה לתאר את פלא
העולם הזה .בריכת השחיה נמצאת בתוך

שנקרא ''דה הוחה פלואה''
) National Parkובתוכו אטרקציה :מוזיאון

(Hoge Veluwe

מועדון גדול שמאגד מערכת
שלמה של בריכות שחייה.

ואן גוך ,השני בגודלו בעולם.
שמו הוא ''קרולר-מולר''( .על

בהולנד לא חסרים מים
מתוקים ,כך שאין בכלל

שם אדם פרטי שרכש את
שמורת הטבע הנפלאה הזו

בעייה .לא מרגישים שיש
כלור במים ,הבריכות משתרעות על שטח

בשנת  .1935זוהי תרומתו).
הגענו לפארק .הנסיעה הייתה שקטה ולא

נרחב ,ישנה בריכה למנויים ובריכה
לאחרים .הכניסה עולה  6יורו וזה כולל

עצבנית ,כאשר לאורך כל הדרך נוסעים
הולנדים עם ילדיהם ונכדיהם באופניים,

השאלת ציוד ,ואפשרות ללוקר פרטי.
נכנסים לבריכות דרך מקלחות ויוצאים

בשבילים של עשרות ק''מ .לא יעלה על
הדעת שמישהו יפריע להם בנסיעתם ,כי

בצורה דומה על בגדי הים ,ואז עוברים
למלתחות הנפרדות .בכל בריכה מסתובבים

בהולנד בכלל ,ובפארק בפרט ,מכבדים את
המדוושים .הגענו בשלום לפארק ,החנינו

מצילים מסביב לבריכה כל הזמן .בנוסף יש
בריכה גדולה ,טיפולית ,לגמלאים .המים

את הוולוו באחד החניונים .בכל חנייה
ישנם מצבורי אופניים ,והם במצב מצויין,

נקיים וצלולים כראי .יש בריכה נוספת -
מיוחדת לנכים .יש בריכה לשחי צורנית

וכל הרוצה לרכב  -יכול לעשות זו ולפדל
כאוות נפשו ,וכך עשינו .התפלאנו כאשר

(אומנותית) ובריכה להורים וילדים שבאים
לבלות .ואחרונה חביבה  -בריכה עם גלי ים

מישל אמרה לנו" :תבחרו לכם אופניים
וניסע לבלות באטרקציות" .עברנו כמה

ומפלי מים ,משחקים ומזרונים ,וכמה

ק''מ והגענו לבית קפה ,מבנה מאוד מרשים

מצילים בהיכון כל הזמן .להורים המחכים

העשוי מעץ יפהפה .ארוחת הבוקר מבוססת

בחוץ ,מעבר לזכוכית ממנה משתקפות
הבריכות ,יש בית קפה ועוגה במחיר זול .זה

על ירקות ומאכלים טבעוניים ולחם כפרי
וכמובן ,איך לא ,גבינת עיזים הולנדית,

בילוי המתמשך מ 6:00-בבוקר עד לשעות
הערב .כל זה בדרום אמסטרדם ,קרוב

והריחות של הקפה המהביל וריח העוגות
משכר .הריח הזה מתערבב עם ריח גבינת

לשדה התעופה סכיפהול .למחרת חיכה לנו
יום עמוס ומסמר הטיול .הייתה זו נסיעה

העיזים המנובבת .הישיבה בחיק הטבע
ממש משובבת ,משהו משהו ,וגם אנו הזמנו
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משהו להרוות ולהשתיק את רעבוננו ,ואכן

נתנה לי הסבר מאד מעניין .הסתובבנו

הלגימות היו מאד טעימות .ההולנדים לא

שעתיים ולא הכל ראינו .גם שם ריח הקפה

שמו לב שהוצאתי מהתיק את גבינת העיזים
שקיבלתי מרמי צרויה ,ושמתיה בבאגט.

והשטרודל הכניענו .הכל על טהרת הרבנות
ההולנדית.

להשתלב בקרב הסועדים ולהתבונן בהם זו
חוויה .התחנה הבאה  -מוזיאון לחיות

יצאנו לקחת את האופניים שלנו ולא
מצאנום .שאלנו את מישל בת הדודה והיא

השמורה .גם הוא מסודר בטוב טעם .על ידו
חנות למזכרות הולנדיות טיפוסיות .עוד

צחקה ואמרה" :כאן זה כמו קיבוץ ,הכל
שייך להכל .תבחרו אופניים אחרים ,מה

מלכודת תיירים מפוארת במחירים ממש

שמתאים לכם וקדימה" .כמה פידולים ,או

זולים .דיוושנו עוד שעה קלה במישורי

אם תרצו כמה דיוושים .והאופניים טסים

הפארק ,והאופניים טסות מאליהן .הגענו
לאטרקציה המרכזית ,הלא היא מוזיאון

וטסים בין האילנות ,ובסוף פידלנו ופידלנו
ולמכוניתנו הגענו ,איזה יופי העצים

ואן גוך .שם להבדיל  ...משלמים שמונה
יורו לכרטיס כניסה ומקבלים מכשיר אשר

הענקיים והשלכת ,החורש והמים .השמש
יורדת ,ותם עוד יום שכל כולו היה חלום.

מסביר באנגלית ובשפה אחרת על התמונות
השונות .בתי יסכה ,שלמדה על ואן גוך,

עבורנו כל מסענו בהולנד היה הגשמת חלום.

מתנות לקראת חג החנוכה
מכירה של תכשיטי גצי
ביום חמישי ,כ"א בכסלו29.11 ,
בלובי חדר האוכל מ 11:30-עד 13:30

מוזמנים לראות היצע חדש של תכשיטי גולדפיל
המתאים גם לנערות.
נשמח בבואכם -גצי ורויה
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ערב הוקרה למתנדבי ולפעילי המועצה
ביום ראשון התקיים במועדון בבן זכאי ערב
הוקרה למתנדבי ולפעילי המועצה ,בהשתתפות
למעלה מ 200-משתתפים .זוהי הפעם הראשונה
בה מתקיים ערב משותף מסוג זה לכלל מתנדבי
המועצה.
בתחילת הערב נשא דברים ראש המועצה ,משה
ליבר ,שדיבר על החיבור בין אנשי המקצוע
במועצה ,במחלקות השירותים החברתיים
והביטחון לבין המתנדבים  -חיבור שהוא מופת
לקהילתיות ולאחדות השורות .ליבר ביקש להודות
לרכזת המתנדבים במועצה שולמית אנגל ועו''ס
קרן אופיר פולק על פרי עמלן ,לקידום תחום
ההתנדבות בחבל .כמו כן ,הודה לישראל ליברמן
מבני דרום ושרה לייטנר מניר גלים על שנים של
התנדבות ותרומה לקהילה.
אורלי אהרוני ,מנהלת המחלקה לשירותים
חברתיים במועצה ,ציינה אף היא את פעילותם
רבת השנים של ישראל ושרה ,כאשר ישראל,
לאחר שנים רבות של נתינה במועצה ובגיל - 84

ברכות שלמוליק ליברמן
עם עלייתו בדרגה

(מתוך עמוד הפייסבוק של המועצה)

משאיר אחריו חותם והיסטוריה
של עשייה .שרה ,שלא יכלה
להגיע לטקס בשל שמחה
משפחתית ,זכתה גם כן לברכות
ולהערכה רבה על התנדבותה בקרב המבוגרים
בניר גלים ובעמותה לחבר הוותיק במועצה.
בהמשך ,נציגי בן זכאי ,יו''ר הוועד  -אורי גואטה
ועפרה אלמוג  -רכזת הוותיקים במושב ,הודו
לבאי הערב על הזכות שניתנה למושב לארח את
מתנדבי ופעילי המועצה.
כמו כן ,במהלך הערב התקיימה הרצאה מרתקת
של עופר בן דור על התמדה ,השגת יעדים,
העצמה ,אמונה ,התנדבות ללא גבול והרמת קרנם
של בעלי צרכים מיוחדים בחברה .בסיום הערב
הוענקו דרגות ותעודות הוקרה והערכה למתנדבי
המתמיד על ידי ראש המועצה משה ליבר ,מפקד
בסיס המתמיד במועצה רן פריינטה ומפקדי הנפה.
בסיומו של הערב המוצלח ,הושקה אפליקציית
המתנדבים החדשה של המועצה.
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פרידה מפעילים
השבוע קיימו פעילי התנועה אירוע פרידה

גם מיצחק קרליבך שנרתם למשימה

מ 4-חברים שסיימו את עבודתם

בתוך משואות יצחק כמנהל קהילה לאחר

האחרונה.

כשנתיים וחצי בתנועה .קרליבך ניהל את

בתנועה

במהלך

השנה

הראשון והוותיק שבהם –אבישי טבת,

מחלקת מעורבות חברתית שהוקמה

שיצא לגמלאות אך עדיין עוסק בליווי

מחדש ב'משמרת' שלו ,והיה איש מחלקת

שכולות

ובסיוע

בטחון ויג"ל בתנועה .ואחרונה חביבה –

דרך

מועצות

נירית אפרתי מקבוצת יבנה ,שהקימה

אזוריות שקונות את שירותיו .שרגא וילק,

יש מאין ,ועיצבה את תחום הגיל הרך

שבימים אלה כבר אורז מזוודות לקראת

בתנועה,

במסירות

שליחות בבואנוס איירס .שרגא הוא

ובמקצועיות רבה ,עד שנקראה לדגל

הראשון מאנשי משואות יצחק שנכנס

לנהל את החינוך בקיבוצה .אנו מאחלים

בטבעיות לפעילות בתנועה והקים וניהל

לכל הארבעה הצלחה רבה בהמשך

במקצועיות ומסירות את מחלקת צמ"ד,

דרכם!!!

נפגעים

ומשפחות

לחיילים

ומשפחותיהם

טיפחה

אותו

ולאחר מכן ניהל את אגף המשק .נפרדנו
שלום לך עזה – עבר הווה עתיד – הכנס השמיני של בארות בנגב
בכנס ה 8-של מרכז בארות בנגב,

בעזה,

שיתקיים ביום שני ,כ"ב בשבט 28 ,בינואר

להחלמה' ובסופו של הכנס – הסיורים

 ,2019יעסקו השנה בנושאים מגוונים

המסורתיים והמגוונים באזור .באי הכנס

בהקשר של עזה :עזה מהאינתיפאדות אל

ייהנו

התזמורת

העידן שאחרי – ח"כ אבי דיכטר; שמשון

האנדלוסית בניצוחו של יורם אזולאי,

ויחסיו עם הפלישתים – פרופ' יאיר

תושב תקומה .פירוט מלא של התכנית

זקוביץ ; רצועת עזה – מהעווים האבודים

ואפשרות להרשמה  -באתר הקיבוץ הדתי

ועד חיים בן יאיר – דן גזית ; וכן סיפורי

 www.Kdati.org.ilודף הפייסבוק 'קבוצת

עבר והווה ,הצצה על הרשתות החברתיות

סיפורה

מליווי

של

מוזיקלי

עלומים – בארות בנגב'.
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עמותת

של

'בדרך

מרפאה
אחות כוננת בשבת–ליזט עפרוני
שעות קבלה של ד"ר אבירם דונסקי:

יום ראשון 16:45-14:30
יום שני 15:30-14:00
יום שלישי 13:00-10:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
שעות קבלה של ד"ר ויקה קמינר:
יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 11:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00
-

בקרוב תהיה חלוקת שתילים נוספת ,למי שלא הספיק לקחת פרחי חורף.
מוזמנים לפנות לישראל זלקינד או חגית שמעון.
החלפת ספק סלולאר
לאחר מו"מ מאומץ ובחינת החלופות השונות ,חתמנו הסכם עם חברת הוט
מובייל .הודעה לגבי אופן המעבר מחברת פלאפון להוט מובייל
ופרטים נוספים יימסרו בהמשך.
עמית חפץ– מרכז המשק
תלושי צדקה
לקראת סוף השנה האזרחית ,אנחנו מזכירים לחברים אשר טרם מימשו את תלושי הצדקה
ומעוניינים בכך ,אנא העבירו אותם לת.ד של ועדת הצדקה ,או ישירות למשרד (יש תיבה בחדר של
מרים ש ).וציינו את שם העמותה אליה אתם מעוניינים לתרום .ועדת צדקה תעשה שימוש בתלושי
הצדקה שלא ימומשו עד סוף השנה.

ועדת הצדקה
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ארועי תרבות בחבל יבנה
תאריך
כ"ג בכסלו

מוצש"ק

פעילות
הסרט "גאולה"

1/12/18
א' בטבת

שעות
20:30

ראשון

מופע של
אברהם טל

ב' בטבת
10/12/18

שני

מופע אור ואש

ד' בטבת
12/12/18

רביעי

"שלושתנו"

ז' בטבת
15/12/18

מוצש"ק

ח' בטבת
()16/12/18

ראשון

"לראות את נאפולי
ולמות"

ט' בטבת
17/12/18

שני

ליל עשרה בטבת

ט"ו בטבת
()23/12/18

ראשון

רומניה

י"ז בטבת
()25/12/18

שלישי

קהילה מטיילת:
דימונה והמכתש
הגדול

7:30

י"ט בטבת
27/12/18

חמישי

יום המאבק
באלימות נגד נשים
יום שמתחיל קשה
ומסתיים בתקווה

18:30

כ"א בטבת

מוצש"ק

הסרט:

9/12/18

כ"ד בטבת
1/1/19
ב' בשבט
8/1/19

ושינגטון
בבני דרום

מופע לילדים

20:00

גבעת
וושינגטון

מופע
מוסיקלי

ערב הוקרה לפצועי
צה"ל  -עם ניר רובין 20:30

גבעת
ושינגטון

מופע

מרכז יום
קבוצת יבנה

הרצאה

בית העדות

עצרת

בבני דרום

הרצאה

יציאה מרחבת
המועצה

טיול

הבלתי רשמיים
שלישי
שלישי

סרט טרום בכורה
מופע של
מפעל הפיס
לנוער בלבד

עם אורי הרפז ,דורית
ראובני ,חנן יובל

29/12/18

מקום

אופי הפעילות

חדר האוכל הדרומי בקבוצת יבנה

הצגה ראשונה-

בגבעת
20:30
17:00

17:00

19:00

20:30

גבעת
ושינגטון
גבעת

₪ 20
הרשמה
אצל רכזי
הנוער
 10ש"ח
 10ש"ח

₪ 10
מתאים
לתיכון
ומעלה
 50ש"ח

 50ש"ח

כנסמיוחדמאד
₪ 40
ותיקות₪ 20 :
תומכת₪ 10 :
חוץ 50 :ש"ח

סרט

 20ש"ח

ושינגטון

"המפוזר מכפר אז"ר"

17:00

גבעת
ושינגטון

ערב שירי אריק
אינשטיין

20:00

גבעת
ושינגטון

15

מחיר
 10ש"ח

הצגה

מנוי
או ₪ 50
לכסא

מופע מוסיקלי

 10ש"ח

רחל /

רחל המשוררת

הֵ ן ָּדמָּ ּה בְ ָּד ִמי זו ֵֹרם,
הֵ ן ק ֹולָּּה בִ י ָּרן–
ָּרחֵ ל הָּ רוֹעָּ ה צֹאן לָּבָּ ן,
ָּרחֵ ל – אֵ ם הָּ אֵ ם.

וְ עַ ל ּכֵן לִ י הַ בַ יִת צַ ר
וְ הָּ עִ יר – זָּ ָּרה,
סּוד ָּרּה
ּכִ י הָּ יָּה ִמ ְתנוֹפֵ ף ָּ
לְ רּוחוֹת הַ ִמ ְדבָּ ר;

וְ עַ ל ּכֵן אֶ ת ַד ְרּכִ י אֹחַ ז
בְ בִ ְטחָּ ה ּכָּ זֹאת,
מּורים בְ ַרגְ לַי זִ כְ רוֹנוֹת
ּכִ י ְׁש ִ
ִמנִי ָאזִ ,מנִי ָאז!
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