שבועון קבוצת יבנה
כ"ז בטבת תשע"ט
()4.1.19

שבת פר' וארא

– מברכין החודש

צאת השבת 17:30-

כניסת השבת 16:27 -
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שבת פרשת וארא

– מברכין החודש

ליל שבת
הדלקת נרות

16:27
רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת ,תפילת ערבית ושיעורו של הרב אהרון פרידמן

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /אחרי התפילה והקידוש 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"
17:30

צאת השבת

 –13:30הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
 – 13:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה
לשמשון ועפרה גוטליב להולדת הנכדה ,בת למרב ומתן.
לדינה וזאב ספראי להולדת הנכדה ,בת לעלי ומרים.
לידידה קריק ,לבת המצווה של הנכדה אורי ביטון בת סמדר וקובי.
לחנה שבט להולדת הנין אמיתי דוד ,נכד למורדי ואלונה ,בן לנעם והדס.

זמני תפילות

תפילת מנחה בחדר אח"ם
החל מיום ראשון הקרוב ( )6.1תתקיים

מנחה–לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 16:50
מנחה-ערבית בשכונה הצפונית בשעה 16:45
בשכונה הדרומית – מנחה –  ,16:30ערבית – 20:15

תפילת מנחה ,בימים א' עד ה' ,בחדר

זמן הנחת תפילין בשבוע הקרוב .05:45

אח"ם בשעה  - 13:00הצבור מוזמן
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רן ליבר – ועדת הדת

פרשת "וארא" בעבר בהווה
כתוב בפרשה "וידבר ה' אל משה ויאמר אני
ה' :וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב "...
נשאלת השאלה :וכי משה לא יודע זאת?! לשם
מה היה כ"כ חשוב להזכיר "אני ה"?! ועוד
למי? לגדול הנביאים ,גדול האומה.
אם נשים לב ,ניתן להבחין שעד כה ה' מדבר
למשה דרך פרעה" :לך דבר אל פרעה" .ישנו
קשר מהותי בין ה' משה ופרעה.
ובפרשה שלנו נוצר קשר אחר ,חדש ,שמתרקם
בין ה' משה ועם ישראל" :לך אמור אל בני
ישראל".
וזה לא סתם .ה' מזכיר למשה את העבר ,את
אבותינו הקדושים .וממשיך "והקימותי את
בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען" .ה' רוצה
את הקשר ,רוצה לקיים את הבטחותיו
ולהתקדם לעתיד דרך ההווה .זו המציאות
החדשה שבפרשתינו  -הקשר המתחזק בין ה'
משה וישראל .לכן אומר ה' למשה "אני ה'".
כשחושבים על כך ,אפשר לומר שתחילת
היווצרותו של העובר שנקרא ישראל נוצר ברגע
זה ממש .הקשר מבטא ורוקם עור וגידים
עכשיו.
ומה עם העתיד? יודעים אנו שעוד מעט אותו
תינוק יצא לאוויר העולם ביציאת מצרים,
תינוק של ממש .רך ,בוסרי ,עדיין כולו חומר.
אבל אחרי חמישים יום של התחזקות באמונה
במדבר ,התינוק ראוי לדבר גדול יותר  -לקבל
רוח ,את התורה.

ובעתיד!  /אביהו אשבל
ועבודה דרך חיים .ובכל זמן בחייו של היהודי
אנו מקדשים את החומר.
לדוגמא :לקראת חג הסוכות .איך כולנו
ממהרים ,נמרצים ונרגשים לקולו של המסור
שחותך את ענפי הדקל .איך עלי ההדס פתאום
מיוחדים .וחלילה שהערבה לא תתיבש.
החומר מקבל משמעות אחרת.
כשמשלבים חומר ורוח זו שמחה שלמה.
ואיך לא נחבר מהלך שכזה לשבת הנוכחית
שבת יבנאית.
אם נחזור אל העבר ,לפני מספר שנים החליטה
מערכת החינוך ליצור ולהוליד דבר
חדש" ,שבת יבנאית"  -תינוק חדש בא לעולם.
קטן ,רך ,בוסרי ,עדיין חומר .והנושאים היו
בהתאם" :עלייה לקרקע" "ענפי הקיבוץ" -
לכאורה נושאים העוסקים בחומר.
והנה בגיל שלוש (שנה שעברה) התינוק מתחזק
וראוי לקצת יותר ,והנושא היה "שבת של
פעם" .אט אט מתקדמים אל הרוח.
והווה ,הנושא הנוכחי" :על שלושה דברים
העולם עומד "...בדיוק אותו שילוב שהזכרנו
לעיל ,חומר ורוח כאחד" .אם אין קמח אין
תורה" ולהיפך.
זוהי שמחה וזכות גדולה לחוות ,לפגוש ,לבנות,
ללמוד ,ולהתחנך ולחנך את ילדינו לערך זה,
ובכלל להיות חלק משמעותי בתהליך הזה .אין
לתאר כמה זה מרגש ונפלא.
אז מה יהיה בעתיד? נחכה לשנה הבאה.

אנו כעם ,כחברה ,כקהילה מאמינה ,שואפים

שבת שלום

ומחנכים לשילוב זה .חומר ורוח כאחד .תורה
3

לו"ז ה"שבת היבנאית"
מופיע בעמוד 7

שייע ,צביקה ועמוס

 /שמשון

בצאת השבת שעברה ,נפתחה מהדורת
החדשות בהודעה על פטירתם של שלושה

בך" ואתה נעתר לבקשתו כמעט מיד.
קשה היה להגיד לצביקה לא.

אנשים שהטביעו את חותמם בישראליות.
כדורגלן העבר שייע גלזר" ,אבי החיילים

על עמוס עוז אני מבקש להרחיב .אהבתי
את כתיבתו למרות שלא קראתי את כל

הבודדים" צביקה לוי ,והסופר המוערך
עמוס עוז .שלושתם ,כל אחד בתחומו,

ספריו .ההתנסחות שלו ,בהירות דבריו,
הרוגע ,כל אלה שבו את ליבי.

הפכו לסמל עוד בחייהם והשאירו

לאחרונה

עשוי

אחריהם מורשת מפוארת.

התפוח?" שיחות של עמוס עוז עם שירה

הכדורגלן ו"חלוץ היובל" שייע גלזר ז"ל
בזכות
התפרסם

חדד ,שערכה את ספריו האחרונים .אלה
שיחות נפש של הסופר עם שירה שנגעו

אישיותו ויכולותיו על
המגרש .בילדותי הוא

במסע חייו של עמוס.
אני מבקש להביא

כבר היה נחשב לחלוץ
מרכזי עם עבר מפואר

שהתחברתי אליהם במיוחד:
בקטע הראשון עמוס מסביר לשירה

עם

מהיכן הוא שואב את כוח הכתיבה וכך

בשורה

אחת

יצא

הספר

"ממה

שני

קטעים

הגדולים :השוער האגדי חודרוב והחלוץ

הוא מספר" :מדי פעם אני שואל את עצמי

סטלמך שהתפרסם בזכות נגיחות הראש

מאיפה באים הסיפורים ואני לא כל כך

שלו.

יכול ל ענות .תראי ,מצד אחד אני כן יודע,

את צביקה לוי ז"ל ,זכיתי להכיר באופן

כי אני כל החיים חי חיי מרגל ... .אני

אישי כמו עוד רבים אצלנו .צביקה הרגיש

מקשיב לשיחות לא שלי ,אני מסתכל על

ביבנה כמו בבית .הוא היה מרים טלפון

אנשים זרים ,ואם אני בתור בקופת

ואומר שיש לו חייל בודד שרוצה להיות

חולים ,או בתחנת רכבת או בשדה

בחופשות ביישוב דתי .הוא היה מגיע עם
החייל ועם מפקדיו ,מדבר בשבח

תעופה ...אני שומע את האנשים
מדברים ....אני מסתכל על הבגדים או

האכסניה וסוגר עניין .צביקה ,מקרין,
צנוע ,מקושר ומחזיק בשני פלאפונים.

מסתכל על הנעליים .הנעליים אומרות
המון.

אחרי מפגש אחד אתה מרגיש שהוא "נוגע
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את יודעת מה ,אני אגיד לך ככה ,בזמן

למזכירות הקיבוץ היה קשה עם בקשתו

שאני כותב מאמר בדרך כלל אני כותב כי

לקבל יום בשבוע לכתיבה .לעמוס אושר

אני כועס ...אבל כשאני כותב סיפור אחד

יום לכתיבה בתנאי שהוא מתחייב לעבוד

הדברים שמניעים את היד הזאת הוא

בשאר הימים ולעבוד כפליים .עם הזמן

הסקרנות ... .נורא מסקרן אותי להיכנס

הספרים של עמוס התחילו להכניס כסף

לעור של אחרים" .ועמוס מסיים" :אני

לקופת

עמוס:

באמת חושב שאדם סקרן הוא בן זוג קצת

"כשמרכז המשק ראה את החשבונות,

יותר טוב מאשר אדם לא סקרן ,גם הורה

ושההכנסות מהספרים שלי די יפות ,הוא

קצת יותר טוב .אל תצחקי עלי ,אבל אני
חושב שאדם סקרן הוא אפילו נהג קצת

שאל בעדינות ,אם יכניסו לעזור לי
בעבודה שני חברים קשישים שיצאו כבר

יותר טוב  ...כי הוא שואל את עצמו ,מה
ההוא שנוהג בנתיב המקביל מסוגל

ממעגל העבודה הפיזית אולי זה יכול
להרחיב במשהו את התפוקה? או לא?

לעשות פתאם ."...
הקטע השני הוא בשאלת ההתפרנסות

ואני אמרתי לו 'תראה אני עוד צעיר
ובריא ,אולי תכניס לענף הזה שלושה

בחברה הקיבוצית .עמוס היה חבר קיבוץ

חברים ותיקים ואותי תוציא לפלחה?"

הקיבוץ וכך מספר

חולדה וכבר סופר נחשב ,אך חרף זאת
ערב לחיילים בודדים שהתקיים בקבוצת יבנה ב –1999-צביקה לוי בצד ימין
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הרהורים על הפרטה /

עמייעל גורליק

ביום שישי לפני שבועיים ,התפרסמו

בתחילת שנות האלפיים נישאתי לרויה

תוצאות ההצבעה על הצעת המזכירות,
האם להפריט את מוצרי החצרנות .אשתף

וזכיתי לקבוע את ביתי ולגדל את ילדיי
במקום בו כח הקבוצה מאפשר לילדינו

אתכם בתקופה של רגשות מעורבים
שעברה עלי ,עמוסים בחשבון נפש וחשש

ומחנך אותם לתרום ולהיתרם בקיבוץ
ומחוצה לו.

מהעתיד ,והשבוע בו התקיימה ההצבעה,
עבר עלי בלא מעט התלבטויות ומחשבות

אין ספק שבעשור האחרון לחיינו כאן עלו
כבר מספר פעמים רצונות נקודתיים מצד

כיצד להצביע ...
נולדתי וגדלתי במושב

חברים פרטיים או מצד המוסדות,
מהלכים שנבעו בין אם מרצון החבר

רמת מגשימים שבגולן לפני
כארבעה עשורים .כמאה

להחליט בעצמו על צריכת מוצרים
מסוימים ,ובין אם מהרצון המוסדות

משפחות שהתנהלו בצורת
חיים שיתופית ,למעט מספר

להתייעל ולחסוך לטובת המערכת כולה
ויכול להיות שישנן סיבות נוספות.

הבדלים מאיתנו (ללא חדר

על קיבוצים שונים שעברו

בהתבוננות

אוכל ומכבסה)  ...שנות הילדות והנערות

הפרטה

זכורות לי כשנים טובות ויפות ,בהם

שמתגוררים שם על התנהלות המקום

"נהנינו" מהתנהלות טובה ויציבה של

וליבי נחמץ על הקושי שעוברים החברים

המשק ,ובאופן אישי אגיד שאהבתי את

הולך

החיים

במושב.

אתגרים

החיים

אני

שם.

מבין

הדבק

ושומע

מאנשים

החברתי

ומשימות

ומתמוסס ובוודאי אין יכולת להתחבר

משותפות ואת מינוף כח המושב ,לתת
עזרה לאנשים נצרכים מבחוץ.

כקבוצה ולתרום לאנשים מבחוץ ,כי כל
אדם מתכנס בתוך עצמו ומתרכז ב"איך

הזמנים חלפו "ומשבר הקיבוצים" של

הוא ישרוד את המשבר הזה".

שנות ה 90-לא פסח גם על רמת מגשימים,

אוסיף עוד שתי נקודות בנושא" :התנהלות

בסוף שרותי הצבאי כבר התחילו לדבר
ולהבין שיש צורך בשינוי (אגב מהראשונים

הפרטה" שראיתי ולמדתי מהמשק שלי,
הראשונה  -לקיחת מוצרים באופן לא

בארץ) .אין זה המקום לפרט מה בדיוק
גרם ועורר את הרצון "לשינוי" ,רק אומר

מידתי\שוויוני\צודק -מי שרוצה לקחת
מוצרים "מעבר" למה שמגיע לו ,יכול

שהמצב הכלכלי היה גורם קטן ושולי

לעשות

זאת ,ללא קשר האם המוצר

בתוך מכלול של סיבות.

מופרט או לא .זה כמובן תלוי בהחלטה של
6

האדם .יש שיגידו "אני אקח עוד קצת ...
ויהיה בסדר" ,ויש שיגידו "אני אקח

נשמור עליהם בכל מחיר? אלה שאלות
שלדעתי אנו חייבים לשאול את עצמנו.

במידה את מה שמגיע לי ,אהיה אדם
הגון" .אין שום קשר בין הפרטה ללקיחת

ומדוע? כי באין מטווה ברור ,המוסדות
ינווטו את הספינה לפי לחץ החברים.

יתר.
השניה – יש צורך במדיניות ברורה מה

מאחל לנו מכל הלב עוד הרבה שנים ביחד
עם דבק חברתי בנינו ורצון לתרום לכלל.

גבולות ההפרטה שלנו  -לאיזה מטווה
אנחנו חותרים? איזה דברים מרכזיים

בב"ח לתורה ועבודה.
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דעת יחיד? /

שמשון

עוד אנחנו מנתחים את תוצאות ההצבעה

חש בסכנה גדולה כי יש סיכוי

על תקצוב מוצרי החצרנות שח לי חבר:
"החצרנות זה כלום .תסתכל מה קורה

רב שאשתי תפגוש אותי שם
ו"תלביש" עלי ארגז אחד או

במיני .שם הסיפור הגדול ובזה לא
נוגעים".

שניים .ואני לא מתאפק ובחוצפתי שואל:
"למה לנו כל זאת?" ואז ,אוהו ,אני מרכין

בעוד אני מהרהר בדבר
אני שומע על קול קורא

ראש ,מרים ידיים ונכנע ,ומעביר את
תכולת הארגזים הביתה.

שעלה בשעת צהריים
מאוחרת ממסדרון הפרי:

נחזור לעיקר .סיפרו לי שיש תופעה של
"לקוחות חוזרים" ויש אומרים שהיא

"התפוזים אזלו ,ה דולב ריק" .צריך להבין
את התשוקה לתפוח הזהב .זהו הפרי

עתיקת יומין ,אך עם הזמן מסתבר שהיא
התרחבה מאוד .יש הפוקדים את המקום

האצילי שאנחנו חולמים עליו בצהריים
שנקלף אותו בערב .זה הפרי שסוחטים

שחרית ,מנחה קטנה ומנחה גדולה ואם
צריך גם ערבית ,ומהמיני לא יוצאים

אותו ויוצא משקה זך וטהור .איך שרנו

בידיים ריקות .כדי לאשש סברה זו ניסיתי

בנעורינו? "התפוזים ,התפוזים ,טובים

לברר אצל מקורות נוספים ,יודעי דבר.

באלף אחוזים ,מהזהב מהזהב שמחפשים

ראשית לכל הטיחו בפני שאני תמים וחוץ

אותו לשווא".

מזה ,כך ציינו ,מדובר בקבוצה קטנה

לסיכום :דולב התפוזים המל א על גדותיו,

שצרכיה ,מה לעשות ,מרובים מאוד מאוד.

פרי העונה ,שהגיע בבוקר היישר מהפרדס,

אך בל נטעה ,יש העומדים מן הצד ,רואים

את

וליבם נחמץ .מבחינה כמותית ,וזה בדוק,
ישנה עלייה בכמות המזון שענף המזון

באותו ערב היתה לי שיחה שהסבה את

מספק .אנחנו צורכים יותר מבעבר .צריכת

תשומת ליבי לקורה במיני בבחינת

הפירות במיני ,כרגע פירות העונה,

ההתנהגות שלנו כחברה והפערים
וה שינויים בהרגלים .היה לי קשה להאמין,

התפוזים והבננות ,היא לעיתים ממש
בהיקף מסחרי .השאלה היא אם הצריכה

אז לקחתי את נפשי בכפי ויצאתי לעמוד על
התופעה מקרוב.

היא מידתית ומשאירה סיכוי גם
למאחרים .ואולי יש מקום לתמוך בסברה

גילוי נאות  -אני למיני משתדל לא

האומרת שהחינם הוא בעייתי ועלול ח"ו

להתקרב .בסופי שבוע ,בשעת צהריים ,אני

לגרום להשחתת המידות .השחתה כפולה,

התרוקן
המאחרים.

עד

הצהריים

ואכזב
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ראשית כי זה בחינם ושנית כי אנחנו

אז מה עושים?

מסתכלים כל אחד על סל רעהו והתנהגות

קודם כל נסכים בינינו ,או לא נסכים,

זו עלולה לפגוע במה שבן אדם לחברו.

שהתופעה קיימת .אחר כך ,אם היא אכן

תופעה זו ככל שהעמקתי בה העלתה

קיימת ,נמצא פתרונות שרבים כבר אימצו

ממצאים קשים גם בקומת חדר האוכל,

לפנינו ורובם הגדול מאוד מרוצים.

בבחינת ''ראשון זוכה שני בוכה''.

לסיכום  -בין השחור ללבן ישנם לפחות 50
גוונים של אפור .אם חפצי חיים אנחנו
הייתי מייחל שנמצא את הגוון המתאים
בכדי שאורחות חיינו לא יהיו לנו למכשול.

כמה הארות:
הציבור רובו ככולו עובד כפי יכולתו ולוקח כפי צרכיו  .ניסיתי להציף את בעיית הפערים.
הכותב מעיד על עצמו שאינו מל'' ו וגם הוא צריך לתקן את דרכיו בכמה נושאים.
הכותב מתנצל בפני כל מי שנפגע כולל הוא עצמו.
הכותב מאוד התלבט אם לפרסם את הדברים אך קבל תמיכה רחבה בפיילוט.
הכותב מביע את הערכתו לכל הקוראים והוא יקבל בהבנה כל תגובה שתבוא.

צעירים מה עושים? למי פונים? /

תאאא"ט

ועדת צעירים

עצמאיים כלכלית ,ולא בטוחים איך עושים את זה נכון? מתלבטים אם קודם לעבוד או
קודם לנסוע לטיול בחו"ל? חוזרים מחו"ל ומגלים שיש חוב לביטוח לאומי? מה עושים?
או האם ניתן להימנע מכך? למה מורידים לי  50%מהמשכורת? איך לקרוא את תלוש
המשכורת שלי ,וגם להבין אותו  ?...מותר לבוס שלי לא להפריש לי פנסיה? אני זכאי
לתשלום גם כשאני חולה? מה חשוב לדעת כשפותחים חשבון בנק?
לא יודעים את התשובה ?!  ...הגיוני!

להתנהל כלכלית זה משהו שצריך ללמוד ועדיף לשאול מלטעות
ועדת צעירים מזמינה אתכם לעשות את זה .לכל שאלה בתחום הזה אפשר (וכדאי  )...לפנות לעדי
כץ (ספראי) מייל ,adiskatz@gmail.com-או טלפונית
ובענייני ביטוח לאומי אלעד כהן ישמח לעזור במה שניתן.
שיהיה בשמחה ובבריאות לכולכם!
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משולחנה של ועדת דת /

רן ליבר

כחלוף חצי שנה מאז שהחלה את כהונתה
ועדת דת ,אני מבקש לסקור בפני הציבור

נסיעה לאמירת סליחות במדרשת מגדל
עוז .לקראת ראש השנה יצאו בשעת לילה

את הפעילויות העיקריות של הוועדה עד כה
והנושאים שעל הפרק בזמן הקרוב.

מאוחרת כ 20-בנות וחברות לאמירת
סליחות במדרשת מגדל עוז .החווייה היתה

לפני כן אציין כי בזמן שחלף למדנו שמדובר,
ככלל ,בוועדה שהעבודה לא "מגיעה אליה",

מעוררת ומרוממת.
תפילת שחרית בחול במועד  -בשיתוף

אלא שהיא צריכה לייצר לעצמה "סדר
יום" .לכן ,אני מזמין את החברים להיות

פעולה עם המזכירות ,הגבאים והחינוך,
החלטנו לקיים גם השנה תפילת שחרית

שותפים בסדר יומה של הוועדה ולפנות אליי
בבקשות ,שאלות ,הצעות וכיוצ"ב בתחום

בחול המועד סוכות בשעה  .7:30היה משמח
לראות חברים וילדים רבים משתתפים

עיסוקה של הוועדה .בוועדה חברים כיום:
הרב אילעאי ,נח חיות כמזכיר פנים ,עדה

בתפילות היפות ובהחלט כדאי להמשיך
במסורת זו.

ויסטרייך ,יוסי בן טולילה ,לילך פלק ,ואני
כמרכז.

תפילת מנחה בחול המועד  -הוועדה יזמה
תפילת מנחה בבית הכנסת בשלושת ימי חול

הקמת קבוצת לימוד בפרויקט  - 929כבר
מספר חודשים מתכנסים מידי יום שישי
בשעה  8:00כ 35-חברים לשמוע שיעור
שעוסק בחמשת פרקי התנ"ך שקראו בשבוע

המועד סוכות .לפני התפילה ניתנו שיעורים
קצרים .ביום הראשון הייתה השתתפות
מרשימה ,אבל בשני הימים הנוספים לא
התאסף מניין .יש לחשוב שוב על מתכונת זו.

שחלף .את השיעורים הנפלאים מעביר נח
חיות ואני מזמין וממליץ להצטרף -כרגע אנו
נמצאים בתחילת ספר במדבר .בשבוע הבא

יום העיון בחול המועד סוכות  -בשיתוף עם
ועדת תרבות החלטנו השנה לקיים פעילויות
בחול המועד סוכות בנושא "מים" .בנושא

( )18.1נארח את מי שייסדה ביחד עם הרב

זה עסק יום העיון אליו הוזמנו גם תושבי

בני לאו את הפרוייקט  -גל גבאי.
ליל ט' באב  -הוועדה יזמה ערב שהתקיים
מיד לאחר קריאת מגילת איכה בנושא
"געגוע" ,במהלכו שמענו שלושה אנשים

המועצה האזורית .ביום זה נשמעו שני
שיעורים תורניים והרצאה בעניין משק
המים בישראל .התגובות היו חיוביות מאד
ונרשמה השתתפות רבה של חברים ואף פה

ששיתפו את הציבור בחוויית ה"געגוע"
הפרטית שלהם .בערב נכח ציבור רב ואנו

ושם של תושבי המועצה.
הושענה רבה  -בערב זה שמענו שני שיעורים

מעוניינים להמשיך לקיימו גם בשנה הבאה.

ולאחריו התקיימה הופעה שארגנה ועדת
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תרבות .ניסינו השנה להביא בפני החברים

את חדר האוכל גם בבקרים של שאר

שיעור מתחום החסידות ,במסגרתו נלמדה

הצומות הקצרים ,בדומה לעשרה בטבת .יש

אחת מתורותיו של ר' נחמן מברסלב .נראה
כי חברים רבים לא התחברו לשיעור זה.

לציין כי עמדה זו גם תואמת את התפיסה
האידיאולוגית לפיה יש לצום בצומות אלו
עד הצהריים .הנושא יובא להחלטת

נושאים שעל הפרק:

המזכירות.

תפילת מנחה בחד"א  -אחד החברים פנה
אליי והציע להחזיר את תפילת המנחה

בהקשר זה יש לציין כי לתחושת חברי
הוועדה הנוכחות בתפילת מנחה בעשרה

בשעת צהריים בחד"א ,שהתקיימה בעבר

בטבת היתה דלה לעומת השנים הקודמות.

והופסקה .הוועדה החליטה לאמץ הצעה זו
מתוך תקווה כי התפילה תתקיים ברוב עם,
ותגדיל את מספר מתפללי מנחה במניין

אנו רואים חשיבות בשמירה על מנהגנו לומר
קדיש לזכר קרובינו וקורבנות השואה על ידי
כל ציבור המתפללים.

ובכלל .יש לציין כי לאחר המעבר ל 5-ימי

שעת  - kosherבעקבות הצלחת סדרת

עבודה חברים רבים לא יכולים להגיע
למניינים השכונתיים (בשעון חורף) ,וגם
מסיבה זו נכון לקיים את התפילה בצהריים.

השיעורים הקודמת של הרב אילעאי בנושא
כשרות ,הרב יתחיל בקרוב סדרת שיעורים
נוספת בנושא זה .מומלץ!
מצות מצווה  -הצוות המיומן של מצות

התפילה תתקיים בכל יום בשעה 13:00
בחדר אח"ם החל מיום ראשון הקרוב (.)6.1
חד"א בצומות הקצרים  -הוועדה דנה
בבעייתיות שקיימת בכך שחדר האוכל,

מצווה כבר התכנס ומחמם מנועים לקראת
שני ימי הכנת המצות שיתקיימו בעז"ה
בימים כ"ה-כ"ו באדר ב' (.)1-2/4
בריתות  -אני מבקש להזכיר כי הקיבוץ

כרגיל (כמעט) בימי הצומות הקצרים.
הוחלט בשלב זה להמליץ למזכירות לסגור

עובד עם מספר מוהלים במחירים
"מקובלים" .יש להקפיד לא לחרוג

שהינו המוסד הציבורי של הקיבוץ ,פתוח

ממחירים אלה .כמובן שבמקרה חריג ניתן
לפנות על מנת לקבל מענה .שיהיה במזל
טוב.
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משולחנה של מרכזת שירותים
ממירים

לטלוויזיות

בבתים

לשמוליק

–בשנה

האחרונה חווינו תקלות רבות מול חברת

 /סיון לנג
ויחויב ישירות בכרטיס

האשראי שלו על שירות ה .VOD

נקסטקום שסיפקה לנו את ממירי
הטלוויזיה בבתים .לאחרונה קיבלנו הצעה

הפרטת מוצרי החנות והחצרנות– אצטט

אטרקטיבית מחברת  HOTלאספקת

משפט של חבר שנאמר בתום ספירת

ממירים במחיר זהה למחיר ששילמנו.

הקולות "בדברי ימי הקבוצה יירשם –

בימים אלו אנו סוגרים את פרטי ההסכם

בסופה של הצבעה דרמטית החליטו
החברים במיעוט של  38%להשאיר על כנו

מולם .שמוליק טסלר מרכז את הנושא
והוא יאסוף את הממירים הישנים מבתי

את ההבדל בין הסמרטוט למגב".
חבל לי שלא הצלחנו במהלך שמטרתו

החברים ויספק ממיר חדש למי שירצה
בכך .המחיר נשאר –  ₪ 30לחודש .חברים

העיקרית מבחינתי הייתה לאפשר לחברים
יותר בחירה יחד עם יותר אחריות.

נוספים המעוניינים לקבל ממיר מוזמנים
לפנות לשמוליק .בממירי  HOTישנה

בעקבות בקשות שעלו באסיפה ,בימים

בתשלום

הקרובים אעשה עבודת ניתוח של נתוני

(-)Video-On-Demandשירות אינטראקטיבי
של תכנים לממירי הטלוויזיה .באמצעות

הצריכה של כלל החברים בשנת  .2018כל
חבר יקבל בתא הדואר את המידע

שירות זה יכולים המשתמשים להזמין
תוכן טלוויזיוני כגון סרטי קולנוע

הרלוונטי לגביו .בתקווה ששליחת המידע
תסייע לנו לעמוד בתקציב ולצרוך באופן

ותוכניות טלוויזיה לפי הזמנה אישית(.

נבון יותר.
בברכת שגרה ברוכה וגשומה.

אופציה לצפייה בתכני

VOD

חבר שיהיה מעוניין בשירות זה ייפנה
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אירועי תרבות בחודש שבט
➢ ביום ראשון ,כ"ט בטבת  6.1בשעה  20.30באולם האירועים
תתקיים הרצאה של ד"ר חיים שפירא ,מרצה בכיר במוסדות אקדמאיים,איש
אשכולות בעל ידע עצום בתחומי הפילוסופיה ,הפסיכולוגיה ,המתמטיקה ,הכלכלה
ועוד...מחבר הספרים רבי המכר":שיחות על תורת
המשחקים"",על הדברים החשובים באמת"",אני חושב -
לכן אני טועה" ועוד  -פסיכולוגיה של קבלת
החלטות.הרצאה מרתקת ,מתובלת בהומור ובהרבה
תובנות.
➢ במוצאי שבת ,ו' בשבט  12.1בשעה  20.00במתחם חדר האוכל–"טיש בשבט"-
בשיתוף מרכז הרצוג והמועצה האזורית.מעגלי שיח עם :ד"ר יואל קרצ'מר -רזיאל,
ד"ר גילי זיוון ,ד"ר גבי ברזילי ,ולאחר מכן "הטיש הגדול" עם משה להב ויהודה
אליאס.
➢ ביום ראשון ,ז' בשבט  13.1בשעה  17.00במשטח – סדנה  +הצגה לילדים.
➢ ביום שלישי ,ט' בשבט 15.1בבשעה  ,20.30באולם האירועים  -קפה ספרות.
"אומנה ואמונה"-מוזמנים למפגש מרתק עם סיון תמרי שמואל ,יוצרת וגיבורת
הסרט "אסירת תודה" .סיון תחשוף את סיפורה האישי מזווית ייחודית.
"הפער בין המקום בו גדלתי עד גיל  ,5למקום בו גדלתי והתבגרתי הוא כל כך גדול,
שקשה לעיתים גם לי לתפוס את הקצוות האלה"...
➢ביום רביעי ,י' בשבט  16.1בשעה  - 20.00סדנה לחיתוך פירות.
הרשמה בלוח המודעות.
➢ביום שני ,ט"ו בשבט  21.1משעה "- 16.00חגיגה בשבט"

הכנת אדניות מעץ ,בהנחיית חברנו חן זלקינד ושתילת צמחים באדניות.
הרקדה לכל המשפחה עם מיטב שירי ארץ ישראל ,כיבוד ברוח החג,
וארוחת ערב חודשית .מוזמנים להשתתף ,ליהנות ,לחוות וללמוד.
בהנאה רבה ,ועדת התרבות.
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נר זיכרון
א'
א'
א'
ב'
ד'
ד'
ה'
י''א
י"א
י"ג
י"ד
ט"ו
י"ט
י"ט
כ'
כ"א
כ"א
כ"ב
כ"ג
כ"ה
כ"ו
כ"ז
כ"ח
ל'

בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט

תשס"ב
תשנ"ג
תרצ"ו
תשע"ה
תשס"ו
תשנ"ט
תשנ"ב
תשמ"ד
תשע"ה
תשע"ג
תשכ"ב
תש"ס
תשנ"ו
תש"ס
תש"ס
תשס"א
תש"ע
תשס"ט
תשע"ו
תשע"ה
תשנ"ז
תשל"ח
תשס"א
תשנ"ט

עליזה
שולמית
אריה
עדה
מנחם (ורנר)
מרדכי
יחיאל אליעזר
בנימין זאב
יוסף
זלמן
איל יקים
חנה
יצחק
גלה
טובה
ברכה
אברהם
מרדכי
חנה
אלקה
דב
רחל
הילדה
שושנה

זלקינד
עפרוני
פילכנפלד
דיטור
אלון
חיות
גרוס
בן יהודה
טפל
בן-טובים
גלס
יפרח
אשר
ברטוב
אלטמן
גרודז'נסקי
קריק
לוי
וולף
אביטל
מוזס
נעמן
אדמנית
מוזס

ביום רביעי הובא למנוחת עולמים
יעקב פלוט שנפטר בשיבה טובה.
יעקב ,מהישוב כפר אביב ,היה מעמודי התווך של בית הכנסת
שחרית ,מנחה ,לימוד ,וערבית
תנחומינו למשפחה.
ת.נ.צ.ב.ה
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מרפאה
אחות כוננת בשבת–ליזט עפרוני

ימי עבודה ד"ר דונסקי
יום ראשון 16:45-14:30

ימי עבודה ד"ר קמינר
יום ראשון 16:00-14:30

יום שני 15:30-14:00
יום שלישי 13:00-10:30

יום שלישי 11:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00

יום חמישי  09:00-08:00ומ 15:30-14:30
➢ יהודית ג'מאל קלינאית תקשורת שעבדה אצלנו בשנים האחרונות סיימה את עבודתה עקב
מעבר דירה .רחלי טובי התחילה לעבוד כקלינאית תקשורת.
תיאום התורים תהיה באמצעות דבורית אדר.
➢ שושי פיקסלר אחות טיפת חלב – עם חזרתה מחופשת לידה תחדש את עבודתה במרפאתנו
מט' בשבט — )15.01(-תיאום התורים מול טל במרפאה.

שהשמחה במעונם
❖ בר מצווה של עילאי צנחני בשבת "שירה" פרשת בשלח ,י"ב-י"ג בשבט ()18-19.1
❖ בר המצווה של דגן חפץ בשבת פרשת "יתרו" י"ט-כ' בשבט (,)25-26.1
❖ המסיבה ביום רביעי -כ"ד שבט ()30.1

ריענון מלגזה  -למי שעוד לא עשה!
השלמת ריענון מלגזה תתקיים ביום שני הקרוב בשעה  10:00באולם האירועים .יש להירשם בלוח המודעות.
אנו מזכירים כי לא ניתן לנהוג במלגזה ללא ריענון .יפעת כהן

העמותה למען החבר הוותיק חבל יבנה
מרכז יום -מדרשת ח"י  -יום ראשון ,שיעור תנ"ך עם חנה לבל בשעה  ,8:45בנושא :ספר ירמיהו.-ביום שלישי ,ב' בשבט )8.1.19( ,סיור קצר בתחנת החשמל באשקלון!
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ש ִׁ ּלי
ּצת י ְַבנֶ ה ֶ
ירה נָ א לִׁ ְקבו ַ
ָא ִׁש ָ
יתו  /חנה לבל
ירת ָא ָדם לְ בֵ ֹ
ִׁש ַ

אֲ ֶׁשר בָּ ְך מָּ צָּ אנּו לִ פְ נֵי ָּשנִים:

אֲ ֶׁשר בָּ ְך חָּ בְ רּו יַחַ ד:

אֹזֶׁ ן ַק ֶׁשבֶׁ ת,

ּוד ָּש ִאים,
עֵ ִצים ְ

וְ נֶׁפֶׁ ש אוֹהֶׁ בֶׁ ת,

ּוצחוֹק ְיל ִָּדים.
ְ

ּופְ ִתיחַ ת ְשעָּ ִרים,

ּושבִ יל,
ּובַ יִת ְ

ּופְ ִתיחַ ת לְ בָּ בוֹת.

צָּ ִצים בְ גִ יל.

וְ הַ כֹל...

ָאדם.
ָאדם לְ ָּ
וְ ָּ
בְ ִחּיּוְך חַ ם.
זֶׁ ה הַ ְרבֵ ה...

אֲ ֶׁשר ִא ָּתְך עָּ בַ ְרנּו יַחַ ד:
ּושמָּ חוֹת,
צַ עַ ר ְ
חַ ג וַ חֲ ָּרדוֹת.

אֲ ֶׁשר בָּ ְך-

ּוטפִ יחָּ ה עַ ל הַ כָּ תֵ ף,
ְ

לְ עִ ִתים ֹלא ַקל,

ּומַ ְרּגוֹעַ לֶׁעָּ יֵף.

וְ נ ְִדמֶׁ ה כִ י נ ְֶׁח ַדל.

בֶׁ אֱ מֶׁ ת...

וְ חו ְֹשבִ ים ֶׁשחֲ בָּ ל,
אֲ בָּ ל,
בְ הַ ּגִ יעַ הַ ּיוֹם,
חָּ ִשים ָאז בַ חֹם.
תו ָֹּדה...

16

