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הדלקת נרות - 16:17, צאת השבת - 17:19

גיליון 1540 
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חג המשק

שמונה ימים שמנו נתן (בהנחה)
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16:17- הדלקת נרות

16:32- מנחה קבלת שבת 

 

שבת פרשת וישב
שבת מברכין

 

13:00- מנחה גדולה

16:15- מנחה קטנה

17:19-צאת השבת

שבת:

08:00 - שחרית ומוסף
לאחר תפילת מוסף שיעור מפי 

עינת לוי

לאחר תפילת ערבית ילמד: 

אסף כהן

הנושא של גיליון זה והבא אחריו הוא "סורה חושך מפני האור". לקראת השבוע הבא אני מזמינה את

הציבור להאיר את עיניי לעשייה שמביאה אור. 

ועוד בקשה: מערכת מבית זקוקה לתגבור. מי שמעוניין ויכול - מוזמן לפנות אליי

 

                          

בפתח הגיליון

 

      16.30 - מנחה

              - הדלקת נרות חנוכה

              - לימוד מענייני החג

              - ערבית

 

      חג אורים שמח מהגבאים

לקראת חנוכה 
בבית הכנסת

למיכל ונחמיה רפל
לסבתא וסבא רבה 
חנה ואביגדור לבל

להולדת הנכדה/הנינה
בת לעידית ועדן
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בר המצווה של מור שליסלברג תחול בשבת חנוכה, פרשת "מקץ".

חגיגת בת המצווה של אילת ברטוב תתקיים אי"ה ביום רביעי, 

      ד' בטבת (28.12)

להתראות בשמחות

לבעלי השמחות עדיפות בקבלת דירות אירוח

חג אורים שמח, דינה

לעדה ומויש וסטרייך

להולדת הנכדה

בת לניצן ועידן שטל



עם חיה גדיש

"ונתן לנו את תורתו"
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איך היתה השבת עצמה?

חיה: בת המצווה שלי היתה אמורה להיות לפי

תאריך יום ההולדת בפרשת וישלח,  אבל בעין

הנצי"ב נהגו באותם ימים לחגוג את אירועי בת  ובר

המצווה רק בשבת. היה נער נוסף שחגג באותה שבת

– ולכן, העבירו את השבת שלי לפרשת וישב.

נאמר לי שנושא הגיליון הזה הוא "להרבות את

האור". בבת המצווה שלי, "להרבות אור" היתה

משימה מאתגרת במיוחד. תשעה חודשים קודם לכן,

פקד את המשפחה שלנו אסון: דוד, אחי הבכור

והאהוב, קצין מוערך בסדיר, נהרג בתאונת דרכים

בצומת תל נוף בדרכו הביתה לחופשה. זאת היתה

"רעידת אדמה" קשה,  זה שינה את הבית, את אבא

ואמא שלי, את אחי ואותי - לגמרי ...

במשך השנה הזאת אבא שלי, יחד עם חבריו של

דוד, הוציאו כל שבת דף לימוד של פרשת השבוע

לזכר דוד ולזכר שמעון מלאכי מקיבוץ לביא, שנהרג

אף הוא בתאונה בשירותו הצבאי. דף הלימוד עוצב

עם לוגו מיוחד לזכר שני החברים, וחולק מדי שבוע

לצעירי הקיבוץ ולבני הכיתה. בליל שבת היו

הצעירים מתכנסים בביתנו ללימוד הדף. 

את הדרשה כתבתי יחד עם אבא שלי, והיא הודפסה

על הדף עם הלוגו של דפי פרשת השבוע לזכר אחי.

הנושא היה: "יוסף מבקש את אחיו". 

 

 

שם: חיה גדיש, שם נעורים: חיה צור

מקום: עין הנצי"ב

מועד בת המצווה: לפני 51 שנים

הוזמנו אליה הרבה בני משפחה וחברים, שהגיעו כדי

לנסות לשמח ולשמוח איתנו בשנה המאתגרת

והקשה. הקראתי את הדרשה בחדר האוכל בליל

שבת  לפני  כל  חברי   הקיבוץ,  ולאחר  מכן  היתה 

הופעה של בני ובנות

כיתתי. אני זוכרת

שהיתה שבת יפה

ומרשימה.

רק כעבור 30 שנה,

כשקיימנו אירוע גדול

לזכר אחי, שמעתי מאמי

בפעם הראשונה, עד

כמה  היה  קשה  להם  

משהו מהפרשה

"ַוֵּתֶׁשב ְּבֶפַתח ֵעיַנִים" (לח, יד)  - 

סיפור יהודה ותמר הוא, בין היתר, סיפור על הפער

בין הנראות החיצונית לבין מה שקורה מתחת

לראדר. זמן רב ישבה תמר וחיכתה, מאמינה שבתוך

הסדר החברתי מצוי מענה למעמדה המיוחד כאלמנה

המצפה לייבום. אך השעון הביולוגי שלה מתקתק,

 והגיע הזמן להחליט: לפעול או לנבול. 

את המעשה שלה היא עושה "מתחת לראדר", היא

יושבת בפתח עיניים, מכוסה ומוסווית, אך שומרת

בעיניים פקוחות את הראיות הפורנזיות - אביזרים

חיצוניים שאי אפשר להתעלם מהם.  

התוצאות: בטן הריונית נראית לעין, ושמועות

כוזבות. אלמלא החותמת והפתילים היתה תמר

נשארת שקופה ליהודה, ומן הסתם עולה על המוקד.

אך מרגע שיהודה הכיר את עצמו בתמונת ראי למצב

שלה - ההתנכרות שלו הופכת להכרות, ולהכרה בה

ובצדקתה בחולשתו ובטעותו. הוא לא מטייח

ומכחיש. ומכאן כבר אפשר לתקן. 

ורק נשאלת השאלה: ואלמלא היו ראיות פורנזיות,

מה היה קורה?

/ מערכת מבית

לגייס את מעט הכוחות שהיו להם באותה שנה

חשוכה, ולהפיק עבורי את בת המצווה שלי. רק אז,

בתור בן אדם בוגר, יכולתי לחשוב ולהבין כמה

מאמץ וכוחות נדרשו להורים שלי, כדי לגרום לי

לשמוח ולהרגיש כמו כולם.



פגשנו את העובדת הסוציאלית, ואז יבגניה ירדה

והצטרפה. 

  למשפחה אין אף קרוב בארץ ורק העירייה ליוותה

אותם. מיכאל הי"ד היה באמת עמוד התווך של

המשפחה, שעלתה לארץ רק לפני חמש שנים. הוא

היה הכל בשבילם. כאב לראות את יבגניה. היא היתה

שבורה מאוד, בקושי עמדה על רגליה.

  דיברתי, היא סיפרה, והחבר'ה הקשיבו בדריכות.

בסוף החבר'ה אמרו להם: "תבואו לבקר בקיבוץ,

נעשה לכם יום כיף לילדים!" 

  היינו, אליהו ואני, עם החבר'ה קצת יותר משעה.

הםיצאו בהרגשה שהביקור הוא סופר משמעותי.

יבגניה סיפרה שיש לה רצון לעשות משהו כדי לשנות

את המצב של האלימות. בהפוך על הפוך המקרה הזה

גרם לה להרגיש שותפות ואחריות. אמרנו לה: הנה

אנחנו כאן, הנוער של קבוצת יבנה, ואנחנו אתכם.

 בשורה התחתונה, החבר'ה הוכיחו בגרות רבה. להיות

בסיטואציה כזאת זה לא פשוט. המשובים שלהם וגם

של הוריהם היו מאוד חיוביים וזוהי, בעיניי, התגובה

הראויה לרוע: ברוע נאבקים על ידי הוספת הטוב.
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הביקור של חברת לימונים בבית משפחת לדיגין
מעובד משיחה עם בת ציון אגליהו *

*בת ציון הידועה בכינויה: בצי, משמשת כמדריכת
הלימונים יחד עם האיש שלה, אליהו. 

זה התחיל אחרי הפיגוע בו נדקר מיכאל לדיגין, עולה

חדש מרוסיה. היו שלושה נרצחים בפיגוע באיזור

התעשיה באריאל, אחד מהם מהשומרון, אחד מיבנה

ואחד מבת ים. אחרי הפיגוע הרגשתי שחייבים לעשות

משהו עם הלימונים. כתבתי להם: שאני חושבת

שאחרי כל הרוע הזה והזוועות שקרו, צריך להוסיף

טוב. הוספתי: "תציעו מה לעשות. אני אתכם, מה

שבא לכם".

  החבר'ה נענו מיד לקריאה, ורעות אריכא הציעה

שנלך לנחם. לא הייתי מציעה דבר כזה ביוזמתי כי

זאת משימה לא פשוטה, בוודאי בגיל הזה. אבל הרעיון

בא מהם, והצעתי לעשות הרשמה.

  ההיענות לצאת לניחום אבלים היתה גבוהה. הזמנו

את הרכב הכי גדול שיש, כדי שכמה שיותר חבר'ה

יוכלו להצטרף. בחרנו את בת-ים, כי זה היה נראה לנו

המקום שבו אנחנו הכי נחוצים, והיתה פנייה

בפייסבוק "אין מנחמים בבקשה תגיעו". הכנו מארז

יפה עם פתק. וארזנו עוד שתי שקיות הפתעה עם

ממתקים לשני הילדים (בני 9 ו-11) של מיכאל הי"ד

ויבגניה והבאנו ממתקים. 

  כשהגענו, סוכת האבלים היתה ריקה. בכניסה לסוכה 

זה התחיל בטלפון קצת מוזר שנחמה יהושע קיבלה מחברתה שילה (מוזס) וילנסקי: "הנכד שלי, בן של 

רינת, משרת בסיירת גולני, והוא וחבריו ישוחררו מחר כדי להשתתף בחתונה של חברם, 

המתקיימת בכנות. אבל הם לא יספיקו להתקלח. האם תוכלו לאפשר להם להתקלח אצלכם?". 

נחמה לא בזבזה זמן ושלחה בקשה בתפוצת "חכמות יבנה", ומיד פתחו החברות את מירוץ המקלחת.

הרשימה התמלאה חיש מהר, ונראה היה כי הפעם תרמנו את חלקנו הלאומי למטרה נעלה ונקייה. אלא שאז

נפתחה תחרות מכיוון בלתי צפוי. אמא/סבתא של חייל אחר, עם קשרים בגבעת וושינגטון, פתחה את אותה

השאלה בגבעת וושינגטון. המלתחה המסודרת ליד הבריכה שלהם, נתנה מענה הרבה יותר יעיל.  מותרות

כאלה, מאז ימי המקלחת הציבורית, לא יכולנו להציע. 

כמעט הרבינו אור...
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להאיר את החושך...
חנה ויובל נחליאל

יובל ואני הצטרפנו לעמותת "בשביל החיים" לפני

20 שנה. העמותה הוקמה  על ידי הורים ששכלו את

ילדיהם בהתאבדות לפני 22 שנים, ולא עמד לצידם

שום גוף שנתן להם מענה או תמיכה. למשפחות

השכולות  חברו אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש,

שנרתמו לקדם את הטיפול ואת תחום המחקר

והמניעה, במסגרת התוכנית הלאומית למניעת

אובדנות. 

  המטרות של העמותה הן תמיכה במשפחות

שכולות ומניעת ההתאבדות הבאה, הן על ידי

הסברה ומחקר, והן על ידי חשיפת הנושא והעלאתו

למודעות, בעיקר בפני אנשי הבריאות, החינוך

וגופים שונים כמו צה"ל והשב"ס.

  בעקבות האסון שלנו הגענו לקבוצת תמיכה של

העמותה, ובהמשך, ביקשנו להיכנס למעגל

המתנדבים. התחלנו ב"עזרה ראשונה" - הגעה

למשפחה שזה עתה אירע לה האסון (בימי השבעה

או ממש אחריהם). בהמשך הצטרפנו לנותני

ההרצאות, חשיפת הסיפור האישי, לצד אנשי

מקצוע. יצא לנו לדבר עם הורים (בדרך כלל אחרי

התאבדות בישוב), בתי ספר - בעיקר עם הצוותים

החינוכיים, במכינות קדם צבאיות, בצה"ל, בשירות

בית הסוהר ועוד. לצד זה, עם הקמת התוכנית

הלאומית למניעת התאבדות, יובל יושב בוועדות

ההיגוי במספר ערים ומועצות.

  אנחנו רואים בהתנדבות הזו שליחות ומשתדלים

להיענות לכל בקשה, אך מצד שני יודעים שהיא

תביא איתה  הצפה רגשית ותקשה עלינו לחזור ליום

יום.

עזרה בעברית 
יוסי בן טולילה

לפני כמה חודשים דינה ספראי יזמה במסגרת

התנדבויות המועצה האזורית חבל יבנה, עזרה

לעולים בהוראת עברית. קבוצת מתנדבים מקרב

יישובי המועצה נענו ליוזמה, ומלווים באופן אישי

עולים בלימוד עברית. בקבוצה יש גם מספר חברים

וחברות משלנו. במסגרת היוזמה נוצר קשר עם

אולפן בעיר אשדוד, שהמנהלת שלו "שידכה" בין

התלמידים העולים לבין המתנדבים. במפגש

מתנדבים שהיה לנו לפני שבועיים במועצה, כל אחד

סיפר על הקשר שיצר עם עולה, הן בעזרה בלימוד

השפה והן בעזרה בליווי העולה בקליטתו בארץ.

רוב המתנדבים סיפרו על קשיים של התחלה,

בתקווה שבמשך הזמן הקשרים יתהדקו וההתנדבות

תיכנס למסלול מסודר. 

  המטרה העיקרית של העזרה היא להכין את

העולים למבחן בעל פה שייערך בסוף האולפן. מבחן

שבעקבותיו העולים יוכלו להסתדר בארץ כשהם

מדברים עברית בסיסית. הקשר בין המתנדבים

לעולים מתבצע בעיקר באמצעות זום, אך יש כאלה

שכבר יצרו קשר פנים אל פנים. 

  אני, אישית, עוזר למשפחה של עולים שעלתה

לארץ מקובה. משפחה שהבעל היה נשיא הקהילה

היהודית במזרח קובה, באזור העיר גואנטנמו. 
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לדבר גם על מה שלא נעים
שיחה עם בניה גרוס

לאחרונה קיבלו רבים מאיתנו הצצה לעשייה של

שני אנשי חינוך מתוכנו, בניה גרוס ואיציק כהן.

שניהם מנחים קבוצות שונות במסגרת עמותת "לתת

פה", העוסקת במוגנות מינית, וכל אחד מהם לקח

על עצמו בימים אלה יעד אישי לגיוס תרומות

לפתיחת קו טלפוני חינמי לשאלות הציבור. 

ביקשנו מבניה לספר במה מדובר.

  בניה: עמותת "לתת פה" קיימת 8 שנים, ומטרתה

הראשונה הייתה להעביר סדנאות בבתי"ס ובגנים

מכיתה א' עד ו' כדי להדריך בנושא מוגנות מינית.

ללמד אותם על עצמם, איך לשמור על הגוף שלהם

ועל האיברים הפרטיים שלהם, מה לספר ועם מי

לדבר, שיבין אותם, מה מותר ומה אסור לעשות,

ושתמיד אפשר לתקן אם קרה משהו.

 העמותה נכנסת לבתי ספר ומתמקדת בעיקר

בהעברת סדנאות להורים ולילדים ביחד. יש מנחה

שמכוון, אבל המטרה היא ליצור שיח משותף בין

הורה וילד, לפתוח יחד סיטואציות שקורות בשטח,

וללמד איך ליצור מוגנות. תוך כדי שיח הורים

וילדים עולות שאלות כמו: מה אתה עושה אם קורה

לך? למי אתה פונה תוך כדי? במה אסור לגעת? מה

עושים כשמישהו רוצה לעשות לך משהו לא נעים או

לא מתאים? בשביל זה יש את שלושת הלמ"דים:

"להגיד לא, להתרחק ולספר". מדברים על כך

ש"אם קשה לי לספר כי אולי עשיתי טעות או שאני

מרגיש אשמה – אני עושה להורים סימן מיוחד

שאומר: 'אני רוצה לספר לכם משהו שקשה לי

מאוד' ואמא ואבא צריכים לעשות מאמץ גדול

ולהקשיב ולכבד". 

  בנוסף, מקיימת העמותה גם הדרכות למתבגרים

על מיניות בריאה, והרצאות למבוגרים ולהורים

במטרה לתת כלים איך לדבר ואיך ליצור אווירה

שבה אפשר לדבר ולשתף גם בדברים האלה. 

 

 במהלך הסדנאות ראינו שבכל פעם שמסיימים

סדנאות, הורים משוועים לכתובת לשאלות

ותשובות, והגענו להבנה שצריך להקים קו טלפוני

חינמי, שאנשים יוכלו להתקשר אליו ולהתייעץ. לא

רק יעוץ חירום אם חס ושלום הבן נפגע, אלא גם

ייעוץ חינוכי שוטף ומתן מענה לשאלות כמו: יש לי

בן ובת - מתי מתאים שיגורו בחדר ומתי להפריד?

מה נכון לעשות עם מקלחות? שאלות שעולות

כמעט בכל בית.

לאחרונה העמותה יצאה בהתרמה כדי להקים את

הקו הזה.

 אני מנחה את כל הסוגים. למשל, רק בשבוע שעבר

הנחיתי הורים וילדים בבית הספר היסודי בקיבוץ.

והעברתי הרצאות למורים בביס יסודי במצפה רמון. 

 יצא לי להעביר סדנא בקיבוץ "חצרים" למתבגרים,

וגם בכפר נוער ששייך לחב"ד.

זאת לא התנדבות אלא עבודה לכל דבר ועניין.

בנוסף לעבודתי כמחנך.

ההיענות יפה. העמותה מתקרבת ליעד שהציבה

לעצמה. כמה חברים מהקיבוץ תרמו ומאוד משמח

לראות את זה. בסוף זה לא משהו בשבילנו, אלא

כלי שנועד לציבור שירצה להיעזר בו.

  העמותה מאמינה שלהסיר את החושך המפחיד הזה

שנקרא "פגיעות מיניות" אפשר לעשות בצורה

נעימה ולא מפחידה. תוך כדי משחק. המסר שלנו

הוא שהגוף שלנו הוא טוב ובריא, ואנחנו אוהבים

אותו, ואנחנו שומרים עליו, וכולם צריכים לשמור

על כללי הגוף, גם ילדים, וגם מבוגרים.

 

- יש היענות להתרמה?

- בהתנדבות?

- לאיזה אוכלוסיות אתה מגיע כדי להנחות?



בשנת 1982 צביקה החל לנהל את מכון התערובת

בקבוצת יבנה ובמקביל קיבל על עצמו בנייה של

 מכון חליבה חדש. שם החל הקשר הארוך והפורה

שלו עם ענף הרפת. 
 

ב-1986 הוא הקים את מרכז המזון ובהנהגתו המקום

גדל ממרכז מזון המייצר לרפת של יבנה למרכז מזון

מסחרי משוכלל הכולל את מכון התערובת.
 

מרכז  המזון  התפתח   בהתאם   לביקושים  שהלכו 

לצביקה היתה תרומה גדולה לביסוס הרעיון של

מרכזי מזון אזוריים גדולים, תוך כדי הטמעת שיטות

עבודה מתקדמות וייחודיות. מרכז המזון נחשב

לאחד המרכזים המובילים בארץ המהווה דוגמא

ומופת למבקרים רבים מהארץ ומהעולם. צביקה היה

שותף שנים רבות לפורום מרכזי המזון. מרכז המזון

בהנהלתו של צביקה סיפק מזון לרפת המחקרית של

מכון  וולקני,  תוך  היענות  והקשבה  לכל

הדרישות המיוחדות של החוקרים, מה שתרם

משמעותית לקידום המחקר בתחום ההזנה. על

תרומתו במשך השנים לפיתוח ולקידום רמתם

המקצועית של מרכזי המזון בארץ, והפיכתם לגורם

מחזק, המבטיח את המשך קיומן המוצלח של

הרפתות בישראל - הוחלט להעניק לצביקה את

תואר יקיר ענף הבקר לשנת 2022.

וגדלו. שיטות העבודה שוכללו,  דבר שאפשר

גמישות בייצור מגוון מנות המותאמות לצרכים

הייחודיים של סוגים שונים של פרות. החל משנות

התשעים,   החלו   לשווק   בלילים   גם   לרפתות  

מימין -  איציק שניידר מנכ"ל מועצת החלב, גבי עדין, יו"ר
הכנס.  צביקה וליאור שמחה יו"ר התאחדות מגדלי הבקר.

השבוע, בכנס רב משתתפים של התאחדות

מגדלי הבקר, קיבל צביקה שריד את תואר

יקיר ענף הבקר, יחד עם שני זוכים נוספים.

ואלו הנימוקים שצוינו בכנס:

יקיר מועצת הבקר

קיבוציות, וגולת הכותרת היא שיווק לרפתות

בערבה, במרחק 300 קילומטרים.
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נר זיכרון חודש טבת 

- י"ג בטבת תשע"ט 

- י"ד בטבת תשנ"ב 

- י"ד בטבת תשע"א 

- ט"ו בטבת תשנ"ג 

- ט"ז בטבת תשנ"ח 

- כ' בטבת תשע"ה 

- י"ט בטבת תשמ"א 

- כ"ב בטבת תשס"ה 

- כ"ב טבת תשע"ה

- כ"ז בטבת תשס"ה 

יהודית ארליך 

עזריאל נתן זמוש

עליזה איתן 

גדליה קוגלמן 

ראובן קרמר 

גדליה דיטור 

ישראל שמיר 

יוסף מרדכי טסלר 

רחל הישראלי 

יעקב גדיש 

יעקב ויצמן

ישעיהו כהן

אליעזר גור-אריה

חיים מנחם אייזנר

זאב בן אהרון

שמעון דגני

נעימה גור-אריה 

אילזה ברטוב 

רוחמה חיות 

חנה כהן  

- ב' בטבת תשמ"א 

- ג' בטבת תשס"ה 

- ד' בטבת תש"ן 

- ו ' בטבת תשמ"ד 

- ח' בטבת תשס"א 

- ח' בטבת תש"ע

- י' בטבת תשפ"ב 

- י"ב בטבת תשנ"ט 

- י"ג בטבת תשנ"ב 

- י"ג בטבת תשס"ח  

בית קבוצת יבנה

לבני משפחות וולף 

על כל שלוחותיה 
 

משתתפים בצערכם 
 

על פטירתו

של הבעל, האב, האח והסבא
 

בן קבוצת יבנה

 
נתן וולף ז"ל
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השבוע הלך לעולמו נתן וולף.

מי היה נתן ומה המיוחד בסיפור חייו? לדור אשר לא ידע ולמשפחות חדשות - אספר.

במידה מסוימת, סיפור חייו מספר פרק חשוב בסיפורה של קבוצת יבנה במלחמת השחרור ובשנים

שאחריה. 

נתן נולד בקבוצת יבנה בשנת 1944 להוריו, הני וקורטי מאיר, שניהם מגרעין כפר הנוער הדתי שהגיעו

לקבוצת יבנה עם עלייתה על הקרקע.

במלחמת השחרור מטוס מצרי הטיל פצצה, שהרגה את קורטי ואת בתו רותי, אחותו התאומה של נתן,

וכן נהרגה הדסה וולף, אשתו של יוסף וולף. נתן נפצע די קשה וסימני פציעתו ליוו אותו כל חייו. 

ההפצצה הותירה שתי משפחות שכולות שהתאחדו למשפחה אחת. יוסף והני וולף התחתנו וגידלו יחד

את ילדיהם: נתן, לאה (כיום: לאה אלטמן), בתיה (כיום: בתיה אשר) ואברהם, שנולד לאחר המלחמה.
 

נתן גדל בחברת הילדים, כמו כולם, ולא נתן למוראות המלחמה להשפיע על חייו. בבגרותו השתלב

נתן בצוות המוסך, ויותר מאוחר היה נהג משאית "פול טריילר". 

נתן היה חבר קיבוץ מסור ונאמן, ויחד עם אשתו רבקה

תבדל"א, גידלו את ילדיהם בשמחה ובאהבה. בשלב מסוים הם

החליטו להמשיך את חייהם מחוץ לקבוצה. אבל נתן היה מחובר

בנימי נפשו ל"בית קבוצת יבנה" ושמר על קשרים עם חבריו

הרבים בקיבוץ. 
 

 נתן היה איש רעים להתרועע ואיש שיחה מעניין, שאסף חברים

רבים לאורך כל חייו. 
 

משפחת וולף יקרה, על כל שלוחותיה, איתכם בצערכם וצערנו. 

נזכור בצער ובגעגועים חבר יקר שנלקח מאיתנו. 

                                                                   דני הרץ

 

נתן וולף זכרונו לברכה



זהר ברטוב וצוות הבנייה
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דיווח מצוות הבנייה

"דיווח מצוות הבניה: 

בשעה טובה, אחרוני הדיירים בשכונה המזרחית, עברו

השבוע לביתם החדש. 

זכינו, ושתי השכונות החדשות שוקקות חיים. נאחל

לכל חברינו, הדיירים, שתזכו לדור בביתכם החדש

בבריאות, בשמחה וברוחב לב. 

 
התארגנות לקראת אבן דרך 2 

  אבן דרך 2-ב כוללת בנייה של 20 יחידות דיור

חדשות במרכז ובדרום השכונה שממערב לשדרת

הברושים, שהיא כידוע לכולנו ממש במרכז אזור

המגורים. הנגזרת מכך היא ששלב הבנייה הזה, סגירת

המתחם, סגירת כביש השדרה וסגירת שבילים שונים,

תשפיע על כולנו, תגרום לכולנו מעט אי נחת ותדרוש

מאיתנו זהירות, סבלנות ואחריות עד סיום הפרויקט

בשדרה.

  אנחנו נערכים לתחילת העבודות באבן דרך 2-ב,

שאמורות להתחיל בעוד חודש וחצי, בתחילת פברואר

 .2023

 לפני שבוע נערך ערב הסברה ולפני מספר ימים

הועבר קישור לסרטון הסבר על השלבים השונים

בסגירת השטח, ההריסות והבניה המחודשת. מומלץ

מאד לצפות בסרטון על מנת להבין טוב יותר את

ההתנהלות של כולנו לאורך שלבי הבנייה.

  כחלק מההכנות לסגירת שטח הבנייה, אנחנו צריכים

לנתק ולהסיט תשתיות שונות שעוברות בשטח

ומזינות חלק משכונת הקומותיים ובתים שנשארים

מדרום לשכונת השדרה. מדובר על תשתיות של מים

חמים, ביוב, חשמל ותקשורת.

 על מנת לקדם את העבודות, אנחנו נתחיל כבר

בשבוע הקרוב בעבודות תשתית שיכללו חפירות

שונות בשטח, על כל המשתמע מכך. וגם כאן, נבקש

מכל החברים וילדיהם זהירות, סבלנות ואחריות.

שבת שלום,

 

 

על גב הספר נכתב:

ימים של חול מספר את סיפורם של ידין ומוריה, זוג

שדומה שנועדו זה לזה כבר בילדותם, ולא הייתה להם

ברירה אלא להיות כאלה, זוג. הם גדלו בהתנחלות

דתית קטנה, וגם בבגרותם, כשהתרחקו ממנה, לא

הצליחו לאתר אותה מאחור. 

  בוקר אחד מוריה מתעוררת ומגלה שהיא מדממת.

בדיקה אצל הרופא מגלה את מה שהיא כבר יודעת:

היא הפילה את התינוק שלה. בימים הקרובים היא

מתנהלת כרגיל - בעבודה, בפגישות - בעוד העובר

הולך ונוזל ממנה. היא אינה מסוגלת לשתף את

אובדנו עם בעלה, ידין, אבל האובדן עצמו מציף את

מהלך החיים המורכב של בני הזוג, שעליו היא מספרת

לתינוק שלא ייוולד. 

  רעיה ג׳קסון זלקינד משמיעה ב"ימים של חול" קול

חדש בתרבות הישראלית: קולם של צעירים שנולדו

בהתנחלויות וחוו על בשרם את הטראומה של

האינתיפאדה, את המחנק שבקהילה קטנה, את הוויית

חיים על הקצה.

כתיבתה של ג׳קסון מדוייקת ומדודה, מאופקת

ונועזת. "ימים של חול", ספר הביכורים שלה, זכה

בתמיכת מרכז הספר והספריות.

ספר חדש

"ְּבָחְכָמה ִיָּבֶנה ָּבִית, ּוִבְתבּוָנה ִיְתּכֹוָנן, ּוְבַדַעת ֲחָדִרים

ִיָּמְלאּו ָּכל הֹון ָיָקר ְוָנִעים"

משלי כד 3-4

 

זמין לרכישה בחנות

http://tora.us.fm/tnk1/prqim/t2824.htm#3


קצרים

התסכימי  להתחתן  איתי  שוב? 

אצל אליקים איטלי – שבירת

שגרה זה סם חיים. כנראה שהסם

הזה עבר לחבריו הרבים וגם לבני

משפחתו, ואין כמו חתונת זהב –

כדי להמחיש את השפעות הסם.

  זה התחיל בכך שהתאריך המקורי

של החתונה היה בט"ו באב, אבל

התברר שבדיוק אז אליקים מלווה

מסע לטנזניה. החברה עמה הוא

עובד שמעה על כך, והחליטה

להפתיע ולהביא אליו את "הכלה".

ובכן, באחד מימי הטיול, בעודו

יושב בשמורת טבע קסומה של

שבט המסאי, הוא חווה

פטה-מורגנה בדמות ציפי. שבט

המסאי פצח בריקודים אפריקאים

במיטב מחלצותיהם וכלי הנגינה

שלהם. כך, במשך שבעה ערבים,

בכל מקום שהיו – הכינו להם

"תחליף שבע ברכות" בסגנון

אפריקאי. אפילו במטוס חזרה,

הופתעו לשמוע את הטייס מכריז:

"ציפי ואליקים, מוזמנים לתא

הטייס לרגל שנת היובל לנישואין".

  אבל את הילדים זה לא סיפק.

בשבוע שעבר גילו אליקים וציפי

על אופניהם מעין הזמנה בנוסח

"אהובי היקר... אחרי חמישים

שנה, התסכים להתחתן איתי

שוב?" הם אולי נרמזו קצת, אבל

לא שיערו מה מצפה להם בבית

ביום שישי. שניהם יצאו לעמל

יומם (בעזרת הכוונה סמויה

מהילדים). "כשחזרנו", מספר

אליקים, "אי אפשר היה להכיר את

הבית. הילדים פרשו בחוץ

שולחנות    עם    כיבוד,   הביאו 

ק' הילה

ּה ַטּפָ
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מחצלות וכסאות, והלבישו אותנו

כחתן וכלה. אני הולבשתי בחליפה

עם עניבה. על הסנדלים לא

ויתרתי. ציפי הולבשה בשמלת

כלה וצעדנו לבוסתן לחגוג את

נישואינו המתחדשים. שם חיכו לנו

שביל פרחים וחופה והרבה בני

משפחה וחברים.

  בחופה לא חסרו קטעים מרגשים.

הילדים חיברו שבע ברכות,

החלפנו נדרים ושברתי כוס.

  זאת היתה הזדמנות לומר דברים

שלא אומרים בשטף החיים. לומר

אחד לשני, בפני הנכדים והנינים,

מה הדרך שבה אנחנו משמרים

ורוצים   להמשיך    לשמר  -   את 

הזוגיות שלנו, ולשמוע מהילדים,

הכלות והנכדים – מה אנחנו

בשבילם.  בסיום הטקס בבוסתן,

הם חזרו הביתה והנכדים והילדים

הכינו תוכנית יפה.

  "מעבר להפקה המרשימה",

אומרת ציפי, "התרגשתי מאוד

מההתכנסות של המשפחה הרחבה,

כולל נכדים של אחים ואחיות

משני הצדדים. הגיעו גם חברי

אמת רבים – שהעצימו את

החוויה", ושניהם מסכמים: "זאת

היתה הזדמנות לומר מלים חמות

שלא אומרים ביומיום, מלים של

הכרת תודה וראיית הטוב. ילדינו

עשו מעל ומעבר למה שציפינו".

 



בתום קדנציה כגבאי בית הכנסת אני מבקש לשוב ולהעלות נקודה שלטעמי אמורה לכאוב לכול אחד ואחת

מחברי הקבוצה:

הגעת נשים לבית הכנסת. בעוד שבעזרת הגברים הנוכחות היא של כ-80%, עזרת הנשים היא של כ-20%.

הצעתי לשלוח שאלה אחת לכול נערות ונשות הקהילה.

מה יגרום לך להגיע לבית הכנסת? 

כמובן אנונימי לחלוטין. 

יתכן שנמצא את התשובה.

ואולי יתברר שזה המצב, וכך יימשך.

אני תפילה שנשכיל לפתור את הנושא ונשים רבות ככול שיחפצו, ימצאו את מקומן בין כותלי בית הכנסת.
 

ע.ע
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תוקף המבצע:
 18-26.12.22 , כ"ד בכסלו - ב' בטבת

"כיכר השוק ריקה"

והאלופה היא...

הידעתם שאלופת ישראל

בטריאטלון נשים גברים ונוער

בקטגורית גיל 50 עד 54 היא בת

קיבוץ יבנה, מיכל אניקסטר

טורגן? בטריאטלון נשים בכל

הגילאים היא במקום הרביעי.

בתחרות היא עשתה 750 מ' שחיה,

20 ק"מ רכיבה ו-5 ק"מ ריצה -

בשעה וחצי. 

מיכל היא לא בדיוק אדם עם עודף

זמן פנוי. היא עובדת סוציאלית –

מלווה בכירה של משפחות שכולות

במשרד הביטחון, אבל זה לא מונע

ממנה להתאמן כשעה כמעט כל

יום, ובסופ"ש – יותר. 

  אז איך ההרגשה לקבל מדליה?

שאלנו.  מיכל:  "קודם   כל   זה  

מחמיא. מדליה היא הדובדבן. אבל

זאת עבודה קשה והשקעה רבה. זה

נותן משוב להשקעה". 

  את המדליה הקדישה מיכל לדן,

במלים אלו: "אני מקדישה את

המדליה לאחי האהוב - דן ז״ל

שבכל תחרות מלווה אותי

במחשבות וכל כך חסר לי".

 



יתקייםיתקייםיתקיים      בחנוכה,בחנוכה,בחנוכה,      ביום רביעי, כ"זביום רביעי, כ"זביום רביעי, כ"ז      בכסלו (בכסלו (בכסלו (21.1221.1221.12)))   

בשעה בשעה בשעה 17:4517:4517:45 במשטח במשטח במשטח
מתאים לכל המשפחהמתאים לכל המשפחהמתאים לכל המשפחה

ובובובסוף המופע, סופגניה חמה ומתוקהסוף המופע, סופגניה חמה ומתוקהסוף המופע, סופגניה חמה ומתוקה!!!

CONTROL FREAK הוא מופע חדש המשלב אמנויות
קרקס וכלי נגינה דיגיטליים מתוחכמים עם

אינטראקציה קומית עם הקהל. גם מתנדבים מבין
הצופים משתתפים - כנגנים או ככלי נגינה,  בעיבודים

מוזיקליים ליצירות מאת באך, בטהובן, להקת
החיפושיות ועוד...  בטכנולוגיה  ייחודית  בעולם - 
 בתלבושות, בכלי הנגינה, באביזרים הניתנים

למתנדבים ואפילו בבמה עצמה. 
 

תוך כדי הנגינה החיה האמן מבצע להטוטי קרקס
ושולט בכל היבט על הבמה הכולל הקרנות וידאו,

מכונות, פנסים זזים ועוד. ..

 

C O N T R O L  F R E A KC O N T R O L  F R E A KC O N T R O L  F R E A K מופעמופעמופע             

ט ר ו ספ ת  ד ע ו

גמר המונדיאלגמר המונדיאל
20222022

ביום ראשון נר ראשון של חנוכה, 
כ"ד בכסלו (18.12)

 

מוזמנים להקרנה  חגיגית של  גמר
המונדיאל, במשטח, 

לאחר התפילה בבית הכנסת.
 

ילדים עד כיתה ד' בליווי מבוגר. 
בואו בשמחה

ת במחצי ת  י ג י חג ת  ו ר נ קת  ל ד ה
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שעות קבלה ד"ר מיטל:  יום ב' (19/12) 13:00-09:00.  יום ג' (20/12)  08:00-07:00.
 

לידיעתכם ! בימי שבוע חג החנוכה המרפאה תהיה פתוחה במשך כל הימים עד השעה 15:00 בלבד !
אנחנו מזמינות את החברים להגיע להתחסן לשפעת בשעות הקבלה במרפאה .

                                                   צוות המרפאה מאחל חג חנוכה שמח, חמים ונעים.
 

 

מרפאה

mrkyavne@clalit.org.il :טל. 08-8548300, אחות חירום 050-6998317, איחוד הצלה – 1221, דואל

מרפאת שיניים

הודעה ממרפאת שיניים:
בין התאריכים 19-27.12 אני לא נמצאת בארץ.

בכל נושא של מרפאת שיניים לפנות לתמר מרוז.
המרפאה פתוחה כרגיל.

 

ם י י נ שי ת  א פ מר
 

והנה ברלב י

מכירת הלבשה תחתונה תתקיים אי"ה
ביום ד',  י"א בטבת (4.1) במחסן

הבגדים בין השעות 19:00-16:00 

ה נ ו תחת בשה  ל ה ת  ר י כ מ

בברכה, עפרה גוטליב



משולחנה של מזכלי''ת | על כוחם של אנשים לתקן עולם,
שרה עברון

נחמה תאנה, ביחד עם אחיה ואביה, עומדת מול כנסת
ישראל בימי שני בערב, שבוע אחר שבוע, ומבקשת שקולה
יישמע, שתלונתה תיבדק, ושלא תהיה יותר השתקה

בתוככי החברה הדתית.
השבוע הצטרפתי למעגל התמיכה ובאתי לחזק את נחמה

בקריאתה.
אני רואה בנחמה מנהיגה אמיצה, שאינה מסתגרת בכאב
האישי ושותקת, אלא יוצאת לפעולה. יחד איתי עמדו חברי
הכנסת משה טור פז (קינלי) חבר כפר עציון, אורנה
ברביבאי, מרב מיכאלי, וכן חנה קהת יו"ר קולך לשעבר,
ועוד. השתתפותם של מעגלים הולכים ומתרחבים של
תומכות ותומכים בקריאה לפעולה ותיקון חשובה בעיני

כצעד לתיקון החברה.
המאבק שלנו, אנשי הציונות הדתית, הוא על האמת
שחייבת להתברר במוסדות הצדק והמשפט. המאבק שלנו
הוא בניסיונות להטיל דופי במתלוננות ובהשתקה, בטיוח,

שגורמים לפגיעה בעוד ועוד נשים.
מי שיכול/ה ורוצה מוזמנים לתמוך בקמפיין למאבק שנמצא
בשלבי הסיום שלו, וחסר עוד סכום קטן להגעה ליעד

https://beactive.co.il/project/70383?lang=he

העשייה השיתופית – האם יש לה עתיד או שהיא נחלת
העבר?

בכנס רשמת האגודות השיתופיות שהתקיים השבוע ניסינו
לשרטט את התובנות שלנו על הפוטנציאל הטמון בעשייה

שיתופית בחזית הכלכלית-חברתית של מדינת ישראל.
מיכל פינק סמנכ"ל 'אסטרטגיה ותכנון מדיניות' במשרד

הכלכלה והתעשייה, איתגרה אותנו בשאלותיה:
· מה תפקיד האגודות השיתופיות היום לאור האתגרים

הלאומיים בעשור הנוכחי?
· האם יש לעשייה קואופרטיבית בשורה?

· האם יש כיוונים חדשים מעבר להתיישבות ולחקלאות
שבהם נוכל להציע פתרונות?

· מהו העתיד אותו אנו רואים בתוך כל האיומים והאתגרים
ברמה הלאומית והעולמית?

בכנס דיברתי על הערכים המונחים בתשתית שיתופי
פעולה כלכליים וחברתיים. על כך שעלינו להוביל קו ברור 
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של עשייה משותפת בתחום הקהילה, ולהתבונן לא ב"אני"
העומד בבדידות אלא לייצר "אנחנו" הרואה את הזולת
ופועל יחד עימו לטוב משותף. דורנו ממש זקוק לבשורה
הזאת, ואנו מחזיקים ביכולת לא רק לדבר אלא גם לקיים
זאת יחד. דיברתי גם על רעיון ה"כלכלה המוסרית"
שלמדתי מידידי אמנון שפירא, ואת הדוגמאות והרעיונות

הבאתי ממורשתנו היהודית ומתורת ישראל.
ודיברתי על ההכרח לקחת אחריות ולהיות מובילים של
רפורמה טובה לעתיד החקלאות, ועל התבוננות על כלל

המרחב הכפרי באחריות משותפת בין ובתוך היישובים.
האגודות קיימות לא לשם עצם קיומן, יש להן תכלית וערך,
לתקן עולם במרחבים בהן הן פועלות, והן יכולות להיות
כלי רב עוצמה וערכי, אך לשם כך נדרשים הרצון להשקיע

והאמונה בדרך.
תודה לכל השותפים לדרך ולעשייה!

 
תכנית המתאר הארצית בקו הגמר | ניצן אבירן

לאור החלטה של המועצה הארצית לתכנון ובניה, מינהל
התכנון במשרד הפנים עוסק בחודשים האחרונים בגיבוש
עדכון משמעותי לתמ"א 35, תכנית מתאר ארצית הקובעת
ומנחה מדיניות בניה ברחבי המדינה ובכלל זה במרחב
הכפרי. מטרות התכנית ע"פ החלטת המועצה הארצית הם
קביעת עקרונות לפיתוח הישובים הכפריים, אופן הרחבת
הישובים, ערכי הצפיפות והיקף יחידות המגורים תוך
הבחנה בין מרכז לפריפריה. ההנחיה של המועצה למינהל
התכנון היתה שמירה על אופיים הכפרי של הישובים בפרט
והמרחב הכפרי בכלל, כולל השטחים הפתוחים,
החקלאות, הנוף והמורשת של ההתיישבות הכפרית וחיזוק
תרומתה לעמידה ביעדי פיתוח בר קיימא לטווח ארוך. אחד
האתגרים הגדולים של פיתוח המרחב הכפרי הוא המרחב
העירוני הגדל והולך כנגזרת לגידול האוכלוסיה במדינה
הצפוי להגיע ליותר מפי שתיים עד שנת 2050 וסמיכותם
המתרחבת של המרחבים האורבניים אל מול ישובים רבים
במרחב הכפרי. ציפוף מתחמי המגורים מגיע גם אלינו,
ולמעט במקרים מיוחדים, בתב"עות העתידיות לא נראה
יותר מגרשים של חצי דונם. דרגת הציפוף תשתנה בכל
ישוב וישוב בהתאם למיקומו הגיאוגרפי ולסמיכותו למרחב

עירוני.
בימים אלו מגיעה עבודת ועדת העורכים (ועדה

 

https://beactive.co.il/project/70383?lang=he
https://beactive.co.il/project/70383?lang=he


 בינמשרדית שהוקמה לעריכת התיקון לתמ"א) לקו
הגמר. באופן כללי, התכנית מטיבה עם המרחב הכפרי.
התמ"א החדשה מבטלת את לוח 2, מאפשרת צמיחה רב
דורית של הישובים הכפריים תוך שמירה על אופייים
וקובעת מכסת יח"ד לכל ישוב וצפיפות לפי סט
פרמטרים, גודל הישוב, מיקומו הגיאוגרפי (מרכז, טבעת
קרובה וטבעת רחוקה) ודרגת העיור של הישוב, ובהתאם
השפעה על הצפיפות המתוכננת. התכנית עברה בחודשים
האחרונים עדכונים ושינויים רבים, בין השאר לאור
הערות של צוות עבודה משותף לתנועות הקיבוציות,
תנועת המושבים, מרכז השלטון האזורי והאיחוד החקלאי.
מרבית יישובי התנועה סווגו ע"פ הטיוטה הנוכחית ברמת
הסיווג האופטימלי ביותר מבחינת הציפוף – "כפרי
דליל". עם זאת, חלק מקיבוצי התנועה סווגו כ"כפרי
צפוף", סיווג שמחייב ציפוף גבוה יותר ואנו פועלים יחד
עם בעלי התפקידים במשקים אלו לנסות ולשנות את

סיווגם.
 

צמיחה ומעורבות| עדי שגיא
קליטת בנים שאינם דתיים - השבוע השתתפתי בדיון
מרתק בקיבוץ עין צורים, שנמצא בשלב נוסף בתהליך
קליטת בנים שאינם דתיים. הנהלת הקהילה קיימה דיון
חשוב על הצדדים החיוביים שנובעים מהמהלך ולצידם –
על הקשיים והאתגרים. המפגש היה למעשה רגע של
עצירה לחשיבה ודיון איך להמשיך בקליטת הבנים שאינם
דתיים ובאיזה קצב. את הליווי המקצועי של התהליך
מוביל מני כץ יחד עם חברים מחוייבים ומסורים לתהליך.

יישר כח לאנשי עין צורים על דיון מכבד ומכובד.
 

מה החלום שלנו? | בת עמי זיידל וריבה פריד
בשעת כתיבת שורות אלה הופצה הודעה בשלל קבוצות
ווצאפ ומיילים בקיבוצים ובה נקראים החברים להשיב על
סקר קצר שמתחבר לתהליך בירור שליחותה של תנועת
הקיבוץ הדתי בעם ובארץ. גם קוראי עמוד"ש שההודעה
עוד לא הגיעה אליהם מוזמנים להצטרף ולמלא את

השאלון
 בקישור המצורף. דעתם של כל אחת

 ואחד מכם חשובה לנו. בגיליון 
'עמודים' הקרוב, נפרסם את מגוון המחשבות והחלומות

שלנו.והחלומות של כולנו. 
 

מחלקת חינוך ודור צעיר| מרים זרביב
אקסל בכיף! - השבוע התקיים הפורום למנהלות החינוך
החברתי. המפגש עסק בנושא תקציב. -- חברה וכלכלה –

את השבוע אנחנו מסיימים בכפר עציון בסמינר הפותח 
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את רצף סמינרי החורף שלנו שבהם יעסקו בני הנוער
בערכים שלנו ובתשתית היהודית שלהם. בוגרי כיתות י'
ישתתפו בסמינר חברה וכלכלה--- ליוגב דרור, בן קיבוץ
לביא, שמוביל השנה את סמינרי החורף ולצוות המדריכים

המעולים שאיתו!
 

במחלקת תרבות ורוח | ריבה פריד-רוף
השבת הראשונה של התנועה כבר מאחורינו, ובסיכומה
אפשר בהחלט לומר שהחיוכים והשמחה המשותפת ביחד
עם מזג אויר מעולה עשו את שלהם. ניצלנו את השבת כדי
להכניס את המשתתפים לתהליך 'חידוש הברית
והשליחות' שהתנועה כבר החלה לקדם, ושמחנו להקשיב
ולשמוע מה יש לחברים הוותיקים לומר על הערכים
הרלוונטיים והיעדים להמשך. תודה לשרה עברון על
השותפות. "תודה ענקית על כל המחשבה ההשקעה
והדאגה שנהנה מהשבת. היה נהדר"! כך כתבו
המשתתפים בסיומה של השבת, ובהחלט אפשר להתחיל
להתארגן לשבת הבאה שתתקיים אף היא במלון נחשולים
באותה מתכונת ובתקווה למזג אויר נוח לא פחות.
למתלבטים - נותרו 3 חדרים ובשיטת כל הקודם זוכה
עדיין אפשר להצטרף בשליחת וואצאפ ל – -052

.3749310
יוזמות לחיבורים - עולם הרווקות המורכב שכולנו
מכירים מי מקרוב ומי מרחוק, מעורר את השטח לפעולה.
אחת היוזמות המרשימות שכבר קיבלו כאן ביטוי בעבר
וכדאי להזכירה שוב, ערבי הפנויים פנויות שהגתה
וביצעה אסתר פורשר מבארות יצחק. בערב האחרון
שהתקיים בשבוע שעבר, נכחו 70 בנים ובנות (בחלוקה
מאוזנת) ואין ספק שהאירועים בסדנה של 'אסתריקה' כבר
עשו להם כנפיים והחבר'ה פונים ושואלים מתי המפגש
הבא. רוצים לשמוע עוד על המיזם. להתעדכן לגבי המפגש

הבא? עקבו אחריו באינסטגרם 
https://instagram.com/esterika.wood? 
  =igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.facebook.com/photo/? ובפייסבוק

fbid=1075950676519294&set=a.1075950643185964

יוזמה נוספת וחדשה היא הקמה של קבוצת שידוכים
בוואטסאפ. לקבוצה מוזמנים נציג.ה מכל קיבוץ
שמוכנ.ה להתגייס למשימה. כשבקבוצה יהיו נציג מכל
ישוב היא תפעל בדיסקרטיות ותרכז פרטים על מי
שגרים בקבה"ד או קשורים אליו באיזה אופן, ומעוניינים
לאתר עבורם בת/בן זוג דרך המיזם. כולל בני משק
שעזבו על הרצף הדתי כולו ובמנעד רחב של גילאים. אנו
מזמינים מתנדבים ומתנדבות צעירים שהנושא קרוב
לליבם ומוכנים להתגייס לטובת העניין, לפנות בהודעת

ווצאפ ל 052-3749310
שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה
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שמשון גוטליב

משולחנה של הקהילה
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פעמי תקציב 2023
אנחנו כבר בעיצומם של דיוני התקציב לשנה

הקרובה, 2023. במוצאי שבת באספה תושלם הצגת

דו"ח תשעת החודשים של ענפי המשק לאחר שבאספה

הקודמת נמסר דו"ח הקהילה, ודו"ח המשק נמסר

בחלקו. הענפים שהוצגו בפני האספה היו ענפי בעלי

הכנף, גידולי השדה וענף שעוני עדי.

 בתחילת מסירת דו"ח הקהילה הזמנו את הציבור

לבוא ביום שלישי לאולם אירועים למפגש שבו יוצגו

תקציב הקהילה, ולאחר מכן יתקיים שיח פתוח.

בחירת היום היתה מראש בחירה מאתגרת מכיוון

שבאותה השעה עלו על כר הדשא בדוחה נבחרות

ארגנטינה וקרואטיה למשחק חצי הגמר של המונדיאל. 

  שמחנו שהצלחנו לקיים את הערב, שהיה משמעותי

עבורנו כהנהלת הקהילה, וגם לחזור הביתה ולצפות

במחצית השנייה של המשחק. בערב התמקדנו

בתקציב הקהילה הכולל והיחס בין כספי התקציב

העוברים לקהילה שהוא 80% מרווחיהם של ענפי

המשק. בחרנו להראות למשתתפים את חלוקת

התקציבים של ענף החינוך, תקציב שהוצג ע"י אסף,

מנהל האשכול, ואת תקציב הבריאות שהוצג ע"י

מנהלת הענף דבורית אדר. הדוברים שיתפו את

החברים בדילמות, וירדו לפרטים הקטנים מה שבדרך

כלל לא נעשה באספה וזו היתה חוזקתו של המפגש.
 הראינו לציבור את

היחס בין תקציב

הקהילה לבין גודלו של

פלח התקציב האישי.

ביבנה התקציבים

האישיים נחשבים

לנמוכים מצד אחד אך 

וצעירים מה שִאְפֵׁשר שיח רב דורי פתוח. נקווה

שבעתיד נוכל להרחיב את מעגלי השיח שבהם

החברים יכולים להביע את דעתם בלי שזה הופך

להיות אספת חברים ובלי שצריך להצביע בסיום

המפגש.

  יוזמה זו היא בהמשך לערבי השיח שכבר התחלנו

בהם במהלך השנה האחרונה, שיחה עם חברים

מבוגרים בנושא בטחון סוציאלי ושיחה נוספת בנושא

התפרנסות. 

 סל השירותים שמגולם בתקציב הקהילה הוא גבוה

והפער הזה גורם לחלק מהציבור אי נוחות. שאלנו את

עצמנו כיצד ניתן לשנות את היחס הזה ומה יהיו

המשמעויות  לכך.  בערב  השתתפו  חברים  מבוגרים  

נושא זמינות הרכב עולה מעת לעת כחלק מפס הקול

של חיינו המשותפים. במוצאי שבת נשאלה שאילתה

בנושא והיא תקבל מענה כמקובל. בשנים האחרונות

חלו תזוזות גם בנושא זה כאשר לחלק מעובדי החוץ

ישנם מטעם העבודה רכבים הצמודים אליהם, כך

שמטבע הדברים זמינות הרכב אינה עומדת על סדר

יומם, ומצד שני לא תמיד חוזרים הרכבים המשותפים

לסידור תוך זמן סביר לאחר סיום הנסיעה, כפי שהיה

מצופה שיקרה. ענף הרכב עושה כל מאמץ לתת

תשובה לכל חבר והמענה שהם נותנים ראוי לציון.

נושא המחסור ברכבים, בהנחה שהוא כזה, ייבדק,

ולצד זאת אנחנו קוראים לחברים להחזיר את הרכבים

לסידור בסיום הנסיעה. 

מחסור ברכבים?

 הצגת 9 חודשים ראשונים של תמחיר המשק – המשך. 

 אישור המסגרת לתקציבי ההשקעות של המשק

והקהילה ולתקציבי הקהילה. 

 אישור רשימת נושאים בהם החבר משתתף. הרשימה

אושרה 3 פעמים משנה לשנה והנהלת הקהילה

מבקשת לקבל לרשימה זו אישור ממושך (יועבר גם

בזום). 

.1

.2

.3

אספת החברים – ממשיכים בדיוני התקציב

שני הסעיפים הראשונים לא ישודרו בזום. הציבור

יותר ממוזמן לאספה בחדר האוכל.

מודעת המרפאה בעמ' 12



על השירים: יצחק ברוכי

bimkomon@gmail.com :הכתובת לשלוח מאמרים למערכת
המערכת: דינה ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין

יומן השבוע

אספת החברים - מוצ"ש ב-21.00
גמר המונדיאל - יום ראשון במשטח

מופע "קונטרול פריק" - יום רביעי באולם האירועים
שבת בר מצווה למור שליסלברג -  בשבת פרשת מקץ

 
 

 

ֲחלֹומֹות ֶׁשל ֶאְתמֹול
רחל שפירא

ֲחלֹומֹות ֶׁשל ֶאְתמֹול

ֵהם ַׁשְלָהבֹות ִנְרָעדֹות,

א ָיכֹול ָּכל ַהֹחֶׁש

ְלַכּבֹות.

 

ַעל ַמַּצע ַהַּׁשֶּלֶכת

ַהֲחלֹומֹות ְמַלֲחִׁשים.

ַרק ְּפָרִחים ְמֻיָּבִׁשים

ּדֹוִהים ֵּבין ַהַּדִּפים.

ַאל ָּתֵסב ֶאת ָּפֶני

ַאָּתה ָמֵלא ְּדָבִרים ְּכמּוִסים,

ַאל ָּתִגיף ֶאת ַהְּתִריִסים

ַחֵּפׂש ֵּבין ַהִּמִּלים.

 

ֵאֶלי ִׁשיר ַּבֶּדֶר

ִנְרָקם ְּבַסְבָלנּות ֵאין ֵקץ,

ֵהן ִּתַּקח ּוְתַאֵּמץ אֹותֹו

.ֶאל ְלָבְב

 

ֲחלֹומֹות ֶׁשל ֶאְתמֹול ֵהם ַׁשְלָהבֹות.

 


