שבועון קבוצת יבנה
ו' בכסלו תשע"ח
()24.11.17

המאפייה של יבנה ,בהכנת עוגות לשבת

(באדיבות אתר מורשת)

בסימן שבת יבנאית
שבת פרשת "ויצא"
כניסת השבת –  16:15צאת השבת –17:17
שבועון מספר 1276
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פרשת "ויצא"
ליל שבת
16:15

הדלקת נרות

16:30

מנחה ,קבלת שבת וערבית

לאחר התפילה שיעורו של אברהם שטיין

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – הרב אורי אופיר

08:00

תפילת שחרית  /אחרי התפילה והקידוש יתקיים שיעורו של רותם הקשר

09:30

הרב שי ויצמן
שיעורו של
אחרי
הכנסת
יתקייםשל בית
והקידושהביניים
התפילהבקומת
תפילת ילדים

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:20

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

16:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת  /לאחר התפילה שיעור "צורבא מרבנן"

17:17

צאת השבת

19:00

מופע חגיגי במשטח – שבת יבנאית

 13:15הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
משק הילדים לא ייפתח השבת למבקרים

שהשמחה במעונם
מזל טוב לאריאל ורותי דיטור לבר המצוה של הנכד עידן ,בן צביה וארי מובסוביץ.

תפילת מנחה-ערבית בימות החול

בבית הכנסת– 16:30
בשכונה הצפונית – 16:30
בשכונה הדרומית– מנחה – 16:30
ערבית – 20:15
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דושיך כּ אמוּר  /סמדר נחליאל
ֶׁ
כּ הֲ נִ יםַ -עם ְק
בפרשתנו נולד לוי  -בנם השלישי של יעקב
ולאה  -שמשבטו נבדלו הכהנים לעבודת

את פניו המאירות אלינו תמיד ונגיע לטובה
ולשלמות (עד כאן  -נחמה ליבוביץ).

ה' .וזו הזדמנות לעיין קצת בברכת הכהנים
בה אנו מתברכים בעלייתם לדוכן .ברכת

קיים מנהג בו האב מכסה את ילדיו
בטליתו בזמן ברכת הכהנים ,הטעם למנהג

הכהנים היא שריד לעבודת בית המקדש.
היא היתה חלק מקורבן התמיד :בכל יום,

זה לא ברור .יש לדעת כי קיים דיון האם
בכלל מותר לברך את ילדינו בפסוקי

בבוקר ובין הערביים ,היו הכהנים,
בעומדם על "מעלות האולם" (=מדרגות),

הברכה .יש דעה כי מותר לברך רק בשימת
יד אחת .יש המתירים ,כל עוד הכוונה היא

מברכים את העם בברכה זו בדיוק .במדרש
נאמר" :אמר להם הקב"ה :אף-על-פי

בברכה בעלמא .ישנה סברה שכיסוי
הילדים בטלית הוא כדי למנוע הסתכלות

שאמרתי לכהנים שיהו מברכין אתכם ,אני
עומד עמהם ומברך אתכם" .רש"ר הירש

על הכהנים ,אך בימינו נראה שאין איסור
להביט ,כי הכהנים מכסים בטליתם ראש

כותב" :הכהן המברך אינו אלא מכשיר,

וידיים (בניגוד למה שהיה במקדש) .אף

כלי ,המבטא את הברכה" .מבנה ברכת

בהיותם מתחת הטלית ,צריך להקפיד

הכהנים הוא מדורג  -שלוש ברכות
המתארכות והולכות" :יברכך ה' וישמרך"

שהילדים יעמדו בפניהם לכיוון הכהנים,
כדי לקבל את הברכה ,שכן זוהי מצווה

  3מילים  15 -אותיות" .יאר ה' פניו אליךויחנך"  5 -מילים  20 -אותיות" .ישא ה'

יותר ברורה .עלינו לזכור כי בכל מקרה,
הברכה היא מן (או דרך) הכהנים ,ולא מן

פניו אליך וישם לך שלום"  7 -מילים 25 -
אותיות .המבנה המדורג מבליט את השפע

האב( .מלוקט מתוך "הרב גּוגֶל").
ויהי רצון שנתברך כולנו בברכות

האדם

המובטחות לנו בברכת הכהנים :ברכה,

המתברך .בפירוש הרש"ר הירש ,הברכה

שמירה ,הארת פני הקב"ה ,חן ,חיפושנו

הראשונה מברכת בהצלחה ובשמירת
נכסים חומריים .הברכה השנייה היא

ע"י הקב"ה החפץ לראותנו וליהנות
מאיתנו ,שלום בינינו לבין עצמנו ,בתוך

ברכה רוחנית להבנת דברי ה' .והברכה
השלישית מתקדמת יותר  -שהקב"ה ישא

ישראל ובכל העולם .אמן כן יהי רצון.

המתגבר

והולך

המושפע

על
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משולחנה של רכזת החינוך  /נירית אפרתי
"להביט בתמונות הישנות,

נראה ונשמע מהם דרך מיצג ,ובהצגה

בצבעים דהויים

שתעסוק ביבנה של אז והיום.
אנחנו ,הילדים והמדריכים במערכת

ראשית זכרונות

החינוך ,מזמינים את כל חברי הקיבוץ
ליטול חלק באירועי השבת ולתרום בכך

רגשות חבויים
להאחז בסלע ,איתן דמויות בשחור ולבן".

להנחלת המורשת לדור הצעיר.
הזמנות לשבת חולקו בתאי הדואר.

(מראה מקום ,שרית פישביין)

שבת יבנאית

צוות עבודת ילדים ונוער

לפני כארבע שנים הוחלט במערכת החינוך
להוביל ולהנהיג מסורת חדשה בחיי

בימים אלה ,מוקם בשיתוף עם ועדת
החינוך ,צוות שבוחן את עבודת הילדים

הקיבוץ .להקדיש שבת שתיקרא "שבת
יבנאית" .לשבת יהיה נושא מחיי הקיבוץ

בענפי המשק.
הצוות ילווה

בעבר או בהווה ,וכל הפעילות בשבת תהיה
סביב הנושא ,המתחלף בכל שנה.

ומנסיונם של קיבוצים הדומים לנו את
ההתאמות והדגשים ,את המטרות

בתקופה שלפני השבת ילדי הקיבוץ עוברים
הפעלות שונות בנושא ומכינים הופעה

והיעדים שאליהם אנו שואפים ,מכיתה ה'
(תחילת התהליך) ועד י"ב.

ותערוכה ,כך הם לומדים ומתחברים
ליבנה דרך עשייה משותפת.

תודה לנעמה טסלר שלקחה על עצמה
להוביל את הצוות .מוזמנים לפנות אליה

למה דווקא בשבת זו? מתוך הרגשת
החיסרון בבני עקיבא והגעגועים לשבת

לשיתוף ולמחשבות בנושא.
סדנאות להתנהגויות בסיכון

הארגון ,אנחנו מקיימים את השבת

השבוע סיימה קבוצת הבנים את הסדנאות

היבנאית במקביל לשבת הארגון.

ובקרוב מחכה לנו מפגש נוסף של הבנים

הילדים חווים בבית הספר עשייה
והתרגשות מצד חבריהם ,ולכן היה נכון

עם ההורים ,לסיכום משותף.
בימים אלה ,הבנות מתחילות גם הן

לחבר שבת זו לאותה השבת שחוגגים גם
בישובים אחרים.

סדנאות בהנחייתה של ד"ר שירה סובול .

הנושא של השבת
נוסטלגית".

השנה הוא" :שבת

בנושא זה עסקו הילדים בבתי הילדים
בשבועיים האחרונים ,ובמהלך השבת
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ויבדוק

מניסיון

העבר

סמינרי חורף של הקבה"ד

שונים ומגוונים :דמוקרטיה ,ציונות דתית,

בימים אלה מתחילים סמינרי חורף של
הקבה"ד .הסמינרים מיועדים לילדים

חברה שלמה וזוגיות.
שבת שלום ושנזכה לחודש של אור

מכיתות ט' ויתקיימו בסופי שבוע במעלה
גלבוע ,בכפר עציון ובעין צורים .הנושאים

ושמחה.

השבת היבנאית נפתחה ביום חמישי בטוריניר הכדורגל הגדול  /שמשון
בהתחלה חשבנו להוציא מהדורה שניה של הגיליון אך בסופו של דבר ביקשנו מהדפוס שימתין עד הסיום הטוריניר והנפת
הגביע וכך אכן היה.

ומה שהיה כך היה:
שש קבוצות התייצבו לטוריניר .נבחרות
המדגרה ,הגד"ש ,מפעל השימורים ,ענף המזון,
ענף הרפת והחינוך שגם לקח על עצמו את
הארגון המופתי של הטוריניר.

בעיטת יעף לפינת השער השמאלית ,העליונה
ומעלה את החינוך ליתרון.

לאחר שלב הבתים ומשחקי חצי הגמר עלו לגמר
נבחרות המדגרה והחינוך.

נבחרת הגד''ש הגיעה לטוריניר עם הרכב צעיר
ולמרות שלא עלתה לגמר צופים לקבוצה עתיד
מזהיר .הקבוצה הצעירה התקשתה מול המשחק
האגרסבי ומתוחכם של החינוך שהיו נחושים
לעלות לגמר והיו והקבוצה היחידה שהשכילה
לשתף גם נשים במשחק ועוד בחוד וכנראה זה מה

מי שחגגה בסוף היא נבחרת המדגרה שניצחה את
נבחרת החינוך בפנדלים והניפה את הגביע שנה
שניה-ברציפות.
את הגול היפה בטוריניר הבקיע אופק אניקסטר
(חינוך) במשחק חצי הגמר (חינוך-גד"ש) כאשר
הוא פורץ מהאגף הימני ובועט תוך כידי ריצה

שעשה את ההבדל.
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שבת יבנאית
לקראת השבת היבנאית ,פנינו לרשתות החברתיות וביקשנו לענות על השאלה –
מה יבנאי בעיניך?
התשובות לא איחרו לבוא ,וכולן הגיעו עד "רביעי בארבע"

* מי שכאשר הוא שומע את השאלה "למישהו יש סיכת ראש?" הדבר הראשון שהוא
חושב עליו זה על הסרט השבועי במשטח( .ינאי ריין)
* יבנאי בעיניי זה להכין ביום חמישי שלוש עוגות  ...עוגה אחת לחברה שילדה ,עוגה
שניה לבית האבלים ועוגה שלישית  -לעצמי כמובן(...תמר גוטליב)
* זה שיודע שבקציצות של יום ראשון יש בשר ולחם ביחס של ( ...1/1מיכאל טסלר)
* "אתה תקבל פאצ' על הפופו"( .שרה הדר-תשבי)
* זה שממשיך להחליף מברשת שיניים בערב פסח ,וקונה תחתונים חדשים לפסח
ולראש השנה ,למרות שעזב את הקיבוץ לפני שנים רבות( .קרן וסטרייך)
* יבנאי אמיתי הוא מי שזכרונות ילדותו כוללים :נסיעה לים באוטובוס צהוב ,תוך
שירת "הנה הים  /ודגל לבן" ,שתיית מיץ שנמזג מקנקן אלומיניום ,צפייה ב"צריף של
תמרי" במקלט ביום שישי אחה"צ ,טיפוס על מקלט הרופא ,וקייטנה בסככות יוטה
לוהטות( .גילה וכמן)
* מי שכבר שנים גר מחוץ ליבנה אבל כששואלים אותו מאיפה אתה ,הוא עונה "במקור
מיבנה"( .אייל ריין)

פרטים נוספים
קובי שטיין
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ב,12:30-בזמן המיצג בחדר האוכל יוגשו טעימות של פעם

רופאה בכירה
ברכות לד"ר מיטל דיטש שהוסמכה השבוע לרופאה בכירה!
מי ייתן ויהיו בך אומץ רוח ומרץ רב לעשות את עבודתך באמונה
(כדברי תפילתו של הרופא היהודי מהמאה ה  - 18מרכוס הרץ)
שמרית גדיש
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משולחן מש"א  /מתי אלטמן
הסדרת שבוע העבודה

ההנחייה לשאוף ליום פנאי קבוע בימי

עברו כבר כמה שבועות מאז שאושר
באסיפה נושא "הסדרת שבוע העבודה

שישי .בכל ענף הוגדרו האנשים שתפקידם
דורש יום פנאי גמיש (כמו :רפת ,חינוך,

בקבוצת יבנה" .המונח "הסדרת שבוע
העבודה" מייצג בעיקר את הכיוון אליו

מזון וכד') בגלל צורכי המערכת.
במקביל ,נטע עמיר עובדת על שינויים

מנסים
אנחנו
לשאוף ,אך בשורה

בתוכנת האיסופית ,שתדע לתמוך
בהחלטותינו לגבי יום פנאי וכלליו ,שעות

התחתונה,
ההוצאה

העבודה עם הפקטורים השונים היכן
שהענף דורש זאת ,ואופן הרישום .זו

אל

הפועל של תחום זה ,שדובר עליו רבות
באסיפה ,יהיה תלוי בכל חבר וחבר

הזדמנות לומר לנטע תודה רבה על
התמיכה והעזרה בתחום זה.

ובאחריות האישית שייקח אל מול
מחויבותו לענף ולמקום העבודה שלו ,כל

השלב הבא :אחלק דפים לחברים
המרעננים ומגדירים לכל אחד את הכללים

אחד בתחומו .כידוע ,כללים אינם מקנים
מחויבות ומוטיבציה ,אלא רק מסגרת.

החלים עליו לפי התקנון והגדרת יום
הפנאי שלו .במידה ולחברים תהיינה

מקווה שהמסגרת תעזור.
אז החלטנו יחד על כמה כללים ,ואתם

שאלות לגבי דפים אלו – ניתן יהיה לשים
אותן בתא של מש"א ,או לפנות אליי

בוודאי שואלים היכן אנו עומדים:
השלב הנוכחי :אני לקראת סיום סבב

ישירות.
השלב שיבוא לאחר מכן יהיה פרסום

שיחות עם מנהלי הענפים השונים .כל ענף

תאריך ליישום ,כשבחודש הראשון זה

פרש את הצרכים השונים ,אל מול

יהיה במתכונת של פיילוט והפקת לקחים,
שלאחריו נעבור ליישום מלא.

עדכוני עובד ושב:
 אפיק איטלי שסיימה את לימודיה,
החלה לעבוד בענף המזון ,באופן זמני ,עד



מתי אלטמן – התחלתי לעבוד כעובד
חוץ בחברת לנדא ,במקביל לניהול

שתשתלב במקצועה כאחות.
 קרן אלטמן שהשתחרר ,החל לעבוד

מש"א (עד שיימצא מחליף-בקרוב ,בע"ה).


בזיתיה.

אסף בית אריה שסיים זה עתה
קדנציה כמזכ"פ ,הסכים לחזור
לתמוך זמנית ברפת ,עד לסיום
לימודיו-בקיץ.
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בהנה"ח,

נח חיות סיים במרכז הרצוג ,והחל

הדס

בלנקשטיין שעבדה

בענף

לעבוד כמזכ"פ בחצי משרה ,לצד
המשך עבודתו כעובד חוץ.

אלי ברלב שעובד בשעונים ,יחליף
את הדס בעבודתה שבהנה"ח.

סיון לנג – שעבדה בענף המחשוב
לצד הוראה בבית ספר ,החלה

יוסי בן טולילה שהגיע לגיל ,70
הסכים לקחת על עצמו את חלוקת

לעבוד בריכוז השירותים וכחברת
מזכירות ,לצד הוראה בבית הספר.

החלה תהליך
השעונים.

של קליטה

הדר מאלי שעבדה בחוץ ,מסיימת

הדואר בימי שישי – תודה רבה.

חופשת

כפיר דגני שעבד בזיתיה ,החל לעבוד

לידה

ותעבוד

בחינוך

במחלבה ,לצד לימודיו.
שירה וגנר תחל לעבוד במחלקת

בכיתות ה'-ו' ,לצד השלמת התואר.
רחל פרלמן המתחילה תהליך

ילדים באסותא ,לאחר תקופה בה
עבדה בגן הצבעוני ובמרפאה בעיר

קליטה בקבוצה בתחילת החודש
הבא ,תחל לעבוד בענף הבגד

לימודיו

בקומה ב'.
דוד פרלמן יצא ללימודים מטעם

יבנה.
חן זלקינד שסיים

לאחרונה ,החל לעבוד במקצועו

הצבא (תחת ההגדרה של עבודת

כמעצב תעשייתי בחברת בייקרי

חוץ).

את

יקיר ששון שעבד במשק הילדים,

ומוגוגו  -כעובד חוץ.

יצא ללימודים ארוכים זה עתה .יש

מעיין זלקינד – החלה לעבוד בענף

כבר מחליף פוטנציאלי ,שידווח

השעונים ,לצד לימודי תואר שני.

עליו בדיווח עו"ש הבא.

עדכון מתחום השירותים:
אחריות על מחסן ואספקת עגלולים ועגלות  :אושר קולמן הסכימה לקחת על עצמה אחריות
על נושא זה .תודה רבה למור וולף על תרומתה הרבה בתפקיד עד כה ,ובהצלחה לאושר.
שיהיה לכולנו בהצלחה ,בתפקידים החדשים שלקחנו על עצמנו.
בב"ח לתו"ע
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משולחנו של מזכיר פנים  /נח חיות
זו "הפינה" הראשונה שאני כותב כמזכיר

על סדר יומו .מצד שני ,ניתן היה לשמוע

פנים חדש וכמו כל דבר חדש ,זה מרגש .אני
נמצא בשבועות הראשונים לכניסתי

וללמוד על יוזמות מרשימות ומעניינות
שיכולות להיות רלוונטיות עבורנו :פיתוח

לתפקיד .זכיתי להיכנס לתפקיד במסודר,
תחת הדרכתו של אסף ,המזכיר היוצא,

עתודת מנהיגות בקרב צעירי הקיבוץ,
הכנסת תחום הביקורת לקיבוץ ,מעורבות

שהפליא לפרוש בפניי את התחומים השונים
בהם עסק ,את העבודה הרבה שנעשתה ואת

בחברה הישראלית ,וניסוח מחודש ורלוונטי
של הסיפור (הנרטיב) הקיבוצי.

האתגרים החברתיים שעוד נותרו .אני
מבקש להודות לאסף על שלוש שנים

לפני שבועיים התכנסנו לאסיפה בנושא
הבנייה .האסיפה אישרה את תוכנית האב

אינטנסיביות של עבודה למען הקבוצה ,על
המסירות הרבה ,על הבקיאות בכל הרזים,

ליעדי מגזר המגורים והאוכלוסייה .התוכנית
תועבר לתכנון מקצועי .כמו כן ,אושרה בנייה

על ההתלהבות ועל הגישה הערכית הייחודית
שהביא לתפקיד .אני נכנס לעבודה בחצי

ושדרוג של בתי חברים מבוגרים שנשארים
בביתם ונבחר צוות ביצוע לסעיף זה.

משרה לצדו של יהודה שריד ויחד נישא
בעול הציבורי עם שאר חברי המזכירות.

בישיבתה האחרונה המליצה המועצה
לאסיפה לקבל לחברות את אביה וניר בטר.

השבוע התקיים הכנס החמישי של התנועה
הקיבוצית (התק"צ) .נציגים של מעל 200

ניר גדל אצלנו יחד עם משפחתו לאחר הפינוי
של גוש קטיף וחזר להיקלט בקבוצה יחד עם

קיבוצים התכנסו במלון במעלה החמישה
ודנו במשך שלושה ימים באתגריה של

אביה אשתו .בסעיף מוקדם אושרו ליקיר
ששון השלמת לימודים במכללת וושינגטון

התנועה הקיבוצית .רוב הדוברים ציינו

בחינוך למוסיקה .הסעיף האחרון בסדר

בסיפוק את השיפור במצבה של התנועה,

יומה של המועצה הוקדש לאישור נוהל

בעיקר בתחום הכלכלי והגידול הדמוגרפי,

בר/בת מצוה .הנוהל אושר במועצה ויובא

לצד קשיים אל מול הממשלה בתחום

לאישור נוסף באסיפה.

הבנייה והקרקעות.
התחושות שלי היו מעורבות .מצד אחד

אסיים בנימה אישית 12 .שנים מאז סיימתי
את תפקידי הקודם כמזכיר .אני רואה

הרגשתי כ"אחר" ,הן בגלל שמדובר בכנס של
תנועה (התק"צ) שכחברי הקיבוץ הדתי איננו

לעצמי אתגר להתחיל קדנציה חדשה ,בוגר
ומנוסה יותר .אשמח שגם אם היו חברים

שייכים אליה ,והן בגלל היותנו קיבוץ
שיתופי שנושא כמו סוגיית הקרקעות איננו

שנפגעו ממני בעבר נשכיל להתגבר על כך יחד
ולעבוד במשותף.
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הצעירים המשפיעים בתנועה הקיבוצית  /שמשון
לפני שבוע ,העיתון ידיעות-הקיבוץ הקדיש

מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר,

חלק גדול מהעלון להצגת הצעירים
המשפיעים בתנועה הקיבוצית .ביניהם

היטיב לבטא זאת כשאמר :אנחנו צריכים
לנסות ולהצמיח את שדרת המנהיגות

היתה גם חברתנו  -עינת לוי.
ברכות לעינת לוי על הבחירה ,וזאת בזכות

הבאה של התנועה הקיבוצית ואת שגריריה
במסדרונות השלטון.

פעילותה בחינוך הפורמלי והלא פורמלי,
ובהבעת דעותיה מעל במות שונות.

התנועות הקיבוציות ,בהובלת אגף
הצעירים והמעורבות ,הקימו צוות היגוי

מהם ומי הם הצעירים המשפיעים?
הנהגות התנועות הקיבוציות מבקשות

שיצא בקול קורא להנהגת התנועות להציג
מועמדים שיוכלו להיות "פורצי דרך -

לאתר את הצעירים המשפיעים שיוכלו
להוות את עתודת ההנהגה וההשפעה

צעירים ומשפיעים" .מתוך למעלה ממאה
מועמדים בחר הצוות  16צעירים ,ביניהם

בשנים הבאות.

שתי נציגות של תנועת הקה"ד ,עינת לוי
מקבוצת יבנה ויעל ברקו-דולב מטירת
צבי.

תודה לעובדות מחסן הבגדים

יום שני בערב ,מודיעים בכלי התקשורת על גשם העומד לרדת ,ואנחנו שמים פעמינו להשלמת
ציוד חורף בעיר הקרובה ,אשדוד ,וחוזרים עם שלל שקיות.
אמרנו לילדינו שבמקום שנביא את הרכישה הביתה ,נשים אותה ישר במחסן הבגדים.
בבוקר יום שלישי המשפחה קמה ב 6:20-ועוברים במחסן לאסוף כביסה מהתא,
ומה צדות עינינו?
חמש שקיות נחות להן בשלווה ,כאילו היו שם מימים ימימה ,ומספרנו מתנוסס על הבגדים.
בהתפעלות ובהכרת תודה על השירות המהיר ,מודים אנחנו לעובדות מחסן הבגדים.
משפחת שטיינר
סופי ,ערן והילדים
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חידוש המנוי לעיתונים
לקראת שנת  2018משפחות שרוצות לחדש את המנוי לעיתונים:
מקור ראשון וידיעות אחרונות ,בהתאם לטבלה המצורפת ,יפנו לנטע עמיר בטלפון  8331או
במייל ,netta@kv-yavne.co.il :עד לכ"ב בכסלו תשע"ח ה.10/12/17-
לאחר תאריך זה החידוש יהיה בצורה עצמאית .לא יהיה חידוש אוטומטי של המנוי.
שימו לב למשך ההתחייבות (לאחר חידוש המנוי לא ניתן להפסיקו עד תום תקופת
ההתחייבות).
עיתון

מקור ראשון
ידיעות אחרונות

משך התחייבות

עלות חודשית

עלות חודשית

לעיתון יומי

לעיתון סופ"ש

-----

 82.5ש"ח

שנה

 89ש"ח

 59ש"ח

שנתיים
עד סוף 2019

עיתון הארץ ימשיך במתכונתו הנוכחית (ניתן להצטרף/להפסיק את המנוי כל חודש).
עיתון מעריב :עקב קשיים בהתנהלות מול מעריב ,אנחנו ממליצים בחום לחברים לא לחדש
את המנוי לעיתון.
חברים שמשלמים בכרטיס אשראי על העיתון ורוצים להמשיך/להפסיק צריכים לפנות אל
מחלקת המנויים של העיתון ולהסדיר את המנוי שלהם.
נטע עמיר

בכל שאלה ניתן לפנות אליי במשרד לטלפון .8331

 מודעת דרושים -למועצה האיזורית חבל יבנה דרושים:
 .1מזכיר/ת מח' חינוך
 .2מזכיר/ת מח' הנדסה וביטחון

בהיקף של  50%משרה
בהיקף של  100%משרה

 .3רכז/ת תחבורה
פרטים באתר המועצה

בהיקף של  100%משרה
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אירועי חודש האזרח הוותיק בחבל יבנה  -נובמבר 2017
מה היה לנו?
ביום שני השבוע ,יצאה קבוצה של כ 35-חברים ותיקים לסיור בבאר טוביה ,שם ביקרו בארכיון
הישוב וכן בחוות העיזים .החברים נהנו מאוד.

בשבוע הקרוב!
תאריך

נושא

שעה

יום ראשון ח' בכסלו26.11 ,

תנ"ך עם חנה לבל –

8:45

מסע בספר תהילים
יום שני ט' בכסלו27.11 ,

תזונה נכונה :מירן כהן  -תזונאית

10:15-11:15

שלומית אלמוג  -מנהלת העמותה

חוגים לגיל השלישי ומטה
ביום שלישי הקרוב ,י' בכסלו – ,28.11
ייפתח חוג התעמלות חדש בהדרכת חנה נחליאל.
החוג יתקיים בימי שלישי בשעה  10:30בממ"ד בית סביון.
מצטרפים חדשים מוזמנים לחוג טאי-צ'י עם המורה מוטי פינסו.
החוג מתקיים בימי ראשון בשעה  18:00בממ"ד בית סביון.
טובה פניני
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גרעין צבר מתגייס לצה"ל
השבוע התחילו להתגייס הראשונים מגרעין צבר:
לכפיר  -ג'ורדן יופיטר -משפחה מאמצת טחן.
אהרון פרידמן  -משפחה מאמצת יואב ואפרת בית אריה.
לנח"ל  -אדם סנדלר  -משפחה מאמצת שלמה ושפרה אניקסטר.
יונתן לוין  -משפחה מאמצת קובי ושרי שטיין.
ארי זקן  -משפחה מאמצת בגלייבטר.
להנדסה קרבית -נתנאל רבקין  -משפחה מאמצת קולמן.
לגבעתי -עופרי בן דוד  -משפחה מאמצת אבשלום וקרן כהן.
רפי קסלמן  -משפחה מאמצת שלמה וגלי.
עמיאל סוננבליק  -משפחה מאמצת שרית ועמית חפץ.
למג"ב -מת'יו אלברט  -משפחה מאמצת נח ותמי חיות.

לכולם ,גיוס קל ונעים ,ושובו בשלום!
נעמה ,עֹז ויונה

תערוכות
יום שלישי ,י' בכסלו28.11 ,
מכירה של נעלי גזית ,טייטצים וגרבונים ,ומוצרים של סטודיו צבעים משלימים
קבוצת יבנה בה ימכרו :תכשיטים ,מוצרי תינוקות ,שמיכות" ,נחשושים" ,מוביילים
ומוצרי קרמיקה של "נטיעה" .התערוכה תתקיים במשטח בין השעות .16:00-19:00
יום רביעי ,י"ח בכסלו6.12 ,
מכירה של מצעים :שמיכות ,כריות ,מזרנים וכדומה  ...מבית "יארד קו"
התערוכה תתקיים במשטח בין השעות .16:00-19:00
בואו בשמחה
עפרה גוטליב ,רחלי ויצמן
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מרפאה
אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני
שעות הקבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:

יום ראשון 17:30-14:30
ביום שלישי אין שעות קבלה של הרופא
יום רביעי 14:30-13:30
יום חמישי  09:30-08:00ו15:30-14:30-
האופטומיטריסט מנחם לאו ישוב ויקבל ביום רביעי ,י"ח בכסלו )6.12( ,מ 16:00-עד  20:00במרפאה.
* האחיות מבקשות להזכיר שבכל פנייה לאחות בכוננות יש לחייג 4000

שהשמחה במעונם
מסיבת בת המצווה של הדס איתן תתקיים ביום שני ,ט' בכסלו.27.11 ,
בשבת פר' "וישב" נקיים תפילת מנחה לנשים ,בה הדס תעלה לתורה.
***********************************************************************************************************

בשבתות "אוף שימחעס" -עומדות דירות האירוח לרשות בעלי השמחה ,לפי הצורך.
באחריות בעלי השמחה להעביר הודעה לפרסום ב"מבית"  3שבועות לפני מועד השמחה.

נהיגה בטוחה  -ונהיגת מבוגרים
מענה על השאלה  -מתי יודעים שהגיע הזמן להפסיק לנהוג בגיל המבוגר?
הרצאתו של דני שטרוזמן בנושא נהיגה בטוחה ונהיגת מבוגרים
תתקיים ביום שלישי ,י' בכסלו 28.11 ,בשעה  20:30באולם האירועים.
שמוליק ליברמן וליזט עפרוני

מועדון סריגה
ביום שני ,ט' בכסלו ,27.11 ,בשעה 17:30
נקיים מפגש היכרות עם מורה לסריגה  -אלבינה בלסקי.
המפגש יתקיים בממ"ד בית סביון.
לפרטים :איילת אריכא ו/או טובה פניני (עדיף בהודעת ווטס-אפ).
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הלוח השחור – שמוליק טסלר (נכתב לחגיגות השבעים)
בכל ערב בשקט שחדר האוכל שומם
משה אריה על קצות אצבעותיו מתרומם
מגיע ומוחק הכל חוץ מ"בעזרת השם"
ושוב מהתחלה רושם
זו מסורת של  70שנה אולי קצת יותר
את כמות הגשם בפינה במילימטר
גם ברכות להולדת נכד או נין
אי אפשר להסביר זאת ולהבין
כי בעולם שכולו דיגיטלי ואין חזור
נשאר לנו לוח מודעות והלוח השחור

בעולם שכולו דיגיטלי ואין חזור
נשאר לנו לוח מודעות והלוח השחור
זר לא יבין ואורח ירים גבה
בשקט ימלמל" :חברה עברו כבר  70שנה"
לך תסביר לאורח של רגע
שלוח זה מגן עלינו מכל פגע
יש מדור של אבדות ומציאות
יש מדור של תורניות והחלפות
ישיבות ועדות
ולו"ז של אספות
הרשמות לטיולים
וגם רכישת לולבים
בעולם שכולו דיגיטלי ואין חזור
נשאר לנו לוח מודעות והלוח השחור

לא פסחנו על הטכנולוגיה וגם בנו פגע הג'וק
נפגענו כולנו מעולם של  SMSאימייל או פיסבוק
הילדים מדברים עם המקלדת הכל וירטואלי
נשארנו שפויים אולי בגלל הלוח שאינו דיגיטלי
למדנו שיש חיים חוץ מללחוץ על לייק כמו הד
וכולנו חברים ולא רק על המסך המרצד
כי בעולם שכולו דיגיטלי ואין חזור
נשאר לנו לוח מודעות והלוח השחור

בראש הרשימה תמיד שרייבר שניים
ומי מחליף את נחום באופניים
תערוכת נעליים תגיעו יהיה פיצוץ
הפסקת מים במרכז הקיבוץ
תורנות ניקוי שולחנות והשריה
(יש כאלה שחושבים שזו רק המלצה)
כן אצלנו מגישים ארוחת ערב מדי יום
כבר  70שנה כך רגילים לזרום
בעולם שכולו דיגיטלי ואין חזור
נשאר לנו לוח מודעות והלוח השחור

לוח המודעות הוא בסך הכל משל
לחברה שיודעת שהעבר והעתיד הינו אינטגרל
בנינו בית שבנוי עם שורש עמוק
בזכות חברים שידעו מתוך אידיאל לינוק
אנחנו שבחרנו להמשיך את הדרך
נדע לשמר את הלוח כי יש לו ערך
כי בעולם שכולו דיגיטלי ואין חזור
נשאר לנו לוח מודעות והלוח השחור

השיר מפורסם
בסימן
השבת היבנאית

הסמל והדגל זה לוח המודעות
כל עוד הוא אתנו נמשיך ללא דאגות
 70שנה אנחנו ללא פגע ושותפים בכל
בזכותו של הלוח שלעולם לא ייפול
בעולם שכולו דיגיטלי ואין חזור
נשאר לנו לוח מודעות והלוח השחור
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