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 קרח                                             

 אדם שהגיע לפסגת ההר -ויש להפך , מוובשעה אחת מתרומם וקונה עול, יש אדם חסר כל

 .ובשעה קלה נופל לתהום ומאבד עולמו

 
 השלטון בפועל היה מרוכז . כזה היה קרח וכמוהו היו מאתיים וחמישים נשיאי העדה

 אולם התאווה הבלתי מרוסנת לשררה והרדיפה אחרי הכבוד הציגו אותם ככלי ריק, בידיהם

 .והורידו אותם שאולה

 
 אבל לאמתו של , "ותאכל את החמשים ומאתיים איש 'מאת הואש יצאה :"התורה מספרת

 .היא שאכלה אותם חיים, במו ידיהםדבר המחלוקת שהציתו 

 
 יש להבדיל בין מחלוקת המפרה את המחשבה ומביאה ברכה לבניין האומה לבין מחלוקת

 .המביאה כליה על הציבור ונחרתת לדראון עולם, לשם השררה

 
 (ארזי. א-" ממעיין האגדה: "וךמת)

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

 .חמישיביום ראש חודש תמוז יהיה ביום רביעי ו –שבת מברכים 

 .אין אומרים אב הרחמים  .חלקים 2 ו 83:51המולד יהיה ביום שלישי שעה 

 (קצינסקיי הרב טו"לוח א)

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

 שרה עברון  – פרשת השבוע
 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת קרח

 טלית0זמן תפילין  /9:3/ הדלקת נרות

 //:6/ 'שחרית א /9:0/ //:0/מנחה            

 6:00/ (כ"בביה)' שחרית ב 6:00/ 'שחרית א

נוער   -' שחרית ג  /8:3/  'שחרית ב
 בימי החופש   (בצריף)

/8:0/ 

 ש"סוף זמן ק /4:0/ /3:3/מנחה        

 0/:3/ (א"בחד)' מנחה   א /0:3/ (עקיבא-בני)מנחה 

 /9:0/ מנחה וערבית //:4/ "מדור לדור"לימוד 

 שקיעה //:8/ הרב ארי-שיעור

 //:/2 ערבית 28:/2 צאת השבת

 

             דורית רידר: תואחות תורני
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 התרגיל הפוליטי של קורח

ן" ַקח ֹקַרח בֶּ ן-ַויִּ ְצָהר בֶּ ן-יִּ י-ְקָהת בֶּ  ". ויקח" :יחידלשון  – ('א, ז"ט) .."ֵלוִּ

לו  שמעניק המכובד ייחוסו המשפחתיהוא מנצל היטב את לשם כך  .עו לכיבוש השלטוןמסב קרח יוצא לדרך לבד

 .יתרון משמעותי

ן".. יָאב ְואוֹן בֶּ יָרם ְבֵני ֱאלִּ לֶּת ְבֵני ְראּוֵבן-ְוָדָתן ַוֲאבִּ ה .פֶּ ְפֵני ֹמשֶּ  ."ויקומו" :רבים לשון – .."ַוָיֻקמּו לִּ

ישכבו על הם כבר  - אנשים ממעמד נמוך יותר שלהוא מצרף אליו תגבורת מבין את מגבלותיו כיחיד ולכן  הוא

  .בטיח לעצמו שקט פוליטי פנימי כשיאחז בשלטוןמבכך הוא . והוא ידאג להם בעתיד הגדר למענו

ְבֵני" ים מִּ ֵאי מוֵֹעד ַאְנֵשי-ַוֲאָנשִּ יֵאי ֵעָדה ְקרִּ ם ְנשִּ ים ּוָמאָתיִּ שִּ ְשָרֵאל ֲחמִּ או הולך ומתגבר בעזרת נציגי צב  – "ֵשם-יִּ

לטון השכך ו ובים ולמעמד'לג לאנשי שלומם ידאגו השטח פעילי .המחוברים לשטח ושמם הולך לפניהם השבטים

 .שורשים ויעמיק יצמח

ָקֲהלּו ַעל" ה ְוַעל-ַויִּ ם ַרב-ֹמשֶּ י ָכל-ַאֲהֹרן ַוֹיאְמרּו ֲאֵלהֶּ ם כִּ ים ּוְבתוָֹכם הָהֵעָדה כֻ -ָלכֶּ ְתַנְשאּו ַעל 'ָלם ְקֹדשִּ -ּוַמּדּוַע תִּ

 ('ג) ".' ְקַהל ה

 ? לוי קרח -מנהיג המהפכה  לאן נעלם :השאלה תנשאל –" ויאמרו", "ויקהלו", "ויקומו"

מדוע הוא אינו עומד   ?נאלם ברגע האמת ,האיש בעל הכריזמה ומנהיג המורדים ,יוזם הרעיוןיצד זה ייתכן שכ

  ?טוב ממנו, אותם הגה מי יידע להסביר את הטיעונים ?כנציגם הרשמי של אנשיו מול משה בעצמו

משה הוא  של חייליו מול בתום המאבק. את הידיים בעבורו" ללכלך" ,קורח נותן לכלבי השמירה שאילף, ןובכ

העם חשובים בעיניו צרכי . הם רק האמצעי ניויבע הטיעונים והטענות. תכנן רק להגיע ולקטוף את הפירותמ

 !הוא המטרה עצמו השלטון. כקליפת השום

 :ופונה אליו ישירות מאנשי שלומו הוא מבודד את קורח. משה עולה על התרגיל מיד

לר ַוְיַדב  " ל-ְוֶאל ֹקַרח-אֶּ תו  -כָּ ֶכם ַמְחּתו ת -ְקחּו.. ֲעדָּ ל ֹקַרחלָּ תו  -ְוכָּ ֶשה . .ֲעדָּ לַוי אֶמר מ  ְמעּו ֹקַרח-אֶּ י-שִׁ וִׁ י ל  ב  ..נָּא ְבנ  ַוַיְקר 

ל-ְוֶאתֹאְתָך  י -ַאֶחיָך ְבנ י-כָּ וִׁ ָתְךל  ַקְש  אִּ ן  .ְכֻהנָּה-ֶּתם ַגםּובִׁ כ  ל ַאָתהלָּ ים ַעל-ְוכָּ דִׁ עָּ ְתָך ַהנ  ן ַמה' ה -ֲעדָּ ינּו-ְוַאֲהר  י  ַתלִׁ  הּוא כִׁ

יו לָּ ֶשה . .עָּ לַוי אֶמר מ  ל ֹקַרח ַאָתה-אֶּ י -ְוכָּ ְפנ  ְתָך ֱהיּו לִׁ               (ז"ט-'ד)". ' הֲעדָּ

: מאחוריו שקודם הסתתר עמוד בראש הקהלצעוד קדימה ולקורח נאלץ ל. והתרגיל נחשף צא מהשקיהמרצע 

ת" ם ֹקַרח אֶּ ל-ָכל-ַוַיְקֵהל ֲעֵליהֶּ ל מוֵֹעד-ָהֵעָדה אֶּ ַתח ֹאהֶּ  . (ט"י) .."פֶּ

לאחרים  שטףבלבד ש באדם אחדשמדובר  ומדגישים במפורש ה"בפני הקב על הקהל משה ואהרן מבקשים לסנגר

 יזםהפיל את כולם בפח וש נוכל. אישייםה משכנעת לכאורה שנועדה להסתיר את מניעיו באידיאולוגיה את המוח

ְפלּו ַעל": את המרד ולבד ם ַוֹיאְמרּו אֵ -ַויִּ ד ָבָשר-ֹלֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל-ל אֱ -ְפֵניהֶּ יש ֶאחָּ אִׁ ֱחָטא ְוַעל ָכל הָּ ָהֵעָדה -יֶּ

ְקֹצף  .(ב"כ)". .תִּ

 יורם קימלמן
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 ל שנשא הנכד אור רוזנמן"הספד לסבתא מרים ז

  ...מסבתא מרים דברים שאני זוכר

שם סבתא חיכתה לנו תמיד , פורץ לבית של סבא וסבתא מבעד לדלת העץ המתורסת, כילדזוכר את עצמי אני 

 .אהבההמון יות ירח טריות ובדג מלוח במיונית מתובל בהמון במגש עוג, בחיבוק גדול

בקול דק  עצמה שיר עברי או ניגון ישןמפזמת ל, בהליכה מתנדנדת, יתה מחדר האוכלעולה הב אני זוכר אותה

מנו את נעימת יהייתה מפזמת ע, היה כבד עליה הדיבורגם בשנים האחרונות כש. אהבה לשירזוכר כמה  אני ,וגבוה

 .הקידוש ואת זמירות השבת

כשסבתא , צחוקה המתגלגל, ך על שפתיה תמידהחיוך הגדול שהיה משו -אני זוכר את שמחת החיים העצומה

 .כל מי שמסביבה צהל– סבתא צהלה בשמחהוכש, צחקה כל גופה צחק

צנצנות אלמוניות ולא . מלא במשחות מסתוריות עם ריחות משכרים, אני זוכר את ארון הקוסמטיקה בבית שלה

 .מסומנות שרק סבתא ידעה את סודות המרפא והטיפוח הכמוסים בהן

מצמיחה וממלאת בפרחים ובצבעים את הגינה , את הגינה הקטנה שסבתא טיפחה במסירות מול ביתם אני זוכר

 . וגם את ליבה שלה

והיה נשלף במהירות כדי להעביר   -לא ברור לי היכן –אני זוכר את המסרק השחור הקטן שתמיד היה מוחבא 

 ...מפרתוללא תצא מהבית מש כדי שחס וחלילה, כמה סירוקים לפני שיוצאים מהבית או מחדר האוכל

זוכר את הנחישות שבה וכשהלך סבא וכשנפרדנו מדרורה ואני , אני זוכר את הכאב של סבתא כשנפטרה עופרה

, בלשון רצוצה, אך סבתא -יתויאחרי שסבא נפטר ביקשתי לקחת כמה ספרי קודש מספר. המשיכה לדבוק בחיים

 . יש חיים בבית והספרים נשארים בביתם –סירבה בתוקף 

תא כל כך אהבה לעלעל שסב ,כוסלוביקיה'עזבה כנערה בצשהעיירה , ה'אני זוכר את הספר העבה של מיכאלובצ

ני זוכר את או. אל מול כורסתה ממש שעשרות בשנים ניצבה בסלון ואחיותיה ואת התמונה של אחיה בו ולהיזכר

פורץ בסערה לבית של  ,אחד מרבים מספור ,נין –ובשנים שלאחר מכן , צהלות השמחה שלה בכל עת שהיה נכד

 .עם הריח המיוחד שעמד בו, סבא וסבתא

כולם נארזו בקופסאות , אלבומי תמונות ישנות בשחור לבן, יומנים, גזרי עיתונים, סבתא שמרה הכל במסודר

החיים ושל  והמשכיות של רציפות, כולם תמונות של חיים. שפתיחתן הציפה ריח של פעם, נעליים מסודרות

 . עוצמתם

היה לה קשה  –וגם כשהבינה וחשבה , קשה היה עליה הדיבור - רועימאז עברה א !אני זוכר את הסיסמא שלה

ו למילה אחת משפטים ארוכים ומורכבים התנקז, מילים רבות, חלומות ובקשות, רצונות. לבטא את רצונה

, לא היה דבר שיותר שימח אותה מכך שהיינו ביחד". ביחד ביחד"ביתר דגש  ,ולעיתים קרובות" ביחד" -יחידה

 . שהיינו ביחד, שהגענו לבקר

את , לכולנו, למשפחה, את האהבה הגדולה לעולם, את החיות והחיוניות, את שמחת החיים –ובעיקר אני זוכר 

 . והצחוק והצהלה התלהבותה

 ..כי משהו ממנה עדיין איתי, זכריאני לא צריך לה -ושמח וצוהל  , בעיקר בעיקר אני זוכר שכל זמן שאני חיו
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 נפתולים בקו ישר

 ל"שלושים לפטירתה של צפורה פרידמן בן שלום ז                                             

שהיו מלאי קשיים ואתגרים , היא נסיון לתאר בקצרה את מהלך חייה של צפורה –הכותרת אינה אוקסימורון , לא

 .אהבת אדם וחלוציות, אך מוְנחים בקו ישר של אמונה

בסוף שנות העשרים , (הוא ספרו הנודע" אמרי חיים)"ניץ 'ר חיים מאיר מוויז"צפורה נולדה כבת אחרונה לאדמו

כך . בהברחת יהודים מהונגריה לרומניה, בברכת אביה, בימי מלחמת העולם השניה עסקה. של המאה הקודמת

גם כי חסר לי ידע וגם כי , שואהאָמנע מלתאר את כל התלאות שעברו בימי ה.  ישראל , פגשה את בעלה לעתיד

 .קצרה היריעה

שעלתה ארצה והקימה את " השומר הצעיר"הצטרפו ישראל וצפורה לקבוצה של , לאחר מלחמת העולם השניה

הם מילאו   ...כשנזהרו בבחירת מזונם –חברי הקיבוץ תהו כנראה על אורחותיהם . קיבוץ רשפים בעמק בית שאן

 .והתנועה תפקידים מרכזיים בחיי הקיבוץ

כל עוד היא חברה  –והיא ידעה שהוא לא יקבל את פניה , כאשר חלה אביה של ציפורה במחלה קשה, המפנה ארע

הּפרידה מבעלה לא פגעה ! אבל אל נא תטעו. והחליטה  לעבור אלינו, היא ביקרה בחפץ חיים ובסעד. בקיבוץ חילוני

 –כאשר ישראל ושני הבנים הגדולים , עברו אלינו –הושע שמוליק ו –עם שני בניה הצעירים , צפורה. בשלום הבית

ובילה את הבוקר בגן הילדים עם הושע בנו , ישראל נהג להגיע לסעד בכל שבוע. נשארו ברשפים –מנחם וירמיהו 

דאג לשבץ את צפורה , שהיה מרכז המשק. ל"אריה קרול ז...( 'אשתי הדסה שתחי, וגם קצת עם הגננת)הצעיר 

, ואחר כך בחממות הוורדים( היה לה נסיון רב שנים ככורמת ברשפים)ראשית בכרם  –מו לה בעבודות שהתאי

, לימים. עסקתי בקליטתה החברתית והפיזית, היות ושימשתי כמזכיר פנים. שהיו בין בריכת השחיה לשער הקיבוץ

ושמוליק נישא לשושי , כאשר ירמיהו נשא את בתנו תמי, אריה ואנוכי הפכנו להיות מחותנים של צפורה וישראל

 ....קרול

ולכן כאשר הוצע למשפחה לצאת בשליחות חינוכית , כמובן  שמצב פרידה כזה לא יכול היה להימשך לאורך שנים

עם . ה'ושם נולדה בת הזקונים שרהל, התאחדה המשפחה מחדש למספר שנים –מטעם הסוכנות היהודית למרסיי 

כאשר שני הבנים הבוגרים חזרו , הישר לקיבוץ סעד –ם ארצה חזרה משפחת בן שלו, פרוץ מלחמת ששת הימים

 .לרשפים

. צפורה היתה כאבן שואבת לרבים ורבות שהגיעו  לבקרה מקיבוצים ומערים. כך עברו מספר שנים לא מעטות

הצליח ללמוד , ישראל כעובד ברפת. ל"זכורים לנו ביקוריה של המשוררת זלדה וכמובן נחמה ליבוביץ ז

בבתים  ...( שאז היה נקרא טיפול)צפורה עבדה שנים בחינוך . תל אביב ללא שביקש חופשה מעבודתו באוניברסיטת

בשלב מסויים פרשה מן העבודה עם . ב"ואחרי כן בהדרכת ההכשרות של בוגרי בני עקיבא מארה, שנקראו כוללים

שימש לא רק לתיקון , אוכלבקומת הקרקע של חדר ה. חדרון הסנדלריה הקטן. נעליים...החניכים ולמדה לטפל ב

נטו לשפוך את ליבם בפני צפורה , לא מעטים או מעטות... אלא גם לשיחות נפש עם המבקרים את צפורה, סוליות

ה אמרו שהסנדלריה הפכה להיות בית ועד לתיקון נעליים קרועות ולבבות 'החבר  . ולשמוע מפיה דברי ניחומים

ועבר ללֵמד באוניברסיטת בן גוריון בבאר , בודת דוקטור על בית שמאיהגיש ע, ישראל סיים את לימודיו... שבורים

 .שבע
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בית "שתכננו להקים מכינה קדם צבאית בקיבוצם  , ה'פנו אליהם  בניהם הושע ושרהל, כאשר הגיעו לגיל זקנה

בהקמה  הם לא יכלו לעמוד בפני הפיתוי לעזור. וביקשום לעבור ירושלימה לסייע להם –בשכונת גילה " ישראל

פעם בשבוע כדי ללמד בישיבת  הנגבה ישראל המשיך להגיע. ותפעול מכינה המשלבת לראשונה דתיים וחילוניים

כאשר הידע שלה  –ציפורה לימדה במכינה בין היתר את עגנון . ההסדר שהקימו הרב אסולין והוא בנתיבות

 ...ים למבקרי הספרות בוגרי האוניברסיטהרזים שאינם גלוי –מצליח לגלות רבדים סמויים בכתביו , ל"בספרות חז

ונזקקה , עברה צפורה לגור ביחד עם תמי וירמיהו, בעקבות מצבה הבריאותי הירוד, לאחר פטירתו של ישראל

, עשר דקות לפני פטירתה. לאחרונה הורע מצבה והועברה לאשפוז. בתקופה האחרונה לעובדת זרה בשעות היום

 "...וזרח השמש ובא השמש. "ויוחנן בן ירמיהו ותמי –( צביה לבית קרול ויואשבת )בנם של אסתר  –נולד לה נין 

 . ה. ב. צ. נ. ת 

 גולןחנן                                                                                                                                                             

               

 

 

 חודש תמוז

 ..אלה אזכרה

 

 (ב"תשמ)              ל                                            "יום נפילתו של בננו יהודה וייס ז -בתמוז'   ב  

 (א"תשנ)             ל                               "יום פטירתה של חברתנו איטה סימקין ז -בתמוז'   ב

 (ו"תשנ)              ל                                             "יום נפילתו של בננו יואב בן נון ז -בתמוז   'ג   

 (ו"תשכ)               (                       אבא גרט)ל "יום פטירתו של אברהם גולדפדן ז -בתמוז'   ח  

 (א"תשכ)               ל                                    "ז יום פטירתו של חברנו שמואל גולד -בתמוז'   ט  

 (ז"תשס)               ל                                   "יום פטירתה של חברתנו יעל קסלר ז -ב  בתמוז"י

 (ה"תשמ)                ל                                     "יום נפילתו של בננו יאיר פרוכטר ז -ז  בתמוז"י

 (א"תשע)                 ל                                "יום פטירתה של חברתנו אסתר רון ז -ח  בתמוז"י

 (ז"תשע)                 ל                          "ה פרוכטר ז'פטירתה של חברתנו חנצ יום -א בתמוז"כ

 (ח"תשס)               ל                                    "נו אריה קרול זיום פטירתו של חבר -ד  בתמוז"כ  

 (ד"תשמ)               ל                                   "יום פטירתו של חברנו ידידיה כהן ז –ו  בתמוז "כ  

 (ח"תש)                 ל                                    "יום נפילתו של חברנו אליעזר ענבי ז -ז  בתמוז"כ  

      (ד"תשנ)                     ל       "ז( לייבל)יום פטירתו של חברנו אלימלך אריאל  -ז  בתמוז"כ  
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 יוהורילזכרה של אחותי  - הייתה פה פעם משפחה

מתמעטים , עם צמיחתה המבורכת של הקהילה שלנו. ל"אלי לוי ז, שנים למותו בלא עת של אבי 84השבוע מלאו 

 .משפחת לוי, ועל כן אני מבקשת לספר על משפחתי, הזוכרים והמוקירים

בגן השיקומי בו , הגדולה שהלכה לעולמה בערב פסחלאחרונה הוזמנו לאירוע מרגש ומכובד שנערך לזכר אחותי 

חלק מהדברים . והופתענו לגלות צדדים  שלא הכרנו, שמענו דברים שידענו. השקיעה את מיטב שנותיה וכישרונה

 .נאספו בספר ובדיסק שהוציאו לזכרה

זאת למרות שהייתה אישה , את חותמה המרשים על אנשי הצוות והחניכים טביעהה( לוי)יוכבד כץ , אחותי

 .אך רבת מעשים, לא מרבה בדיבור, מאופקת וצנועה

דומה שגילמה באישיותה מאפיינים . ל ממייסדי הקיבוץ ובוניו"בסעד להורי אלי ורבקה לוי זוגדלה יוכבד נולדה  

 .שזאת הזדמנות להזכירם, שלהםבולטים 

אל . ואביו בחוכמתו הבין לאן נושבת הרוח, עלה לארץ  כאשר עלה היטלר לשלטון, יליד גרמניה, ויאלי ל, אבינו

נתיבות ושל המועצה רה יהעישל , ופעל כל ימיו כאיש הבניה של הקיבוץ בגלגוליו השונים. הקיבוץ הצטרף בנעוריו

 .האזורית שער הנגב

מוסדות , בבניית בתי החברים, ביסודות הקיבוץ ת רוחוותיר אה, יתלמרות שנהרג בתאונת דרכים בגיל צעיר יחס

, המקצוע רכש מעצם העשייהרזי את . וקפדני" יקי"העשייה שלו התאפיינה בדיוק . הציבור ובתי הילדים

, כאשר הם נתקלים ברשלנות, עד היום יש חברים המזכירים לי. השתלמויותמו, מקורסים בהתכתבות, מקריאה

מרגש   .ואכן אני זוכרת אותו בודק באמצעות פלס כל קיר או מבנה חדש, "היה עובראצל אבא שלך זה לא "כי 

 .מאפיינת גם את עיסוקיהם של כמה מצאצאיו שלא הכירוהו כלל, יןילהיווכח שהכישרון והמשיכה לבנ

 כשריד, ניצולות השואה" הפולניות"הגיעה לסעד עם חברותיה , מוכרת יותר לחלק מהחברים, רבקה לוי, אמא 

גילתה אהבה והבנה עמוקה לילדים ובמיוחד . עבדה שנים רבות בחינוך וטיפולאמא . יחיד ממשפחתה הענפה

 .להללו שלא הלכו בתלם המקובל והנדרש

להם הקנתה מיומנויות ', למושג בפיהם של ילדי הגנים וכיתה א" הצריף של רבקה"האחרונות הפך  ותיהבשנ 

 .לקראת בית הספרוכישורים 

במשך עשרות שנים בגן השיקומי בירושלים ושילבה בעשייה שלה ידע , כאמורעבדה , יוכבדאמא אף  ברוחה של 

מפי נשות הצוות שמענו על הדרישות . ואהבה רבה לילדים שהתאפיינו בקשיים מוטוריים ושפתיים, מקצועי רחב

 .לצד רוך והבנה לעולמם של הילדים, הבלתי מתפשרות שלה מהן

סיפר איך סרב , אשר בנו כבר עזב לפני שנים את הגן, "שבעה"בימי ה שעה מאוחרת לנחםאחד ההורים שהגיע ב 

 .בנו החולני למדוד חום כיוון שידע שביום למחרת מזומנת פעילות מיוחדת עם יוכבד

כיצד סירבה   .אמצעי המחשה בהתאם לצורך המידי של ילד מסוים ברגע עוד סיפרו כיצד הייתה גוזרת ויוצרת 

 .ודבקה בנאמנותה לצרכי הילדים בלבד, קירות הגן לשם אסתטיקה ורושםלקשט את 

פסלים וצילומים עשירים בהבעה ויוצאי דופן , ציפורןבעט צבע וו, ה מצאנו עשרות יצירות במיליםביתב 

  .במקוריות שלהם
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ונות שדיברו רעינו לקראת שבת חזרה באוזני על יומידי שבוע בשיחות, התמידה ללמוד בתחומים מגוונים במקביל

 .שלא תמיד ירדתי לעומקם, "מצחגבוהי " כתבותשלחה לי מאמרים ו ולחיזוק המסר אף, אליה בשיעור ששמעה

ובתוכם בני , של סעד טמונים גם מעשיהם ורוחם של מי שהתהלכו ועמלו פה" מטען הגנטי"נדמה לי כי ב

  .משפחתי

 רותי לזר 

 

 

 !זהירות כאן בונים –הודעת בטיחות לציבור 

   /036, ז בסיוון"כ, ראשון הקרוב ביום

 .באזור הגיל הרך -" אשל"יתחיל פרוייקט שיפוץ גן המשחקים הגובל עם פעוטון              

 .גדולים וקטנים ינועו סביבו באופן שעלול לסכן את העוברים בסביבה -אך כלים שונים , השטח אמנם יגודר

 .תנייד בדרכים חלופיותהציבור מתבקש להימנע  מלהגיע לאזור השיפוץ ולה

 !הורים מתבקשים ללוות את ילדיהם ביציאה מהבית ולדאוג שלא יגיעו לאתר הפרוייקט

 צוות תשתיות

 
 

 "נקודת חן" –הזמנה למסיבת סיום 

 .ראשון הבא עלינו לטובה משופע באירועים טוביםיום 

 .בחדר האוכל הימני" נקודת חן"מסיבת סיום של חברת הנוער  -בין השאר

 .ברכות ותשורות- 02:22

 .'הצגת סיום כיתה יב -" חיים שכאלה"   -02:02

 .בשמחה רבה -מוזמנים להצטרף   ,וכל הציבור,  משפחות מארחות

 בנות הנוער והצוות החינוכי

 

 הודעה מצוות המרפאה

 /216 -בתמוז ' ט,  /56 -בתמוז ' ב: בשני ימי השישי הבאים

 .המרפאה תהיה סגורה
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 הפעלת מודל השמירה החדש

 .יכנס לתוקפו המודל החדש (7.1)ח סיון "תאריך כמהחל  ,בהמשך להחלטת האסיפה לשינוי מודל השמירה

 :השינויים שיבוצעו הם

 .בשבתות ובחגים, ביטול תורנות שמירת בחול .1

 .(לבית אב יחידני₪  04)לבית אב ₪  04ס "גביית אגרת שירותי שמירה לחודש ע .2

 .השער במשך היום והלילהגירת ס .3

  40:44-00:44שומר שכיר שישמור רכוב בין השעות    .4

 48:44-40:44סדרן בשער בין השעות    .5

 .על ידי זיהוי מספרי רכב, (י השערים הראשייםנלש)הוספת מערכת פתיחת שער אוטומטית    .6

 

 :באחת מהדרכים הבאות םיהיה ניתן לפתוח אות, שעות היממהבגלל שהשערים יהיה סגורים במשך כל 

 (1104080-410 -שער ישן, 0139900-410 -שער חדש)לעמוד על הקו הצהוב ולחייג טלפונית  .1

 omgateאת השער הישן ניתן לפתוח גם עם אפליקציית  .2

 .בנוסף אנו מכניסים מערכת שתזהה את מספרי הרכבים המורשים ותפתח להם אוטומטית .3

ילדיכם למערכת הנכם מתבקשים להיכנס לקהילנט /על מנת להכניס את מספר הרכב שלכם

ולהזין את מספר הרכב ולמי ( טופס מילוי מספרי רכבים מורשי כניסה< -שרות וטפסים )

 .הוא שייך

 .עם שם בעל הרכב והמספר( 19)יכול לשים פתק בתיבת הדואר של הבטחון , מי שמתקשה עם הקהילנט

תקלה לפנות /ומבקשים בכל בעיה, אנו מבקשים מהציבור לנהוג באחריות ולהיות סובלניים בתקופת ההרצה

 .בברכהעול ושיפור יתקבלו יהצעות ליגם . במיידי אל אריאל על מנת שנוכל לתת מענה מיידי

 !בהצלחה לכולנו

 מנהל קהילה ואגודה -תומר רכטמן, ץ "רבש -אריאל מאיר סאסי

 

 הודעה מסדרן רכב

 (.08.0-00.0)א תמוז "ה סיוון עד י"כ –ה אהיה בחופש בין התאריכים "בע

 (.410-0880000 –נייד )יחליף אותי בסידור הרכב חגיב חכמון 

 .בענייני נהגות בית באחריות שי אבירם

 ,שבת שלום

 בברכה

 ה לוי'אהרל

 נוער בחופש הגדולמניין 

 ,שחרית – בזמן החופש יתקיים מניין נוער

 (הצריף)בבית הכנסת הקטן  8..0בשעה 

 מומלץ להצטרף לקבוצת הווצאפ

 י אריאל סאסי או משי פנחס"המנוהלת ע

 .ולהתעדכן במקרה של שינויים
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 ספריית הילדיםמ

לילדי החטיבה וההורים שעזרו , על ארגון אירוע  שבוע הספר בהתראה קצרהברצוני להודות לדקלה גינזברג 

 .התמונות מעידות על הנאת הילדים וההורים. היה ממש נחמד, בסידור

ביום ראשון . על פי מעשיית האחים גרים נסיך צפרדע -" אגדה"הצגה של תיאטרון , רשמו לפניכם אירוע נוסף

  .בבוא העת תינתן תזכורת. בחדר האוכל הימני ,11./0תמוז בשעה בה "כ ,/827

 .מוזמנים לנצל את שפע ומגוון הספרים שנמצאים בספרייה ולהמשיך לקרוא גם במהלך חופשת הקיץהילדים 

 מלי קסט

 

 

 

 

 

 

 הזמנה לקידוש

 קהילתי את בר המצווה לבננו מתןהציבור מוזמן לחגוג עמנו בקידוש 

 .במועדון לחבר 00:11בשעה , השבת פרשת קורח

 משפחת וידס

 

 מזל טוב לרגל נישואיכם לקשת ועדיאל

 למרים שלמון ולכל המשפחה, למיכל ואיתן הימן

 !איחולים לשמחות ולנחת

 מזל טוב לרגל נישואיכם לשירה ולטל

 לערבה ולמשה ולכל המשפחה, לנטע וצור בן עמי

 !איחולים לשמחות ולנחת

 הבתלצילה ושילה הימן מזל טוב להולדת 

 למיכל ואיתן למרים שלמון ולכל המשפחה

 !איחולים לשמחות ולנחת

 לאביבה ושעיה לב ולכל המשפחה

 בת ליפעת ולשי, הנכדהמזל טוב להולדת 

 !איחולים לשמחות ולנחת

 מזל טוב לבר המצווה למתן וידס

 !איחולים לשמחות ולנחת ,לאורלי ויונתן ולכל המשפחה

 קהילת סעד
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  היבריכת השחי - גרת לציבוריא

 (מומלץ לשמור במקום בולט)

 .ואנחנו עוד רגע נכנסים לחופש הגדול, עונת הרחצה בעיצומה

 .קיבוץ דורותמ ונתן רגבוי, מעגליםמ שגיא סעדה: יש לנו כעת שני מצילים קבועים

הן , שנהנים מהפנינה המרעננת שלנוהעונה נפתחה בצורה טובה ומהנה ואנחנו פוגשים שחיינים ומתרחצים רבים 

 .בשעות הפתיחה והן באירועי ערב רבים

 :רים חשוביםבלקראת החופש אני רוצה לרענן מספר ד

 .'ונוכחות מבוגרת ואחראית עם ילדים עד כיתה ד, המשיכו להקפיד על הגעה עם ילדיכם .0

 (.'טגם חברים של ילדים עד כיתה )אורחים חייבים להגיע עם מארחיהם הבוגרים  .2

אני מזכירה כי אין להכנס עם אוכל לתוך . כולל אזור הכניסה, נקי ומסודראנא שמרו על שטח הבריכה  .3

 .מוזמנים לאכול ולנשנש על הדשאים, שטח הבריכה

ילים יש לנו בקיבוץ מספר מצ, מחייב נוכחות מציל (גם אם נמצאים רק על הדשא) כל אירוע בבריכה .4

 .פונים של מצילים מהאזורטל ובמידת הצורך ניתן לקבל ממני

בעיקר )מכיוון שיש זמנים בהם הבריכה מאוד עמוסה  ,מבקשת לתאם מולי -ימי הולדת הנחגגים בבריכה .5

 .ובהם יש לתגבר בנוכחות מציל נוסף, (ימי שישי

 !תודה. בזכות הקפדה של ההורים עד כה לא נתקלנו במצבי זיהום -בריכת הפעוטות .6

ולכן אנחנו מתגברים את המציל במציל נוסף או במגיש עזרה  מאוד מאוד בימי שישי הבריכה עמוסה .7

 .מבקשת מכולם ערנות יתרה בשעות העומס. ראשונה

 : תאריכים שחשוב לדעת .8

 .המחנון המסורתי יתקיים בשטח הבריכה -9-0077   

 .סגורההבריכה  -(20.7) (נדחה-ז בתמוז"י) בתמוז ח"י   

 .בקיבוץ וכמובן גם בבריכהן "נארח את קייטנת איל -4-8.8   

 .6:31-9:11הבריכה תהיה פתוחה לשחיינים בלבד בשעות  -(7-978)באב  'ח-'ו   

 .הבריכה סגורה -0078( תשעה באב נדחה)באב ' י   

 .במידת האפשר נעדכן, כרגע לא יתקיימו -לשחיינים רחצות ליליות .9

 .(דשאגם על ה) !ציבורי העישון אסור בכל שטח הבריכה על פי החוק למניעת עישון בשטח .01

 .אין להכניס אלכוהול למתחם הבריכה והדשאים .00

 !המשך רחצה מהנה ובטוחה

 עדיאל והדר
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 אוגוסט-ז יולי"לו
 

 מומלץ לשמור במקום בולט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

שחיינים מעורב6:30-7:45

שחייניות נשים7:45-9:00

משפחות10:00-12:00

נשים14:00-16:00

משפחות16:00-18:00

גברים18:00-19:30

יום א'
שחיינים מעורב6:30-7:45

שחייניות נשים7:45-9:00

משפחות10:00-12:00

גברים14:00-15:30

נשים15:30-17:30

משפחות17:30-19:00

שחיינים מעורב19:00-20:00

יום ב'
שחיינים מעורב6:30-7:45

שחייניות נשים7:45-9:00

משפחות10:00-12:00

יום ג'

משפחות14:00-17:30

נשים17:30-19:30

שחיינים מעורב6:30-7:45

שחייניות נשים7:45-9:00

משפחות10:00-12:00

גברים14:00-15:30

נשים15:30-17:30

משפחות17:30-19:00

שחיינים מעורב19:00-20:00

יום ד'

שחיינים מעורב6:30-7:45

שחייניות נשים7:45-9:00

משפחות10:00-12:00

נשים14:00-15:30

גברים15:30-17:30

משפחות17:30-19:30

יום ה'
שחיינים מעורב6:30-7:45

שחייניות נשים7:45-9:00

משפחות10:00-12:00

נשים13:00-14:30

גברים14:30-16:00

משפחות16:00-18:00

יום ו'

 פעילות קיץ ספורטיבית לפתיחת החופש הגדול

 , בשיתוף המועצה, ולכל הגילאים פעילות ספורטיבית לכל המשפחה

 ... משיכת חבל ועוד ,ציוד נופש פעיל, כדורי דראמס, קפציות, הפעלות לגיל הרך: בתוכנית

 -דשא שליד חדר הפינג פונג על התתקיים  

  3..6 ,ז בסיוון"כ ,ביום ראשון

 .13:6-..:10  שעותבין ה

 !מומלץ להגיע עם בגדי ספורט ובקבוק מים

 !הנותיולמוזמנים לבוא 

 תרבות. ו

 


