שבועון קבוצת יבנה
י"ט בשבט תשע"ו
()29.1.16

"וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל-מ ֶֹּשהִ ,הנֵּה ָאנֹּכִ י בָּ א אֵּ לֶיָך בְּ עַ ב הֶ עָּ נָּן ,בַ עֲבּור יִ ְּשמַ ע הָּ עָּ ם בְּ ַדבְּ ִרי עִ מָּ ְך[ "...שמות י"ט,ט']

מעמד הר סיני  -ציורו של פרופ' ישיעהו ירניצקי

פרשת "יתרו"
הדלקת נרות 16:49 :צאת השבת17:51 :
שבועון מספר 1181
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פרשת "יתרו"
ליל שבת
הדלקת נרות
16:49
מנחה ,קבלת שבת וערבית
לאחר התפילה  -שיעורו של יאיר חיות
שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – ניר ישי

08:00

תפילת שחרית
לאחר התפילה והקידוש – שיעורו של אייל זנה

09:30
09:30

תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל
תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

12:45
12:50

תהילים לנשים  -בבית המדרש
שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות

13:00

משק י לדים פתוח לביקורים למשך שעה

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:30

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה.

13:20

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי
תפילת מנחה קטנה  -זמן כניסת השבת
שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה

17:51
21:00

צאת השבת
אסיפת חברים

עשה לך רב וקנה לך חבר
הציבור מוזמן השבת לאחר התפילה לקידוש לכבודו של חברנו

אייל זנה
לציון סיום הבחינות לקראת הסמכתו לרבנות
שהשמחה במעונם
מזל טוב למשפחת דיוד ונורית וולף לרגל הודעתה המשמחת של טל על
בח"ל נתי רוט.
כוונתה לבוא בברית הנישואין עם 2

נקודה למחשבה מהפרשה
בעיון ראשוני בפרשה נראה כי שמה של
הפרשה נותן מקום לתהות ולשאול מדוע

יתרו רואה את משה שופט את העם
מבוקר עד ערב ואומר לוֹ" :לא-טוֹב

"זכה" יתרו שתיקרא פרשה על שמו?
יתרו ,כפי שאנו יודעים ,היה גוי עובד

הַ ָּדבָּ ר אֲ שר אַ ָּתה עֹשהָּ .נבֹל ִּתבֹל גַם-
אַ ָּתה ,גַם-הָּ עָּ ם הַ זה אֲ שר עִּ מָּ ְך :כִּ י כָּ בֵ ד

עבודה זרה ,ודווקא הוא קובע את שמה
של הפרשה?

ִּמ ְּמָך הַ ָּדבָּ רֹ ,לא-תּוכַ ל ֲעשֹהּו לְּ בַ דָך"
(שמות י"ח ,י"ז-י"ח).

בייחוד שזו פרשה כה מהותית וחשובה
בחייו של עם ישראל ,בה מתואר מעמד

יתרו מוכיח את משה בהתנהלות הנהגת
העם ,אולם מיד לאחר מכן הוא מייעץ

הר סיני וקבלת התורה שמלווה אותנו
כעם כבר אלפי שנים .ומדוע משה

לו" :וְּ אַ ָּתה תחֱ זה ִּמכָּל-הָּ עָּ ם ַאנְּ ֵשי-חַ יִּ ל
ֹלהיםַ ,אנְּ ֵשי אֱ מת שֹנְּ אֵ י בָּ צַ ע;
יִּ ְּראֵ י אֱ ִּ

ואהרון לא זכו ,שתקרא פרשה על שמם?
אך כשאנו מעיינים בפסוקים ,יתרו

וְּ ַש ְּמ ָּת ֲעלֵהם ָּש ֵרי אֲ ל ִָּּפים ָּש ֵרי מֵ אוֹת,
ֲשרֹת.
ָּש ֵרי חֲ ִּמ ִּשים וְּ ָּש ֵרי ע ָּ

מצטייר לנו כדמות המעוררת יחס של

הָּ עָּ ם בְּ כָּ ל-עֵ ת ,וְּ הָּ יָּה כָּל-הַ ָּדבָּ ר הַ ָּגדֹל

כבוד וחיבה.

יָּבִּ יאּו אֵ ליָך וְּ כָּ ל-הַ ָּדבָּ ר הַ ָּקטֹן יִּ ְּש ְּפטּו-

אנו רואים אדם זקן ונכבד העוזב את

הֵ ם; וְּ הָּ ֵקל מֵ עָּ ליָך וְּ נ ְָּּשאּו ִּא ָּתך"ְּ (שם,

ביתו ומרחיק נדוד אל לב המדבר לחזות

י"ח ,כ"א-כ"ב).

במו עיניו בעם היוצא ממצרים .היה לו

יתרו מלמדנו שתוכחה ועמידה על

חשוב באופן אישי להודות ולהלל לקב"ה

טעויותיו של אדם היא דבר חשוב

על הניסים שעשה בכל התהליך של
יציאת בני ישראל ממצרים.

להמשך התנהלות תקינה ,אך חשוב לצרף

וְּ ָּש ְּפטּו את-

אל התוכחה ייעוץ והכוונה כיצד להתנהל

בנוסף אנו יכולים ללמוד מהפסוקים על
דמותו של יתרו ,שמעבר לרצון להיות

נכון .וזאת על מנת לשמור על חוזקה של
המערכת וההנהגה ולא להחלישה.

שותף בניצחון עם ישראל על המצרים
הוא בא לעזרתו של משה בהנהגת העם

שבת שלום

עמייעל גורליק

ומשמש לו כמכוון ויועץ מניסיון חייו.
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"ראשית חכמה – קנה חכמה" -
מהנעשה בספריית בית עקד
השבוע ,בעוברי על קלסרים של ארכיון

יותר פעילויות .בדרך כלל אני לא בעד

ספריית בית עקד ,נתקלתי בכתבה של

החזרת השטחים הכבושים ,אבל הפעם

מלפני

כן ....לחילופין ,אולי הרחבת המבנה או

כשלושים שנה ,בה הוא מדווח על

בניית עוד קומה עשויים לתת מענה טוב

הנעשה בספריית בית עקד .יצחק אשר,
לד ור אשר לא ידע ...היה ממייסדי

יותר לצרכים :מרכז למידה פעיל,
פעילויות לימוד חינוך ותרבות ,אפשרות

ספריית בית עקד ומנהלה הראשון,
ובימים אלו מלאו  20שנה לפטירתו.

להוסיף ספרים חדשים מבלי לבצע
דילול אכזרי מדי ,ועוד.

יצחק מתאר בכתבה את הקשיים שהוא
עומד בפניהם ביום יום .נדהמתי לגלות

בגלל בעיות של חוסר מקום ,ושאיפה
בארכיטקטורה
מפגיעה
להימנע

עד כמה חלק גדול ממה שהוא מתאר
נכון גם היום ,החל בקושי בקבלת

הייחודית של המבנה ובעיצובו ,אנו גם
נאלצים ,במסגרת שיפוץ מתוכנן שאושר

שירות ,תקציב ומימון ,וכלה בבעיות של
צפיפות וחוסר מקום לספרים ,קושי

בתקציב ,לצמצם את מספר תאי
השירותים .במצב הקיים יש שני תאי

בדילול הספרייה מספרי עיון ,ובפרט
מספרים בתחום היהדות ,והצורך לקדם

שירותים לנשים ושניים לגברים .לצורך
שיפוץ והנגשת השירותים יצומצם

תוכנית להרחבת בית עקד.

מספר התאים מארבעה לשלושה .יהיה

גם אני רוצה לשתף אתכם ,הציבור,

תא אחד לגברים ,אחד לנשים ,ותא אחד

בכמה דברים ,וקודם כל בכך שכבר

לנכים .אין זה מצב אידיאלי ,אך זו

מתחילת עבודתי בספריית בית עקד

הדרך היחידה שמצאנו כדי לאפשר

העליתי בישיבות ההנהלה את הצורך
הזה בהרחבת הספרייה .בינתיים ,מאז

הנגשה לנכים מבלי לחרוג מקו הבניין.
בקשה נוספת לשיפוץ באה מכיוון מרכז

הכתבה של יצחק אשר ,מצד אחד שטח
הספרייה רק הצטמצם לטובת ארכיון

הלמידה ,אשר פועל בספרייה מזה כמה
שנים ,ליצור פינות למידה פרטיות

הקיבוץ הדתי ,ומצד שני הצרכים
גדלים ,מתווספים ספרים חדשים ויש

ושקטות בספרייה .בקשה זו אף היא
נדונה בדיוני התקציב ,ולגביה הוחלט

יצחק

אשר

ז"ל

ב"מבית"
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שיהיה דיון נוסף .נכון להיום ,האולם

המרכזי

המרכזי של הספרייה הוא מרחב פתוח,

פונקציונאלית ועיצובית ,וצריך להיבחן

עם רמה מסוימת של פרטיות ב"כוכים"

בזהירות רבה .בנושאים אלו נדון בע"ה

אשר אינם סגורים אקוסטית .כמו כן יש

גם בהנהלת ספריית בית עקד.

את חדר ספריית הגיל הרך (מה שהיה

לסיום אני מבקש להדגיש ,אנו שמחים

בעבר חדר זיכרון) ,אשר בו יש רמת

לארח בספריית בית עקד את מרכז

פרטיות גבוהה .זהו חדר רב-תכליתי

הלמידה ופעילויות נוספות רבות של

ומאוד מבוקש .הוא משמש כחדר
למידה ללימוד פרטני ולקבוצות לימוד,

למידה ,חינוך ותרבות ,גם אם קשה
ו צפוף .לעתים פעילויות ואינטרסים

וגם כח דר לישיבות ,לימי עיון ,לסדנאות
ועוד .ספק אם חלוקת החדר לשלושה או

שונים מתנגשים ,ואנו מנסים לתמרן
ולתאם ביניהם .חשוב לנו שהמקום

לארבעה חדרונים קטנים וסגורים
אקוסטית היא המענה האופטימלי

יהיה חי ותוסס ,והוא אכן כזה.
שיהיה לכולנו חורף טוב ורטוב!

למרכז הלמידה .לעומת זאת היא עלולה

שבת שלום!

לפגוע קשות בפונקציונליות שלו ולהיות

יהודה

הרעיון לסגור כוך
בכי יה לדורות...
אחד או יותר במרחב הפתוח של האולם

chef10@walla.co.il
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גם

הוא

יוסף

בעייתי

(צ'ף)

מבחינה

-

הכנסת ספר תורה בבית הספר התיכון

ספר התורה נתרם ע"י הדודה ,אסתר מזרחי ,אישה חשוכת ילדים ,לבית הכנסת
"שערי רצון" של עדת הכורדים בשכונת נחלאות .בית הכנסת כבר אינו פעיל וגבאי
בית הכנסת ביקשו להעביר את ספר התורה למוסד חינוכי שיקרא בו מדי שבוע.
שמעון כהן ,אביו של חברנו אלי כהן ,יזם והוביל את החיבור בין בית הכנסת
בנחלאות לבית ספר התיכון בקבוצת יבנה שבו לומדות נכדותיו .בית הספר נעתר
וקבל בברכה את היוזמה.

מנין הבוקר חוזר לשעתו המקורית
למחרת שבת פרשת משפטים ,יום ראשון כ"ח בשבט 7.2
יחזור מנין הבוקר לשעתו המקורית 05:45
הגבאים
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"ט"ו בשבט הגיע ,חג לאילנות!"
כולכם מוזמנים
לנטיעות המסורתיות לכבוד החג!
ביום שלישי ,כ"ג בשבט2.2 ,
בשעה 16:00
בדשא ממול בית מהו"ת
 במידה ויירד גשם ,האירוע יידחה למועד אחר.

ועדת תרבות וצוות הנוי

צעירי יבנה שלום
נשמח להיפגש אתכם במוצ"ש הקרוב ,פרשת יתרו
בבית עקד  ,בשעה ( ,19:00מוקדם כדי לא לגזול לכם את הערב)
לשיחה על הציפיות מוועדת צעירים ,מחשבות ,בקשות ורעיונות.
נקיים את המפגש על כוס קפה/תה ,עוגה ומרק חם.
מחכים לכם בשמחה.

ועדת צעירים
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משולחנה של מרכזת ענפי שירותים
שירות העברת טלפונים ניידים לתיקון




במעבדה סלולרית  -נושא מכשירי הסלולר
לחברים בקבוצת יבנה עבר כמה גלגולים
בשנים האחרונות ,עד המצב הנוכחי בו




המוצר (על תיקוניו) מתוקצב לחברים מדי
שנה בתקציב האישי ,וכל חבר רוכש את

שמכם המלא
מספר טלפון בו אפשר להשיג
אתכם (לא המספר של המכשיר
המקולקל)...
סיסמא של המכשיר (אם יש)
פירוט התקלה

הדגם הרצוי בעיניו וגם אחראי על תיקון

שמחה יעביר את המכשיר למעבדה ומשם

המכשיר .עם סגירת "עדי סלולר" ,אשר

יתקשרו

התיקון

סיפקה לנו אפשרות נוחה לתיקון המכשירים

והעלויות .מי שמעוניין יכול לראות את
רשימת התיקונים האפשריים ,כולל עלויות,

אליכם

את

לתאם

שלנו קרוב לבית ,עלתה בוועדת השירותים
השאלה האם וכיצד נוכל להמשיך לתת
שירות לחברים בנושא זה ,במיוחד נוכח

.www.maxphone.co.il

הקושי של חלק מהחברים לנסוע מחוץ

הנקובים שם תינתן לנו הנחה של .10%

לקיבוץ לצורך תיקון המכשיר .על כן הוחלט

ההסכם הוא בין החבר למעבדה ,והתשלום
עבור התיקון יתבצע באמצעות כרטיס

באתר

לבחון אפשרות לתת לחברים שירות של
העברת מכשירי סלולר לתיקון במעבדה

של

המעבדה
על

באינטרנט
המחירים

האשראי של החבר ,טלפונית .לא תינתן
אפשרות לתשלום וחיוב באמצעות קבוצת

חיצונית באמצעות נהג הבית .המתווה
המוצע הוא ששמחה ברלב יעביר את

יבנה.
בתום התיקון ,שמחה יחזיר את המכשיר

המכשיר המקולקל למעבדת "מקספון"
ברחוב הרצל  194ברחובות (טל08- :

לחנות ,ואפשר יהיה לאסוף אותו משם.

 ,)6325003ויחזיר את המכשיר באותו יום או

חשוב להדגיש שלקבוצת יבנה אין אחריות

למחרת .אם מדובר בתיקון ארוך יותר,
המצריך העברת המכשיר למעבדה אחרת,
החבר יקבל טלפון חלופי מ"מקספון" .את

על טיב התיקון או מחירו ,אבל נשמח לשמוע
תגובות על השירות שקיבלתם ,כדי לדעת
אם להמשיך לעבוד מול מעבדה זו ,וכן

שמחה אפשר לפגוש בכל בוקר בשעה 7:10
בחנייה של רכבי החירום ,סמוך לבית סביון
(בתחנה המקורה) ,ולתת לו את המכשיר.
חשוב להקפיד לשים את המכשיר בשקית או

לקבל הצעות לשיפור או ייעול השיטה.
לאחר כמה שבועות נבחן בוועדת שירותים
מחדש את השירות ונודיע אם יהיה שינוי.
לנוחותכם – תמצית הפרטים לעיל יופיע גם

ועליו

על מודעה בדלת של הדואר .תודה לשמחה
ברלב על ההירתמות לנושא.

במעטפה ולהכניס לתוכה פתק
הפרטים הבאים:
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המהלך ,כל אחד בתחומו ,ועל כך תודה רבה

איחוד חנות-חצרנות

לכולם .כל מהלך של שינוי דורש סבלנות
ונשמח לשמוע את התייחסותכם ,כדי ללמוד

כצעד ראשון (כך נקווה) ל"איחוד חנויות"
ביום מן הימים ,אנחנו מתחילים באיחוד

ולשפר .בהזדמנות זו ,תודה לאריה ברנע על
שנים של ניהול ענף החצרנות ,וליפעת וולף

וירטואלי (ובחלקו פיזי) של החנות
והחצרנות .המהלך טומן בחובו שינויים

ששימשה בתפקיד עד ימים אלה.

ארגוניים פנימיים ,אבל החברים ירגישו
בשינוי בעיקר בשל מעבר הדרגתי של חלק

סקר מדידות מטעם המועצה

מהמוצרים מהחצרנות לחנות ,כאשר בראש
ובראשונה הכוונה היא להקל על החברים

המועצה האזורית החלה בביצוע סקר
מדידות ,תיעוד ומיפוי של הנכסים באזור

ולשפר את השירות .נבהיר כי אין שינוי
בנושא החיוב עבור מוצרי החצרנות .עדנה
תדהר תהיה מעתה אחראית על הרכש של
החנות והחצרנות ,ודביר ליברמן ,המגיע

שיפוטה לצורך חיובי ארנונה .במסגרת זו,
בתיאום עימנו ,יגיעו סוקרים במהלך חודש
פברואר לבצע מדידות של הבתים והמבנים
בקיבוץ .ככל שנידרש לכך ,נפנה מראש

אלינו לשנת בית ,יהיה חלק מצוות החנות

לחברים המתגוררים בדגמי בית שונים ,כדי

ואחראי על החצרנות .בעתיד הקרוב,
בעזרתו של דביר ,אנחנו מקווים גם להקים
שירות של הזמנה והספקה שבועית של

לקבל הסכמתם לבצע מדידות גם בתוך
הבתים.
ומילה לסיום

מוצרי החצרנות לענפים השונים .מכיוון

למי שלא ראה בשטח ולמי

שהחנות פתוחה יותר שעות וזמינה יותר,
וכצעד ראשון במהלך ,חשבנו שנכון להתחיל
להעביר מהחצרנות לחנות מוצרים שהם

הכתבה
את
שפספס
ב"אצלנו בחצר" ,דני הרץ ,בעזרתה של
אפרת עפרוני ,החל לצייר "תמונות

דחופים וחיוניים ,ושלא בקלות ניתנים
ל"השלמה" מהשכנים ,ולכן העברנו כבר
בשבוע שעבר לחנות את כל המזון לתינוקות,
והצעד הבא יהיה להעביר את הטיטולים .עם

יבנאיות" על המיגוניות .מיגונית ראשונה,
החבויה בינות לצמחיה סבוכה ,עושה כבוד
לענף הנוי ,והיא נמצאת סמוך לכביש העוקף
באזור הקומתיים הצפוני .המיגונית הבאה

הזמן ,נמשיך לבחון את הנושא ,בכפוף
כמובן גם למגבלות המקום ושיקולים
נוספים .לצורך כך אנחנו מרחיבים את

בתור היא זו הסמוכה למכבסה ,והציור
המתוכנן יזכיר לנו שפעם היתה שם מאפייה.
תודה לדני ואפרת על ההשקעה המבורכת,

שטחי המדף בחנות ,והמשרד של עדנה יעבור

שתורמת

יופי.

לחדר פדיקור לשעבר ,ששימש עד עכשיו
כמחסן .חברים רבים מסייעים לנו בקידום

שבת שלום,

לנו

גם

מורשת

וגם

נעמה סולטניק
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על הישורת האחרונה
שלא נאמר עד עכשיו ,אלא שימוש
במילים אחרות שאולי הן יצליחו לחדור

לא בטוח שמשה יעלון ,שלפחות בעיניו
הוא שר בטחון ראוי ואחראי ,יוכל לעצור
בקרוב את מעוף הטילים שעלולים
לנחות עלינו מכיוון האזור הכי צפוף

ללבבות ויניבו בחירה נבונה בסופו
של התהליך:

בעולם .ובינתיים ,אנחנו בונים
והורסים ומשקמים קיבוץ כאילו שיש

לאלו שבתוך תוכם כן חוששים
להשקיע סכום כסף גדול,

לנו את כל הזמן שבעולם .מדברים את
עצמנו לדעת .מה שהתחיל לפני שנים

לאלו שעבורם פרק זמן של למעלה מעשר
שנים במרכזו של פרויקט בנייה הוא על

אחדות כרצון לגיטימי לגונן עלינו בפרק
זמן ועלות סבירים ,התפתח די מהר

גבול ההרפתקנות ,ומטבע העולם לא
כולם יזכו,

להצעה מרחיקת לכת של תכנון יישובי
מקיף .אין בינה לבין הצהרת הכוונות

לאלו שעדיין לא הפנימו שהמורחבת
עלולה להוליד שכנויות לא טבעיות

הראשונית דבר וחצי דבר ,וכל תכליתה

באותו בניין ,בין צעירים לבין ותיקים

היא שדרוג השכונות למגורים .ככה זה

שיעדיפו להישאר בביתם ,אלא אם כן

כשהארנק שלנו מאיים להתפוצץ.

נשאיר אותם שיתמודדו לבד וזו בסך

היום עומדות להצבעה ארבע הצעות.

הכל בעייה שלהם,

חולשתה של ההצעה המצומצמת היא

לאלו שלא יורדים לחשיבותו של מרקם

בגרימת צפיפות בלתי נסבלת בין הבתים.

חיים שנארג בעמל רב בין שכנים לאורך

גם היום המרווחים במקומות מסוימים
נעים בין קשים לבין בלתי אפשריים בכל

שנים ואנחנו במו ידינו עלולים לפרום
אותו.

קנה מידה .הדעת לא יכולה להתיישב עם
הוספת ממ"דים ומרפסות ,אלא אם כן

ההצעה המאחדת היא פרי פיתוחו של
חבר אחד ועל אחריותו .אחרי המושגים

נרצה להתחרות עם רצועת עזה על
המקום הראשון בצפיפות .לכן אין

איחוד ואחדות מסתתרות כוונות טובות,
בתנאי שיש מכנה משותף בין כוחות

להתפלא שהיא לא זוכה לתמיכה ,לפחות
לא מפי הדוברים באסיפות החברים.

שונים שמסכימים לוותר על עמדות כוח
ולחפש את המאחד ולא את המפלג.

בהצעה המורחבת יש יותר שאלות מאשר

נשאלו עליה כל כך הרבה שאלות

תשובות ,הגם שיש לה יתרונות קלים על

באסיפה הקודמת ,חלקן טכניות וחלקן

פני המצומצמת .בשלילה שלה אין חדש

בעניינים של מהות .איש לא גילה ולו
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סממן קלוש של התלהבות או הזדהות

על כנו גם בעתיד .מי אנחנו ,מה אנחנו

עם ההצעה .דומה שתוכן ההצעה רחוק

בלי הדבק המיוחד הזה.

מאוד מהכותרת המפתה.

זו לא סיסמא ריקה מתוכן .היא המהות,

ונותרה ההצעה הרביעית ,ללא כותרת,

היא סם החיים שייתן גם בעתיד הנראה

בניית

לעין טעם וכוח לישיבתנו כאן .כוחה

קצרה

ותמציתית,

שעיקרה

ממ"דים בלבד בבתים הדו קומתיים

בשמירת האחדות ,בשמירה על השוויון.

ומעליות .רוב החברים מתגוררים בבתים

נכון ,בקבלתה ייגרם ציפוף בין הבתים.

האלו ,ובטיפוסים אחרים של בתים ייבנו
ממ"דים ושינויים אחרים כפי שמציע

אבל בהעמדה נכונה של הממ"דים ,לא
שבלונית ,בשינוי של מתווה שבילים,

צוות הבינוי .יתרונותיה הבולטים של
ההצעה הם העלות הכספית הנמוכה

יכולה להתקבל תוצאה שהחברים יכולים
לקבל אותה ולהתלכד סביבה .יהיה קצת

יחסית ,בעיקר מול ההצעה המורחבת,
שמירה על אורח חיים סביר במשך

יותר צפוף ,אבל הלב יתרחב ,שהצלחנו
להתגבר על חלומות ולחזור לקרקע

תקופת הבנייה ,והותרת מרקם החיים

יהודה מרוז

המציאות.
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זה מפחיד אותי – 2

(המאמר הקודם הופיע לפני שבועיים וכתבה אותו מיכל רפל)

באסיפה האחרונה העליתי את ההצעה

הכספי יצא מהבקבוק ,כאילו שעוד לא

"המאחדת" .חשבתי שהיא נכונה וכך
ניסיתי להציג אותה ,אך התגובות

החלטנו על קרן חיים ואין בונוס (אה ,אז
זה היה שד שנשאר בבקבוק .רק

היו קשות .הצופה בשידור
הטלוויזיוני של "מה היה

הכסף יצא ולא נתן לשד לצאת...
הבנתי) .אכן" ,צפויים לנו ימים

באסיפה?" אינו יכול להתעלם מכך

סבוכים" ,הכריז אותו חבר.

שההצעה הצליחה להפחיד ובסופו של

חבר קם ובסוף דבריו כבר לקח אותנו

דבר ,כבומרנג ,הצליחה להפחיד גם
אותי .שאלתי את עצמי :האם שגיתי?

צעד קדימה ,והנה אנחנו לפתחו של שיוך
דירות המוני ,ובעוד מספר ימים החברים

איפה שגיתי?
הותקפתי בשצף קצף ,העובדות כבר

מתחילים להשכיר חדרים בתוך ביתם.
רעיון לא רע בהתחשב בכך שבתמורה ,כך

החלו לבלבל את הדוברים ורובם ככולם

חשבתי ,השוכרים יביאו לנו את הקרטון

נטו להציג מצב אפוקליפטי .עברנו את

מהמיני ,יזרקו כביסה ,יביאו כביסה,

ההפרטה של קומקום המים החשמלי,

יטפלו בגינה ,ינקו מדרגות בקומתיים

עברנו את ביטול הלינה המשותפת,

ויכוונו שעוני שבת ועוד ועוד ,כיד הדמיון

הפרטנו את העיתון אבל הפעם מדובר

הטובה.

כמעט וללא ספק בחורבן הבית ,צלם

וחבר נוסף קם ואמר שאם ההצעה הזו

בהיכל .הספינה החזקה עומדת בפני משב

מתקבלת ,זה סוף הקיבוץ כפי שאנחנו

רוח עז ומחשבת להישבר .מי שמציל

מכירים אותו.

אותה הם מלחיה שהתעוררו כולם
וקולם.

אחרי מסע כזה של דה-לגיטימציה של
הצעתי ,וכי אחרי כל זאת יעלה על

אך סיימתי את דברי ,החל מסע הפחדה
(ואעלה מספר נקודות ולא אעריך) :חבר

דעתכם שלא אצא מפוחד?
באסיפה הקרובה

ביקש בדבריו להשוות ,שומו שמיים ,בין
הפרטה של השקעה בשווי של  2מיליון ₪

באסיפה הקרובה ,אופתע אם לא יקום
חבר ויאמר שאנחנו במדרון חלקלק.

(רכישת גנרטור לשכונה המערבית) לבין

ואולי הפעם מישהו סוף סוף יקום ויאמר

הפרטת השקעה בבנייה הגדולה פי מאה

שאני יורה בתוך הנגמ"ש ,כי אם לא

ויותר .ועוד הכריז קבל עם ועדה שהשד

אמרנו את זה  -מה עשינו?
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אם זיכרוני אינו מטעני ,את הודעה על

מוצר השווה בערכו מבחינה רעיונית

סוף דרכו של הקיבוץ שמענו כבר כמה

לעיתון ,שגם הוא בזמנו נחשב לקו

מימי

הלחימה האחרון ,ובזה אנחנו שוגים

קומקום המים החשמלי ,דרך ביטול

בעצם הגישה .קדושת המוצר מבלבלת

ההלנה המשותפת ,עבור בעיתון ועד הנה.

אותנו והפער הנורא ואיום אינו גורם לנו

ומה קרה? כמה אנחנו מוכנים היום

לחשוב אחרת ,ולדעתי זה משהו רע.

לעשות את הדרך חזרה?

בעוד מספר ימים נשלשל פתק לתיבת

בימים האחרונים הפחד אוחז בגרוני.
חשבתי להוריד את ההצעה אך במחשבה

הקלפי .שם ,ברוגע ובענווה ,כל אחד
יצביע לפי צו מצפונו.

שניה דחיתי זאת .יש לי מעט אחריות
לאותם חברים שכן הביעו תמיכה

מראש לא הייתה לי כוונה לנטוש את
הזירה הלוהטת ,אך בשבועות הקרובים

בהצעתי ואיני יכול לדעת כמה הם מונים.
אני מניח שקול התומכים ,לאור

לא אוכל להיות שותף פעיל באסיפת
החברים וזאת מסיבות אישיות.

המתקפה באסיפה ,לא יישמע .ומי שבכל

אני מזמין את אלה שבעד הנגד ונגד

זאת יקום לדבר יכול להיחשב כאמיץ ועז

הבעד לבוא ולשוחח ,ובתנאי שזה לא

נפש.
לעצם ההצעה  -יש מה לתקן ,וזאת

דרך כוונות הרובה אלא דרך הכוונות
הטובות.

היצעתי לעשות במסגרת התוכנית
המפורטת שתוגש לאסיפה בבוא היום.

החליטו טוב וטוב יהיה

פעמים

בעשורים

האחרונים.

שמשון

אישית ,אני חושב שההצעה מכילה
ומתחשבת ,אך כנראה שלא הצלחתי
לשכנע את הציבור .לצערי ,במסגרת מסע
ההפחדה היו מי שירו ללא אבחנה ,גם
יריות באוויר וכמעט לכל כיוון ,וצר לי על
כך.
קדושת המוצר
אני חושב שקידשנו את הבית החדש,
מוצר ששוויו רב (כמיליון וחצי  ,₪כבר
אמרנו?) ושמנו אותו על המדף כאילו הוא
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בישיבת מזמו"ר
לאיתור

מזכ"ל

וכן

המתווה

במילים חמות וטובות נפרדו חברי

צוות

המזמו"ר ממזכ"ל התנועה היוצא נחמיה

לפעולתו .כמו כן ,אושר מינוי צוות מש"א

רפל .נחמיה סיכם שמונה וחצי שנות

תנועתי מחודש ועודכנו ואושרו הגדרות

פעילות עניפה ומגוונת ,בה חידש את פני

התפקיד של הצוות .במזמו"ר התחדשנו

התנועה והעשיר את עשייתה ,תוך

גם בפעילים חדשים למזכירות הפעילה:

הרחבת מספר החברים בה והשקעה
גבוהה בקשרי החוץ של התנועה; בתחום
החינוך לערכים; חיזוק חיבור הצעירים
לתנועה והקמת מוסדות חדשים תחת

גיל הס ,חבר שדה אליהו ,נבחר לרכז
פיננסי ויחליף בחודש אפריל את ידידיה
צור .יצחק קרליבך ,חבר משואות יצחק,
נבחר לרכז חינוך ,בטחון ויג"ל ,ויכנס

כנפי התנועה .כמו כן ,הוזכרו לטובה

לתפקידו בתחילת חודש פברואר .נאחל

שבתות העיון המגבשות ומרחיבות הדעת
שנחמיה ארגן בטוב טעם ,ועזרתו
בהוצאה לאור של ספרים חשובים

לשניהם הצלחה רבה בתפקידם .בסיומה
של הישיבה הציגה המזכירות הפעילה
את תכנית העבודה שלה לשנת  2016שלה

שנכתבו אודות ההיסטוריה והערכים של

וכן את תכנית התקציב .המזמו"ר אישר

התנועה .לאחר הפרידה והרמת כוסית
להמשך דרכו והצלחתו של נחמיה

את שתי אלה ואיחל למזכירות הפעילה
להצליח לממש את החזון ואת שלל

בהמשך ,ניגשו חברי המזמו"ר לעיסוק

המשימות שלקחה על עצמה לטובת

בעניינים השוטפים :אושר מינויו של
אמיתי פורת ראש אגף החברה וחבר כפר
עציון ,למ"מ מזכ"ל התנועה .אושר מינוי

המשך קידומה של התנועה ועשייתה כלפי
פנים בקיבוצים וכלפי חוץ למען עם
ישראל והחברה הישראלית.

כנס חינוך
ימים אחרונים להרשמה!!!
כנס החינוך השנתי אשר יתקיים בר"ח אדר א' 10-11.2 ,במלון לביא ,כבר מוכן ומצפה לקראתכם עם
תכנית עשירה ,מגוונת ומרתקת .סיורים ,סדנאות ,הרצאות ,הצגה ועוד .מיועד לאנשי חינוך מלידה ועד
בכלל ,בפורמאלי ובבלתי פורמאלי .העלות  -מצחיקה ,הפינוק  -מעבר לכל מילה ,וההשראה  -מובטחת...
ההרשמה באופן מקוון באתר התנועה  .www.Kdati.org.ilלהתראות!
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לוח הודעות
מרפאה
אחות תורנית בשבת פרשת "יתרו" –אורית פרל.
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:

יום ראשון 17:30-14:30 :
יום שני :

14:00-12:30

יום שלישי 13:00-09:30 :
יום חמישי  09:00-08:00 :ו15:30-14:30-
העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה-מדרשת ח"י
 יום ראשון כ"א בשבט 31.1 ,בשעה  - 8:45תנ"ך  /חנה לבל.
 יום שני כ"ב בשבט – 1.2 ,בשעה  10:15שעת סיפור עם נאוה לפיד.
בברכת חורף בריא ונעים !
צוות העמותה

פדיקור
אעדר מהמקום מכ"א בשבט -י"ז באדר א' ()26.2- 31.1
בענייני תורים לפדיקור וקוסמטיקה נא לפנות לדוסי .
בברכה ,מרלי ריין
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נִ יב  /רחל
יו ַֹּדעַ ת אֲ נִי ִא ְּמ ֵּרי נוֹּי לְּ מַ כְּ בִ יר,
ְּמלִ יצוֹּת בְּ לִ י סוֹּף,
הַ הוֹּלְּ כוֹּת הָּ לוְֹּך וְּ טָּ פוֹּף,
מַ בָּ טָּ ן י ִָּהיר.
אַ ְך לִ בִ י ַלנִיב הַ ָּת ִמים כְּ ִתינוֹּק
וְּ עָּ נָּו כֶעָּ פָּ ר.
י ַָּדעְּ ִתי ִמלִ ים אֵּ ין ִמ ְּספָּ ר –
עַ ל כֵּן אֶ ְּשתֹּק.
יקה
הֲ ִת ְּקֹלט ָאזְּ נְָּך ַאף ִמתוְֹּך ְּש ִת ָּ
אֶ ת נִיבִ י הַ שַ ח?
הֲ ִתנ ְְּּצ ֵּרהּו כְּ ֵּרעַ  ,כְּ ָאח,
יקּה?
כְּ אֵּ ם בְּ חֵּ ָּ

תל-אביב ,תרפ"ו
על השירים – יצחק ברוכי

למערכתbimkomon@gmail.com :
הכתובת למשלוח מאמרים
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