כ"ט באב תשע"ט
()30.8.19

" ...וְ סַ ְר ֶּתם ִמן-הַ ֶּד ֶּרְך ,אֲ ֶּשר ָאנֹכִ י
ְמצַ וֶּ ה אֶּ ְתכֶּם הַ ּיוֹם "...או אז...

שבת פרשת ראה

שבת ראש חודש

צאת השבת 19:45--

כניסת השבת 18:46 -
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שבת פרשת ראה

– שבת ראש חודש

ליל שבת
18:46

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 והקידוש יתקיים שיעורו של יוחנן מאלי

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"

19:45

צאת השבתשיעור

21:30

אסיפת חברים ע"ס היום :דו"ח משקי חצי שנתי ו השקעה חדשה בתחום העסקי.

מזל טוב לבר המצווה נתנאל שטיינר ,להורים ערן וסופי ולסבא וסבתא מוישלה וטובה.
מזל טוב לניר ורני יעקובי להולדת הבת מעיין.
מזל טוב למרדכי (גוגל) ומרים בר-דרומא להולדת הנכדה ,בת לחגית וגיל.

זמני תפילות

הבית האדום פתוח בשבת מ 17:45-עד .18:45
גלריית רפי פתוחה בשבת מ 17:15-עד .18:30

מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת ,בשעה 19:00
מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20

משק הילדים פתוח בשבת מ 17:00-עד .18:00

מנחה בשכונה הצפונית  -בשעה  ,18:30ערבית ב20:30-
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ
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פרשת ראה  /יאיר לסלוי
" ְראֵ ה ָאנֹכִ י נֹתֵ ן לִ פְ נֵיכֶּם הַ ּיוֹם בְ ָרכָה

תפילת "ותן בלבנו ,שנראה כל אחד את

וק ָללָה׃  --אֶּ ת־הַ בְ ָרכָה אֲ ֶּשר ִת ְש ְמעו אֶּ ל־
ְ

מעלת חברנו  "...ואז האדם רואה את
מעלת חברו .כך לגבי הקיבוץ ,המשפחה

אֶּ ְתכֶּם הַ ּיוֹם׃ וְ הַ ְק ָללָה ִאם־ֹלא ִת ְש ְמעו

והמדינה ,ובכל מציאות החיים.
מי שלבו טוב ,נפתח לראות את הברכה

ִמ ְצוֺת ה' אֱ ֹלהֵ -יכֶּם אֲ ֶּשר ָאנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה
ל־מ ְצוֺת ה' אֱ ֹלהֵ -יכֶּם וְ סַ ְר ֶּתם ִמן־הַ ֶּד ֶּרְך
אֶּ ִ

שבמציאות ,זוכה לברכה.
ראייה היא מפגש בלתי אמצעי ,נוכח,

אֲ ֶּשר ָאנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה אֶּ ְתכֶּם הַ ּיוֹם ָל ֶּלכֶּת ַאחֲ ֵרי
אֱ ֹלִ -הים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶּשר ֹלא־יְ ַדעְ ֶּתם" (דברים

משהו שאי אפשר לפספס .כשאומרים
למישהו "ראה" ,למעשה מלמדים אותו

י"א,כ"ו)

מקובל לפרש פרשייה זו כאחד הציוויים
המפורשים לקיומה של בחירה החופשית

לשים לב למה שנמצא לנגד עיניו .זהו גם
הקשר שבין העין ללב .לראות פירושו

ולשכר ועונש בעולם.
השאלה ,אם כן ,מה מועילה לנו המילה

לשים לב.
בעידן הנוכחי ,בו הידע כבר אינו בראשו

"ראה" בפתיחת הפרשה? ניתן היה
לפתוח את הפרשייה במילה "אנכי  -נתן

של המורה ומערכת החינוך מחפשת
דרכים וכיווני למידה חדשים ,ברור

לפניכם היום".

שהתפקיד והאתגר החינוכי הגדול הוא
הרחבת המבט של התלמיד ,היכולת

הציווי לראות לפני הבחירה ולפני חישובי
השכר ועונש ,מלמדים אותנו לקח חשוב.
הראייה היא לעולם סובייקטיבית ,הכל

להבחין בין גוונים שונים מלבד שחור
ולבן ,היכולת "לראות" אחד את השני

בעיני המתבונן .שני אנשים רואים את
אותו מראה ,לכאורה .הראייה איננה

ולא רק להתכתב.
זהו קיום הציווי "ראה" הקודם לבחירה

קשורה ללב? ראית מה שראית?! אך די
ברור שהלב מכוון מה רואים .ניתן

בין הברכה לקללה.
בברכת שנת לימודים פוריה ושמחה למורים
ולתלמידים היקרים.

לראות את החבר בחסרונותיו" ,אבל זה
מה שאני רואה  ,"...ואפשר להתפלל את
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הערות למזכירות  /יעקב וכמן
אין בדברים האמורים להלן משום זלזול

דחייה של הוצאות/השקעות משמעותיות

או המעטה בכובד המשקל שרובץ על
המזכירות .אין ספק שהאחריות

ובראש וראשונה  -בנושא הבנייה.
 .2בשנים האחרונות נקטנו בפעולות אשר

והמורכבות בניהול שוטף של ענייני

האופי שלהן היה "הפרטה" .לא משנה
כרגע מה הייתה המוטיבציה לכך .כמו כן

הקיבוץ מהווים מטלה קשה עד מאד,
ומגיע "יישר כח" גדול לכל העוסקים
בצורכי הציבור ,פשוטו כמשמעו .ולכן כל

הקדשנו זמן להכנה ,לדיון ולהחלטה
בנושא "תקנון רדום" .משיחות עם חברים
בשביל ובחדר האוכל אני שומע יותר ויותר

הכוונה בהערות אלה היא להציע דרכי
חשיבה ופעולות שונות בנושאים חשובים

ביטוי להרהורים על הפרטה מלאה של
הקיבוץ .אולי כדאי לערוך משאל אנונימי

שעל הפרק .ובמידה ומשתמעת ביקורת,
הרי שהיא אמורה להיות ביקורת בונה.

(בקלפי) ,ולראות אם זה משקף דעתם של

 .1שמענו בעת האחרונה על תוצאות
הפעילות המשקית של  .2018שמענו גם
תחזיות שאינן מעודדות כלל ועיקר.

בודדים ,של מיעוט גדול ,ושמא של רוב?
נראה לי שזה יהיה מידע חשוב לעוסקים
בניהול הקיבוץ ,ובעצם לכולנו .ברור

בשנים האחרונות אנו נתונים בדין ודברים

שמשאל הוא רק לצורך המידע ואינו

והחלטות אין ספור בנושא הבנייה .היו
קולות בודדים שאמרו שאין זה הזמן

מחייב פעולה כלשהי.
 .3לשאילתא הראשונה ששאלתי באסיפה

לפרויקטים כה כבדים .מחד ,נכון שלפני

שלפני האחרונה ,שהופנתה למזכירות,

שנים היו מצבים שבהם הפחידו את
הציבור עם תחזיות פסימיות ,בעוד
שהתוצאות בפועל היו הרבה יותר טובות.
ומאידך ,באותן שנים ,מיד ביקשו לתת

בהיעדר מרכז/ת חינוך ,קיבלתי תשובה
ממזכיר הפנים ,נח חיות .לא הבנתי אם זו
הייתה תשובה לאחר החלפת דעות
במזכירות ,או על דעתו בלבד .אבל כך או

לאותן תחזיות פסימיות ביטוי בדיונים על
התקציב .והיום? לצערנו יש מקום לדאגה
לא רק בגלל התחזיות אלא גם לאור

כך ,התשובה מאד איכזבה .לא בגלל
שדעתי לא כדעתו או כדעתם ,אלא בגלל
שמדובר במערכת החינוך ,ושם היה מקום

הביצוע .נראה לי שמחובתה של המזכירות

להימנע מעשייה הנתונה במחלוקת.

להוביל מהלך רציני ,משמעותי ,המשקף
את המציאות .וכלל לא מספיק לצמצם פה
ושם הוצאות של ועדות ,אלא יש להציע

המדובר כמובן בשבת גיבוש של
ה"לימונים" בירושלים ,לפני מספר
שבועות ,שבה קבלת השבת נערכה
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ב"שירה חדשה" .השאילתא הייתה :האם

קבלת שבת ,ולאור העובדה שישנם חברים

המזכירות מודעת לכך ואם כן ,האם

שהדבר הפריע להם עקרונית ,גם אם לא

בדעתה להעיר למתכננים של התוכנית.

היו להם ילדים שם ,הייתי מצפה לקצת

יצוין כי שמעתי עוד לפני האסיפה והגשת

יותר רגישות ,ולא להפטיר שהתוכנית

ביקרו

הייתה מצוינת עם שורה של חוויות שונות

"בתולדות אהרון" .אלא ששם הם לא

ומעניינות,

למתכננים

השתתפו עם אותם חסידים בתפילה

ולמבצעים.

כלשהי ,אלא רק באו לראות ולהתרשם.

הדברים הנ"ל הועברו לפרסום ב"מבית",
בתקוה שגם יעניינו את הציבור ויעוררו
תגובות.

השאילתא

טיעון,

שהם

גם

לאור העובדה שהורים שילדיהם היו שם
ושמו לב לסעיף הזה בתוכנית ,ואף הצליחו

וכל

הכבוד

להתקשר ולמנוע את השתתפותם באותה

תגובה ליעקב וכמן /

נח חיות  -בשם חברי המזכירות

ראשית ,אני מבקש להודות ליעקב

משרות שהן מיותרות או אינן תורמות

שהעביר אליי את כתבתו ,מתוך כוונה
לאפשר לי ולחברי מזכירות אחרים

להתפרנסות.
משמעותי
באופן
התהליך פורסם והוסבר בערבי

להגיב ,ומתוך זהירות שמא דבריו

הסברה ובאסיפה ,ועתיד להתחיל

יפגעו בבעלי התפקידים.
 .1המצב הכלכלי

בינואר  .2020צוותים שונים עובדים
במרץ כדי לקדם אותו בתחום משאבי

המזכירות מודעת למצב הכלכלי של

אנוש ,תיקנון משרות ,תמחיר ומבנה

יבנה ומובילה שורה של צעדים
כלכליים ,חלקם כבר פורסמו וחלקם
נמצאים בהכנה .המזכירות מובילה
הסדרה של יחסי משק וקהילה ועידוד

ארגוני חדש.
אנו נערכים לקיצוץ משמעותי וכואב
בתקציב הקיום של  ,2020וכן ננסה
להשפיע במה שעוד ניתן גם על שנת

התפרנסות .המהלך נועד לשפר את
הבקרה שלנו על ההוצאות הכלליות

 .2019אנו ממשיכים לחפש מקורות
פרנסה חדשים והצעה חדשה בנושא זו

ועל הוצאות שכר העבודה ,ויאפשר
קיצוץ משמעותי בהוצאות הקיום,

תוצג לחברים כבר במוצאי השבת
הקרוב.

בתהליך שקוף ומוסכם ,ו"הצפה" של
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נושא הבנייה :יש לנו כ20-15-

השאלה היא האם הוא יחזק או יחליש

משפחות צעירות שמחכות לפתרון

אותנו בהתמודדות עם האתגרים

דיור .חלקן נמצאות כבר היום בתנאי

שעומדים בפנינו .יבנה זקוקה בעינינו

דיור לא נוחים והאחרות תגענה לכך

לשינוי בשורה של נושאים ,בהם גם

בשנים הקרובות .בנוסף ,יש חברים

העברת אחריות מהקיבוץ לחבר

מבוגרים שחיים שנים בקומה שנייה

בתחומים שונים .כבר תמהתי מעל דפי

ומתקשים לעלות לביתם או לצאת

העיתון כיצד חברים שלא רוצים

ממנו ,וגם הם חייבים פתרון .יש הכרח

באחריות על צריכת הנוזל לשטיפת

איפוא לבנות יחידות דיור חדשות

כלים בביתם ,רוצים לקחת אחריות

ואסור לדעתנו לעצור את הבנייה,

על

מאחריות

לפחות לא את קבוצת הבתים
הראשונה ( 26דירות) .אפשר להציע

חברתית וכלכלית לזולתם .נכון שלא
בהכרח מדובר באותם חברים ,אך

להסתפק בבנייה עבור שתי הקבוצות
הללו ,אך יש להיות מודעים לכך שזו
הצעה שנפלה בעבר ,באופן כזה או
אחר ,והעלאתה מחדש יכולה להמשיך

מדובר באותו ציבור שצריך לקבל
החלטות יחדיו .הציבור שהתנגד
להפרטת החצרנות לא יעביר את
הקיבוץ לסטטוס של קיבוץ מתחדש.

לעכב את הבנייה ,כפי שקרה לאורך
שנים .הבנייה המתוכננת נעשית
מתקציב קיים ,היא השקעה לזמן

לטעמי אנו רחוקים מפירוק השותפות
בצדדים
לחיזוקה
וזקוקים
החברתיים ,החינוכיים והמשקיים.

ארוך והיא איננה מאיימת עלינו

כניסה לדיונים ארוכים ומפרכים על

מבחינה תקציבית .תקציב קיום גבוה,

קיבוץ מתחדש תקשה מאוד על

המעיד על רמת חיים מעבר ליכולת
ההתפרנסות שלנו ,הוא שמאיים עלינו
מבחינה כלכלית ,ובו צריך לטפל

ההתגייסות המשקית שלנו ,על
השקעות חדשות בענפים חדשים ,ועל
היכולת להתמודד בהצלחה עם

באמצעות ריסון הצריכה ועלייה
ברמת ההתפרנסות.
 .2משאל על קיבוץ שיתופי או

האתגרים הכלכליים והחברתיים.
ככלל ,יש להיזהר מעריכת משאלים,
בייחוד אנונימיים .יתרונם בפשטותם

מתחדש

אך התוצאות שהם מניבים הן

נכון הוא שקולות שקוראים לקיבוץ
מתחדש ,באופן מפורש ,הם חדשים
ביבנה .ניתן לקיים משאל מסוג זה.

פשטניות לרוב.
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פרנסתם

ולהתנער

" .3שירה חדשה"

בדרך אחרת ,שמרנית יותר ,וזה

ברשותך ,יעקב ,אעבור כאן לנימה

לגיטימי ודורש גם רגישות של

אישית .זה שנים שאתה מנהל מאבק,

המדריכים לצרכיהם .כשהייתי נער,

ומייצג לטעמי ולדעת חלק מידידיי

היינו מחפשים חוף נפרד ,לצד רוב

מאבק למען השמרנות הדתית .למיטב

חברת הילדים שהתרחצו במעורב.

זיכרוני ,כשהדברים הגיעו להכרעה

כאן ,ברחצה מעורבת ,לעניות דעתי

ציבורית  -נותרת במיעוט ,לפחות ברוב

ההלכתית הבעייה גדולה יותר ,וגם

המוחלט של הנושאים שעלו לדיון .יש

איתה למדנו להתמודד .חבל שכאשר

לנו ביבנה מניין משתף ,ש"שירה

זה מגיע לפוליטיקה דתית (כך אני

חדשה" שימשה לו מקור השראה.

רואה את נושא מעמד האישה),

המניין התקבל באסיפה ,בהחלטה
מסודרת ,ומתקיים בהצלחה זה שנים.

הוויכוחים נעשים קשים הרבה יותר.
לסיכום ,המצב הכלכלי של יבנה

המניין נחשב הלכתי בעיני הפוסקים
שלנו ואינני רואה שום בעייה להזמין
את ילדינו לראות מניין מעין זה שיש
להם בביתם (אמנם ברמת שירה

מעמיד בפני כולנו אתגר משמעותי ,הן
בפן הכלכלי והן בפן החברתי .אך הוא
מעמיד בפנינו גם הזדמנות ,את
להתאמץ
לחשוב,
ההזדמנות

אחרת – אם יותר לי  .)...ילדינו ביקרו
ולמדו גם מהחרדים ,אף שבנושאים
רבים הם אינם יכולים לשמש דוגמה

ולהצליח .שנים הלך לנו קל מדי.
האמירה ביבנה הייתה "לא לגעת כדי
לא לקלקל" .היום אנו במצב אחר,

לילדינו ,אלא אם זה לימוד בדרך

שדורש חשיבה ,שינוי והתגייסות

השלילה.

מלאה של מירב החברים .הבה נעשה

יש ילדים שלנו שבחרו לאורך השנים

את זה יחד "כמו שיבנה יודעת".

רענון מלגזה
במהלך חודש ספטמבר יתקיימו מפגשים לרענון רישיון מלגזה.
רשמו לפניכם את התאריכים והירשמו בלוח המודעות:
✓ יום שני ב' באלול 2.9 ,בשעה 9:30
✓ יום רביעי י"א באלול 11.9 ,בשעה 14:00
✓ יום שישי י"ג באלול 13.9 ,בשעה 8:00
הרענון יתקיים בבית המדרש

מי שאינו עובר רענון  -אינו רשאי לנהוג במלגזה!
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להתראות ,יפעת כהן

זה הזמן לצמוח  /טובה פניני
תפקידה של ועדת קליטה הוא לאתר

היכרות ראשוני וקצר ,שיחת היכרות עם

ולקלוט משפחות המתאימות לקהילתנו

נציגי ועדת הקליטה ,אבחון במכון מקצועי

בקבוצת יבנה .הנחת היסוד היא שקליטה

ושבת אירוח בקיבוץ.

טובה תביא לא רק לצמיחה דמוגרפית אלא

מעבר לכלים האלו ,עלינו לדעת בעצמנו

גם לצמיחה כלכלית ,חברתית ,תרבותית

מהם התכונות והמאפיינים שאנו מחפשים

ורוחנית של הקהילה ,ובע"ה בסופו של דבר

בחבר קבוצת יבנה ומה הציפיות שלנו

 -לחברה מתפתחת ומשגשגת.

מהנקלטים.

עבודת הוועדה היא מורכבת ,והחלטותיה

ועדת הקליטה הקודמת ,בראשותו של

משפיעות באופן ישיר על עתידן של משפחות

גדי סימון ,עבדה על גיבוש כלי הערכה

רבות – נקלטות וותיקות כאחת.
מטבע הדברים ,אחד החלקים המורכבים

שיאפשר קבלת החלטות בתחום זה בצורה
יותר מדידה ופחות התרשמותית .הוועדה

מיון

גיבשה מסמך ובו קריטריונים המתייחסים

המועמדים .בתהליכי המיון מושקעים

ל 4-תחומים :הדתי ,התעסוקתי ,החברתי,

משאבים רבים ,מתוך הבנה שתהליך כזה
צריך שייעשה בצורה אחראית ורגישה.

ומאפייני אישיות ויחסי אנוש .המסמך הוצג
גם בפני המועצה ואושר על ידה .בסיס זה

אולם לאורך הדרך עלולות להיווצר

משמש אותנו גם היום בהערכת המועמדים

תחושות לא נוחות ,ואנו תמיד לומדים

לקליטה ,בשלב בו המועמד סיים שנת

ביותר

בעבודת

הוועדה

הוא

לקראת

הגשתו

לאישור

מהניסיון ומפיקים לקחים.

"מועמדות"

חשוב לציין שאלה הנכנסים לתהליך

האסיפה ולהצבעת החברים.

הקליטה הם כאלה שמתוך היכרות

כלי האבחון המקצועי הוא כלי נוסף

ראשונית איתם  -התרשמנו שהם זוגות

המסייע בקבלת החלטה .אבחון זה מבוצע

נחמדים וערכיים ,אבל למרות זאת לא
תמיד ,בסופו של תהליך ,יוחלט לקלוט

על ידי פסיכולוגים חברתיים-תעסוקתיים,
פסיכולוגים קליניים ואנשי מקצוע נוספים

אותם .זאת מכיוון שבתהליך המיון אנו
מנסים למצוא את המועמדים המתאימים
ביותר לאורח החיים המיוחד בקהילה

מתחומי הפסיכולוגיה והייעוץ הארגוני.
האבחון הוא ארוך ומקיף ונמשך כשש עד
שמונה שעות( .ישנה אפשרות לקיים את

הספציפית שלנו.

האבחון בשני מפגשים) ,והוא כולל :ראיון

בבואנו לבחון את התאמת המועמדים ישנם
כמה כלים המשמשים אותנו :שאלון

עם פסיכולוג ,מבחני אישיות ,שאלוני דיווח
עצמי ומבחני כישורים .בתום תהליך
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האבחון מתקבל דו"ח מפורט שבסיכומו

בביתם החדש ,מציאת משפחה מאמצת,

חוות דעת לגבי מידת התאמת הנקלט

שילוב הילדים במערכת החינוך ,תיאום

ליישוב.

פגישות עם הגורמים הרלוונטיים בקיבוץ

לגבי זוגות שכבר גרים אצלנו ,יש גם איסוף

ועוד .בהמשך הדרך ,מלווים מטעם הוועדה

מידע מגורמים שונים הנמצאים איתם

נמצאים בקשר אישי עם הזוג ,על מנת

בקשר כמו :קולגות לעבודה ,מנהלים,

לעקוב אחר תהליך קליטתם תוך נתינת

שכנים וחברים.

דגשים לנושאים שונים ,החשובים להמשך

לאחר איסוף כל המידע מתכנסת הוועדה

קליטה מוצלחת.

לדיון ולהצבעה.

חשוב לציין שלא רק לוועדת הקליטה

מלאכת המיון היא כמובן רק חלק מעבודת

תפקיד בהקניית תחושת שייכות לנקלטים.

הוועדה .לאחר ההחלטה לקבל זוג לקליטה
עומד בפנינו אתגר לא פחות גדול ,והוא ליווי

גם כלל חברי הקיבוץ כולם ,תורמים
ליצירת אווירה נעימה של "בית חם"

תהליך הקליטה בשלבים השונים של
השתלבותם בקיבוץ :לפני הגעתם ,עם
בואם ליבנה ,ותוך כדי קליטתם בשנתיים
הראשונות בקיבוץ.

ומחבק – על ידי מאור פנים ,שיחות
שבילים ,הזמנה לאירוח ,עזרה לנקלטים
בהיכרות עם מערכות הקיבוץ השונות
וכיוצא בהם.

הוועדה עושה מאמצים לחבר את הנקלטים
החדשים לקהילה בצורה מיטבית .מרגע
כניסת המשפחה ,הוועדה נמצאת איתם

אנו נמצאים כעת בתקופה של קליטת
משפחות חדשות והיכרות עם משפחות
חדשות ,לקראת קליטתן בשנה הבאה.

בקשר רציף ,כדי לעזור בהיערכות לקראת

תקוותנו היא שעבודתנו תישא פרי ,ונזכה

השתלבותם ,כמו למשל :התארגנות פיזית

לצמוח כקהילה בכל המובנים.

עדכון שעות פתיחת החנות:
החל מה 1.9-א' באלול – החנות תיפתח בכל בוקר ,בימים א' עד ה' ,מ  7:00 -עד .8:00
שאר שעות הפתיחה נשארות ,לעת עתה ,כפי שהיו.
ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

7:00 -8:00

7:00-8:00

7:00-8:00

7:00-8:00

7:00-8:00

7:00-9:00

11:30-14:30

11:30-14:30

11:30-14:30

11:30-15:00

11:00-13:00

18:00-19:30

18:00-19:30

-

מוצ"ש
חצי שעה

18:00-19:30

לאחר צאת שבת

סיון לנג  -מרכזת השירותים
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בית בקבוצה חודש אלול  /דפי ודליה
אֱ לּול בַ ְּׂשדֵ ָרה  /אברהם בן יצחק
אוֹרוֹת חוֹלְ ִמים,
אוֹרוֹת ִחוְ ִרים,
לְ ַרגְ לַי צ ֹונ ְִחים.
צְ לָלִ ים ַרכִ ים,
צְ לָלִ ים נִלְ ִאים
אֶּ ת ְשבִ ילַי ְילַטֵ פו.

כמו בכל סוף שנה ישנם שינוים בצוות –
נפרדנו ממיטבאל גז המדריכה ומבנות
השירות הודיה בן הרוש ונעם חלמיש.
הצטרפה לצוות תמר אדר .ברוכות
הבאות :נעה טמיר מבית אל ותהילה בן
שחר מפתח תקווה ,בנות השירות
שמתחילות השנה .
לשמחתנו,

החודש האחרון עבר ,למרות החום,

אחרי

מאמצים

רבים,

התחילה להיפגש עם הדיירות והצוות

בנעימים :עבודה ,בריכה וחופשות.
בתוכנית הדירה שילבנו נסיעות לים,

העובדת הסוציאלית
ממשואות יצחק.

בילוי בת"א – סיור בגלי צה"ל בהדרכתו
של מירון ששון (תודה גדולה) וסרט -

נעמי

גורי

מזל טוב לאודיה קינסבורסקי
שהעבירה כל השנה חוג ספורט ,להולדת

"הרפתקה בשחקים" .הלכנו להופעות
המועצה בגבעת וושינגטון ולתוכניות

לוטם ,והצלחה לפז בגלייבטר שתחליף
אותה.

שהתקיימו בקיבוץ.
בתקופת החגים הדיירות בבתי הוריהן.

וזו הזדמנות להודות לכל המתנדבים/ות,
וכל מי שרוצה להצטרף  -מוזמן לפנות

אנחנו מציעות למי שרוצה ,לבוא לחגוג
איתנו את שמחת תורה.

אלינו.

שנה טובה!

תודה
ביום שישי האחרון הוזמנו ל"הפנינג" בבריכה.
זכיתי שבהזדמנות זו באו לבקר בנים ,נכדים ונינים שלי.
נהנינו ביחד באווירה טובה וכמובן מן הבריכה והמתקנים .אני מודה לחברים שטרחו
ואיפשרו את ההזדמנות הזו.

אסתר תדהר
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לקראת פרידה
לחברים היקרים שזכינו להכיר בקבוצת יבנה ולאלה
שתמיד היו שם בימים הטובים ,השמחים והמאתגרים.
לאלה שידעו לקבל את השונה והדעה של האחר,
וגם לאלה שידעו בדרך ארץ ובחיוך,
להאיר את עינינו ולבקר.
לעוברים ושבים ששאלו בסבר פנים יפות ובכנות לבריאותנו ודאגו לילדינו,
ולמקפידים לומר שלום בשביל ,גם שכבר אין ספור פעמים ביום התראינו.
לאנשים שהושיטו יד וחיבקו בתקופה רפואית מורכבת עם הנס הקטן שלנו ,ולחברים
שסייעו ותמכו בימים שחלקנו כמשפחה את היום יום ,בביטחון ובהגנה על ארצנו.
שמחנו לגדל כאן את ילדינו ולחוות תקופה יפה בחיינו.
ממשיכים בדרכנו לנוף אחר ,שונה ומיוחד של ארצנו.
עוברים לכפר אדומים ,ומבטיחים לקחת איתנו בתרמיל הזיכרון
את כל מי שהיה שם לצידנו.
נזכור מכאן את הרגעים היפים והמאושרים והיו רבים ,ואת האנשים הטובים,
השותפים בעשיית הטוב עם היושב במרומים.
יוצאים מחוזקים מהאתגרים הרבים ,ומאחלים למקום שיצמח ,יפרח ויראה את הטוב
והאמת בדומים ובשונים.
לילה כיום יאיר..
כרמי ,נעם ועלמא ,יעל ושלומי היבש

״נפרדים ממשפחת היבש באהבה״
ציבור החברים מוזמן לסעודה שלישית בשבת הקרובה ,פרשת ראה
בשעה  18:30על הדשא לפני ביתנו - .מחכים בשמחה.
משפחות שריד גוטליב ,זלקינד ורפל
(דברי מאפה ,מתיקה וסלטים למיניהם ,יתקבלו בשמחה -רבקית )
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משולחנם של יהודה ונח  -מזכירי הפנים
אסיפה  -במוצאי שבת הקרוב ניפגש
לסקירה משקית על תוצאות המשק
בחציה הראשון של שנת  2018ועל
ההתנהלות התקציבית בסעיפים השונים
של תקציב הקיום .בסקירה ישתתפו מרכז
המשק ,אנשי התמחיר ומרכזי ענפים.
בחלקה השני של האסיפה נציג לחברים
השקעה חדשה בתחום העסקי .הנושא
הובא כמה פעמים בפני ועדת המשק,
ופרטי ההסכם עדיין נדונים עם השותפים
הפוטנציאליים שלנו .המטרה היא להכיר
את האפיק העסקי החדש לחברים,
ולשמוע תגובות והערות.
צוות בנייה  -באסיפה האחרונה אושרה
ברוב גדול תוכנית הדירה החדשה .במהלך
הדיון העלו מספר חברים הערות והצעות
לשינויים ספציפיים בדירה .ההצעות
נרשמו ונדונו עם המתכננים .חלקן נמצא
לא מתאים או לא רלוונטי ,אך הערות
אחדות ייכנסו לתוכנית הבנייה של הדירה

או כתוכנית חלופית ,לבחירה עבור
משפחות שתרצינה בכך .תודה לכל
החברים שהשתתפו על מעורבותם ועל
הרעיונות החשובים.
עוד חמסין נשבר היום – תם החופש
הגדול  -החמסינים רחוקים מלהישבר אך
החופש אכן תם .תודה גדולה לצוותים
החינוכיים שנשאו בעול במסירות .תודה
לצוותי הקייטנות שהובילו קייטנות
מוצלחות מאוד ,תוך השארת חלקה האחר
של המשפחה בבית .תודה מיוחדת
לחברים המסורים שנרתמו להוביל את
החינוך לאורך החופש בו חסרנו מרכז
חינוך :לרעות בית אריה וקובי שטיין
שליוו את א-ו ,לנעמה טסלר שניווטה את
כח האדם בחופש ואת קייטנת א-ב,
לחמוטל דברת-איתן שהכינה ועיצבה את
צוותי החינוך לשנה הבאה ומעל הכל -
לגלי כוכבא ,שעמסה על כתפיה את מילוי
המקום של מרכז החינוך.

ברכות לעולים לכיתה א':

מעיין אריכא ,אורי בזק ,בצלאל בית-אריה ,אביטל ברטוב ,גל ברלב,
הילי ברלב ,עלמה ברלב12,יאיר דיטש ,הדר הראל ,אסיף וגנר ,ינון זנה,
שי-לי חן ,אמרי טחן ,יערה לב ,אלישע לוי ,נדב ליבר ,יובל סער ,אביגיל
פלק ,כרמל קולמן ,רונה קנדל ,מאיה רדר ושיר שליסלברג.
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לומדים להצליח במרכז הלמידה  /מזל גוטליב
שנת הלימודים תשע'ט הסתיימה לה

וקריאה,

ופנינו לקראת שנת הלימודים הבאה

שנרשמו בהמלצת המחנכות.

עלינו לטובה  -תש'ף .והפעם בקצרה.

בנוסף ,במהלך הקיץ התקיימו קורסים

בשנה החולפת ניתנה עזרה

אצלי,

לתלמידי

במתמטיקה

היסודי

לתלמידי

שניגשו למבחני

ותמיכה לימודית במקצועות

התיכון

רבים ומגוונים לילדי כיתות
א'–י'"ב על פי צורכי

הבגרות במועד ב' (תחילת
יולי) .כמו כן ניתנה עזרה

הלומדים ,בהתייעצות עם

לתלמידים שביקשו ופנו

הצוותים הפדגוגים ובהתאם

משימות

בזמן ,להשלמת

לנוהל עבודה של מרכז הלמידה וועדת
החינוך .

קיץ במתמטיקה.
אז מה יהיה בתש'ף?

ומה עוד היה בתשע'ט?
בקיץ האחרון קיימנו מרתון באנגלית

בימים אלו אנו נערכים לפתיחת שנת
הלימודים גם במרכז הלמידה .כמו כן

לתלמידי היסודי .תודות לאדריאן
אסולין וג'ולי באןסי על שלקחו על עצמן

יישלח מכתב להורים שילדיהם נעזרים
בשירות מרכז הלמידה ,ובו הבהרות לגבי

להוביל את הפרוייקט .ההדים ממרתון
זה היו חיובים.

נוהל קבלת עזרה.
נשמח לשיתוף פעולה.

התקיימו גם קורסי קיץ עם דורית
מונדרר לתלמידים שנרשמו בתחילת

איחולי הצלחה לכל הלומדים והמלמדים
בשנת הלימודים הבאה.

החופש הגדול .במקביל ניתנה תמיכה
בחשבון

שבת שלום וחודש טוב.

 -בר המצווה של נתנאל שטיינר מתקיימת בש"ק זו ,פרשת ראה (.)31.8מסיבת בר המצווה תתקיים ביום שני ,ב' באלול (.)2.9
 -שבת חתן למרים שמעון עב"ל נעם בשבת פרשת כי תצא .)14.9( ,החתונה תתקיים בחוץ.בשבתות "אוף שימחעס" דירות האירוח יועמדו לרשות המשפחה ככל שיידרש.

רונה כהן יצאה לשירות לאומי באלו"טף,
אוטיסטים בבי"ח אסף הרופא
גן של ילדים
13
בהצלחה לרונה .ועדת צעירים
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שולחן
תרבות

סינמה קפה
ביום רביעי,

י"א אלול ()11.9

בשעה  20.00במרכז
יום.

קפה תנועה  -בשיתוף מרכז הרצוג ,הקיבוץ הדתי ,מתנ"ס ח"י וועדת התרבות
"שוב נתחיל מחדש"  -ערב לימוד וניגון ביום רביעי ,י"ח באלול ( )18.9בקבוצת יבנה.
 " -19.45שירת העשבים"  -מופע לחודש אלול – עם להקת טנדו.
שבת שלום ועדת התרבות
 -21.00מעגלי לימוד ,ניגון ושיח.
ירקונים  - 2סופעונה  -הו ,וואדי ערה
בשגרת חיינו וואדי ערה נתפס כציר תנועה או כדימוי תרבותי .אך מה באמת מתרחש משני צידי הכביש?
על שאלות אלה ואחרות ננסה לענות בסיור "עוטף וואדי" – באום אל פאחם ,כפר קרע ועוד.
מפגש עם מוחמד אגבריה ,פעיל סביבה ותיירות.

ביום שישי ,י"ג באלול ( .)13.9יציאה בשעה  ,05:30חזרה משוערת בשעה .16:30

המעוניינים לסייע בארגון ארוחות – יפנו לאריה ברנע.
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אריה ברנע ,אליקים איטלי
ואבי ששון

א'
ב'
ח'
י'
י'
י"א
י''ט
י''ט
ט"ז
כ'
כ''ד
כ''ה
כ''ו
כ''ז

נר זיכרון חודש אלול
דן
תשס''ד
באלול
מרים
תשס"ז
באלול
לאה
תשס''ה
באלול
מרגלית
תשס"ו
באלול
יוכבד
תשכ''ז
באלול
שמעון
תשע"ח
באלול
אליעזר
תשנ''ט
באלול
חולדה
תשנ''ב
באלול
עזרא
תשע"ז
באלול
טרודה-רבקה
תשס''ד
באלול
משה ישעיהו
תשל''ו
באלול
מאיר
תשנ''ה
באלול
עזרא
תשכ''ח
באלול
שרה
תרצ''ד
באלול

אניקסטר
מרש
ברטוב
טסלר
תשבי
הקשר
ברטוב
קמפניינו
עוזרי
כוכבא
כהן
שילוח
אשר
גוטהיימר

מכירת נעלי איציק
ביום רביעי ד' באלול  ,4.9מ 16:00-עד 19:00
במשטח – עפרה
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וריאציות על מאה מכתבי אהבה  /ניזאר קבאני
אֲ נִי רוֹצֶּ ה לְ הַ ְמ ִציא ָשפָ ה חֲ ָד ָשה כְ ֵדי לִ כְ תֹב בָ ה
לַאֲ הובָ ִתי ,אֲ נִי רוֹצֶּ ה לִ ְנסֹעַ הַ ְרחֵ ק ִמן הַ ִמּל ֹונִים
ֶּשעַ ל מַ ְדפֵ י ִספְ ִרּי ִָתי ,אֲ נִי רוֹצֶּ ה לְ הַ גֵר ִמּלְ ש ֹונִי.
אֲ נִי רוֹצֶּ ה ָשפָ ה ֶּשבָ ה אוכַל לַחֲ רֹז אֶּ ת הַ ִמּלָה ג ֶֶּּשם
עִ ם אֲ בַ ק הַ ּי ֵָרחַ  ,עִ ם עַ ְצבות ֲע ָננִים אֲ פ ִֹרים,
עִ ם כְ אֵ ב נְפִ ילַת ֲעלֵי ַש ֶּּלכֶּת עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה
וְ עִ ם ח ֶֹּדש אֱ לול.

(מערבית :אלמוג בהר)

על השיר – יצחק ברוכי
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