כ"ז בטבת תש"ף
()24.1.20

ימי ִמצְ ָריִם;
" ַויֵּט ַאהֲ רֹן ֶאת-יָדֹו ,עַ ל מֵּ ֵּ
ו ַַתעַ ל ,הַ צְ פ ְַרדֵּ עַ  ,ו ְַתכַסֶ ,אתֶ -א ֶרץ ִמצְ ָריִם"

אני המכה
הבאה

שבת פרשת וארא
צאת השבת 17: 46--

כניסת השבת 16: 44--
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שבת פרשת וארא

מברכין החדש

ליל שבת
16:44

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,תפילת ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע – הרב אילעאי

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /לאחר התפילה יתקיים שיעורו של לירון מרוז

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר איוב בבית משפ' נח חיות

16:44

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

17:46

צאת השבתשיעור

21:00

אסיפת חברים

מזל טוב ליוכבד שריד להולדת הנין נדב ,בנם של דפנה וגל יודפת (נכד לחוה יודפת).
מזל טוב

לחנה הראל ודוד לנישואי דביר ועופרית ,בנם של ניסן (ונעמי ז"ל) ויפעת.

זמן הנחת תפילין בשבועות הקרובים מתאחר בדקות אחדות.
לכן תתחיל תפילת שחרית בשבועות האלו בשעה .05.50
זמן הנחת תפילין בשבוע הבא .05.44

הגבאים

זמני תפילות מנחה וערבית
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 17:00
מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:05
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בחדר אח"ם  -בשעה ( 13:20א' עד ה')
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השבת נארח את הסמינר
לכלכלה וחברה ,לכיתות י',
של הקה"ד.
לינת הקבוצה בפנימיה
מקשרת – קשת וייסמן

פרשת וארא  /אוריאל אסולין
אם כן ,במעמד הסנה הארץ אינה ארץ
האבות ,הארץ שנשבע ה' לתת אותה לאבות
או לבניהם ,והיא איננה קשורה לברית כזו או
אחרת.
על פי ההשוואות הנ"ל ניתן ללמוד כי
מלכתחילה לא הספיק מעמד הסנה להיות
המניע העיקרי של משה לגאולת ישראל ,אלא
היה אך ורק מעמד ראשוני שמגרה את משה
להזדעק לטובת בני ישראל .ה' מציג למשה
את תעוקתם ונאקתם של בני ישראל במצרים
ומגייס אותו בשל כך למשימה .משה,
שמשתכנע בשל טעם זה ,הולך למצרים לגאול
את ישראל מצרותם ,וגורם בסופו של דבר
להגברת הצרות והייסורים .לאחר תוצאה זו
חושב משה כי אין טעם בשליחותו שהרי הוא
רק "הורס" ,ואז ה' מגלה בפניו כי המניע
להוצאת בני ישראל איננו אך ורק גילוי רחמיו
של ה' על בריותיו ,אלא יש כאן פרספקטיבה
חדשה שמתגלה למשה  -פרספקטיבת הברית
 ה' מוציא את עמו ממצרים בשל ההבטחהלאבות האומה להוציאם מן הגלות.
טעם זה אף מסביר מדוע במעמד הסנה
מבטיח ה' למשה להוציא את בני ישראל
לארץ שנוח לגור בה ,לעומת חיי השעבוד
במצרים ,ואילו בפרשתנו מבטיח ה' למשה
להוציא את בני ישראל לארץ שהובטחה להם
בברית.

פרשתנו מתחילה בהתגלות ה' למשה וציוויו
מחדש ללכת אל פרעה ולשחרר את בני ישראל
מהשעבוד.
נשאלת השאלה :מה ראה ה' לצוות שוב על
משה ללכת אל פרעה ,והרי כבר במעמד
הסנה ,הופיעה פרשייה מאוד דומה לפרשתנו,
פרשיית מעמד הסנה ,שעניינה ציווי למשה
ללכת למצרים ולשחרר את ישראל מעול
פרעה.
על מנת לענות על שאלה זו צריכים אנו לבצע
השוואה מדוקדקת בין שתי הפרשיות
ולזהות את הפערים ביניהן.
ראשית ,נתחיל במניע לגאולת ישראל
ממצרים :במעמד הסנה ה' רוצה לגאול את
בני ישראל כי שוועתם שעלתה אליו וגרמה לו
לרחם עליהם ,ואילו בפרשתנו ה' רוצה לגאול
את ישראל בשל הברית שניתנה לאבות
להקמת זרעם בארץ כנען.
שנית ,ייעוד הגאולה בשני המעמדות הוא
ארץ ישראל ,אך בעוד שבפרשת וארא הארץ
אליה אמורים בני ישראל להילקח על ידי ה',
מוגדרת באמצעות הברית; "ארץ כנען ,ארץ
מגריהם אשר גרו בה" (ו:ה) ,היא הארץ שה'
נשבע לתת אותה לאבות (ו:ח) ,ואין
התייחסות לטיבה או לגודלה של הארץ .זאת
בניגוד מובהק לסיפור הסנה ,בו ה' קורא
לארץ "טובה"" ,רחבה" ו"זבת חלב ודבש",
וכן הוא מציין שגרים בה עמים שונים (ג:ח).
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השינוי כבר כאן ,השאלה מה עושים איתו  /קובי שטיין
מבחינתם .אדרבה ,סוף הוא התחלה חדשה.
לאחר שיסתיים השינוי ,נוכל להפסיק לבחון
האחד את רווחיו של השני ,או את הרגלי
הצריכה האחד של רעהו .נהיה אוסף של
פרטים אשר הסכם השותפות ביניהם
מצומצם משמעותית מזה הנוכחי ,אבל אולי
גם בריא יותר ברמה החברתית.
אבל יש מי שאצלו בוער השינוי כאש
אוכלת .במטאפורה של השיר ,הללו רואים בו
"שקיעה" ,התפרקות ,אובדן ופגיעה בדבר מה
יקר מאוד ,שנבנה בעמל רב במשך שנים .הם
רואים בשינוי כניעה לרוח התקופה ,ולא
עמידה אידיאולוגית איתנה שמחזקת את
החברות .השינוי איננו מבורך ,מבחינתם,
אלא הוא אסון .הם רואים גם כן את הסוף,
אבל הוא כן נורא .הם רואים את התמוססות
השותפות ,את התרופפות הערבות ההדדית,
ועבור חלקם ,ישנו גם פחד אשר נובע מהעדר
הכלים שברשותם להתחיל לחיות כל כך
אחרת (בטחון סוציאלי).
אנשים שונים מסתכלים על אותה תמונה,
ורואים בה משהו אחר לחלוטין ,אבל
בעצימות די דומה .קשה לי להאמין שיש
חברים וחברות שלא רואים את זה בא ,גם
מבין אלו בינינו אשר יודעים היטב להכחיש
את המציאות ,ואשר מבחינתם השינוי עוד לא
"ממש כאן" .ובכל זאת ,נראה שנעשים
מאמצים מסויימים שלא להציגו במלואו.
בלימוד של זכות (ואני מאמץ עמדה זאת
באופן מלא) ,סביר להניח שזה משום שרוצים
שהשינוי יהיה כמה שפחות פוגע ,פחות

לפני כארבעה שבועות הושמע ברדיו שיר חדש
של הזמרת מרינה מקסימיליאן בלומין,
"בוער בי השינוי" .השיר מדבר על זוג
בתהליכי פרידה ,ועל נקודות המבט שלהם
בתהליך .אבל בפעם השנייה שהושמע השיר,
ומאז ,הקשבתי למילותיו של השיר ,במיוחד
בחציו הראשון ,ולא יכולתי שלא לחשוב
עלינו ,חברי קבוצת יבנה.
בוער בי השינוי  /בשבילי זה כמו תרופה
בוער בי השינוי  /אולי ברוח התקופה
גם אם לא ידעת  /לא ראית את זה בא
אני מרגישה ת׳סוף  /וסוף זה לא נורא
בוער בי השינוי  /גם אם הוא נפגע
בוער בי השינוי  /בוערת כבר זמן מה
גם אם לא ראית  /איך לא ראית את זה בא
אני מרגישה בסוף  /שעשינו פה בחירה
שני אנשים נפגשים  /מחזיקים ידיים מול אותה תמונה
אני רואה הרים  /אתה רואה שקיעה ...

חברות וחברים ,השינוי כבר כאן ,והוא
בוער ברבים מאיתנו (כמובן לא בכולם).
בחלקנו ,הוא בוער לחיוב ,בציפייה ,ברצון
שכבר יסיים את מלאכתו ונחיה במקום שונה
מאוד מזה שאנו חיים בו היום .אם נאמץ את
המטאפורה של השיר ,אלו מבינינו שכך
המצב עבורם ,רואים בשינוי "הרים" .הם
רואים בו הזדמנות לצמיחה ,לשיפור,
להתקדמות ,להתחדשות .השינוי עבורם הוא
"תרופה" ,הוא התאמה "לרוח התקופה" .הם
רואים ת'סוף ,כמילות השיר ,וזה לא נורא,
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אותו בברכה ,וחלקנו בהחלט נכאב .בינינו ,מי
שיכאב כבר כואב .זה כמעט בלתי נמנע.
ההדרגתיות חשובה ,כמו גם ההתקדמות
המושכלת .אבל טשטוש התמונה ,חוסר
הנכונות לדבר על המגמה ,וחוסר המוכנות
לומר בפה מלא שאנחנו בעידן של שינויים
מרחיקי לכת באורחות חיינו (והם עוד ירחיקו
לכת יותר) ,לא עושה לנו טוב .החשדנות היא
סכנה קיומית לכל חברה ,ובמיוחד לחברה
כמו שלנו ,אשר מושתתת באופן כל כך עמוק
על אמון הדדי.

מאיים ,פחות כואב .שיהיה הדרגתי .אבל
התוצאה היא לא פעם הפוכה .ההימנעות
מהצגת המכלול והמגמה מעוררת חשדנות,
חוסר אמון בכך שהכל נעשה בשקיפות,
תחושה שנעשים מחטפים ,וכי מתחת לפני
השטח ישנן מגמות נסתרות .מעבר לכך ,בשל
ההימנעות מ"לשים את זה על השולחן" ,לא
ניתן לנהל שיח אמיתי על "השינוי" ,על אף
שכאמור ,מבחינת רבים הוא כבר כאן,
לפתחנו ממש.
אינני יודע איך ייראה הקיבוץ ביום שבו
השינוי יסתיים ,ואני גם לא יודע מתי יגיע
אותו היום ,אשר להערכתי עוד ייקח מספר
שנים .אני לא יודע מה השינוי כולל ,ואני
ורבים אחרים לא רואים את כל התמונה.
אבל הגיע הזמן שנתחיל להתבונן בה ,באומץ,
והעיקר ,בחברות .על כן ,אני מציע את שלוש
ההצעות הבאות :הראשונה לחברים
ולחברות ,השנייה למוסדות הקיבוץ,
והשלישית לכולנו:

 .3לכולנו :ראשית ,בואו ננסה לקדם יותר
התבוננות האחד על השני בעין טובה ,בלימוד
זכות .אבל מעבר לכך ,במיוחד בעידן של
שינויים כמו שלנו ,חשוב שנחפש כיצד אנחנו
מגבירים את תחושת החברות שלנו ,את
תחושת ה"יחד" ואת המכנים המשותפים
לאלו שרואים "הרים" ואלו שרואים
"שקיעה" .הכוחות המושכים להפרטה
(במובן הרחב של המילה ולא במובן הכלכלי
הצר) הם כוחות "צֶ נ ְְט ִריפּו ָגלִים" חזקים
שמפרקים את ה"כלל" .כל פרט נמשך החוצה
מהמרכז המאחד ,ובהדרגה עושה איש איש
יותר ויותר לביתו .כוחות אלה דורשים
מאיתנו לייצר מעצמנו כוחות נגד,
"צנטרפטלים" ,המושכים אל המרכז .כוחות
אשר מגבירים את מה שהופך אותנו לגוף
אחד .יש המון דרכים לעשות זאת ,ואין לי
כוונה לפרוט אותן .אבל אומר שחלק מזה ,זה
להכיר בכך שאנחנו רואים את "השינוי"
בדרכים שונות ,ולבקש לראות את התמונה

 .1כל חבר וחברה ש"בוער בהם השינוי" ,בין
אם בוער לטובה ובעיקר אם בוער בכאב ,קחו
יוזמה וקבעו שיחה על כך עם ועדת החברים.
שיטחו את תחושותיכם ,את דאגותיכם ,את
תקוותיכם ואת הצעותיכם .אל תישארו לבד
עם זה ,ואל תחכו שיפנו אליכם ,שכן אין
לוועדה אפשרות לפנות אל כולם.
 .2מזכירות וועדת החברים :קדמו שיח פתוח
על השינויים שלפתחנו ,אשר בכללם ,כפי
שכתבה מזל גוטליב בשבוע שעבר ,מגמה של
מעבר מתחום הכלל לתחום הפרט .סמכו על
הציבור שיעמוד בשינוי ,גם אם לא כולנו נקבל
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בביחד שלנו .בהפרטה יש גם דברים בונים
ברמה החברתית ,ובשיתוף יש מרכיבים אשר
בכוחם לחבל בתחושת היחד ,ופשיטא לן שגם
להיפך .אבל אני סבור שאם נשכיל להיות
מודעים לדברים ,נשים אותם על השולחן,
נהיה נכונים לדבר עליהם ,לשמוח ולכאוב
יחד ,נוכל להמשיך ולנהל את השינוי באופן
בריא .בב"ח לתו"ע.

גם מנקודת מבטו של האחר ,ולגלות אמפתיה
ביחס להסתכלות זו ,משני הכיוונים.
אסיים בנימה אופטימית .מיוחסת
למהטמה גנדי האימרה כי "שינוי ,גם אם
הוא לטובה ,כרוך בתקופה של אי-נוחות".
אמנם ,לפעמים השינוי הוא הרבה יותר מאי-
נוחות ,הוא אובדן של ממש .אבל שינוי איננו
סוף .לא באמת .גם פירוק איננו בהכרח פירוק
מוחלט .לפחות לא כל עוד אנחנו מעוניינים

היינו כחולמים  /אלישע תשבי
(אני מנחש כי אין לי כל מושג) מיצוי הזכויות
של עובדים שכירים הוא לא מלא ולא מתקרב
לכך .אין עובדים שכירים במשק הישראלי
שמקבלים ייעוץ והכוונה .זו תופעה ייחודית
ואין לה מקום בשוק העבודה הישראלי.
העובד בא מול המעסיק למיצוי יכולת
ההשתכרות שלו ולא שליח כלשהו .בימים
אלה מובילה המזכירות מהלך של הפרדת
משק מקהילה ואחד הטריגרים למהלך הוא
העברת אחריות ההתפרנסות לחבר ,וכאן
נחמיה מציג את ההיפך הגמור .נחמיה הציג
מספרים כלליים שלא אומרים הרבה והנסתר
רב על הגלוי .קיבוץ יגור עבר לא מזמן תהליך
הפרטה ארוך מאד ובסיום שנה מהפעלתו,
עובדי החוץ הפיקו תוספות שכר של  15מליון
ש''ח ,תוספת על השכר שנצבר קודם
להפרטה ,שבטח בא ממיצוי זכויות ,שעות
נוספות ומשרות שניות .זה נתון קשה לחברה
שיתופית ,אני יודע.

קראנו בעיתוני "מבית" האחרונים מאמרים
רבים שבאו בתגובה למאמרים שלי על ענף
עובדי החוץ והיזמויות; מאמרים של נח
חיות ,קובי שטיין ,עדי כ"ץ ,צביקי טסלר,
שמשון גוטליב ונחמיה רפל .נהניתי מכולם.
לא שהסכמתי עם הכל ,אך אני חושב שהנושא
עלה על השולחן ומאד רצוי שימוצה עד תום.
אין לי כוונה לענות לכותבים שהציגו את
ההתייחסות שלהם מכל הכיוונים אבל לא
נגעו במסקנה שאני הגעתי אליה וביטאתי
אותה במאמרי השני.
עבודת החוץ היא היום קיימת ,נוכחת
ובסיסית בחברה ביבנה ,ומי שיציע אפילו
לצמצם אותה יפגע בחברה שלנו .אני מודע
לכך ומבין זאת וגם במאמרי ביטאתי זאת.
המהלכים של מש'א ,שנחמיה התייחס
אליהם במאמרו ,הם כורח במצב של
השותפות שאנו מצויים בה .אך אני טוען
שמהלכים אלו לא יחזיקו מעמד ,וגם היום
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קשות מהעדר עתודה ומהווה סכנה לכושר
יכולתנו להחזיק בנכסים שלנו .אין לנו משק
רגיל ,במושגים של קיבוץ .אנחנו מחזיקים
בנכסים משקיים גדולים הדורשים עובדים
ועובדי ניהול רבים שאינם בנמצא ,ועל כך
אינני שומע ממש''א מספיק התייחסות.
הצעתי להפריט את עבודת החברים עשויה
לתרום גם לחיזוק המשק בהיבט הניהולי
שהוא כה זקוק לו .אנחנו ,יותר ויותר,
מעבירים עמדות ניהול למנהלים חיצוניים,
ולצערי ישנן משרות נוספות שבלית ברירה,
אנחנו מחפשים להן מנהלים חיצוניים.
לא פעם אני שואל את עצמי מה רוצים
החברים השולחים אותנו לתפקידנו .שנקדם
את המשק? שנעצור את ההתקדמות שאנו כל
כך זקוקים לה ליכולת הקיום שלנו? ואיך
נעשה זאת בלי כוחות ניהוליים צעירים
וחדשים ,כשחלקם פונים לעבודת חוץ,
וחלקם נמצאים ב''עצמאות כלכלית''
שהמוטיב בה הוא בדיקת כושר ההשתכרות
האישית של כל אחד ואחד? אנחנו מצפים
שבסיום הם יבואו למשק השיתופי שלנו,
אחרי שטעמו את טעם הכסף? אז מהיכן
תבוא העתודה הניהולית הבאה שלנו ,ללא
מתן אפשרות לתת מוטיבציות חדשות
לנושאי משרות במשק שלנו?
לסיום ,אני רוצה להבהיר שהנושא בוער בי
לא מההיבט האישי שלי .אני את שנות
עבודתי נתתי כבר ואני נמצא בסיומן .אני
מחפש את טובת המשק והחברה שלנו,
שלצערי מחפשת את האבידה מתחת לפנס.

כתבתי במאמרי שתלוש שכר מהווה מקום
של צנעת הפרט .את זה אנחנו מאמצים,
כמקובל בשוק העבודה .מעניין שאנחנו
מאמצים נושאים סלקטיביים ,ואני בהחלט
חושב שזה לא צריך להיות נחלת הכלל.
בתלוש שכר מופיעים נתונים רבים החושפים
את העובד .אך האימוץ הזה מחייב אותנו
למשוואה שווה ,שיכולת ההשתכרות
האישית תבוא לידי ביטוי ביכולת הקיום של
החבר ומשפחתו .ככה זה בכל העולם .לא ניתן
לאמץ רק חלק אחד של המשוואה .שום גוף
מזכירותי חברתי לא יוכל לגשר על כך לאורך
זמן ,ושייכתבו המילים היפות ביותר על צוות
מש''א.
אז יגידו לי שאני רוצה הפרטה .לא ,אני לא
רוצה ,אך ההחלטות הקודמות שלנו מובילות
אותנו לשם ,ואנחנו מכילים ומכילים ולא
מבינים לאן מובילים המעשים .אני פשוט
מסתכל למציאות בעיניים ,ואומר לחברה
שסביבי :בואו נעשה מעשה עשוי ,לא חצי
מעשה.
אי אפשר להסתכל על תחום עבודת החוץ
ולא להסתכל על הקורה בתחום עבודת
החברים במשק שלנו .זו באיזשהו מקום
תמונת ראי .כתבתי כבר בעבר שהמשק שלנו
סובל קשות מחוסר בעובדי ניהול בדרגות
השונות ,ובתחום עיסוקי הנוסף כיו''ר ועדת
המשק ,אני נחשף לכך בכל שבוע בישיבות
שאני מקיים עם עמית חפץ ,מרכז המשק.
בישיבות אנו דנים בשאלות איוש חברים
בתפקידים ניהוליים במשק .תחום זה סובל
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הזמנה למפגש שיח בשאלת פתיחת החינוך

חנ ְ
ֹך לַ ַנ ַער ַעל ִּפי ַד ְרכ ֹו ַגם ִּכי יַזְ ִּקין לֹא יָסור ִּמ ֶּמ ָנה"
" ֲ

חשיבות החינוך המוצלח עבור בנותינו ובנינו
הוא נר לרגלינו .בזיקה ישירה לכך ,ראוי
לציין כי פשט הפסוק מספר משלי המופיע
למעלה הוא ,כי החינוך אשר נעשה "על פי"
הדרך ,משמע ,בראשית הדרך ,יעמוד לנו גם
בסוף הדרך ,משמע לעת זקנתנו ,ולכן חשיבות
החינוך היא עליונה .ובכל זאת ,רבים מאיתנו
הורגלו לחשוב כדרשתו של המלבי"ם ,כי "על
פי דרכו" משמע  -כל אחד והדרך הנכונה לו.
דווקא התבוננות כפולה זאת היא אשר
מחזירה אותנו לנושא שהיה על סדר יומנו
ונעלם מעט ממנו ,הלוא הוא נושא פתיחת
החינוך.
זמן רב עבר מאז התחלנו לדון בנושא פתיחת
החינוך ,ובשל אילוצים כאלו ואחרים
התהליך נגדע באיבו .הגיע הזמן להתניע
מחדש את הדיון על מנת שנוכל להתכנס
לקראת החלטה .משום כך ,מוזמנים לרשום
ביומנים :ביום רביעי ,י' בשבט ( ,)5.2ועדת
החינוך מזמינה את הציבור לערב שיח בנושא
"בשאלת פתיחת החינוך" .חשוב להדגיש כי
מטרת הערב איננה קבלת החלטות ,שכן אלו
תתקבלנה באסיפה .מטרת הערב היא
משולשת :ראשית ,ערב השיח מהווה
הזדמנות לרתום את חוכמת ההמונים ,לשם
קיום תהליך אופטימאלי .שנית ,אנו
מקיימים את הערב לשם גישוש ראשוני של
רחשי הלב של החברים ולשמוע ולהשמיע.
כמו כן ,אנו מעוניינים לאפשר לחברים בערב

(משלי ,כב ,ו)

זה לשמוע ולשאול על האופן בו פתיחת
החינוך פועל ומשפיע בקיבוצים אחרים.
לאור מטרות אלו ,יכלול הערב שני חלקים
מרכזיים ,כהשלמה לנקודות שהועלו
באסיפה .חלקו הראשון של הערב יכלול פאנל
דוברים ,אשר אליו הוזמנו נציגים משלושה
קיבוצים אשר עברו את התהליך (שדה אליהו,
לביא וסעד) .במסגרת הפאנל יספרו אורחינו
על מה שהיה ומה שישנו בקיבוציהם ,וכמובן
תינתן לציבור הזדמנות להפנות שאלות אל
חברות וחברי הפאנל.
חלקו השני של הערב יכלול שולחנות עגולים
של שיח פתוח .במסגרת השולחנות העגולים
יתאפשר לכלל החברים להביע את
מחשבותיהם ותחושותיהם ביחס לנושא,
להעלות נושאים שלדעתם חשוב שיקבלו
מענה ,ולהקשיב האחד לשני באופן חברי
ולומד .הנקודות שתעלינה במסגרת
השולחנות העגולים ,תועלינה על הכתב
ותועברנה אל ועדת החינוך לשם המשך
התהליך.
נושא פתיחת החינוך הוא סוגיה מורכבת,
אשר עשויות להיות לה השלכות רבות על
ילדינו ועל מבנה מערכות החינוך בקיבוץ.
אנו מקווים שנזכה לראות כמה שיותר
חברים ,מכל שכבות הגיל ,ושנזכה לקיים
דיון פורה ומפרה ,ובעיקר חברי ומקדם.

דני הרץ – מרכז החינוך
בשם ועדת חינוך
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על שותפות בקבלת החלטות ועל  30חתימות/עמייעל גורליק
בנקודה הזאת אני רוצה לעצור רגע ולשאול
את עצמנו שאלה :האם אנחנו מחנכים את
החברים להיות שותפים בקבלת החלטות על
אורח חיינו? האם זה חשוב לנו? לאחרונה
עלה לאסיפת החברים נושא שדן בנושא
הפרטות .הנושא הובא ע"י אחת החברות
בדרך של איסוף  30חתימות .אינני יודע כמה
חברים היו באסיפה מתוך החותמים (,14 ,8
)... 20
אני רק יודע שההצעה לא התקבלה.
לעניות דעתי ,ייטב לחבר שחתם (וגם לנו,
כארגון) אם שמות החותמים יפורסמו לפני
האסיפה .החבר שחתם ירגיש יותר מחוייבות
לבוא לאסיפה ויחשוב בליבו" :כולם יודעים
שחתמתי ,אני צריך לבוא ולהשפיע ,הרי זה
בעצם חשוב לי  ."...הדבר יעלה את הסיכוי
לקבלת ההצעה ויוזם ההצעה "ירוויח".
שבת שלום
תאאא"ט.

על פי תקנון הקיבוץ ,החלטות מהותיות
באורח חיינו מתקבלות במוסד אסיפת
החברים .הבאת הנושאים לאסיפה נתונה
להחלטת המוסדות האחראים לכך -
מזכירות ,נשיאות ומועצה.
ישנה עוד דרך להבאת נושאים לאסיפה והיא
ע"י אחד מחברי הקיבוץ ,שמביא  30חתימות
של חברים בנושא מסוים .אני חושב שבגדול
זאת יוזמה מבורכת אשר נותנת לחבר
אפשרות לשנות דברים בנושא מסוים בו הוא
חושב שצריך שינוי .ברם ,זהות החותמים
אינה מפורסמת ובעצם ,ציבור החברים לא
יודע מי ומי הם החותמים באותו נושא.
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
מזכירות

אסיפה
אספת החברים הקרובה תהיה מוקדשת

קיבלנו הערות אחדות על החלטת
המזכירות בנושא החניות ואנו בודקים את
הדרך להיפגש עם החברים שהנושא קרוב
לליבם  -הנהגים והולכי הרגל  -ולקיים על כך
דיון ציבורי באמצעות "מועצה פתוחה" או
בכל אמצעי אחר.
בישיבה חגיגית צרפנו אלינו בשמחה את
רבקה ריין ואת אביבה סימון ,שתי החברות
החדשות במזכירות ,חברות ללא תיק.
במקביל ,נפרדנו ברגשות תודה עמוקים מנעם
עמיר ומנחמה יהושע ,שכיהנו במזכירות מעל
לשנתיים .זו הייתה הזדמנות להביט אל
התפקיד המיוחד והחשוב – "חבר מזכירות
בלי תיק" שלכאורה משוחרר ממשימות ,אך
תפקיד חשוב לו בקשר בין חברי המזכירות
וציבור החברים וביכולתו לאזן דיונים
במזכירות ,ולהעשיר אותם בפרספקטיבה
אחרת .תודה לנחמה ולנעם וניפגש במשימות
הבאות!

כולה לנושאים כלכליים ומשקיים .על הפרק
יעמדו שיתופי פעולה בתחום המדגרות,
שיתוף פעולה נוסף מטעם "יבנה מוצרי מזון"
והצעה לשינוי מסויים במדיניות ההשקעה של
החיסכון הפיננסי שלנו .בואו לקחת חלק
ולחזק את השותפות.
הסדרת משק וקהילה
מעל  100חברות וחברים לקחו חלק

בשלושה ערבי הסברה על הנושא .את הערבים
הוביל צביקי טסלר ,מרכז הצוות להסדה,
ביד אמונה .כפי שניתן היה לראות ולהתרשם,
הפרטים הרבים שמרכיבים את ההצעה
הולכים ונשלמים למערכת מקיפה ,שונה מזו
שהורגלנו אליה .זאת ,למרות שבכל מקום
שלא היה צורך דחוף לשנות ,הצוות בחר
להשאיר את הנוהג הקיים על כנו .בשבועיים
הקרובים נעבד את הדרך והשיטה להביא את
מערכת ההחלטות המסועפת לדיונים באספת
החברים לקראת קבלת החלטות .בינתיים
אנו עומדים היטב בלוח הזמנים בכל הגזרות,
מתוך מטרה להפעיל את ההסדר החדש בשנת
.2021

המלצה חמה של ענף מיזוג האוויר
גל קור בפתחנו ...
מומלץ לנקות את הפילטרים במזגנים בבית.
יעילות המזגן בקור קיצוני יורדת מאוד ,ופילטר נקי ישפר את חימום הבית.
עבודה עם פילטר סתום עלולה להרוס את המדחס.
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שולחן תרבות – חודש שבט
ביום שני ,א' בשבט ( )27.1בשעה  - 17:00הצגה "ארץ הצבר" לילדים ,באולם האירועים.
חגיגת ט"ו בשבט  -ביום שני ,ט"ו בשבט ( )10.2אחה"צ ,פעילות חווייתית לכל המשפחה.
"יש לי יום יום חג" חבורת הזמר ומשתתפים נוספים ,בערב שכולו שלישיית הגשש החיוור,
ביום שלישי ,ט"ז בשבט ( )11.2בשעה  20:30במשטח.
ביום שלישי ,כ"ג בשבט ( )18.2בשעה  - 17:00הצגה לילדים ופעילות" ,אורן שלא שמח בחלקו".
עידכונים והרחבות בלוח המודעות של ועדת התרבות

פתיחת מחסן התחפושות לחג פורים
המחסן ייפתח בין השעות  18:00-17:00בקומה הראשונה ,באולם המרכזי ,בתאריכים הבאים:
יום שלישי -ט' שבט 4.2
יום רביעי -י"ז שבט 12.2
יום שני -כ"ב שבט 17.2
יום שני -כ"ט שבט 24.2
מוצ"ש -ד' אדר 19:00-20:00 ,29.2
יום שני -ו' אדר 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 בפתיחה האחרונה.
• לצורך מעקב והסדרת השכרת התחפושות ,נערוך רישום על גבי טפסים ייעודיים לכל הלקוחות.
"נוהל החזרת התחפושות" :
 #החזרת תחפושות נקיות ומכובסות (עדיף לכבס ביד).
מי שחושש לשלום התחפושת בעת הכביסה מוזמן להתייעץ עם הח"מ.
 #יש לשים את הפריטים המושאלים בתוך שקית ובצירוף שם המחזיר.
 #את השקיות יש לשים בארגזים המונחים בכניסה למחסן התחפושות.
השתדלו לבצע החזרות לא יאוחר משבועיים שלושה לאחר סיום חגיגות הפורים.

מוזמנים בשמחה

ליאורה גליק ואושר קולמן
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 65שנה ל"עסק הביש"
עסק הביש הוא כינוי שניתן בדיעבד להפעלה הרשלנית של שתי חוליות של צעירים יהודים במצרים ,אשר
נשלחו בקיץ  1954לבצע פעולות חבלה ביעדים בריטים ואמריקאים באלכסנדריה ובקהיר ,כדי למנוע את
יציאת הצבא הבריטי ממצרים .מפקדם בגד בהם והסגירם לידי המצרים .עימם הוסגר גם לוחם מודיעין בכיר
שפעל אז במצרים ,סא"ל מאיר בינט.
כולם נחקרו באכזריות ונדונו במשפט ראווה שהחל ב 11-בספטמבר  .1954מפקדי שתי החוליות ,שמואל
עזר ומשה מרזוק ,נידונו למוות בתלייה והועלו לגרדום בח' בשבט 31 ,בינואר  .1955שאר החברים נדונו
לתקופות מאסר עם עבודת פרך .ארבעת האסירים האחרונים הגיעו ארצה ב.1968 -
מי נתן את ההוראה ומה היו ההשלכות של הפרשה מבחינה מדינית ,צבאית וחברתית?

מוזמנים להרצאה של סא"ל נחם אילן ששירת כ 20 -שנה ביחידת ,8200
ביום שלישי ,ט' בשבט ()4.2
בשעה  20.30באולם האירועים.

שבת שלום  -ועדת התרבות

סדנת הכנת צמידים

הציבור מוזמן לסדנת הכנת צמידים במרכז יצירה ביום ראשון הקרוב ,בשעה .20:30
בסדנה נכין צמיד אישי העשוי מחוטי שעווה ודיסקיות ,המתלפף על היד( .לא נדרש ניסיון קודם).
מוזמנות בשמחה  -ו .התרבות
הרשמה אצל רחלי ויצמן או נטע קנדל-אפרתי

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

השבוע
השבוע ,באופן חד פעמי,
אפי הספר יגיע ביום
רביעי ( ,)29.1ויעבוד
מ 17:00-עד .19:00

עפרה
13

אחות כוננת בשבת – אחות בית סביון
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 -
מקופת חולים נמסר כי לא יגיעו יותר חיסונים למרפאות קטנות .לקבלת מידע נוסף יש לפנות לאחיות.

אחיות בימי ששי במרפאה :השבוע – ליזט .בשבוע הבא אין אחות במרפאה.
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

ברכות חמות
 לדרור לסלוי עם שחרורו משירות בנח"ל.
שמחים בבואך ל"שנת בית" ביבנה (במפעל השימורים)
ומאחלים לך תקופה משמעותית ומהנה
 לנעה באוסי ,שהחלה שירות כקצינה בקבע,
ויצאה לעצמאות כלכלית .המשך שירות משמעותי ומספק.
בהצלחה  -כאן בשבילכם ,בהערכה ובאהבה.
חברי ועדת צעירים

ירקונים  - 6גשר יהודית  -על מה ולמה?!
בשנה האחרונה נחשפנו לעימותים אידיאולוגיים ופוליטיים בעניין בניית "גשר יהודית"
בתל-אביב .סיור אל מאחורי הקלעים .ניפגש עם איתמר גולדברגר (חתנו של אריה ברנע),
שמפקח על הבנייה ונמשיך בסיור ברחוב ובשכונה שעל שמה של הגברת ,ככל שיותיר הזמן.
מתי? ביום שני ,א' בשבט ( )27.1יציאה ,16:00 :חזרה משוערת.20:30 :
א-א-א למגיעים עצמאית – 16:45 :רחוב בית הלל 30
קפה ועוגה  -עליכם.
(לא מובטחת חניה באתר .מומלץ לחנות בסמוך)
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בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט
בשבט

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

בצרור החיים
זלקינד
תשס"ב
עפרוני
תשנ"ג
פילכנפלד
תרצ"ו
דיטור
תשע"ה
אלון
תשס"ו
חיות
תשנ"ט
גרוס
תשנ"ב
בן יהודה
תשמ"ד
טפל
תשע"ה
בן-טובים
תשע"ג
גלס
תשכ"ב
יפרח
תש"ס
דניאל
תשע"ט
אשר
תשנ"ו
ברטוב
תש"ס
אלטמן
תש"ס
גרודז'נסקי
תשס"א
קריק
תש"ע
לוי
תשס"ט
וולף
תשע"ו
אביטל
תשע"ה
מוזס
תשנ"ז
נעמן
תשל"ח
אדמנית
תשס"א
מוזס
תשנ"ט

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

העמותה למען החבר הוותיק חבל יבנה
יום שני  27.1.20א' שבט

סיור לכבוד החודש הירוק לחווה באשדוד ,בשיתוף גדי סימון רכז סביבה וקיימות .נסייר בחווה בחממות
השונות ,נשמע הרצאה על צמחי מרפא וחליטות צמחים .נכין קרם ידיים טיפולי ונשתול צמח בעציץ שניקח
הביתה .נאכל ארוחת בוקר משותפת מירקות החווה ,כולל פינת שתיה חמה.
איסוף החל מהשעה  ,8:30חזרה משוערת ב.13:30
יום שלישי  4.2.20ט' שבט

טיולי קהילה מטיילת :אדם וטבע בחודש שבט .נסע לגן הבוטני באילנות ,נבקר במחנה המעפילים בעתלית,
בזלטון וגשר הצבים .עלות :איסוף החל מ 7:30חזרה משוערת ב.19:30
יום שלישי  18.2.20כ"ג שבט

טיול קהילה מטיילת דרומה במסגרת חודש דרום אדום .נבקר במרכז המבקרים "נווה חנה" ומאפיית ילדודס,
במרכז המבקרים "חלב בראשית" עם מאות הגמלים שבמקום ,ונסיים בחוות דן בולוטין ופארק סיירת שקד.
איסוף החל מ 7:30חזרה משוערת ב.19:30
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שיר  /יונה וולך
צּוקים
בְ נ ִָקיק נ ְִס ָתר בְ ִ
ׁשֹותה מַ יִם
ַא ָילָה ָ
מַ ה לִי וְ לָּה
צּוקי לִבִ י
ֶאלָא ֵּ
ֶאלָא מַ עְ יָן חַ יֵּי
ֶאלָא נ ְִס ָתר
ַא ָילָה
מַ ה לִי וְ לָּה
ֶאלָא ַאהֲ בָ ִתי
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