א' באדר ב' תשע"ט
()8.3.19

משנכנס אדר מרבין בשמחה?!

שבת פרשת פקודי
צאת השבת 18:21-

כניסת השבת 17:21 -

1343
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שבת פרשת פקודי
ליל שבת
17:21

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת ,תפילת ערבית ושיעורו של הרב שאול ברוכי

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של נחמיה רפל

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"

18:21
21:00

צאת השבת
אסיפת חברים ( בחירת ועדות ,מטע אבוקדו ,מגרש משחקים ,פתיחת החינוך)

 –13:30הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
–13:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

זמני תפילות
מנחה–לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 17:40
מנחה-ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:40
בשכונה הדרומית – מנחה –  ,16:30ערבית–20:15
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נקודה למחשבה /

מליקוטי ארי גינוסר

ועשו את האפד (כ"ח,ו')
בכל הבגדים נאמר ועשית ,ויש לתמוה
מדוע כאן באפוד נאמר ועשו .ומצעו
במדרש שמבואר מדוע בארון כתיב ועשו,
ובכל הכלים נאמר ועשית ,שאמר הקב"ה
כולם יתעסקו בארון שיהיה להם חלק
בתורה .ויש לומר עפ"ז גם באפוד שהיו בו
אבני שהם שחקוק בהן שמות כל

צהלה ושמחה  -מעלת וסגולת השמחה

השבטים ,והיינו להראות שכל בית ישראל
הם כחטיבה אחת לפני ה' ,ולכן כולם

הנה כשנשאלה אסתר במשתה היין
(אסתר ה,ו) ׳מה שאלתך וינתן לך',

עסקו בו דווקא.
והביאור בזה שעם ישראל הוא חטיבה

השיבה (פסוק ח) ׳יבוא המלך ...ומחר
אעשה כדבר המלך׳ ,ולכאורה יפלא מדוע

אחת לפני המקום ,שיהודי הנמצא כאן

דחתה למחר ולא התחננה מיד על נפשה

קשור ליהודי אחר שבסוף העולם כגון

אחר שאמר לה מה שאלתך וינתן לך ,וכן

באוסטרליה וניו זילנד ,וכל אחד חייב
להרגיש את חובתו כלפי אחינו בכל מקום

צריך לבאר על מה סמכה בדעתה שלמחר
יהא בידה לפעול יותר מאשר תוכל לעשות

שהם ,ולכן באפוד דווקא כולם עשו
ונתאחדו על ידו .וצריך לידע דבר זה

בו ביום ,וביארו צדיקים כי בעת ההיא
היה ׳ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב׳

לעזור

(פסוק ט) ,וידעה אסתר שבעת ׳שמחה׳

בגשמיות ,כשיש רח"ל איזו צרה ליהודים

כזאת לא תוכל להפילו ולנצחו ,בי לא

בפינה שבסוף העולם ,וכ"ש כשצריך לסייע
ברוחניות ,יזכור כל אחד שהכהן גדול נשא

יאונה בל רע לאיש השרוי במידת השמחה,
ועל כן התחכמה והזמינה אותו לבוא

את שמות השבטים כולם כאחד לפני ה',
להראות שהם כאחד לפני הקב"ה

למחר אחר ששמחתו תפוג מעט ,ואז
תצליח להפילו בנקל.

וקשורים זה לזה ,וכשאחד מאחינו
מתנתק ח"ו ,אז הקשר של כל ישראל

(הרב בידרמן)

למעשה

כשמבקשים

מאתנו

לאבינו שבשמים מתרפה ,ותובעים מכל
אחד לתרום את חלקו לחזק הקשר.
(חכמה ודעת)
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אוסף קמחי /

ישיב תדהר

לפני כ 20-שנה נפטר אספן הבולים נתן

בעולם המקרא ,ויש בו נושאים כמו

קמחי בשנות ה 70-לחייו .נתן היה הבעל

בריאת העולם ,אדם וחוה בגן עדן ,עשרת

של דודתי דינה ,אחותו של אבא .לנתן

הדיברות ועוד .לפני כל נושא תנכי שמופיע

היה אוסף מרשים של

באלבום ,קמחי כתב דברי רקע

בולים ,שהיה מסודר

שנלווים לו הסברים מעניינים.

לפי

באלבומים

קטגוריות .מאחר ואני
חובב אוספים ,עוד

באוסף יש בולים מכל העולם:
מעג'מאן ,הקטנה בנסיכויות

כשהיה חי התרשמתי
מהאוסף שלו כשביקרתי

המפרץ;
נסיכות

בירת
ממנאמה
בחריין; מגרנדה

בביתו .אחרי פטירתו
מדודתי
ביקשתי

שבספרד; ואפילו מאיי פלאו
שבאוקיינוס השקט ,המצויים

אחד

 500ק"מ מזרחה לפיליפינים.

הבולים

פלאו

האלמנה
מאלבומי

את

במדינה

הקטנטונת

כמתנה ,מאחר שהבנתי
ממנה שהיורשים (בן

הדפיסו בולים המתארים
אירועים תנכיים המבוססים

ובת) לא מתעניינים כלל
בתחום .בסופו של דבר היא נתנה לי

על יצירותיו של צייר אמריקאי
בשם גיי רואו (,)Guy Rowe

אלבום שהיו בו בולים מכל העולם .בולים

שמת בשנת .1969

שהתוכן שלהם הוא מוטיבים תנכיים.
נתן ערך ,סידר והכין את האלבום התנכי

באלבום יש גם בולים של הקרן הקיימת
שעליהם מצויר אשל אברהם ,וזה מתקשר

לקראת תערוכת בולים של אספנים
ישראליים שנקראה "תביל" .האוסף הזה

למה שכתבתי במאמר הקודם על בולי
קק"ל .בולים אלה הודפסו בברלין עוד

זיכה אותו במקום השני בתערוכה ,והוא
קיבל מדליית כסף .הוא לא זכה במדליית

לפני קום המדינה .כמו כן יש באלבום
בולים ובהם סמליהם של  12השבטים.

זהב כי היו כמה סדרות בולים שלא
הצליח להשלים .האוסף עוסק כאמור

למשל הבולים של שבט זבולון הופקו על
4

ידי אגודה שנוסדה בארץ בשנת  1928בשם

ביקשתי מדודתי דווקא את האלבום

"אגודת יורדי ים זבולון" .האגודה

העוסק בתנ"ך בגלל

הדפיסה במהלך השנים בולים המתארים

המיוחד

שבו,

בין היתר בניית מבנים בנמל תל אביב

ומכיוון

שהוכן

ודייגים שדגים באגם החולה.

לתצוגה בתערוכה
והיה

בזמנו ,מדינת מאלי שבאפריקה החליטה

האסתטי

מכולם.

להדפיס סדרת בולים שעסקה בסרטים
המתארים עלילה תנכית .למשל ,הסרט

חברים המעוניינים

"עשרת הדברות" בו כיכב שחקן הקולנוע
צ'רלטון הסטון .על הבול רואים את דמות

לראות את אוסף
הבולים מוזמנים

השחקן כפי שגילם את משה ,ואת הר סיני
ברקע כפי שנראה בסרט.

האדום
מראש

לבית
בתיאום
איתי.

כאמור ,לנתן היו באוסף הפרטי עוד
רשם מפי ישיב תדהר :יוסי בן טולילה

אלבומים של בולים ,כמו למשל אלבום
שלם על אישים מהשואה .אישית,

פתיחת מחסן התחפושות לחג הפורים
המחסן ייפתח משעה  17:00עד 18:30-בקומה א' באולם המרכזי ,בתאריכים הבאים:
יום שני -ד' באדר ב' 11.3
יום רביעי -ו' באדר ב' 13.3
מוצ"ש -ט' באדר ב' 20:00--19:00 ,16.3
יום שני -י"א באדר ב' 18.3

מוזמנים בשמחה  -ליאורה גליק ואושר קולמן
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זהו יום

הבוחר -דעתך חשובה לנו

ב 9-באפריל אתם תקבעו כיצד תיראה המדינה בשנים הקרובות
אנחנו מבקשים להציג מגוון דעות ,על החשוב והמשמעותי ,לקראת הבחירות.
בשלב הראשון אנחנו לא מבקשים שתמליצ/י לנו במי לבחור אלא אנחנו מבקשים לדעת מה
חשוב לך באמת .לדוגמא :ניקיון כפיים? מיגור השחיתות? חינוך? היחס לשונה (גזענות)? הדאגה
לחלש? מערכת הבריאות הקורסת? יחסי דת ומדינה? ,שלמות הארץ? ביטחון? גיוס חרדים? ועוד.
ובכל זאת אם חשוב לך גוש הימין ,המרכז או השמאל ,מפלגה כזו או אחרת ותבחר/י לציין
שמשון

זאת ,זו היא אפשרות שתתקבל בברכה.

מה חשוב לי לקראת הבחירות?  /אסף בית אריה
לבקשת המערכת ,אשתף בכמה מחשבות
לקראת הבחירות המתרגשות עלינו.

אז למה בעצם שיסיים? שתי סיבות:
 .1לדעתי יש סכנה לחברה אם מנהיג

א .השיח התקשורתי בכלל ובתקופה זו
בפרט ,מדגיש את כל מה שרע כאן .אבל

(אפילו אם הוא עתיר כישרון והישגים)
מעורר לאורך זמן תחושות כל כך

מבט אובייקטיבי חייב להתייחס גם לכך
שאנו חיים במדינה מצויינת כמעט בכל

שליליות בקרב חלקים גדולים בחברה.
 .2שלטון רצוף וארוך של אדם או מפלגה

מדד אפשרי (חינוך ,כלכלה ,רפואה,
תשתיות ,זכויות אדם ,)...ואם נשווה

מסויימים ,מביא בהכרח לשחיתות
וסיאוב וגורם לתסכול מסוכן בקרב

לשכנותינו ,אז בכלל אנחנו בגן עדן .אז
בוודאי שיש מה לשפר ולתקן ,אבל זריעת

חלקים בחברה שמרגישים מחוץ למשחק.
זה היה נכון ב 30 -שנות שלטון מפא"י,

הדמורליזציה,

התעלמות

וזה מתחיל להיות נכון גם עכשיו.

מהחיובי

והעצמת השלילי ,היא לא אמיתית ,לא
הוגנת ,ואפילו מסוכנת .אגב ,זה נכון גם
בדיונים פנימיים בקיבוץ ...
ב .כן ביבי ,לא ביבי  -שזה בעצם הנושא
היחיד שעל הפרק  ...אני חושב שהוא צריך
לרדת מהבמה ,למרות שמדובר באדם עם
יכולות נדירות שעשה ועושה דברים
גדולים למען עם ישראל ,ואני לא מצטרף
לפסטיבל ה"רק לא ביבי".
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ג .התלבטות נוספת  -עד כמה הבחירה

ד .השיח התקשורתי ברובו הוא שטחי,

צריכה לשקף אינטרסים של הקבוצה

פופוליסטי ומשקף דעות אישיות ולא

אנחנו,

ניתוחים מקצועיים ,ולכן עדיף להתעלם

"שלי".

לדוגמא

-

האם

שמתפרנסים מחקלאות ,צריכים לתמוך
דווקא

במפלגה

שמבטיחה

ממנו ככל האפשר.

להתנגד

ה .נדמה לי שבסופו של דבר רובנו

לגזירות נגד החקלאים ,או שזה שיקול

מצביעים

הכי

משני?

מזכירים לנו את עצמנו .במקרה שלי

למפלגה

שמועמדיה

מדובר-במפלגת( ?...תשובות בע"פ למעוניינים).

שלמה רוזנברג (ברגו)" :רק ביבי!"
מה חשוב לי לקראת הבחירות?  /שרית פישביין
אני מרגישה שהבחירות הקרבות יכולות

המחשב במשרד אחרי

להוות הזדמנות קריטית לריענון השורות.

ארוחת צהריים .את

הגיע הזמן לשינוי ,הגיע הזמן להתעורר,
השנה  2019והרוחות מנשבות לכיוון חדש.

קולי אני אתן למפלגה
שתניח על השולחן את הסוגיות הבוערות

זה הזמן להתלכד ולהתאחד סביב המכנה
המשותף לכולנו ,כי אין יותר ימין ושמאל,

באמת במדינת ישראל .שתניח על השולחן
כרית .וגם שמיכה .כי עכשיו זה כן הזמן

אין יותר שחור ולבן ,אין יותר מקום
להסתה נגד אלו שחוששים להשמיע את

להירדם! אין שום סיבה שבמדינות
מתוקנות תהיה סיאסטה ורק ישראל

קולם .על כן ,אני קוראת לעם לקום .קומו
והשפיעו .קומו מן המיטה והצביעו

מאחור במדד ה .OECD-אין

תשתרך

שום סיבה שנהיה בתחתית טבלת שעות
השינה! אז תירדמו על החיים שלכם

למפלגה שתיתן את מלוא הזכויות לחובבי
השנ"צ .כי להיות עייף זו לא בושה ,וכולנו

עכשיו .כי הדמוקרטיה בסכנה אמיתית,
וכשתתעוררו מהשעמום של  2025כבר

נולדנו שווים! כן ,חוטפי התנומה הקצרה
על הספה לצד המחשיכים את תריסי חדר

יהיה מאוחר מדי .הצביעו עבור שנ"צ

השינה בין שתיים לארבע ,המנמנמים
בשיעור בלימודים לצד המתעפצים מול

קבוע במדינת ישראל.
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משולחנה של מנהלת החינוך /

נירית אפרתי

"לתת את הנשמה ואת הלב
לתת ,לתת כשאתה אוהב
ואיך מוצאים את ההבדל
שבין לקחת ולקבל
עוד תלמד לתת לתת" בועז שרעבי

שוק צדקה

הילדים מתרגשים ומתכוננים לקראת השוק
שיחול השבוע ביום שני מ 17:15 -עד .19:00
השנה נתרום את הכסף לנערה חולת סרטן
הזקוקה לסיוע במימון הטיפולים.
הצוותים מעבירים את הילדים והנוער
תהליכים של עשייה ונתינה והשיא הוא השוק

הצוות ניסח נייר עבודה והגדרת תפקידו .
הצוות הוקם כדי לתת מענה ,במידת הצורך,
לפונים אליו .מוזמנים לפנות ולהיעזר במידת
הצורך.
שוק פורים
שוק פורים יתקיים ביום חמישי ,י"ד באדר

עצמו!
נשמח בבואכם! יישר כח לילדים המתוקים
שמכינים ומשקיעים בתהליך
והצוות
ובתוצרים.
המסעדה של הנוער תהיה פתוחה משעה
( 19:00-18:00ולא כפי שפורסם).

 21.3.19במתחם בית הספר היסודי.
ראינו לנכון להמשיך גם השנה את פתיחת
השוק בשתי פעימות ,על מנת לאפשר לילדינו
זמן "פחות לחוץ".
 10:00ילדי קבוצת יבנה ותושביה.
 10:30השוק נפתח לכלל אורחינו.
תפילת מנחה

צוות התנהגויות סיכוניות

 13:00סיום השוק

-

בעבר דיווחנו על הקמתו של צוות שיטפל
בנושאים של התנהגויות סיכוניות ולאחרונה
נשאלתי מיהו הצוות.
אז הנה ,שוב מיידעת  ...אחראית הצוות
איילת לסלוי .הצוות הינו :נירית אפרתי -
מרכזת חינוך ,נח חיות  -מזכיר פנים ,אסף
בית אריה ורותם בית אריה.

דיון בנושא פתיחת החינוך

הצוות שהוקם יציג באסיפת החברים
במוצ"ש את נתוניו מלמידת הנושא וירחיב
על ההשלכות החינוכיות ,החברתיות,
הקהילתיות והכלכליות.
בואו לשמוע ובהמשך לקחת חלק בקבלת
ההחלטות.
8

חודש טוב!

"ומשלוח מנות איש לרעהו ( "...אסתר ט' ,כ"ב).
משלוח מנות קהילתי  -ההרשמה בעיצומה עד לתאריך :ב' באדר ב' ( )9.3מוצ"ש בחצות.
כל מי שיירשם ,ייכנס להגרלה על פיה נעניק אחד לשני בפורים משלוח מנות יפה ומרגש,
כזה שגם אנחנו היינו רוצים עם כמותו להיפגש.
וכשנעניק איש לרעהו את המשלוחים ,תהיה זו הזדמנות נהדרת לחיזוק קשרים.
אין בעצם היוזמה כוונה להפסיק את המסורת הנהוגה עד כה על ידי חברים רבים
אלא להוות חלופה למעוניינים בכך.
בתאריך ג' באדר ב' ( )10.03יום ראשון ,הפור יפול ותקבלו הודעה לאיזו משפחה את משלוח
המנות עליכם למסור.
ההרשמה על גבי לוח המודעות או במסרון ל:
אביה בטר /לילך פלק /רחל פרלמן /נעמה ענקי  /רויה גורליק.

*

על מנת להשתתף בהגרלה יש להיות נוכחים בקיבוץ ביום חג הפורים.

קריאת מגילה לנשים
לקראת פורים וקריאת
המגילה לנשים  -אם יש מי
שמעוניינת לקרוא פרק או
יותר ,אנא פני אלי.
חמוטל דברת-איתן
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בית בקבוצה
בשבת משותפת ,בקיבוץ ,עם ההורים נחגוג
השבת "יום הולדת" ,ארבע שנים לפתיחת הדירה.
הדיירות והצוות מתרגשים מאוד.
בתוכנית :בליל שבת נאכל בחדר האוכל ,ובבוקר
במשטח.
אחר הצהריים נצא לסיור מיגוניות עם יואב בית אריה
ונסיים בסעודה שלישית בדירה.
ביום שלישי נפגשנו עם דיירות משואות יצחק לארוחת ערב ופעילות הכנה לפורים עם קרן ודלי
מעין צורים .היה משעשע ומצחיק ...
לשמחתנו נוספה לצוות נעמי גורי ,עובדת סוציאלית ממשואות יצחק  .נעמי תלווה את הדיירות
והצוות ביבנה ובמשואות.
חודש טוב! דליה הקשר ודפי ליבר.

הבית בקבוצה –

שלומית קידר  -אמא של בת-עמי

וכבר סופרים" ..נטע רבעי" ...ומחללים על מטבע ...
וכבר רואים – ענפים ,פרחים ופירות – מבנותינו שבקבוצה ....
ארבע שנים – זו כבר יציבות!
ארבע שנים – זו כבר אמונה ,ש"הבית בקבוצה" ,הוא חלק מ :זכויות וחובות בחיי קהילה תוססים,
מהזכות להיות אוהבים ונאהבים.
מהזכות להגשים את ערך האדם בעבודה ,מהזכות להרחיב השכלה – בטיול ,בחוגים ,בהעשרה
ובחינוך ,מהזכות ללמוד איך לחיות טוב ונכון בחברה ובוודאי כל אחת עם עצמה ...

תודה על הזכות לחיות בכבוד,
תודה על הזכות לעיתים גם לטעות ...
עיון בפרשיות הקמת המשכן ...מדמות את הקמת הבית הנפלא הזה.
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ניגשתם להקים את ה"בית בקבוצה" ,באומנות רבה ,מלאה ביראת-קודש – הן בחומריות
היומיומית – מיטה ,שולחן ,כסא ,נר – ובחותם ליבכם חרוט" :בלבבי משכן אבנה"...
בנותינו – כצבעי המשכן :זהב ,כסף ונחושת ,שזורות ברקמות תכלת ,שני ,שש וארגמן,
משובצות ,כאבני החושן והאפוד  -והן נישאות על כתפיכם הרחבות ומונחות על לוח ליבכם
הטוב " ...והנה קרן עור פניכם"...
הקב"ה מילא אתכם – כבצלאל בן אורי – רוח חכמה ובינה ,בשילוב בנותינו  -וקבעתם את
שם ביתן "הבית בקבוצה" – ב -הא הידיעה מכל אשר לכם ...
פרשת שקלים ,שאך היתה  ...מאפשרת לנו – משפחות "הבית בקבוצה" ,להיות שותפים
בפיתוח אזור מגרש השחב"ק (שחק בקהילה) – ב'מחצית השקל' שלנו והרי עמותת שק"ל
– היא שידוכנו הטוב .וכמובן תודה על אירוחנו השבת ,בקבוצה .תודה מיוחדת ,לדפי ודליה
שמנהיגות באהבה רבה את החבורה!!!
וכמו ,בהקמת המשכן – אמן – שתזכו
"ויכס כבוד הענן" ,את קבוצת יבנה ,משכנכם הטוב.
"וכבוד ה'" ילווה אתכם בלבבכם ובמעשיכם – ויבורכו ענפיכם ופירותיכם

חזק ,חזק ונתחזק!!!
משפחות :גבאי ,קרקובר ,כהן ,מייזליק ,עמיאל ,פרידמן ,יואב ,ששון וקידר.
לקראת יום הבחירות לכנסת ה --21-אנחנו והפוליטיקה

)מתוך עמוד"ש)

כינוס פוליטי תנועתי
בעז"ה ביום ראשון ,י"ז באדר ב' , 24.3 ,נקיים בבארות יצחק כינוס פוליטי תנועתי לקראת בחירות
 , 2019במסגרת מזכירות מורחבת פתוחה .המטרה אינה להביע תמיכה במפלגה מסוימת ,אלא
לגבש עמדות עקרוניות ומעשיות של תנועת הקיבוץ הדתי ,שיש לגביהן הסכמה רחבה ,על מנת
שנוכל להשפיע לטו בה בהתאם לערכינו ותפיסתנו .מוזמנים חברי המזכירות המורחבת ,ממלאי
תפקידים ,חברי הנהלות של יישובי התנועה ואישי ציבור מהיישובים .בכינוס ישתתפו נציגי
המפלגות השונות הרואות עצמן כקשורות או רלבנטיות לציונות הדתית או לתנועת הקיבוץ הדתי
ולערכיו .נבקש לשמוע מהם ונשמיע להם .בהמשך נעדכן על המפגש וההכנות.
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מהפיכה ברישום ארוחות שבת וחג
החל מהשבת ,פרשת פקודי ,ניתן להירשם לארוחת השבת דרך האינטרנט.
עליכם להירשם רק במקרה ויש שינוי ממצב הרישום הקבוע ,קרי:
מגיעים אורחים? עוברים לאכול מהבית לחדר האוכל? (ולהיפך) וכד'.
בשבועות הקרובים ,ביום שני יישלח לינק הרשמה בהודעת טקסט.
ניתן ואף רצוי לשמור את הלינק במסך הבית לגישה מהירה.
טופס ההרשמה מורכב מכמה שלבים :רישום ,עדכון מספר הנפשות ,התייחסות למנה ראשונה
והערות במידת הצורך ובסיום ,שליחתו למערכת הרישום האוטומטית .גם לאחר שליחת
הטופס ניתן יהיה להכנס בשנית ולערוך את התשובות מחדש.
בימים הקרובים יוקרן בערוץ "החרוץ" סרטון המסביר את אופן ההרשמה.

תמיכה טכנית  -בשבועות הקרובים ישבו ,בכל יום רביעי מ 11:30-עד  ,12:30יישבו רינה
ימיני ואמנון כץ בחד"א ויעזרו למעוניינים.
נשמח לעזור בכל שאלה ולשמוע הערות והארות.
בברכה  -דוסי אלטמן ,אמנון כץ ורינה ימיני

"הברושים ירכינו ראש" /
עקב הרוחות העזות והגשם שהיה בשבוע
שעבר – קרסו תוך מספר שעות שלושה

סיון לנג מרכזת השירותים
של רכבים והן של הולכי רגל ,על מנת
לשמור על בטיחות מירבית .החסימות

עצים ברחבי הקיבוץ .בעקבות אירוע זה,

תהיינה מקומיות ונשתדל להקטין את

בשבוע הבא יגיע מומחה בתחום ויתחיל

ההפרעה.

לבצע סקר לכלל העצים בקיבוץ (בדגש על
ברושים

ואורנים)

ויטפל

בעצים

הבעייתיים שיימצאו .הטיפול הינו גיזום
עמוק של צמרות העצים .את הבדיקה
והטיפול בעצים נתחיל בעצי השדרה ביום
שני הקרוב בעז"ה .בשעות בהן יבוצע
גיזום ,השדרה תהיה חסומה לתנועה – הן
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
אסיפת חברים
אסיפת החברים הבאה תתכנס במוצאי

האוכל .אסיפת החברים תתבקש לאשר

שבת הקרוב .נחל בבחירת ועדת תרבות.

את הפרוייקט.

לרחלי וייצמן ,שממשיכה לקדנציה

הסעיף הרביעי והאחרון יוקדש לפתיחת

נוספת ,יתווספו שני צוותים; צוות

החינוך .נחל בדיווח של הצוות שבדק את

הוועדה וצוות טכני שיסייע לארגונן של

הנושא ,בהרכב :קובי שטיין (מרכז) ,ציפי

הפעילויות השונות.

חיות ,דליה הקשר ,עמית חפץ ,נחמיה
רפל ,נירית אפרתי (מרכזת חינוך) .לאחר

הסעיף השני מוקדש לנטיעת מטע
אבוקדו .אמנם הנושא עבר אישור

הדיווח יתקיים דיון בשאלה האם
להמשיך בתהליך או להורידו מסדר היום.

תקציבי במסגרת תקציב  ,2019אך חשבנו
לנכון לחזור ולדון בו באסיפה לאור

המשך התהליך משמעותו להקים צוות
שיביא הצעה אופרטיבית .הצעה זו

ההשקעה הגדולה ומכיוון שמספר נתונים
כמו רמת המחירים העתידית הם מטבע

תצטרך לעבור בשני שליש מקולות

הדברים לא ודאיים .נטיעת המטע אושרה
בוועדת המשק.

המצביעים .מדובר בנושא מורכב וטעון
שהן ועדת החינוך היוצאת והן המזכירות
בחרו שלא להוביל אותו .הנושא עלה

קיבלנו הצעה דרך המועצה לבניית מגרש
משחקים נוסף .הצעתה של ועדת מתאר

מדרישתם של  30חברים לדון בנושא.
החברים בכללם והורים לילדים בפרט

היא להקימו מאחורי בית  ,4על הדשא
לצד הסככות היפות הקיימות שם .מדובר

מתבקשים לבוא לאסיפה ולהביע את

במיתקן איכותי ויקר שכל העלויות שלו
מכוסות בידי הקרן הקיימת .מפה

דעתם.

ככל

שהיתרונות

והסיכונים

יתבררו טוב יותר יקל על הצוות (אם
יוחלט על הקמתו) להכין הצעה מאוזנת

ותרשימים המתארים את הפרוייקט
ומיקומו תלויים זה זמן על הלוח בחדר

וזהירה.

ביום חמישי ,ז' באדר ,יתקיים ערב הסברה על קבורה עתידית ,לקראת דיון באסיפה.
חברא קדישא והמזכירות
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תרבות מועצה
יום האשה הבינלאומי
ערב פורימי ביום רביעי ו' באדר ב' ( )13.3באולם תרבות בבני דרום
בתוכנית 19:30 :התכנסות ,כיבוד קל ,שי  +סדנת אריזות למשלוחי מנות
עם אילה במועדון לאזרח הוותיק
 - 20:30תחילת מופע באולם האירועים
שתיים  -אמילי עמרוסי & ליאת יצחקי
כרטיסים במקום
מחיר לאשה ₪ 30 :אזרחית ותיקה 20 :קהילה תומכת₪ 10 :
פורים כיף
ביום שלישי ה' באדר ב' ( )12.3באולם תרבות בבית גמליאל
בשעה  - 17:00מופע  -קרקס קרוסלה
ולאחר מכן :מתנפחים לכל הגילאים ,שולחנות משחק ,יריד שעשועי פורים ,יצירת רעשנים
פופקורן וסוכר חופשי (כרטיס ₪ 20 :לגילאי  3עד )13
ערב הונגרי בבית העדות
ביום ראשון י' באדר ב' ( )17.3בתוכנית:
- 18:30התכנסות וב 18:45 -הקרנת מיצג בית הזכוכית.
 19:30כיבוד קל
 20:00אפרים קישון – "מניצול שואה לישראלי מנצח"
ד"ר רפי קישון בהרצאה מתובלת בהומור קישוני אנין  -השפעת השואה על
חייו וסרטיו של אביו ,גדול יוצרי ההומור הישראלי .
מחיר כרטיס כניסה למיצג ₪ 25 :להרצאה  // ₪ 25 :כרטיס משותף לשני האירועים₪ 45 :
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באדר ב'
ג'
באדר ב'
ו'
י"ז באדר ב'
י"ז באדר ב'
י"ח באדר ב'
כ"ב באדר ב'
כ"ג באדר ב'
כ"ו באדר ב'

נר זיכרון
תשס"ח מיכאל (מייקל)
צבי
תש"ו
תשנ"ז ברוך
תשע"ד מרדכי (מוטל)
תשמ"ג שמואל
תש"ס יפה
תשמ"א מנחם צבי
תשע"ד משולם

יהושע
בלוטשטיין
כהנא
וייסמן
שטרנהיים
הרטום-גרין
אפשטיין
שבט

אחות כוננת בשבת – אחות בית סביון
קבלת קהל  -ד"ר דונסקי

יום ראשון 16:45-14:30
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
מתנדבים לעזרה בחתונת משפחת צרויה מוזמנים לפנות לטל בגלייבטר

חתונת נילי שליסלברג ואייל סרי תתקיים בקבוצת יבנה ביום שני ,כ"ה באדר ב' (.)1.4

שבת בר המצווה של איתמר סולטניק בשבת "זכור" ,פרשת ויקרא ,ח'-ט' באדר ב' (.)15-16.3
שבת בר המצווה של יובל מוזס בשבת פרשת צו ,ט"ו-ט"ז באדר ב' (.)22-23.3
בת המצווה של קשת בנדב תתקיים ביום ראשון ,ב' בניסן (.)7.4
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רכבת העמק

 /יורם טהרלב

בָּ אתָּ לְ פֶ תַ ע כְ מ ֹו מֵ ע ֹולָּם ַאחֵ ר ֶשנ ְִּשכַח.
ֵריחַ כַפֶ יָךֵ ,ריחַ הָּ עֵ ֶשב,
לְ ַשעֲרוֹתֶ יָך צֶ בַ ע הַ כֶסֶ ף,
אַ ְך בְ עֵ ינֶיָך אוֹת ֹו הַ מַ בָּ ט הָּ ַרְך.
עוֹד הָּ ַרכֶ בֶ ת ָּשטָּ ה בָּ עֵ מֶ ק,
בַ חֲ צוֹת הַ לַיְ לָּה ,וְ הַ ַל ְילָּה,
וְ הַ לַיְ לָּה ,וְ הַ לַיְ לָּה כְ ָאז.
ז ֹו הָּ ַרכֶבֶ ת ,בָּ ּה כְ בָּ ר נָּסַ עְ נּו,
ִּהיא ִּת ַקח אוֹתָּ נּו אֶ ל הַ ַל ְילָּה,
אֶ ל הַ לַיְ לָּה ,אֶ ל הַ לַיְ לָּה ֶשל ָאז.
בָּ אתָּ לִּ ְקרֹא לִּ י כְ מ ֹו בְ אוֹת ֹו הַ ּיוֹם הֶ עָּ צּוב.
ַנעַ ר הָּ יִּיתָּ ִּ ,מן הַ כִּ נ ֶֶרת,
הָּ לַכְ ִּתי ַאחֲ ֶריָך ,יָּפָּ ה וְ עִּ ּוֶ ֶרת,
וְ גַם הָּ עֶ ֶרב אֵ לְֵך ַאחֲ ֶריָך שּוב.
עוֹד הָּ ַרכֶ בֶ תָּ ,שטָּ ה בָּ עֵ מֶ ק ...
בוֹא וְ נֵצֵ ָאה אֶ ל הַ מַ סָּ ע אֲ ֶשר ֹלא י ְֶח ַדל.
ַרק זֹאת אֶ ְשָאלָּה ,טֶ ֶרם ָאבוָֹאה,
ִּאם יֵש כוֹכָּ בִּ ים עוֹד עַ ל הַ גִּ לְ בֹעַ ,
וְ ִּאם בָּ עֵ מֶ ק ,כְ מ ֹו ָאז עוֹד נוֹצֵ ץ הַ טָּ ל.
עוֹד הָּ ַרכֶ בֶ תָּ ,שטָּ ה בָּ עֵ מֶ ק ...
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