ה' בשבט תש"ף
()31.1.20

הַ ְרבֵּ ה ַא ְרבֶּ ה בִּ גְ ֻבלֶּך

שלח את עמי!

שבת פרשת בֹּא
צאת השבת 17: 52--

כניסת השבת 16: 51--
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שבת פרשת ב ֹּא
ליל שבת
16:51

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,תפילת ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע – נחמיה רפל

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /לאחר התפילה והקידוש יתקיים שיעורו של נח חיות

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר איוב בבית משפ' נח חיות

16:51

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

17:52

צאת השבתשיעור

מזל טוב לעדי ואמנון כ"ץ ולסבתא וסבא דינה וזאב ספראי ,להולדת הבן-הנכד.

תפילת שחרית ,החל מיום ראשון הקרוב ,בשעה .05.45
זמן הנחת תפילין בשבוע הבא .05.40

זמני תפילות מנחה וערבית
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 17:10
מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:10
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בחדר אח"ם  -בשעה ( 13:20א' עד ה')
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הגבאים

מה העבודה הזאת לכם  /דני הרץ
וכאן ראיתי פירוש יפה :התשובה לרשע לפי
ההגדה" :אילו היה שם לא היה נגאל" ,בדגש
על המילה "שם" – במצרים ,אבל היות
שאתה כאן! איתנו ,בארץ ישראל ,בעל כורחך
אתה נגאל .כלומר ,אפילו שאתה לא ממש
מתרגש ולא מזדהה עם כל הסיפור ,אתה בן
שלנו ,בן לעם ישראל ,ואנחנו מקבלים אותך
כמו שאתה .ולכן מובן מדוע פותחת התורה
ב"והיה" שהוא לשון שמחה .לכן מובן מדוע
לאחר ששמעו בני ישראל את ההבטחה על
בנים אלו ,כלומר ,שיהיה המשך לעם ישראל,
אז "ויקוד העם וישתחוו" – בשורת הבנים
שיהיו להם ,כי בנים אלו ,גם אם הם רשעים
"בין כך ובין כך קרויים בנים".
ואנחנו כאן ,בחלקת האלוהים הקטנה שלנו,
מצווים לקרב את דור הבנים למורשת
אבותינו ,מאז יציאת מצרים ועד יציאת
אבותינו המייסדים מ"מצרים שלהם"  -מכל
ארצות הגולה ,ועד הקמת הקיבוץ הדתי אשר
קם על יסודות של תורה ועבודה ובנין ארץ
ישראל.
שנזכה כולנו לראות בנים ובני בנים ,עוסקים
בתורה ,בעבודה ובגמילות חסדים.

"והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה
הזאת לכם" (שמות י"ב  ,כ"ו) ,ובהמשך:
"והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה
עשה ה' לי בצאתי ממצרים" (שמות י"ג  ,ח').
מאות ואולי אלפי פירושים נכתבו לאורך
הדורות על פסוקים אלו ,שהם אבן היסוד
לליל הסדר הנחוג ברוב משפחות העם היהודי
לדורותיהם – מצוות ההגדה.
ברור שפסוקים אלו אינם מתייחסים לדור
הבנים שהיו עדים לדרמה הגדולה של יציאת
מצרים ,אלא זו בשורה רעה או טובה ,כפי
שנראה בהמשך ,שמבשר משה לבני ישראל
ערב צאתם ממצרים .לאחר שהוא מצווה
אותם לשוב ולהעביר לדורות הבאים את
סיפור וחווית היציאה משעבוד לגאולה ,הוא
מכין אותם לשאלות הבנים שיהיו בעוד אלפי
שנים" :והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה
העבודה הזאת לכם?" משה מודיע להם
שיבוא יום שיקומו הבנים וישאלו שאלות
שלא לצורך קבלת תשובה ,אלא לצורך
אמירה" :העבודה הזאת לא מעניינת אותי,
לא מזיז לי" וכו'.

הגלריה של רפי
הגלריה פתוחה בליל שבת -
לאחר התפילה עד 18:30
ובבוקר  -לאחר התפילה
למשך חצי שעה.
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פתיחת החינוך

חנוך לנער על פי דרכו ,דרכנו ,דרככם ?...
ערב הסברה בנושא פתיחת החינוך
יתקיים ביום רביעי ,י' בשבט ( )5.2בשעה  20:30בחדר האוכל הצפוני.
מוזמנים לערב זה נציגים מקיבוצי הקבה"ד:
סעד ,שדה אליהו ולביא – שיספרו לנו מניסיונם.
להתראות  -ועדת החינוך
בואו לשמוע ולהשמיע

"שירו לה' כי גאה גאה"
בשבת פרשת בשלח ,י"ג בשבט )8.2( ,תתקיים
תפילת שחרית ומוסף שכולה שלנו – הבנות והנשים.
התפילה תתקיים בבית המדרש בשעה .08:30
לאחר התפילה יתקיים קידוש עם טעימה קלה של מאפים מעשי ידינו.
לבקשות שונות בנושא התפילה ועליות לתורה אפשר לפנות לחמוטל דברת-איתן.
בנושא התנדבות לעזרה בקידוש אפשר לפנות לאיילת אריכא.
בואו בשמחה!
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משולחנה של מרכזת השירותים  /סיון לנג
תוכנית אדריכלית שנותנת מענה מלא
לצרכים של איחוד המיני והחנות – אנו
בודקים האם ישנו מלווה מקצועי בתחום
זה שיכול לסייע לנו בתהליך .עד שתהיה
תוכנית ,אנו רוצים להמשיך להעביר לחנות
את כל המוצרים שנותרו במיני ,למעט
מוצרי מחלבה ,ירקות ופירות.
צוות רישום ארוחות בחדר האוכל כולל
את :דוסי אלטמן ,אמנון כץ ,מיכל סופר,
נועם טחן ואנוכי .הצוות בירר מול קיבוצים
אחרים מה שיטת הרישום הנהוגה ,איך
מסודר מערך ההגשה ,היכן ממוקמות
הקופות ,ובאיזו תוכנה משתמשים .בנוסף
על כך ,ביקרנו בחדר האוכל של קיבוץ נען
על מנת להתרשם מקרוב .שיטת הרישום
ברוב המכריע של הקיבוצים נקראת שיטת
"קפיטריה" – כל פריט נרשם .הרישום
נעשה עם קוד אישי או קוד עובד  -עבור
העובדים השכירים .הקופות ממוקמות
בסוף מערך ההגשה .גם מי שלוקח אוכל
הביתה ולא יושב בחדר האוכל – עובר
בקופות .השיטה מאפשרת בקרה על כמות
המנות וכן על זהות הסועדים.
חברים שיש להם הארות ,הערות ועצות
– בשני הנושאים לעיל  -מוזמנים לפנות
לחברי הצוות הרלוונטיים .נשמח מאוד
לשמוע ולפתוח את הראש לרעיונות
חדשים.

✓ דרושים – דרושות:
כבר זמן מה אני מחפשת מחליפים לשני

תפקידים בהתנדבות :קביעת תורי פדיקור
לחברים (במקום ציפי ליברמן) וסידור
תורנויות (במקום רינה ימיני).
שני התפקידים הנ"ל דורשים גישה למחשב
ומעט זמן ,ובעיקר – רצון טוב .אשמח
מאוד אם יפנו אלי חברים/חברות המוכנים
לקחת על עצמם אחד מהתפקידים הללו.
✓ מגלשה במגרש המשחקים:
המגלשה הכחולה במגרש המשחקים

נסדקה לפני מספר חודשים (תודה לחבר
האמיץ שטיפס לגובה ודיווח על כך) .פנינו
למועצה האזורית שמתחזקת עבורנו את
גני המשחקים ואחראית על קיום בדיקות
בטיחות אחת לתקופה .לאחר בדיקת
הבטיחות  -המגלשה נסגרה .אנו ממתינים
שיגיעו חלקים חדשים שיותקנו במקום
החלקים הסדוקים.
✓ איחוד-חנויות
ורישום בחדר האוכל:
הקמנו שני צוותים שמתעסקים בנושא זה

(בנפרד מצוות הפרטת המזון).
חברי צוות איחוד חנויות :גמליאל אטיאס,
נועם עמיר ,עדו עפרוני ,חנוך פניני ,עדי
קריק ,עדנה תדהר ,ואנוכי .הצוות נפגש
וקיבל מספר החלטות .אנו צריכים להביא
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משולחנה של מנהלת הבריאות /דבורית אדר
הכותרת איתור רופאים מנתחים ,ולבדוק
האם הרופא מוכר ע"י חברת הביטוח.
במקרים דחופים ולא צפויים מראש – יינתן
מענה מיידי ע"י מרכזת ענף הבריאות.
ותזכורת קטנה מהדיווח הקודם בחודש
דצמבר ב"מבית":
באופן כללי( ,החל מ )1.12.2019-מרבית
החברים מבוטחים בביטוח מושלם של קופת
חולים כללית  +ביטוח רפואי של "הפניקס",
וזה כולל רופאים יועצים ,חוות דעת שנייה,
בסל
שאינן
תרופות
הבריאות ,ניתוחים שאינם
בבתי חולים וכד'.
בעדיפות ראשונה נבקש
השתתפות/החזר של
הוצאות ,מהכיסוי
הממלכתי בקופת חולים
כללית .את רשימת הרופאים העובדים עם
ה'כללית' ועם ביטוח "הפניקס" ניתן למצוא
באתר שלהם.
חשוב לי להדגיש כי ניתוחים ניתן יהיה לבצע
רק באמצעות רופא שנמצא בהסכם עם קופת
חולים ו  /או עם "הפניקס" .התייעצות לצורך
חוות דעת שנייה ניתן לבקש אצל כל רופא
מומחה ,גם אם אינו בהסכם.

עם תחילתה של שנת  2020ביצענו שני
מהלכים בתחום הבריאות שעליהם ברצוני
לדווח :
 .1מעבר מביטוח "הראל" לביטוח "הפניקס".
מהלך זה בוצע בכלל קיבוצי הקבה"ד.
 .2יישום החלטת אסיפת החברים
על השתתפות החבר בתוספי מזון.

ביטוח הפניקס
דבריי,
בראשית
חשוב לי להדגיש
שהחבר כמעט ולא
בהבדלים
ירגיש
במעבר בין חברות
הביטוח .על מנת
שנוכל לממש את
הזכויות-שלנו
במסגרת-ביטוח הבריאות ,מוטלת עלינו
החובה להעביר לחברת הביטוח את דרישת
הכיסוי הביטוחי  14ימי עסקים לפני מועד
טיפול רפואי כלשהו .לכן אבקש מכל מי
שאמור לעבור הליך רפואי ,ליצור איתי קשר
מייד בהיוודע הצורך בטיפול ,ע"מ לקבל ממני
את ההנחיות המתאימות למילוי הטפסים
הנדרשים .שיתוף הפעולה בינינו הוא חשוב
ומשמעותי מאוד ,לצורך טיפול נכון בתביעת
הביטוח .חשוב לציין ש"הפניקס" מתנה את
הכיסוי הביטוחי בכך שהרופא שיבצע את
ההליך הרפואי יהיה רשום ב"הפניקס" .ניתן
להיכנס באופן עצמאי לאתר "הפניקס" תחת

תוספי מזון
על פי החלטת אסיפת החברים ,תוספי מזון
יינתנו מעתה ואילך בהשתתפות החבר ( 20%
מעלות המוצר עד רף מקסימלי ,ולפי מדרגות
גיל) .רשימת תוספי המזון ומחיריהם
6

https://fnx.co.il/ituran/searchdoctors/

האחות תזעיק את הרופאה( .חיוג מכל טלפון
אחר – .)050-6998317
באמצע השבוע :מהשעה  07:00עד 15:00
מענה לקריאה יינתן ע"י צוות המרפאה.
מהשעה  15:00עד  07:00למחרת ,קו החירום
מוחזק אצל אחיות בית סביון והן אחראיות
לתת מענה ,כולל קריאה לרופאה ולשירותי
חירום נוספים .
בשבתות וחגים :מיום שישי/ערב חג בשעה
 12:00ועד יום ראשון/יום לאחר החג בשעה
 ,07:00יינתנו שירותי חירום בלבד ,ע"י אחות
כוננת מצוות המרפאה או מבית סביון.
קריאה לעזרת הרופאה תיעשה ע"י האחות
הכוננת .אבקש להימנע מפנייה ישירה לד"ר
מיטל דיטש.
בריאות טובה ואיתנה לכולנו!

יפורסמו במרפאה במקום נראה לעין ,ובצמוד
לה ,טבלת השתתפות החבר .יש לציין בעניין
תוספי המזון :בשוק קיימים מוצרים רבים
המשתייכים למשפחת "תוספי המזון" .ישנם
גם רבים הצורכים אותם ,וישנן דעות
מקצועיות שונות לגבי תרומתם הרפואית.
ישנה הפרדה בין תוספי מזון הנלקחים לצורך
מניעה ראשונית ,לבין אלה המיועדים לטיפול
בחסר או במחלה .החיוב בתקציב האישי
יתבצע על פי רישומי המרפאה.
שירותי חירום
בהזדמנות זו ברצוני לתזכר את החברים
בנהלים שקבענו לנו בנושא שירותי חירום
לאחר שעות פעילות המרפאה:
קריאה לעזרה :ניתן לבצע קריאת חירום
 24/7בחיוג מטלפון נייד יבנאי  4000ובחיוג
 400מטלפון קווי של הקיבוץ .במקרה הצורך,

...
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פתיחת מחסן התחפושות לחג פורים
המחסן ייפתח בין השעות  18:00-17:00בקומה הראשונה ,באולם המרכזי ,בתאריכים הבאים:
יום שלישי -ט' בשבט 4.2
יום רביעי -י"ז בשבט 12.2
יום שני -כ"ב בשבט 17.2
יום שני -כ"ט בשבט 24.2
מוצ"ש -ד' באדר 19:00-20:00 ,29.2
יום שני -ו' באדר 2.3
להלן מספר הערות:
-

• עד  2תחפושות לאדם.
• תושבים  -תתאפשר השכרת תחפושות ע"פ מחירון שגובש בשנה שעברה.

• חברים המעוניינים לשכור תחפושות עבור נכדים שאינם גרים בקיבוץ וחוגגים איתנו את החג ,יוכלו
להגיע במועד האחרון.
• לצורך מעקב והסדרת השכרת התחפושות ,נערוך רישום על גבי טפסים ייעודיים לכל הלקוחות.
נוהל החזרת התחפושות יפורט בהמשך

מוזמנים בשמחה

ליאורה גליק ואושר קולמן

שולחן תרבות – חודש שבט
✓ ביום שלישי ט' בשבט ( )4.2הרצאה מרתקת
על "עסק הביש" בשעה  ,20.30באולם האירועים.
✓ חגיגת ט"ו בשבט  -מוזמנים לפעילות ט"ו בשבט :סיור ליקוט מהטבע ,הכנת מנדלות ,הכנת
עציץ בקנקלים ,סירים ,כדים (כל משפחה מביאה כלי) בשיתוף "מפגש של צמיחה".
נפגשים ביום שני ,ט"ו בשבט ( )10.2בשעה  ,16.00ליד מחסן הנוי .ארוחת ארבע ותחילת פעילות.
✓ ביום שלישי ט"ז בשבט ( )11.2מופע לט"ו בשבט ,ברוח הגשש החיוור ,בשעה  20.30במשטח.
✓ ביום שלישי ,כ"ג בשבט ( )18.2בשעה  - 17.00הצגה לילדים ופעילות" :אורן שלא שמח
בחלקו".
✓ ביום שלישי ,כ"ג בשבט ( )18.2בשעה  ,20.30ערב טד ) (TEDבאולם האירועים.
✓ ביום שני ,כ"ח בשבט ( )24.2הרצאה ושיחה ,בשיתוף ועדת הבריאות ,על החשיבות של גילוי
מוקדם ,בחסות עמותת "אחת מתשע" ,עם אורלי הראל ושרה אריאל בשעה  20.30באולם
האירועים.
פרטים נוספים בלוח המודעות
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שבת שלום

אחות כוננת בשבת – אוריה חושן

שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
MRKYAVNE@clalit.org.il
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -
אחיות בימי ששי במרפאה :השבוע – אין אחות במרפאה  .בשבוע הבא  -אורית
זמני לקיחות דם :בימים ב' ,ד' בין  / 07:20 - 07:00בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין  / ,09:40 - 09:00ביום ג' .9:40 - 9:30

גיליון 490
'שומר מה מליל' – הכנס ה 9-של מרכז בארות בנגב
ביום שני ,כ"ב בשבט תש"ף 17 ,בפברואר  ,2020יתקיים
הכנס השנתי המיוחד והמסורתי – כנס בארות בנגב,
שיעסוק השנה ב'תפיסת הבטחון היישובי ,משומרי השדות
ועד השומרים החדשים' .בכנס יברכו וישתתפו רבים
וטובים ובתוכם :אמיתי פורת – מזכ"ל התנועה ,תמיר עידן
 ראש המועצה האזורית שדות נגב ,עמרי שלמון – מנכ"להמועצה לשימור אתרי מורשת ,און ריפמן – מייסד
וסמנכ"ל החינוך בארגון השומר החדש ,דני עטר – יו"ר קק"ל ,ד"ר זאב זיוון ,הרב עמית קולא – רב
קיבוץ עלומים ועוד אנשים רבים וטובים .מעבר לשני הנושאים המרכזיים שבהם יעסוק הכנס ,יקנחו
המשתתפים במבחר סיורים באיזור על פי הרשמה מראש .רשמו לפניכם ונשמח שתגיעו! תוכנית
מפורטת ,קישורים להרשמה ופרטים נוספים ,באתר הקיבוץ הדתי ובאתר מרכז בארות בנגב.

התרחבות תל"מ ותנועת הקיבוץ הדתי – אסף בית אריה
לפני שבועיים התקיים בקבוצת יבנה מפגש של רכזי תוכנית תל"מ (תעסוקה ,לימודים ,מגורים) בקיבוצי
התק"צ והקבה"ד .תוכנית תל"מ היא מיזם משותף של המשרד לשוויון חברתי והתנועה הקיבוצית .זוהי
תוכנית שאורכת כשנה ובמסגרתה צעירים וצעירות ,רובם ממוצא אתיופי ,גרים ועובדים בקיבוצים וגם
לומדים באופן חלקי תחומים שונים כמו אנגלית ,כישורי חיים וכד' .השנה הזו מהווה עבור צעירים/ות
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אלו מעין הכנה והכשרה להתמודדות עם אתגרי התעסוקה וההשכלה בישראל ,ועל הדרך יש כאן
הזדמנות הדדית נפלאה לחיבור והיכרות של הצעירים עם הקהילה הקיבוצית ,ובעיקר ,של הקהילה
איתם .כיום התוכנית פועלת בכ –  15קיבוצים ,מתוכם אחד מקיבוצי הקיבוץ הדתי ,אך לשמחתנו
התוכנית נמצאת במגמת הרחבה .תוכנית העבודה שלנו ל 2020 -היא להפעיל את המיזם לפחות בעוד
קיבוץ/ישוב אחד .לשם כך נדרשים מספיק חניכים שיהיו מעוניינים ומתאימים לחיות בקיבוץ דתי .אנו
פועלים בימים אלו בשת"פ עם הנהלת התוכנית ,על מנת לאתר קיבוצים מתאימים לתוכנית ולהכין את
השטח להזדמנות לקליטת עוד גרעין תל"מ לתנועה.

גיליון 491
הצטרפות מושב בני דרום לתנועה
בהמשך להחלטת המזכירות המורחבת שאישרה את צירוף בני דרום כיישוב 'עמית' בתנועה ,נפגשנו עם
הנהלת המושב ,שמענו סקירה מקיפה  -נתונים כלליים ותהליכים מרכזיים בסדר היום .אוכלוסיית
המושב כוללת כ– 70בתי אב ,ולאחרונה אושרה קליטה של  22משפחות בנים ונכדים ,כך שמספר
החברים הכולל הוא  .162כ 110-מתוכם בשכונת ההרחבה ועוד כ 17-המתגוררות בשכירות ,סה"כ כ800-
נפש .התהליכים העיקריים שהתרחשו בשנים האחרונות היו :הקמת שכונת הרחבה קהילתית (;)2005
שינוי באורחות חיים למודל שיזורי ( ;)2014הסדרים שונים בין האגודה השיתופית החקלאית (אגש"ח)
להרחבה; קליטת בנים ( .)2019השיכון עבור הנקלטים ייבנה ע"י המושב ,בהסדר מתאים ,תוך בחינת
מודל שיוך הדירות .בהיבט הכלכלי-משקי שמענו על מפעל החמוצים שנמכר לאחרונה לקבוצת יבנה ,על
חקלאות במצב טוב ועל המגמה לשותפות איזורית רחבה בגד"ש ,והמשך הפיתוח המשקי בתחום ייזום
הנדל"ן .נראה כי יש בסיס טוב ללמידה ופעולה משותפת .כאמור ,אנו רואים בהרחבת התנועה
אסטרטגיה נכונה עבורנו .כך פעלנו בעשור האחרון ,ונמשיך לפעול בכיוון זה במהלך שנת  ,2020שבה
נבחן אפשרות זו עם מספר מושבים שיתופיים נוספים.

אגף הכלכלה – גיל הס
מועצת החלב  -בהתאם להסכם החלב ,בתחילת ינואר הורדו  4אג' ממחיר המטרה ונעשה קיצוץ של שני
אחוז מכלל המכסה ,באופן רוחבי .ובכל זאת ,השבוע התקבלה החלטה חיובית על מתווה לתשלום בגין
חלב בקר במכסה ועודף לשנת  .2020המתווה המוצע מאפשר לייצר פחות חלב בחורף ולייצר כמעט ללא
הגבלה בקיץ ,והוא עשוי להיטיב עם משקים שיהיו ערוכים להעביר חלב מהחורף לקיץ ,כל אחד על פי
דרכו ושיטתו.

10

11

ברלה צא  /אריק אינשטיין
ֵּאיזֶּה ִּמין חָ יָה זֶּה שַ בְ לּול?
נּו כְ בָ ר ֵּתצֵּ א ִּמשָ ם,
ַרק לְהַ בִּ יט בְ ך,
צֵּ א כְ בָ ר שַ בְ לּול,
צֵּ א כְ בָ ר וְ נ ְִּר ֶּאה מָ ה...
ֵּאיזֶּה ִּמין חָ יָה זֶּה שַ בְ לּול?
ַאל ִּתפְ חַ ד כָל כְָך,
כְ לּום ל ֹא י ְִּק ֶּרה לְך.
צֵּ א כְ בָ ר שַ בְ לּול,
צֵּ א כְ בָ ר וְ נ ְִּר ֶּאה מָ ה...
יֵּש הַ ְרבֵּ ה ָיפֶּה בָ עֹולָם
בֵּ ָרלֶּה צֵּ א ,צֵּ א.
וְ ִּש ְמחָ ה גְ דֹולָה ִּת ְהיֶּה ָאז בַ גַן,
בֵּ ָרלֶּה צֵּ א ,בֵּ ָרלֶּה צֵּ א.
ֵּאיזֶּה ִּמין חָ יָה זֶּה שַ בְ לּול?
אֹותך,
דַ וְ ָקא מֵּ בִּ ין ְ
ֵּאיְך ל ֹא נ ְִּמ ָאס לְך?
צֵּ א כְ בָ ר שַ בְ לּול,
צֵּ א כְ בָ ר וְ נ ְִּר ֶּאה מָ ה...
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