ח' אב תשע"ט
()9.8.19

"אֵ לֶּה הַ ְּדבָ ִרים ,אֲ ֶּשר ִדבֶּ ר מ ֶֹּשה אֶּ ל-
כָל-יִ ְּש ָראֵ ל ,בְּ עֵ בֶּ ר ,הַ י ְַּר ֵדן :בַ ִמ ְּדבָ ר
ארן ּובֵ ין-תֹפֶּ ל,
בָ ע ֲָרבָ ה מוֹל סּוף בֵ ין-פָ ָ
וְּ לָבָ ן וַחֲ צֵ רֹת--וְּ ִדי זָ הָ ב"

שבת פרשת דברים
כניסת השבת 19:09 -

– שבת חזון

צאת השבת 20:10--
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שבת פרשת דברים

-שבת חזון

ליל שבת
19:09

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 יתקיים שיעורה של עינת לוי

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

20:10

צאת השבתשיעור
לו"ז לתשעה באב שחל במוצ"ש – בהמשך בעמוד 4

מזל טוב למעיין ואהד אפרתי להולדת התאומים ולסבא צבי וסבתא לאה להולדת
הנכדים ,ונוסיף ברכה לכל שבט אפרתי.
מזל טוב למשה ודפי ליבר להולדת הנכדה ,בת לטל ואור.

זמני תפילות

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

מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת ,בשעה 19:25

(מיום שני)

מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20
מנחה בשכונה הצפונית  -בשעה  ,18:30ערבית ב20:30-
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ

2

פרשת דברים  /רן ליבר
פסק דין שניתן לאחרונה ( )25.6.19בבית

לְ ִמ ְשפְ חֹתֵ יכֶּם ( ...במדבר ,לג ,נג-נד); ְראֵ ה
ָארץ בֹאּו ְּורשּו אֶּ ת-
נָתַ ִתי לִ פְ נֵיכֶּם אֶּ ת-הָ ֶּ
נִשבַ ע ה' לַאֲ בֹתֵ יכֶּם לְ ַאבְ ָרהָ ם
ָארץ אֲ ֶּשר ְ
הָ ֶּ
לְ יִ צְ חָ ק ּולְ ַי ֲעקֹב לָתֵ ת לָהֶּ ם ּולְ ז ְַרעָ ם
ַאחֲ ֵריהֶּ ם (דברים ,א ,ח); ְראֵ ה נָתַ ן ה'
ָארץ ֲעלֵה ֵרש כַאֲ ֶּשר
אֱ ל ֶּקיָך לְ פָ נֶּיָך אֶּ ת-הָ ֶּ
ירא וְ ַאל-
ִדבֶּ ר ה' אֱ ֹל ֵקי אֲ בֹתֶּ יָך לְָך ַאלִ -ת ָ
ֵתחָ ת" (שם ,א ,כא).

ואלו עשו בדיוק להיפך .אגב ,באותו מקרה

הסמיכות לתשעה באב ,המועד בו

בו עסק פסק הדין ,דובר על קיבוץ בדרום
שהתקשר עם יקב ,והתחייב לספק לו את

התממשה נבואת החורבן ונלקחה מאתנו
ארצנו ,מזכירה כי הארץ ניתנה לנו "על

כל בציר הענבים שהקיבוץ מגדל לתקופה

תנאי" .כפי שכבר הוזהרנו בספר ויקרא

של  21שנים .אלא שבהתחייבות זו הפר

(יח ,כו)" :ו ְשמַ ְר ֶּתם אַ ֶּתם אֶּ ת-חֻ קֹתַ י וְ אֶּ ת-
ִמ ְשפָ טַ י וְ ֹלא תַ עֲׂשּו ִמכֹל הַ תוֹעֵ בֹת הָ אֵ לֶּה
הָ אֶּ זְ ָרח וְ הַ גֵר הַ גָר בְ תוֹכְ כֶּם ...וְ ֹלא-תָ ִקיא
ָארץ אֶּ ְתכֶּם בְ ַטמַ אֲ כֶּם אֹתָ ּה כַאֲ ֶּשר ָקָאה
הָ ֶּ
אֶּ ת-הַ גוֹי אֲ ֶּשר לִ פְ נֵיכֶּם".

המשפט העליון ,נפתח בציטוט מתוך ספר

יְּקו ַלעֲשוֹת ֲענָבִ ים ,וַ יַעַ ש
ישעיהו (ה ,ב)" :וַ ַ
בְּ אֻ ִשים" .בנבואת חורבן זו משתמש
הנביא באותו כרם כפוי טובה ,שלמרות
השקעת בעליו מניב פירות באושים ,כמשל
לקב"ה שהשקיע בעמו וציפה שיהפוך
לחברת מופת ,הנוהגת לפי צדק ומשפט,

הקיבוץ התחייבות שנתן עוד קודם לכן,
לספק את גידולי הענבים שלו ל'כרמל
מזרחי' .בסופו של דבר לא סיפק הקיבוץ
ליקב את כל התוצרת לה התחייב ,ולכן
חויב על ידי בית המשפט לשלם ליקב

ועתה ,מששבנו לארצנו ,האם חברת מופת

פיצויים.

בנינו? האם ענבים או באושים אנו עושים?
בשלושת

האם קיימנו את שנקרא בהפטרה השבת

בפרשות

שקראנו

השנה

השבועות" ,מטות"" ,מסעי" ו"דברים",

" ִציוֹן בְּ ִמ ְּשפָ ט ִתפָ ֶּדה וְּ ָשבֶּ יהָ בִ ְּצ ָד ָקה"? -

אנו מוצאים פסוקים העוסקים בהורשת
ישבְ ֶּתם-
ָארץ וִ ַ
הארץ" :וְ הו ַֹר ְש ֶּתם אֶּ ת-הָ ֶּ

בהקמת בית המשפט העליון בו פתחנו,
נדמה לי שכן .בפרשות המצערות עליהן

ָארץ ל ֶָּר ֶּשת
בָ ּה כִ י ָלכֶּם נָתַ ִתי אֶּ ת-הָ ֶּ
ָארץ בְ גו ָֹרל
אֹתָ ּה .וְ ִה ְתנַחַ לְ ֶּתם אֶּ ת-הָ ֶּ

אנו שומעים לאחרונה ,בארץ ומחוצה לה,
לא ...

מעגלי שיח בליל תשעה באב
ציבור החברים מוזמן למעגלי שיח בנושא "איך אשיר את שיר ה'? בין יאוש לתקווה"
שיתקיימו בליל תשעה באב ,לאחר קריאת מגילת איכה ,בחדר האוכל הדרומי .נשמח
3
רן ליבר  -ועדת הדת.
בבואכם.

תשעה באב
הלכות תשעה באב (נדחה) שחל במוצאי שבת
 .1סעודה שלישית של שבת היא הסעודה המפסקת שלפני הצום .בגלל כבוד השבת ,מותר
לאכול בסעודה זו אפילו בשר ויין.
 .2יש לסיים לאכול לפני השקיעה (.)19:30
 .3חולצים את הנעליים  25דקות אחרי השקיעה (.)19:55
 .4לאחר צאת השבת )20:10( ,יש לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ,להחליף לבגדי חול
שנלבשו לפני שבת (לא חדשים מהארון).
 .5יש לברך על נר "בורא מאורי האש".
 .6בצאת הצום יש לעשות הבדלה (יין בלבד ,ללא נר ובשמים).
 .7חולה או מי שהותר שלא לצום ,צריך לעשות הבדלה לפני שיאכל או ישתה (במקום יין
יש להשתמש במשקה אחר ,למעט מים).
 .8על אף שבכל שנה נוהגים עוד קצת מנהגי אבלות עד למחרת תשעה באב ,השנה אין בכך
צורך ,משום שהשנה אנו מתענים ב-י' באב .עם זאת ,אין לאכול בשר במוצאי הצום.

"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"
שבת  -ט' באב
 - 19:30שקיעת החמה ,תחילת הצום
 - 20.10צ א ת ה ש ב ת

הציבור מתבקש
להביא את חוברות

 - 20:30תפילת ערבית וקריאת מגילת איכה בחדר האוכל

הקינות מהבית.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
יום ראשון  -י' באב (צום נדחה)
- 08:00תפילת שחרית וקינות בחדר האוכל
אחרי התפילה  -ש י ע ו ר מפי הרב אילעאי בחדר האוכל הצפוני:
בכי ,צחוק ,עשייה והשלמה – רבי עקיבא נוכח החורבן
 - 18:00תפילת מנחה בבית הכנסת
 - 19:50תפילת ערבית במניינים השכונתיים
אנו מבקשים את עזרת החברים בסידור
 - 19:58הבדלה ו ג מ ר ה צ ו ם
חדר האוכל אחרי תפילת שחרית
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גבאי בית הכנסת

לקראת חגיגה של אהבה  /רחלי ויצמן מרכזת ו .התרבות
כדי לקיים אירוע בבריכה ,יש צורך בהרבה עבודת שינוע  ,סידור ,תלייה של אביזרים ,פריסת
שולחנות ועוד .לשם כך נשלחו למספר חברים הודעות תורנות תרבות .אנא ,כבדו את התורנות
והגיעו .כמו כן ,לצורך יצירת אווירה ,הוצאנו מהארכיון תמונות חתונה של חברים ,הדפסנו
אותן והן יוצגו באיזור האירוע .מי שאינו מוכן שתמונתו תוצג מוזמן לפנות לדורית טחן.
נשמח מאוד למתנדבים לעזרה בכל הצד הטכני והלוגיסטי.
נא לפנות למי מחברי הצוות:שחר באוסי  ,דורית טחן ,נעה אטיאס וחברי ועדת התרבות.
בואו בשמחה ליהנות מערב קיץ מרענן ,טעים ונעים.
ביום שישי – כ"ב באב ,23.8 ,החל מהשעה  ,10.00מוזמנים להפנינג קיץ לסיום החופש הגדול
שיתקיים בבריכה  -עם מגוון פעילויו5ת .מיועד לכולם ,כולל נכדים ואורחים.
זו פעילות לסוף החופש ,בשיתוף החינוך ,הגיל ה 3-וועדת התרבות.
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כחום היום  /שמשון
ביום ראשון החמה עמדה חמה בראש

שהשמש שוזפת אותו בכל יום מחדש?:

האילנות ורוח לא נשבה .היה יום חם

"לצאת לשדה בשיא החום זה מרגיש כמו

ונורא .הייתי במרחק נגיעה מהמזגן

יציאה לתורנות חליבה .מבאס ,מבאס

והמרחק הזה עשה את

ואין כוח ,אבל כשאתה כבר

ההבדל .מד הטמפרטורה

שם  -אתה שם ,זהו ,נותנים

הראה  .33ביקשתי את

עבודה".

נפשי .באותה שעה הייתי

ישראל זלקינד – ענף הנוי

מוכן להתחבק עם קרחון,

כל שנה הקיץ הוא קשה,

לצלול במי אגם קפוא או

ובשעה

מקצרים

לטפס לפסגת הר מושלג

שרוולים אנחנו מכסים את
הידיים מפני איום קרני

(הושפעתי

מהתמונות

מאלסקה

שכולם

איטלי .)...אחרי

השמש הנועזות ומזיעים עד

שהוקל לי במזגן ,הרהרתי
בעובדי השדה שעובדים

לשד עצמותינו .יחד עם זאת,

שפרסם אליקים

בשמש

העצים

היוקדת ושאלתי

סוככים

מעלינו

ויוצרים מטריית קיץ ואם

אותם כיצד הם מתמודדים עם החום

מזדמנת אפשרות ,גם ממטרה שובבה

הנורא.

יכולה להקל עלינו .ואם תשאל אותי ,לא
מחבק קרחונים ולא צולל לאגם קפוא ,אני

נעם פישביין – ענף הגד"ש – הקושי
מתחיל כחום היום ,שזה משעות הצהריים
המוקדמות .אז השמש יוצאת מנרתיקה

ועסיסי.

ומכה ללא רחם .אנחנו ערוכים לכך היטב,

אין ספק שהקיץ מאתגר ,אך יש לזכור

כובעים רחבי שוליים ,מסנני קרינה ,ביגוד
ארוך והמילה האחרונה  -חותלות הידיים
שתפרו לנו במחסן .אנחנו שותים הרבה

שבסוף כל קיץ יגיע חורף ואיתו גשם ,בוץ
תובעני ומשבי רוח שירקידו את ענפי

מעדיף מי עדן צוננים ופלח אבטיח מתוק

העצים והשיחים.
ולסיכום נאמר שסה"כ אנחנו מזיעים
ושמחים בחלקנו .בחרנו במקצוע וזה חלק
מהמחיר שאותו אנחנו משלמים

מים קרים ובהפסקה זוכים בקרטיב ואם
יש אבטיח קר אז זו כבר שיאה של חגיגת
קיץ.
איך אמר אחד העובדים הצעירים בענף,

וכשרואים דשא ירוק ,פרח פורח ,עץ
מתפתח .אז הכל מתגמד .היינו כחולמים.
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בנצי טסלר – מרכז המטע והכרם:

יולי  – 2019החודש החם בהיסטוריה

"חם בקיץ אבל הכל יחסי .יחסי

חודש יולי נרשם כחם בהיסטוריה מאז החלו מדידות

למשתזפת על שפת הים באילת ,יחסי

הטמפרטורה .מדענים מזהירים מאסונות טבע עקב

לעובדי בריכות הדגים בעמק בית שאן,
יחסית

לעובדי

השרינק

ההתחממות הגלובלית .מזכ"ל ארגון המטאורולוגיה

במפעל

העולמי ,פטרי טאלאס ,אמר כי חודש יולי 2019

השימורים ,יחסי לעצים במטע שכל היום

היה

עומדים זקופים בחום ,ואין להם זמן

החודש

הטמפרטורות

למזגן .ויחסית ,מצבנו סביר .הדאגה שלי

החם

בהיסטוריה

הגבוהות

ביותר

ונרשמו
מאז

בו

החלו

המדידות.

היא דווקא לאבוקדו שמתוכנן להישתל
אצלנו .כידוע ,גידול זה מפונק ורגיש

גם מזכ"ל האו"ם ,אנטוניו גוטארש ,התייחס
לשינויי האקלים ושבירת שיאי הטמפרטורות,

לתנאי מזג אוויר קיצוניים שמחריפים
ומתרבים .ואנחנו? מסתדרים בחום,

והזהיר מפני ההשלכות החמורות שיהיו לשינויי
האקלים בעתיד ,אם לא יינקטו צעדים משמעותיים

רגילים מילדות לנוע בחיק הטבע בינות
לעצי המטע.

לעצירת ההתחממות הגלובלית.

חותלת יד

דלתות "מסתובבות" בצה"ל
למשתחררים  -צור בגלייבטר (חיל השריון) וזהר אניקסטר (צנחנים)

ברוכים השבים הביתה ,שמחים מאוד בבואכם ,ומאחלים לכם דרך צליחה באזרחות
וב"שנת בית" משמעותית ומהנה-בגד"ש.
ולמתגייסים הטריים:
שקד ברטוב המתגייס לחיל השריון ונעם בנדב המתגייס לצנחנים -
מאחלים לכם הצלחה רבה ועשייה ברוכה ומשמעותית בבריאות ובטוב.
צאתכם ובואכם לשלום .אוהבים ומעריכים מאוד –חברי ועדת הצעירים
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
גם למנהלי הענפים ,שמזדמן להם לבחון את

מועצה
בישיבת המועצה בשבוע שעבר התקבלה

הענף שלהם מנקודות מבט חדשות.

רינה ימיני למועמדות .ברכות לרינה ולכל

מערכת שטיפת המכוניות
כזכור העברנו את שטיפת המכוניות חזרה

טובה ונעימה בבית קבוצת יבנה.
בסעיף השני אישרו חברי המועצה את

ליבנה .מערכת השטיפה שבמוסך עברה
טיפול ושדרוג והפעלתה תצריך העברת

רשימת המשתלמים .בעקבות תקנון צעירים

מגען .אנו מקווים שכלי הרכב שלנו יישטפו

החדש ,הצטמצמה מאוד רשימת הצעירים

בתדירות הראויה ושהחברים ימשיכו לזכות

הלומדים על חשבון הקבוצה .לצידם אושרו
הסבות אקדמאיות ,לימודי תואר שני
ולימודים אחרים שאינם בגדר השתלמויות

בכלי רכב נקיים ומסודרים.
פרויקט הבנייה
בשבוע הבא נציג את תוכניות הבנייה

קצרות.

המעודכנות .בלובי חדר האוכל יוצגו על

בסעיף השלישי הוצג הצוות להתנהגויות
סיכוניות ,והנוהל שינחה אותו בפעילותו.

לוחות ועל מסך התוכניות של הבנייה
החדשה ,לאחר שעברו ליטוש נוסף מצד

הודגש שהצוות יעסוק בייעוץ ובתמיכה

האדריכל והותאמו למחיר הדירה עליו
החלטנו .באסיפה הקרובה יציג עמית מס,

מערכת החינוך ,ועדת החינוך ,ועדת

האדריכל מטעם משרד פיפקו את
התוכניות ,ויענה לשאלות החברים .המטרה
היא לאשר את התוכניות ולקדמן במינהל,
לקראת קבלת היתרי בנייה.

משפחת ימיני ,אנו מאחלים לך היקלטות

לגורמים ביבנה שמטפלים בנושאים הללו:
הצעירים וועדת החברים .חברי המועצה
העירו את הערותיהם והצוות יתקן את
הנוהל בהתאם.

לקראת הבנייה והשיפוץ בקומותיים ,תעבור

הסדרת משק וקהילה
הצוות ,בהובלתו של צביקי טסלר ,ממשיך
בעבודתו .מרכזי הענפים נפגשו עם צביקי
לשמוע וללמוד על התהליך .בחלק השני של

משפחת חנה ואביגדור לבל לדירת עטרה
ינובסקי לשעבר ,וחנה שבט תעבור לדירתה
של יוכבד שריד לשעבר .שתי הדירות תוכננו

המפגש הכירו המנהלים את יערה יונתן
מחברת "מודוס" שתוביל את נושא תיקנון
המשרות בענפים השונים .יערה הסבירה את
תהליך התיקנון ,והמנהלים מילאו שאלון

עבור המשפחות כדירות סופיות ,ויתווסף
להן מרחב מוגן .במקביל ,בכוונתנו לבנות
מרחבים מוגנים בביתן של טובה וייצמן
ואלקה וייסמן .עבודות אלה תתחלנה עם

שיאפשר ליערה היכרות ראשונית עם

קבלת האישורים הדרושים.

הענפים .בכל תהליך מעין זה יש רווח משני
8

משולחנה של מרכזת השירותים /סיון לנג
העברת מוצרים מ"המיני" ל"חנות" –

שנהיה בטוחים שאנו לא משלמים עבור

לפני כשבוע התחלנו בתהליך העברת

אשפה שלא שייכת לנו – אנו נועלים את

מוצרים מה"מיני" לחנות .אנו לומדים את

שערי המאצרה.

הצרכים אט אט ,יחד עם השינויים,

במידה ואתם צריכים לפנות אשפה – יש

ונשתדל ככל הניתן לשפר ולהתאים את

ליצור קשר עם אבשלום כהן.

השירות לחברים .תודה על סבלנותכם!
ובאותו עניין – עמדות הפחים – תקופת
מאצרת האשפה – מזרחית למוסך

הקיץ מאופיינת במעברים רבים – הן של

ומערבית למתבנים ממוקמת מאצרת
האשפה שלנו .המאצרה מחולקת לשלושה
תאים .תא אחד לפסולת מתכת ,תא שני
לפסולת בניין ותא שלישי לפסולת כללית.

צעירים המקבלים חדר ,משפחות חדשות
שמגיעות אלינו ועוד .אני מבקשת לא
להשאיר ציוד ליד הפחים .פיניתם ריהוט
ישן/שבור שמקומו באשפה? – יש לפנות

חשוב להדגיש – קרטונים מקומם
בקרטוניות ,פסולת אלקטרונית נאספת

אותו למאצרה (צרו קשר עם אבשלום כהן
והוא יסייע).

ברפת או בפח ייעודי בחניית ה"מיני",
ניילונים – בפח ייעודי לניילונים .חבל לא

בדיקות תקן למערכות הגז – בימים אלו

למחזר מה שניתן ,וחבל לשלם על אשפה

מתקיימות בדיקות תקינות גז בבתי

שניתן להיפטר ממנה בדרכים אחרות.
בכל חודש אנו מפנים את האשפה
מהמאצרה הכללית למטמנות .הפינוי

הקיבוץ .בדיקה זו הינה שגרתית ונערכת
אחת ל 5-שנים .במידה ויהיה צורך
בבדיקה בביתכם – ניר שריד יצור עמכם

עולה כסף רב ואנו משלמים על כל פינוי

קשר לטובת תיאום הגעת הטכנאי .תודה

לפי משקל ונפח .על מנת לשמור על
הסביבה וגם לחסוך כסף ,וכן בשביל

על שיתוף הפעולה!
המשך קיץ נעים ושמח!

תספורות גברים
אפי הספר יגיע לספר בנים וגברים
למחרת צום תשעה באב,
ביום שני  12.8.19בין השעות 12:30--07:00 :ו 19:00--14:00
עפרה גוטליב  -סיון לנג
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פרויקט יד ביד בקהילה /

אושר קולמן  -המלווה את המיזם

"יד ביד" הוא פרויקט ייחודי השייך

לאנשים

לארגון "גשר" ,ופועל בקבוצת יבנה כבר

מורכבים .אנשים אלו מופנים לפרויקט

מספר חודשים.

ע"י עובדי שירות התעסוקה ,ביטוח לאומי

ארגון גשר " -שירותי השיקום התעסוקתי
של ישראל" ,מספק שירותי אבחון ושיקום

ואגף הרווחה .מטרת התוכנית היא
לאפשר למשתקמים השתלבות טובה

תעסוקתי לאנשים בגיל העבודה עם

בשוק העבודה ,ושיפור כושר ההשתכרות

מוגבלויות ,לקויות וחסמים תעסוקתיים,

שלהם .התוכניות כוללות מעטפת רחבה

וכן לנוער בעל צרכים מיוחדים .כיום
פועלים בארץ  18מרכזי אבחון ושיקום
תעסוקתי למבוגרים ונוער ,ו 39 -מפעלים

של סדנאות לבניית זהות תעסוקתית,
שיפור מיומנויות ,חיזוק הדימוי העצמי
ותחושת המסוגלות ,היכרות של עולם

מקדמי תעסוקה .העקרונות המובילים

העבודה וכלים נוספים ,כמו שיפור כישורי

בארגון :נורמליזציה (אפשרות לחיות
בתנאי חיים רגילים) ,נגישות תעסוקתית,

שפה ,שימוש בדיגיטל ועוד .לצד אלו ישנה
התנסות תעסוקתית במקום עבודה ,דרכה

רצף תעסוקתי והזכות לעבודה של כל

ניתן לראות הערכה תפקודית מדויקת

אדם.
מנכ"ל גשר ,אריק ברמי אומר" :אנחנו

המהווה
למעשה.

הלכה

בגשר מאמינים שעבודה היא המפתח
הגדול והחשוב ביותר הקושר בין אנשים

על יצירת הקשר עם קבוצת יבנה מספרת
נועה" :מרגע שהתחלתי בפיתוח המרכז

לחברה בה הם חיים .אנחנו בטוחים
שבעזרת התמיכה ,המסגרת והכלים

באשדוד ,חיפשתי שותף אמיתי למודל
ההתנסות בשטח ,מקום שיפתח את ידיו

הנכונים ,ניתן לבנות גשר שיאפשר לכל
אדם לעבוד ,להרוויח למחייתו ,להשתלב

לאנשים הללו ,יאפשר להם לקיים אימון
משמעותי בחזרה לעבודה ,מתוך תחושה

בחברה ולנהל חיים של סיפוק ,כבוד
והגשמה",
את מרכז "גשר" באשדוד הקימה ומנהלת
נועה נגר ,עו"סית ופרויקטורית

של שליחות .כך הגעתי לקבוצת יבנה.
הצעתי לנחמיה רפל ,המנהל את תחום
משאבי האנוש של הקבוצה ,להשתלב
בפרויקט ,והוא הגיב בחיוב ,ובעיקר

בהכשרתה ,העוסקת בתחום שנים רבות.

התחבר לערך החברתי שעומד מאחורי

המרכז מפעיל פרויקטים רבים ,וביניהם
פרויקט "יד ביד" המציע תוכניות שיקום

ההשתלבות בפרויקט".
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בעלי

בסיס

חסמים

תעסוקתיים

להתקדמות,

על המשתקמים:

בימים שני ורביעי מגיעים המשתקמים

בין המשתקמים שלוקחים חלק בפרויקט
נמצאים אנשים שהיו חלק ממעגל העבודה

באופן עצמאי לקיבוץ ומשתלבים
במקומות התעסוקה .לעת עתה ישנם

הנורמטיבי ,אבל בעקבות משבר חמור
שהפך אותם נכים  -כגון :תאונות עבודה,

משתקמים המשולבים במטבח  /חד"א,
במרכז היום לקשיש ,בגיל הרך ,באחזקה

תאונות דרכים ,התמודדות ארוכה עם
מחלת סרטן ועוד  -נמצאים תקופה ארוכה

בבתי הספר ,בתיקון אופניים ,בספריית
בית הספר ובכלבו .נעשה ניסיון לשילוב גם

בבית.

במשק החי ,ברפת ובמפעל השימורים ,אך

מדובר באנשים שידעו לעבוד והיו מסורים

ניסיונות אלו לא צלחו .זהו חלק מתהליך

לעבודתם ,אך מסיבות שונות עולמם
התהפך עליהם .הם רוצים לחזור לעולם
העבודה ,אך בעקבות שינויים ביכולות
הפיזיות והרגשיות שלהם הם לא מכירים

הלמידה של תחומי העניין וגבולות
היכולת של המשתתפים.
חשוב לומר שהפרויקט ממומן ע"י
הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה ,והקיבוץ

יותר את עצמם ואת יכולתם.
הפרויקט בקיבוץ:

כלל לא נדרש לשלם "עלות עובדים" .את
העבודה המעשית מלווה מדריכה

לאחר מספר פגישות עם נחמיה וצוות
מש"א ,לקחתי על עצמי (הח"מ) לרכז

שיקומית מטעם הפרויקט שנמצאת
בקיבוץ בכל זמן שפועלים בו משתקמים.

ולהטמיע את הפרויקט בקיבוץ .תחילה

בשאר ימות השבוע הם מגיעים למרכז

נערך סיור מקיף למציאת מגוון מקומות
עבודה אופציונאליים בתוך הקיבוץ.
בהמשך הרחבנו את המעגל התעסוקתי גם

באשדוד ,בו הם מעבדים את המציאות
ועוברים תהליכי העצמה וחיזוק.
מה הפרויקט נותן לשני הצדדים:

לתחומים נוספים תחת המועצה האזורית.

למשתקם :ההתנסות בעבודה בקיבוץ,

המשתקמים עוברים ראיון עבודה ראשוני
(בו מתבצע סינון  -האם המשתקם מתאים
למסגרות העבודה בקיבוץ) ,כחלק

הלכה למעשה ,מביאה אותם לתגובות
שונות ומעורבות :בראש ובראשונה ,מפגש
עוצמתי וחזק שלהם עם עצמם .כך אנו

מתהליך הלמידה של שלבי כניסה למקום
עבודה חדש .בהמשך ,לאחר שראינו שיש
סיכוי להשתלבות מוצלחת ,אני יוצרת
קשר עם מנהלי העבודה בקיבוץ ,ויחד אנו

פוגשים בהתנסות בקיבוץ בעוצמה רבה
את ההתמודדות של המשתקמים:
לעיתים פחד ,רגרסיה ,הססנות ,בריחה,
צער על הגוף שבוגד בהם ,שאינם יכולים

מוצאים עובד בענף שילווה את המשתקם.

מה שיכלו בעבר ,אמביוולנטיות רבה,
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תפקוד ירוד ,תסכול גדול ,ולצד אלו -

לסיכום מבקשת נועה לומר" :אני משבחת

איסוף כוחות מחודש ,ביסוס אמונה
מחודשת ,גילוי חדש של תחומי עניין

במיוחד את שיתוף הפעולה מצד אנשי
קבוצת יבנה .לליווי הפרויקט וניהולו

ועיסוק חדשים ,רצון להצליח ,בנייה
מחודשת של תפקוד וסדר יום ,יציאה

בתוך הקיבוץ נבחרה אושר קולמן ,והיא
הפכה לשותפה מקצועית מהותית בהובלת

מהבית ,יציאה מהמיטה ,השתלבות
בסביבה חברתית ועמלנית ,מפגש עמוק

הפרויקט ,יחד עם הצוות המקצועי של
מרכז השיקום .העבודה המשותפת

עם הרגשות והמחשבות שלהם.

מאפשרת

שילוב

בכל מספר שבועות ניתנת חוות דעת

ותפקודית

מדוייקת,

מהמלווים האישיים של כל משתקם ,ויחד
עם הצוותים המקצועיים בארגון אנו
בוחנים האם דרוש עוד זמן התנסות
והיכן ,או שהמשתקם מסוגל לצאת לעולם

ההתאמות הנדרשות לצרכי המשתקמים.
החונכים מטעם קבוצת יבנה מגלים
מגוייסות כנה ואמיתית ,ורצון טוב לסייע
ולקדם ,וניגשים לפרויקט במאור פנים.

העבודה הנורמטיבי.
למלווים ולקיבוץ :ההשתלבות של חברי

בהדרגה אנו רואים התקדמות ,מגוייסות
ותובנה לגבי המשמעות של ההתנסות

הקיבוץ בפרויקט חשוב ומאוד אנושי של
עזרה לזולת ,מהווה מקור של נתינה

בקבוצה עבורם ,וכן רואים שיפור
מוטיבציוני ושיפור במצב הרוח ואיכות

שתמורתה סיפוק .כמו כן ,יש כאן הצצה

החיים .אני רוצה להודות לאנשי קבוצת

להתמודדויות מורכבות בחיים מחוץ
לגבולות הקיבוץ .המלווים האישיים
מספרים על שביעות רצון והשתלבות

יבנה באופן אישי על היד המושטת ,הלב
הפתוח והחיוך בו הם מקבלים את
הפרויקט ואת המשתקמים שלנו".

מלאה בצוות העובדים הקבוע.

כתובות בנים וקרובים
לקראת ראש השנה אנו רוצים לעדכן את כתובות קרובי המשפחה.
נא לשים פתק בת.ד .של המזכירות
או לשלוח  WhatsAppליפעת כהן או למרים שליסלברג
או לשלוח אימייל ל mazkirut@kv-yavne.co.il
(אפשר גם לבקר אצלנו במשרד).
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ראייה

שיקומית

ומאפשרת

את

לנח חיות ,מזכיר קבוצת יבנה ,שלומות ואור,
ברצוננו להודות על יום חוויתי ,מוצלח ונהדר
בקבוצת יבנה.

רוחי ברטוב הכינה אתנו קישוטי עוגות יפיפיים
וצבעוניים.

אבל ראשית חשוב להזכיר  -איך הכל התחיל?
בסעד קיימת פנימייה לנערות כבר שנים רבות.

נטע קנדל הדריכה בעבודות קרמיקה מגוונות
ומקסימות .סימה ששון ניגרה עם הנערות

השנה הייתה שנה לא פשוטה מבחינה
ביטחונית.
מיד לאחר חופשת הפסח נקלענו שוב לשבת
קשה .נערות הפנימייה נדרשו לשבת בממ"דים
רוב השבת ובמוצאי שבת היה ברור שנידרש
להתרחק מן האזור אם המצב ימשיך להיות לא
שקט.
פנינו אליך ,נח ,בבקשה מהיום למחר לארח את
נערות הפנימייה ואתה נענית מיד .על כך תודה
מיוחדת.

לוחות מודעות אישיים יצירתיים ומושקעים.
הנערות היו ממש מאושרות עם התוצרת
האישית ,דבר שגרם לחיזוק תחושת המסוגלות
שלהן.
יחד התאספנו שוב בחדר האוכל לארוחת
צהריים מפנקת וטעימה בחסות מיודענו ,השף
ניר קסלר.
סיימנו את היום בביקור במפעל החמוצים
החדש .יצחק ברוכי וחנוך פניני הסבירו
בסבלנות וענו על כל שאלותינו .הנערות היו

בסופו של דבר המצב חזר להיות שפוי ורגוע
ואנחנו שמחנו לחזור לשגרה בפנימייה ולסיים
את השנה כמתוכנן ,עם בחינות הבגרות ומסיבת
הסיום המסורתית.
במקביל ביקשנו לשמור לנו את הזכות ליום כיף
בקבוצת יבנה במסגרת קייטנת הקיץ שלנו.
ושוב ,נענינו מיד בחיוב.
היות והנערות חשופות לסכנות וסיכונים

המומות מכמות המלפפונים החמוצים וקצב
הקופסאות הנוסעות בסדר מופתי מקצה לקצה
באולם הענק .לסיום קיבלה כל אחת קופסת
שימורים עם מתוקים בתוכה ,שהכינו לנו
במיוחד רעות סער וניר קנדל.
לא נותר לנו אלא להודות מאוד על האירוח החם
והלבבי .על ההשקעה והנכונות לפנק ולהיענות
לכל בקשותינו.

בחופש ,אנו עורכים מדי שנה שבועיים קייטנה
בתחילת החופש ועוד שבוע קייטנה באמצע
החופש.
וכך ,ביום רביעי ,כ"ג בסיוון 26.6 ,הגענו

בהזדמנות זו נודה גם על תרומתכם לשיפוץ
הפנימייה שלנו ,שיפוץ המתבצע בימים אלו
לרווחת הנערות ,ממש חלום שמתגשם .עדנה
תדהר הייתה אתנו בקשר בעניין זה ,מתוך

לקבוצת יבנה .בחדר האוכל זכינו לקבלת פנים
חמה של יפעת כהן ,עם כיבוד עשיר ושתייה כיד

אכפתיות רבה.
נודה ונאחל שתזכו למצוות ,לברכה בעשייתכם,

המלך.
משם המשכנו לסדנאות מושקעות,

ברוח הנתינה שלכם ולחוסן קהילתי,

תרצה אורן – קיבוץ סעד  -בשם נערות פנימיית נקודת ח"ן ובשם הצוות.
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אחות כוננת בשבת – אורית פרל.
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
15:30-14:00
יום שני
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ומ 14:30 -עד 15:30

ניתן לשלוח למרפאה בקשות
במייל
MRKYAVNE@clalit.org.il :

בתשעה באב ,במקרים דחופים ניתן לפנות לכוננת  -אחות בית סביון

 -בר המצווה של יואב פישביין תהיה בש"ק פרשת ואתחנן ()17.8מסיבת בר המצווה תתקיים ביום שני ,י"ח באב (.)19.8
 -בר המצווה של יואב גרוס תהיה בש"ק פרשת עקב ()23.8 -חתונת אלה טסלר עם בח"ל תורן ארונוף ,תתקיים ביום רביעי ,כ' באב (.)21.8בשבתות "אוף שימחעס" דירות האירוח יועמדו לרשות המשפחה ככל שיידרש.

14

ברוכים הבאים
השבוע יתארחו אצלנו:

ילדי קייטנת לב בנימין
בימים :שני י"א באב ( )12.8עד חמישי י"ד באב ()15.8
מקשרות :ג'ולי באוסי ויונה עפרוני
מגורים :פנימיית התיכון

ילדי קייטנת לביא
בימים :שני י"א באב ( )12.8עד רביעי י"ג באב ()14.8
מקשר :יקיר ששון
מגורים :פנימיית התיכון

הרמת כוסית לרגל איחוד הספריות
ביום שני י"א באב  12.8ב 19:00 -
תתקיים הרמת כוסית לרגל האיחוד.
מוזמנים בשמחה ,ילדי הגיל הרך ,נוער ומבוגרים.
קבלת קהל תהיה כרגיל ,בין השעות.19:30 - 18:30 :

ביום ראשון ,צום תשעה באב ,ספריית בית עקד תהיה
פתוחה לקהל בין השעות.12:00 - 10:00 :
אסתר וצ'ף

י
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י ִמים לְ בנִ ים  /לאה גולדברג
י ִָמים לְּ בָ נִים ,אֲ רֻ כִ ים כְּ מ ֹו בַ ַקיִ ץ ַק ְּרנֵי-הַ חַ מָ ה.
ַשלְּ וַ ת-בְּ ִדידּות גְּ ד ֹולָה עַ ל מֶּ ְּרחַ ב הַ נָהָ ר.
תּוחים לִ ְּרוָ חָ ה אֶּ ל ְּת ֵכלֶּתְּ -דמָ מָ ה.
חַ לוֹנוֹת פְּ ִ
יְּש ִרים ּוגְּ בו ִֹהים בֵ ין אֶּ ְּתמוֹל ּומָ חָ ר.
גְּ ָש ִרים ָ
לְּ בָ בִ י ִה ְּת ַרגֵל אֶּ ל עַ ְּצמ ֹו ּומ ֹונֶּה בִ ְּמ ִתינּות ְּדפִ יקוֹתָ יו.
וַתר,
ּולְּ מֶּ תֶּ ק הַ ֶּקצֶּ ב הָ ַרְך נ ְִּרגַעִ ,מ ְּתפַ יֵסְּ ,מ ֵ
כְּ ִתינוֹק ְּמזַ מֵ ר ִשיר-עַ ְּרש ֹו טֶּ ֶּרם ְּסגוֹר אֶּ ת עֵ ינָיו,
עֵ ת הָ אֵ ם הַ לֵָאה נ ְִּר ְּדמָ ה ּופָ ְּס ָקה ִמזַ מֵ ר.
יקים!
יק ְּתכֶּם ,י ִָמים לְּ בָ נִים וְּ ֵר ִ
כָלָ -כְך ַקל ל ֵָשאת ְּש ִת ַ
הֵ ן עֵ ינַי ל ְָּמדּו לְּ חַ יְֵך וְּ חָ ְּדלּו ִמ ֶּשכְּ בָ ר
לְּ זָ ֵרז עַ ל לּוחַ ָ -שעוֹן אֶּ ת מֵ רוֹץ הַ ַד ִקים.
יְּש ִרים ּוגְּ בו ִֹהים הַ גְּ ָש ִרים בֵ ין אֶּ ְּתמוֹל ּומָ חָ ר.
ָ

על השיר – יצחק ברוכי
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