ב' בתמוז תשע"ט
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שבת פרשת חקת
צאת השבת 20:33--

כניסת השבת 19:31 -
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שבת פרשת חקת
ליל שבת
19:31

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת ותפילת ערבית

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחר התפילה ,יתקיים שיעורו של הרב אייל זנה

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן"/שיעור

20:33

צאת השבתשיעור

מזל טוב
לרחל ודוד פרלמן להולדת הבת.
לסבתא רבתא חנה טסלר ,לסבא וסבתא בנצי וליאורה ולסבתא רוחי ברטוב לרגל בת
המצווה של הנינה/נכדה נגה ,בתם של שי ואורלי ברטוב.
לאריה וחנה הורן-הקהל לחתונת הנכדה רני (בתם של שירה ובני) עם בח"ל ברק.

זמני תפילות
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת ,בשעה 19:45
מנחה גדולה בחדר אח"מ  -בשעה 13:20
מנחה בשכונה הצפונית  -בשעה  ,18:30ערבית ב20:30-
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15

הבית האדום פתוח בשבת מ 17:30-עד .18:30
גלריית רפי פתוחה בשבת מ 17:15-עד .18:30
משק ילדים פתוח בשבת מ 17:00-עד .18:00

מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ
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על מנהיגות עוצמתית אך שברירית  /אייל זנה
גדול ,כשמרים אחותו לא לצידו.
ולראשונה הוא גם מאבד את קור רוחו
בנוכחות העם.
זוהי אחת מהשפעות השכול .לא פעם אנו
שומעים מאנשים שחוו אובדן הורה או
אובדן אח או אחות ,שהאחרון קשה מן
הראשון .ההתייתמות היא חלק מסדר
החיים הטבעי ,ואילו אובדן אח הוא בדרך
כלל צפוי פחות ומבלבל יותר.
מרים לא היתה אחות רגילה .משה חב לה
את עצם היותו קשור למשפחתו הטבעית,
את עצם זהותו כאחד מבני ישראל.
ידוע שמנהיגים הינם אנשים בודדים
באופן מסוים ,אך בו בזמן ,שום מנהיג לא
יכול להחזיק מעמד לבדו (כפי שאמר יתרו
למשה).
האנשים המשמשים מקור חוזק לאחרים,
צריכים גם הם מקור חוזק.
לעיתים תכופות מקור החוזק של משה
היה הקב"ה ,אבל אפילו משה היה זקוק
לחבר אנושי ,ונראה שהיתה זו מרים.
מרים היתה אמנם מנהיגה בזכות עצמה,
אך גם אחד ממקורות כוח העמידה של
אחיה.
מסתבר שאפילו גדולי המנהיגים אינם
יכולים להנהיג לבדם.

פרשנים רבים עסקו בבירור השאלה מה
היה חטאו של משה .חלקם מנסים לסנגר
עליו ואומרים ש"נדחף" אל החטא הנ"ל
וכו' .אני רוצה לעסוק בנקודה אחרת
שפחות עסקו בה ,והיא השאלה  -כיצד
יתכן שמשה רבנו "נכשל" במבחן הזה?
הרי הוא עמד פעמיים במצבים דומים
בעבר .הפעם הראשונה היתה במרה,
מספר ימים לאחר קריעת ים סוף .הפעם
השנייה היתה "מסה ומריבה" ברפידים.
ה' מסביר למשה שעליו להכות בצור
והמים יבקעו ממנו.
רואים אם כן שמשה התגבר על שני
אתגרים דומים בעבר ,אז מדוע בפעם
השלישית איבד את קור רוחו? מה
נשתנה?
תשובה לכך מצאתי בספרו של הרב יונתן
זקס "שיג ושיח" :מספר פסוקים לאחר
שהתורה מתארת לנו את מותה של מרים,
פורץ משבר המים" :ולא היה מים לעדה,
ויקהלו על משה ועל אהרון".
חז"ל ,כידוע ,מותחים קו ישיר בין שני
האירועים ומסבירים שכל זמן שמרים
היתה בחיים  -זכה עם ישראל בזכותה
לבאר המים ,והנה ברגע שנפטרה אין מה
לשתות.
אלא שיש כאן הרבה יותר מזה.
לראשונה ,מתמודד משה רבנו עם אתגר
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לכבוד סיום שנת הלימודים תשע"ט
יאיר לסלוי

מנהל בית הספר העל יסודי בקבוצת יבנה

"מעגלי שיח"
על מנת לטפח מיומנויות רגשיות
וחברתיות אצל התלמידים ,הפעלנו השנה
תוכנית "מעגלי שיח" בשכבות ח' ו-י'.
במסגרת מעגלי השיח מתחלקת כיתת
האם לשתי קבוצות ,ובהובלת מורה מנחה
 מנהלות שיחה קשובה ומשתפת עלנושאים שונים .החשיבות לייסוד מקום
לשיחה נובע מקושי שזיהינו בהקשבה
אחד לשני ,וביכולת לנהל דיון מקשיב
ומכבד .הפיילוט בשתי השכבות סוכם
בהצלחה ,ובשנה הבאה נרחיב את
התוכנית לשכבות נוספות.

לפני כשבוע הסתיימה שנה"ל בבית הספר
העל יסודי ו 600-התלמידים יצאו
לחופשת הקיץ .בתקווה ובתפילה
שהחופשה תיתן כוחות ,תרחיב אופקים
ותאפשר בחירות בוגרות וטובות.
בסקירה הבאה אנסה להתייחס בעיקר
לנושאים שאני יכול לשער שמעסיקים את
חברי הקיבוץ.
"עולם חסד ייבנה"
השנה חברנו לעמותת "יד יששכר" ואנחנו
עובדים בשיתוף פעולה איתם .הפעילות
של העמותה עברה לתוך אולם בבית
הספר ,ותלמידי הפנימיה אחראיים בכל
שבוע על אריזת  300חבילות מצרכי מזון
לנזקקים .שיתוף הפעולה נשא פרי
ואיפשר לתלמידינו התנדבות משמעותית
בחצר בית הספר .כדי לשפר את עבודת
החלוקה ,עמותת "יד יששכר" תקים
מחסן יביל בצמוד למבנה בית הספר,
שיאפשר אחסון מצרכי המזון לחלוקה.

הפנימיה
בשנת הלימודים יישמנו בפנימיה את
מסקנות הדיון הרחב ששיתף את קהילת
בית הספר .השנה הפנימיה פעלה באופן
רציף 5 ,ימים בשבוע ,והמשיכה לתת
מענה חינוכי וחברתי ל 170-תלמידים.
איציק ,מנהל הפנימיה החדש ,והצוות
החינוכי הובילו את הפנימיה לעשייה
חינוכית טובה .במסגרת השיפורים ערכנו
הפרדה ברורה בין "זמן בית הספר" לבין
"זמן הפנימיה" ,כדי לאפשר לתלמידים
זמן לימודים ללא הפרעות מצד הפנימיה.
לאחר הניקוי בבוקר ,בנייני הפנימיה

חלוקת מצרכי המזון מתרחשת בימי ד'
אחה"צ ,וחלוקתם בשעות הערב .חברים
ומשפחות הרוצים להתנדב יחד במפעל
החסד ,מוזמנים להשתתף .פרטים ניתן
לקבל אצל איציק כהן  -מנהל הפנימיה.
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חני רגב פירטה את ההטרדה שגורמים
תלמידי הפנימיה לתושבי השכונה
הצפונית ,הקרובים לבית הספר .הקשר
ההדוק שבין הקיבוץ לבית הספר ,השכנות
במרחבים
והשותפות
הקרובה
ציבוריים ,זקוקה לשיתוף פעולה ,יכולת
הכלה וסבלנות למאפייני ההתנהגות של
בני נוער ,הנוטים להתחכך משמעתית עם
הכללים ועם עולם המבוגרים .צוות בית
הספר מזמין את החברים להעביר אלינו
הערות ודיווחים כאשר נתקלים
בתלמידים שאינם מתנהגים כיאות .גם
אם לעיתים החבר אינו יודע מה הטיפול
שננקוט ,צוות בית הספר מטפל חינוכית
בכל אירוע.
בהערכת תוצאות חינוכיות יש מורכבות
רבה ,אולם מדד אחד שיכול ללמד בקווים
כלליים על הרכב התלמידים והכיוון
החינוכי של בוגרינו בסיום כיתה
י"ב ,הוא בחירת מסגרת המשך בסיום
תקופת החינוך והלימודים בבית הספר.

ננעלים ,ולתלמידים אסור להימצא
בפנימיה .עם סיום הלימודים ,בשעה
 ,16:00נפגשים התלמידים עם המדריכים
והפנימיות נפתחות.
בטח הבחנתם שתלמידי הפנימיה לא נראו
בחדר האוכל ובשבילים כבר כמה
חודשים .זו תוצאה של מסקנות הדיון
שנערך לגבי הפנימיה .תקופת מבחני
הבגרות בשכבות י"א-י"ב ,אחרי פסח,
גורמת לשיבושים בלימודים הסדירים.
כחלק מצמצום הזמנים בהם תלמידים
שוהים בפנימיה ללא תעסוקה ותוכניות
מסודרות ,הוחלט ששנת הפעילות
הרציפה של הפנימיה תסתיים ביציאה
לחופשת הפסח .לאחר מכן ,נפתחת
הפנימיה רק למטרת הכנת מסיבת סיום
ופעילויות חברתיות שונות .שנת השינוי
והמעבר העלתה קשיים בתפעול התקופה
ובהסתגלות התלמידים .אנחנו נמשיך כך
גם בשנה הבאה ,ולאחר שנתיים של
הפעלת הפנימיה במתכונת זו ,נבחן האם
להמשיך בדרך זו.
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הסבא של בית הספר  /דינה ספראי
שיחה עם אריה הקהל
המקצועות לפי תוכנית שהותאמה
לילדים מהרי האטלס ,ללא רקע לימודי.
זאת הייתה תקופה מרתקת .הייתי רק בן
 ,19וכמדריך חברתי מילאתי למעשה
תפקיד של מזכיר הישוב .ביצעתי
תפקידים שלא היתה לי שום הכנה אליהם
 ריכוז כל הפעילויות של היישוב ,דאגהלעבודה ולהבאת המשכורת .עמדתי אז
בקשר הדוק עם לובה אליאב  -שהקים את
החבל .לצערי ,בביקורים שלי בשנים
האחרונות ,דווקא בשני היישובים
האלה אני רואה הזנחה ,בניגוד למושבים
אחרים מאותו רקע ,כמו לוזית ושדות
מיכה.
בהמשך ,עבדתי במוסד של נוער שנשר
מבתי ספר ,בתוכנית ששילבה הוראת
מקצוע והוראה כללית .שם לימדתי
מקצועות טכניים :חוזק חומרים ,שרטוט
טכני ,יחד עם הוראת מקצועות הומניים.
רוב שנותיי כמורה היו במרכז שפירא ,בית
ספר שזכה לאות הצטיינות.
במהלך תפקידי כמורה עסקתי מספר
ובהכנת
מורים,
בהדרכת
שנים
השתלמויות.
בשנת  ,2000מאז שחזרתי ליבנה ,שובצתי
בבית הספר התיכון וקיבלתי קבוצות
קטנות או תלמידים יחידים שהתקשו

פנים נוהרות בטוב לב ,ושפע של לובן
התלתלים שלו ,הפכו את אריה הקהל
לדמות ייחודית בתוכנו .בסרט פרידה
שערכו לאריה בבית הספר ,קשה שלא
להבחין בחברות האישית והעמוקה
שנוצרה בינו לבין צוות המורים.
ל'דור אשר לא ידע' אביא קצת רקע .אריה
הוא בן הקיבוץ ,שייך לקבוצת ביכורים,
המחזור הראשון של בני הקיבוץ .הוא
נישא לבת גרעין עציון ,שושו ,ועזב את
הקיבוץ .שנים חלפו .אריה התאלמן ,ויד
הגורל הפגישה את אריה עם ידידתו
מהעבר ,חנה הורן ,אלמנה גם היא .שניהם
בנו יחד קן חדש ,ואריה שב למחוז ילדותו,
לבית קבוצת יבנה .כאן מצא את עצמו די
מהר בתחום המוכר לו ,הוראה .במשך 19
שנים הוא עסק ב"הוראה מותאמת"
במסגרת "מרכז הלמידה – 'לומדים
להצליח'" ,בעיקר במתמטיקה.
אריה ,מתי התחלת להיות מורה?
מאז  ,1956עם הפסקות קצרות .סך הכל
קרוב ל 60-שנות עבודה חינוכית.
התחלתי במסגרת של"ת (שירות ללא
תשלום) של בני ובנות המחזור שלנו בחבל
לכיש ,בתקופת הקמתו .הייתי מדריך
חברתי במושב גפן ולאחר מכן עברתי
להוראה במושב תירוש ,ולימדתי את כל
6

אינם דתיים ,ונותנים לכך ביטוי בפומבי -
אם באי-חבישת כיפה ,אם בהיעדרות או
באיחור לתפילה.
עבודת המורים מאוד קשה .מלבד
ההוראה והחינוך יש להם חובה למלא
המון דו"חות .הם עומדים בקשר בלתי
פוסק עם ההורים ,גם ישירות ,וגם
בווטסאפ ,והכל פתוח וחופשי .לעתים
קרובות הקשר מתנהל בשעות אחה"צ,
הערב והלילה .הם עושים הכל כדי לקרב
את התלמידים.

במתמטיקה .בין היתר הייתה תקופה
שבה קלטנו ילדים יוצאי אתיופיה מגדרה,
שלא נקלטו בשום בית ספר כי איחרו
להירשם .נחמיה רפל הצליח להכניס
אותם למשך שנתיים למסגרת של קבוצת
יבנה ,ולימדתי אותם  -כקבוצה .הם היו
מאוד ממושמעים ומנומסים ,לא היו שם
בעיות משמעת ,והיה להם רצון עז
להצליח ולהתקדם .היה ממש תענוג
לעבוד איתם.
מה האני מאמין החינוכי שלך?
ניסיתי למצוא בכל תלמיד את הנקודות
החיוביות .לא שאלתי את התלמידים מה
קשה להם ,כי קיבלתי רקע מוקדם.
שאלתי אותם" :מה אתה אוהב לעשות?",
או "מה אתה אוהב ללמוד?" .לפעמים
שיחות כאלו התגלגלו למחוזות לא
צפויים .התגלה שילד אחד אוהב עבודות
נגרות ,ואחר אוהב בעלי חיים .מתוך כך
נוצר קשר אישי ,ויכולתי לעודד תלמידים.
מעולם לא הסתכלתי בתיקים אישיים,
לא חיפשתי מה היה ומאיפה התגלגל
הילד .רציתי להכיר אותם כמו דף חלק.
מה הם צריכים ,ובמה אפשר לעזור להם.

איזה מעמד היה לך בבית הספר?
הייתי הסבא של המורים .לא האבא.
הסבא! כל המורים נולדו אחרי שכבר
הייתי מורה ,כולל הוותיקים ,אבל
הצלחתי לרקום קשר מצוין עם רובם.
בתור "הסבא של בית הספר" הוזמנתי
לקראת יום העצמאות לספר על
המלחמה .התלמידים היו מרותקים
לשמוע ולראות אדם שחווה על בשרו את
מלחמת השיחרור (הייתי בן  13בזמן
הפינוי לבני ברק).
ולסיום?
מאוד שמחתי להיות במערכת הזאת.
במהלך השנים ,לא מעט תלמידים שמרו
על קשר ,והסיפוק גדול .גם אם אני לא
מלמד במסגרת מרכז הלמידה ,ביתי
פתוח!
תודה ,ושנים שעוד נכונו לך –שיהיו
מבורכות!!

איך אתה מתרשם מבית הספר?
התלמידים מוצאים אוזן קשבת .יש
יועצת ומנגנון שלם שמטפל בתלמידים
ובתלמידות שלא הולכים בתלם ,או שהם
שונים באופן זה או אחר.
מפריע לי שחלק לא מבוטל מהתלמידים
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 /שרית שניר חפץ
בזמן כתיבת שורות אלו אנו בעיצומו של
אירוח מנכ״ל חטיבת אירופה של סיטיזן
ומנהלת מכירות אירופה .למיטב זכרונו
של מריו (פז טיים) לא ביקרו בישראל
יפנים מטעם סיטיזן מאז שנות ה 90-ואנו
רואים בזה כבוד גדול.
אנו משלבים בביקור שלהם גם שיחות
עסקיות גם ביקור בחנויות בהם נמכר
המותג וגם ביקור באתרים בישראל.
התחושה היא כי הביקור מוצלח.

בשעה טובה ומוצלחת הוצב השלט הגדול
בשטח לול מערב .כל שנותר לנו הוא
להתאים לו את גופי התאורה
המתאימים.
ברצוני להודות לשני אנשים מאד חרוצים
שבלעדיהם הפרוייקט לא היה מתרומם
לגבהים ,לגוגל בר דרומא ולעציון הראל.
בשבועיים האחרונים ניסינו להאיץ כמה
שאפשר את העבודות על מנת לעמוד עם
שלט מוכן לביקור אורחים מסיטיזן.

ירקונים 11
בית הבריכה בגוש עציון
ב 1947-מגיע לגוש עציון מסיונר ורופא אמריקאי
ומקים בית חולים לחולי שחפת ,בית ספר לאחיות וכנסייה.
לימים נבנתה גם אכסנייה לצליינים שתיפקדה עד .1995
לפני מספר שנים נרכש האתר על ידי יהודים.
סיור ומפגש עם ליאור לוי ,יזם תיירות פעיל בגוש עציון.
סיור ,מפגש ופריסה בשמורת עוז וגאון.
יום ראשון ,י"א בתמוז תשע"ט14.7.2019 ,
יציאה בשעה  .16:45חזרה משוערת21:30 :
למגיעים עצמאית – 17:45 :צומת גוש עציון.
קפה ועוגה  -עליכם.
אריה ברנע ,אליקים איטלי ואבי ששון.
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 .8גיבוש חברתי  -בהחלט הצלחה .בכל
המחזורים הוכנו מראש משחקים /
פעילויות ,וכן 'מש"קית חינוך' – תודתנו
להן.
 .9אוכל לדרך  -התפריטים הקבועים שנבנו
על ידי הצוות ,איפשרו התארגנות נאותה
עם מזון שהבאנו מהבית ,לטובת הארוחות
במהלך הטיול.
 .10טיול מספר  - 5אתרים ומיטיבי קשב -
הופתענו ממספר המשתתפים הגדול,
והפוטנציאל עוד יותר גבוה.
קיימים פערים ביכולות הפיזיות ובציפיות
– ישנם כאלו שרוצים ללכת יותר ,לעומת
כאלו שפחות ,וכן כאלו שאפילו העלייה
והירידה מהאוטובוס קשה להם ,ולכן
בפועל פוצל הטיול (יומיים) לשתי קבוצות
מקבילות .בעתיד יש לשקול מראש שני
טיולים "חריגים" – אחד ,ממש אתרים
וקשב ,ואולי אפילו רק ללילה אחד ,והשני,
מסלולי הליכה "לייט" ,והיה וכך ,אולי
להוריד מחזור רגיל אחד .יש לזכור
שכשיטה  -אנחנו נגד הטיולים
הסקטוריאליים ומעדיפים את הגיוון ,אבל
אולי אין ברירה.
היה ,ונכון שיהיה גם בעתיד ,תיאום ושת"פ
עם צוות הפריפריה  /הגיל השלישי ,ונכון
שיצטרף/תצטרף מלווה "מקצועי/ת"
לטיול ,בנוסף לאחראי/ת הייעודית מטעם
הצוות.

הצוות סיכם זה מכבר את מפעל טיולי
החורף לשנה זו ,והשתתף בישיבת מזכירות
לסיכום הקדנציה הנוכחית .אנו מבקשים
לשתף את הציבור בדברים שנאמרו.
א.כללי:
 .1סך מטיילים 250 :חברים ,תושבים
ומלווים .מספר זה נמוך ממספר
המשתתפים בטיול הקודם ( ,)271אולי
עקב שינויים דמוגרפיים ,ואולי תיעדוף
וחוסר מוטיבציה  -גם בגלל "ההשתתפות
העצמית".
 .2תקציב  -הצוות עמד בתקציב שניתן לו,
למרות שני הקיצוצים בשנתיים
האחרונות.
 .3סיורי הכנה – בוצעו  3סיורי הכנה,
לבחינת מדריכים ,מסלולים ואתרים.
נדמה כי זהו הסטנדרט המינימלי הנדרש
על מנת לעמוד בדרישות שהצבנו לעצמנו.
 .4אכסניה – ישפוט הציבור!
 .5תחבורה – הגם שלא עבדנו עם החברות
העובדות עמנו בדרך כלל ,הכל התנהל
לשביעות רצוננו.
 .6הדרכה – חדוה ,כמדריכה המובילה,
'סיפקה את הסחורה' .וגם לוי גבעון בו
נעזרנו חלקית ,תרם בייחודו ובדרכו.
 .7חוויית הכפר הכורדי (מסעדה)  -למרות
שהתפריט לא היה "גורמה" ,היה טעים
וייחודי .בחרנו באתר מתוך הסתכלות על
מכלול הסיפור ,החוויה וכן הציונות
שבעניין.
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אנו חושבים שיש לבדוק את רחשי הציבור
באופן מקיף ומקצועי יותר ,לפני שניגש
להמשך המפעל.
מכיוון שמניסיוננו ,נכון להיערך לביצוע
יותר משנה מראש ,הרי שהשעון מתקתק.
העברנו את רוח הדברים למזכירות ,וזו
התחייבה לפעול בהתאם.

 .11השתתפות עצמית – מוצע לבחון את
הנושא בפרספקטיבה חוזרת .אין זה סוד
שהצוות לא התלהב מן הרעיון
מלכתחילה .ידוע לנו על בודדים שביטלו
השתתפותם על רקע זה.
 .12ביטולי השתתפות  -יש לזכור שמלבד
ההתעסקות הנוספת של הצוות עם
'הפתעות של הרגע האחרון' ,לפעמים
מדובר בכספים שכבר שולמו ,או ישולמו
בכל מקרה ,וללא החזרים.

אנו מודים לחברים על האמון שניתן לנו.
לכל מי שסייע בביצוע מפעל הטיולים
שלוחה ברכת 'כאפיקים בעמק'.

ב .מה בעתיד?
צוות הטיול נהנה מאמון הציבור ,שיודע
לשדר זאת כבר שנים רבות .בשנים
האחרונות עולים קולות שונים ביחס לאופי
הטיול ומתכונתו .כמו כן ,רוב חברי הצוות
פועלים בו כבר שנים רבות ואנו חשים שיש
צורך לרענן את השורות ולתת מקום גם
לקולות אחרים ,וכן יש מי שסבור שמפעל
חברתי שכזה ,שהוא למעשה המפעל
החברתי המוביל בקיבוץ ,יש לערוך אחת
לשנה ולא כל שנתיים ,כנהוג.

בברכת חן הארץ ,צוות הטיול:
מאיר אלטמן ,טל בגלייבטר ,מיכל בר-לב
סופר ,יצחק ברוכי ,מתי אלטמן ,אבי
ששון.

לחברי ועדת הנופש
עם פתיחת עונת הקיץ והחופשות
בהחלט מגיעה לכם מילה טובה על דירות נופש נאות ומתוחזקות.
רואים את ההקפדה שלכם לרמת ניקיון גבוהה ,לאסתטיקה,
וחשיבה גם לפרטים הקטנים ,והכל למען רווחת החבר שבא לנפוש
בדירה.
אפילו לשקית עם בטריות  /סוללות חדשות דאגתם.
תודה ויישר כח!
משפחת אטיאס
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"לכל סיום יש התחלה חדשה ,ותמיד הפרידה היא קשה "...

(יעקב גלעד  /יהודה

פוליקר)

ברכות לבוגרי י"ב ,שנפרדו ממערכת החינוך הפורמלית,
וכעת פורשים כנפיים ,כל אחד לדרכו:
✓ אטיאס שלמה יוצא לשנת שירות ב"שלווה" בשכונת בית בגן בירושלים.
✓ אלטמן שני יוצא לשנת שירות במכינת אליאב ,במושב שקף.
✓ באוסי איתי יוצא לשנת שירות ב"רועה העברי" בכפר אדומים.
✓ בגלייבטר לביא יתגייס לצה"ל בחודש נובמבר (עוד נעדכן .)...
✓ כהן שני יוצאת לשנת שירות ב"מכינת העמק" ,בכפר רופין.
✓ פרל יובל יתגייס לצה"ל בחודש מרץ (נעדכן .)...
✓ שחף ריין יוצאת לשנת שירות במכינת "גל" בעכו .
מאחלים לכם ,מכל הלב
דרך צלחה ,מלאת סיפוק ומשמעות,
בה תכירו אנשים ומקומות חדשים
ותזכו להיות גם בצד הנותן והמעניק.
בטוחים שתצמיחו ותצמחו...
אנחנו כאן ,בשבילכם ,לכל דבר ועניין

אוהבים  -חברי ועדת הצעירים.

ברכות ,איחולי הצלחה וכל הכבוד לאהרון פרידמן מגרעין צבר
המתארח אצל משפחת יואב ואפרת בית אריה

לסיום מסלול ארוך ומפרך ביחידת הכלבנים עוקץ
גאים בך ואוהבים  -גרעין צבר ובית קבוצת יבנה.
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עדכון מ"צוות ביצוע"  /חנה שריד ,אבשלום ,סיון ,זוהר וניר
לאחר מכן זימנו את כל המשפחות הללו
לפגישות אישיות ,שהיו מרוכזות ביומיים
בהם הגיעו אלינו אנשי המקצוע .כל
משפחה נפגשה עם צוות שסייע למשפחה
בבחירה ובעיצוב הפנים של הדירה .הצוות
היה בנוי מנציג שלנו (חנה שריד  /ניר
גלס) ,נציג של חברת הניהול (משה  /ליעד)
ואדריכל ממשרד התיכנון (פיבקו).
לקראת הפגישה עם האדריכל ,המלצנו
למשפחות להתייעץ עם בני משפחתם ,ואף
לצרף אותם לפגישה ,ואכן חלק מהדיירים
נענו להצעה ,והגיעו לשיחה בליווי בני
המשפחה .נראה לנו חשוב לציין ששילוב
המשפחה בדיון מסייע מאוד בהיבט
האישי ובתחושת התמיכה .כאשר
משתתף בשיחה מישהו קרוב ,שרואה את
האפשרויות ומכיר את הצרכים ,הוא יכול
להאיר זוויות והיבטים נוספים מהצד,
והוא חופשי יותר להציע רעיונות אחרים,
עליהם המשפחה ולעיתים אף צוות
התיכנון כלל לא חשבו .כמו-כן,
ההשתתפות בשיחה מחזקת ומסייעת
לחלוק את האתגר של שיפוץ בית עם
מישהו אהוב וקרוב לך .כאן המקום לציין
שוב שאנחנו מעודדים מאוד את החברים
לערב את המשפחה ,שתהיה חלק
מהתהליך שאומנם הוא לא תמיד קל ,אך
בסופו של דבר הוא יביא הנאה ,התחדשות
ונוחות בבית.

"ביחד נוכל להתמודד מול כל אתגר שהוא,
בין אם הוא עמוק כמו האוקיינוס,
(סוניה גנדי)
או גבוה כמו השמיים".

כבר בתחילת הדרך ,המזכירות והצוותים
שהתוו את דרך העבודה בפרוייקט הבנייה
הנחו את 'צוות ביצוע' לפעול מתוך ראייה
שמטרת העל של הפרוייקט (מלבד בניית
ממ"דים) היא מיטוב שביעות הרצון של
החברים מדירתם .השקענו מחשבה רבה
איך לבנות תהליך שיאפשר גמישות מצד
אחד ,ומאידך ניתן יהיה למסגר אותו
בתוך גבולות שיקלו על החברים לצלוח
את תהליך השיפוץ והבנייה בצורה טובה
ונוחה ,עד כמה שניתן.
מתוך תפיסה זאת ,המזכירים ערכו סבב
של שיחות עם כלל החברים והחברות
הזכאים לדירה בשלב הראשון של
הפרוייקט ,ולאחר מכן הועברה ל'צוות
ביצוע' הרשימה של החברים הבוחרים
להישאר בדירתם.
בשלב הבא ,העברנו לנשארים בדירתם
את השרטוטים והתוכניות של ביתם,
בצירוף החלופות אותן ניתן לבצע ,וצירפנו
טבלה המרכזת את העלויות של החלופות
השונות .כל משפחה נתבקשה להיכנס
לתהליך מסודר של חשיבה והתייעצות,
ובסופו של דבר לבחור את האפשרויות
המועדפות עליה.
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תוך לחץ כבד של קבלן בשטח ,ולא תמיד
ההחלטות מתבררות כטובות ביותר.

השלבים הבאים העומדים בפנינו הם:
• פגישה אישית עם מעצב/ת המטבחים
של חברת סמגל (למי שבחר לשנות או
לשדרג את המטבח).

• דבר נוסף הוא צמצום עלויות – כפי
שכבר הסביר לציבור דרור שילאן
(מחברת הניהול שלנו" ,שילאן הנדסה"),
אומנם הקבלן מתמחר תוספות ביוקר,
אבל גם אז הוא מפסיד עליהן .קבלן תמיד
יעדיף לקבל תוכניות סופיות וסגורות
ולרוץ עם הביצוע ,בלי צורך להכניס
ולהוציא צוותים מהאתר .המשאב היקר
ביותר הוא כוח אדם וזמן (שני הדברים די
זהים) ,ולכן קבלן טוב שואף לבצע
פרוייקטים בדרך החלקה והמהירה
ביותר ,ולעיתים קרובות אפילו במחיר של
ביצוע עם חומרים מתועשים ,איכותיים
ויקרים יותר.

• הוצאת תוכנית חשמל סופית ע"פ
התוכניות שאושרו ע"י המשפחה.
• סגירת תוכניות וחתימת תיק השיפוץ
הספציפי.
לאחר התייעצות עם הרבה גורמים:
מתכננים ,מבצעים ומנהלים ,הגענו
למסקנה כמעט חד משמעית שתהליך
הביצוע צריך להתחיל רק לאחר סגירת
ה"תיק" של כל משפחה ,ז"א השלמת כל
התכנון ובחירת כל פרטי הגמר (בינוי,
מטבחים ,ארונות ,ריצוף ,צבע וכו').
אומנם תהליך כזה מעכב את תחילת
הביצוע ,אבל ...

לסיכום:
✓ אנחנו ממליצים לערב את בני
המשפחה ,כל אחד/ת במינון הנוח
לו/ה.

• הוא מאפשר קיצור משמעותי של זמן
הביצוע הכולל.
• הוא מוריד משמעותית את הלחץ של
המשפחה מהצורך לתת מענה דחוף
לקבלן שתקוע בשטח עם צוותים ,ולא
יכול להתקדם( .הרי רובנו ,כשקשה לנו
לקבל החלטה ,אנחנו דוחים אותה).
במקרה כזה קבלת ההחלטות מתבצעת

✓ לקבל את ההחלטות הנדרשות
במהירות האפשרית ,במטרה לסגור
את כל מה שנדרש.
מהתהליך
ליהנות
✓ לבחור
ומההתחדשות שתהיה בבית.
✓ לפנות אלינו שוב ושוב ,ככל שיידרש.
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תוכניות תרבות
להלן תוכניות הקיץ לחודשים יולי ואוגוסט:
ביום רביעי ,ז' בתמוז 10.7 ,סינמה קפה " -תפוחים מן המדבר" -במרכז יום בשעה .20.00
ביום חמישי ,ח' בתמוז" - 11.7 ,לילה לבן" -מגוון פעילויות מאוד איכותיות .מומלץ מאוד .פרטים
בלוח ועדת התרבות .החל מהשעה  ,20.30בשיתוף המתנ"ס ותושבי המועצה האזורית שלנו.
ביום רביעי ,י"ד בתמוז - 17.7 ,מוזמנים לעיר האוהלים ,קמפינג קיבוצי בדשא החופות ,ולארוחת
ערב חודשית .פרטים בלוח המודעות .הצוות :ורד גרוס ,מיכל שליסלברג ,רני ששון.
ביום רביעי ,כ"ח בתמוז - 31.7 ,סינמה קפה " -המשגיחים" ,בשעה .20.00
ביום רביעי ,ו' באב – 7.8 ,סיור "בעולמם המסקרן של החרדים בירושלים" בשעות הערב.
פרטים בהמשך ,וגם בלוח המודעות.
ביום חמישי ,י"ד באב 15.8 ,נחגוג את ט"ו באב ,ערב מהנה עם הרבה אהבה למבוגרים.
פרטים בהמשך.
ביום שישי – כ"ב באב ,23.8 ,החל מהשעה  ,10.00מוזמנים להפנינג בבריכה עם מגוון פעילויות.
מיועד לכולם ,כולל נכדים ואורחים .זו פעילות לסוף החופש.
בשיתוף החינוך ,הגיל ה 3-וועדת התרבות.
תודה רבה לצוות פתיחת אירועי הקיץ ,לדוסי אלטמן שעושה זאת בנאמנות רבה כבר כמה
שנים ,לקמה מרמור ,ניר גלס ,לעוזרים :עמית חפץ ,חיה גדיש ,רעות בית אריה ,לתורני
החיסול ,לנוער היקר שלנו ולכל מי שעזר ,עוזר ויעזור .
היה ממש כיף .מאוד נהנינו .תודה על ההשקעה והרצון הטוב.
מעריכים מאוד ,ועדת התרבות.
מאחלים קיץ מהנה ובטוח לכולם  -ועדת התרבות.
הרצאה בנושא

מכלול הזכויות המגיעות לניצולי שואה
תתקיים ביום ד' ,ז' בתמוז 10.7.19 ,בשעה  17:30במועדון לחבר הוותיק בניר גלים ,ברח'
המייסדים (ליד בית הכנסת) .מתנדבי העמותה יסייעו למעוניינים למלא דפי איסוף מידע,
לשם בדיקת זכויותיהם וייעוץ במיצוי הזכויות.
המחלקה לשירותים חברתיים במ.א .חבל יבנה (לילך  ,)08-8622104יחד עם עמותת אביב
(עמותה המסייעת בתחום).
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פעילויות המועצה האזורית
ארוע
לילה לבן 21:00 :הרב אברהם סיני
 22:00סדנאות בחירה:
יוגה צחוק ,סדנת טאי צ'י ,סדנת  /מופע תיפוף
סרט "מבצע סבתא" ,מפגש עם הבמאי דורון שאול
"לא סתם סיפור"
תיאטרון מידטק
הצגה לילדים בנושא ספרים
אירוע קיץ לנשים
" 20:00שני עולמות סותרים ואמת אחת"
גיטי פורגס היא כוריאוגרפית חרדית ,אמא ל 5-ילדים
והמקימה של להקת מחול .גיטי מתעסקת במתח שבין
פוריות ליצירה ומזמינה את הקהל לקחת חלק פעיל
ולשוב לתנועה הטבעית של הגוף.

" 21:15אשה אחת ולתמיד" סטנדאפ עם צופיה
לקס .שחקנית סטנד-אפ  ,על חיינו הבלתי מתפשרים....
החיים בסרט "תפוחים מן המדבר"
בסיומו  -שיחה עם השחקנית
מורן רוזנבלט
מאבק של בחורה בת  19מבית חרדי .מעבר לסיפור
המשפחתי ,מתנהל עימות בין שתי תפישות עולם
המייצגות שתי מציאויות קיצוניות בהוויה הישראלית.

תאריך
יום חמישי
ח' בתמוז
11.7.19

מקום
בקבוצת יבנה

יום שני
ה' בתמוז 8.7
17:00
יום שלישי
ו' בתמוז
9.7.19
כרטיס₪ 40 :
אזרחית
ותיקה20 :
ש"ח

אולם בני דרום
()₪ 15
גיל +4
בהיכל התרבות
בגבעת
ושינגטון
בשעה 19:00
קבלת פנים
וכיבוד קל

ביום רביעי
ז' בתמוז
10.7.19
בשעה 20:00

במרכז היום
בקבוצת יבנה

שתדעו לכם
אחות כוננת בליל שבת – אורית פרל ובשבת – אחות בית סביון
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
יום שלישי 13:00-10:00
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
בר המצווה של טל פניני יתקיים בשבת פרשת בלק ,י' בתמוז ()13.7
בשבת זו דירות האירוח יעמדו לרשות בעלי השמחה ככל שיידרש.

בת המצווה של יערה איתן תתקיים ביום שני ,י"ב בתמוז
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(.)15.7

חסכונות  /שיבטה טויו
כְּ שֶׁ ְּמ ַגלִּים כְּ ל ַפי אֲ ִּדיבּות
אֲ נִּ י מַ פְּ ִּקידה אֹותּה עמֹק בְּ ִּלבִּ י
כְּ ִּחסכֹון.

כְּ שֶׁ באה בְּ ִּדידּות
אֲ נִּ י מֹושֶׁ כֶׁ ת מֵ הַ ִּחסכֹון
חֹותי.
וְּ שבה ֶׁאל ֹכ ַ

גַם ַאתה  -חֲ סְֹך כְך מֵ עַ כְּ שו
יֹותר חשּוב ִּמ ֶׁפנְּ ְּסיה.
זֶׁה הַ ְּרבֵ ה ֵ

(מתוך ספר השירים "הבוקר בא תמיד" מאת שיבטה טויו,

תרגום מיפנית :איתן בולוקן ,הוצאת לוקוס ,עמ' .)41
כתובת המערכת  bimkomon@gmail.comקבלת כתבות והודעות עד "רביעי בארבע"
בקהילנט או/ו בדף הפייסבוק "קיבוץ יבנה".
מבית ממומלץ לקריאה בגרסה צבעונית16 ,

