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 פ"תש ראש השנה – צביםיפרשת נ                           

בוֹ ֹפנֶּה ַהּיוֹם בָּ ר לְׁ ט ֲאׁשֶּ ה אוֹ ֵׁשבֶּ חָּ פָּ ה אוֹ ִמׁשְׁ ם ִאיׁש אוֹ ִאשָּ כֶּ ן ֵיׁש בָּ ִדילוֹ ה.. פֶּ ִהבְׁ ה ' וְׁ עָּ רָּ  לְׁ

ֵאל רָּ ֵטי ִישְׁ ּה.. ִמֹכל ִׁשבְׁ צָּ ל ַארְׁ ה כָּ ֵרפָּ ַלח שְׁ מֶּ ִרית וָּ פְׁ ה הוְׁ  ..גָּ שָּ ה עָּ ל ַהגוִֹים ַעל מֶּ רּו כָּ ה' ָאמְׁ כָּ  כָּ

ץ ַהֹזאת  ה לָָּארֶּ דוֹל ַהזֶּ ַאף ַהגָּ ה ֳחִרי הָּ  כג-יז, דברים כט  .מֶּ

 

ִדילוֹ 'תלמוד לומר ? יכול איש או אישה חוטאים והארץ כולה לוקה ִהבְׁ ׁש 'ונאמר ', וְׁ  ַהנֶּפֶּ

מּות  ואין אנו אחראים לרמאים ,שאין ערבּות על המזידים (.כ, יחזקאל יח)' ַהֹחֵטאת ִהיא תָּ

ּה'ולא נאמר  (.ה, דמאי ג, על פי משנה) צָּ ל ַארְׁ ה כָּ ֵרפָּ  . אלא בשחוטאים ישראל כולם 'שְׁ

 אלא בשיש בידם למחות( ב"ע, סנהדרין כז, בבלי)  'כל ישראל ערבים זה בזה'אמרו חכמים  ולא

 .ולכפות רצונם

 .על גבול האחריות לחטאי הזולת

 ("יבהצהר תעשה לת"מתוך ספרו של רונן אחיטוב )                               

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

 יניב עקיבא :שיעור פרשת השבוע
 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת נצבים

 טלית/זמן תפילין  2/:1/ הדלקת נרות

 00:00 'שחרית א 1:20/ 0:00/מנחה            

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

 01:20 (ס"בביה)' שחרית ג 00:01 'שחרית א

 ש"סוף זמן ק  01:30  'שחרית ב

     7:21/ 3:30/מנחה        

 1/:3/ (א"בחד)' מנחה   א 0:30/ (עקיבא-בני)מנחה 

 1/:1/ מנחה וערבית 7:00/ "מדור לדור"לימוד 

 שקיעה 7:01/ הרב ארי-שיעור

 0/:20 ערבית 9:01/ צאת השבת

 
 חגית קאופמן -שבת :ותות תורנייאח

 .נטע בן עמי-ה"ר' ב  , דורית רידר -ה"ר' א
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 או מעמד מקום, מגבלות זמן ללא – היום כולכם ניצבים

 
 ללא מעמדות

ֵני ה ם ִלפְּ כֶּ ִבים ַהּיוֹם כֻּלְּ ם ִנצָּ ם-א   'ַאתֶּ ֵאל ֹלֵהיכֶּ רָּ ם ֹכל ִאיש ִישְּ ֵריכֶּ ֹשטְּ ם וְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵטיכֶּ ם ִשבְּ אֵשיכֶּ ם . רָּ ֵשיכֶּ ם נְּ כֶּ ַטפְּ

גֵ  יָךוְּ ב ַמֲחנֶּ רֶּ קֶּ ר בְּ ָך ֲאשֶּ יָךֵמֹחֵטב  רְּ יָך ַעד ֹשֵאב ֵמימֶּ  ('י-'ט ,ט"דברים כ). ֵעצֶּ

 
                      .שוויון חברתי אוטופי מצב שלהנכרתת ב ה לעם ישראל"ברית בין הקבאת ה הפסוקים לעיל מציגים

ִרית ְלָעְבְרָך :בלשון יחיד מודגשת הפניה אליוו הופך לאחד ,ללא מעמדות, הציבור כולו ָאלָּתוֹ ..ִבבְּ ר ה  ּובְּ                 'ֲאשֶּ

יָך ֹכֵרת -א   ִקים .ַהּיוֹם ִעְמָךֹלהֶּ ַמַען הָּ יֶּהֹאְתָך -לְּ הּוא ִיהְּ ם וְּ עָּ ר-ֵלאְלָך -ַהּיוֹם לוֹ לְּ ר ִדבֶּ  (ב"י-א"י) ..ָלְך-ֹלִהים ַכֲאשֶּ

------ 
 

 ללא זמן

ק  חָּ ִיצְּ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ יָך לְּ ַבע ַלֲאֹבתֶּ ר ִנשְּ ַכֲאשֶּ ַיֲעֹקבוְּ ת. ּולְּ ם ָאֹנִכי ֹכֵרת אֶּ כֶּ ַבדְּ ם לְּ כֶּ ֹלא ִאתְּ ת-וְּ אֶּ ִרית ַהֹזאת וְּ ה -ַהבְּ ָאלָּ הָּ

ת. ַהֹזאת נוֹ ֹפה ִעמָּ -ִכי אֶּ שְּ ר יֶּ ֵני הֲאשֶּ נּו ַהּיוֹם-א   'נּו ֹעֵמד ַהּיוֹם ִלפְּ ּנּו ֹפה ִעמָּ ר ֵאינֶּ ֵאת ֲאשֶּ  (ד"י-ב"י). ֹלֵהינּו וְּ

דור  ממשיכה דרך ,האבות -ר העבר דו הברית נשענת על .מתעלמים ממגבלות הזמןו חוצים דורות הפסוקים לעיל

 .עומדים גם הם מול הברית כאיש אחד, ושטרם נולד אלו -העתידדור מחייבת גם את ו ,במדבר –ההווה 

--------- 

 ללא מקום

ם" כֶּ ִבים ַהּיוֹם כֻּלְּ ם ִנצָּ ת ..ַאתֶּ נוֹ ֹפה ִעמָּ -ִכי אֶּ ר יֶּשְּ ֵני הנּו ֲאשֶּ נּו-א   'ֹעֵמד ַהּיוֹם ִלפְּ ּנּו ֹפה ִעמָּ ר ֵאינֶּ ֵאת ֲאשֶּ   – ".. ֹלֵהינּו וְּ

 .גם מי שאינו נמצא במקום בפועל, כולם עומדים וניצבים לברית

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

 

 בריתל עלות בדרךההת

אליו נזקקים בני האדם בעולם  אחר המקום או כל אמצעי מדיד, מעמד, זמןהאלוקית אינה נזקקת ל התודעה

כמה מאלצת אותנו להיפרד ממגבלות התפיסה האנושית ולטפס , ה"הברית בין עם ישראל לבין הקב .הגשמי

 .משוחררים מכבלי המקום והזמן, בזמן ההתעלות אנו ניצבים כגוף אחד .שלבים לכיוון התודעה הגבוהה

 .תנואהבאים ולהתעלות אל הגבוה מ להתאחד בימים שנזכה

 

 בברכת שנה טובה

 יורם קימלמן
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 ליום הזיכרון לחברי הקבוצה  שנשאה גילי זיווןדברים 

 :השבת נקרא

ֵני ה ם ִלפְּ כֶּ ִבים ַהּיוֹם כֻּלְּ ם ִנצָּ ֵר ' ַאתֶּ ֹשטְּ ם וְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵטיכֶּ ם ִשבְּ אֵשיכֶּ ם רָּ ֵאלֱאֹלֵהיכֶּ רָּ ם ֹכל ִאיש ִישְּ ם  :יכֶּ כֶּ ַטפְּ

ב ַמֲחנֶּיָך ֵמֹחֵטב  רֶּ קֶּ ר בְּ ָך ֲאשֶּ ֵגרְּ ם וְּ ֵשיכֶּ יָךנְּ יָך ַעד ֹשֵאב ֵמימֶּ ית ה :ֵעצֶּ ְברִּ               ’ ֹלֶהיָך ּוְבָאָלתֹו ֲאֶשר ה-א  ’ ְלָעְבְרָך בִּ

ְמָך ַהּיֹום -א   ָאלָּה ַהֹזאת ]...[ֹלֶהיָך ֹכֵרת עִּ ת הָּ אֶּ ִרית ַהֹזאת וְּ ת ַהבְּ ם ָאֹנִכי ֹכֵרת אֶּ כֶּ ַבדְּ ם לְּ כֶּ ֹלא ִאתְּ ת ( יד: )וְּ ִכי אֶּ

נוֹ  ר יֶּשְּ ֵני הֲאשֶּ נּו ֹעֵמד ַהּיוֹם ִלפְּ נּו ַהּיוֹם-אֱ ' ֹפה ִעמָּ ּנּו ֹפה ִעמָּ ר ֵאינֶּ ֵאת ֲאשֶּ  : ֹלֵהינּו וְּ

או אם תרצו בשתי אפשרויות להסתכלות על , פרשת ניצבים נפתחת בשתי תובנות על מהותה של חברה אנושית

 : מהותה של קהילה

בין השופט ,  ההדדית בין זקן השבט לחוטב העצים המדגיש את הסולידריות המבט האופקיהוא , המבט הראשון

אולי לא יכולה לבוא , חברה שאינה מסוגלת לייצר תחושת יחד כזו. בבית המשפט העליון למוכר בבסטה בשוק

 .'בברית ה

כוללת לא רק את הנוכחים , חברה אנושית המבקשת לעצמה המשכיות וחיות. המבט האנכיהוא , המבט השני

אהבותיהם , אך תובנותיהם, היום מבחינה פיזית" עימנו"מי שאינם עוד , נפקדיםאלא גם את מורשת ה

 . כל אלה  עצבו אותנו להיות מה שאנחנו –מאבקיהם המוצלחים והכושלים , ושנאותיהם

על הדורות הבאים אתם נכרתת הברית , אם נרצה ואם לא, מעשינו ומילותינו שלנו ישפיעו, וכך גם ערכינו

 .עתההפוטנציאלית כבר 

ָמנּו, כאן אני מבקשת , פ"בערב ראש השנה תש, ברגע ההתייחדות עם חברי וחברות הקהילה שאינם עומדים ֹפה עִּ

חברה שמסוגלת , להרחיב מעט את המחשבה על ההזדקקות לשני המבטים בכדי לקיים חברה חיה ותוססת

 ".לֹו ְלָעם"להתחייב לברית ולהיות 

' אחרת'או ה' אחר'ביכולת שלנו להיות אכפתיים לסבלו של ה. לההמבט האופקי מתגלה בחייה של הקהי

המבט האופקי . הוא בא לידי ביטוי בעשרות הלכות שעיקרן הוא הסדרת חיים הוגנים בין איש לרעהו. בקהילתנו

הולכת ונעלמת מההוויה הישראלית שנעשית יותר ויותר , שלצערי, תחושה". אנחנו"בא לידי ביטוי בתחושת ה

אלא גם על שאר חלקי העם היהודי והחברה , שלה" מגזר"אחריות של כל קבוצה חברתית לא רק על ה. כיתתית

 . הישראלית כלל

טקסי , מתנות לאביונים ומשלוח מנות בפורים, מעשרות, צדקה, לא רק שאין אנו יכולים לקיים מצוות כמו

פירושו בין השאר " להיות יהודי"לא שא, ללא הקהילה –שבתותינו וחגינו , תפילות שבשגרת יומנו, שמחה ואבל

סיני רק לאחר שהוא נהפך -היהודי יכול לעמוד למרגלות הר", כדברי דוד הרטמן, אימוץ תודעת היותך חלק מעם

 .פירושו קהילת ההווה הניזונה מקהילת העבר" אנחנו"ו(. 821' עמ, "עין טובה"הרטמן בתוך " )'אנחנו'ל

הוא מספר על ( יזהר הס ואליעזר שטרום" )לוהים-שאלות על א"ספר בראיון שהעניק דוד הרטמן לעורכי ה

 :תשתית אמונתו הדתית

                   בתוך מסגרת ישיבתית ובתוך קהילה עם אנשים שנתנו עדות בחייהם שיש , אני התחנכתי בבית דתי

עם , אלא אדרבא "לי ואנווהו-זה א"אני בדעה שאתה לא מתחיל עם  ..החיים שלהם הם העדות. לוהים-א

קהילתית שאתה מזדהה ִאתה מעידה בתוך -זאת אומרת שהמסגרת הרוחנית". לוהי אבי וארוממנהו-א"

בפינה מסוימת או , ביום מסוים, לוהים במקום מסוים-אני לא מצאתי את א, ובכן .קיומה על עבודת השם

 .(. ז.ג –הדגשה שלי , 83' עמ, שם.  )אלא בתוך מסגרת של חיים קהילתיים, בחוויה מיסטית אישית
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 . הדתי בא לידי ביטוי בחיי הקהילהאך אורח החיים , בחירתו האמונית של כל יחיד היא אישית

הניזונים במודע את דרכי פרשנותנו ואת ערכינו בהווה , מבטא את דרך הסתכלותנו על המציאות המבט האנכי

היחיד איננו רק חלק מנוף קהילתו החיה אלא , כלומר. ושלא במודע מהניגונים ששתלו בנו אבותינו ואמהותינו

 .הוא גם חלק מתרבות שלמה של מסורות ומנהגים שבתוכה הוא נולד ובה מתהווה יצירתו שלו

שיח הקהילה , (המאוזן)ולשיח הסינכרוני  ,(בטא בקו המאונךתהמ)דורי -מסתבר כי אנו זקוקים לשיח הבין

ִרית הלהיכנס כדי . כאחד( בהווה) עלינו להפנות מבט אכפתי אל אחינו ואחיותינו ובו בזמן להביט בהווה  ’בבְּ

  .ובעתיד מתוך ידיעה כי קיומנו ותודעתנו העכשווית נעוצים במסורתנו

ם "ה היא ברית אופקית "ברית ישראל  והקב ֵשיכֶּ ם נְּ כֶּ ֵאל ַטפְּ רָּ ם ֹכל ִאיש ִישְּ ֵריכֶּ ֹשטְּ ם וְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵטיכֶּ ם ִשבְּ אֵשיכֶּ רָּ

גֵ  יָךוְּ יָך ַעד ֹשֵאב ֵמימֶּ ב ַמֲחנֶּיָך ֵמֹחֵטב ֵעצֶּ רֶּ קֶּ ר בְּ ָך ֲאשֶּ נּו ֹעֵמד "ובו בזמן גם ברית אנכית " רְּ נוֹ ֹפה ִעמָּ ר יֶּשְּ ת ֲאשֶּ אֶּ

ֵני ה נּו ַהּיוֹםקֱאֹל' ַהּיוֹם ִלפְּ ּנּו ֹפה ִעמָּ ר ֵאינֶּ ֵאת ֲאשֶּ  ".ינּו וְּ

 ?האם נשכיל לנוע בשני הצירים האנכי ומהמאוזן

ת כל אחד ואחת בקהילה הנוכחת ברגע זה ובו בזמן לזכור גם את מי שנתנו את נעוריהם ובגרותם למען לראו
 ?המקום הזה

 ?האם נשכיל לשלב בין עבר להווה ובין אני לאתה

עשויים להציב את מורכבות האתגר , נדמה לי שרגעים כמו אלו כאן בבית הקברות ערב פתיחתה של שנה חדשה

 .שפנינו בצורה חדה

תנו הוא חלק מרקמה אנושית קהילתית השואבת כוחותיה ובוחרת את ם מזכירים לנו כי כל אחד ואחת מאה

אלא גם לאור הירושה הערכית שהנחילו לנו אבותינו , לא רק לאור צרכי ההווה וחלומות העתיד ,מטרותיה

 .ואמותינו בניגוניהם וחלומותיהם הנוכחים כל כך במקום הזה ובהוויית חיינו היומיומית

 

 חודש תשרי

 

 .."אלה אזכרה"

 
 (ח"תשל)                      סבם של תמי שרם וחנן ושלמה רון        –ל "יום פטירתו של גרשון טוביה לידר ז –תשרי ' א

 (ה"תשל)                      אביהם של יצחק ברזלי ולאה גוטמן           -ל"יום פטירתו של אהרון אייזנשטט ז -תשרי' ה

 (ז"תשמ)                       (                                            שטקר)ל "יום פטירתו של חברנו אברהם אבן חיים ז -תשרי' ה

 (ח"תשמ)                       ל                                                                "יום פטירתה של חברתנו רחל קרול ז –תשרי ' ה

 (ב"תשס)                      ל                                                              "יום פטירתו של חברנו שמחה ידידיה ז -ח תשרי"י

 (ט"תשס)              ל                                                              "יום פטירתה של חברתנו טובה דרורי ז    -    ג תשרי"כ

 (ב"תשי)                      ד                                                             "יום פטירתו של חברנו שמואל מצנר הי - ז תשרי"כ

 (ט"תשע)                     ל                                             "לפטירתה של חברתנו יוכבד ברזלי ז יום השנה –תשרי   ח "כ
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 במסגרת בנים מספרים

על , (א מלכה"ל ותיבל"שלמה אש ז בת)שרה בלנקשטיין  ,בשבוע שעבר סיפרה לנו" בנים מספרים"במסגרת 

 . מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ברחובות -" תאיר"עבודתה בעמותת 

 ..". ותלכי בשדה ותלכי בו כהלך התםהאמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד ": הכותרת לשיחה היתה

יכול " שדה"הבינה ש, וכשהתבגרה, כמקום של חופש והליכה בו בתום" השדה"ראתה שרה את מרחבי  –בילדותה 

 ..".שדה של קוצים"להיות גם 

נותנות נשים , מרכזי סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית מפוזרים ברחבי בארץ ואת הסיוע הטלפוני הראשוני 9

המתנדבת בקו הסיוע היא הראשונה המקבלת  .שבתות וחגים, לילות, ימים בשבוע 7, שעות ביממה 42נדבות  מת

 מבוגרים וילדים, נשים וגברים, הנשים מכלל האוכלוסיי-את קולם של מגוון א" שומעת"את הפנייה והראשונה ש

 ..הזקוקים לאוזן קשבת ועזרה 

יום , ובאחריותה לדאוג שלאורך כל היממה" תאיר"כז הסיוע כיום מנהלת שרה את כל מערך ההתנדבות במר

כל השנה תהיה מתנדבת על הקו הטלפוני שתרים את הטלפון כשמצלצל ותיתן את המענה לכל פונה בכל , ולילה

לשמוע ולראות את המתנדבת המנהלת שיחת סיוע כשפונה , בסרטון שהראתה לנו שרה אפשר היה להציץ .עת

 .. מתקשרת

תחושת השליטה על חייה נלקחה . ו באחת/התהפך כל עולמה –ה /ד במרכז הסיוע הוא שמי שנפגעהנחת היסו

ו מתוך /ת את יכולת החזרת השליטה בחייה/מאמינים ומנסים להחזיר לפונה הנפגעובמרכז  –בניגוד לרצונה 

 .בחירה ועל פי רצונה ולהחזיר את האמונה בכוחות

לאחר כמה . לאחר שעברה קורס ייעודי במשך חצי שנה, כמתנדבת" רתאי"שרה התחילה את דרכה במרכז הסיוע 

במטרה להכשיר נשים , שנות התנדבות על קו הסיוע התנדבה שרה להעביר ולהנחות קורסי הכשרה במרכז הסיוע

 .  נוספות להיות מתנדבות בקו הסיוע הטלפוני

למנהלת את כל מערך ההתנדבות  –הפכה שרה ממתנדבת " תאיר"עם התמנותה כאשת צוות במרכז הסיוע 

להכשיר ולהכין עתודת מתנדבות , וההכשרה במרכז ואחראית ללוות ולתמוך במתנדבות כקבוצה וכפרט וכן לגייס

אני כאן , ה לא לבד/את"כמו שכל מתנדבת ומתנדבת אומרת שוב ושוב לכל פונה . נוספות לקו הסיוע הטלפוני

כתף למי מהמתנדבות הזקוקה לחיזוק , מהווה אוזן קשבת. דבתעבור כל מתנדבת ומתנ, כך גם שרה, "איתך

ן למתנדבות לאוורר את 'ויזובסופר, ותמיכה רגשית בעקבות שיחה קשה ברמה הפרטנית וברמה הקבוצתית

אני . שהיא לא לבד"להנחות לעדכן ולהעשיר בידע מתוך אמונה שגם למתנדבת חשוב לומר ושתרגיש , רגשותיהן

 ".איתך

על , ת/בירה שרה נחשפות המועמדות להתנדבות לעולם הפגיעות המיניות והשלכותיהם על הנפגעבקורסים שמע

 נלמדת שפת סיוע ייחודית שבעזרתה מקשיבות ומדברות. משפחותיהם ומעגלים נוספים איתם הם הבאים במגע

נוח ובטוח  לומדות להזמין את הפונה להביא את תחושותיה למקום. ללא שיפוטיות וללא האשמות, עם הפונה

התחושות , המאפשר לה לדבר את הפגיעה" מאמין"כשלעיתים זה המקום הראשון שהפונה יכולה להרגיש מקום 

 .והקושי
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ובמהלך עבודתה התוודעה למורכבות " תאיר"מיילדת בקפלן שבעבר התנדבה ב, הצטרפה לסיפור רעיה לנדאו

רעיה מלווה . עוברת לקראת לידה ובלידה עצמהבתהליך ש  -שעוברת נפגעת תקיפה מינית שחוותה טראומות 

 . כיום נשים אלו ומנסה בכל דרך לתווך ולהקל עבורן את חווית הלידה

ה לקבל מהמתנדבת בשיחת הסיוע את המידע על הזכויות המגיעות /ת יכול/כל נפגע. המרכז הוא עוגן ביום יום

לביטוח , לרופא השיניים, לבית החולים, המליווי למשטר. ללא עלות ועם המון אמונה, והעזרה שניתן לקבל

ות תקיפה מינית /ליצור קשר ולהתחיל תהליך טיפולי בעזרת איש מקצוע שהתמחה בטיפול עם נפגעי, הלאומי

 .ועוד

שרה שיתפה אותנו בדרכה האישית בה היא מתמודדת עם הקשיים והעומסים הרגשיים . הוא עצום –" השדה"

הציגה בפנינו סידרת ציורים אותם היא מציירת במהלך השנה  היא. זושחווה במהלך עבודתה הייחודית ה

 .האחרונה

פירוק , התהום שנפערת, הבלבול, ההלם, את הטראומה". עולמן של הנפגעות"סידרת ציורים המביעים את 

 .הצל והפחד שעוטף את הנפגעת, הזהות וכאבי הנפש

  ?ותלכי בשדה כהלך התם. .האומנם עוד יבואו ימים": השיחה הסתימה בשאלתה של שרה

 

 ה אלברט'חנהל

 

 

 

 חוג ציור ואמנות

 בסדנה של מרים צרפתי בסעד

 
 ,לומדים להכיר מושגי יסוד בשפת האמנות החזותית ,במסגרת החוג 

 .מרי יצירה מגווניםומתנסים בסגנונות ציור שונים ובח, נחשפים ליצירות של אמנים ידועים 

 'ו, 'ה, 'ד, 'החוג מיועד לילדים בכתות ג 

 01.05עד  07.11בשעה  ,ה בימי חמישי"החוג יתקיים אי

 .כולל חומרי יצירה₪  061מחיר לחודש 

 42.01.09  ,ף"תשרי תשבה "כ ,ה ביום חמישי"תחילת החוג אי

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

 סדנה מיוחדת להכנת קישוטי סוכה

 01.91עד  07.11משעה  9.01.09  ,ף"תשרי תש' ביום חמישי ד

 .כולל חומרים₪  21מחיר לסדנה חד פעמית 

 6822022250 מרים צרפתי: רטים נוספים והרשמהפ 

 
 .נבדקת אפשרות לקיים שוב חוג ציור למבוגרים
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 ..מזווית קצת אחרת, כר את החברה

 .יוכבד גולד -חברתנו   קבלו את

 שנים לאחר תום מלחמת העולם הראשונה                         5 ,4291ביוני  41, נולדתי בראש חודש תמוז ?והיכן נולדת מתי

 .גרמניה מזרחשב בעיר הלברשטאדט

 
סת שהתנהל בביתו של לבית הכנ דרך הפארק את ההליכה 1כילדה בת  אני זוכרת –זיכרונות ילדות על  יספר

אבי שימש לו כרב פרטי וגם קיים עבורו את . בפולניה קרקעותבחר עשיר שס הוא היה יהודי. של אבי המעסיק

                                    . 7בהיותי בת , אבי עקב המעבר של המעסיק של ,מהלברשטאדט עברנו לברלין. לימוד התורהמצוות 

באותה השנה אני גם זוכרת כיצד . 4211אני זוכרת את שריפת הרייכסטאג עם עלייתו של היטלר לשלטון ב 

האולימפיאדה שכונתה  נערכה בברלין 4211ב . אחר כך התברר לי שהן היו בבעלות יהודית. הנאצים בזזו חנויות

התבקשתי להעניק , שהגיעה לאירוע במקרה 41בת סקרנית  כנערה ".נאציתאולימפיאדה ה"ה -בשמה הלא רשמי 

עמדתי סמוך . כשמאחוריו הלפיד" הייל היטלר"היטלר עמד באוטו ונופף לאנשים בצעקות . להיטלר זר פרחים

לראות את  שוב חזרתי, למחרת .הוריי לא ידעו שהלכתי לשם, ביתההסתלקתי מיד ה. למסלול עם אנשים נוספים

 ..ללא ידיעתם ,םהמקו

השנייה במסגרת  טרם פרוץ מלחמת העולם 45בגיל , לבדי עליתי לארץ 4212באפריל  ?יך הגעת לסעד ומתיא

                  . כי התעקשתי להגיע דווקא לירושלים ולא לתל אביב בירושלים" בית צעירות מזרחי"תי להגע". עליית הנוער"

פניתי  .לטעמם הייתי צעירה מדי, חיותאבבית הספר לללמוד  "שערי צדק"פניתי ל 47כעבור שנתיים בהיותי בת 

 לטובת התפקיד. הייתי אחראית שם על הקניות .נתניהב" שכונת צבי"להכשרה ב אותי לקיבוץ הדתי שהפנו

הכל היה מושלם עד שהחמור פגש אתון . כרכב עבודה, חמור שהיה כלי התחבורה היחיד במקוםה את קיבלתי

במהלך מלחמת העולם השנייה בישלתי בחפירה ושמעתי את ההפצצות  ..עליו עם פח הריבה שקניתיוזרק אותי מ

 .וההמשך ידוע להרצליה עברנו, המשכנו להתגבש משם .שמעליי

 
 הרבים טיפלתי בחולים ,יהיכשעליתי ארצה באונ כנערה עוד .אני אוהבת לטפל בחולים ?מה התחביבים שלך

                      -אחות בסעד לגמרי במקרה  עשר שנים מאוחר יותר התגלגלתי להיות ..בעיקרמחלות ים  .שהיו עליה

 .פשוט כך רצה הגורל ונראה שלכך נועדתי –ללא הכשרה או תכנון מוקדם  ,"מהיום למחר"

 
 .דורות בקיבוץ 1אנחנו . סביבישת ורחבמעם משפחתי הבאושר לחיות  ?מה גורם לך נחת

 
 .מעמסה על אחריםללשמור על הבריאות ולא ליפול . עד כמה שניתן להיות עצמאית ?בחיים מה המוטו שלך

 
 .בלבד 14שנים בהיותו בן  55ל שנפטר לפני "לבעלי שמואל ז ?תאת הכי מתגעגע למה

  .ונעזור זה לזה מקווה שלא יהיו עוד שינויים גדולים ?ואותך בסעד רואה את סעד בעתיד איך את

 

 קימלמןיורם : איוןיר

 

 מזל טוב לבר המצווה - לאבישי אלון

 למירב ומשה ולכל המשפחה

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 אלי עמיר /"נער האופניים" – ספרהעל  המלצה

לחברת נוער , קודם כל הנער העולה שהגיע לקיבוץ. אלי עמיר כבש אותי כתב הסופרש "נער האופניים"הספר 

בכור בן אבל אביו ראה בו , וראה את עצמו ממשיך גם בלימודים גבוהים יותר וגם בעבודה חקלאית ,כנראה

משם הוא . ולוקח אותו לישוב המוזנח לשם נשלחה המשפחה, שהביא עמו מבגדדתפיסה , שאחראי למשפחה

יגיע לאוניברסיטה וידאג לכל המשפחה שתגיע גם כן לעיר הבירה עליה חלמו , שולח אותו לירושלים כדי שילמד

 .בגולה

מצד השכונות המוזנחות מצד אחד והמטופחות , כירושלמית חזרתי אתו לירושלים שאחרי מלחמת העצמאות

ממלא , בבוקר בשכונות המטופחות הירושלמיותאחרי החלוקה  .והנער מחפש עבודה והופך למחלק עיתונים. שני

שב כש .פה פוגשים את היחס החם והאוהב לנער מסור לעבודתו. בבונדס ,שיצא לתקופת מה ,מקום של מישהו

תפקידו לחלק דואר ולשלוח דואר מן  ,בן גוריון במשרדו שלדואגים לו לעבודה אחרת  ,שאת מקומו מילא, צעירה

הוא פוגש שם את כל אלה . שם הוא פוגש פקידים שמדברים ביניהם ומילים ביידיש מלוות אותם. המשרד

תיאור היחסים עם האנשים . יצחק נבון ועוד, משה דיין, שמעון פרס, טדי קולק, שלימים יהפכו לגדולים בארץ

 .החשובים בעתיד הוא מרגש

חשבתם " )דעת"ספר הבסוף הוא מתקבל לבית , עבודההכלומר אחרי , ות ללמוד בתיכון ערבהוא מחפש אפשר

וגם שכר דירה קודם אצל זוג חרדי שנתנו לו מיטה , הוא משלם שכר לימוד, (?שאנחנו המצאנו את השם הזה

ששמח על כך יב בסוף עבר לגור עם זקן חב .וזה היה קשה, בחדר ומדי פעם היו מגיעים עוד אנשים למיטה השנייה

זה היה חשוב מאד למי שעבד עם , הוא היה רוויזיוניסט והסביר לו את כל הרעיון. שבחור צעיר גר אתו בבית

 . מפאיניקים כל יום

הדבר היחיד . אבל לא זה מה שכבש אותי, הרומן מעניין, בספר יש גם רומן עם נערה שפגש בחלוקת העיתונים

אשכנזים  –וכן היחס החם של הורי החברה שלו , עמו מיהודי בגדד ומביתושדיבר אליי הוא המוסר שהוא הביא 

 .מול נער מזרחי

אבל אחיו , (חוץ מהוריו)יישוב של עוורים , מצד אחד מקום קשה, מדי פעם ביקר ביישוב שבו חיו הוריו ליד גדרה

ל דבר הוא מצליח בסופו ש. אבל הבית עלוב ומלא פשפשים, מקימים שם גן ירק המספק ירקות לכל המשפחה

, כן לעבור או לא לעבור –אבל המשפחה מחולקת  .להשיג להוריו מקום לגור בירושלים, בזכות מאמציו וקשריו

 .והם עוברים

קושר עם כל העולם שסביבו ולאורך כל , נורי –לסיכום חשוב לציין את הקשרים שהנער המשקיען והחביב הזה 

  .את סיפור חייו של אלי עמיר הסופר המוכשר כמובן שהספר מספר. הספר הוא שואף קדימה

תיאור גישה לעולים , עמודים אני ממליצה לקרוא אותו יש בו ממש תיאור תקופה 326למרות שהספר מכיל 

 !תיהנו, מזרחיים ועוד הרבה יחסי אנוש

 עברון-שושנה קאסוטו

 

  לשהם וחגי קבלן

 הבןלהולדת   מזל טוב

 ליונה רוזנטלר ולכל המשפחה 

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 "...ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה"

 פ"ש תש"וח פעילותה של ועדת צדקה בפרוס רה"ד

ח מיועד "הדו. על סיפם של הימים הנוראים אני מבקשת לדווח בשם חברי הוועדה על הנעשה בוועדת צדקה

ואשר יוכלו למצוא בכך , את דרך פעולתה של הוועדהעדיין בעיקר למצטרפים החדשים לסעד שאינם מכירים 

 .עניין

נוספות אל הסכום הזה  .אנו מקבלים מדי ראשית שנה תקציבית סכום כספי קבוע לתרומות ולסיוע לנזקקים

                   . לפני חג הפורים "מחצית השקל"ותרומת , ערב יום כיפור" פדיון כפרות"לתרומות החברים בבית הכנסת 

ת על ידי זיכוי או ישירו" פתק ירוק"חברים התורמים באופן קבוע או מדי פעם לוועדה באמצעות  עוד ישנם

 .תודתנו והערכתנו הרבה לכל התורמים (.44111 מספר החשבון שלנו הוא. )הוועדה בתקציב

, וליםלבני משפחה או חברים ח -כך מצטבר סכום כספי נאה המאפשר לנו קודם כל להיענות לפניות חברים לסיוע

. יש לציין כי בדרך כלל איננו מסייעים לבני משק שאינם מתגוררים בסעד. לאנשים שנקלעו למשבר כלכלי וכדומה

 .אך גם כאן היו יוצאים מן הכלל, זוהי משימתה של ועדת פרט

ודכנו גובשו עוד בימיו של הרב בני לאו כרב הקיבוץ ועאשר , ותחומי הפעולה שלנו העקרונות המנחים אותנוואלו  

  :בהתייעצות עם רבני הקיבוץ לדורותיו, במהלך השנים

אחר כך אנחנו מסייעים לנזקקים . ותושבי סעד קודמות לכל בנים, םשל חבריפניות  -"עניי עירך קודמים" .א

עובדים שכירים אצלנו זוכים  ".שדות נגב"-וכמובן למועצה שלנו , המתגוררים בישובים הסמוכים לסעד

 .בסיועכמובן לקדימות 

אנחנו מעדיפים ( ה החרדיתיחלק גדול מהן מן האוכלוסי)כיוון שזרם הבקשות מן הסביבה גדול מאד  .ב

בשנים האחרונות גבר מאד . כלומר עובדים לפחות באופן חלקי, לעזור לאנשים שמסייעים גם לעצמם

 .זרם הפניות הזה והדבר מציב בפנינו אתגרים לא פשוטים

מתנות "תורמים למבצע  וכן,  אשר גם אליו פונים רבים מן האזור, רב אריאנו נמצאים בקשר הדוק עם ה .ג

 .בארגון הרב ארי ולמבצעים דומים" לאביונים

אנחנו תורמים להוסטלים או למועדונים בהם מטופלים בנינו ובנותינו , לקראת החגים, פעמיים בשנה .ד

 .בעלי הצרכים המיוחדים

בקבוצת החברות שלנו ותומכים , "אמיתי חסד"חראים על בני הנוער האכן אנו נמצאים בקשר הדוק עם  .ה

 .החולים-לילדים בבתי  התופרות בובות

בעיקר בסיוע לצרכים קונקרטיים של  -במסגרת התקציב שלנו" ן"גומת ח"אנו משתדלים לסייע לעמותת  .ו

 .הבנות כגון טיפולים רפואיים וכדומה

אך רק , "צוהר"הקיבוץ הדתי כגון ארגון  גם בעמותות המזוהות עם האידאולוגיה שלהוועדה תומכת  .ז

התרומה לעמותות מצומצמת בעיקר כיוון שהתקציב שלנו קטן וחלק גדול  -ככלל .כאשר הדבר מתאפשר

 .מן העמותות האלו עתירות תקציבים ומשרות

כמובן  .לתעד כל תרומה לצרכי ביקורתשכן חובה עלינו !( ולא בוואטסאפ)כל פנייה לוועדה צריכה להיעשות בכתב 

אפשר . אך יש להסביר מהו הסיוע הנדרש ומי הפונה, אין צורך לנקוב בשמות ואפשר להסוות את זהות הנתמכים

 .לפנות לכל אחד מחברי הוועדה הרשומים מטה

 ...שנה שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה... שתהא השנה הזאת... יהי רצון מלפניך"

 .יוסף כרמון וחגית רפל, הרצל דבורה: מבורכת מאחלים חברי הוועדהשנה 

 ...(ותודה לאנשי הנהלת חשבונות העוזרים לנו לעזור לאחרים)
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 שנות השישיםבמערכת בחירות בנתיבות 

 .בת למעלה מאלף בעלי זכות בחירה, היתה בנתיבות קלפי אחת, במערכת הבחירות לכנסת. בתחילת שנות השישים

ל היה ראש "רוזנמן ז מיחברנו אברהו "(שדות נגב"כיום )נתיבות היתה עדיין חלק מן המועצה האזורית עזתה 

. בוועדת הבחירות האזורית לנגב ל"מפדנציג הנתמנה אברהמי ל, הבחירות לכנסתלקראת מערכת  .המועצה

כי לא , לא היססתי לקבל על עצמי את התפקיד .בתפקידו זה ביקש ממני לכהן כיושב ראש ועדת הקלפי בנתיבות

 ...ת אני עשוי להיגררועלה על דעתי לאיזו תסבוכ

משה שפירא  –שר הפנים  ,ים הגיע לביקור בחצר בית הספרבשעת הצוהרי. במבנה בית ספר, הקלפי היתה כמקובל

והיה זה הגיוני וראוי  –היה הוא ממונה על תקינות מערכת הבחירות , בתפקידו כשר הפנים   .ל"מנהיג המפד, ל"ז

בניגוד מוחלט  ,ל"המפדהחליט לשאת נאום בחירות למען  –למרבה ההפתעה  –אבל . שיבוא לבקר בקלפיות

אני לא ידעתי כלל מה מתרחש . אוסר על תעמולת בחירות בטווח עשרות מטרים ממקום הקלפילהוראות החוק ה

אך " הפיכה"אך חברי ועדת הקלפי מן המפלגות השונות זממו . כי הייתי שקוע בניהול הבחירות, בחצר בית הספר

 .שהגיעה לקראת סיום הספירה של למעלה מאלף המצביעים, חיכו לשעת הכושר

ללה כ) –המסכם את תוצאות ההצבעה , כתבתי את הפרוטוקול, קולות לאחר חצותבסיום ספירת ה אחוז  01-ֶשכָּ

חירות , י"מפא, נציגי רשימות האגודה –ביקשו חברי ועדת הקלפי , כאשר סיימתי לכתוב. (ל"מפדמצביעים ל

אנו רוצים : הפתיעה אותי, פה אחד, תשובתם? שאלתי מה ברצונכם להוסיף. להוסיף הערה –והציונים הכלליים 

פעולה הנוגדת את חוק  –כי שר הפנים ניהל תעמולת בחירות בחצר בית הספר , לציין שההצבעה בקלפי זו פסולה

ר לכלול עובדות השבתי להם שהפרוטוקול אמו!... אנו סבורים שיש לפסול את  הקלפי לחלוטין ולכן, הבחירות

, בנוכחות פחות מעשרים איש, השר דיבר פחות מעשר דקות, בנוסף טענתי. אשר קרו בחדר הקלפי ולא מחוצה לו

. אין הצדקה לפסול את קולותיהם של כאלף המצביעים ,ולכן גם לשיטתכם –ר היו לאחר הצבעתם בשרובם כ

 .לנו להוסיף את הערתנו אם לא תאפשר, לא נחתום על הפרוטוקול: תשובתם היתה פה אחד

ואני , הבה נפסיק את הוויכוח: עלה אז על דעתי רעיון. השעה כבר מתקרבת לעלות השחר, הוויכוח נמשך זמן רב

לשמחתי נתקבלה הצעתי ויצאתי לחפש טלפון . אפנה לוועדת הבחירות האזורית בבאר שבע ונשמע איך יש לנהוג

תשובתו . ולספר לו מה מתרחש, את אברהמי שלנו" לתפוס"הצלחתי ...(. היה זה בעידן טרום הסלולרי) ציבורי 

המתן לי קמעה ואני מגיע אליך ולוקח ממך את , אל תיתן להם להוסיף הערה לפרוטוקול: היתה חד משמעית

בכניסה  –חכה לי כשבידיך הפרוטוקול ... ר"כי אתה היו ,וזה מספיק –כשהוא חתום על ידיך , הפרוטוקול

 ...ה בית הספרהאחורית של מבנ

בצד האחורי של בית הספר ונטל מיָּדי את , ואברהמי הופיע כמדובר בינינו, לא עברה אפילו מחצית השעה

על אף הזמן , כשחברי הועדה אינם חושדים בדבר ,אני חוזר לחדר הקלפי. וטס בחזרה לבאר שבע –הפרוטוקול 

מה התשובה , נו: במתח רב אני נשאל. ים זמן רבממתינ" שיחת חוץ"של, כי בימים ההם היה מקובל, הרב שנעדרתי

ועונה בטון רגוע ככל האפשר בנסיבות , אני מגייס את כוחות הנפש? והיכן הפרוטוקול? עדה האזוריתושל הו

הפרוטוקול אינו  !הרי זו שחיתות ממש? איך? מה –תדהמה משתררת ...  עדה קיבלה את הפרוטוקולוהו: המתוחות

ולדבריו , שליח מטעם הועדה האזורית קיבל ממני את הפרוטוקול: אני משיב!...הועדהחתום על ידי רוב חברי 

...(. לא במעשים חלילה, בדיבורים)רצו לקרעני כדג , בסערה שהתעוררה... עדה חתום עליוור הו"מספיק שיו

ֵלו חליטו לנסוע הם ה ...הסוערתוחיפשתי דרך מילוט מן החבורה  –ו לֵ לפחות להיראות שָּ , השתדלתי להישאר שָּ

  .ולבקש את הפרוטוקול כדי להוסיף את הערתם של רוב חברי ועדת הקלפי, לבאר שבע אל מושב הוועדה האזורית



00 

הם לא קיבלו לידיהם את : השיב לי בחיוך רחב, כאשר שאלתי את אברהמי בצהרי היום איך נסתיים הסיפור

ולא ניתן , ועדת הבחירות האזורית ר"נחתם על ידי יוכי המסמך כבר , ר הוועדה"הפרוטוקול החתום על ידי יו

 ...להוסיף לו או לגרוע ממנו

 !תחל שנה וברכותיה  -תכלה שנה וקללותיה  

  גולן חנן                                                                                                                                                        

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

 

 הצעה למרוץ הקיבוץ

 בין כלחברתי  קיים שיתוף פעולהחיוני ומ, מאד יפה הוא ,המסורתי בקיבוץ מטעמה של ועדת תרבות המרוץ

 .תאת הכסף למשפחות נזקקו הפעם נתרום ,המרוץ חולצות ב אתלקנות שו שבמקום מציעהאני , אולם .הגילים

לנזקקים  אוכל" תרוםבמקום לקנות כובע נוכל ל, וגם "לתת למי שנחוץ ,מרוץ" :למרוץנוכל לקרוא  

 .וכדומהבצבע מסוים חגיגי  סרט שנענוד וכובעים אני מציעה במקום חולצות "לשובע

.הנזקקשנזכה להיות תמיד בצד הנותן ולא בצד    

!שנה טובה  

 רותי יערי

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

 הסיפור מאחורי התמונה

מרכז המשק הראשון של  (נמיר)כצבי נוימרק שזיהתה את הבחור בתמונה  (היחידה) תודה לחברתנו מיכל אפלבום

 . הקיבוץ במיקומו הנוכחי

  .לקיבוץ לתקופה קצרה שהגיעו מצרפת אחת מבנות ההכשרהמיכל גם משערת שהבחורה המצולמת היא 
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 ריענון נהלים סילוק אשפה

הם מיועדים להיות מחסני אשפה  איןוא להסתיר את מקומות זריקת האשפה מטרתם הי ,אשפההסתורי מ

תחת זאת להכניס . סתורבזריקת אשפה במרחב המ כפועל יוצא מכך יש להמעיט ככל הניתן .הפחים במקום

 .אשפה לפחים

ולא זכו להדרכה  ,הקיבוץ והוראות למשפחות אשר זה מקרוב באולהלן הדרכות שהן בבחינת תזכורת לוותיקי 

 .מסודרת

יש להקפיד הקפדה יתירה על ריקון  .מכל סוג שהוא יש להשליך למיחזורית -בקבוקי פלסטיק .2

 .הבקבוקים מנוזלים ומוצקים

של חובה להקפיד שהשקיות והיריעות לא תגענה לתא . נפרד לשקיות ויריעות פלסטיקבמיחזורית מקום  .1

 .מצב זה עלול לגרום לתקלות במנגנון האיסוף .הבקבוקים

צנצנות זכוכית  באותו ארגז ניתן להניח גם . סתורתם יש להניח בארגז המיועד לכך במאו-בקבוקי זכוכית .3

 .הכלים אינם מכילים נוזלים או מוצקים ושאר חשוב מאוד להקפיד שהבקבוקים. ושאר כלי זכוכית

במקרים רבים מאוד  ,עקא-דא .רוכשים מובאים פעמים רבות בקרטוניםמוצרים שאנשים  - קרטונים .4

חומרים אלו על פי רוב אינם  .קר רצועות קשירה ועוד-מכילות האריזות חומרים נוספים כגון קל

לאחר מכן צמצמו את נפח הקרטון ככל האפשר . ממוחזרים על כן יש להוציאם מהקרטון ולהשליכם לפח

אחד ברמפה )המטבח  שניים באזור  :מיקום כלובי הקרטון .מחזור הקרטוניםוהניחו אותו באחד מכלובי 

ארגזי קרטון  .אחד מצוי בסמוך למיחזורית בשכונת שקד ואחד בבית הספר (העליונה ואחד בתחתונה

או מהמטבח מוטב שיוחזרו למקום ממנו נלקחו או לאחד הכלובים כשהם   שאנשים לוקחים מהכלבו

 .שטוחים

ביכולתי גם לסייע . אנא תאמו איתי כיצד להפטר מהםוצרי חשמל שיצאו משימוש מ -מוצרי חשמל .5

 .מוזמנים להסתייע בי .בפינוי מוצרים גדולים וכבדים

 .סילוק רהיטים גדולים כקטניםאיתי על מנת שלא לכער את סביבת המסתורים יש לתאם  - רהיטים .6

מוצרים שננטשים במרחב  .אנא עשו זאת בעצמכם "יד שניה"אנשים המעוניינים להעביר ל - יד שניה .7

  .סתור מוצאים דרכם לפחהמ

את ה המשמשת בחלקמתחת לסיפן מיקומו . עוד בשימושהתקנו מתחם למתכות שאינן  - פסולת מתכת .8

 .עם שער ומנעול מרכזים את גרוטאות המתכת שם בתוך גדר. צינורות אלומיניום סוןחלא ההשקייה צוות

 .במקום פסולת פלסטיק או עץאין להשליך  !תוך תיאום איתי מתכת פסולתלשם יש להביא 

 !מנע ככל הניתן מלזרוק לפח פסולת רטובהייש לה .9

 .נא להשאיר במסתור כאשר נפחם מצומצם ככל האפשרקרטונים  .21

 . יחד ימצא הפתרון, ינא להתקשר אלי ,או קושי ,ספק ,קרה של אי ידיעהמבכל  .22

הפחים החומים ששימשו לפיילוט . .במשך השנה הם ימי שלישי וששיפינוי האשפה מועדי  :לסיום מידע כללי

את  .ניתן בשעת הצורך להשתמש בהם כמו בפחים הירוקים .של המועצה לפסולת רטובה חדלו מתפקידם זה

אם  .מרוקנים פעם בשבועייםפחים אלו  .חזור נייר אין למלא מעבר לקיבולםמהפחים הכחולים המשמשים ל

 הפח מלא יש לזרוק ניירות לפח הירוק 

 אלי סימון
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 הניןליהודית אפשטיין ולכל המשפחה מזל טוב להולדת 

 בן לניצן ומתנאל ברוכין, שלום-נכד לאפרת ועודד בר

 !איחולים לשמחות ולנחת

 ליונה רוזנטלר ולכל המשפחה מזל טוב לנישואי הנכד

 עדיל "טנר עבגר בנם של נעמה וחיים - אורי

 !איחולים לשמחות ולנחת

 שוברי מתנה

  ,לציבור שלום

 ,לצערנו חלה טעות בתאריך תוקף השובר שי לחג

 82208280מדובר ב 

 .לכבד את השובר לאחר תאריך זה לא נוכל -שימו לב 

 משרד קהילה ,שנה טובה

 

 חדר בריחה

  .לאורך כל השנה חדר בריחה מתחדשתבפעילות ה

 .ולשתף חברים ובני משפחה, ת ומהנהמוזמנים לבוא ולבלות בחוויה מאתגר

 . מ סוכות"מומלץ להקדים ולהזמין פעילות לחוה

 250-0485292נא להתקשר לאבי וייס , אוםילת

 תרבות. ו

 לחנה ויצחק שהם ברכות לרגל בת המצווה של התאומות

 בנות ללימור וחננאל שגיא - יערה וסתיו

 !איחולים לשמחות ולנחת

 מהדוארהודעה 

 .סגור – 04.4ביום ראשון ה 

 
                            0-3082, בימים רביעי וחמישי

 82.22-82.32יהיה פתוח בין השעות 

 באה גל –שנה טובה 
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 "רחמנא ליבא בעי"

 

ביחס לאופי התפילה ולבעלי התפילה בנוגע להקפדה על העקרון ההלכתי של  דברים נכתבובשבועיים האחרונים 

חשוב להתמקד במהות שהיא הכוונה ורק לאחר מכן כאשר נוגעים בנושא התפילה , בעיניי". טירחא דציבורא"

בתפילה כפי שבא לידיי ביטוי  מרכזיעיקרון . ה"בקב התפילה מבטאת את הקשר והתלות שלנו. במשך הזמן

כאשר :( דף קו)מקור הביטוי במסכת סנהדרין  . "רחמנא ליבא בעי" - בהלכות ובסיפורים רבים הוא כוונת הלב

ה לא משגיח "הקב, דורו של רב יהודהברבא מדבר על כך שלמרות שהוא וחבריו מרבים לעסוק בתורה יותר מ

הוא מסביר את . ששלף נעלו בתחילת תענית ומיד היה יורד גשם,יהודה שמספיק היה  בתפילותיהם לעומת רב

, בכוונה ובהתעוררות הלב ראוי לה לתפילה שתהיה. ה רוצה את הלב ולא מספיק רק הלימוד"ההבדל בכך שהקב

  .טאת את הרצון להתקשר ולדבוק בומב. ה"ות שלנו לקבת וההודיהתחינו, נושאת בתוכה את הבקשות

משימת לב , ממנגינות, הלב מתעורר. כוונת הלבל במהירות לא מאפשרת שהות מיליםאמירת ה, בחוויה שלי

דברים אלו מקבלים עוצמה חזקה יותר בימים בהם אנו עומדים . ה"פני הקבילים שנאמרות ומהתכווננות ללמ

מתוך אמונה בכוחה של  ימים אלו מרובים באמירת סליחות ובתפילות. תקיעת השופר נוספת להם כחיזוקואף 

להסתכל על מסגרת התפילה ולראות האם  יש כךמתוך . קרבה גדולה יותר למלכו של עולם תפילה להשפיע וליצור

 .הנפשהיא מאפשרת את התעוררות הלב ו

מצב של במקביל גם ליצור יכול  ,"טירחא דציבורא"עקרון . וא מגוון וקיימת בקהילתנו שונותציבור המתפללים ה

 .שבאו לפתוח את ליבם אך לא היתה להם שהות לכך מתפלליםעבור  "דציבוראצערא "

 .ו לרצון לפניוינתוה ושיעלו תפיל"שליבנו יהיה שלם עם הקב, שנמצא את האיזון המתאים, בתפילה

 

 ,היה שנה טובהשת                                                                                                    

 אוהד גיבל

 

 

 

 תפילת נשים

 קריאה בתורה במועדון לחברהשבת פרשת ניצבים תתקיים 

 .9::5ותפילת מוסף נשית בשעה  

 כולן מוזמנות

 הצוות המארגן
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  ט"סיכום שנת תשע

השנה החולפת התאפיינה בסימן של התחדשות וצמיחה . אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה הבאה עלינו לטובה

אני . עבורי מועד זה מסמן גם תקופה של שנה מרגע כניסתי לתפקיד מנהל הקהילה והאגודה בקיבוץ. בקהילה

ברצוני ראשית . מתומצת המפרט את העשייה בתחומים השונים בשנה זו סיכום -מוצא הזדמנות זו להעביר מידע

לציין ולהוקיר את כל ממלאי התפקידים והוועדות אשר פועלים באופן רציף לקדם ולשפר את איכות החיים 

. מחויבותם ומרצם ניכר בכל פינה וללא ספק להם חלק משמעותי ביישום התוכניות והשגת היעדים. הילתנובק

למועצה והעומד בראשה אשר מלווים את העשייה ופועלים להקצאת משאבים למימוש הפרויקטים תודות גם 

 .לצד משרדי הממשלה, השונים בקיבוץ

 אגודה קהילתית

 התמקמותהועד עסק בתהליכי , ישיבות עד כה 6וקיום של  9102בחירה של ועד הנהלה חדש בינואר  -הנהלה

 .לתקציב השקעות מקורות להגדלת פעולות לצד קידום ,ולמידה של חברי הועד את תחומי הפעילות

הסבתו ליד המוסך ורוג המקלט שיפוץ ושד, ביולי 0החל מ  (ביטול התורניות)השמירה מודל שינוי -וחרום בטחון

  .ש"לרב חדש טחוןיב רכב קנייתוגם התחדשנו ב, חדשני לצרכי חרום ל"לחמ

בכל  רשתות ותקנוה ,בתי הילדים בוצעה צביעה של כלל, 6ילדים מגיל לידה עד  001המערכת מונה  -הרך גיל

 .פ"תשלשנת  מאוזן תקציב נבנהו יונים נגד המבנים

שיפוץ מבנה    , הישן ס"לביה התיכון העברתבוצעה , ב"ועד י' ילדים מכיתה א 991המערכת מונה  -חברתי חינוך

 .ע החדשה"במסגרת התבבשנים הקרובות  החברתי החינוך להעברת פרוגרמה גיבושו' ב-'א

 אולםב יזוגערכת ממנה הותק, (סיום לאחר החגים)הרך בגיל משחקיםה גן שופץ מחדש  -וספורט פנאי מתקני

 .המשאבות בבריכת השחייה וחלפווה ספורטה מגרשישדרוג ל פרוגרמהגובשה  ,הספורט

שיופץ  סקר עמדות הוכןבמסגרת התהליך , חלופות לבית הכנסתבוקם צוות שקיבל כתב מינוי לעסוק ה -דת

  . כחלק מגיבוש המלצות בנושא בתום השנה ,לאחר החגים

הפעילות הענפה התקיימה בהתאם לתוכנית העבודה והתקיים תהליך לגיבוש משמעויות ותובנות בהמשך  -תרבות

 .לדיון שעלה בחוגי הבית

 .על ידי המועצה ברחבי הקיבוץ פחי האשפההוחלפו  -חצר

 

 קהילה

חברי הנהלת קהילה משמשים גם כחברי הנהלת )ט במודל החדש"ישיבות במהלך תשע 7התקיימו  – הנהלה

אישור , במסגרת אורחות חיים 9191גיבוש מסגרת תקציב , ההנהלה עסקה בנושא שינוי מבנה ארגוני(. אגודה

 .איוש תפקידים וטיפול בסוגיות שוטפות, מועמדים לקליטה
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, בריאות -ש"נבחרה מנהלת ברו, לקידום יעד המזכירותשהגיש את המלצותיו הוקם צוות  -ורביעי שלישי גיל

נהלת לשמש במלאחר החגים יתפרסם מכרז למועמדים . גיל שלישי ורביעי בעקבות שינוי המבנה הארגוני, רווחה

 .ש"ברו

בקרב החברים בכדי במסגרת התהליך התקיימו חוגי בית , הוקם צוות למימוש יעד המזכירות -חיים אורחות

לאחר החגים יתחיל שלב הדיונים עם הציבור על , לבחון את התחומים שיש לשמר ולחזק ואלו שיש להתאימם

  .  המודל המוצע

 8התקבלו לחברות , ע"הצמיחה הדמוגרפית כחלק מעדכון התבתחזית בוצע תהליך תכנוני ביחס ל -וקליטה ד"צמ

 .משפחות 7למועמדות והתקבלו  9108בסוף  חברים חדשים

ה במסגרת לעדכון הפנסי מתווה וגובש נבנתה מסלקת פנסיונית המהווה בסיס נתונים לניהול התחום -הפנסי

 .מודל אורחות החיים

בנוסף נכנסה רכזת , שיוצג במסגרת מודל אורחות החיים לכלל החברים סיעודלביסוס מערך ה מודל גובש -סיעוד

 . סיעוד חדשה

. מיד לאחר החגיםלהתחיל את העבודות תשתיות עם המועצה והשאיפה  פיתוח הסכם חתםנ - הצבי ארץ -בניה

 לקראת 8-7 אגודה יתב. כל המשפחות קיבלו מפתחות וחלק מהבתים אוכלסו -'בשכונת שקד ג 6-0 אגודה יתב

שופצו  -ובסיןבתי אשכול . לקראת תחילת בנייה -ופרויקט בננההבתים בשלבי בנייה  -ו'פרויקט מנג. היתר קבלת

 .המבנים במסגרת פרוייקט המשרד לפיתוח הנגב והגליל

  .הפרויקט יושלם 9102מעל למחצית מהבתים חוברו למערכות ביתיות ועד סוף  -חמים מים

תקציבית ממשרד איכות הסביבה ובתוספת השתתפות שלנו מתקציב  הרשאה התקבלה -אסבסט גגות החלפת

 .9191גגות המגורים עד סוף קיץ כל השקעות נשלים את מהלך החלפת 

ונבנה מודל יושם דוח הביקורת , תכנית אב לרשת המים בקיבוץ בכדי לספק צרכים עתידיים הבוצע -מים רשת

 .לתפעול רשת המים והביוב

בוצע תכנון מפורט לדרך הכניסה לישוב ואנו ממתינים לקבלת מקור תקציבי מהמועצה  -ליישוב כניסה שדרוג

  .הפרוייקטלביצוע 

  . בוצע שיפוץ מקיף למבנה הכולבו -כולבו

שתהיה . במישור האישי והמקצועישנה של שגשוג וצמיחה לכל אחד  !לכולנו ולבני משפחותינו שנה טובה מאחל 

והכי חשוב לחזק את הקשרים , שנזכה לצלוח את האתגרים ולמנף את ההזדמנויות, שנה זו שנה של שקט וביטחון

 .ין איש לרעהובתוך הקהילה וב

 שבת שלום

 רכטמן תומר
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 אורחות חיינו

 

בתחילת דרכה של המזכירות ישבנו כדי להגדיר מהם היעדים שבהם נרצה לעסוק במהלך השנים הקרובות מעבר 

הוחלט  /63/3102ח "ט אדר תשע"ילהתעסקות בסוגיות שוטפות המגיעות לדיון כל העת ובישיבת המזכירות ביום 

 :על היעדים הבאים

 עדכון וריענון לחוברת  השינוי. 

 תכנון שיכון ודיור . 

 הגיל השלישי והרביעי . 

 יצירת מקור הכנסה נוסף לסעד. 

ביחס לכל שלושת היעדים הראשונים אך בפרסום זה אתמקד בראשון שבהם ששמו ומאז צעדנו כברת דרך ארוכה 

מתווה הרכב לצוות וכן  /102ט אוקטובר "למזכירות הוגש בחודש  חשוון תשע. " מודל אורחות חייםל" שונה 

ציגי הציבור שיהיו חברים עבודה לצוות לאחר אישור המזכירות ובחירת נציגי המזכירות לצוות יצאנו לבחירת נ

עם אישור מבנה הצוות ומתווה עבודתו פנינו לציבור בקול קורא לכל המעוניינים להיות חברים בצוות , בצוות 

על מכלול ההסדרים ית למידה של המצב הקיים לאחר בניית הצוות החל הצוות בעבודתו ראש" .חיים -אורחות"

מהם !( ובניהול עצמי של החברים ! בנוכחות יפה מאד)ולאחר מכן נערכנו לקיום חוגי בית שבהם שמענו מהציבור 

י הצוות לאישור המזכירות ולאחר מכן "הערכים שאותם הציבור מבקש לשמר במסגרת המודל החדש שיוצע ע

ה בתוכנית העבודה לשנת התקציב "נושאים רבים ונוספים שחלקם ישולבו בע במהלך חוגי הבית עלו .לאסיפה

 :עלו הנקודות הבאות" אורחות חיים"בנוגע ל,  1010הקרובה 

 

  (זכויות ותק)עדכון הפנסיה. 

 עידוד להגדלת התפרנסות. 

  (כולל התייעלות)בחינה מחודשת של השירותים המשותפים. 

  בהוצאה המשפחתיתבחינה מחודשת של השתתפויות הקיבוץ. 

 מס איזון: 

 האם יש צורך בעיסוק בשמירה על צמצום פערים. 

 מקור לשמירה על שירותים משותפים. 

 

 

לאחר שהוצג בפניה מהם התוצרים )" אורחות חיים"המזכירות לצוות אישרה ( ט"תשע)מעט לפני פורים השנה 

נקודות שעלו מחוגי הבית ל בהתאם להציג בפניה מודל עדכון לאורחות החיים העולה  (שעלו במסגרת חוגי הבית

 .ואושרו על ידי המזכירות כמתווה ומסגרת למודל שיגובש והוצגו למזכירות

צוות אורחות חיים החל שוב בעבודתו ולפני כחודש הציג בפני המזכירות בדיון ארוך את המלצתו למזכירות לגבי 

בדיון שקיימה המזכירות הוחלט ליחד דיון נוסף וארוך לענין לאחר שכל חברי המזכירות ,המודל המוצע על ידם 

תוספת תיקונים ואיזונים שהמזכירות ב)ובישיבת המזכירות האחרונה מודל אורחות חיים קיבלו את המודל 

מכאן אנו עוברים לשלב  .ודל פה אחד על ידי חברי המזכירותאושר המ (קיבלה החלטה להוסיף למודל המוצע

 מתוך הבנה כי לפני ה מיד לאחר חגי תשרי הבאים עלינו לטובה "הבא בהסברת והצגת המודל לחברים ובע
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ותי והן כמותי כדי להציג ולהסביר את המודל שעמל רב מאד הושקע דרש זמן הן איכיאסיפה והצבעה בענין י

הערות הציבור לקראת /יערכו מספר ערבי הסברה בכדי להציג את המודל המוצע ולשמוע את הארות, בהכנתו 

 .אסיפה והצבעה שיערכו במחצית חודש דצמבר שנה זו

 .מדוייקים יפורסמו בהמשךפרטים  . פנייתנו לכלל הציבור לבוא וליטול חלק בערבי ההסברה

בהזדמנות זו אבקש להודות לכל אחד ואחת מחברי הצוות על השקעת הזמן הרב והמחשבה הרבה בלמידה ובניית 

ובנוסף כמובן לחברי המזכירות שליבנו וביררו יחד עימנו את הדברים לאורך , הדברים לטובת כלל חברי הקהילה

 .כל התהליך

לישי ואילת , דה רבות מאד מתוך חתירה בלתי פוסקת בכדי להגיע אל היעד לתומר מנהל הקהילה על שעות עבו

על הליווי והסיוע באיסוף הנתונים ובבניית טבלאות האקסל הרבות ששימשו לכולנו כלי עזר רב בכדי ליצור בסוף 

 .מודל שלם 

חדשות שנה כל חברי סעד וכל בני ביתם שנה טובה ומבורכת של צמיחה והתברך את בהזדמנות זו אבקש ל

כמופיע בבים אותנו ומתוך כך נשכיל ונגיע לאחדות ושנשכיל לראות את האור והטוב בכל אחד ואחת מהס

 "לעשות רצונך בלבב שלם, ויעשו כלם אגודה אחת"... בתפילות ראש השנה 

 

 שנה טובה ומבורכת                                                      

 זבולון                                                               

 

 

 עדת דתוהודעה מו

 אנו מעוניינים לרכוש טלית גדולה עבור, לקראת החגים הבאים עלינו לטובה

 .ברכת הנערים

 .אנו מחפשים אנשים המעוניינים לתרום לטובת ענין זה

 בברכת שנה טובה


