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 ראויק פרשת                                     

 ".ונפש כי תקריב" :מנחה בלבד נאמרובקרבן " אדם כי יקריב: "בכל קרבנות נדבה כתוב

 ?"נפש"מה נשתנה מנחה שנאמר בה 

 
 . לפני נפשומעלה אני עליו כאילו הקריב !  עני?  מי דרכו להביא מנחה

                                                                         ' מטרתו האמיתית של הקרבן כאשר מעלה המקריב את נפשו כקרבן על מזבח ה

 . בלעדי זה אין לקרבן כל ערך והוא נטול משמעות   !כלומר נותן מעצמו

 .'משום כך העדיפו חכמינו את קרבן העני וראו בו כבוד והדר למזבח ה

 מי שמקריב". נפש"ומה מי שאינו מקריב נפש כתוב בו . והרי הדברים קל וחומר

 .הקריב על אחת כמה וכמה כאילו נפש, נפש ממש וחוזר בתשובה

 
 (ארזי. מתוך ממעין האגדה א)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 שרה עברון :רשת השבועפ

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת ויקרא

 טלית/זמן תפילין  62:09 הדלקת נרות

 01:00 'שחרית א 62:00 60:00מנחה            

 01:00 (כ"בביה)' שחרית ב שיעור הלכה אקטואלית

 08:00 (ס"בביה)' שחרית ג (במקביל)לימוד מדור לדור 

 ש"סוף זמן ק 01:30 'שחרית א

 63:60 (א"בחד)' מנחה   א  08:30  'שחרית ב

 62:00 מנחה וערבית 62:09 63:30, 60:30מנחה 

 שקיעה 60:00 (עקיבא-יבנ)מנחה 

 00:60 ערבית 68:00 צאת השבת

 לפנות בקר' תחילת שעון קיץ ביום ו* 
 

 חגית קאופמן –אחות תורנית 
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 חטא וכפרה

ו צְׁ כֹּל מִּ ָגָגה מִּ ׁשְׁ י ֶתֱחָטא בִּ ָעָשה ֵמַאַחת ֵמֵהָנה, ֲאֶׁשר ֹלא ֵתָעֶשיָנה' ֹּת הֶנֶפׁש כִּ ַמת  :וְׁ ַאׁשְׁ יַח ֶיֱחָטא לְׁ ם ַהכֵֹּהן ַהָמׁשִּ אִּ

ַדם ַהָפר... ָהָעם  יַח מִּ ָלַקח ַהכֵֹּהן ַהָמׁשִּ  ה-ג, ויקרא ד .וְׁ

אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ' ,ישמעאל' אלא מכאן אמר ר? הוא ולא חוטא, וכיצד מכפר הכהן לעצמו

 (. א"ע ,ברכות יט, בבלי) 'ודאי עשה תשובה... בלילה אל תהרהר אחריו ביום

ר ַבַעְדָך ּוְבַעד ָהָעם'שנאמר בו  ,שחטא בעגל וכיפר לעצמו, מאהרן ?וממי למדו כהנים גדולים לכפר לעצמן  'ְוַכפֵּ

 (.ז, ויקרא ט)

------- 

כשם שחטא העגל של אהרן החטיא את העם , ולמרות זאת הוא מכפר עליו בעצמו, של הכהן תלוי בעם כולו וחטא

 . כולו ואהרן כיפר עליו בעבודת יום הכיפורים

 

------------------------------------------- 

 

ּגּו ׁשְׁ ָרֵאל יִּ שְׁ ם ָכל ֲעַדת יִּ אִּ וֹּת  וְׁ צְׁ ָכל מִּ ָעשּו ַאַחת מִּ ַלם ָדָבר ֵמֵעיֵני ַהָקָהל וְׁ ֶנעְׁ ָאֵׁשמּו 'הוְׁ ָעה  ,ֲאֶׁשר ֹלא ֵתָעֶשיָנה וְׁ נוֹּדְׁ וְׁ

ָסמְׁ  ֶהל מוֵֹּעד וְׁ ֵני אֹּ פְׁ יאּו אֹּתוֹּ לִּ ֵהבִּ ַחָטאת וְׁ יבּו ַהָקָהל ַפר ֶבן ָבָקר לְׁ רִּ קְׁ הִּ אּו ָעֶליָה וְׁ ֵני ָהעֵ ַהַחָטאת ֲאֶׁשר ָחטְׁ קְׁ ִִּ ָדה ֶאת וכּו 

ֵדיֶהם ַעל רֹּאׁש ַהָפר  טו-יג, ויקרא ד. יְׁ

ל ַהָדם ַעל ')תלמוד לומר כאן עדה ולהלן נאמר עדה ? יכול בכל העדה הכתוב מדבר אֵּ ין גֹּ ה ּובֵּ ין ַהַמכֶּ ָדה בֵּ ְוָשְפטּו ָהעֵּ

לֶּה ים ָהאֵּ ְשָפטִּ  .(חטאות ד ,פראס)אף כאן בית דין , מה עדה אמורה להלן בית דין( כה, במדבר לה 'ַהמִּ

, בבלי) 'אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעין'ולא שנו חכמים  ?יכול בית דין הגדול טועים

וידע אחד , הורו בית דין'ולא שנינו , מי אמר להם מוטעין אתם, ועוד ?שאין טעותן טעות, (א"ע ,ראש השנה כה

ם   .(ד ,הוריות א) '?פטוריןהרי אלו ... , מהן שטעו ואמר להן טועין אתֶּ

ואין לך אלא בית דין של צדוקין , וקמו אחרים תחתם ואמרו טועים היו אלו, שהורו כולן ?אלא במה הכתוב מדבר

 .ומביאים חכמים פר על טעותן של צדוקים. שקמו תחתם חכמים

-------------------------------- 

הקריטריון שעל פיו מוגדרת  ומהאבל . הדין הגדול מדרש הספרא מפרש את הפסוק כמדבר על טעות של בית

שבית הדין , אלא שמדובר על טעות סובייקטיבית .אין קריטריון אובייקטיבילפי מסכת ראש השנה הרי ? 'טעות'

שהחרטה אינה תוצאה של תהליך , מכאן  –? בהתחשב במשנה הוריות, כיצד זה קורה. עצמו מתחרט עליה

ומבטאים , והם הטוענים שהיתה טעות בעבר, אלא הטועים כולם יצאו מבית הדין ואחרים באו במקומם, הדרגתי

 .זאת בטקס של הקרבת הפר

 

 "צהר תעשה לתיבה"–מתוך ספרו של רונן אחיטוב 
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 פרשת החודש -פרשת ויקרא  - שבת ראש חודש

 .קרואים בפרשת השבוע שהיקוראים ש, בראשון :ספרי תורה  מוציאים שלושה

 .'ונסכו'  עד  'וביום השבת': פנחס' בפר  ח"קריאת ר, קוראים לשביעי, בשני

 ."תאכלו מצות" עד "החודש הזה לכם'... ' ויאמר ה" בפרשת בא  ,קוראים למפטיר, בשלישי

 .'מאחוזתו' עד 'כל העם הארץ'  (ה"יחזקאל מ: )הההפטר

 .(בכל חודש ניסן אין אומרים אב הרחמים)

 יהרב טוקצינסק - ישראל ארץ  לוח

 
 קריאת שמע וברכת האילנות

 :בשבת השני המניין למתפללי

 אם והיה', 'שמע') שמע קריאת של פרשיות שלוש לקרוא יש', החורף שעון' של אחרונה שבת, זו בשבת

 . בזמנה שמע קריאת מצוות לקיים כדי, התפילה לפני( 'ויאמר', 'שמוע

 
 :'טובים ואילנות טובות בריות'

 עם ברוב לברך מוסף תפילת לאחר, יחד נצא, הטבע והתחדשות העצים לבלוב, ניסן חודש של כניסתו עם

 .הכנסת בית שמעל הזיתים בשדרת האילנות ברכת את

 הרב ארי סט

 לקידושהזמנה 

 יערי - נוה של בנולרגל בר המצו ,את קהילת סעד לקידוש אנו מזמינים

  ,שניהן ימניהלאחר  ,'ויקרא" פרשת זו שבתב

 .חדר האוכלשל בלובי 

 משפחת חביביאן – בואו בשמחה

 

 "' יום ליבשה'חידושי לשון בפיוט "שיעור בנושא 

 ' יום ליבשה'יתקיים בבית משפחת שנון שיעור בנושא חידושי לשון בפיוט  31.31בשעה ויקרא  ' השבת פ

 ֵמרב גולד: מאת

 00.11מנחה כרגיל בשעה . ל"השיעור מוקדש לזכרם של אבי אברהם שנון ובתנו שרה ז

 אליהוא וחנוש
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 :שלוש הערות

                                                                                                                   ...הקדים הכתוב קריאה לדיבור -פרשת ויקרא  .א

 :הובא הפיוט'  פיוטי ייני והשלמות,  'צבי מאיר רבינוביץ' בספרו של פרופ

 לדיברהקדמת קריאה טעם         

 ובדיברלידע  במקרא ה -י        

 רא והמדברכי אתה הוא הקו        

 ותדברלקראוי ומדובר קראתה         

 כאשמסנה בוער קראתו                                

 האש קראתו בסיני מתוך                                

 ועמוד אש ובו  בקול מאוהל                                 

 אשכי דברך כאש ואתה                                

*  *  * 

ונהגו בו  ך"קיבל ביטויים רבים בתנ, יום חגכראש חודש  (ן"רמב,  י"רש). זו מצווה ראשונה -פרשת החודש    .ב 

במסכת סופרים יש נוסח ברכות של תקוה   .בזמננויש שמחייבים סעודת ראש חודש אף . ברכת קידוש החודש

 :ושמחה

 ,בישראלירבו בשורות טובות ... ירבו שמחות"                 

 .ירבו תלמידי תורה בישראל, ירבו ימים טובים  בישראל                 

 ,מקודש בעיבורו, מקודש  בראש חודש, מקודש  החודש                 

 ,מקודש  בעליונים, מקודש בהלכה, מקודש בתורה                 

 ,מקודש בציון, ישראל –מקודש  בארץ , מקודש  בתחתונים                 

 ,מקודש בכל מקומות ישראל, בירושלים מקודש                 

 .מקודש בבית הועד, מקודש בפי  רבותינו                 

 ".טובכי ' הודו  לה                 

 (וסוד העיבור, המולד 'חודש'על משמעות , עוד באתר ,שם וראו, בנימין סלנט" החודש הזה לכם"מתוך מאמר )    

*   *   * 

 - מתוך יוצר לשבת הגדול.    ג.

 ,אין ערוך אליך להגיד ולדבר            

 ,חקר פלאי ניסיך להבין ולסבר           

 ,מצעדי גברחסדך מכין מה יקר            

 ,מאד עמקו מחשבותיך נותן תעצומות ועז להתגבר           

 ,ובני אדם בצילך יחסיון ארך האיבר           

 ...הרבית הגוי והגדלת השמחה לבני עבר            

           

 בנימין  סלנט                                                                           
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 "בנים מספרים"במסגרת 

 (שלמון)שלום –סיפרה הדסה בן 

נשים דתיות ב מטפלמקלט ש - "בת מלך"הדסה עובדת סוציאלית שעובדת במקלט לנשים בבית שמש ששמו 

 .לציבור האחר, מרכזים כאלה בישראלעוד עשרה ישנם ו כזה בירושליםנוסף מקלט ישנו . וחרדיות

מצב שמזמן , רביםילדים נמצאים  במרכז. וילדיהם מקבלים תנאים טוביםם והנשי מאד יפים המרכזים הללו

 .קונפליקטים וקשיים

שהשאיפה היא כ י הצוות"מלוות ומטופלות עהנשים . בית לנשים ולילדים משמשחצי שנה המקלט כמשך ב

גוון הן מגיעות מכל השכבות ומכל העדות וממ .אישיותם הנרמסתק וזילתפנית ולח לשקמם נפשית ולהביאן

 .כלכליתו תמילולי ,תרגשי ,תפיזי :יםסוגי האלימות הם רב .המקצועות

 עם מי לדבר הבינו שאין מנוס ואיןעל הרגע ש ,הדסה הראתה סרטון על נשים שמספרות על גילויי האלימות

 מלך בתקבלת הפנים החמה שבה הן התקבלו במרכז  ומנגד על על הקושי בעזיבת הבית הן סיפרו .נכנסו למרכזכש

 .הזכות להגיע למקום זה ולהיות נתמכות ומלוות הלאה עד שהן הצליחו להשתקם עלו

שהילדים יצליחו להיגמל מהתבנית אותה הם  כך יים של המרכז הוא לשבור את המעגלאחד התפקידים המרכז

 .ו לחיות בצורה מאוזנת כמבוגרים כמבוגריםצליחויחוו 

 ךצות כלר  קשים ומנסים רגשות אשם  נושאים ילדיםה .על חייהם שליטההוטחון מאבדים את הביהילדים חלק מ 

הם . על המתחולל סביבם מספרים אינםגם כי הם  נוספים חווים חוסר ריכוז בלימודים וקשייםהם . שיהיה טוב

אבא  ,לצד מי אני ,קונפליקטים קשים .חיים בדריכות ובאי שקט עם דימוי עצמי נמוך והמון שקרים כדי לשרוד

 .או אמא

 .את הסימנים המקדימים שמדליקים את האורות האדומים הדסה הציגה לנו

 ה אלברט'חנהל

---------------------------------------------------------------------- 

 ח"יריד פורים תשעעל 

". הממתקיםעולם "השנה הגיע תורנו ובחרנו בנושא .  'כמו בכל שנה התקיים יריד פורים באחריות כיתה ח

 .שוקולדים והמון ממתקים אחרים, קישטנו את כל חדר האכל בסוכריות

כל שנה  עאשונה שמובילה שינוי ובמקום לצבואפרת שלומי הציעה שנהיה הכיתה הר, כשסיידנו את המתקנים

ונשקיע במקום , נצבע אותם אנחנו בצבעים אחידים שימשיכו לשמש לעוד הרבה שנים, מחדש את כל המתקנים

 !היתה מדהימה -והתוצאה כפי שראיתם -ה בתפאורהז

בסיום היריד קיבלנו המון תשבחות  .עבדנו לילות וימים עם מדריכינו המדהימים הודיה אלמקייס והלל ביטון

 ..מקווים שגם אתם נהניתם .והיה ממש כיף להיות חלק מהדבר הזה

 'כיתה חילדי 
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 ...מסתכלים סביב סביב? איך יודעים שבא אביב

 :יש לנהוג לפי הכללים הבאים ,אם ראיתם נחש. עם בוא האביב מתחילים לצאת גם הנחשים מתרדמת החורף

 .לא נוגעים בנחש .1

 .לשמור מרחק של כשני מטר מהנחש .2

 ...להודיע אחרי כמה שעות זה לא עוזר .9223033210ליואל עברון  מידלהתקשר  .3

 .מבלי לסכן את עצמכם, כמה שניתן עם הנחשעד לשמור על קשר עין  .3

 

 !נחשים הם חית בר מוגנתה, לא הורגים נחשים

 בברכת אביב וקיץ בטוחים

 

 יואל עברון

 

 

 

 

 " שיפוץ קיבוץ"מבצע 

 .יוצאים החוצה ומנקים ביחד, רגע לפני הפסח !גם השנה מנקים את הקיבוץ

   0:11.: בשעה 3.12בניסן  ' רביעי הביום 

                         , מתפרות, כ"ביה, א"חד :באזורים הציבוריים נתאסף על הדשא ליד הכלבו ונצא לאיסוף לכלוך וניקיון

 .בתי ילדים שכונת שקד והכניסות לקיבוץ, דרכים מרכזיות גיל הרך, מגרשי משחקים

 ...(נחשים וכאלה)לנעול נעליים בבקשה . ופר למשתתפים'בחלוקת צ  11:12 - סיום משוער

 .מחכים לכם -כולנו שותפים לניקיון 

 תרבות. ו

 ו השבועאוריה דרורי שהתגייסרנן שלמה ולל

 שלוחה ברכת הדרך 

 מאחלים לכם שירות יעיל ומשמעותי

 צוות חומש וקהילת סעד

http://www.tapuz.co.il/albums/publicmedia.asp?m=3317956&u=3158310&o=2&ao=1
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 ?כלי תקשורת מוביל -" םעלי"

 בפרסום במשמעות ראשוניות, התשובה חיובית

נתחיל בסיפור שהופיע !. לפני כולם –היה ראשון בהפצת מסר " עלים"שעיתוננו , לאחרונה נתקלנו בשני מקרים

, ולא זו בלבד. להפוך לציוני  -בצרפת  77בו סופר איך הדסה גולן שכנעה נער יהודי בן , לפני כחודשיים" עלים"ב

 –( ט מלאכות האסורות בשבת"כי זו אחת מל, "חפרה"שלא לומר )אלא לאחר ששוחחה איתו במשך שבת שלמה 

, יותר מאוחר. ולהישאר בצרפת כדי להתמחות במדעי הגרעין, ת מיד ארצההחליט לוותר על רצונו העז לעלו

איני מציין מי כתב , מטעמי צניעות. )החליף כיוון והשתלם ביצירת חלופות לאנרגיה יקרה ומזהמת, כעבור שנה

 –" אורמת"הקים את אימפריית , מדען וחדשן, שיהודה ברוניצקי, סופו של דבר...(. את הרשימה בה סופר הנושא

כאשר ישבה , בחודשים האחרונים. החברה שקנתה שם עולמי בהקמת מיזמים לניצול קרני השמש כמקור אנרגיה

, (האינטרנט)אולי באמצעות המרשתת , ל"הנ" עלים"הגיעה לידיהם גליון , "פרס ישראל"הוועדה לבחירת חתני 

 –( כנשיאת החברה עקב מחלת יהודהאשר מכהנת כיום )ולכן החליטו לבחור ביהודה ברוניצקי ורעייתו דיתה 

אשר לולי , וכמובן גם להדסה, כל הכבוד לוועדה אשר בחרה נכון. כחתני פרס ישראל בנושאי תעשיה ויזמות

 ...היתה הוועדה נאלצת לבחור מישהו פחות מתאים –נחישותה ועקשנותה 

 
עקב , ושוב. תפרסם אצלנו לראשונהלנושא שה" הארץ"נגרר עיתון , שבו בעקבות כתבה בעלוננו, ולהלן עוד מקרה

למען "ברשימה ... לא אוכל בשום פנים לגלות מי היה חתום על אותה כתבה, מידת הענווה השרויה בעמקי נפשי

לא עברו . שאליהו היה אחד מהם" ארבעת הגיסים"ציינו מי היו , בעקבות הזכרת שמו של אליהו גולומב, "השם

? מי היו ארבעת הגיסים: בין השאלות מתנוססת לתפארה השאלה –' יום ושל " הארץ"בחידון , והנה –שעות  42

 .היו הראשונים לפתור את החידה"  עלים"כמובן שקוראי  ... חבל שלא טרחו הם לציין את המקור

 
ונחכה לראות מי מכלי  –הבה נספר עוד אי אלו סיפורים , כדי להעמיד במבחן את התיאוריה המוצעת, ועתה

אשר , "למען השם"נתחיל בהשלמה לרשימה , ראשית. והאם יציינו את המקור, התקשורת יעתיק מעיתוננו

!(. בבוקר' על אף שהיה זה ביום ד)לדפוס " ירד"אך העורך האכזרי טען באוזניי שהעיתון כבר  –ביקשתי להוסיפה 

, "אסיפת הנבחרים"לקראת הבחירות  ל. פר מילים עליווחפצתי להוסיף מס, ר יוסף בורג"ברשימה הוזכר הד

: בסיסמה( ל"לפני היות המפד" )הפועל המזרחי"הופיע , שהחליטה בישיבתה הראשונה להפוך לכנסת הראשונה

' ו: כדרכו, השיב חדות? התורה או העבודה, בראיון עיתונאי נשאל בורג מה יותר חשוב אצלכם. תורה ועבודה

היה זה , בפעם הראשונה שנבחר למשרת שר. יתה האות בפתק הבחירות של הפועל המזרחיה' ו. אגב... החיבור

 –שר הבריאות אינו חייב להיות רופא : תשובתו? מהי מומחיותך בנושאי דואר: ושוב נשאל בראיון. לשר הדואר

ה הדואר חלק כי עד אז הי, אגב את משרת שר הדואר יצרו במיוחד עבורו... ושר הדואר אינו חייב להיות בול

מזכירה מה ענה לוי אשכול כשאחר כהונה , אמרתו זו של בורג. עוד נחזור למשרד התחבורה. ממשרד התחבורה

שר ? מה ענה  לוי אשכול לאותה שאלה טורדנית. נתמנה לשר האוצר(. היה ממייסדי קיבוץ דגניה)כשר החקלאות 

ואני מומחה , חה לבחור מומחים לתחוםהוא אמור להיות מומ. אינו חייב להיות מומחה לתחום המשרד

שאינני רוצה לנקוב , נזכיר שכאשר הוקמה בשנות השבעים מפלגה מסויימת, אם נחזור לחביבנו בורג!... למומחים

שוב נשאל באחת ההזדמנויות האם יש : על בורג( הפעם)סיפור אחרון ... שספומט: קרא לה בורג בשם, בשמה

 "...תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם: "את השואל למימרהבתשובה הפנה . ל"הומור בדברי חז

 
לא כמו לוי אשכול אשר ענה פעם למי , ואנו נוהגים להשתדל לקיים הבטחות, הבטחנו שנחזור למשרד התחבורה

, שר התחבורה הראשון היה דוד רמז... אבל לא הבטחתי לקיים, אמנם הבטחתי: שהזכיר לו הבטחה שלא קוימה

 לא )פגש , רצף, ֶתֶקן: למשל. רובן הגדול במשקל שמו –שחידש מילים רבות בעברית , ָנִאי חובבאשר היה גם לשו



8 

המילה ֶבזק החליפה .  דחפור: כגון, "מולחמות"מילים : אבל גם –ֶבֶזק ועוד ( תת זרם בחינוך)ֶפֶשט , ֶסגר,(נתקבל

זה . וספה חלופה אחרת למילה ארוכה זאתלימים נ... טלקומוניקציה: ששימשה שנים רבות, מילה לועזית ארוכה

היה , השר הראשון במשרד זה. הטלפון ורשות השידור, שכלל את הדואר, "תקשורת"קרה כאשר הוקם משרד ה

, אבל אנו. נחטף על ידי חברת הטלפון ועכשיו מכהן בעמודי חדשות הפלילים" בזק"השם . כמדומני שמעון פרס

אלא בזכרונות מן הימים הפחות  –( להוציא רמזים קלים פה ושם)ליה כלל איננו עוסקים באקטוא, כידוע וכזכור

 .סוערים

 
לרקוע ולהרעיש לא רק , היו שנהגו בעת כהונתו כשר האוצר, בקריאת מגילת אסתר. עוד מעט על לוי אשכול

וע כאיש היה יד"... ועשרת אלפים ככר כסף  א ש ק ו ל: "אלא גם כאשר הגיע הקורא לפסוק –בהזכרתו של המן 

מיה האקדוהן בין מפלגות הקואליציה ( י"מפא)הן בתוך מפלגתו , של פשרות והצליח לגשר בין עמדות שונות

שאל , לרגל פרסום שמו כמשכין שלום בין בעלי ניגוד(. ה והאופוזיציה ֶנגדהָד ח  הציעה לכנות את הקואליציה י  

אתה , ירתך שואלת אותך אם אתה רוצה תה או קפהשכאשר מזכ, האם זה נכון: עיתונאי צעיר, בלגלוג, אותו פעם

: באידיש)יונגרמאן , שמע נא: נימה מבודחתהשיב לו אשכול באותה . חצי חצי: ועונה –שוקל ומתלבט חצי שעה 

דווקא בעימות בינו , אבל... תטעם ותיווכח שהוא טעים מאוד, האם טעמת אי פעם את המשקה הזה(: בחור צעיר

. לא הצליח למצוא פשרה והשניים לא דיברו זה עם זה עד סוף ימיהם, "עסק הביש"בעקבות , לבין דוד בן גוריון

ואילו בן גוריון תבע  –" פרשה"העימות קרה כאשר לוי אשכול הציע להקים ועדת שרים כדי לבדוק מי אשם ב

היות חכם ויכוח אם ל, היה זה בעצם. שאינה מורכבת משרים שהם פוליטיקאים, שתוקם ועדת חקירה משפטית

לא יכול היה , ואף רצה שהוא יחליפנו כשעזב לשדה בוקר, שבתחילה העריך מאוד את אשכול, בן גוריון. או צודק

 ...לסלוח לו על ההצעה להקים ועדת שרים שתפקידה להרגיע את הרוחות ולא לחפש את האמת

 
אחרי העיתונות והתקשורת  לעקוב, עלים"אני מבקש מקוראי ה, אם אתם זוכרים עדיין את הפתיחה, ועכשיו

וכך נוכל להיווכח אם אכן  –אשכול או בן גוריון , רמז, מי יזכיר בשבועות הקרובים את בורג, הבלתי כתובה

 ...הוא כלי תקשורת מוביל" עלים"ה

 
                 ,בתודה מראש                                                                                                                                                

 חנן גולן

 

  

, 

 

 מזל טוב לרגל בר המצווה ליערי חביביאן

 חן ולעמיחי ולכל המשפחה-לבת

 !איחולים לשמחות ולנחת

 מזל טוב לבת המצווה לשני כהן

 חי ולכל המשפחה-לפנינה ולשייע בר, לאריאלה ולאילן

 איחולים לשמחה ולנחת

לאילה ואהרן פורת מזל טוב 

 הנכדהלהולדת 

 בת לטלי ולברוך פורת

 ולאושראיחולים לשמחה 
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 קהילה ואגודה ת/איתור מנהל בתהליך  - סיכום ביניים

כפי שכבר ידוע לחברים נחום אמור לסיים בקיץ הקרוב חמש שנות פעילות ועשייה ברוכה בתור מנהל הקהילה 

פנינו למזכירות בבקשה לאשר את הרכב צוות  ,כדי להתקדם באיתור מנהל קהילה ואגודה חדש במועד .והאגודה

 .האיתור ומתווה תהליך המנהל קידהגדרת תפ, האיתור

  :עד כה וכן השלבים הניצבים בפנינולהלן השלבים שעברנו 

 'שלב א

 .מתווה התהליךלהגדרת התפקיד ול, הצוות המזכירות אישרה ונתנה את ברכת הדרך להרכב 8102בתחילת 

  :הרכב צוות איתור

, (קיבוץ)נציגת ציבור  –שרה עברון , מנהל עסקים –כרמל הלפרין , מנהל נוכחי –נחום לנדאו , ר "יו –זבולון כלפה 

  .א"מש –והילה אור ( אגודה)נציגת ציבור  –שחר סמיט 

יועצת ארגונית המתמחה בפיתוח קהילתי ובעלת הכרות וניסיון רב עם  –את צוות האיתור מלווה יפעת ניימן 

ד ופורום "מאד בליווי קיבוצי הקבה כמו כן יפעת מעורבת. בעלי תפקידים ועם יישובי המרחב הכפרי באזורינו

 . תסייע ככל הנדרש בתהליך האיתור מנהלי קהילה של התנועה והיא/ מזכירים

 :מתווה לתהליך האיתורשלבים עיקריים ב

 . הגדרת תפקיד והמתווה במזכירות, אישור הרכב הצוות .א

ת /קווה לגייס מועמדבת, ראיונות, ביצוע תהליך מיון, יוזמה של הצוות :הכולליציאה למכרז פנימי  .ב

 .מבית

איתור מועמדים חיצוניים לצורך למכרז חיצוני בשלב זה גם יציאה  -בהעדר היענות למכרז הפנימי  .ג

 .לתפקיד

 .עד גיבוש המלצת הצוות, ראיונות ממליצים, אבחון במידת הצורך, תהליך מיון הכולל ראיונות .ד

 .(קיבוץ ואגודה)ות לאישור האסיפאשר באישורה יועבר על מועמד אחד למזכירות הצוות ימליץ  .ה

 .(0.2.02תחילת חפיפה ב )תאריך יעד לאיוש התפקיד  .ו

 החלטת הצוות הייתה למצות תהליך פנימי לפני יציאה לחיפוש מחוץ לסעד. 

 :פנימימכרז התהליך ה –' שלב ב

יבוש רשימה גל ,פעלנו בצוות ,ך תקופת המכרזבמהל .(02...8עד )למשך שלושה שבועות  ,פרסמנו מכרז פנימי

מתוכם גיבשנו , יכולים להתאים לתפקיד בעת הזו או בעתידלדעת חברי הצוות של חברות וחברים ש' ארוכה'

לא  צערנול, בבקשה להגיש מועמדותם לתפקיד חברות וחברים אליהם פנינו באופן ייזום 01של כ ' קצרה'רשימה 

פניות היזומות בעקבות ה עצמאית למכרז ולאבפנייה  לא,(קיבוץ וקהילה)הייתה היענות מצד חברות וחברים 

 .(01.4.02) החלטנו על יציאה למכרז חיצוני שיפורסם בערוצים שונים עד לאחר פסח, לפיכך .שלנו

ברתי בכיר ויכולים שעסקו בניהול ח ('ד וכד"קבה, בני משק)אם עולה בדעתכם על אנשים מהמעגל היותר קרוב 

 .נשמח לקבל את שמם, להתאים לתפקיד
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 התאמתם ורצונם לקחת תפקידים בקהילה לבחינתרשימה של חברות וחברים  גיבושרצינו לציין כי , לסיכום

 . פיתוח עתודה ניהולית פנימיתלאפשרות מקדמת אותנו בבחינת ה, באגודה בעתידו

 !ובהצלחה בברכה

  ת קהילה ואגודה/מנהל צוות איתור בשם 

 א"מש–והילה אור  ר"יו –כלפה זבולון 

 -------------------------------

 זהירות ילדים חוצים

 
 "!!!ונשמרתם לנפשותיכם"

 
רץ בשביל הבטון הצר של הקיבוץ וחוצה ביעף את  הדרך , לפני כמה ימים ראיתי ילד קטן שאך זה מלאו לו ארבע

! סוכן מאודזה היה מ. סטריים שנסללו וחוצים את שטח הקיבוץ לאורכו ולרוחבו-אותם כבישים דו -"ראשית"ה

הקבלן כנראה מיהר . צ"בדיוק באותו מקום בשעות אחה במיוחד שיומיים לפני כן נתקלתי בטנדר של קבלן  שדהר

 ...להגיע לביתו בדיוק לשעה שילדיו יוצאים מהגנים

את הילד שאלתי אם הוא יודע איך חוצים כביש ולקבלן הערתי שלא נוסעים מהר בשטח הקיבוץ כי יש ילדים 

 .בילים צדדייםשצצים מש

 .סכנה שיש לעצור אותה בזמן. אני מרגיש סכנה של ממש כאן מעבר לפינה

ועל השער מוצמד שלט ובו כתוב ( שער זרוע מתרומם)ם פשוטים יראיתי במספר קיבוצים שהותקנו שערים חשמלי

ולים להסביר התושבים יכ -כך כשגם אם מגיע קבלן, לתושבי המקום יש שלט לפתיחתם". זהירות ילדים חוצים"

 .  לו שיש לנהוג בזהירות יתרה

 
 .מפנה זאת לכם חברים ותושבים כנקודה למחשבה

 דניאל רועי

 

 

 

 :טוב כפוליין ויהודה סימון מזל 'לג

 בת לחגית ואיציק , נכדהלהולדת ה

 בן לעמליה ואלעד, נכדולהולדת ה

!איחולים לשמחות ולנחת  

 עדי - הבת לשלומית וליאיר שלומי מזל טוב להולדת

 להדסה ולחנן גולן ולכל המשפחה, לצפרי ולעפר שלומי

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 לשעבר לולמחסני  –ל "למ

לסיומה תקופה משמעותית  ההגיעבכך ו שעברה את המדגר האחרון בלול הפטםסיימנו בשלהי שנה , כידוע

 .וארוכת שנים של ענף הפטם בסעד

. או אינטגרציות לאחור, ענף שהתאגד סביב אינטגרציות לפנים. הפך קשה ומורכב, ענף הפטם ובעצם כל ענף העוף

מי  .מכוני התערובתהענף נשלט למעשה על ידי המשחטות או . המשחטה ואחורהאו מהלאה מהתערובת , כלומר

הסתכן עד כדי חוסר , הו גדולטגרציה זו או אחרת ולהיות חלק ממשהצליח להיכנס לתוך אינ/ לא השכיל ש

ההחלטה לסגור התקבלה לאחר  .באופן כללי זה היה המצב בו מצאנו את עצמנו בחוות הפטם. כדאיות כלכלית

  .וכאמור בסוף שנה שעברה עזבה התרנגולת האחרונה את חוות הלול. התלבטויות רבות

הפוך את חוות הלולים לשעבר לחוות החלטנו ל .במקום שנסגרת דלת נפתח חלון: שאמר פעם מישהו כפי ,אבל

ש "גד –סון מוסדר וטוב לענפי המשק מקום אח ,דהאח שני כיווניםמבדרך זו נצליח להרוויח . מחסנים בהווה

סון מסודר לחברים ומקום חכוונות ומחשבות על יצירת מקום א כולל גם ,ופופלי בהתחלה ואחרים בשלב הבא

 .סון הגבוהות מאוד בחוץוחיסכון בעלויות האח. לחוות המכולות שנמצאת מעל שכונת שקד

שכר דירה שיהיה כדאי לענפי המשק מחד ורווחי יותר לקהילה  –שכר דירה לקהילה עבור מבנים אלו , השני

שיתפעל את כל המרחב . ימשיך לרכז בני אחיטוב. שעברלול לחסני מ –שקיבלה את השם , את החווה .מאידך

 .המבנים הדרכים הוואדיות ומעטפת, הכללי

כמו כן בעתיד הקרוב נכשיר שטח , את כללי השימוש ברבים ה"אי סון עבור החברים נפרסםלאח 4עם הסדרת לול 

 .גם נושא זה יתואם ויפורסם בציבור –להעברת המכולות 

 

 44מזבלה אורגנית בקו 

מדובר . 44קו  את מצבור הגזם והפסולת האורגנית המרוכזת במשולש שבקצה בוודאי מכירים הצועדים בשדות

כאנות ושאר גידולי , עלי אמריליס, גרעינים וקליפות גרעינים, גזם: של שלל פסולת חקלאיות למינה תבתשפוכ

הגנת מספר אירועים בזמן האחרון הובילו את , מנה זו גדול מאודמון במטפוטנציאל הזיהום הביולוגי הט. חממה

לישיבה דחופה שבה ואכן התכנסנו כלל הגורמים המשתמשים במקום זה . לבקש דיון בנושא ש"הצומח והגד

לאתרים מוסדרים ת פינוי הפסולת לאתר זה ופינוייה כלומר הפסק. הוחלט על סגירת המקום באופן מיידי

  .דרך ומועד פינוי כלל הפסולת המונחת שם בהמשך נצטרך לדון ולהחליט על. ריםומאוש

 . הכפפה והשבת תשומת הלב בנושאיישר כח להגנת הצומח על הרמת 
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 גדר

דקה לפני התחלת העבודות  .מנו להקיף את חלקות האבוקדו הצפוניות בגדר מסודרתיבשעה טובה ומוצלחת סי

 –קיבלנו הוכחה לנחיצות הגדר בדמות גנב שנתפס בזכות ערנותם של הנוטעים ובצרוף צוות מיחידת העילית שלנו 

 .מסתבר שהיכרותו עם עולם הפשע לא החלה היום –תלונה מסודרת הוגשה למשטרה נגד הגנב  .כיתת הכוננות

ולדווח " אין ספק -אם יש ספק "זו הזדמנות לחזור ולהזכיר שערנות נחוצה כל הזמן ועדיף לאמץ את הכלל 

 .לגורמי הביטחון שלנו בזמן אמת על כל חשד שמתעורר

חני שכלל הציבור מבין את הנחיצות אך בטו ,לעצי האבוקדו באופן חופשי נכון שכבר לא ניתן לרוץ ולטייל בינות

 .שבעניין

 

 פתרונות אפקטיביים

מטרת ההתקשרות הינה בחינת עומק של מגוון ההוצאות . ששכרנו את שרותיה לאחרונהזוהי שמה של חברה 

לאחר מכן תציג . אורן צרפתיהחברה החלה באיסוף נתונים בשלב הראשון מול ישי והנהלת חשבונות ומול . שלנו

  .לנו החברה את ממצאיה ומהם נחליט אנחנו במה להתמקד ולמקד

נראה  .גבה כסף על השירותיהשירות לא מגיע בחינם אך הוא מגיע עם אחריות לחיסכון שאם לא יושג אזי לא י

נדווח כמובן . יםכזו מתוך הבנה שככל הנראה יש מה לעשות בתחומים רבלנו נכון לבצע בדיקת עומק ורוחב 

 .בהמשך עם ההתקדמות וההגעה לתוצאות

 

 מ"ביקורת מע

לארח  לאחרונה זכינו  .בביקורת הקודמת עלו והוסדרו סעיפים שונים. מ לביקורת"שנים ארחנו את מע 21לפני כ

ואולי גם לשינוי  ר נקודות המחייבות אותנו לבדיקהבביקורת עלו מספ .מ אשדוד לביקורת עומק נוספת"את מע

מ על הסדרת הנקודות שעלו "בשלב זה אנחנו בדין ודברים עם מע .התנהלות בהמשך בתחומים מסויימים בקהילה

לאחר סיכום הדברים נוכל לדעת  .המתמחים בתחום זה, ושים זאת בעזרת רואי החשבון שלנוואנו ע, בביקורת

 .אם בכלל–באיזה תחומים נצטרך לחולל שינוי 

 ניםדירקטוריו

שי איש עתיר . בשעה טובה אישרנו באסיפה את צירוף שי חרמש כדירקטור חיצוני לדירקטוריון תאגיד האחזקות

 .בהצלחה לשי ולנו. יצטרף לדירקטוריון כחבר מן המניין, ידע וניסיון

 . דירקטוריון תאגיד האחזקות אישר השבוע את הרכב דירקטוריון הגזר, ואם בדירקטוריונים עסקינן

דו עזריאל אסף ודו, אורן צרפתי, אלדד בן אהרון, בני אורן: חברים, עבדכם הנאמן –ר "יו: ההרכב שאושר הוא

 (. ל ענבי טלי לשעבר"מנכ)עברי 

 .ר תאגיד האחזקות"מנהל הכספים של תאגיד הגזר ויו ,ל תאגיד הגזר"מנכ: מוזמנים קבועים

 .ישלח ברכתו גם לנו "חונן לאדם דעת" נאחל שה

 

 ל הלפריןכרמ

  


