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 פרשת בראשית                                   

 (.'ה, ב"ישעיה מ).." בורא השמים ונוטיהם' ל ה-כה אמר הא: "הפרשה להפטרההקשר בין 

 וממשיך בכך שהוא שם לנגד ישראל את " בורא שמים"הקשר מתחיל בדברי הפתיחה 

 .למנוע מהעולם ירידה מוסריתהיא מטרתו ש

 קי מול פר עומד ,('ח-'ז).." לפקוח עיניים עיורות, ואתנך לברית עם לאור גויים"..: המסר

 החטאים ומעשי החמס ההולכים ומתפשטים בין בני בראשית הראשונים המספרים על

 . האדם

 "(חזון המקרא"ספר המתוך רעיון )                                                            

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

 .רביעי וביום שלישי ביום שיהיה חשוון חודש ראש את מברכים -בראשית  שבת

 .''הבא החודש את עלינו שתחדש'': לומר יש בברכה

 .הרחמים אב אומרים אין .חלקים 6ו  43:81יהיה בליל שלישי שעה  :המולד

 (טוקצינסקי הרב ישראל ארץ לוח)                                                         

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

 הרב דוד :פרשת שבוע
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 /10:0 מנחה וערבית //:11 /13:3מנחה        

 שקיעה /10:3 (עקיבא-בני)מנחה 

 /1:/5 ערבית 12:33 צאת השבת

 לפנות בקר' סיום שעון קיץ ביום א* 
  

 דורית רידר :אחות תורנית
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 מבראשית
 

 :"הספר איש"תולדות 
 

 ('א', בראשית ה)" להים עשה אתו-להים אדם בדמות א-זה ספר תולדות האדם ביום ברא א"

   ?הוא מתקשר לדמותו של אלוקים כיצדו "ספר תולדות האדם"מהו 

, יכולת הדיבור :כמו על שאר הברואים ל ניחן בפוטנציאל המקנה לו יתרון-נוצר בדמותו של האהאדם ש

  .הקריאה והכתיבה -כלומר , הבחירה והתיעוד, ההמצאה

                 . וניתן לשייכו לזמן ידוע בספר יםמתועדקורותיו הראשון ש הוא, כית"אבי השושלת התנ –אדם הראשון 

 .יישארו עלומים לעד ,לא היו יכולים להיכתבשתיאורטית  התקופה הפרהיסטוריתהסיפורים מ, לעומת זאת

ה בורא "הקב: "בדבריהם של כמה מחכמי היהדות באמצעות הגישה שהעולם הוא מחזורי תקופה זאת מיוצגת

  (.'ז', בראשית רבה ג)" עולמות ומחריבן

 .האדם המתעד - בריאת האדם הראשון היא תחילתו של המחזור החדש בו אנו חיים ומייצג אותו, על פי גישה זו

מתייחס לאותו אדם שמסוגל להטביע את  ,"ספר תולדות האדם"וריה המתאר את בריאת האדם במחזור ההיסט

      . הספרבאמצעות  לדורות הבאים כמות שהםמחשבותיו ורעיונותיו בחומר ולהנחילם 

 .הלקרוא אותגם  זה שמסוגל הוא , "תורה שבכתב" בפתיח לה פונה "אליו הקבו" צלם"נברא בהאדם ש

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

 :לא טוב היות האדם לבדו

ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר ..  לוהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו-א' ויאמר ה"

 (.ה"כ-ח"י', בראשית ב)" לבשר אחד על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו..  מבשרי

 

 . החלה בריאתה של החברה האנושית, לאחר שנסתיימה בריאת העולם

 .אשההאבן הפינה לבניין החברה והעם הוא החיבור הזוגי בין האיש לבין 

 .'תוהו ובוהו'בהקבלה ל  - 'לא טוב היות האדם לבדו'

 ".ויהי אור"בהקבלה ל - "אעשה לו עזר כנגדו"

 יורם קימלמן

 

 על פטירתה של חברתנוקיבוץ סעד אבל 

 ל"לאה קארו ז

 ומשתתף בצערה של המשפחה
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 ל"ז דברים לזכרה של לאה קארו

והיית אך ... בחגךשמחת ו: "החג בו אנו מצווים באופן מפורש לשמוח, נפטרה בעיצומו של חג הסוכותל "זלאה 

                                            :  בה נכתבש, החג בו אנו קוראים את מגילת קהלת ,(טו, יד; דברים טז)" שמח

י"  ם י ֵאין טֹוב ָבםכִּ , ָיַדְעתִּ י אִּ מוֹח   כִּ   ,שהיה חכם ושבע נסיון חיים, קהלת    (.יב; קהלת ג) "ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ְבַחָייו, ִלשְׂ

י ֵאין טֹוב מגיע ממרום גילו למסקנה  ם בריות לכִּ י אִּ מוֹח   כִּ ֲעשוֹת טוֹב, כל אחד ואחד בחלקו ִלשְׂ ל  יו וְׂ יָּ ח  לאנשים  - בְׂ

 .אחרים

טוב על  ותגם להרבלאה ידעה לשמוח וכי , כל כך. ו נזכרתי כשישבתי לכתוב דברים לזכרה של לאהבדברים אל

. צניעותה וענוותנותהעל על שמחתה וגם  ממנו ניתן היה ללמודש ללאה היה חיוך צנוע ומבויש. לשמח אחריםמנת 

ומעשיה הטובים  !שתהפשוט ע ,בלי הכרזות ודיבורים מיותריםעשתה הרבה טוב  היא :כי כזאת היתה לאה

 .רבים שימחו אנשים

קודם לכן את משפחת גולדשמידט הכירה לאה , אותנו. למאה הקודמת 05-לאה עלתה לארץ משיקגו בשנות ה

זמן לא רב לאחר מכן עלתה לאה . רזי'ג-כשהורינו היו שליחים בהכשרה של בני עקיבא בניו 5500-5501בשנים 

 . כבר אז החלה ללמד אנגלית בכפר בתיה. ה לתל אביבמשם עבר, לארץ תחילה לקיבוץ שלוחות

ה  'כאן הכירה את יוסל .בסעדמגיעה לעיתים קרובות להתארח לאה היתה  ,בגלל הקשר המיוחד שקשרה עם הורי

, אופירה, ורדה -וילדה את חמשת ילדיה בסעד   נישאה 5591-ב. ובזכותו  קבעה בסופו של דבר את ביתה בסעד

ללאה היה מבטא אמריקאי כבד . משפחה לתפארתוטיפחה הקימה א "יבדל ה 'יחד עם יוסל. רביב ומאיה, דורון

"...  ר"במיוחד כי הקפידה שבשמות של ארבעת ילדיה הראשונים תהיה האות , שאי אפשר היה להתעלם ממנו

 .לאה שמחה בחלקה והיתה גאה במשפחתה היפה

ס "בביהולימדה מורה לאנגלית נקלטה מיד כלאה , מיםבאותם היבסעד ן שמורים לאנגלית היו מצרך נדיר וכיו

קבוצות , USYמתנדבי צעירים ליוותה קבוצות של  , ובמשך שנים רבות, לאחר מכן. היסודי וגם בחברות הנוער

. כולם היו בניה ובכולם טיפלה במסירות ובאהבה רבה. ומתנדבים שהגיעו לקיבוץ גם ללא מסגרת מוגדרת" צבר"

היתה , טיפלה בהם כשחלו, ליוותה אותם בטיולים בארץ, החומריים והרוחניים האישיים יהםלכל צרכלאה דאגה 

במסירות נפש עשתה כל שיכלה על מנת להפוך את שהייתם . בביתהבלבביות אירחה אותם ו למצוקותיהםקשובה 

ים מהם עלו רב (.הפכה להיות כלתהבית שאחת מבנות אותן קבוצות כל כך חיו) חיוביתו ביתיתבסעד לחוויה 

  .בהחלטה שלהם לקבוע את מושבם בארץ, את חלקה של לאה וקיבוץ סעד בסופו של דבר ארצה  וזוכרים 

נשארנו תמיד המשפחה המאמצת וילדי משפחת קארו והוריהם התארחו בביתנו , משפחת גולדשמידט, אנחנו

הבנים רביב ודורון אף זכו מאבי לכינוי . צ"המשודרגות של שבת אחה" ארוחות ארבע"באופן קבוע ובעיקר ב

לאה אף פעם לא שכחה . ם בחדר האוכל או בשבילי הקיבוץכשהיה פוגש אות( במבטא ֶיקי כבד" )שייגעץ"המכובד 

בית "ה לבקר אותם בביתם וב'י ועד לימיהם האחרונים  של הורי הקפידו לאה ויוסליאת הבית שפתחו בפניה הור

 . ולתמוך בהם" שקמה

, עשההדברים המשמעותיים שאדם . חבריו ואוהביו, אחר מותו יכול אדם להמשיך לחיות בקרב משפחתוגם ל

 . גם לאחר שהלך לעולמו –את הנפטר כאן ממשיכים ללוות את משפחתו ואת אוהביו ומנכיחים , המסורת שהותיר



הפשוטה של המילה  המשמעות". המקום ינחם אתכם: "משפט התנחומים השגוראולי זהו מימד נוסף בכוונת 

? אחריו מה מותיר אדם. המרחב שהותיר האדם לאחר לכתו מעמנו: ובהקשר שלנו... חלל, מרחב: היא" מקום"

 , כי בכך, תבוא הנחמה -ממקום זה  –מכאן . אמירות שהנחיל למקורביו, ערכים, מורשת, מעשים טובים, זכרונות
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ממשיך במידה , המקום שקבע בינינו בעודו בחיים. מותוגם אחרי , יות בינינוהבמובן מסוים ממשיך האדם ל

  .מסוימת להיות ניכר אף בהיעדרו

 
ור מעשיה הטובים אזכיתר ובין  ממשיך ללוות אותי, א"אותו הורישה לבנותיה תבדל, חיוכה הביישני של לאה

 . ייתמיד את יחסה החם והאוהב להור

 ,יהי זכרה הטוב ברוך

 מכמן ברוריה

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

 ל"לזכרה של לאה קארו היקרה ז

לא היה  –" ברוך הבא"כבר במשפט הראשון כשאמרה . לאה קארו היתה ַה מורה המיתולגית לאנגלית בסעד  

 .ספק באשר למוצאה

, בצעדים קטנים וקלילים כנערה, היא באה לקראתי בזריזות, הספר-כשהדריכה אותי לראשונה בין כיתות בתי  

 ".יש לי פגישה עם החניכים מההכשרה"כי , זמנה היה מוגבל אבל

העזר  -ויוסי –לאה .  שבאו לקיבוץ למשך הקיץ, כאן המקום להרים על נס את פועלה הרב והמסור עם בני הנוער  

. כדי לקיים קשר של ממש ביניהם לבין הרעיון הציוני, הקדישו את כל כולם למען חניכי ההכשרה, הנאמן כנגדה

 .כדי לענות לכל שאלותיהם וצרכיהם -(וגם בלילה)היה פתוח בכל שעות היום  ביתם

שהיה עדיין )כולל סיני , ליוו והדריכו נוער עולה גם במסעות של ימים ולילות בכל הארץ -יוסי ולאה –לאה ויוסי   

בכל הדרוש לתנאי הכינו ערימות קרטונים מסומנים ומאובזרים , על כל ציודו" מטבח שדה"הקימו .( חלק מארצנו

 . שטח

המפנה אליהם ישירות כל , KAROהוא השלט של לאה ויוסי , השלט היחיד בכל הקיבוץ שאינו כתוב עברית  

 .חניך המתדפק על דלתם

ה 'ל ויוסל"בזכות פועלם המבורך של לאה ז, נשמר עד היום, שנה אחר שנה, הקשר עם אותם בני נוער שבאו לסעד

 .א"יבדל, קארו

 דליה דן

 

 

 לימוד לילדי החטיבה

 :לקידוש ולימוד בנושא המניין שני נתכנס לאחר, החל משבת פרשת נח

 ."אדם לחברו ןיבהלכות " 

 .(הצמודה לעזרת נשים) בתוספת של בית הכנסתהלימוד יתקיים 

 .את הלימוד יעביר בועז קום

 דת. ו
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 לימוד הורים וילדים

, ניווטנו בתחנות שונות ברחבי הקיבוץ. 'לפניני הלכה חלק א" סיום"בשעה טובה ובשמחה רבה ערכנו  השבוע 

 היה משמח לראות את הילדים וההורים שהגיעו בהמוניהם .ענינו על שאלות חזרה ועשינו משימות מאתגרות

 ...וכעת עם הפנים לחורף

הלימוד יערך חצי שעה לפני , שעון חורף - ומשבת הבאה !פגש כולם בארוע לחתני התורהינ, השבת לא יהיה לימוד

 !צאת השבת

 !!בלבד" ש 01כל ספר  -למכירה' ספרים של פניני הלכה חלק אבהזדמנות זאת נזכיר כי עדיין יש 

 .חברים שרוצים לתרום ללימוד לעילוי נשמת קרוביהם מוזמנים לפנות לאפרת ביליה או נטע בן עמי

 ,בברכת חורף בריא ומחכים

 הצוות המארגן

 

 

 מסיבת חתנים –שישו ושמחו בשמחת תורה 

 ,חתני בראשית – אילן ואריאלה כהןחתני התורה ומשפחת  – עפר וצפרי שלומילכבודם של משפחת 

 .לסעודה שלישית משותפת בשילוב דברי תורה ושירה', בראשית'פרשת , נתכנס כולנו השבת

 .מנחה 00:11

 .מסיבת חתנים בחדר אוכל ימין 00:71    

 :במקביל יתקיימו פעילויות קצרות לילדים

 .דשא שמול המועדון לחברו על ה-ילדי א

 .ילדי הגנים בקומה התחתונה של חדר אוכל

 ועדת דת –בואו בשמחה 

 

 הודעה מהשרברבות

.לא אהיה בעבודה  4199ה , בחשוון' ו, ועד ליום שני 01.92ה , בתשרי' ל, החל מיום שלישי  

 2001109250בטלפון  ה גינזברג 'נא לפנות למושהל, לדברים דחופים

 יואל עברון
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 ?סוכת שלום

 ".סוכת שלום"בשם  והמארגנות בחרו לכנות. בימים שבין כסה לעשור פורסמה הזמנה למפגש בסוכת קיבוץ סעד

. ר האוכלמות לקיומו של מפגש זה בסוכת חדהחלו לרחוש ופורסמו תגובות נזעקבוצות הווטסאפ המקומיות 

 .פרטיתהחליטו להעביר אירוע זה לסוכה , על דעת עצמן, המארגנות

 
  -השאלה  .ללא תקציב ציבורי ואינו מטעם הקיבוץ או אחת מוועדותיו, אדגיש שאירוע זה אורגן באופן פרטי

כבדת משקל אשר  הזוהי סוגי. במרחב הציבורי היא שאלה מורכבת ומאתגרתפרטי מהם הגבולות לקיום אירוע 

 .ראוי לדון בה ברגישות המתבקשת

 
 מאן דהו מבקשכאשר . כי זה עלול לשמש גם כבומרנג ,צריך לזכור מהמרחב הציבוריכאשר מדירים אירוע כלשהו 

 .אחר ייפסל גם הוא מישהושאינו מוצא חן בעיני  שלוואירוע  ייתכן ,להדיר אירוע שאינו לרוחו מהמרחב הציבורי

 
והתקיים דיון קהילתי על מהו המרחב הציבורי ומה  שוויוניקבוצת חברים רצתה להקים מניין , שנים מספרלפני 

הפעילה  הבהובלת ,התנהלש ובעקבות הדיון ,התנגד לקיומו של המניין הקיבוץ באותם ימים רב. גבולות המרחב

 .שהמניין לא יתקיים במרחב הציבורי, סוכם הקהילה הנהלתשל 

 
ההנהגה החברתית בסעד תיתן דעתה לסוגיות הייתי מצפה שגם אך , הרב לא התנגד לקיום האירוע, במקרה שלנו

ואין פוצה  מעל דפי הקהילנט( גם אם במרומז)ואפשר לאיים  "כל דאלים גבר", שכזו בהיעדר מנהיגות. המעין אל

 .פה

 
האם הרבנית הדסה פורמן אינה מכבדת  .גרם לתגובות בוטות אלואיני מצליחה להבין מה  - לעצם העניין, ועכשיו

המתגורר  ,הרב חנן שלזינגר או שמא ,המשורר אליעז כהן, אולי חבר כפר עציון ?להתארח בסוכתנואותנו בבואה 

 ,או שמא האותיות בערבית? יםמפחיד" סוכת שלום" או צירוף המילים" שלום"מילה האם ה ?באלון שבות

מהן מהו הארגון וינטרנט כדי לבדוק הו פתח אשהאם מי? (ודור'ג" )שורשים"האם הארגון  ?הכתובות על ההזמנה

 ?הוא פועל היכןכיצד ו? ויתומטר

 
 ?מאיים -" רנווהאם ניתן לקיים שיח בין דתי אשר יקדם את סיכויי השלום באז" – נושא המפגשיתכן שהאם 

, (עיירה פלסטינית בנפת חברון) רמ  תושב בית אּו, ערבי ,חאלד אבו עוואדשאחד המשתתפים הינו העובדה האם 

האם רק יהודים ? רק כי הוא גר בבית אומר? האם הוא פסול רק כי הוא ערבי? בסוכתנו פוסלת אותו מלהתארח

האם גם פה ? בדווים ?דרוזים ?מיעוטים אחריםמה עם ו? או שמא רק ערבים ישראלים, רשאים להתארח בסוכתנו

היה לנו את דודי השמש שלנו זה ואם האיש היה מתקין  ?מעשיו םמה? עמדותיו ןמה? מי האיש ררמישהו טרח לב

 ?זה כבר מוגזם, לשוחח איתוו אבל לארח אותו בסוכתנו, בסדר

 
 .מהזר והאחר בורות ופחד, פילוג והדרה, אווירה של הסתה ושיסוי האחרונות יש םבחברה הישראלית בשני

בכל  .שלי הדברים מתנהלים אחרת לוהים-האבחלקת , בקהילתי, שבביתי שלי (ועדיין רוצה להאמין)האמנתי 

כשרוחות אלו אך  .קיבוץ סעד -עניתי בגאווה, בכל מקום בו נשאלתי מאיפה אני, בקיבוץ סעד ישנות מגורי

 .הבית שלי הוא קצת פחות ביתבתחושה שלי אז , מתחילות לנשב גם בביתי

 
ִיְך" ה ְבַאְרְמנוֹתָׁ ְלוָׁ לוֹם ְבֵחיֵלְך שַׁ ְך  ְיִהי שָׁ לוֹם בָׁ ה נָׁא שָׁ ְברָׁ י ֲאדַׁ י ְוֵרעָׁ ן ַאחַׁ עַׁ ן ֵבית  ְלמַׁ עַׁ ה טוֹב  אלוקינו' ה ְלמַׁ ְקשָׁ ֲאבַׁ

ְך  .(ב"תהילים קכ)  ".לָׁ

 ענת אש
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 ..מזווית קצת אחרת, כר את החברה

 חברתנו אסתר רונה קבלו את

 נים לפני נפילת חומת ברלין וסיוםש 61. 6771לספטמבר  61, א באלול"כ-נולדתי בבודפשט ב ?והיכן נולדת מתי

 .סובייטי-השלטון הקומוניסטי

 
אבל , אמנם לא היינו שומרי מצוות .מאד חזקהדלתי במשפחה עם זהות יהודית ג -זיכרונות ילדות על  ספר

. השתתפתי בבית ספר יום ראשון של הקהילה היהודית ושרתי במקהלה של הקהילה .הקפדנו על שמירת הזהות

לא היו קשרים מכיוון ש. בירושלים (מפגש מקהלות בינלאומי המתקיים בישראל) ימריההוזמנו לז 6799בשנת 

דרך  המקהלה באופן בלתי חוקי ילדי 05, נסענו( ו רק שנה לאחר מכןהם חודש)ל דיפלומטיים בין הונגריה לישרא

דרכון שלנו כדי שלא יהיה תיעוד דעו במעבר הגבול שאסור להחתים את הגם בישראל וגם באוסטריה י. וינה

. כשהגעתי בפעם הראשונה לישראל 61הייתי בת  .שעברנו ס על החוויות"מובן שהיה לנו אסור לספר בבי. לנסיעה

 ..לפני עידן ההתחממות הגלובאלית ,להבדיל מבודפשט, הפנים היתה מדהימה והשמש בלטה בנוכחותה קבלת

 לצוץ בהונגריה החלו תנועות הנוער, לאחר נפילת הקומוניזם, במהלך תקופת התיכון ?איך הגעת לסעד ומתי

חזרתי בתשובה וגם " בני עקיבא"ב. שזה עתה קמה הצטרפתי לתנועה הצעירה". בני עקיבא"וביניהן תנועת 

תורני בבנימינה הוהצטרפנו לגרעין , כזוג עם ילד אחד 1556עלינו לארץ בסוף .. בעלי לעתיד, אשר פגשתי את

לגור בה ולהשתייך  החלטנו לחפש קהילה ,שהיה די מצומצם ,בעקבות התפרקות הגרעין. לתקופה של שנה וחצי

                                  .לסעד תי שרוצה לקלוט חברים וכך התחברנוד חיפשנו קיבוץ ,מכיוון שהגענו לבד וללא משפחה .אליה

ואפילו יש לו תמונה עם משפחת לוי  ים קודם לכןנקבוצת נערים כמה ש התארח כאן עם ,אשר.. לגמרי במקרה

 (.ושני הבנים ה'אהרל)

 

ארצה לנסוע יותר , ה"לי בעכשיום אחד יהיה . י לתחביביםאכרגע אין לי הרבה זמן ופנ ?מה התחביבים שלך

 .ללמוד שפותולחזור  אף אוליו

 

 .לאנשים טובים והופכים גדלים לראות שילדיי ?מה גורם לך נחת

 
 .לי משהו אחד ספציפי כנראה שאין. ובומבסטית שאלה קשה ?מה המוטו שלך בחיים

 
 .שגרים בהונגריה להורים שלי ?תאת הכי מתגעגע למה

לפחות ואני מקווה ש, כפתיתלהיות קהילה א משיךאני מאחלת שנ ?ואותך בסעד רואה את סעד בעתיד איך את

 .חלק מילדיי יחליטו לגור כאן

 
 יורם קימלמן: איוןיר

 

 סאסי ולכל המשפחה לעדי ואריאל

 הבן מזל טוב להולדת 

 קהילת סעד –איחולים לשמחות ולנחת 

  למלאכי שילר

 מזל טוב לבר המצווה 

 לגלית ולביא ולכל המשפחה 

 !איחולים לשמחות ולנחת

 קהילת סעד
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 ט"סיכום שנת התשע

סלעית לזר -כתבה והקריאה בערב סיכום שנה

                                                                                         
 הנה הגיעה העת, ציפינו, חיכינו

 ט-ע-ש-לסכם את שנת ת

 

 התחלה בסימן, כמה מפתיע, תשריחודש 

 ויש לנו מנהל חדש בקהילה

 נפרדנו ממרכזת ענף המזון האלופה

 אל התיכון הצטרפה' כיתה ט

 (שיהיה לברכה)כביש הכניסה משופץ 

 תוכהאך המים נותרים ב הבריכה נסגרת

 

 :קבלנו מתנה מהקונגרס היהודי העולמי חשווןב

 כיפי וחלומי, הפנינג משפחתי

 השלישימוענק לגרעין צבר " להבה"השם 

 וליד סיפן נחנך מרכז פסולת ממשי

 

 הוא חודש האש כסלוחודש 

 צוות כיבוי שריפות ברכב מתחדש

 י נוער מפטרל בין בתי ותיקים"צח

 אנחנו משוחחים ומשחקים "בתים מאירים"ב

 

 לנוער החרוץ טבתגיוס אבוקדו בחודש 

 ומסלקה פנסיונית מעסיקה את חברי הקיבוץ

 שנים להיווסדה 02תפילת הנשים חוגגת 

 יום יבוא ונדע? מה עם הרחבת בית הכנסת

 ערב הסברה לפינוי בשעת הצורך

 !קהילת סעד חזקה ואין בנו מורך

 

 סבלנו ממכת חושך מוזרה שבטבחודש 

 אך חשמלאים מכל הסביבה הושיטו יד לעזרה

 פעילות משפחתית לכבוד טו בשבט

 מה נעים ומה נחמד -טיול ותיקים לחבל שלום

 

 

 

 

 ה"ב, נקצרו פטריות מוגו הראשונות' אדר אב

 שר הכלכלה מסייר בנס שמנים ומאד מתרשם

 (!השם שימו לב לעדכון)שי הופך לחמשוק שוק שי

 הגזר הצבעוני שלנו כובש שווקים

 מרתקיםסיורי אומנות המעוז מרחיב גבולותיו ל

 בחדר האוכל נחנך מטבח קצה לטובת הציבור

 להידוק החיבורותיקי עפרה מגיעים אלינו 

 

 פוריםכמובן סביב אירועי  -'אדר ב

 ומחזה מרהיב של נדידת פרפרים

 נמפיות החורשף, ברוכות הבאות

 נשים וטף, שמחתן לב אנשים

 

 חגיגה אזרחית במועדון נערכה ניסןבחודש 

 (למערכהשנקבע סיבוב נוסף , כ כיף"היה כ)

 עברה עלינו שבת מתוחה ורועשת

 טרי מתחדשתר "ההנהלה הכלכלית ביו

 

 

 בסימן זכרון ועצמאות כתמיד איירחודש 

 נוצרים את העבר ונושאים עיניים לעתיד

 ערב נשים משעשע עם סיפורים מצחיקים

 ג בעומר האזנו לסיפורי ותיקים"בל

 

 

 עונת הרחצה נפתחה בצהלהסיוון ב

 "גן אילה"בנוסף ל, שעשועי אשל משופצים

 בבארי למדנו על שימור אתרים בעלי ערך

 ומודל השמירה החדש יוצא לדרך

 

 

 

 

http://www.lomdimbnoam.org/
http://www.edu-negev.gov.il/matyaholon/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.html
http://www.marpeya.co.il/winter-compilations/
http://www.otli.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%96%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D/
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 התקבצנו לניווט קהילתי תמוזב

 על מנת לציין חג משק משמעותי

 דים "מתמיבלימוד משנה  וילדות ילדים

 קיטנת נכדים , פעילויות, מחנונים

 )!(החמודים ב "טיול גיוס לבוגרי י

 ועל הגגות צצים לפתע דוודים

 השער החדש שוב מככב אבבחודש 

 כדי לפתוח אותו צריך להתקרב)

 !(לא חייבים לעמוד דווקא על הפס הצוהבאבל 

 מתקיים במהלך הצוםמרגש דיון קהילתי 

 משרד החינוך את חברת הנוער מציין בחום

                                                             בשבת ואתחנן חסר העלון הקבוע

 אל דאגה הוא ממוחזר כעבור שבוע

 

 

 עם ספטמבר מתמזג אלולחודש 

 ואת פתיחת שנת הלימודים חוגג

 סוכת הבנים מתחדשת בצמחיה ושלט

 ש נבחרת מנהלת"ואל ראש הברו

 סבב נוסף של בחירות לכנסת

 ניגוני סליחות מלווים את השנה הנכנסת

 

----------- 

 תודה על הכל, ט"תשע, היי שלום

 בדרך הטבע אנחנו ממשיכים לגדול

 נקדם בשמחה פ"תשאת שנת 

!השגשוג והצלחה ל"עב נזכהש

 

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

 

 שיר לשבת בראשית
 

 אדם שותת

 
ת ֱאנֹוש  ָאָדם שֵׁ

 ָשת ְלִלּבֹו ָהָאנּוש

ֶמה ְלֶעְליֹון  ֶהֶבל ֶאדַּ

ל ֹכל נֹובֵׁ  ִכי הַּ

ס ִשיָריו ל גַּם הּוא ּתֹופֵׁ   ְויּובַּ

  ּוִמֹפארֹות ָשָרָשיו ּוְפָחָדיו

 ְיׂשְרגּו ִכּנֹור ִעם ֶנֶבל

ת ָאָדם' ְכנֵׁר ה  ִנְשמַּ

ר ִעם   ֶהֶבל ְפאֵׁ

 'ָקִניִתי ִאיש ֶאת ה

ְלכּות  הֹוד ְיסֹוד מַּ

 ה אדמנית'אהרל

https://sites.google.com/a/reut.tzafonet.org.il/kitav2/kaitz
http://www.tapuz.co.il/infinity/artist.asp?id=2668074
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 "חדר המתנות"פרוייקט 

 . החולים יתשבב "מתנות יחדר"מתנות ל החלטנו לתרום ולאסוף ,נובמסגרת פרוייקט בת המצווה של

 באותה הדרך בשנת בת המצווה שלה ללכת גפן בחרה כעתו, בירושלים" שערי צדק"לבית החולים  – שיתחילה 

 .שבבאר שבע" סורוקה"חולים שבבית החולים ילדים ולתרום מתנות ל

 ?מה זה חדר מתנות

כל ילד יכול לבחור לעצמו מתנה כאשר . חדר מתנות הוא פרוייקט שהוקם כדי לשמח את הילדים בבתי החולים

  .יש לו אירוע מיוחד

יש אפשרות לפנות . נותלחדר המת( חדשות בלבד)נניח ארגז בכלבו ובו תוכלו להניח מתנות  ,שבוע הבאהחל מ

 .ניקח מכם ישירות את המתנהונבוא ו אלינו ואנ

 (וואטסאפ בלבד) 4708599450

 !תזכו למצוות

 טל ושי סמואל-גפן רסיס

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

 

 "מאירים"עמותת  -שבת אירוח 

 :”מאירים”שמחים ונרגשים להודיע על שבת אירוח של עמותת , אנו צוות נחשון

 .44-42224 ה, ג כסלו"כ-ב"כ ,בשבת פרשת וישב

 .ולכן נשמח לעזרה מצד הקהילה, נפרסם ונתכונן לקראת השבת, בחודשיים הקרובים אנו נעבוד

הכולל לינה וארוחת בוקר , לאירוח של החניכים והמטפלים הצמודים אליהם, משפחות 01 לשבת זו נדרשות כ

 . שבת

 !עזרתם לנו מאוד! תודה רבה לכל התורמים עד כה

 ..אנו כבר ממתינות לענות לשיחות הטלפון שלכם .מוזמן ליצור אתנו קשר, דכןלעזור או להתע, מי שמעוניין לארח

 !לפועל הובהוצאת ארגון השבתבתקווה להצלחה ב

 6565185050 - הלל אהרון

 6560610866  - מיה אייל

 6560005555 -שני ברט
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 :הודעות ותזכורות מצוות הנוי

 לאכול או לגעת לא מתבקשים ואתם הדקל חדקונית נגד הדקלים ריסוס של נוסף לסבב יצאנו -ריסוס הדקלים 

 !ו את בני המשפחה ובמיוחד את הילדיםעדכנאנא  העצים מפירות

בכבישי  שחוזרות על עצמןאחת התופעות . אנו נעים ממקום למקום ברחבי הקיבוץ, כגננים –בטיחות בדרכים 

מסוכנים רבים  קריםמל הייתי עד ..ועוד, כמעט התנגש בעמוד, עט ודרסכמ, כמעט ונדרס .'...כמעט ו'הקיבוץ  זה 

 . שהדירו שינה מעיניי וכמעט קיצרו את חיי

במהירות מטורפת ברכיבה על אופניים בריצה או לא לחצות צמתים ש כםילילד פונה אליכם חזרו והזכירואני 

בניתוק מוחלט  ולחצות כבישיםלא להסתכל בפלאפון  -ואף המבוגרים. האט ולהסתכל לצדדיםל/עצורבלי למ

 .ממה שקורה מסביב

שהדבר היחיד שמעניין אותם זה , מיחזור ועוד, פינוי האשפה הפרטיים נכנסות לקיבוץ משאיותלרכבים  בנוסף

רבים בני  ילדיםלכך ש הם לא מודעים. ביותר גדולהוזאת הסכנה ה ולהמשיך הלאהבמהירות  לסיים את משימתם

 .המשאית  גלגלמסתובבים בקרבת , כל הגילאים

 !בידיכם –כם יחייכם וחיי ילד

 מנהל הנוי - איציק סנדרוסי

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

 הודעות מוועדת ותיקים  

 :ויוצאים לבלות בנתיבות.. אחרי החגים יתחדש הכל

 .13:03חזרה בשעה , 10:33יציאה לגלובוס סנטר בשעה , 03/13 ה, חשוןב' א ,רביעיביום 

 .א"לוח מודעות בחדעל גבי ההרשמה  .ליציאה₪  13 נחייב את החברים ב, שימו לב

 

 ":נפגשים ומדברים"בהמשך לערב + 06לבני 

מעוניין להגיע ולאיזה  אנחנו רוצים לבדוק מי, במועצה" קדרה לותיקים"על מנת לאפשר לחברים להשתתף ב

 .מהשיעורים כדי לתאם יציאה של מספר רכבים לפי הצורך

. אם ולחבר בין כל מי שמעוניין לנסועתחילקנו בתאי דואר מכתב עם טבלת השיעורים ועם טופס למלא כדי ל

 .המפגש הראשון הוא ביום שלישי הקרוב. ד של ועדת ותיקים בהקדם.נשמח אם תחזירו לת

 חנה אדמנית

 

 מזל טוב לבר המצווה - לנהוראי עמר 

 ! איחולים לשמחות ולנחת, להדס ורביב ולכל המשפחה

 קהילת סעד
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 ל"שלום ז-בןפרידמן כתיבת ספר תורה לזכר ישראל וציפורה 

 
ם את ההם הנחילו לתלמידי. ר צדיקים לברכהזכ, שלום-בן פרידמן פורהישל ישראל וצ יהםתלמידמזכיתי להיות 

בעדינותם ובמסירות  ,זיכוך המידות ותיקון העולם, של אהבת ישראל, החלוצית-החסידית, דרכם המיוחדת

. "המטהרות את האוויר"ציפורים היו מודל לו "מרכבות לשכינה"הם הקימו מפעל לייצור , כפי שהתבטאו. נפשם

 . ין'קטן כמנהג בית רוזתורה לזכרם ספר כותבים כעת 

 
 1 (1.1..1., במרחשוון' ג –לגיוס מלוא הסכום ריך היעד תא) ופועלם בהנצחת זכרם ףתתשלה אתם מוזמנים

 
 :דרכיםניתן לתרום באחת משלוש 

 .ואשלח לכם קישור לתרומה מאובטחת בכרטיס אשראי ,במסרון / לשלוח לי הודעה בוואצאפ  .א

 .(ואחייב בתקציב) לשלוח לי הודעה עם הסכום שתרצו לתרום  .ב

 .ק'צ/להביא לי כסף במזומן  .ג

 

 !שנה טובה ומתוקה

 ,אדמנית אהרלה

 250-535-3320 

 

 


