ט"ו באדר ב' תשע"ט – שושן פורים

()22.3.19
אוזני המן המקוריות (שיחזור)

שבת פרשת צו
צאת השבת 18:31 -

כניסת השבת 17:31 -

1345
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שבת פרשת צו

ליל שבת
17:31

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת ,תפילת ערבית ושיעורו של קובי שטיין

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /אחרי התפילה והקידוש יתקיים שיעורו של עקיבא יעיר

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"

18:31

צאת השבת

מזל טוב לבר המצוה יובל מוזס ולמשפחת אלי ופזית מוזס.
מזל טוב לזאב ודינה ספראי לבת המצוה של הנכדה ליאם ,בתם של מרים ועלי.

משק הילדים פתוח בשבת מ 13:00-עד 14:00
הבית האדום פתוח בשב מ 13:30-עד 14:30
גלריית רפי,בקוטג'  ,14פתוחה בשבת מ 13:30-עד 15:00

זמני תפילות
מנחה–לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 17:50
מנחה-ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:50
בשכונה הדרומית – מנחה –  ,16:30ערבית–20:15
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ

הודעות הגבאים
 .1עד ערב פסח ,נציב בכניסה הדרומית של בית הכנסת שולחן עליו אפשר יהיה להניח סידורים,
מחזורים ,ספרות תורנית למיניה וכד' שאין בהם יותר שימוש .אולי אחרים ימצאו בהם עניין.
 .2לקראת פסח ,מתפללי בית הכנסת מתבקשים לנקות את התאים האישיים ולסדר אותם :סידורים
וחומשים עודפים להוציא למדפים ,את עלוני השבת להשליך לגניזה ,ניירת שאין בה קדושה
להשליך לאשפה ,להוציא עטיפות ממתקים וממתקים.
אנחנו מודים לכולם על היענות ושיתוף פעולה – ועדת בית הכנסת
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נקודה למחשבה פרשת צו  /סמדר נחליאל
ה"שאגת אריה" טוען ששמחת
בהשראת פורים  -אעסוק בנושא השמחה.
יום טוב יכולה להתבטא כיום
בתורה מופיעים מספר פסוקים בנושא
בכל צורה של שמחה ולא רק
השמחה .בקשר לחג השבועות נאמר
בבשר ויין " -שמחה כללית שמחוייב
"ושמחת לפני ה' אלוקיך ...והיית אך
לשמוח ביום-טוב בכל מיני שמחה שיְכ ֹולֶת
שמח" ,ובקשר לחג הסוכות " -ושמחתם
בידו לשמוח".
לפני ה' אלוקיכם".
תנועת החסידות הדגישה מאד את נושא
בכל הפעמים שמוזכר חיוב השמחה
השמחה כדרך עיקרית לעבודת ה' ,שנלמדה
בתורה ,הדבר קשור בעבודה בבית
מהפסוק" :עִ בדו את ה' בשמחה"
המקדש .כך בציווי על עלייה לרגל ,אכילת
שבתהילים .החסידות מלמדת כי בעצם
המעשרות בירושלים ,והקרבת הקורבנות
העובדה שניתנה לנו  -אנשים קטנים כמונו,
אך ורק בבית המקדש.
הזכות לעבוד את אלוקים ולגרום לו לנחת
מהי שמחה זו?
במסכת פסחים כתוב..." :חייב אדם לְ ָׂשמֵ חַ
רוח  -יש מקור לשמחה עצומה.
בניו ובני-ביתו ברגל [בשלושת הרגלים],
בספר "מסילת ישרים" בפירוט חלקי
שנאמר" :ושמחת בחגך" .במה ְמ ַש ְמחָׂ ם?
החסידות כתוב" :כשתהיה עומד להתפלל,
ביין .רבי יהודה אומר :אנשים בַ ראוי להם,
יהא ליבך שמח עליך שאתה מתפלל
ונשים בַ ראוי להן ,אנשים  -ביין ,ונשים
לאלוקים שאין כיוצא בו ...ולעסוק בתורתו
במה? תני רב יוסף :בבבל  -בבגדי צבעונין,
ומצוותיו ...כי זאת היא השמחה
בארץ ישראל  -בבגדי פשתן מגוהצין".
האמיתית".
(לתשומת לב כל הבעלים)...
הגמרא במסכת תענית ,מספרת על ר'
בהמשך הגמרא מדייק ר' יהודה בן בתירא
ברוקא ממחוזא שהיה מהלך בשוק ,ושאל
שבזמן שבית המקדש היה קיים  -השמחה
את אליהו הנביא אם יש שם מישהו שהוא
היתה בבשר ,ועכשיו שאין ביהמ"ק קיים -
"בן עולם הבא" .הראה לו אליהו על שני
אין שמחה אלא ביין ,ע"פ הפסוק
אנשים פשוטים .כששאל אותם מה
מתהילים" :יין ישמח לבב אנוש".
מעשיהם הם סיפרו לו שהם בדחנים,
לעומת השמחות הגשמיות ,כותב הרמב"ן
המשמחים אנשים עצובים ...
כי חלק משמחת החג עליה הצטווינו הוא
שנזכה גם אנחנו כולנו תמיד לשמוח ולשמח
ה"הלל" ,שהוא הלכה למשה מסיני "כי
אחרים ...
עיקר השירה בפה".
מזל טוב לגולן שלי ליום ההולדת ,שהנכתב כאן לקוח מדרשת בר המצווה שלו
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פירפורי פורים

/

פרוטוקול ישיבת ועדת פיתוח

(רשמה :דינה ספראי)

נושא הישיבה :פישוט וייעול תהליכים קיבוציים.
המשתתפים :מ' ,ד' ,נ ',ר' (ת' נעדרת) .יו"ר – מ'.
נושא מספר  : 1גזר חי
מ :לאחר המהפכה שחוללנו ברישום הסועדים לארוחות שבת
וחג ,הועלו נושאים נוספים הטעונים שיפור ושכלול .הנושא
הראשון הוא הגזר החי .כידוע ,הסועדים ביום שישי אוהבים
בעיקר את המיץ של הגזר ,ולאחרוני הסועדים לא נשאר מיץ.
למישהו יש פטנט שיכול לפתור את הבעייה?
ד .אולי נפסיק לחלק את הגזר?
נ :לא במשמרת שלי .אחרי  10הצבעות עם תוצאות מאוזנות ,אני לא מוכן לעשות שינוי נוסף.
אפשר ללכת על תהליכים איטיים .למשל לדלל את הנוזלים עוד ועוד ,עד שבסוף אנשים פשוט
יוותרו על המיץ.
ד :לא נראה לי .אני בעד לקרוא לגזר בשמו .נודיע בצער על מותו של הגזר החי ונתחיל לקרוא
לו גזר מרוסק.
(לאחר דיון באפשרויות אלו הוחלט להעביר את הנושא לדיון במועצת גזר)...
נושא מספר  : 2רגלי העוף
מ :אחרי שנים רבות שבהן הצלחנו להטמיע בקרב השלעפרים שלא לקרוע את הרגליים מהעוף
השלם ,ניכרת שוב התרופפות במשמעת .מכיוון שאין 'פטנט' למשמעת ,אנו מעוניינים לבדוק
אם אפשר לשנות משהו בעוף עצמו.
שתיקה רועמת.
ר :למה אתה מתכוון? אולי סטארטאפ של הכלאת עוף מרבה רגליים?
מ :רעיון מצוין .רק איך עושים את זה?
ר :לא יודע .אפשר להזמין ייעוץ חיצוני.
(החלטה :להזמין יועץ חיצוני ובתנאי שנדע מראש שלא ישים רגליים)...
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נושא מספר  : 3הערכה של כמות הקוטג'
מ :אנו מתקשים להעריך באופן מדויק את כמות הקוטג' שיש להזמין.
אנו מציעים לפתח תוכנה שתמצא נוסחה הולמת להערכת הכמויות.
ד :מה הבעייה? מחשבים את מספר הנפשות ומכפילים ב.7-
מ :כאשר הקוטג' היה בכלים של המחלבה שלנו זה התאים .עכשיו שזה עבר
לאריזה של תנובה ומגיע רק בסופי שבוע ,לעתים אנו מכפילים ב 10-וזה לא מספיק.
נ :אני מציע להעביר לחנות ,לאגף המצרכים המסובסדים.
ד :לא בקדנציה שלי .אני עוד בזמן פציעות מההצבעה על תקצוב החצרנות .מה דעתכם להעביר
את הקוטג' לאריזות חומות ,ולבדוק האם זה משנה את כמות ה"צריחה"?
(החלטה :להעביר לדירקטריון המחלבה את הצעת הבדיקה של אריזות חומות לקוטג').
נושא מספר  : 4נגישות במכבסה
מ :למרות כל השלטים במכבסה ,יש עדיין טעויות .לעתים קרובות מוצאים הכובסים מגבות
כהות בתא הבהיר ,ועוד כהנה וכהנה .ענף הבגד מציע לפתח אפליקציה שמצלמת את הבגד
ומודיעה לאיזה מספר תא לזרוק אותו.
נ :רעיון מעולה .יש מתנגדים?
(ההצעה מתקבלת פה אחד).
נושא מספר  : 5חניות מחוץ למגרשי החנייה המוסדרים
מ :לנוכח חוסר המשמעת בנושא ,מוצע להציב בחניות מצלמות שיתעדו
רכבים החונים במקומות אסורים.
נ :מצלמות? הגזמתם ,אי אפשר לרשת את הקיבוץ במצלמות ,וגם אין מי שיצפה בכל
הסירטונים .הבעייה שלנו היא לא מי יצפה במצלמות אלא איך לאכוף.
ד :נכון .כל המדבקות וההערות לא הועילו ונמאס לבעלי התפקידים להיות מוכיחים בשער.
צריך להיות יצירתיים יותר.
ר :אני מציע להפעיל אצלנו "פנגו" ולתמחר את החנייה.
ד :נו באמת  ...לא הצלחנו להפריט חשמל ,אז נצליח להפריט חניות?
ר :חס וחלילה .נעשה כמו עם המוצרים המסובסדים בחנות .כל חונה מחוץ לתחום יקבל דו"ח
של הוצאות החנייה ,ופעם בשלושה חודשים הוא יקבל הודעת  SMSעל מקומו בחציון .בתום
שנה נעלה את הנושא לאסיפה.
(ההצעה התקבלה פה אחד).

הישיבה הסתיימה.
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זהו יום

הבוחר -דעתך חשובה לנו

ב 9-באפריל אתם תקבעו כיצד תיראה המדינה בשנים הקרובות

טור דעה
מה חשוב לי לקראת הבחירות?  /זאב ספראי
הגיגי בחירות (תומלל משיחה שהתקיימה במהלך נסיעה ברכב )64

א.עוזיהו היה מלך ירא ה' אבל אחרי

עצומה של העם בישראל .מתמקדים

עשרות שנות שלטון הוא החליט שהוא

באדם שלא יודעים מה היכולות שלו,

רוצה להיות גם כהן גדול .הוא ניסה

כאילו במטה קסמים יגשים לנו את כל

להיכנס למקדש ואתם יודעים כבר את

החלומות .ומה לעשות? עם זה צריך

התוצאות .אני לא יודע מה רוצה התנ"ך

לחיות ,אבל קשה לי להסתגל לרמה

להסיק מהמקרה ,אני יודע רק מה אני

הנוכחית של הדיון.

מסיק  -ששנות שלטון ממושכות גורמות

ג .קשה לי מאוד עם השיח המפלג .יותר

לשחיתות ,ואין ספק ששלטון הימין הוא

מ 80%-מהעם מסכימים על 80%

כיום שלטון מושחת.
איני יודע אם בנימין נתניהו מושחת

מהנושאים .הגיע הזמן שאנחנו נדבר יותר
על המאחד מאשר על המפריד ,וגם נעשה

באופן אישי אבל הסביבה שלו מושחתת,
ויש יותר מדי תקלות ובעיות בסביבת

יותר את המאחד מאשר את המפריד.
ד .לפני כל מסע בחירות אומרים שאלה

השלטון הזה .הימין לא יותר מושחת

בחירות גורליות .הבחירות האלה לא יותר
גורליות מאשר בחירות אחרות .למעשה,

הייתה מושחתת לא פחות ,ואני אומר

שום שאלה אמיתית לא עומדת על הפרק.

היום :מושחתים  -נמאסתם.
צריך להחליף את השלטון! החדשים

אם יהיו ימות המשיח והפלסטינאים

מהשמאל .מפא"י ,אחרי  10שנות שלטון

יתרצו ויהיו מוכנים לדבר על פתרון
פוליטי ,אפשר יהיה באמת לדבר על פתרון

שיבואו ,גם הם יושחתו ,ואחרי  10שנים
יצטרכו להחליפם.
ב .אני מאוכזב מרמת השיח הפוליטי .את

פוליטי .אך זו 'הלכתא למשיחתא' .יש
בעצם אחדות דעות בין למעלה מ 80%-על

השיח הפוליטי מבצעים העיתונאים ,אבל

המדיניות הפוליטית ,ויש הסכמה בין

לא רק הם אשמים בו .הם מדווחים ברמה

כמעט כל המנהיגים על כיוון הפתרון.

שאנשים רוצים לקרוא .קיימת רדידות

החלוקה היא בין אלה שמעיזים לומר
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לתומכיהם מה הם חושבים ,לבין אלו

ומתנגד לכל שינוי ,לא משום שהוא שבע

שחוששים לומר זאת .אם יהיה משא

נחת מהמצב הקיים ,אלא משום שהוא

ומתן ,להיכן נגיע? אינני יודע ,אבל בוודאי

חושש מהיעדר תמיכה של החרדים

לא נכון לשרטט עכשיו את קווי הנסיגה

בעמדות הלאומיות .אני מייחל לכך שנעז

שלנו.

לגעת בנושא ולשנות את הסטטוס קוו.

לעומת התחום הביטחוני ,בתחום הכלכלי

אני מצאתי את הביטוי לדרכי הפוליטית

יש הבדל תהומי בין הגושים .הליכוד

במפלגת אחי ישראלי והצטערתי מאוד

תאצ'ריסטית

שלא הצלחנו להתרומם ולהגיע

מפעיל

מדיניות

קיצונית ,זו שנכשלה באנגליה ,ואנו

לבחירות .אגב ,שם היה מובן

מתעקשים להיכשל בה לבד .ציבור
רחב בישראל תומך במדיניות

מאליו שיש לצמצם את הכפייה
הדתית ולשמור על מדינה

הממשלה לא משום שהוא תומך
בה ,אלא משום שזה התשלום

יהודית .בסוד אגלה שבני גנץ
בעצם אימץ את מצע 'אחי

שלהם על עמדות ימניות בתחום הלאומי.

ישראלי' .אני מקווה שבסופו של דבר

גם בתחום יחסי דת ומדינה יש לדעתי

הדרך הפוליטית שאנחנו מציעים תתקבל,

הסכמה נרחבת של אותם  80%ויש 20%
הסבורים אחרת .כרגע ,רוב הציבור

ואם לא אנחנו נבצע אותה ,יבצע אותה
מישהו אחר.

מוחזק בגרונו .הימין מפחד לגעת בנושא,

מצות מצווה  -לא אפית לא חווית!
הנה זה מגיע!!!!
בעוד שבועיים בימים שלישי ורביעי,
כ"ו ו-כ"ז באדר ב' ( )2-3.4בין השעות  15:00ל 22:30-באולם האירועים
הצוות הטכני עובד במלוא המרץ וההרשמה התחילה ע"ג לוח המודעות

איש בל ייעדר!  -צוות מצות מצווה
בואו בשמחה!
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שלט מורשת חדש /
שני שלטי מורשת נוספו לאחרונה על ידי צוות
"מורשת" .מי שהלך לאחרונה לרפת ,ודאי
גילה שלט חדש הצמוד לעמוד חשמל ישן,
שעומד מול מחסן הנוי .זהו עמוד עץ שהיה
חלק מקו החשמל הראשון לכיוון דרום
הקיבוץ ,ובשנים האחרונות שימש ,יחד עם
כמה עמודים נוספים ,לתאורת הכביש

יסכה כוכבא

הלילה

בפנס

להשתמש

כיס

ולהסתפק

במינימום של מנורות חשמל ...החברים אשר
יש להם שתי מנורות בחדר ,מתבקשים לא
להדליק את שתיהן ביחד."...
בין

החשמלאים

המיתולוגיים

יש

לזכור

ולהזכיר את:

הראשי העובר בין מפעל השימורים הישן
ומפעל "עדי" .בעת שהקו הישן הוטמן
בקרקע ,הוחלט לשמור על עמוד אחד
כמזכרת מהעבר של הקבוצה הראשונית,
שזכתה להתחבר לחשמל רק ביוני ,1943
כשנתיים וחצי לאחר הקמתה!
זהו לשון השלט:

תיאו (משה) פלק,

גצל (אליקים) הקל

ועימם שלמה שלכטר ,רפי פלק ואחרים.

זמן לא רב לאחר העלייה על הקרקע ,חובר
המחנה לזרם החשמל של חברת החשמל
המנדטורית.

ב"שבועון

המשק",

באחד

מגיליונות שנת תש"ה אנו קוראים הוראות
מדויקות ומפורשות לשימוש במצרך יקר זה:
"כאשר החלטנו בזמנו להתקין מאור בכל
המחנה ,לא הייתה מטרתנו הנוחיות הכרוכה
בדבר אלא האפשרויות להגיע על ידי כך

מי שהגיע לבית האדום ,ודאי כבר ראה את
הציור היפה שציירו דני ואפרת על דלת
הבית :מצויירים עליו שלושה רפתנים
"מיתולוגיים" בפעולה :ארנסט גוטמן
("ישּׂא") ובנימין
ָ
(ברטוב) ,יששכר כוכבא
נחליאל ("בֵּ ניָה") .ליד הדלת ניתלה שלט

לחיסכון בהוצאות למאור ...היתרון בשימוש
בחשמל שאפשר להדליקו ולכבותו בנקל...
בבתי הילדים הגדלנו את נקודות האור ,במקום
 3-2מנורות נפט ,היום ישנן  8מנורות חשמל.
על כל חבר להיות אחראי לכיבוי האור בבתי

המתאר את התפתחות הרפת.

הילדים ,בעיקר בשעות הלילה ...על שומרות
8

להלן קטעים מתוך הכתוב בו:

הרתומות לצמד הפרדות חיה ואילה ,כשעל

עוד ברודגס הייתה הרפת אחד הענפים

המלאכה ניצח זליג לנג.

החקלאיים המרכזיים .בשנת  1936הוקמה
רפת ל 10-חולבות .הרפתן ארנסט גוטמן
החל בשתי חליבות ביום ועבר לשלוש ,ותנובת
החלב עלתה.
בשנת תש"ב ,שנה לאחר המעבר ליבנה,
הושלמה העברת עדר של  22פרות מרודגס.
בראשית מלחמת הקוממיות הופצצה הרפת.
מבכירות אחדות נהרגו ואחרות נפצעו .בלית
ברירה הוחלט למכור חלק מהפרות ,וחלק
להעביר צפונה ,לכפר-פינס ולשלוחות.

עם

מכון החליבה הראשון הוקם בשנת  1958ובו

תום המלחמה הוחזרו הפרות הביתה ונקנתה

 3עמדות חליבה בו זמנית .בשנת  ,1965הוקם

מכונת חליבה ניידת ,וזאת לאחר שבעזרתו של
הרב

אלימלך

בר-שאול

התבררה

מכון חליבה מתקדם יותר ובו  18עמדות

דרך

חליבה .בשנת  1985הוקם המכון הנוכחי

הפעלתה בשבת ובמועד.

המונה  40עמדות .באותה תקופה שונתה גם

במהלך השנים הוקמו הסככות ,במרכז הוקם

שיטת ההזנה ,נקנתה עגלה כולית ("סלף")

הסילו ,והוחל בהכנת תחמיץ מתירס קצוץ,

שמאפשרת הכנת כל תפריט המזון היומי של

בהנהגתו של ראובן קרמר .רק בחורף של

הפרה בבליל אחד.

שנת  ,1950נרכש קומביין לקציר ירק להאבסת

שני השלטים הנאים מוסיפים נופך של חן
ועניין ,ומלווים את הסיורים ברחבי המשק
באזכורים חשובים של ההיסטוריה שלנו.

הפרות .תם עידן החרמש ועגלות החציר

היכונו היכונו-הפתיחה בקרוב
מתי?
ביום ראשון ,כ"ד באדר ב'
()31.3
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פרטים בקרוב

סמוך על
"שחבק"
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רכבי הקבוצה – עדכון –

עמית חפץ והנהלת הרכב

 .1תדלוק רכבים  -תחנת הדלק הפנימית,

 .2ניקוי רכבים  -מזה מספר חודשים

הממוקמת במוסך ,אינה עומדת בתקנים

שהפסקנו לנקות את הרכבים שלנו במתקן

המחייבים ,ולכן אנו נאלצים לסגור אותה.
התקנים המחמירים נוגעים בעיקר לתדלוק

שטיפה מחוץ לקיבוץ ,וזאת על מנת לחסוך
את העלות הכבדה (עשרות אלפי  ₪בשנה).

בנזין ,בעוד בסולר התקנים מחמירים מעט

אולם ,אין זאת אומרת שלא נוכל לנקות את

פחות .אי לכך ,יופסק כל התדלוק בבנזין,

הרכבים בעצמנו ...

בעוד התדלוק בסולר יתבצע ממיכל
שימוקם מעל פני הקרקע.

הצעתי היא למנות "נאמני ניקיון" .לכל
"נאמן ניקיון" יוצמד רכב שעל נקיונו הוא

תדלוק הבנזין יתבצע בתחנת הדלק "דור

יהיה אחראי .רכבים "צמודים" יהיו

אלון" שבכניסה לקיבוץ (מול המועצה
האזורית) .בכל הרכבים יותקן התקן שיזהה

באחריות המשתמש הקבוע.
אני לוקח על עצמי את רכב מס' ... 1

את הרכב ,כך שהתדלוק בפועל יהיה דומה

אני סבור שאם נצליח למנות לכל רכב "נאמן

לתהליך בתחנה הקיימת .ניתן יהיה לתדלק

ניקיון" נהנה מרכבים נקיים יותר ומהרגשת

בכל תחנות "דור אלון" ברחבי הארץ ,אך
אני מבקש בכל לשון של בקשה לנסות

אחריות גדולה יותר לרכבי הקבוצה.

ולתדלק אך ורק בתחנה "שלנו" (אנו

 .3אופניים חשמליים

מקבלים אחוזים מכל תדלוק).
בכל מקרה יש להחזיר את הרכב עם מיכל
דלק מלא!
תדלוק הסולר ימשיך (לפחות בשלב זה )...

 לאט אבל בטוחמתווספים עוד ועוד
חשמליים
אופניים
לשבילי הקיבוץ .ישנם
אופניים 'פרטיים' וכן כלים ממונעים
מסוגים שונים השייכים לקיבוץ .מטרתנו
היא להחליף את כל הכלים הדו-גלגליים

בתחנת דלק שתמוקם במוסך.
במקביל ,אנו מתכוונים למקם מיכל נוסף
לתדלוק סולר באזור מרמ"ז על מנת לייתר

הממונעים השייכים לקיבוץ ,בכלים
חשמליים .מצד אחד האופניים החשמליים

את תנועת ה"סלפים" למוסך.
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הנם כלי שקט ולא מזהם (ירוק) ומצד שני

יש לקחת בחשבון שישנו חיוב גם בגין שעות

טמון בחובם סיכון לא מבוטל לנוסע
ולעוברי האורח .העניין נדון רבות גם

הלילה .במידה ולא יחול שיפור בנושא זה,
נצטרך לשקול צעדים נוספים ע"מ לצמצם

בישיבות הממשלה ובמשרד התחבורה
ונעשה נסיון להחמיר את הפיקוח על

את התופעה .כמו כן ,אנו שבים ומבקשים
לחנות במגרשי החנייה ולא בצידי הכביש.

השימוש בכלי הרכב הזה .גיל המינימום
לרכיבה על אופניים חשמליים הינו 16

הדבר מסוכן ומפריע לתנועה.
 .5שימוש ברכב תפעולי  -ברצוני ליידע

וחובה על המשתמש להחזיק ברשיון נהיגה

ולהזכיר שעפ"י החוק ,כל מי שנוהג (גם אם
זה רק 'קפיצה'י )...ברכב תפעולי מחוייב

או לעבור מבחן תאוריה מתאים .אני מבקש
מכל בעלי האופניים החשמליים להקפיד על
החוק ולשמור על הבטיחות של כולנו.

בקבלת הדרכה מאת קצין הבטיחות או מי
שהוסמך על ידו .בהגדרת רכב תפעולי

ועוד תזכורת  -האופניים החשמליים
שנרכשו על ידי הקיבוץ אמורים לשמש אך

כלולים' :קלאב קאר' ,קלנועיות ,ועגלת
הנוסעים של משק ילדים .לכן ,כל מי שעדיין

ורק את בעל התפקיד לו הם ניתנו.

לא עבר הדרכה מתאימה מוזמן לפנות
לשמוליק ליברמן לקבלת הדרכה מתאימה.

 .4חניית רכבים שלא במגרשי החנייה (ליד
הבתים)  -אנו שבים ומבקשים מכל
משתמשי הרכב (גם אלה שרכבם צמוד
אליהם במשך היום) להחזיר את הרכב
בתום השימוש ,למגרש החנייה .בכל מקרה

תנועת הקיבוץ הדתי מרכינה ראש עם פטירתה של טובה אילן ז"ל
טובה אילן היתה אשת חינוך ופעילה מובילה

למען זכויות נשים ; בין מייסדות ארגון 'קולך' ועוד

דיאלוגים

ועוד .טובה זכתה לאורך השנים בפרסים שונים,

פלורליסטיים עם חילוניים לפני שזה היה מקובל.

כגון 'פרס לחינוך יהודי ע"ש ש .ליברמן' ,פרס קרן

ה יא קלטה עולים מברה"מ ונתנה להם בית

'אבי-חי' בישראל .כמו כן הדליקה משואה

תרבותי בלי לכפות עליהם אורח חיים ,מתוך כבוד

לתפארת מדינת ישראל ביום העצמאות בגין

ואמונה גם בהם וגם בתרבות שלה .טובה היתה

פעילותה לקידום ההבנה והסובלנות בין חלקי

המייסדת והנשיאה של 'מרכז יעקב הרצוג

העם .הליכתה מן העולם היא אבידה גדולה

ללימודי יהדות' שבקיבוץ עין צורים ; חברת כנסת

לתנועה ולעם ישראל כולו .אנו משתתפים בצער

בתחומים

רבים.

היא

ניהלה

המשפחה ובית עין צורים.

מטעם 'העבודה-מימד' ; לוחמת נחושה ואמיצה
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יהי זכרה ברוך

"והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור "...
אנו בעיצומן של חגיגות הפורים
והאי רוויזיון (תרתי משמע) והשמחה

את השטח .איזה תחפושות יהיו טרנדיות
השנה ,לאיזה תחפושות יהיה ביקוש רב

באוויר.
לאחר שכל מי שחפצה נפשו ,שאל תחפושת

בקרבנו ,מה המחירים בשוק והיכן נוכל
להשיג בזול .עולים על השולחן שיקולים

עד דלא ידע ,אנו חוות
תחושת שביעות רצון

שאותם אנו
של תקציבים
מקבלות ממרכזת החינוך ומסל

וסיפוק.
ברצוננו לספר קצת על

התרבות ,צניעות( ,יש קושי
למצוא תחפושות פורימיות

העבודה הנעשית מאחורי הקלעים.
העונה נפתחת אצלנו בר"ח כסלו .העת בה

צנועות) בעיקר עבור הנוער והמבוגרים,
לאיזה פלח בקיבוץ חסר גיוון ,אילו אירועי

מי שטרם החזיר תחפושות מהשנה
הקודמת מקבל זריקת עידוד לביצוע

תרבות מיוחדים מתוכננים למהלך השנה
(את האביזרים והבדים להופעות במה ניתן

המשימה .בנוסף ,התחפושות הפורימיות

להשיג בקלות רבה יותר בדיוק בתקופת

יוצאות

פורים) .אנו מנסות לבנות מהמלאי הרב

לסטנדים ומקבלות מנת איוורור .בהמשך
אנו מסדרות את התחפושות בסטנדים לפי

שקיים תחפושות ע"פ ביקוש .למשל,
כוכבי תכ ניות טלוויזיה ,זמרים ודמויות

נושאים.
בתחילת חודש טבת החנויות הגדולות

בולטות מהשנה החולפת ועוד...
ר"ח שבט מסמן את תחילת העונה

מתחילות אף הן את ההכנות לקראת
פורים .הן עורכות מכירות מוזלות מאוד

בשווקים עבור הציבור הרחב וגם אצלנו.
אנו פותחות את מחסן התחפושות עבור

(פריטים מהשנה הקודמת) למקומות

הציבור המקומי כמעט עד ליום הגדול.

מהסוג הקיים אצ לנו ,לספקים קטנים

משתדלות לפתוח בימים שונים ואף

ולגמ"חים .המכירות נעשות בתיאום עם
הלקוחות ,ע"פ הצרכים המשתנים ,גודל

מייעדות מוצאי שבת אחד לבקשת
הציבור.

התקציב ועל סמך היכרות מהשנים
הקודמות.

חשוב לציין שהמקום פעיל לאורך כל
השנה עבור אירועי התרבות המקומיים,

שמאופסנות

במקביל,
מתחילות

במהלך

השנה,

סרטונים ,והופעות לאירועים משפחתיים,
ומשמש רבות את מערכת החינוך

אנו
להרגיש
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הפורמלית והבלתי פורמלית .במהלך

גדול ומגוון רב של תחפושות ,כך שכל אחד

השנה ליאורה פועלת בתיאום עם עובדי

יכול למצוא משהו לטעמו.

המתפרה על תיקונים ,לקראת הפורים

על מנת שנוכל להמשיך וליהנות מהקיים

הבא.

בתחום זה לאורך השנים הבאות ,אנו

פנינת האוצר הזאת כבר פרשה לה כנפיים

מזכירות את:

אצל חובבי תרבות ביישובי הסביבה

"נוהל החזרת התחפושות":

ובקיבוצים השונים.
לא פעם עולות שאלות מצד חברים
ומגורמי חוץ האם ניתן/כדאי להשכיר
ציוד מהמגוון ומהעושר הרב שצברנו.
שאלות שעולות גם אצלנו ,אך עדיין
מתבשלות להן במחשבות.
בשנתיים האחרונות אנו תורמות עבור
מפעלי צדקה ויוזמות מסוג זה .כך תרמנו

 #החזירו את התחפושות נקיות ומכובסות

השנה לעוסקים במלאכת התרומות

(עדיף לכבס ביד).

ביי שובי המועצה האזורית שלנו.
אנו רוצות להודות לנותני התקציבים,

 #יש לשים את הפריטים המושאלים בתוך
שקית ובצירוף שם המחזיר.

לעובדי המתפרה ,לעוזרים בפתיחות
ולתורמים הרבים .כפי שניתן להבין,

 #במידה ויש בעייה /קרע /צריך תיקון
וכד' אנא ציינו זאת בפתק.

המקום חי ופעיל לאורך כל השנה ,נותן
מענה לצרכי תרבות מגוונים ולכל חלקי

 #את השקיות יש לשים בארגזים
המונחים ב כניסות למחסן התחפושות.

האו כלוסייה .אנו רואות במקום אוצר
תרבותי חשוב ומקוות להמשך המפעל.

 #השתדלו לבצע החזרות לא יאוחר
משבועיים -שלושה לאחר סיום חגיגות
הפורים.

תחפושות מגוון ומכובד שיענה ככל
האפשר לבקשות החברים ,לאורך כל

מאחלות לכולם פורים עליז ושמח
שנרבה צחוק ושמחה!

השנה .איסוף פריטים ,רכישות מושכלות
ושמירה על האביזרים מאפשרת לנו היצע

אושר קולמן וליאורה גליק

לסיכום :בשנים האחרונות נעשית עבודת
שטח רבה באזור כדי להעמיד מחסן
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ירקונים  - 8משחור לירוק – שמורת כרמיה
לטבע יש פרשנות משלו לבלוני התבערה המרחפים בשמי "העוטף".
סיור של ניצני אביב לשמורת חולות כרמיה ,מהיפות בארץ ,לחזות בהתחדשות
הצמחייה ולגלות פנינים היסטוריות שחשפו השריפות מתחת למעטה
הצמחייה( .לפי הזמן  -מפגש עם מתיישבים).
הסיור יצא ביום שני ,י"ח באדר ב' )25.3( ,בשעה  .15:30חזרה משוערת20:30 :
למגיעים עצמאית – 16:00 :צומת יד מרדכי לכיוון דרום.
אריה ברנע ,אליקים איטלי ואבי ששון.
ירקונים  -סמסטר אביב-קיץ תשע"ט
להלן מועדי הפעילות המתוכננים בעונת אביב-קיץ:
יעד
תאריך
מועד
יום
8
9
10
11
12
13

ב'
ג'
ב'
ב'
ג'
ג'

י"ח באדר ב'
ד' בניסן
כ"ד בניסן
ח' באייר
כ"ג באייר
ח' בסיון

25.3.2019
9.4.2019
29.4.2019
13.5.2019
28.5.2019
11.6.2019

שמורת כרמיה
גילת
אור הנר
ניצנים
אשקלון
רהט

חברים המעוניינים להכנס לרשימת התפוצה נא יעבירו דואל לאבי ששוןsassonavi@gmail.com :

סינמה קפה
מפקד יום העצמאות השנה יוקדש למלאת  30שנה לעלייה ההמונית מברית המועצות,
עלייה ששינתה את פני מדינת ישראל .במסגרת זו יוקרן הסרט "מבצע חתונה".
"מבצע חתונה" התחיל כפנטזיה .תחת מסווה של טיסה לחתונה מקומית קבוצת
יהודים סובייטים מסורבי עלייה יקנו את כל הכרטיסים למטוס קטן בעל  12מושבים.
טייס הקבוצה ישתלט על תא הטייס וימריא מעבר לגבול הסובייטי .הם נעצרים מספר
צעדים לפני עלייתם למטוס ונשפטים בעוון בגידה במולדת במשפט ראווה .רוב חברי
הקבוצה מקבלים שנים ארוכות מאוד במחנות עבודה סובייטים  ,שניים מהם מקבלים גזר דין מוות.
לאחר  45שנה ,ענת זלמנסון קוזניצוב ,בתם של מנהיגי הקבוצה ,חושפת דרך מסע אישי את סיפור הוריה ,הנחשבים
לגיבורים בארץ ובעולם המערבי ,אבל ברוסיה עדיין מכונים טרוריסטים.
לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם היוצרת – הבת ,ענת ,ועם אמא שלה ,גיבורת הסרט ,סילווה זלמנסון.

ההקרנה ,ביום ראשון ,י"ז באדר ב'  ,24.3בשעה  20.30במרכז יום.
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ועדת התרבות

אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני
קבלת קהל  -ד"ר דונסקי
יום ראשון 16:45-13:30
יום שני 15:30-14:00
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-

שהשמחה במעונם
חתונת רן צרויה ויעלי פרג תתקיים בקבוצת יבנה ביום רביעי ,כ' באדר ב' (.)27.3
שבת חתן בקבוצת יבנה בפרשת שמיני ,כ"ב-כ"ג באדר ב' (.)29-30.3
חתונתם של נילי שליסלברג ואייל סרי תתקיים בקבוצת יבנה ביום שני ,כ"ה באדר ב' (.)1.4
בת המצווה של קשת בנדב תתקיים ביום ראשון ,ב' בניסן (.)7.4

תערוכה במשטח
ביום רביעי ,כ"ז באדר ב' ( )3.4תתקיים מכירת מצעים ,שמיכות ,כריות ומגבות
"יארד אנד קו" ( )Yard & Coבמשטח ,בין השעות  16:00ל.19:00-
עפרה גוטליב

כתובת המערכת  bimkomon@gmail.comקבלת כתבות והודעות עד "רביעי בארבע"
מבית מומלץ לקריאה ,בגירסה צבעונית ,בקהילנט או/ו בדף הפייסבוק "קבוץ יבנה"
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