שבועון קבוצת יבנה
ט"ו באב תשע"ו
()19.8.16

"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים" (מסכת תענית ד' ,ח')

ציורה של דרורית סן

שבת נחמו  -פרשת "ואתחנן"
כניסת השבת –  18:58צאת השבת – 19:58
שבועון מספר 1210
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שבת נחמו  -פרשת "ואתחנן"
ליל שבת
18:58

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – ראובן דויטש

08:00

תפילת שחרית

09:30

לאחר התפילה – שיעורה של לימור ספראי
תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל

09:30
12:45

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת
תהילים לנשים  -בבית המדרש

12:50
13:30

שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות
תפילת מנחה גדולה

16:30

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי (לא מתקיים)

17:00

משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת
שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה

17:30
17:45

לימוד 'צורבא מרבנן' הורים ילדים (א'-ו') בבית המדרש
שיעור פרשת השבוע בבית סביון – אבי ששון

17:45

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

19:58

צאת השבת

21:30

אסיפת חברים

ברוכים הבאים לקבוצת "משבי רוח"
השבת תתארחנה אצלנו קבוצה של כ 15-משפחות מקיבוצי הקבה"ד.

חברי יבנה מוזמנים להצטרף לקבלת שבת מוזיקלית

על דשא החתונות בשעה 18:15
ברוכים אתם בבואכם
נירית אפרתי בשם קבוצת יבנה והקבה"ד
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נקודה למחשבה
הכול דיבורים?
על חומש דברים וקבוצת "משבי רוח"
אנחנו עומדים כעת בתחילתו של חומש

כעת הם נמצאים בתקופת מעבר בין דורות

"דברים".

ומנהיגים ,מתמודדים עם מציאות מורכבת

מה היא משמעות ה"דיבור"? מה מיוחד

ומשתנה ,וזקוקים לחיזוקים בדרכם.

ב"מדבר" לעומת "אומר"" ,מגיד"" ,קורא"?
ְ

זה הזמן והמקום לסיכומים מצד אחד,

לכאורה,

אלו

מילים

נרדפות,

ולהכנה לקראת הבאות מצד שני.

אך

כשחיפשתי תשובה לשאלתי במילון,

ההבנות האלו מקבלות עומק בפסוק

גיליתי בכל ההגדרות הקשורות ל"דיבור"

מפרשתנו ,אשר מחבר בין שני השמות

דגש על המשמעות ועל התוכן.

של החומש" ,דברים" ו"משנה תורה":

למשל :ההבדל בין אדם ובהמה הוא

"וְ ִׁשנַּנְ ָּתם לְ בָּ נֶיָך וְ ִׁדבַּ ְר ָּת בָּ ם" (דברים ו ,ז).

ב"כוח הדיבור" ,ועשרת הדברות הן לא

דיבור חוזר ונשנה מחזק את המשמעות

סתם עשר אמירות.
אפשר למצוא קשר לשוני ומהותי גם

והזיכרון.
דיבור הוא הכנה והכוונה למימוש

למקום בו נאמר חומש "דברים"  -במדבר.
המדבר שקט ודומם ,ולכן מאפשר דיבור

המילים והרעיונות בפועל.
דיבור מבטא קשר בין-דורי ומבטיח

והקשבה ,כבסיס לחיזוק החיבור והקשר.
המדבר שומם מהשפעות חיצוניות ,ולכן

המשכיות יחד עם התחדשות.
דיבור בהווה מפתח את שינון העובדות

מאפשר דיבור בעל משמעות ותוכן

מהעבר לכדי הפקת לקחים לעתיד.

פנימיים.

אז מה אנחנו עושים ב"משבי רוח"?

המדבר הוא טבע מקורי ,ראשוני ,ולכן
מאפשר דיבור אמיתי ,נטול כיסויים,

מדברים ומדברים .גם אוכלים ,גם
צוחקים ,גם נהנים מהמפגש ,גם קוראים

פיתוחים והגנות.
המדבר הוא בעצם שלב ביניים ,בדרך אל

ולומדים טקסטים ,אך בעיקר מדברים
ומדברים ומדברים.

המטרה .בני ישראל עוד לא נמצאים
בארץ  -לכשיגיעו לשם יהיו פחות פנויים

כן ,אני יו דעת שהיום קוראים לזה "חופרים".
בחפירות שלנו אנחנו מוצאים אוצרות -

לעסוק בדיבורים ,שם יצטרכו לעשות!

מטמונים מאובקים של מילים ורעיונות
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שמעשירים את ההוויה והמציאות שלנו,

הרמזורים והתמרורים דהו קצת.

כיחידים וכחברה.

בנו  -ההולכים בדרך  -עדיין ניכרים

את ה"חידות" ב"חפש את המטמון"

המאפיינים של "דור המדבר" ,אך אם

שלנו כתבו הוגים מתנועת הקיבוץ הדתי,

ברצוננו להעמיד דור-המשך שיקרב

בעיקר בתחילת הדרך .כדי לפתור את

ויממש את הגאולה ,עלינו לקיים

ה"חידות" ,עלינו להתאים אותן אלינו

"וְ ִׁשנַּנְ ָּתם לְ בָּ נֶיָך וְ ִׁדבַּ ְר ָּת בָּ ם ,בְ ִׁשבְ ְתָך

ולתקופתנו .אנחנו מדברים ומדברים

בְ בֵ יתֶ ָך ּובְ לֶכְ ְתָך בַּ ֶד ֶרך".

ומדברים  -ואז חושפים את האוצר ,והוא

אז ב"משבי רוח" לא הכול דיבורים ,רק

נוצץ

בכל

מהאינרציה,

עוצמתו,
הבורגנות

מעיר

אותנו

הרוב.

והבינוניות,

אנו מאמינים שלדיבורים יש השפעה על

ומאיר לנו את הדרך.

האדם ,על החברה ועל המציאות שלו.

כן ,יש דרך!

במקביל לדיבורים ,אנחנו חושבים גם על

כאמור ,היא מאובקת ולא תמיד מובנת.

כיוונים נוספים לעשייה ,לכתיבה ,להבעת

יש בה הרבה סמטאות חשוכות ומבוכים

דעה ומעורבות בנושאים שעל סדר היום -

מפותלים .היא גם כוללת צמתים
והתנגשויות עם דרכים אחרות .היא

בקיבוצים ,בתנועה ,במגזר ובעם.
נשמח אם תצטרפו למפגשים ותחזקו

סלולה מ"חומרים של פעם" ,שהם
חזקים ואיכותיים ,אך לא תמיד מספיק

עמנו את השותפות ,את ההולכים ואת
הדרך.

נוחים או רלוונטיים בתקופתנו .אפילו

הילה אונא (שדה אליהו)

שהשמחה במעונם
מזל טוב למשפחת יהושע וצילה אניקסטר לחתונת הנכדה נועה ,בתם של
יאיר וורד ,עם בח" ל נועם.
מזל טוב כפול לאביגדור וחנה לבל ולנחמיה ומיכל רפל לבת המצוה של
הנינה/הנכדה שוהם ,בתם של נורית ושריה פרידמן ,ולהולדת הנין/הנכד ,בן
לאורית ואור רפל-קרוייזר.
מזל טוב למלכה ושמעון הקשר ,לעובד ודליה ולמשפחת לנג,להולדת
הנכדה/הנינה ,בת לחיה ועשהאל עפרוני.
מזל טוב למשפחת צביקה ורבקית שריד ולסבתא רבתא יוכבד להולדת
הנכדה/הנינה ,בת לחן ולירן.
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הורים ,סבים וסבתות
הנכם מוזמנים לבוא וליהנות עם הילדים והנכדים
להלן פעילויות שנקיים בימי ההיערכות לילדי הגן והפעוטונים.
הפעילות מותאמת לגילאי שנתיים עד חמש.
פרט לפעילות בבריכה בה יותאמו מגלשות גם לבוגרים וגם לצעירים.
ביום ראשון י"ז באב  21.8בשעה  11:00במשטח.
נצפה בהצגה המגניבה "המזבלה הגדולה" מבית "הדוב הירוק "
הצגה עם שחקנית ובובות תיאטרון.
ההצגה מטמיעה שינוי סביבתי.
לאחר ההצגה תתקיים הפעלה קצרה בנושא מיחזור חומרים.
ביום שני י"ח באב 22.8 ,ניפגש במתחם הברכה בין  10:00ל.12:00-
על כרי הדשא יוצבו מתנפחים המותאמים לגיל הרך ,כולל מגלשה רטובה.
בתוך הברכה הגדולה יוצב מתקן המותאם לילדים הבוגרים.
מוזמנים להגיע עם בגדי רחצה.
ביום שלישי י"ט באב 23.8 ,ניפגש במשטח בשעה .11:00
נצפה במחזמר לכל המשפחה
"כיף להיות עם ספורטי"
העוסק באורח חיים בריא וספורט.
פרטים נוספים על הפעילויות בלוח המודעות
בואו בשמחה!
עפרה גוטליב ואלי כהן ,מרכז חינוך
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קייטנת לב בנימין
מדי שנה מגיעה אלינו קייטנה רבת
משתתפים ,קצת רועשת ותוססת .מי

בקיבוץ :ארוחות בחדר האוכל ,בריכה,
סיור בטרקטור ,פעילות במשק ילדים

אתם ,קייטנת לב בנימין?
עמותת "לב בנימין" ,שבסיסה בעפרה,

ופעילות מחוץ לקיבוץ :באולינג באשדוד
ופעילות בקניון ברחובות .בין לבין

נותנת מענה טיפולי ,חינוכי וחברתי

החניכים עסוקים בסדנאות יצירה שבנות

לאוכלוסייה של פעוטות ,ילדים ובוגרים

השרות מעבירות להם .בערבים יש

עם צרכים מיוחדים ,בחבל בנימין
וסביבותיו .העמותה הוקמה בשנת 1998

פעילות משותפת עם בנות שק"ל ,כגון
סרט וקריוקי .לאחר תשעה באב תתקיים

ביוזמת קבוצת אימהות לילדים עם
תסמונת דאון ועיכוב התפתחותי

קייטנה גדולה יותר ובה ישתתפו 60
חניכים .זו השנה השנייה שאני אחראית

משמעותי ,אשר ביקשו מענה למסגרת
חברתית חווייתית לילדיהם בשעות

על הקייטנה .השנה הייתי אחראית יחד
עם ג'ולי באוסי.

אחה"צ .פעילות העמותה מתחילה את
הטיפול באוכלוסיית צמי"ד (צרכים

מהצד ,קשה לעקוב אחר התחלפות
הקייטנות והקבוצות המתארחות אצלנו.

מיוחדים) בגיל  7חודשים והיא מלווה
אותם עד לבגרות .העמותה מפעילה מעון

העומס בחדר האוכל מורגש במהלך
הקיץ ,ולעיתים עולה השאלה" ,למה

שיקומי לפעוטות ,מועדוניות ,קייטנות
לילדים ובני נוער ,כיתות שילוב במוסדות

צריך את זה"? ואכן חשוב לבחון את
הגבולות של מתן השרות לקייטנות

חינוכיים ,נופשון ועוד .בעמותה מטופלים

המתארחות אצלנו ,כדי שנוכל לקבל

כ 200-חניכים ,בסיועים של כ 80-חונכים

אורחים במיטבנו וכדי למנוע שחיקה.

החל מגיל תיכון.
ההכנות לקייטנה מתחילות כמה שבועות

אחריות על קייטנה יכולה להיות מאד
מאתגרת .יש הרבה תיאומים ושינויים

מראש ,בפגישה עם מיכל פינקל מעמותת
לב בנימין .השנה אירחנו קבוצה של 60

בתוכנית ,ומהצד ראו אותנו מתרוצצות,
טרודות ,מתעייפות .אבל אני רוצה לשתף

איש 6 :בנות שרות שמפעילות את

במה

של

הקייטנה 27 ,חניכים ועוד  27חונכים.

הקייטנה.

הקייטנה מתבססת על פעילות קבועה
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שמעבר

לרעש

וההמולה

לקראת הקייטנה ,סיפרתי לגו'לי שיש

גם אם זה לוקח רבע שעה .להכיר את

דברים שאי אפשר להסביר אותם

החניך שאוכל חריף ,את החונך שרוצה

במילים ושפשוט צריך לחוות אותם .אלה

טחינה כי הוא לא אוכל מוצרי חלב .יש

הדברים שגורמים לי להתנדב להיות

מקום של שמחה פשוטה :להירטב

מעורבת בקייטנת לב בנימין .מתברר

במשחקי מים ,לצייר ,לשים את הראש

שלא רק החניכים מגיעים לקייטנה ,אלא

על השולחן ולנמנם ואף אחד לא מתרגש.

גם אני מתנתקת מהמקום הטבעי שלי

לקבל נשיקה מחניך שיודע להגות רק

לארבעה ימים .אלה ארבעה ימים ללא

שתי מילים ולגלות שיש חניכה שיודעת

שיפוט .אני לא שופטת את המשתתפים,

לעשות מסאג' ,כי הם פשוט לא שואלים

אין לי ציפיות מהם ואני לא מבקרת

אותי קודם  ...ולכן ,כשכולם עולים על

אותם .הם לא שופטים אותי ,אלא רק

האוטובוס ביום האחרון וכשלפנינו עוד

אומרים "תודה" על כל דבר שאני עושה

משימות ניקוי וסידור ,אני שומעת את

עבורם .יש בי משהו שמפסיק למהר

עצמי אומרת" ,תודה לכם ,אין בעד מה,

ומאפשר זמן לשיחות בגובה העיניים,

נתראה בשנה הבאה"!

להקשיב לחניך שמספר משהו על עצמו,

שרה אריאל

משולחנה של ועדת מוזיקה
סיימנו את שנת הלימודים בשלושה קונצרטים יפים של תלמידי הנגינה וראינו כיצד
התלמידים מתקדמים ומתפתחים בתחום זה .כמו כן הצלחנו לערוך לאחרונה
קונצרט קטן בבית סביון .זה המקום להודות לילדים שהקדישו מזמנם ,בחופש ,כדי
להגיע ולהנעים לדיירי הבית  -שנהנו מאד מנגינת הילדים.
בימים אלו אנו נערכי ם לפתיחת שיעורי הנגינה לשנת תשע"ז .דפי הרישום חולקו
בתאי הדואר .כל תלמיד צריך להירשם מחדש ואין מעבר אוטומטי משנה לשנה.
בהזדמנות זו – אנו פונים גם לבוגרים המעוניינים ללמוד נגינה לבוא ולהירשם.
ניתן להירשם ע"י פנייה לחמוטל במייל  ,chamutal101@gmail.com -בהודעה
כתובה בטלפון  052-3053836 -או בפתק בתא הדואר.

באיחולי שנת לימודים טובה  -ועדת מוזיקה
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עדכונים מענף הבגד
אבקש לדווח על מספר שינויים ותמורות

"חיפושית" -בגדים יד שנייה

בענף הבגד.

אבודים

"חנות שני"

מידי יום מצטברים בגדים רבים ללא

במהלך השנים ,השתנתה רמת הביקוש

סימון

לחנות "שני" .אנו עדים לכך שבשעות

מאופסנים ב"ארון אבודים" לתקופה של

רבות במהלך היום והערב נכנסים מעט

לפחות שלושה חודשים .לאחר מכן הם

מאוד לקוחות לחנות ,ולעיתים רבות כלל

מועברים ל"חיפושית" ונמצאים שם

לא נכנסים..

באגף נפרד במשך שלושה חודשים

בנוסף ,מאז פתחנו את האפשרות להיכנס

נוספים .מומלץ לבוא ולחפש גם שם

למחסן לאורך כל היום באמצעות מגען,

בגדים במידה ואבדו לכם .בסיום זמן זה

תנועת העוברים דרך החנות ירדה בצורה

הם נמסרים לעמותות ולנזקקים ,ולא

משמעותית .תמורות אלו ,ובקשות מצד

מועברים לחלוקה ב"חיפושית".

חברים לבדוק אפשרות שהחנות תהיה
פתוחה גם בשעות הבוקר המוקדמות,

בכוונתנו לערוך "תערוכת אבודים" עוד
לפני בוא החגים ,כדי שהציבור יוכל

הובילו אותנו לבחון שינוי בשעות פתיחת
חנות "שני" במטרה להתאים את שעות

לנסות ולאתר פעם נוספת בגדים שאבדו .
(פרטים נוספים בהמשך).

הפתיחה לביקוש.
לאחר מחשבה ,דיון ואישור ועדת

שמגיעים

תחפושות
מאז עבר

שירותים ,שעות פתיחת חנות "שני"

התחפושות

מתאריך כ"ח באב 1 ,בספטמבר 2016

למחסן.

הבגדים

מחסן
למשכנו

הקבוע אנו עסוקים בשיפור השירות

יהיו:
 oיום א' 10:00-12:00 -

במקום .במהלך היומיום אנו מתקנים,
מסמנים ומכבסים את מלאי האביזרים.

 oיום ה' 18:00-19:30 -

אנו עוסקים גם בייעול האחסון
ומשתדלים שהכל יהיה נגיש ונח יותר

 oיום ד' 7:30-10:30 -
 oיום ו' 10:00-13:00 -

לציבור .כחלק ממטרות המקום אנו
משתדלים להעשיר במגוון ובאיכות
ושואפים למחסן תחפושות ברמה גבוהה.
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ציינו בעבר שהמקום פעיל לאורך כל

מחסן הבגדים

השנה ולכן העבודה היא אין -סופית .כדי

 עמדת גיהוץ  -בשבועות הקרובים

לשמור על רמה ואיכות האביזרים

נפתח באולם המרכזי עמדת גיהוץ
הציבור
לרשות

והמקום ,אנו עורכים רישום מדויק של
ההשאלות .בעקבות המעבר למעון הקבע,

ועבור צרכי החיילים
בסופי שבוע.

הרישום המסודר ,וכח האדם המושקע
במקום אנו חווים התייחסות חיובית

 בדלת עם המגען -
היו זהירים בעת

ופרגון רב מצד החברים .רוב הפריטים
המושאלים אכן חוזרים תוך זמן סביר,

פתיחת הדלת וסגירתה.

נקיים ומוכנים לשימוש הבא .אך לצערנו,

 מוזמנים לבוא ולקחת כביסה נקייה

לעיתים קורה שהתחפושות חוזרות
במצב קשה או אינן חוזרות כלל .לאור

מהתאים האישים לעיתים קרובות.
התאים מתמלאים במהירות.

זאת ,הוחלט שמעתה תחפושת שלא

בברכה ,אושר קולמן

תחזור ,או שתחזור במצב בלתי שמיש,

מנהלת ענף הבגד

תחוייב בעלות ריאלית של התחפושת,
דהיינו בסכום שנע בין .₪ 50-200

בציר בכרם
הציבור מוזמן לחגוג עימנו את סיום עונת הבציר
בכרם הענבים בחווה הסולארית
ביום חמישי כ"א באב ( )25.8בשעה 16:15
בתוכנית:
בציר ודריכת ענבים בגת
במהלך האירוע יוגש כיבוד קל
כל משפחה מתבקשת להביא מזמרות

בואו בשמחה,
בנצי טסלר ,צוות משק ילדים וועדת תרבות
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היערכות ליום הגיבוש
כפי שכבר כתבנו ,אנו מנסים לקיים

בכוונתנו להכין רשימת תורניות שתכיל

השנה אירוע גיבוש לעובדים השכירים

את כלל המשימות שיש לבצע באותו

איתנו,

היום ,ולחלק את המשימות בין כולנו.

ובני

משפחותיהם

יחד

"היבנאים".

ההערכות לאירוע תדרוש עבודה לפני,

האירוע יתקיים ביום שני כ"ה באב,

במהלך וכמובן לאחר האירוע.

,29.8

החל

משעה

16:00

אנו מקווים שהתורניות לא תהיינה

בשטח

הבריכה.

ארוכות ו /או קשות מדי ,ומצפים

לאחר מכן "נדלג" למתחם חדר האוכל

לשיתוף פעולה מלא מצד כל העוסקים

לארוחת ערב (בשרית) ולהופעה.

במלאכה.

פרטים מדוייקים פורסמו ויפורסמו שוב

זהו ניסיון ראשון להפיק אירוע בסדר

על לוח המודעות.

גדול כזה ,ואנו נשמח להערות והארות

חשוב מאוד! נא לא להגיע עם רכבים

לאחר גמר האירוע .אנו נבחן את מידת

פרטיים לאזור הבריכה .חניית הרכבים
תתבצע באזור מגרש הכורכר ומשם

ההשתתפות ,כמות העבודה וכד' ונחליט
כיצד יש לפעול להבא.

תהיינה הסעות לבריכה.
על מנת להפיק את האירוע ,שאמור

אנו מבקשים להודות לכל הצוות ומודים
מראש לכל אחד ואחד שייטול חלק

להיות רב משתתפים ,אנו נידרש לשיתוף
פעולה ולהרבה מאוד סיוע מכולם.

בהפקה.
הצוות המארגן ועמית חפץ
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שולחנו של אסף
השבוע הקרוב יהיה "שבוע המעברים".

עבודה ועלויות אחרות הכרוכות בכך .אני

הפורמט הזה יחסית חדש אצלנו .זכור לי

שייך לאלו שרואים זכות גדולה ביכולת

שהדיון עליו לווה בהתרגשות רבה .דומני

לעשות טוב לעולם ולעצמנו .כמובן

שהרוחות מאז נרגעו .אלו שהתנגדו

שמותר וצריך לבדוק עלויות ומשמעויות

נאלצו להתרגל ואולי אפילו רואים

אחרות ,ולבחור בקפידה את הקבוצות

יתרונות פה ושם .אלו שתמכו אולי

שהאירוח

מוסף

תמהים איך לא עשינו זאת הרבה קודם.

משמעותי (לא כספי) להם ולנו .זה גם

כך אן כך ,המעברים מסמנים את סופו

הזמן להודות לחברים (ובעיקר לחברות

הקרב של החופש הגדול .מנקודת מבט

וצעירות) שליוו את הקבוצות השונות.

אישית של הורה ,ילדינו בכל הגילאים

בחלק מהמקרים מדובר על אתגר רציני

נהנו מחופש עמוס פעילות מוצלחות

ביותר! תודה גדולה גם לענף המזון שלנו

ומגוונת .בפעם המי יודע כמה – אשרינו

שתקופת החופש מאתגרת עבורו ממילא

שזכינו .תודה גדולה ויישר כוח לצוותים
החינוכיים ולכל החברים שנרתמו לסייע

והקבוצות הרבות מוסיפות לכך ולמרות
זאת העסק "מתקתק".

להצלחת הפעילות כמלווים ,נהגים ,וכו'.
סוף החופש הוא גם סוף "עונת האירוח"

אסיפה – במוצ"ש נדון באסיפה בתקנון
הרדום .נדמה לי שכל מה שאפשר לכתוב

של קבוצות שונות .רשימה (חלקית) של
קבוצות שהתארחו כאן במהלך החופש –

ולומר בנושא כבר נאמר ונכתב ולכן לא
ארחיב .נותר לנו לקיים את הדיון

בית הגלגלים ,ישיבת מעג"ל ,ימין אורד,
אלו"ט ,בית ישראל ,איל"ן ,טירת צבי,

באסיפה ,לאשר את התקנון ,ולדחוף
אותו למגירה (כך אני מקווה) לשנים

שדה אליהו ,לביא ,כרמים ,לב בנימין,
ועוד ...לקבוצות רבות אחרות שביקשו

רבות מאוד .אם יוותר זמן באסיפה אנו
מתכוונים להתחיל את הדיון בהצעה

נאלצנו להשיב בשלילה .אני מניח
שהדעות חלוקות לגבי היקף הפעילות

לשינוי ההתנהלות בתחום חיובי הרכב.
הנושא הוסבר באריכות במפגש

שלנו בתחום זה .יש בוודאי מי שסבור

שהתקיים לפני כשבועיים ,בו נכחו כמה

שהגזמנו ,בין השאר בגלל שאצלנו "הכל

עשרות חברות וחברים .היתרון של ערב

בחינם" ואין שום דין וחשבון על ימי

כזה הוא האפשרות להסביר כראוי,
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שלהן

נותן

ערך

לענות לשאלות וגם לשנות כיוון אם

נותרה מיותמת ...האם הפרסום לא היה

צריך .דומני שכל הנוכחים בערב ,הבינו

בולט דיו? האם המרחק והחום הרתיעו?

היטב את הנושא ואם הם תומכים או

או שאנחנו פשוט אדישים? כך או כך ,יש

מתנגדים הם לפחות יודעים במה.

תחושה שעיסוק בחקלאות ,שהיווה בעבר

באסיפה נסביר קודם כל את הנושא

מקור לגאווה במדינה ,כבר אינו כזה.

ברמה העקרונית ,ללא הצעת החלטה

תחומים שמהווים מרכיב משמעותי

מפורטת וכמובן גם ללא קבלת החלטות.

בפרנסתנו ,כמו ענפי החלב והפטם,

בהמשך תובא כמובן הצעת החלטה

מאוימים מרפורמות כאלו ואחרות .אין

מסודרת .נמנעתי מלכתוב על ההצעה

לנו את הלוקסוס להיות אדישים...

עצמה כאן ,כי להערכתי הסבר כתוב ,גם

באותו עניין כמעט .בעקבות האירוע בו

אם מפורט ,לא יספיק במקרה זה .בואו

תושב בית אלעזרי ירה למוות בפורץ

לאסיפה ותשמעו.

שניסה לגנוב ממנו ,התקיימה השבוע

בית בקבוצה – שיפוץ הבניין למעשה

הפגנה

הסתיים .אנו עסוקים כרגע ברכישת ציוד

מושבניקים וקיבוצניקים שהיו שם ניסו

וריהוט למבנה .אם לא יחולו עיכובים,
הכניסה לבניין מתוכננת בעוד כחודש.

להעלות לסדר היום הציבורי את המצב
הגניבות
בתחום
הבלתי-נסבל

כולנו מאחלים לדיירות ולצוות הנאה
רבה מהבית החדש .בכוונתנו לציין את

החקלאיות .גם אנחנו נכווינו לא אחת
מהתופעה הזו ,וחשוב שהנושא יהיה

חנוכת הבית ברוב עם ,בתקופה הקרובה.
העולם ואנחנו – אל דאגה ,לא אתייחס

במודעות שלנו .הן כלפי חוץ כשותפים
למחאות ופעולות כנגד התופעה .והן כלפי

לתמורות גיאו-פוליטיות במזה"ת (מה

פנים בהקפדה על ערנות בשמירות ובכלל.

זה?) .רציתי לשתף את אלו שאולי לא

נושא נוסף בכותרות שבהחלט נוגע לנו

מעודכנים (אחרי הכל ,העיתון הופרט)...
בהתרחשויות חיצוניות שנוגעות גם לנו.

הוא הכוונה לשנות את שיטת המס
בקיבוצים .אם חשבנו שמדובר רק על

הפגנה  -לפני כשבועיים התקיימה בעמק
המעיינות (בית-שאן) הפגנה נגד הכוונה

"קיבוצים מתחדשים" ,אז מסתבר שלא
כך הם פני הדברים וגם קיבוצים כמונו

להוריד את המכס על ייבוא הדגים.
מהלך כזה יגרום לפגיעה אנושה

עלולים להיפגע מהמהלך הזה .ראו
בעמוד הבא תקציר מכתבו של אמיתי

בפרנסתם של אחינו בקיבוצי העמק.
לצערי ,קריאה לחברינו להשתתף בהפגנה

פורת מזכ"ל התנועה ,בנושא המיסוי.
שבת שלום לכולנו.
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במושב.

מאות

חקלאים

חברות וחברי הקיבוצים שלום,
בשבוע שעבר הצביעה הממשלה על חוק
ההסדרים ובתוכו חוק שינוי גביית המיסים
מקיבוצים .הצעת החוק במתכונתה הנוכחית
מהווה איום המאתגר את המשך אורחות חיינו
כחברה שיתופית ואת עצם קיומנו כקיבוץ .אנו
מבינים כי נצטרך לבצע התאמות ושינויים,
וראוי שכולנו נדע זאת .אך לא נעשה זאת

המהווים איום ממשי על המשך יכולתו
להישאר קיבוץ שיתופי .במהלך השבועות
האחרונים ,נפגשנו עם שרת המשפטים איילת
שקד ,ונעזרו רבות בשר החקלאות אורי אריאל
שסייע בגיבוש ההבנות הראשונות עם האוצר.
כמו כן התקיימו פגישות נוספות עם גורמים
שונים ,על מנת להסביר להם מדוע אסור לבצע

במחיר של ביטול הערבות ההדדית ומחיקת
המפעל הקיבוצי .עמדתנו ,כפי שהבענו אותה
בשורה של פגישות באוצר וברשות המיסים
הינה כי אנו שותפים לצורך להסדיר בחקיקה
את מעמדו של הקיבוץ המתחדש ,כך שהחוק
יתאם את השינויים שעברנו בשנים האחרונות.
יחד עם זאת ,אנו עומדים על כך ,שכל שינוי

שינוי דרמטי כל כך ללא דיון ציבורי וללא
הידברות .במקביל התקיימו פגישות ראשונות
של צוות המיסוי הקיבוצי מטעמנו עם אנשי
רשות המיסים .הפגישות טרם הבשילו
לפתרונות מוסכמים אך אנו ממשיכים גם
בימים אלה לפעול בכיוון זה .העבודה
הפוליטית והמקצועית לוותה במאבק הסברתי

חקיקה ייעשה בהסכמה ,יבטיח ויבצר את
אורחות החיים הקיבוציים .ההתאמה צריכה
להיות מידתית ,ולא גביית יתר ,וכן כזו
ששומרת את המנגנון והמהות של השותפות
והערבות ההדדית ,המהווים עוגן למהות אורח
החיים הקיבוצי .האיום בפגיעה באופי הקיבוץ
נוגע במידה שווה לחברינו בתנועה הקיבוצית

רחב היקף .מאבק זה נוהל אל מול מסע הסתה
מתוכנן ומתוזמר שנועד להמשיך ולפגוע
בתדמיתנו בקרב הציבור .אנו מגנים את
המהלך הזה בכל לשון .הבהרנו בפגישותינו
הרבות ,כי פנינו להסכמות ,אך אם ניאלץ
להילחם נדע לעשות זאת .מה הלאה? בשבועות
הקרובים אנו נערכים במספר מישורים כדי

הגדולה .בשבועות האחרונים איחדנו כוחות
והקמנו צוותי עבודה משותפים שפועלים מול
נבחרי הציבור ופקידי הממשלה הבכירים.
חשוב להדגיש ,הצעת החוק כפי שהונחה
ואושרה על-ידי הממשלה איננה עוסקת רק
בקיבוצים המתחדשים .בהצעה ישנם מספר
סעיפים מהותיים הדנים במישרין במשטר

שהחוק במתכונתו הנוכחית לא יעבור .אנו
ערוכים לקיים מגעים עם הגורמים הרלוונטיים
בממשלה ובכנסת על מנת למצוא פתרונות
לשביעות רצון כל הצדדים .לצד זאת ,אנו
נערכים לאפשרות שבה יחליט האוצר ,לפגוע
בנו באופן חד צדדי וללא הסכמות .במקרה
שכזה ,נצטרך כולנו לצאת ולהיאבק על עתיד

המס החל על הקיבוצים השיתופיים ברחבי
הארץ .על פי כוונת האוצר גם בקיבוצים
השיתופיים יבוצעו שינויים מרחיקי לכת

הבית שלנו .נמשיך ונעדכן אתכם באופן שוטף
בנוגע להתפתחויות .בתקווה לבשורות טובות
אמיתי פורת מזכ"ל הקבה"ד
13
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לוח הודעות
מרפאה
אחות כוננת בשבת פרשת "ואתחנן" – אורית פרל
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:
יום ראשון 17:30-14:30
16:00-14:30
יום שני
יום חמישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
_______

מנחם האופטמטריסט יגיע למרפאה בפעם הבאה ביום רביעי ,כ"ז באב 31.8,
בשעות הרגילות
שבת שלום

ביום חמישי כ"א באב25.8 ,
לא תתקיים מכירת מפג"ש בשל שבוע המעברים .

מספרה
אפי עובדיה יהיה בחופש ביום שלישי.23.8 ,
באופן חד פעמי (ובמיוחד עבור ילדי ה'-ט' שהיו בקייטנה כל השבוע שאחרי ט' באב)

אפי יגיע ביום ראשון  21.8בשעות .18:30-20:00
ביום שישי – כרגיל בשעות .11:00-15:00
עפרה גוטליב ונעמה סולטניק
שעות קבלה בחיפושית (יד)2
יום ד' ,כ' באב 24.8 ,ויום ו' ,כ"ב באב10:00-12:00 26.8 ,

על סדר היום באסיפת החברים
 תקנון רדוםהאסיפה תתקיים במוצאי שבת בשעה 21:30
15

אני ממשיך לשיר \

נחום (נחצ'ה) היימן ז"ל

כְ מ ֹו רּוחַּ בֶ הָּ ִׁרים
כְ מ ֹו ִׁשיר בְ לִׁ י ַּמ ְנגִׁ י ָּנה
כְ מ ֹו ַּרחַּ ש בַּ בְ ר ֹו ִׁשים
כְ מ ֹו אֵ ש ֶשֹּלא ָּכבְ תָּ ה
כְ מ ֹו הֶ ֶלְך ֶשחָּ ַּלף
ִׁמבְ לִׁ י ל ֹומַּ ר ִׁמ ָּלה

כְ מ ֹו ַּקיִׁ ץ ֶש ָּנמ ֹוג
עַּ ל פְ ֵני חל ֹום ֶשל א ֹור
כְ מ ֹו ִׁשיר ֶשֹּלא ֵנע ֹור
כְ מ ֹו ְס ָּתו ֶשֹּלא עָּ בַּ ר
כְ מ ֹו מַּ חר ֹוז ֹות ְתפִׁ ָּלה
ֶשל ִׁשיר ֶשֹּלא נִׁ גְ מָּ ר

אנִׁ י מַּ ְמ ִׁשיְך ָּל ִׁשיר
אנִׁ י מַּ ְמ ִׁשיְך לִׁ ְראות
אנִׁ י מַּ ְמ ִׁשיְך ַּלחֹלם
אֶ ת ָּכל מַּ ה ֶשהָּ ָּיה

אני ממשיך לשיר ...
כְ מ ֹו ֶנ ֶשר בַּ ִׁמ ְדבָּ ר
כְ מ ֹו ַּרחַּ ש בָּ אוִׁ יר
כְ מ ֹו ִׁשיר בְ לִׁ י ַּמ ְנגִׁ י ָּנה
כְ מ ֹו מַּ נְ גִׁ י ָּנה בְ לִׁ י ִׁשיר
ֶשל א ֹור ֶשֹּלא ָּנבַּ ט
אנִׁ י מַּ ְמ ִׁשיְך ָּל ִׁשיר

כְ מ ֹו ָּים ֶשֹּלא ִׁנ ְר ָּדם
כְ מ ֹו אַּ ָּי ָּלה ת ֹועָּ ה
כְ מ ֹו ק ֹול ֶשֹּלא ָּנ ָּדם
כְ מ ֹו אֶ ֶרץ ֹלא זְ רּועָּ ה
כְ מ ֹו אֶ ֶשל בַּ ִׁמ ְדבָּ ר
כְ מ ֹו א ָּדמָּ ה ְצ ִׁחיחָּ ה

אני ממשיך לשיר ...

אני ממשיך לשיר ...

על השירים – יצחק ברוכי
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הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :

