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פרשת כי תשא שבת פרה
צאת השבת 18:25--

כניסת השבת 17:25--
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פרשת כי תשא שבת פרה
ליל שבת
17:25
רבע שעה
לאחר הדל"נ

הדלקת נרות
מנחה ,ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע מפי
הרב אהרון פרידמן ראש ישיבת כרם ביבנה

לציבור המתפללים,
בעקבות הודעה על איסור קיום אירועים מעל  100איש ,קיבל צוות צח"י החלטה על פיצול
המניינים בערב שבת ובשבת בבוקר.
ערב שבת
שבת בבוקר
פיצול לפי מקומות התפילה:
פיצול לפי מקומות התפילה:
בית הכנסת – מתפללים ששמות משפחותיהם א'-ט'
בית הכנסת – מניין ראשון 06:30
אולם אירועים – מתפללים ששמות משפחותיהם י'-ע'
08:30
בית הכנסת – מניין שני
בית מדרש –מתפללים ששמות משפחותיהם פ'-ת'
אולם האירועים – מניין שני 08:30
השיעור בבית הכנסת יתקיים כרגיל
השיעור בבית הכנסת יתקיים כרגיל
לא יתקיימו תפילות בבית סביון
אין שינוי בשאר זמני התפילות ומקומן
בברכה ובתפילה לימים רגועים יותר  -הגבאים ,צוות צח"י

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש
תפילת שחרית על פי הנחיות צח"י  /לאחר התפילה יתקיים שיעורו של אייל זנה

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:25

שיעור בספר איוב בבית משפ' נח חיות

17:25

תפילת מנחה קטנה ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן""צורבא מרבנן"

18:25

צאת השבתשיעור

מזל טוב לבנצי וליאורה טסלר וסבתא רבתא חנה להולדת הנכד/הנין ,בן לרני והראל בכר.
מזל טוב ליהודה-צבי ועליזה רוטשילד להולדת הנכד ,בן לרבקה ושלומי.
זמני תפילות מנחה וערבית
מנחה – (לימוד בביה"כ)– ערבית ,בבית הכנסת ובשכונה הצפונית בשעה 17:45
2
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה  20:15מנחה גדולה בחדר אח"ם  -בשעה ( 13:20א' עד ה')
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מה לקחת איתנו מפורים?  /סיון רהב-מאיר
מה אפשר לקחת איתנו הלאה מימי
הפורים? כך כותב הרב מנחם ברוד:
"כשאתה רואה אדם מחופש בפורים לחיה
מפחידה או לליצן ,אתה לא מעלה על דעתך
להתרגז עליו ,לפחד או להתייחס אליו
ברצינות .זו הרי רק תחפושת .כך גם בחיים
אנו פוגשים הרבה אנשים 'מחופשים' :זה
מחופש לחצוף ,זה לגס-רוח ,זה לאדיש
ומנוכר – אבל זוהי לא דמותם האמיתית
של אותם אנשים ,זו רק תחפושת .לפעמים
גם הילדים שלנו מתחפשים ככה ומתנהגים
באופן שלילי .בכל המקרים האלה ,צריך
להתייחס אל הפנימיות הטובה והטהורה

(החלק היומי)

שלהם ,להעצים אותה ,ואולי אפילו לעזור
להם בעדינות להסיר את התחפושות ששמו
עליהם .פעמים רבות ראינו איך כל
התחפושות האלה נושרות בבת אחת ,ברגע
של אמת שחושף את המהות האמיתית .גם
היהודים במגילה התחפשו למתבוללים
גמורים ,אבל מול גזירת ההשמדה של המן –
נזכרו מי הם ,והאמת הפנימית נחשפה
ברגע .זה לא רק הם ,גם אנחנו בעצמנו
לובשים תחפושות כאלה לפעמים .את
ההבנה והאהבה הזו כלפי הזולת ,ייראה
איך שייראה ,יתנהג איך שיתנהג – צריך
לקחת מפורים אל תוך השנה כולה".

תודה ענקית לצוות מסיבת פורים .תודה על ערב מהנה ,
מצחיק ,טעים  ,מלכד ,שנון ושמח .תודה על הנכונות ליצור
ולתרום.
תודה על ראש גדול והשקעה אין סופית.
תודה לשרית פישביין ,דנה ברוכי ,ניר יעקובי  ,אמנון כ"ץ,
רעיה זלקינד.
תודה לכל השחקנים ,לאנשי התאורה וההגברה ,לתורנים ,לברמנים ,לכל מי שנתן כתף .
היתה מסיבה מדהימה - .יישר כוח גדול מוועדת התרבות

"הנה זה בא סיבה כל כך טובה לאהבה"
סיבה טובה להגיד תודה לוועדת הצעירים על התמיכה במסיבה והגיבוי לאורך הדרך .רצינו
להודות גם לכל חברי הקיבוץ ,הרגשנו שרציתם לעזור ולגרום לנו הנאה בשמחת החג.
רק בשמחות!! צעירי קבוצת יבנה
אוהבים ומעריכים.
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"עיר דוד" נסגרה ,אין יוצא ואין בא  /שמשון
 .ביום ראשון הקרוב
ה-
תתקיים הערכת מצב נוספת לאחר שלפי
הערכות ,חלק מהחסמים יורדו .אם הכול
ילך כמתוכנן העיר תוכל לחזור בהדרגה
לפעילות מלאה החל מיום שני ,כ' באדר
בשעה  12:34בדיוק.
ני סינו לקבל את תגובתו של מהנדס העיר
מ"א ,אך מהמשרד שלו נמסר שהוא נכנס
לבידוד וולונטרי עד שיפוגו אדי האלכוהול
אותם ספג בחג .הוא רק ביקש למסור
שהפאב בעיר נסגר גם הוא ,ומי שמחפש
בירה טובה ,ו"משקה-תה קר" יוכל למצוא
אותם בעיר התחתית ,שם עדיין ישנן מספר
קרנות רחוב בהן מתנהל שוק פיראטי ,ואין
שום קשר לחנות "הפיראט האדום" שעדיין
לא קיבלה אישור לפתוח סניף בעיר למרות
נעדכן בהמשך
בקשתה.

ודאי רבים שאלו את עצמם מדוע "עיר
דָּ וִ ד" לא נפתחה השנה לציבור הרחב
כמתוכנן ,ומדוע כל הדרכים ממנה ואליה
נחסמו.
ראש העיר ,סֵ ר דיויד וולף ,היפנה אותי
למחלקת הדוברות של העיר ושם נמסרו לי
הדברים הבאים" :לאור המצב ,הנהלת
העיר גילתה 'רצינות' ואחריות והחליטה לא
לקחת סיכונים מיותרים ולכן ,שעה אחת
מסיום תענית הציבור הושבתה כל
התחבורה ונסגרו בעיר כל מוסדות הציבור
(כולל בית הכנסת) .נל"ז ,עדיין לא ידוע מתי
תחזור העיר לפעול כסדרה.
הנהלת העיר מאמינה שהיא נקטה בכל
הצעדים המתבקשים בכדי לחסל את
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
בישיבת המזכירות שחזרה ודנה בנושא עלו שני
קולות :קול אחד הציע לעבד תוכנית מדודה בה
ייפתח השימוש באולם שמחות לאירועים
שונים ,גם כאלה שנאסרו עד היום ,אך בצורה
מדודה שלא תחסום את האפשרות של הקיבוץ
להשתמש באולם .השימוש שעד עכשיו היה
מותר יהיה ללא תשלום והאירועים שעד עכשיו
נאסרו ייפתחו בתשלום .קול שני אמר שזו
תוכנית מורכבת מדיי ,שלא תתפרש טוב
וחברים יקבלו אותה כגזירה נוספת ולא
כהטבה.
בנייה
ביום ראשון הקרוב נקיים אספת דיירים
לקראת שיפוץ הקומותיים ובניית ממ"דים.
הפרויקט יוצא לדרך בשבועות הקרובים ,כאשר
בניית הממ"דים תחל לאחר פסח .באספת
הדיירים ישתתף גם הקבלן ונציגי חברת
הניהול .בינתיים מגפת הקורונה מאיימת גם על
פרויקט זה ,כמו על חלקים רבים בכלכלה
העולמית ואנו נצטרך לבחון בזהירות מהן
ההשלכות וכיצד להיערך להן.
גרעין צבר
בפגישה עם הצופים ,הגוף שמארגן את
פרויקט צבר ,ביקשנו לשוב ולקבל חבר'ה לאחר
שנה בארץ ולהגביל את המספר ל .25-נעמה
טסלר הציגה במזכירות את האפשרות לקלוט
גרעין צבר חדש וחברי המזכירות קידמו את
הרעיון בברכה תוך שהם משבחים את
השתלבותן של שתי הקבוצות ביבנה ואת אחוזי
העזיבה המאוחרים והנמוכים .לקראת
הקבוצה החדשה נצטרך לשפץ מעט את הבניין,
דבר שמצריך הקדמת תקציב .הנושא כולו יגיע

מועצה
ישיבת המועצה התכנסה בשבוע שעבר
במתכונת של "מועצה פתוחה" על מנת לדון
בנושא החנייה .אל חברי המועצה הצטרפו
חברים נוספים שרצו לשוחח על הנושא .חלקם
הדגישו את הסיכון ואי הנוחות שיוצרים כלי
רכב שנוסעים או חונים במקומות לא
מוסדרים .אחרים דברו על תשתית החניות
החסרה ועל כך שקשה לדרוש מחברים לחנות
במרחק גדול מביתם ,אם לפריקה ולהעמסה
ואם לחנייה ארוכה כאשר מדובר בבעל רכב.
הנושא יחזור למזכירות שתצטרך לעבד תוכנית
פעולה .בכל מקרה ,ניתן יהיה להגיע לפתרון
משביע רצון רק בשיתוף פעולה של כלל
החברים והתושבים ובשיפור מסוים של
התשתיות שתלוי כמובן בתקציב.
בהמשך הישיבה נדון השימוש באולם
שמחות .לפני שנים מעטות דנה המועצה במשך
ישיבות רבות וארוכות בנושא "תקנון שמחות".
בתוך כך נדון השימוש באולם שמחות והוחלט
להגביל את השימוש לאירועים פרטיים של
חברים .בתוך כך הודגש שאין לעשות
ברית/בריתה לנכד/ה או בר/בת מצווה לנכד/ה
מתוך מטרה שלא להציף את האולם באירועים
פרטיים .המזכירות הביאה הצעה המאפשרת
לפתוח את האפשרות לקיים ברית מילה לנכד,
בתשלום .המטרה הייתה להקל על חברים
לעזור לילדיהם שבחוץ .עיקר הדיון במועצה
עסק בשאלה מדוע להסתפק בברית ולא לאפשר
כל אירוע פרטי .כמו-כן עלתה שאלת התשלום.
גם כאן הוחזר הנושא למזכירות לחשיבה
נוספת ומתוך מטרה להביא תוכנית כוללת.
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יש גם ביקורת מכאן ומכאן וחברים מוזמנים
להשמיעה ,אלא שבסופו של דבר הצוותים הם
אלה שאחראים והם אלה שיתנו את ההוראות
לכלל חברי הקיבוץ ,התושבים והעובדים
השכירים.
לקראת סוף שבוע זה אנו מפצלים את
המניינים ואת האכילה בחדר האוכל על מנת
לעמוד בהוראה להימנע מהתקהלות של 100
איש ויותר .עקבו בבקשה אחרי הודעות צח"י
הן במסרונים והן על לוח המודעות ,ופעלו
לפיהן .נתפלל שנעבור גם אתגר זה ,במהרה,
בשלום ובבריאות טובה.

לאספה .זו הזדמנות טובה להודות לנעמה על
עבודתה המקצועית והמסורה ולאחל לה
לאסוף כוחות לקראת הקבוצה החדשה.
קורונה
המשבר העולמי נמשך ואיתו הולכות
ומתווספות גזירות חדשות שמטרתן לשמור
מפני התפשטות המחלה .צוות צח"י ,המזכירות
והנהלת הבריאות עוקבים אחר ההתפתחויות
ומתרגמים את ההנחיות למה שנכון לחברי
יבנה .ככלל ,אנו נצמדים להוראות משרד
הבריאות ,ובמקום שאנו סבורים שנכון לנקוט
במשנה זהירות אנו עושים זאת .מטבע הדברים

הסדרת יחסי משק וקהילה – "אני ,רק שאלה  / "...צביקי טסלר
היו הזדמנויות רבות ופורומים מגוונים בהם
הוצגה ההצעה ברמות שונות של פירוט .מדוע
אף אחד מאותם  53חברים שהתנגדו לא מצא
לנכון להשמיע את קולו ולנמק את התנגדותו?
האם משהו בתהליך שקיימנו חסם אפשרות
לדיון? האם כקהילה ,עייפנו מלקיים שיח שיש
בו אי הסכמות?
אני מנסה לחשוב מה היה קורה אם רק שני
חברים היו מצביעים נגד ההצעה במקום בעדה.
במצב כזה ,ההצעה הייתה נופלת מבלי שאפילו
ידענו שיש התנגדות משמעותית להצעה ,מבלי
ששמענו את נימוקי המתנגדים ומבלי שננהל
דיון ראוי על כך .האם זה סביר? האם לכך
אנחנו מתכוונים כשאנו רואים בדמוקרטיה
הישירה שלנו ערך כה חשוב?
רק מניח את זה כאן ...

בסוף השבוע שעבר התפרסמו תוצאות ההצבעה
בקלפי על הצעת הצוות להסדרת יחסי משק
וקהילה.
בעד ההצעה הצביעו  110חברים ונגדה הצביעו
 53חברים .ההצעה עברה ,איפה ,ברוב הגדול
הנדרש של שני שליש.
אחרי כל זה ,יש לי שאלה.
לא אשאל מדוע לקחו חלק בהצבעה רק
כמחצית מבעלי זכות ההצבעה .על זה אני יכול
לענות בעצמי .כפי הנראה ,פרטי ההצעה לא היו
נהירים דיים למי שלא התפנה להתעמק
בלמידת פרטיה ,וגם מדובר בנושא שלא נוגע
לחבר ישירות ,אלא למנגנון הקיבוצי
ולמוסדות ,ולכן מעורר פחות עניין.
אבל יש שאלה חשובה יותר ,שאני לא מצאתי
לעצמי תשובה שמניחה את הדעת .קרוב לשליש
מהמצביעים התנגדו להצעה .מדוע לא שמענו
את קולם?
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משולחנו של מרכז מש"א  /נחמיה רפל
באסיפת החברים במאי  2017אין
התייחסות להיעדרות מעבודה בגלל מחלת
העובד ,או בן משפחה בקרבה ראשונה,
וההתקדמות שלנו ברישום העבודה
מחייבת
ה"איסופית"
באמצעות
התייחסות תקנונית גם לסוגיה זו .הנוהל
המוצע התקבל בהנהלת מש"א ובמזכירות,
ובעז"ה הוא יגיע בקרוב לדיון במועצה.

תיקנון ענפים ותימחור משרות

סיימנו את העבודה עם יערה יונתן ,בעלת
הניסיון והידע שסייעה לנו גם בקביעת תקן
העובדים בענפים וגם בתימחור המשרות
השונות .כעת אנו מעבדים את הנתונים,
מחשבים את עלות העבודה של החברים
והשכירים ,ומתכוננים לשיחות הבהרה עם
מנהלי הענפים .בכוונתנו לבחון ביחד עם
המנהלים את הדרך ואת לוח הזמנים
ליישומן של המסקנות העולות מהעבודה
המקיפה שעשינו במהלך החודשים
האחרונים.

לקראת פסח

לאחר שנים אחדות שבהן נעזרנו בגורמים
חיצוניים בכל הקשור לניקוי לקראת פסח,
אנחנו מודים ל"לימונים" על התגייסותם
לסייע בניקוי ,על תרומתם החשובה בעזרה
לחברים מבוגרים בניקוי דירותיהם ,ועל
השתלבותם בניקוי במטבח ובפרויקטים
של הקיבוץ.

יזמויות במזכירות

בישיבת המזכירות החל צוות מש"א
בהצגת סיכום  2019של היזמויות השונות.
כמו בכל הענפים ,יש צורך בבחינה
תקופתית של ההתקדמות המקצועית ושל
הפן הכלכלי בכל יזמות ויזמות .לאחר
ששמעה סקירה ראשונית ,העירה את
הערותיה וסימנה יעדים וכיוון כללי –
העבירה המזכירות את המשך הדיון
המפורט להנהלת מש"א.

כנס עובדי חוץ ויזמים

לקראת פסח נפגש לשיח חברתי ומקצועי
משותף ,נציג את הסיכומים הכלכליים של
שנת התקציב  ,2019ונשמע אחדים
מחברינו שיביאו סיפורים קצרים ויעלו
תובנות ייחודיות מעבודתם בחוץ .המפגש
ייערך בעז"ה ביום שישי ,ב' בניסן
( ,)27.3.2020מ 09.30-עד  ,11.00באולם
האירועים.

רישום ימי מחלה

צוות מש"א ניסח הצעה לנוהל רישום ימי
מחלה .ב"תקנון העבודה" שהתקבל
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קצרים  -משולחנה של מרכזת השירותים  /סיון לנג
 מיכל סופר ברלב החליפה את ציפי ליברמן
בסידור תורי הפדיקור .תודה לציפי על
השירות בשנתיים האחרונות ותודה למיכל
שנענתה להחליפה.

משלמים על כל פינוי לפי משקל ונפח (עלות
ממוצעת –  ₪ 5500לחודש) .על מנת לשמור
על הסביבה וגם לחסוך כסף ,וכן בשביל
שנהיה בטוחים שאנו לא משלמים עבור
אשפה שלא שייכת לנו – אנו נועלים את
שערי המאצרה.
אין לשפוך/לשים אשפה מחוץ לשערי
המאצרה!
במידה ואתם צריכים לפנות אשפה – יש
ליצור קשר עם אבשלום כהן או אושר חן.

 סדרן/ית תורנויות – עדיין לא נמצא
מחליף .הדרישות הן – יכולות סדר וארגון
ורצון טוב .הסדרן פטור מתורנויות ומקבל
ימי עבודה עבור סידור התורנויות לפני חגים.
מחכה מאוד לפניותיכם!
 לקראת חג הפסח ,כולנו עסוקים בניקיון
מבורך וזה מביא איתו כמויות גדולות של
אשפה .על מנת להקטין את כמויות האשפה
בתוך הפחים הירוקים ,מומלץ להקפיד על
הפרדת פסולת לסוגיה השונים .כמו כן אין
להשאיר ציוד ליד הפחים .פיניתם ריהוט
ישן/שבור שמקומו באשפה – יש לפנות אותו
למאצרה (צרו קשר עם אבשלום כהן או
אושר חן והם יסייעו).

בענייני פחים :ברחבי הקבוצה ,בעיקר
באזור מבני הציבור (בית הכנסת ,חדר
האוכל וכדומה) פזורים פחים שהייעוד
שלהם הוא פינוי פסולת מזדמנת .הם לא
מיועדים לכמות גדולה של אשפה ,ועל כן אין
להכניס לתוכם את השקיות המלאות של
אשפה ביתית .את אלה יש להכניס לפחי
האשפה הגדולים.
אנצל את ההזדמנות לומר תודה לחזקי
מונדרר שאחראי במשך כל השנה על פינוי
הקרטונים והזכוכית.

מאצרת-האשפה הממוקמת מזרחית
למוסך מחולקת ל 3-תאים :מתכות ,פסולת
בניין ופסולת כללית .חשוב להדגיש –
קרטונים מקומם בקרטוניות ,פסולת
אלקטרונית נאספת ברפת או בפח ייעודי
בחניית ה"מיני" ,ניילונים –בפח הכתום.
חבל לא למחזר מה שניתן וחבל לשלם על
אשפה שניתן להיפטר ממנה בדרכים אחרות.
בכל חודש אנו מפנים את האשפה מהמאצרה
הכללית למטמנות .הפינוי עולה כסף רב ואנו

במסגרת איחוד חנויות והכנסת קופות
למיני  -החל מיום ראשון ניתן יהיה לקחת
את מוצרי ארוחת הערב מ"חדר לחם"
(ליד מכונת הלחם) בין השעות 11:30-
( 14:30ולא מהמיני) .לאחר מכן המוצרים
יהיו במקרר הגשה עצמית.
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משולחנו של מרכז החינוך  /דני הרץ
אילן ,שחברת הלימונים לקחה על עצמה השנה
את ניהולה .בהמשך הם יתגייסו לטובת ניקוי
פסח במטבח ובבתי החברים ,במקום המכינה
שעשתה זאת בשנה שעברה.

על נתינה וצדקה
בין חנוכה לפסח ,מערכת החינוך הבלתי

פורמלי (חינוך בשעות שלאחר ביה"ס) –
עסוקה ברצף של מיזמים שונים שהמכנה
המשותף שלהם הוא עבודה של הנוער למען
הקהילה וצדקה לנצרכים.
זה מתחיל מיד לאחר חנוכה ,בהכנות לעשירי
בטבת ,שם חברת הנעורים לוקחת חלק מרכזי
בפעילויות .כחודש לאחר מכן היתה השבת
היבנאית שעסקו בה כל חברות הילדים
מכיתה א' עד ט' – לתפארת קבוצת יבנה.
בין לבין היו גם כמה "מפגשי צוותא" ,פעילות
משותפת של הנעורים והלימונים עם ותיקי
יבנה.
ראש חודש אדר הוקדש לשוק הצדקה,
שקדמה לו הרבה עבודת הכנה של חברות
הילדים ,וכמובן הערב עצמו שהיה מוצלח
מאד.
כמה ימים לאחר מכן ,היה לנו ערב פיצה של
הלימונים ,שהכנסותיו הוקדשו לטובת קייטנת

שוק פורים
עוד פעילות שמוטלת על כתפי הנוער שלנו,

כאשר ניהול השוק ,ההכנות והארגון מוטלים
על בוגרי הצבא שנמצאים אצלנו ב"שנת בית".
רובנו מגיעים לשוק וזה נראה לנו פשוט ומובן
מאליו .אבל זה מבצע מאד לא פשוט ,שמצריך
תיאום בין גורמים וספקים שונים :מתנפחים,
מכונות אוכל ,צוות הגברה ,חברת נעורים,
לימונים ועוד .השנה הובילו את הפרויקט ענת
גוטליב ותהל כהן – יישר כוחכן ,עשיתן עבודה
נהדרת.
לסיכום
דרך הפעילויות המבורכות האלו ,לומדים

ילדינו שנתינה היא גם קבלה .אשרינו שזכינו.

אחות כוננת בשבת – אוריה חושן

שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
MRKYAVNE@clalit.org.il
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -
אין לפנות ישירות לד"ר מיטל דיטש בשאלות רפואיות ללא פנייה מוקדמת לאחות כוננת.

שישי במרפאה 13.3 :גלית

-

 – 20.3אורית

זמני לקיחות דם :בימים ב' ,ד' בין  / 07:20 - 07:00בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין  / ,09:40 - 09:00ביום ג' .9:40 - 9:30
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מה זה פרי-סקול ?Free School
הפנינג קהילתי ענק!
הרצאות והופעות של אנשים מהקהילה בכל קשת
תחומי הידע  -סריגה ,יוגה ,מוזיקה ,אסטרונומיה,
תנועה ,משפטים ,פסיכולוגיה ,מיצגים ,הופעות ועוד
תחומים רבים ומגוונים.
כל הפעילויות הן ללא תשלום
ומועברות בהתנדבות!!

הפרי-סקול יתקיים בחודש יוני .2020
עד כה התקיימו פרי-סקולים רבים בכל הארץ.
מטרת המיזם היא יצירת חיבור בתוך הקהילה ,יצירת היכרויות ושיתופי פעולה חדשים וגם סתם
בשביל הכיף וההשראה  -כי למידה היא גדילה ,העצמה וכיף ...

איך זה עובד?
הפורמט הוא פורמט עולמי  -פורמט שנוצר באירופה הנקרא Free School
במסגרת ה Free School -אנשים מהקהילה מעבירים בהתנדבות ידע לאנשי הקהילה.
במקומות מסויימים מדובר בשבוע /סופ"ש פעם בשנה.
שני עקרונות נוספים המובילים אותנו:
 .1המיזם שייך לקהילה ולא לאף גוף פרטי או עסקי.
 .2כסף לא מעורב בפרויקט (מבחינת הקהילה).

אז איך אתם משתלבים?
יש לכם תחום עניין שתרצו לחלוק או להעביר לקהילה? סדנאות הרצאות ופעילויות וכד' ...
הכל הולך!!! אנא פנו אלינו!
רחלי ויצמן - 050-6998426-פז בגלייבטר050-6998756 -

בשם ועדת התרבות
דורשות טוב
בשבת הבאה ,פרשות ויקהל/פקודי ,במסגרת שבת "דורשות טוב" תתארח
הלמדנית גלית פולק-ארביב .גלית תעביר שיעור בבוקר ,לאחר התפילה.
מתאם אירוח :עדו עפרוני.
הציבור מוזמן.
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לימור ספראי – נציגתנו בנבחרת הצעירה של התק"צ!
גאים ומתרגשים בבחירתה של לימור יעקב–ספראי לאחת מ 15-הצעירים המשפיעים והמשפיעות
מהתנועה הקיבוצית .לימור ,חברת קיבוץ מעלה גלבוע ,וכיום מנהלת אגף חינוך גליל תחתון ,הייתה
עד לא מכבר מנהלת אגף חינוך וצעירים בתנועה ,ושותפה פעילה במזכירות התנועה במשך כחמש
שנים .פועלה של לימור ניכר בתחומי החינוך ,הצעירים ובנושאים נוספים בהם עוסקת התנועה.
כאשת חינוך המאמינה במעורבות חברתית ,זכינו לראותה פועלת ללא לאות ומעורבת בתחומי
השפעה רבים .זוהי בחירה ראויה ואנו בהחלט גאים ושמחים עליה ,ומאחלים ללימור שתמשיך
לפעול באותה נחישות ,יצירתיות ,אחריות ומעורבות עמוקה ,ומאמינים בכוחה להעפיל לפסגות
נוספות ולעמדות עשייה והשפעה.

מאגף כלכלה והמשק – כנס החקלאות  -מדווח גיל הס
כנס החקלאות של תנועת הקיבוץ הדתי בשיתוף התאחדות חקלאי ישראל ומועצות הייצור ,יתקיים
בע"ה ביום רביעי ,י“ח בניסן תש“ף ,22.4.2020 ,בקבוצת יבנה .בכנס ישתתפו מיטב המרצים
בתחום ,לכנס יוזמנו גם נציגי משרדי החקלאות ,הכלכלה והבריאות ,שידונו יחדיו במגוון סוגיות
שנוגעות לחקלאות בכלל ,בפרט לקיבוצית .נא שימרו לעצמכם את היום ועקבו אחר הפרסומים.

ברכות לחיה קנר עם פרישתה מהתפקיד לאחר יותר מ 40-שנות עבודה!
אנו מברכים את חיה קנר שסיימה בימים אלו תקופת עבודה של יותר מ 40-שנה במזכירות הקיבוץ
הדתי .חיה הביאה עמה לתפקיד שכל ישר וחד ,ניסיון וחכמת חיים ,מסירות והתמדה ,ואלו לא כהו
גם כ שהגיעה לגיל גבורות! בכל אלו חיה היא דוגמה ומופת לכולנו .אנו מודים לה על השנים הרבות
והטובות ועל עבודתה המסורה ,ומאחלים לה ולבני ביתה שלום וטוב בבריאות טובה ,בנחת רוח.
הנושאים השונים בהם עסקה חיה עברו לעובדות הנהלת החשבונות בתנועה .הנחיות מסודרות
ייצאו להנהלות היישובים.

אריאל גוטליב ועדי יפרח מתחתנים

החתונה ביום ראשון כ"ו באדר (.)22.3
שבת 'שבע ברכות' -ב' בניסן פרשת "ויקרא" (.)27.3
שיהיה במזל טוב!
הגלריה של רפי
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הגלריה פתוחה בשבת בבוקר ,לאחר התפילה,
למשך חצי שעה ואחר הצהריים
מ  17:00 -למשך שעה.

העלמה  /נתן אלתרמן
דֹּם טָּ וְ ָּתה הָּ עַ לְמָּ ה בַ ֶּפלְֶּך
חּוט ָּאפֹּר ,הּוא אֲ בִ י כָּל כְ סּות.

דֹּם טָּ וְ ָּתה הָּ עַ לְמָּ ה בַ ֶּפלְֶּך
חּוט שָּ נִי כְ ִרּמֹון שָּ חּוט.
וְ ָּאמַ ר בִ לְבָּ בֹו הַ ּמֶּ לְֶּך:
ִהיא טֹוָּה לִי בִ גְ דֵ י מַ לְכּות.

וְ ָּא ְמרּו פֹושֵ ט-יָּד ָּו ֶּכלֶּב :
ִהיא טֹוָּה לָּנּו בֶּ גֶּד בָּ כּות.

דֹּם טָּ וְ ָּתה הָּ עַ לְמָּ ה בַ ֶּפלְֶּך
חּוט שָּ חֹּר ,הַ ּמַ ְח ִשיְך אֹור יֹום.

ָּאז ְארגָּה ֶּאת חּוטֵ י הַ ֶּפ ֶּלְך
הָּ עַ לְמָּ ה ו ִַת ְתנֵם בַ סָּ ך,
ו ֵַת ֵרד ֶּאל מֵ ימֵ י הַ ֶּפלֶּג
ו ִַת ְרחַ ץ ֶּאת בְ ׂשָּ ָּרּה הַ צַ ח.

דֹּם טָּ וְ ָּתה הָּ עַ לְמָּ ה בַ ֶּפלְֶּך
חּוט ָּזהֹּב ,כְ חַ ְרבֹות בָּ ָּרק

ו ִַתלְבַ ש ֶּאת מַ ְטוֵה הַ ֶּפלְֶּך
ל ְִׂש ְמלָּה לָּּה ,ו ִַתיף לָּעַ ד.
ּומֵ ָּאז ִהיא שֹודֵ ד וָּמֶּ לְֶּך
וְ לּו ְליָּן ּופֹושֶּ טֶּ ת-יָּד.

וְ ָּאמַ ר הַ שֹודֵ ד בַ ֶּכלֶּא :
ִהיא טֹוָּה לִי בִ גְ דֵ י ג ְַרדֹום.

ואמַ ר הַ ּלּו ְליָּן בַ דֶּ ֶּרְך :
ָּ
ִהיא טֹוָּה לִי בִ גְ דֵ י ִמׂשחָּ ק.
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