שבועון קבוצת יבנה
ראש חודש מנחם אב תשע"ח
()13.7.18

שבת פרשת "מטות-מסעי"
כניסת השבת  19:27-צאת השבת 20:33 -
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פרשת "מטות-מסעי"
ליל שבת
19:27

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של לירון מרוז

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

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

20:33

צאת השבת

 - 17:45הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
בשל עבודות אחזקה שיימשכו כחודש ימים משק הילדים סגור למבקרים.
על מועד פתיחתו מחדש תבוא הודעה.

שהשמחה במעונם
מזל טוב לשרה ויוסף בלנקשטיין לבת המצווה של הנכדה נוגה ,בתם של אבנר וגלית.
מזל טוב לשלומית ויוסי בן טולילה לבת המצווה של רוני בתם של מתן ושירלי.
מזל טוב לחנה ואביגדור לבל להולדת הנין ,נכד לאורי וסיגל  ,בן לרינת ואלעד אשכנזי
:21
סגירת הבריכה

תפילת מנחה-ערבית בימות החול

לקראת צום ט' באב ,בריכת השחיה תהיה סגורה
לרחצה בימים חמישי ושישי השבוע .הבריכה תיפתח

בבית הכנסת– 19:45
בשכונה הצפונית – מנחה –  18:30ערבית – 20:30

בשנית ביום שני ,למחרת הצום.

בשכונה הדרומית– מנחה –  18:00ערבית – 20:15
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נחום ריין וסיוון לנג

נקודה למחשבה  -מטות-מסעי
מסעות בני ישראל ומשמעותם  /איתי בנדב
לעיתים נוצר הרושם שבני ישראל לא

הייתה צריכה לחזור על המילים "על פי

הפסיקו לנוע במדבר .מקריאת מסעות בני

ה'" ועל תיאור המסעות ואופן החנייה גם

ישראל במדבר נראה כאילו הם היו

בפרשתנו.

בתנועה מתמדת כל הזמן .לא מעט

הרמב"ן ראה בתיאור המרובה של המסעות

מהמסעות היו עוד לפני חטא המרגלים

את גודל האמונה של עם ישראל בקב"ה.

וכמה מהם היו ממש לפני הכניסה לארץ.
מכאן עולה שלא מעט מהזמן שבני ישראל

בכל מצב ,בין אם המקום לא נראה בעיניהם
מתאים לחנייה והענן נעצר ,ובין אם רצו

היו במדבר למעשה הם חיו שגרת מחנה
יומיומית והתמודדו בה עם לא מעט

להישאר במקום מסויים והענן נסע ,הם
שמו מבטחם בה' ועשו הכול "על פי ה'".

אתגרים .המשמעות של עובדה זו היא
שבפני בני ישראל עמד אתגר כפול :מצד

מוכרת האימרה שהדרך והתהליך חשובים
לא פחות מההגעה ליעד והשגת המטרה

אחד  -התמודדות עם חיי מחנה בתנאים
קשים ,ומצד שני  -עד שכבר התמקמו

הסופית .לדעתי הדבר נכון גם לכל חברה
אנושית :הן לשגרת היומיום שבה יש

והתרגלו לחיי המחנה ,הם נאלצו לארוז
את מיטלטליהם פעם אחר פעם ולנוע

לתחזק את הקשרים והלכידות החברתית,
וקל וחומר בזמן תהליכים חברתיים

בו

מורכבים ,שלפעמים נמשכים זמן רב.
בעיניי המפתח להצלחה הוא ההליכה "על

בפרשתנו הדגישה התורה בפירוט את סדר
המסעות ,גם בפרשת "בהעלתך" (פרק ט').

פי ה'" .כלומר ,שבמידה וכל העשייה
מיישמת את עולם הערכים ושואפת לחוסן

יש פירוט של מצבים שונים שבהם יתנהלו
המסעות על פי הענן ,ובלשון

החברתי של אותה קבוצה  -כך הן
"למסעות" והן "לעצירות"

למקום לא ידוע ,שבוודאי
ההתאקלמות לא הייתה קלה.

גם

התורה " -על פי ה'".
החזרות וההדגשה על

נוצקת משמעות .משמעות
זו לעיתים מסייעת רבות

המצבים של חניית בני
ישראל ושל המסעות נראות מכוונות

ומחפה על אי השגה מושלמת של היעד  -מה
שבהחלט ייתכן בכל תהליך שבו בני אדם

למטרה מסויימת; שאם לא כן ,התורה לא

מעורבים.
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שבת שלום!

בואו נדבר גם על פרנסה  /שלום אריכא
בשנים האחרונות ,ולאחרונה ביתר שאת,
אנו עוסקים בענייני בנייה על כל היבטיה,

בשנה האחרונה ביצענו מעבר לחמישה ימי
עבודה לגברים בשיטת רישום טלפוני

באסיפות מתישות ,חוגי בית ,ערבי הסברה
עם מומחים ובלעדיהם .אבל אינני זוכר

בתחילת יום ובסיומו ,מתוך אמונה שאנו
נאריך כביכול את יום העבודה כחלופה

שהקדשנו ,ולו ערב אחד או חוג בית אחד,
כדי לשוחח בנושא הכל כך בסיסי וחשוב,

ליום שישי החסר .נראה לי שמחטיאים
את המטרה .לא כולם יכולים להגיד ביושר

והוא :העבודה ומחוייבות אישית לפרנסה.
סוד גלוי הוא שמצבנו הכלכלי בשנים

שהם מנצלים את זמנם כראוי .רואים זאת
במפגשי הקפה שלאחר התפילה ובארוחות

האחרונות אינו כבעבר ,הענפים והעסקים
כבר אינם רווחיים כפי שהיו ,שלא לדבר

הבוקר הממושכות .גם הסידורים
הפרטיים תופסים חלק לא קטן מיום

על גרוע מכך .במפעלים האחרונים שרכשנו
השקענו כספים רבים שירדו לטמיון .לא

העבודה הרשמי ,והפרנסה מה תהא עליה?
אני מתקשה להאמין שחברינו הנושאים

כל חברי הקבוצה ,ואני בתוכם ,מודעים
למצב הכלכלי העומד לפתחנו.

בעול שעות רבות ביממה בענפים
ובתפקידים אחרים ועושים מלאכתם

מוסר העבודה הנמיך קומה ,ואין דנים
בכך באומץ לב ובריש גלי .אנו מפנטזים על

נאמנה ובמסירות ,לא ידרשו שוויון בנטל.
האם לא ראוי לשוחח על כך בחוגי בית

השקעות דמיוניות בבנייה ושינוי פני

ובאסיפות חברים? אני מצפה שנקדיש זמן

המחנה .לאור הפער בין ההשקעות הרבות

לפחות כמו שהקדשנו לענייני הבנייה.

שביצענו לבין מצבנו הכלכלי הנוכחי ,האם
לא הגזמנו לעת הזאת? נכון ,לבנות

דברים השתנו וחשוב שנקבל תמונה
עדכנית על מצבנו הכלכלי והתעסוקתי

ממ"דים ודירות זה צורך ,אך אין משפחה

כיום ובעתיד הקרוב ושלאחריו ,כדי שלא

אחת הזקוקה מיידית לדירה שלא תזכה

נשעבד חלילה את עתיד ילדינו.

בדירה ברמה מצויינת המחכה לאכלוס עד
למעבר לדירה סופית .נוריד הילוך בבנייה

אולי בסיעור מוחות של ציבור גדול נגיע
לרעיונות מעניינים ומקדמים שטרם

ונעלה לראש סדר העדיפויות את ענייני

חשבנו עליהם.

הכלכלה וחזרה למסלול עבודה אחראי כפי
שהיה שנים רבות.
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משולחנם של מזכירי הפנים ,יהודה ונח
אסיפות חברים
ניצלנו את המונדיאל להפסקה ברצף
האסיפות .האסיפה הבאה תתקיים בט"ז
באב 28 ,ביולי .על סדר היום מחכים שלל
נושאים מגוונים .בהמשך נמשיך ונקדם דיונים
שונים בתחום הבנייה.
קבוצות קיץ
בשבוע שחלף אירחנו את תלמידי ישיבת

אנו מצדנו רוצים לוודא שהאירוח מתבצע
ברמה המתאימה ומבלי לשחוק את החברים
ואת ענפי השירותים .זו הזדמנות להודות לכל
החברים שנרתמו ללוות את הקבוצות השונות.
בנייה בקבוצה
ניר גלס קיבל על עצמו את ניהול פרוייקט
הבנייה בשנים הקרובות .אנו בוחנים את

הקיבוץ הדתי ממעלה גלבוע .בואם של בני
הישיבה הפך למסורת ממנה נהנים כל
הצדדים .השבת מתארחת אצלנו קבוצה של
מנהיגות צעירה מקיבוץ "ראשית" .כזכור,
התארחנו אצלם בקהילה ובבית הספר
במסגרת טיולי החורף האחרונים ,וזו
הזדמנות שלנו להודות להם באירוח שלנו.
מקשר :אסף בית אריה
עוד בתוכנית הקיץ :נוער חו"ל מימין אורד,

המבנה הארגוני לניהול הפרוייקט ונמצאים
במגעים מתקדמים עם חברות ניהול חיצוניות.
כשכל זה יהיה מוכן הוא יובא לדיווח
ולאישורו של הציבור.
התפרנסות
המזכירות הציבה לעצמה כיעד את הטיפול
בהתפרנסות ,כחלק מתוכנית העבודה שלה.
בימים אלה מושלמת הבנייה של יחידת מש"א
והנהלת מש"א .נושא ההתפרנסות יתנהל

שתי קבוצות של נוער לביא ,קייטנת איל"ן
המסורתית ,לב בנימין ואלו"ט .אירוח קבוצות
הקיץ הפך זה מכבר למסורת .אנו רואים בו
חלק מפעילות המעורבות החברתית של
קבוצת יבנה והוא גם מתוקצב במסגרת זו.
בשיחות עם אנשי הקבוצות המתארחות אנו
שומעים עד כמה משמעותי עבורם האירוח,
והוא עוד יותר משמעותי עבור משפחות
הילדים בעלי הצרכים המיוחדים.

במקביל במש"א ובמזכירות ,בשיתוף פעולה
ובחלוקת סמכויות .כאשר תיווצר תוכנית
פעולה היא תוצג לחברים.
במקביל ,התחלנו להיפגש עם מרכזי ענפים
שונים ,לשמוע וללמוד על המתרחש בענף ,על
התפתחויות ועל ממשקים אפשריים בין הענף
למזכירות .תודה לשלמה נחליאל ולצביקה
שריד שהציגו את ענף השימורים וענף מרכז
המזון.

תזכורת :ביום שני ,ד' באב ( – )16.7נסיעה לירושלים להרצאה וסיור.
"ירושלים בימי בית שני מתפארת לחורבן"
יציאה מיבנה :בשעה  14.50תחילת ההרצאה .16.00 :פרטים והרשמה בלוח המודעות.
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יחד לב אל לב  ,נפתח ונראה ת'אור שבשמיים("...איילת ציוני וגילי ליבר)

קייטנת איל"ן תשע"ח
תתקיים בשבוע הבא ,ג'-ח' באב (.)15-20.7

ארוחת ארבע קהילתית
תתקיים ביום רביעי ,ו' באב ( ,)18.7בשעה  16:30במשטח.
מוזמנים להביא מטעמים.
במסגרת המפגש ,כל קבוצה תכין חבילת מתנה מהקהילה למשפחה של אחד מהחניכים ולצד
זאת ,נצלם קליפ שגם הוא יהיה מתנה למזכרת ,מהקהילה לקייטנים.
נשמח בהשתתפותכם!

אפייה עם חברי מפג"ש
תתקיים ביום חמישי ,ז' באב ( ,)19.7בשעה  09:15במשטח.
נכין ביחד כיבוד למסיבת הסיום של הקייטנה.
חברי הגיל השלישי המעוניינים להצטרף  -מוזמנים בשמחה!
כמו-כן ,נשמח למתנדבים למשמרות הלילה:
משמרת ראשונה / 23:00-03:00 :משמרת שנייה03:00-07:00 :
מוזמנים ליצור איתנו קשר.
נעמה טסלר  / 050-6998944דגנית גלס 050-6998889
תודה!

משולחנה של ועדת התרבות  /רחלי ויצמן
תודה רבה לחברי צוות האירוע של פתיחת הקיץ ,שמתמידים בזאת כבר כמה שנים ברציפות.
תודה  -על אירוע מושקע נעים רטוב וטעים – לדוסי אלטמן ,נטע עמיר ,עמית חפץ ויצחק
ברוכי .ולכל הצוות שעזר בפריסה ובחיסול  -יישר כוח.
לקראת החתונה הקרבה ובאה אנחנו צריכים גרילנדות  .לצערי הרב נלקחה גרילנדה חדשה
מחדר תרבות ללא רשות .נשמח מאוד לקבלה בחזרה.
לאירוע ט"ו באב אנחנו זקוקים לתורנים ,לכן נחלק פיתקי תורנות בדואר.
ביום חמישי ,י"ד באב ( )26.7אירוע ט"ו באב בשיתוף המועצה.
בשעות  16.30-18.30פעילות לכל המשפחה :מפות חשיבה ,משחקי רצפה ,ג'ימבורי ,ממטרות
פתוחות ,פינת יצירת שבשבות ,ארוחת ערב קיבוצית חודשית (בחדר האוכל).
בשעה – 19.15מופע מרגש לכל המשפחה עם שולי רנד" :רצוא ושוב".
חופשה נעימה ובטוחה לכולם.
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מדרשת ח"י
 החל מיום ראשון הבא – ג' באב  15.7.18 ,לא יתקיים חוג תנ"ך עם חנה לבל.
יוצאים לחופשה עד לאחר החגים( .בהמשך תקבלו עידכון לגבי תאריך פתיחתו
המחודשת).
בהזדמנות זאת מבקשים להודות לגב' חנה לבל שכבר שנים רבות מעבירה את החוג
בהתנדבות .נאחל לה עוד המון שנים של עשייה מבורכת והעשרת החברים הוותיקים
בידע הנרחב שלה ובע"ה ניפגש בשנה הבעל"ט.
 נותרו  8מקומות אחרונים לסידרת הטיולים של ותיקי החבל .כל הקודם זוכה.
(פרטים על לוח המודעות)
לפרטים נוספים נא להתקשר למתנ"ס חבל יבנה בטלפון .08-8622101 :מצפים לכם!!!

בברכת קיץ בריא !
שלומית אלמוג

מרפאה

אחות כוננת בשבת "מטות מסעי" – ליזט עפרוני
שעות קבלה של ד"ר אבירם דונסקי
יום ראשון בין 16:45-14:30
יום שני בין 15:45-14:00
יום שלישי בין 13:00-10:30
יום חמישי בין  09:00-08:00ו15:30-14:30 -

שעות קבלה של ד"ר ויקה קמינר
יום ראשון בין 16:00-14:30
יום שלישי בין 11:00-09:30
יום חמישי בין 09:00-08:00

מרפאת הסיטי באשדוד עברה לרחוב צה"ל  1מול קניון הסימול  -כולל מרפאת טראומה
ומכון הרנטגן .בעת קביעת התור מומלץ לברר בדיוק את פרטי מיקום המרפאה אליה אתם
מוזמנים.
צוות המרפאה.
שהשמחה במעונם
שבת בר מצווה לעינב קולמן בשבת פרשת ואתחנן ,ט"ו באב ()27-28/7
המסיבה תתקיים ביום שני ,י"ח באב (.)30.7
זיכרו :בשבתות של שמחות משפחתיות יש למשפחה החוגגת זכות קדימה לדירות אירוח.
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וורר ַּב ַקיִ ץ
קנות ְמ ַא ֵ
צ ֹו ֶרך לִ ֹ
ַעל ִאיַ -ה ּ

 /פנחס שדה

ֹלא ִמכְּ בָ ר ,בְּ יוֹם ַקיִץ כָ בֵ ד בַ ָש ָרב
ישהּו :לָמָ ה זֶׁ ה ֹלא ִת ְּקנֶׁה לְּ ָך ְּמַאוְּ ֵרר
ָאמַ ר אֵ לַי ִמ ֶׁ
לִ לְּ חֹם בַ ָש ָרב הַ זֶׁ ה ,וְּ אַ ָתה ִאיש יו ֵֹשב בַ יִ ת כָל יָמֶׁ יָךּ ,ובַ לֵילוֹת.
וְּ חָ ַשבְּ ִתי בַ ָדבָ ר ,אַ ְך ָאמַ ְּר ִתי אֶׁ ל לִ בִ יִ :הנֵה אֲ נִי
אֵ ין לִ י ִמלְּ חָ מָ ה עִ ם הַ חֹם ,א ֹו עִ ם הַ קֹר,
שהי.
וְּ אֵ ין בְּ לִ בִ י ֲעלֵיהֶׁ ם ְּטרּו ְּניָה כָ לְּ ִ
הֵ ן ֹלא בְּ זָ דוֹן בָ ִאים הֵ ם אֵ לַיֹ .לא אֶׁ ת ָרעָ ִתי הֵ ם ְּמבַ ְּק ִשים.
הֵ ם נוֹלְּ דּו כָ ְך .חֹם הַ ַקיִ ץִ ,צנַת הַ ח ֶֹׁרף .אֵ ין זֶׁ ה אֶׁ לָא כְּ פִ י ֶׁשבְּ ָרָאם הַ בו ֵֹרא.
בְּ טֶׁ בַ ע הַ ְּדבָ ִרים הּוא .עַ ל פִ י מַ ְּת ֻּכנְּת ֹו ֶׁשל סֵ ֶׁדר הָ ע ֹולָם.
יִיתי אוֹמֵ ר ,בְּ בו ִֹאי לְּ הַ ְּרהֵ ר בַ ָדבָ ר ,כִ י לִ בִ י רוֹחֵ ש אֲ לֵיהֶׁ ם כְּ מ ֹו ִיְּדידּות.
הָ ִ

בְּ בוָֹאם אֲ נִי אוֹמֵ ר לָהֶׁ ם :בְּ רּוכִ ים אַ ֶׁתם בְּ בוֹאֲ כֶׁםּ ,ובְּ לֶׁכְּ תָ ם :לֶׁכְּ ְּתכֶׁ ם לְּ ָשלוֹם.
שּובּו נָא אֵ לַי גַם בַ ָשנָה הַ בָ ָאה ,אוֹמֵ ר אֲ נִיְּ .מ ַקוֶׁ ה אֲ נִי גַם ָאז לִ ְּהיוֹת ָכאן.
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