ג' בחשון תש"ף
()1.11.19
בַּשָּׁ מַּ יִם ָּׁראִ יתִ י קֶ שֶ ת,
הִ יא עָּׁ מְ ָּׁדה מַּ מָּׁ ש מּול הָּׁ ְרחֹוב,
ו ְָּׁרצִיתִ י אֵ לֶ יהָּׁ לָּׁ גֶשֶ ת
וְלִ ְראֹות אֹותָּׁ ּה מִ קָּׁ רֹוב.
(לאה גולדברג)

ָארץ"
"אֶ ת ַק ְׁש ִּתי נָתַ ִּתי בֶ עָ נָן וְׁ הָ יְׁתָ ה לְׁ אוֹת בְׁ ִּרית בֵּ ינִּי ּובֵּ ין הָ ֶ
שבת פרשת נח
צאת השבת 17:28--

כניסת השבת 16:29 -
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שבת פרשת נח
ליל שבת
16:29
רבע שעה
לאחר הדל"נ

הדלקת נרות
מנחה ,תפילת ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע של נח חיות

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /לאחר התפילה יתקיים שיעורו של אוריאל אסולין

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

16:29

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

17:28

צאת השבתשיעור
אסיפת חברים עס"ה :קבלה לחברות מש' כץ ,דו"ח צוות אד -הוק חינוך ,הצבת מיגוניות,

21:00
מזל
מזל
מזל
מזל

עם המעבר לתקופת
שעון החורף ,תתחיל
תפילת שחרית בשבת
בשעה .08.00
הגבאים
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טוב לריק ודנה מדניק להולדת הנכד ,בן לגדי ושושנה.
טוב לנעמה ואביה דפנה (מדריך ה'-ו') להולדת הבת.
טוב לשוש אשר להולדת הנכדה ,בת לגל ומעיין.
טוב לאבשלום וקארן כהן להולדת הנכד ,בן לדורון ואביגיל.
האומץ להיות עדין – סיון רהב מאיר
בפרשת

נח

מסופר

שהעולם

כולו

מושחת

להתאמץ ולומר "לא טהורה" מאשר לומר במפורש
"טמאה" .זה שיעור עצום על כוחו של הדיבור ,על

ואלים ,המבול כבר בדרך,

ניסיון לא לפגוע ,על הרצון לא להיות בוטה ותקיף

ואז אלוקים אומר לנח להביא אל התיבה "מִ כ ֹּל

כשלא צריך .מתברר שכל מילה קטנה שאנחנו

הֹורה" וגם "מִ ן הַּ בְהֵ מָּׁ ה אֲ שֶ ר ֹלא
הַּ בְהֵ מָּׁ ה הַּ טְ ָּׁ

אומרים או כותבים היא משמעותית.

טְ ה ָֹּּׁורה הִ יא" .למה לא כתוב בתורה באופן קצר
ופשוט יותר "הבהמה הטהורה" ואז "הבהמה

זמני תפילות

הטמאה"? למה צריך להאריך ולכתוב "הבהמה אשר

מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 16:45

לא טהורה היא"? הסיבה ,לפי חכמינו :כדי לא

מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20

להוציא מילה מגונה מהפה .כלומר ,עדיף לטרוח

מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 16:40
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
2
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ

בוד ַל ּת ֹורה
יש ּו וְ ִׂ ׂש ְמח ּו ְ ּב ִׂ ׂש ְמחַ ת ּת ֹורהּ ,ו ְתנ ּו כ ֹ
ִׂ ׂש ׂ
ברכות לחתן התורה יהודה גוטליב
לחתן בראשית ערן שטיינר
לכלת התורה רוחמה שטרנהיים
דברי הברכה שנאמרו בערב שבת פרשת בראשית בערב הוקרה לחתני השמחה.

דבר תורה  -חתן תורה  /יהודה גוטליב
בקריאת התורה של פרשת "וזאת הברכה"

העתיד .דבריו מהווים גם סיום מרגש

הגענו אל התחנה האחרונה ,אל סופו של

המוכיח כי חרף כל המרורים שהשביעוהו,

חותמת את

נתונה אהבתו לעם זה .בשעת מותו ,מעניק

חמשת חומשי התורה ,זו היא פרשת יומו

להם את כל ברכת לבו ,כי עמו הוא.

האחרון של משה רבינו עלי אדמות .ובמה
בחר משה איש האלוקים לחתום את

בברכתו לעם ,בוחר משה רבינו להעמיד
במרכז את ייחודו של כל שבט( .למעט שבט

מסכת חייו? מה היה פועלו האחרון של
המנהיג שגאל את בני ישראל ממצרים,

שמעון  -אבל זה כבר בפעם אחרת .)..קשה
לומר שדבריו על השבטים הם ברכה ,אולי

העניק להם תורה וקירבם אל גבולות ארץ
ישראל? מובן מאליו  -משה בוחר לחתום

נכון יהיה לומר שהם תיאור או ייעוד
שמשה קיווה להנחיל לבני ישראל.

את חייו בברכה .שנאמר" :וזאת הברכה

בספרו של הרב עדין שטיינזלץ שליט"א -

אשר ברך משה איש האלקים את בני

'חיי שנה' ,כותב הרב על הפסוק "זה היום

ישראל לפני מותו".
זהו סיום נאה לאיש שחיי הציבור שלו

תחילת מעשיך" – כי יום זה הוא יום של
התחלה ,הוא בריאה מחודשת של שנה

החלו ביום שבו עזב את מנעמי ארמון
פרעה" ,וַ יִּ גְׁ ַדל מ ֶֹשה וַ יֵּצֵּ א אֶ ל אֶ חָ יו וַ י ְַׁרא

חדשה .הבריאה שבה וחוזרת ביום זה אל
תחילת המעשים ,אל שורשם .וכמו תשובת

בְׁ ִּסבְׁ ֹלתָ ם" .סיום זה מחויב מן המציאות,
ומתבקש בסופו של חשבון נפש ממצה

הבריאה ,כן חייבת להיות תשובתו של
האדם ,לנסות למצוא מתוך כל הדברים

וארוך כאורכם של פרקי ספר דברים

הטפלים את "האני" העצמי והיסודי

כולם .זהו גם סיום נחוץ ,המאזן את פרשת

שבתוכי .רבות תועה כל אדם בדרכו ,שנה

החוקיות
של
הנוראה
הקללות
ההיסטורית הישראלית ,אותה השמיע

ואולי שנים מתבזבזות על דברים שאינם
הייעוד ,שאינם התכלית ,שאינם מטרת

באזניהם ימים ספורים לפני כן ,פרשה
שגרמה להם זעזוע עמוק ופחד מובן מפני

החיים הפנימית .חשבון הנפש של ראש
השנה ,איננו צריך להיות החשבון הרוכלי

ספר דברים .פרשה זאת
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הפעוט של האדם במצוות ועבירות.

מתוך המקורות הללו ,ניתן להבין כמה

תשובת ראש השנה איננה תשובה מול

חשובה היכולת של אדם להתבונן פנימה

חטא ,כי אם חשבון החיים בכללם ,זהו

ולתקן את מה שדרוש תיקון .ומכאן,

חשבון קו החיים ,חשבון החיים בכללם.

ברשותכם ,אעבור לחיינו בקהילה.

התשובה היא בראש ובראשונה "שובו

גם אנו בקבוצת יבנה עברנו דרך ארוכה,

אליי" ,בלי קשר לשאלה האם נעברה

ותודה לאל שזכינו לבנות משק לתפארת.

עבירה או לא .במילים אחרות ,תשובה

מחובתנו בימים אלו לעשות גם כן חשבון

היא עניין של זהות :איך אני מזהה את

נפש ,כל אחד לעצמו וכולנו כקהילה,

עצמי ,היכן "אני" נמצא ,אפילו אם יש עוד

למעננו וגם למען הדורות הבאים.

שפע של פרטים שאינם ידועים לי .הרי

כדי לשנות ולתקן את מה שצריך ,חייב

ברגע שאני קובע את "האני" שלי ,אני מגיע
למקום אחר ,אני הופך להיות ברייה

אדם להיות מודע ולהכיר במצבו הנוכחי -
לקחת אחריות ,לצאת מאיזור הנוחות,

חדשה.
ובחיבורם של הדברים ,החיבור של כל

לשנות ,מבלי לוותר לעצמו .זהו חשבון נפש
אמיתי .זהו חשבון נפש מבלי לחשוש .וכפי

"אני ואני" הופך לעם אחד .אם נחזור
למשה רבינו ,הרי שלאורך כל מנהיגותו,

שלימד אותנו משה ,ביקורת מובילה
לתיקון ,תיקון מוביל לשינוי ומקורו

הוא מנסה להפוך את עם ישראל לבריות

באהבה ואכפתיות .ועוד למדנו מאבי

חדשות  -לעם מיוחד ,אור לגויים .בפרשה

הנביאים  -ברגע שנגדיר את "האני" שלנו,

האחרונה שקראנו " -וזאת הברכה" -
משה מכריז על מטרה משותפת" :תורה

נגיע אי"ה למקומות שנרצה להיות בהם,
כחברה משגשגת מכל הבחינות.

ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" .כל
שבט מקבל משימת חיים אחרת .למרות

נתפלל לבורא עולם שיברכנו בברכות שאנו
ראויים להם כיחידים ,כחברה וכקבוצה -

הגיוון הרב במטלות ובהוראות שמקבלת
כל קבוצה בעם ישראל ,זוהי עדיין ברכה

בבריאות טובה ,בפרנסה טובה ,באחווה
ורעות ,ובעזרת ה'  -שלום על ישראל.

אחת לכולם .לכולם מטרה משותפת ,ולכל

תודה שבאתם לכבודה של תורה וכיבדתם

שבט יש דרך משלו להגשים אותה .השונות

אותנו במעמד זה.

אינה בעייה ,אלא חלק אינטגרלי מהברכה.

תודה לגבאים ולכל מי שטרח לכבוד
החתנים.
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דבר תורה  -חתן בראשית  /ערן שטיינר
ברשות אבי מורי ,הרב אילעאי ,רבי יהודה

החמודים ,ואפילו לא היינו צריכים להניח

חתן התורה ,רוחמה המנהלת והמורה  -שה'

תפילין.

ישלח לה רפואה שלמה.

וכמו ספורטאי ,הבונה את כוחו קימעה

ברשות הקהל הקדוש הזה ,לברך אל גדול

קימעה ,עשינו כל יום סיבוב הושע-נא ,וכך

ונורא ,אמן יענו אחריך הכל מהרה (צביקי

היינו בהושענא רבה מאוד מאומנים ,גמרנו

ואף על פי שאינני

מרתון של שבעה סיבובים .ומהדימיון איך

כדאי וראוי לכך ,תבוא תש"פ בשת"פ

תיראה סוכת עורו של הלוויתן ,יצאנו בצער

לעזרתי ,ואל יהי שום מכשול בדרשתי.

מן הסוכה .שנאמר" :מצטער ,פטור מן

חתמנו את שמיני עצרת  /שמחת תורה

הסוכה" .ואכן ,בשמחת תורה כבר היינו

ב"המבדיל בין יום השביעי לששת ימי

פטורים מהסוכה .הרבה זמן לא היה

המעשה" ,וכעת ,בסיומו של החודש השביעי,
אנחנו מתחילים את ימי  /חודשי המעשה ,עם

להצטער ,כי לריקודים בבית הכנסת כל העם
ממהר .

כל המטען שצברנו החל מחודש אלול ועד
עתה .ימי הסליחות שבהם התחלנו לחפש

(כושר ,כבר אמרנו) וצרודי גרון נותרנו,
ובצאת החג את בית הכנסת עזבנו .ה' ,למה

במעשינו ,ברצון ובתקווה שאכן בתשובה
נשובה .ימי ראש השנה שבהם התחלנו

עזבתנו? ...אבל "לא" ענק אנחנו אומרים,
ומהחגים יצאנו מאוד מחוזקים .את שמחת

לעמוד לדיננו ,בתקווה שתוציא כאור

החג ניקח עמנו כל השנה ,שהרי הוא נקרא חג

משפטינו ,איום קדוש.

האסיף ,בו אוספים את השמחה של תשרי,

יום הכיפורים ,קודש הקדשים ,שבו הזדכנו,
ונטהרנו ,ומקווים שבורא העולם סלח לנו

חשוון ,כסלו ,במשך כל השנה .ומאחר שנסלח
לנו בראש השנה ,וביום הכיפורים דף חדש

וכן ,שריצינו את חברינו .נשמנו נשימה
ארוכה ,לקחנו לגימה קלה ,ורצנו ישר לבניית

ונקי אנו פותחים ,מבראשית ברא אנו
מתחילים ואל כל הימים שעברנו נסתכל

הסוכה ולקחת ארבעת המינים להם דאגו
גבאינו במסירות רבה .ובזה המקום ראוי

בשמחה ונשאב כוחותינו לכל השנה ,שנאמר:
"ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה".

להגיד להם תודה על כל פרוייקט החגים,
שלנו עבר בצורה חלקה .וישנם עוד אנשים

שנת רחמים ועת רצון מלפניך ,יאללה,
קדימה לעבודה .תודה לבורא העולם ,תבורך

רבים וטובים שלהם התודה אבל במקום
אחר ,כי כאן קצרה היריעה .ישבנו בסוכה

אשתי ,ותודה לגבאים שבחרו בי ולכל
החברים שמאחלים מזל טוב .המברך יבורך,

תחת ענני הכבוד ,ביחד עם אבותינו
הקדושים ,חילקנו ממתקים לילדים

יהי רצון שתהיה לכולנו שנה טובה ,ולשנה
הזאת בירושלים הבנויה.

עושה את זה יותר טוב).
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דברים לכבוד כלת התורה  -רוחמה שטרנהיים
הוקרא ע"י דינה ספראי

שמצטרפים יחד לחיבוק אמיץ ,לקטנים
ולגדולים.
בעבור כל זאת הקדוש ברוך הוא
ישמרה ,וישלח ברכה בכל מעשי ידיה
ובתלמודה ,ויברכה בעוד שנים רבות ,וישלם
פועלה ויגמול לה כגמולה ,ותזכה לשנים
רבות של בריאות ושמחה ,שנים של לימוד
ואהבה ,שנים של אושר ושלווה ,שנים
שימלאו כל משאלות ליבה לטובה ,אמן כן
יהי רצון".
ועוד כמה משפטים אישיים .לכאורה" ,כלת
תורה" זו בחירה של חלק מהנשים ולא של
ועדה .ובכל זאת ,מתן כבוד לתורה
באמצעות הוקרה לאישה שהתורה היא
מרכזית בחייה ,הוא זכות לציבורנו ומודל
חשוב לבנותינו .יש כאן מודל אחר  -של אשת
חיל בזכות עצמה .אשת חיל שבטחו בה
חבריה וחברותיה ,אשת חיל שיצאה בנתיב
לא מוכר והביאה שלל רוחני.
ובסימן פרשת השבוע :כל יום ,כשסיים
אלוקים את בריאתו של אותו היום ,התבונן
על התוצאה ,וירא "כי טוב".
גם אנחנו יכולים לומר עם רוחמה ,במבט
בוגר של גיל " ,80כי טוב" .כי טוב עשית
ללימוד התורה .כי טוב עשית בקירוב נשים
לתורה .כי טוב עשית בתהליך מקרב ולא
לעומתי ,כי טוב עשית ביצירת טקס שיש בו
כבוד והדר .מאחלים לך שגם ְּב ָׁשבַ ת וַיִּ נָׁפַ ש -
ִּת ְּר ִּאי וְּ ַת ְּר ִּאי "כִּ י טוֹב".

זכינו לברך את רוחמה ככלת תורה .מכיוון
שנבצר ממנה להגיע ,אקרא את נוסח ה"מי
שברך" של חגית ברטוב:
"מי שברך את אבותינו ,אברהם ,יצחק
ויעקב ואת אימותינו ,שרה ,רבקה ,לאה
ורחל ,הוא יברך את חברתנו ,רוחמה בת
לאה ושמואל ,כלת התורה ,שעלתה לכבוד
המקום ולכבוד התורה ולכבוד הרגל".

בזכות  80שנותיה ,מלאות החוכמה ,הלימוד
והדעת.
בזכות דרכה המיוחדת בחיים ,בה הלכה
באומץ ובבטחה.
בזכות חזונה האמיץ שבנה קהילת נשים זו,
בעדינות ,באהבה ,בבטחון ובאמונה.
בזכות יכולתה לכונן מעמד זה ,שכולו
רוממות ,התרגשות וכבוד.
בזכות תינוקות של בית רבן ,אותן היא
מובילה בכל שנה בברכת התורה.
בזכות היותה אשת חינוך והוראה ,שנטעה
חוכמה ,דעת וטוב בלבבות רבים.
בזכות התורה והגמרא ,בהם העמיקה ללמוד
בכל יום תמיד ולאגור מתוכם חוכמה
ואהבה.
בזכות תלמידיה ותלמידותיה הרבים שלמדו
תורה מפיה שנים רבות ,וזכו לטעום מרוחב
הדעת ומאהבת התורה שלה.
בזכות פניני הלשון ואהבת הבריות,
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ח ָתנִ י ִ ּב ְׂק ַהל אֱ מוּנַ י"  /עמייעל גורליק
"יִ ְׂש ַמח ֲ
מנהג יפה בקהילות ישראל ,כמו גם

וסיבות שונות הובילו את משפחתי לסעוד

בקיבוצנו ,לכבד שני חברים כחתני תורה

את ארוחות ליל השבת בבית (כמו גם עוד

ובראשית ,ובשניים אלו  -גם חברה.

חברים) .כתוצאה מכך ,חדר האוכל בליל

מטרתו של מנהג זה הוא להוקיר תודה

שבת כיום פחות גדוש מבעבר ,ובנוסף לכך,

ולכבד חברים אלו על פועלם היום-יומי

זמן הארוחה בו קצר יותר מאשר בבית.

במשך השנה ,ובחג שמחת התורה זו

נסיבות אלו מאלצות את רוב החברים

הזדמנות להעריך את פועלם באופן

"לקצר" את זמן הארוחה בבית ,כדי להגיע

ציבורי.

ולהוקיר את המעמד .ואם נוסיף לכך מזג

לא גדלתי בקבוצת יבנה ,אולם למיטב

אוויר חורפי שעשוי להיות באותו ערב ,אזי

ידיעתי ,ציון וחגיגת אירוע זה עבר מספר
שינויים במשך השנים ,עד הגעה

כמות החברים באירוע החתנים והכלה לא
רב ,וחבל על כך " -ברוב עם הדרת מלך".

להתייצבות במתכונת הנוכחית שהיא,
קידוש בליל שבת "בראשית" ,לאחר

לדעתי ,ניתן לחשוב על "שינוי קונצפט"
כגון :קידוש במשטח ,לאחר התפילה

סעודת השבת .באופן אישי מנהג זה חביב
עלי ,ברם ,לעניות דעתי ,במתכונת

בשבת בבוקר ,כשמירב החברים נוכחים,
או "מלווה מלכה" במוצ"ש  -בליווי שיחה

הנוכחית אנחנו "מפספסים" מעט ,ונראה
לי שייטב לנו אם נשנה ממתכונת זו.

בנושא מסוים ,נגן/ים שינעימו את הערב
וכו' .שיתפתי במחשבותיי.

כשהגעתי לקיבוץ ,בתחילת שנות ה,2000-
אכלנו כמשפחה בחדר האוכל בליל שבת,

מאחל לנו הרבה שמחות בקהילתנו ,ומזל-
טוב לחתנים ולכלה .שבת שלום.

כמו חברים נוספים .מציאות החיים
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דיווח מהתקדמות עבודת הצוות להסדרת יחסי משק וקהילה
לפני מספר חודשים קיבלנו החלטה
באסי פת החברים על הקמת צוות אשר

כמו כן הגדרנו לעצמנו את התוצר הנדרש
של עבודת הצוות ,והוא :הצעת החלטה

יציע הסדרה של היחסים בין המשק
לקהילה בקבוצת יבנה .מעת לעת אנחנו

לאסי פת החברים לאשר "תקנון מוסדות
הקיבוץ" שיכלול:

מדווחים שהצוות הוא פעיל ומתקדם
בעבודתו ,אבל דומני שהגיעה העת לפרט

 .1התאמת המבנה הארגוני של מוסדות
הקיבוץ להסדרה המתבקשת בין אגף

מעט על תכולת העבודה ,וכל זאת לקראת
הצגת רעיון ראשוני באחת האסיפות

המשק לאגף הקהילה.
 .2התאמת תהליכי העבודה להסדרה זו.

הקרובות.
הצוות מרוכז על ידי הח"מ וחברים בו:

 .3כתיבת כלל מסמכי הארגון של מוסדות
הקיבוץ.

מזכיר פנים – נח חיות ,מרכז משק – עמית
חפץ ,מנהל מש"א – נחמיה רפל ,מרכזת

חשוב להדגיש שכאשר אנו משתמשים
במושג "מוסדות הקיבוץ" ,אנו מתכוונים

ועדת חברים – נורית וולף ,נציגת הנהלת
חשבונות – נטע עמיר ,נציגי ציבור – דני

לכלל הגופים אשר נבחרים על ידי אסיפת
החברים ,לרבות כל הוועדות והצוותים.

הרץ ,יעל עופר-הראל.

מסתבר שיש לא מעט כאלה בקיבוץ ,קרוב

בתחילת עבודת הצוות ,ובהתאם להחלטת

לחמישים(!!) – חלקם מוסדרים יותר

אסי פת החברים ,הגדרנו לעצמנו את
'מטרת העל' של עבודתנו בזאת הלשון:

וחלקם מוסדרים פחות.
התאמת המבנה הארגוני של מוסדות

" להציע הסדרה של יחסי המשק
והקהילה בקבוצת יבנה ,על מנת לקיים
קיבוץ שיתופי מצליח ,בו כל חבר ממצה
את יכולתו ,לתרום לשגשוג המשק
והקהילה".

הקיבוץ:
הבחנה בין המערך המשקי ובין המערך
הקהילתי בקיבוץ ,מחייבת היערכות
ארגונית המביאה לידי ביטוי את ההבחנה
הזאת .כיום ,מוסדות הקיבוץ אינם
מקיימים הבחנה בין המשק לקהילה.
הצוות למד ממספר קיבוצים שיתופיים
ומצליחים את המבנה הארגוני שמיושם
אצלם כבר שנים .למדנו את היתרונות
והחסרונות ,ולאור כל זאת אנו מגבשים
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הצעה למבנה ,שלדעתנו מתאים לקבוצת

הצוות הפיננסי ,ובהמשך גיבושו נדון גם

יבנה .לנגד עינינו ,מצד אחד ,ההזדמנות

עם ועדת המשק.

לבצע מספר שינויים מתבקשים ,ומצד שני,

כחלק מעבודת הצוות ,אנו בוחנים גם

לעשות שינוי מדורג שיהווה התפתחות ולא

הצעות למהלכים לעידוד ההתפרנסות,

מהפכה.

ומהלכים לשיפור התרבות הניהולית

לצד הלמידה מקיבוצים אחרים ,אנו

בקיבוץ.

נותנים את דעתנו גם למתחייב מצד רשם

כתיבת כלל מסמכי הארגון של מוסדות

האגודות .נכון להיום ,יש נושאים בהם

הקבוצה:

איננו מקיימים את מה שנדרש מאתנו,
מתוקף

היותנו

מבחינה

הצוות עוסק ,בשיתוף הדוק עם מרכזי

סטטוטורית

הוועדות והצוותים ,בכתיבה ובריכוז של

"אגודה חקלאית שיתופית".

"מסמכי ארגון" לכל אחד מהגופים אשר
שייכים למוסדות הקיבוץ (כאמור ,אצלנו

התאמת תהליכי העבודה:
עניין כבד משקל בו הצוות מטפל ,כחלק
מהס דרת תהליכי קבלת ההחלטות בין

יש קרוב ל 50-כאלה)" .מסמך ארגון" הוא
תקנון המגדיר עבור כל ועדה וצוות מהו

המשק לקהילה ,הוא "מודל כלכלי"
המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית בין

ייעודם  ,מהם תפקידיהם וסמכויותיהם,
ומהו ההרכב ,אופן הבחירה ומשך

המשק לקהילה .לאגף המשק יש הכנסות

הקדנציה .מסתבר שיש בעניינים אלה

והוצאות ,ולאגף הקהילה יש הכנסות

הרבה מאוד תורה שבעל פה ומעט מאוד

והוצאות ,ונדרשת הסדרת קבלת אחריות
והעברת כספים בין שני האגפים .גם כאן,

תורה שבכתב .ראינו בתהליך הזה
הזדמנות לאסוף את כל המידע אשר קיים

כוונתנו היא לנקוט בדרך של הסדרת
הקיים ושיקופו לציבור ,ובתוך כך לעשות

בראש של החברים ולערוך אותו ,עבור כל
ועדה וצוות ,כמסמך ארגון במעמד של

רק את השינויים המתבקשים .או במילים
אחרות – לרכז מסורת רבת שנים,

ת קנון ,אשר יביא לידי ביטוי את הציפייה
והדרישה של חברי הקיבוץ מאותה ועדה

והחלטות שהתקבלו במעלה הדרך ,לכדי
מודל מובן ומוסכם של השימוש במשאבי

או צוות.
לצד כל עבודת הצוות מתקיימים תהליכים

הקיבוץ .גם כאן ,אנו נעזרים במה שלמדנו
מקיבוצים אחרים ,תוך התאמה לקבוצת

מקבילים ומשלימים .בתוכם נציין את
פעולת יחידת מש"א ,באמצעות גורם

יבנה .על המודל הכלכלי התחלנו לדון עם

מקצועי ,חיצוני ,ובתיאום עם מנהלי
הענפים ,לתיקנון המשרות בענפי הקיבוץ.
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כמו כן ,ההסדרה של יחסי המשק

כאמור ,הצוות מתקדם בעבודתו ובכוונתנו

והקהילה מחייבת היערכות בהנהלת

להביא באחת מהאסיפות הקרובות דיווח

החשבונות ,באופן שהיא תדע לתמוך את

לציבור ,במתכונת של "רעיון ראשוני"

ההסדרה .ובכך עוסקים הנוגעים בדבר.

להסדרה.

לסיכום:

זאת גם ההזדמנות להציע לכל חבר אשר

למימוש המהלך של הסדרת יחסי המשק

מתעניין בתהליך ומעוניין להעמיק בו

והקהילה ,על כל חלקיו ,יש מספר יתרונות

ולהשפיע עליו ,לתאם פגישה עם הח"מ.

ובתוכן :ניהול ובקרה טובה יותר של

אשמח להציג את הדברים ,להסבירם ככל

שימוש בתקציבים; שליטה טובה יותר

הנדרש ולשמוע כל רעיון ,הסתייגות או

בהוצאות; שיפור התרבות הניהולית על

תמיכה.
נכתב על ידי צביקי טסלר
בסיוע חברי הצוות

בסיס היכולת של החברים והמוסדות
לפעול באופן מתואם ,מתוך הכרה מלאה
בתפקידים ובסמכויות; התייעלות ומיצוי
טוב יותר של כוח האדם ועוד.

נרגשים ושמחים עם יובל וולף ושני ברוכי
יובל וולף סיים קורס קציני חי"ר וימשיך כמפק"צ ביחידת מגלן.
ובד בבד ,סיים יובל שנת בית ויצא לעצמאות כלכלית ,ביבנה.
שני ברוכי סיימה קורס מפקדים בחיל התותחנים ,במסלול לוחמה
וכמצטיינת מחלקתית ,וממשיכה לקורס קצינים.
עלו והצליחו בדרככם הברוכה והמשמעותית
צאתכם ובואכם לשלום ,בבריאות ובשמחה
אוהבים ,גאים ומעריכים  -חברי ועדת הצעירים.
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משולחנה של ועדת צדקה ומעורבות  /עדנה תדהר
חלפה כמעט שנה מאז נבחרנו לכהן

לחברי עמותת 'חברים בטבע' הגרים

בוועדת צדקה ומעורבות .בוועדה חברים:

בגדרה.

המורכבת

איילת אריכא ,עציון הראל ,אלי כהן,

מיהודים יוצאי אתיופיה ומישראלים,

שמוליק ליברמן ורבקה שריד .במהלך

שמקיימת פעילות מגוונת מאד .יש בה

השנה למדנו שצדקה זה סיפור בפני עצמו,

העצמה של נשים מבוגרות ,עבודה בתוך

שבעצם יש לו תקציב די מכובד .חמישית

הקהילה ויציאה משותפת לפעילות .מי

מהתקציב מתבצע על ידי החברים עצמם

שמובילה את כל הפעילויות היא יובי

באמצעות תלושי הצדקה ,כשכל אחד

תשומה כ"ץ .היא מוכרת מאד בארץ,

מחליט למי או לְׁ מה לתרום .חלק אחר

ותתארחה אצלנו עם משפחתה בשבת

מהתקציב ,שהוא די משמעותי ,מיועד
לאנשים נזקקים שלשכות הרווחה באיזור

"וירא" ,בעוד שבועיים .הכוונה של
הקהילה הזאת היא שנתחבר אליהם

ממליצות עליהם .מדובר בנזקקים
מאשדוד ,יבנה ,גדרה ,בני עי"ש ומהמועצה

באמצעות החקלאות .אגב ,הם התארחו
אצלנו בחול המועד סוכות והתרשמו מאד

האיזורית באר טוביה .חלק אחר של
התקציב מופנה באמצעות מפעל

מהרפת ומקטיף הכותנה .כמו כן ,הם
ביקרו במפעל השימורים ,ושמעו ב'בית

השימורים לעמותות של סלי מזון ,גם
בחגים וגם בשוטף .סכום גדול מיועד

האדום' על חיי קיבוץ ,צורת חיים שלא
מוכרת למרביתם.

למענק לימודים שנתי לילדים של שכירים,
(שכירים המקבלים משכורת נמוכה),

בינתיים ,אפשר להיכנס לאתר של
העמותה במרשתת ,ולהתרשם ממה

למפעלי קיץ כמו איל"ן ,אלו"ט ,לב בנימין
ולמטרות שונות.

שכתוב בו על פעילויותיהם בתחום הבישול
האתיופי ,חג הסיגד ועוד .הכוונה היא,

בנוגע למעורבות ,שקלנו לא מעט לְׁ מה

שחלק מהפעילויות שיתבצעו איתם בעתיד
יתקיימו אצלנו ,וחלק – בבתיהם ,בגדרה.

ולמי להתחבר ,שהרי יש לנו כבר 'בית
בקבוצה' ,תל"ם (תעסוקה ,לימודים

נשמח לקבל מהחברים רעיונות לפעילויות
משותפות עם חברי העמותה.

מדובר

בקהילה

ומגורים) ו'בית אפל' שאנחנו ממשיכים
לתמוך בו .בסופו של דבר בחרנו להתחבר
יובי ומשפחתה יתארחו אצלנו בשבת "וירא" י"ח בחשון 16.11.19
11
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מאירי פנים  -משפיעים על הישארות

עולים חדשים ,שהתגייסו בנובמבר (גיוס

ממושכת.

נובמבר  )17ומשרתים בצה"ל כחיילים

החיסרון היחיד שאני ערה לו הוא העובדה

בודדים.

שאין שילוב של חברי הגרעין עם הצעירים

היום ,אנחנו כבר שנתיים לאחר הגיוס.

שלנו( ,למרות שאני באופן אישי הרווחתי

במהלך השנתיים ,לאחר כשנה עד שנה

חתן  )...וכדאי שכולנו נשתפר בזה.

וחצי ,שישה מחברי הגרעין בחרו לעזוב

אנחנו נמשיך עם גרעין זה עד הקיץ הבא,

ולהעביר

את

ובימים

מגוריהם

אלו

מתחילים

לעיר .בימים אלה אנו

לחשוב האם לקבל גרעין

עומדים לקראת תקופת
הבנות
של
השחרור

נוסף .נראה לי שתנאי
בסיסי לשקול קליטה של

ובהתאמה ,הן מתחילות
לעזוב.

עוד גרעין ,תלוי בהסכמת
משפחות להיות משפחה

בעוד כחודשיים ,ישארו רק
 13בנים ,אשר צפויים

מארחת לחיילים .זו
בהחלט משימה שדורשת

ברובם להשתחרר במהלך חודש אוגוסט
הקרוב.

השקעה ,והירתמות של חברי הקיבוץ היא
תנאי להצלחה.

בשיחות איתם ,חברי הגרעין מביעים
הכרת טובה על המגורים בקיבוץ הנוח

בהזדמנות זו אני רוצה להודות ליונה
עפרוני שמסיימת את תפקידה כאם בית

והנעים שלנו .חשוב לציין שהגרעין שלנו
הוא יוצא דופן ,שכן כמעט בכל הגרעינים

של הגרעין (אשמח להצעות להחלפתה).
יונה מילאה את תפקיד "אם הבית" במשך

בארץ לא נותרים כלל חברי גרעין
בקיבוצים לאחר כשנתיים .כנראה

 10שנים ,מהן חמש שנים עם גרעין צבר
ולפני כן ,עם קבוצות האולפן וקבוצות

הנתונים שלנו ,כקיבוץ הממוקם במרכז
הארץ ,עם רמת נגישות גבוהה למרכזי

יהודה הצעיר .תודה על שנים של תמיכה
ועזרה לחיילים .היית כמו אמא שנייה

הערים הגדולות ,קיבוץ שיתופי עם
ארוחות ואוכל זמין ונוח ,וחברי קיבוץ

בדאגה ,במסירות ובתמיכה.

תודה לך בשמי ,ובשם גרעין צבר!
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משולחנה של מרכזת השירותים  /סיון לנג
סיכום החגים

ארוחת ערב שני בראש השנה בחדר

עברנו את החגים בשמחה ,והגיעה העת
לסכם .כמה נקודות שעלו:

האוכל

בשנים האחרונות חלה ירידה חדה במספר

בכל שנה אנו משקיעים כסף בציוד לסוכות
החברים .נראה לי נכון שחבר יידע כמה

הסועדים בחדר האוכל בארוחה זו .בשנה
שעברה היו כ  115 -סועדים ,והשנה כ.90-

עולה הסוכה שברשותו ואיך ניתן לשמור
על הציוד ,כך שיישאר במצב טוב ולא

שעת הארוחה מאוחרת מכיוון שההכנות
מתחילות לאחר צאת החג הראשון .ועדת

נזדקק להחליפו בתדירות גבוהה.

השירותים דנה בסוגיה זו והחליטה שהחל
מהשנה הבאה ,לא תתקיים ארוחת ערב

עלות סוכה ממוצעת הינה ₪ 450 :ברזלים
 ₪ 400 +בד סוכה  ₪ 590 +מחצלות +
 ₪ 180קרשים – סה"כ .₪ 1,620

חג שני בחדר האוכל .המזכירות אישרה
את ההחלטה.

הבלאי שלנו הינו בעיקר במחצלות ובבדי
הסוכה .את בדי הסוכה יש לאחסן כאשר

סדרנית תורנויות

הם יבשים לגמרי ,אחרת הם מקבלים
כתמי עובש שלא ניתן להוריד .את

לאחר ששימשה שנה בתפקיד סידור
תורנויות ולאחר עבודת מחשוב של חלק

המחצלות יש להכניס לכיסוי המיועד לכך,
ולאחסן במקום לא רטוב ,ורחוק

ניכר מהעבודה ,אנו מחפשים מחליף/ה
לרינה ימיני .התפקיד דורש יכולות סדר

ממכרסמים .מחסן הריהוט שלנו,
הממוקם בלול ,לא נותן לנו שירות טוב

וארגון ,רצון טוב וגישה למחשב .אשמח
לפניות.

במקרה זה .המחצלות חשופות לנזקי
עכברים וחולדות ולכן ,כל חבר שיכול

בלוני גז

לאחסן את המחצלות בביתו  -בבוידעם או
במחסן – יבורך.

לאחרונה נעלמו מספר בלוני גז מהכלוב
הסמוך לבית האדום .אנו מבקשים
מהחברים  -אין לקחת בלוני גז ללא ידיעתו
וללא אישורו של ניר שריד.
בברכת חורף טוב.
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
מועצה

יעסקו בבונוס  2018והתאמת תקציב קיום

המועצה התכנסה השבוע בהרכבה החדש

 2020לרמת הרווחים.

ובפורום מלא .דביר עדיקה נבחר ליו"ר

המודל אותו קבענו לחישוב הבונוס מצביע על

המועצה וגמליאל אטיאס לסגנו .המועצה

האפשרות לחלק בונוס מוקטן עבור .2018

אישרה את קבלתה למעומדות של משפחת ורד

המזכירות וועדת המשק ממליצות לחלק 50%

ומושיק גרוס והמליצה לאסיפה לקבל לחברות

מסכום של  .₪ 2,071בתקציב הקיום מוצע

את משפחת עדי ואמנון כ"ץ.

לבצע קיצוץ בסך  2מיליון  ₪לשנת  .2020נעשה

בדיון על הזכות להיקבר בבית הקברות של

מאמץ לחסוך בשורה ארוכה של מרכיבים

הקבוצה התקבלה ההחלטה הבאה :קבורת

ולחלק פגיעה אפשרית בין כל החברים בצורה

בנים שאינם חברי הקבוצה תתאפשר בקבוצת

שווה .נראה שפריטים אחדים נחסכו בצדק רב

יבנה כשבנים נפטרים בחיי הוריהם החברים

ושנכון היה לקצץ בהם ללא קשר למצב כלכלי

ועל פי בקשת ההורים .במקרים אלה לא

כלשהו ,אך אין ספק שיהיו נושאים אחרים

תתאפשר קבורת בן הזוג בבוא היום .ההחלטה

שפגיעה בהם תקשה על רבים מאתנו ואנו

מצטרפת למספר החלטות שקיבלנו לאחרונה

עומדים לפני אתגר חברתי לא פשוט .ההכרח

במסגרת ההיערכות לאפשרות שלא ניתן יהיה

לצמצם את ההוצאות ולהגביר את המאמצים

להגדיל את בית הקברות ביבנה וניכנס

להגדלת הרווחיות מכניס רבים למתח ,אך יכול

למצוקת מקום קבורה ,מצוקה שמאפיינת כבר

וצריך להוציא אותנו מחוזקים .אנו מבקשים

היום בתי קברות רבים ברחבי המדינה.

לעשות אותו בשקיפות ,בהוגנות ובחברות ,אך

אסיפה

לא נוכל להימנע מלקבל גם החלטות קשות.

סדר יום עמוס נבנה לאסיפה במוצאי שבת.

מזכירות

בסעיף הראשון נקיים דיון בקבלתה לחברות

לצד עבודה אינטנסיבית על הסדרת משק

של משפחת עדי ואמנון כץ .ההצבעה תהיה

וקהילה עוסק צוות מהמזכירות בבקרת ענף

בקלפי ,כמקובל .בסעיף השני נשמע דיווח

המזון .הכוונה היא להעביר את כל מוצרי

מצוות אד-הוק לבחירת מרכז חינוך .בסעיף

ה"מיני" לחנות (תוך מציאת פתרונות

השלישי נבקש את אישור האסיפה להוספת

לוגיסטיים לכך) וליצור בהגשה עצמית מנגנון

שתי מיגוניות ברחבי המגורים .הצורך שב ועלה

שיספור וירשום את האוכלים .התהליך הכרחי

בסבב האחרון עם אויבנו בעזה והמטרה היא

לבקרת ענף המזון ומהווה חלק משמעותי

לצמצם למינימום את המרחק של כל משפחה

מהסדרת המשק והקהילה .הנושא כולו יובא

מהמיגונית הקרובה .מימון הקנייה יעשה

לדיון באסיפת החברים בשבועות הקרובים.

מהסבת תקציב  .2019שני הסעיפים האחרונים
14

הסעות ענף הרכב
במסגרת תהליך ההתייעלות בענף הרכב,
והחובה לחסכון בנסיעות ובכלי רכב,

שנוכל לספק את השירות בצורה הטובה
והיעילה ביותר .לאחר שעה זו יהיה לנו קשה

בכוונתינו לשפר את תחום ההסעות.

לתאם את הנסיעה.

הכוונה היא שענף הרכב ירכז את כל

את הבקשות להסעות תרכז אפרת זנה,

הדרישות לנסיעות וידאג להסיע את
החברים ליעדם ,ולהחזירם.

ותעבירן לביצוע לנהגי הענף .בנוסף ,אפרת
תעמוד לרשות החברים לסיוע בכל קושי

חבר שצריך לנסוע לסביבה הקרובה ,כמו:

בנושא זה.

לרכבת ,לתור רפואי בקפלן או ברמז ,לתור

נדגיש שוב – מטרתנו הינה לשפר את

בסיטי באשדוד ,ל"קשר עין" בגדרה ,לקניות

השירות לחבר ולהגדיל את זמינות כלי

בביל"ו וכו' ,ימלא הזמנה ע"ג טופס בקשה

הרכב בסידור.

ממוחשב להזמנת הסעה מענף הרכב
(בדומה להזמנת אוכל לשבת) .הענף מבקש
מהחברים להשתדל לא לקחת רכבים

אנו בטוחים שעם הבנה מצד כולנו וקצת
גמישות ,נוכל לתת שירות מצוין ,ונצליח!
נא לשים לב שבימי שישי לא יהיו הסעות.

לאזורים אלה באופן עצמאי ,אלא להיעזר

בכוונתינו להתחיל את סידור ההסעות

בענף הרכב.
את הקישור לטופס אנו נשלח בסמס לכלל

החדש ביום ראשון ,ג' בכסלו (.)1.12

החברים.
את טופס הבקשה להסעה יש למלא עד יום
לפני הנסיעה בשעה  13:30וזאת ,על מנת

בברכת שיתוף פעולה פורה ,בריאות איתנה ונסיעה בטוחה,
אפרת זנה – מנהלת משרד הרכב
שמוליק ליברמן – מנהל ענף הרכב
סיון לנג – מרכזת השירותים
ביום שני הקרוב ,ו' בחשוון ( ,)4.11יתבצעו עבודות צביעה של פסי סימון החניות ,בחניון
שסמוך למגרש הספורט .הצביעה תחל בשעה  9:30בבוקר.
נבקש לא לחנות בחניון בשעות אלו.
תודה על שיתוף הפעולה ,ג'ינג'י לנג וסיון לנג.
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שולחן תרבות  /רחלי ויצמן
"אחרי החגים יתחדש הכל,
יתחדשו וישובו ימי החול
האויר ,העפר ,המטר והאש
גם אתה ,גם אתה תתחדש"...

תודה לגיורא לב ולאמנון כץ על ארגון הטיול המשפחתי בחול המועד סוכות ,על עמידה בלחצים
של השינויים ברגע האחרון .היה מעולה  ,יישר כוח גדול.
להלן אירועי חודש נובמבר:
סיגדיאדה – פסטיבל תרבות אתיופית ,לרגל חג הסיגד
"סיפור על דרך"  -העלייה מאתיופיה ,הגשמה של ציונות דתית ,שנשמרה במשך דורות רבים,

מפיהם של בני הקהילה המספרים את סיפורם האישי ,ומאפשרים היכרות אמיתית עם קהילת
ביתא ישראל .נפגשים ומתחברים.
לאחר הפאנל  ,סדנת צחוק עם אמלק אלין אבבה – סדנה מגשרת ומקרבת.
ביום רביעי ,ט"ו בחשוון ( ,)13.11בשעה  20.00באולם האירועים.

הערב בשיתוף המתנ"ס.

"גילוי מוקדם מציל חיים"
לאחר מכן – "סליחה על השאלה" – תשובות
במסגרת העלאת המודעות לגילוי מוקדם

לסרטן" ,הזמנה למפגש אופטימי ומעצים" -

לשאלות שהכי רוצים לשאול בנושא

לאהוב את החיים אפילו קצת יותר  ...עם
אורלי הראל ,מתנדבת בעמותת "אחת

התמודדות עם סרטן השד ,עם חברתנו -
שרה אריאל.

מתשע" .אורלי משתפת באומץ את סיפור
ההתמודדות מעורר ההשראה עם סרטן

ביום חמישי ,ט"ז בחשוון ,)14.11( ,בשעה
 20.30באולם האירועים .מוזמנים בשמחה.

השד ,ובתובנות המשמעותיות שבעקבותיו.

ו .התרבות ו .הבריאות.

"אוכל קטן ונשים גדולות" – מופע עם גיל חובב
גילתה לו בתו שהשפה העברית שיגעה אותה
גיל חובב  ,סופר ,מו"ל ואיש טלויזיה ,מספר

על אוכל ,ירושלים ,אהבה ,משפחה ועברית.

לחלוטין .כל זה ,בליווי סיפורים על אליעזר

במופע קליל ,חובב מספר באלו תחבולות
ניסו לפתות אותו  ,ילד ירושלמי כחוש ופוזל,

בן יהודה ומשה חובב.
ביום ראשון ,י"ט בחשוון )17.11( ,באולם

לאכול דגים .מדוע החליטה סבתו ,לאה
אבושדיד ,לוותר על הנדוניה שלה כדי
להינשא לאיתמר בן אב"י ,ומתי בדיוק

האירועים ,בשעה  .20.30הערב בשיתוף
המתנ"ס .מוזמנים בשמחה.

שושנה ויסמן עומד לצאת לדרך!
חוג קרמיקה עם
16
המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם שושנה
16

ערב לזכר בנינו וחברינו

ערב לזכר בנינו וחברינו יתקיים ביום

התמונה המסוכנת ביותר ,תמונה של דוב

חמישי ,ל' בחשון  -ר"ח כסלו ( ,)28.11בשעה

קוטב צולל ,פנים אל פנים.

 ,20.30במשטח.

סרטם המשותף של יונתן ודני  .כאן הגיבור

"תמונת חייו" יונתן ניר ודני מנקין.
בגיל  ,65בשלהי קריירה מפוארת ,יוצא

הוא אדם הלום קרב ממלחמת יום
הכיפורים ,אדם שנפגע קשות מאלימות

עמוס נחום ,צלם הטבע עטור הפרסים – אל

אנושית ,ומוצא תקווה וגאולה בקשר עם

המסע המסכם של חייו .אחרי שצילם

בעלי החיים והים.

תנינים ,אנקונדות ,כרישים ,לוויתנים ...

בסוף הסרט ,שיחה עם הבימאי והתסריטאי

הוא מתכוון לצלם הפעם במישורים

 -יונתן ניר .מוזמנים .ועדת התרבות .

הארקטיים האינסופיים של צפון קנדה את

הנהלת
חשבונות

לציבור החברים:
אנחנו מבקשים להדגיש שחבר/תושב,
אשר מבצעים עבורו או שהוא מבצע

חבר שיודע שנעשתה עבורו העברה
בנקאית ב 2019-והוא עדיין לא זוכה

בעצמו ,העברה בנקאית לחשבון הבנק של
הקיבוץ ,חשוב להקפיד לרשום את שמו

בתקציב  -יכול לפנות לאלי ברלב.
אנחנו שוב ממליצים להשתמש

של החבר עבורו בוצעה ההפקדה ,בפרטי

באפליקציית פייבוקס ,שדרכה ניתן

ההעברה .רצוי גם להודיע לאלי ברלב

להעביר כסף ישירות לכרטיס האשראי של

במייל או בווטסאפ על העברה שבוצעה או
שעתידה להתבצע.

החבר ,מבלי לערב את הנהלת החשבונות.
(הבהרה נוספת  -אין אפשרות לעשות העברה בין
חברים באפליקציה אחרת ,זולת פייבוקס).

בזמן האחרון ,מתרבות העברות שלא
מזוהות ,דבר הדורש מאיתנו עבודת

בברכת חברים,

בלשות מיותרת ובשל כך ,איבוד זמן יקר.

תולי בגלייבטר ואלי ברלב.
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אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -

MRKYAVNE@clalit.org.il

חזָ ק"
ֹאמר ֲ
יש ֶאת ֵר ֵעה ּו י ְַׂעזֹר ּו וּלְׂ ָא ִחיו י ַ
"א ׁ
ִ

ישעיהו מ"א ו'

תודה לנוער לימונים ולכל החברים ,שעזרו לנו במהלך תקופת החגים.
מי בעבודות לילה ומי במהלך הימים ,מי במכבסה ומי בקיפול.

אם זה לא היה מצחיק זה היה עצוב ולהיפך!
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(ש.ג)

למתקשים בקריאה ,על הקופסא כתוב :שימורי יבנה
זיתים ירוקים
נטולי גלעין

מה במפג"ש ? (מרכז פעילות גיל שלישי)  /רויה גורליק
שגרה ברוכה לאחר החגים! עונת החוגים בפתח:
✓ חוג "סרטים במעגל" עם המנחה חן שגיא חוזר! ומפגיש את המשתתפים
עם סרטים ,תוך התבוננות בתוכנם ובאופן יצירתם ,ודיון בעקבות היצירה
הקולנועית .ביום שני ,מדי שבועיים ,בשעה  19:30בבית סביון.
המפגש הבא יתקיים בי"ג בחשוון.11.11.19 ,
החוג פתוח לקהל הרחב! בשיתוף ועדת התרבות והגיל השלישי.
✓ חוג אמנות מן הכורסא  -עם ד"ר אפי זיו ,בנושא :פריז -עיר של אמנות ותרבות .אחת לחודש,
בימי ראשון .מפגש ראשון יתקיים ביום א' ,י"ט בחשוון )17.11.19( ,בשעה  17:00-18:30בבית
עקד .ניתן עדיין להירשם ולהצטרף.
✓ חוגים במרכז יום  -סדנת ציור עם רחל  -בימי שני ,שיעור יוגה עם אורית פורת  -בימי שלישי,
וסדנת קרמיקה עם חיה  -בימי רביעי.
✓ "הדרך היורדת אל הכפר" -היכרות את שכנינו .סדרת טיולים קצרים
בישובי החבל מזווית שלא הכרנו ,באחריות המתנ"ס .סיור ראשון יתקיים
בישוב בני -דרום ,החוגג  70שנה .ביקור בבית הראשונים מימי כפר דרום
ועד לימינו ,סיפור על ספר תורה ייחודי ,כיבוד ומפגש רעים ,וסיור (רכוב)
בישוב ,עם הסבר על תהליכי הקליטה ותחומי תעסוקה .ביום שלישי ,י"ד בחשוון.)12.11( ,
הרשמה על לוח המודעות .
✓ מפג"ש יוצרות לגצי"ם (גימלאים צעירים) במרכז "צבעים משלימים"  -בימי שלישי ,בשעות
 ,16:30-18:30בהובלתה והדרכתה של רחלי ויצמן ,במגוון מלאכות כגון פסיפס ,תפירה ,רקמת
בדים ועוד.
✓ מפג"ש של צמיחה  -מוזמנים לבקר במשתלה מדי יום רביעי .ניתן לרכוש עציצים גם במהלך
השבוע ,בתיאום אישי.
מכירת פרחי העונה תתקיים במשתלה ביום ראשון,
י"ב בחשוון )10.11.19( ,בשעה .15:30

בברכת שנת פעילות פורייה וחורף גשום וטוב.
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גולְׂ ְׂד ֶּב ְׂרג
ְׂ ּבש ֹו ַרת ְׂס ָתו  /לֵ ָאה ֹ
ִּה ְׁרכִּ ין אֶ ת רֹאש ֹו אֵּ ָקלִּ יפְׁ טּוס צָ עִּ יר,
בָ רּוחַ רו ֵֹּקד עָ נָף.
בִּ ְׁצחוֹק ְׁמע ְֻׁמעָ ם ּובְׁ צַ עַ ד זָ ִּהיר
ַארצֵּ נּו הַ ְׁסתָ ו.
ָק ֵּרב אֶ ל ְׁ

עָ נָן בְׁ ִּהיר-שּולַיִּ ם בְׁ זְֹך-הַ מָ רוֹם.
הָ ֵּרם אֶ ת עֵּ ינֶיָך ְּׁוראֵּ ה:
מּול גַן ְׁמ ֻעלָף וְׁ שו ֵֹּקעַ בַ חֹם
בְׁ ׂשו ָֹרה ִּראש ֹונָה ֶשל יו ֶֹרה.
על השיר–יצחק ברוכי
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