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 ז"תשע חנוכה הלכות

 ופשטו, ובמצות בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכו שני בבית' .1

 מפניהם מאד לישראל להם וצר, הטהרות וטמאו פרצות בו ופרצו להיכל ונכנסו ובבנותיהם בממונם ידם

 הכהנים חשמונאי בני וגברו והצילם מידם והושיעם אבותינו להי- א עליהם שריחם עד גדול לחץ ולחצום

 מאתים על יתר לישראל מלכות וחזרה הכהנים מן מלך והעמידו מידם ישראל והושיעו והרגום הגדולים

 ונכנסו, היה כסלו בחדש ועשרים בחמשה ואבדום אויביהם על ישראל וכשגברו. השני החורבן עד שנה

 והדליקו ,בלבד אחד יום אלא להדליק בו היה ולא אחד פך אלא במקדש טהור שמן מצאו ולא להיכל

 וחנוכה מגילה הלכות ם"רמב ('טהור שמן והוציאו זיתים שכתשו עד ימים שמונה המערכה נרות ממנו

 ).ב-א, ג פרק

 מלאכה לעשות שלא הנשים נהגו. מלאכה בעשיית ומותרים, ובתענית בהספד אסורים החנוכה ימי שמונת .2

 ).א, ע"תר סימן ע"שו (גדול כהן יוחנן של בתו יהודית מעשה בגלל, דולקים שהנרות בזמן

 מצווה כסעודות נחשבות ומזמורים תורה דברי בהם שנאמרים סעודות. בחנוכה סעודות לערוך חיוב אין .3

 ) .ג, ע"תר(

 את לפרסם כדי הבתים פתחי על נרות החנוכה מימי יום בכל להדליק חכמים תקנו השמן פך לנס זכר .4

 חנוכה נרות להדליק חייבת לבד שמתגוררת אישה גם לכן, כאחד ונשים אנשים חייבים זו בהדלקה. הנס

 .בביתה

 הנרות הדלקת זמן

 בצאת חנוכה נרות להדליק שנהגו ויש, )16:47-16:50 (החמה בשקיעת חנוכה נרות להדליק שנהגו יש .5

 ושבים עוברים בחוץ ישנם אם, בברכה הלילה במשך להדליק רשאי זה בזמן הדליק שלא מי. הכוכבים

 לילה בשעת לעצמו מדליק אם. הבית בני שאר עם נרות מדליקים אם או הנס את להם לפרסם שאפשר

 ).יא ק"ס ברורה ובמשנה ב- א, ב"תרע (ברכה ללא ידליק – מאוחרת

 שבת בערב, לכן). ב, ב"תרע (הכוכבים צאת לאחר שעה כחצי לדלוק שתספיק שמן כמות לשים יש .6

 ט"תרע (בלבד שעה חצי שדולקים הצבעוניים בנרות להשתמש אין, השקיעה לפני חנוכה נרות שמדליקים

 ).ב ק"ס ברורה במשנה

 יש). בערך 15:45 (המנחה מְּפַלג כבר בברכה נרות להדליק יכול יום מבעוד ביתומ לצאת שנאלץ מי .7

 ).א, ב"תרע (הכוכבים צאת לאחר שעה חצי עד שידלקו גדולים נרות להדליק להקפיד

 הנרות הדלקת מקום

 בפתח להדליק יש, הבית לפני חצר יש כאשר. הנס את לפרסם כדי, הבית בפתח להדליק יש הנרות את .8

 שאין מי. לשביל הפונה בחלון נרות להדליק יכול הנרות את תכבה שהרוח החושש. הרבים לרשות החצר

 ).ה, א"תרע (הרבים לרשות הפונה בחלון הנרות יניח –)קומות בבניין המתגורר (הרבים לרשות פתח לו

) ו, א"תרע (מצווה של נרות שאלו ניכר שיהיה כדי, מ"ס 24-80 של בגובה הנרות את להניח יש לכתחילה .9

 למטרת בנרות להשתמש רגילים איננו שהרי, בכך להקפיד צורך אין שכיום נראה. לתאורה משמשים שלא

 .הנס ופרסום מצווה לשם שהודלקו ניכר בחנוכיה יותר גבוה שמונחים נרות וגם בחשמל אלא תאורה

 ).א, ה"תרע (להיות צריכים הם בו במקום להדליקם יש. החוצה ולהוציאם בפנים הנרות את להדליק אין .10
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 בפתח. במצוות מסובב יהיה בפתח הנכנס כך, לפתח משמאל הנרות את להדליק יש מזוזה בו שיש בפתח .11

 ).לג ק"ס ברורה ובמשנה ז, א"תרע (בימין הנרות את להדליק יש מזוזה ללא

 סעיף ראו, המנחה מפלג (ְשִיְסעו לפני ידליקו לכן. בביתם נרות להדליק חייבים אחרים אצל המתארחים .12

 ).א, ז"תרע (בו שמתארחים בבית ידליקו המארחים אצל ישנים אם. לביתם שיחזרו לאחר או) 7

  

 חנוכה נרות הדלקת סדר

 מבני אחד רק – הספרדים למנהג. יום בכל נר מוסיפים ואילך ומכאן אחד נר מדליקים הראשון ביום .13

 מבני ואחת אחד כל – אשכנז למנהג. בהדלקתו יוצאים הבית בני שאר וכל) אישה או איש (מדליק הבית

 ידי יוצאת אלא לעצמה מדליקה לא שאישה הנוהגים יש. בעצמו נרות מדליק חינוך לגיל שהגיעו הבית

 ).ב, א"תרע (אישּה בהדלקת חובה

. 'שהחיינו', 'ניסים שעשה', 'חנוכה של נר להדליק': ברכות שלוש ההדלקה לפני לברך יש הראשון ביום .14

 שנזכר ביום יברך הראשון ביום' שהחיינו 'ברכת לברך ששכח מי. בלבד ברכות שתי מברכים הימים בשאר

 ).ב-א, ו"תרע (הברכות כל את לברך שיסיים עד בהדלקה להתחיל אין. ההדלקה לפני

 הראשון הנר הדלקת אחרי לשיר יש הפיוט את. 'הללו הנרות 'הפיוט את הנרות הדלקת בזמן לשיר נהגו .15

 ).ד, ו"תרע(

 את להדליק יש הראשון ביום: כדלקמן הוא הנפוץ המנהג. מנהגים כמה יש בחנוכיה הנרות הדלקת בסדר .16

 את המסמל החדש מהנר תתחיל יום בכל ההדלקה. משמאלו נר להוסיף יום ובכל, בחנוכיה הימני הנר

 ).ה, ו"תרע( ימין לכיוון ותמשיך הנס התעצמות

 שאורו מכיוון זית בשמן להדליק ראוי לכתחילה. חנוכה נרות בהם להדליק כשרים והנרות השמנים כל .17

 ).ד ק"ס ברורה ובמשנה א, ג"תרע (הנס נעשה שבו מכיוון וגם ויפה צלול

 של תשמיש אפילו החנוכה נרות לאור להשתמש אין -' בלבד לראותם אלא בהם להשתמש רשות לנו ואין' .18

 לאור זאת יעשה לאורם להשתמש יבוא שאם בגובהו שנבדל ָשָמש הנרות בקרבת להניח נהגו לכן, מצווה

 ).א, ג"תרע (השמש

 אין. הברכות לפני או כולם הנרות הדלקת לאחר להדליקו יש זית בשמן השמש נר את מדליקים אם .19

 .המצווה נרות להדלקת הברכות אמירת בין השמש את להדליק

. ולהדליקו לחזור חיוב אין הכוכבים צאת לאחר שעה חצי דלק לא אפילו, הדלקתו לאחר שכבה חנוכה נר .20

 ).כז ק"ס ברורה ובמשנה ב, ג"תרע (זו הדלקה על לברך אין אבל ולהדליק לשוב הראוי מן

 הכנסת בבית נרות הדלקת

  המתפללים כל כאשר לערבית מנחה תפילת בין הוא ההדלקה זמן. הכנסת בבית חנוכה נרות להדליק נהגו .21

 ).ו, א"תרע (הכנסת בבית נרות הדלקת על לברך יש. יחד מכונסים

 .הנס את לפרסם כדי, ברכה ללא שחרית בתפילת גם נרות להדליק נהגו הכנסת בבית .22

 ולהדליק לחזור צריך הכנסת בבית המדליק גם, לכן. הכנסת בבית הנרות בהדלקת חובה ידי יוצאים ןאי .23

 בני את להוציא צריך כן אם אלא, שהחיינו יברך לא בביתו ומברך כשחוזר הראשון ביום. בברכה בביתו

 ).מה ק"ס ברורה ובמשנה ו, א"תרע (חובה ידי ביתו
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 ש"ובמוצ שבת בערב נרות הדלקת

 המנורה את הדליקו במקדש שגם מכיוון, הנרות הדלקת לפני מנחה תפילת להתפלל ראוי שבת בערב .24

, דסתרי כתרתי יראה שלא וכן). מנחה תפילת תוקנה שכנגדו (הערבים בין של תמיד הקרבת לאחר

 ק"ס הציון שער, ב ק"ס ברורה במשנה ט"תרע (הבא היום של חנוכה נרות שהדליק לאחר מנחה שמתפלל

 .14:00 בשעה הכנסת בבית שישי ביום יתקיים מנחה מנין). א ק"ס תשובה ובשערי ז

 ).א, ט"תרע (השבת נרות לפני החנוכה נרות את להדליק נהגו שבת בערב .25

. להבדלה הנרות הדלקת להקדים שנהגו ויש ההבדלה לאחר חנוכה נרות להדליק שנהגו יש שבת במוצאי .26

 להדליק מנהגנו). ג ק"ס ברורה ובמשנה ב, א"תרפ (להבדלה הנרות הדלקת את להקדים יש הכנסת בבית

 .'לשבח עלינו 'לפני נרות

 ' הניסים על'ו הלל

 בחנוכה שחרית בתפילת ציבור כשליח ישמש לא ַאֵבל, לכן. ההלל את גומרים החנוכה ימי שמונת כל .27

 .ץ"כש לשמש האבל יכול וערבית מנחה בתפילות). א ק"ס ברורה ובמשנה א, ג"תרפ(

 על') הארץ בברכת (המזון ובברכת) ההודאה בברכת (עמידה בתפילת להוסיף יש החנוכה ימי שמונת בכל .28

 ובברכת' לרצון יהיו 'לפני לומר ניתן בתפילה. חוזר אינו – הברכה סיים וכבר להזכיר שכח אם. 'הניסים

 בימי... ההם בימים לאבותינו שעשית כשם ונפלאות ניסים לנו יעשה הוא הרחמן 'להוסיף אפשר המזון

 ). ב-א, ב"תרפ(' מתתיהו

  "נזבח תודה ושם תפילתי בית תיכון – לשבח נאה לך ישועתי צור מעוז"

 סט ארי הרב

 

 

 

 

 חנוכה של שני נר הדלקת

   הכנסת בבית יחד נתכנס, מנחה תפילת לאחר, הקרוב ראשון ביום

  .עם ברוב חנוכה של שני נר להדליק

   וילדים ילדות, ומתפללים מתפללות, מוזמנים כולם

  .ִמגדנות וחלוקת ושירות זמירות, נרות להדלקת

  16:35 בשעה מנחה תפילת

  16:45 בשעה נרות הדלקת

  !בשמחה בואו

 וחינוך דת ועדות
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 -שחלף השבוע

  
 את קושר י"רש. וישלח לפרשת בהקשר השבועה חומרת נושא את ההלכה בשיעור שלומי יצחק העלה – שבת בליל

 אשר עם: "הקודמת בפרשה ללבן יעקב של בשבועתו, וכואבות קשות בנסיבות בדרך רחל של הטראגי מותה

 גנבה שרחל האפשרות את בדעתו מעלה אינו יעקב". גנבתם רחל כי יעקב ידע ולא... יחיה לא אלוהיך את תמצא

 השבועה חומרת ואת במלואו הסיפור את מבין הקורא רק. כלל לשבועה מודעת אינה שרחל וסביר, התרפים את

 לא. בצדקתנו לגמרי בטוחים אנו אם גם, שניתן כמה עד השבועה ממנגנון להימנע יש: ההשכל מוסר... ותוצאותיה

 במקרים האמת לבירור רק השמור, זה חמור באקט להשתמש לנו ואל האובייקטיבית האמת מהי נדע תמיד

  . קיצוניים

  
 בזמן יעקב של בחולשתו, "למישור העקב והיה: "השבוע פרשת על פורגס הילה של בשיעורה עסקנו – בשבת

 בגבורה עומד הוא, מעשיו עם שלם שיעקב בזמן', ליבוביץ ישעיהו של פרשנותו פי על. אותו מייסר שמצפונו

 יעקב. עליו מעיק ומצפונו גוברת חולשתו עשו מול עומד כשהוא אולם, פלאי או ארצי – אויב כל מול במאבק

 דווקא אלא, לשלילה מתפרשת אינה זו התנהגות. עמו המפגש לקראת' ַעָּכבֹות 'מגלה פעמיים אחיו את שעקב

. ל-הא ומול עצמו מול דרכיו את ישרליו מעשיו את לתקן השואף בריא מצפון עם אדם של האמיתי כוחו את מגלה

.. יעקב עוד שמך יקרא לא.. להים- א לו ויאמר: "מגבוה להכרה גם זוכה הוא בקרבו המתחולל השינוי בעקבות

  ).'י, ה"ל" (אלישר שמו את ויקרא

  
 לפני שהתקיימו, "פעם של טעם "הארוחות בסגנון משותפת ערב לארוחת האוכל בחדרי התכנסנו – שני ביום

 האוכל חדר את המבוגרים של שיחתם וקולות הילדים של שחוקם מילא בהם, העבר בימי נזכרנו. שנים מספר

 ילדיהם את המוציאה מההמולה שנבהלו צעירים הורים והיו, ההיא לתקופה שהתגעגעו היו. הערב בשעות

 ופטור מגבלות ללא הגשה, כולבויניקים, תורנים: עם האוכל חדר ארוחות את. שלפניהם בצלחת הריכוז משלוות

 היושב פולק אדו שכתב 1948 משנת מכתב לידינו הגיע השבוע... לשחזר אפילו נוכל לא כבר - בקופה ממעבר מלא

 מה לא ממש – אז התזונה למצב הנוגע הקטע את ונצטט בהרצליה היושבת נחמה לאשתו, תחתית בסעד

, כרגע לא אוכלים בשר בגלל תשעת הימים. נדמה לי שבשום אזור בארץ לא אוכלים כל כך טוב כמו אצלנו"...: שחשבתם

 חופשי עוגה טובה, וגם קפה עם חלב מתוק, חלב חופשי). שבת(אבל אכתוב לך את תפריט ארוחת הבוקר של אתמול 

 אמנם זו? מה את אומרת לארוחת בוקר כזאת. וענבים) יה עוגה כזאת טובהאף פעם לא היתה עוד בהרצל(כמה שרק רוצים 

, צריך לפי זה לשלוח חברים שצריכים הבראה. אבל גם ביתר ימי השבוע האוכל הוא טוב ומספיק, דוגמא יוצאת מן הכלל

 שלשפע מסתבר ."כללואני די עייף בערב בדרך , אבל לחפור כל היום זה לא כל כך קל, גם לא עובדים יותר מדי. אלינו

שמתי . הם פשוט לא נותנים לישון. לפנות בוקר אמנם מעירים אותי העכברים כבר מוקדם מאד": שותפים היו הזה

  !".מלכודת

  
  :  כדלהלן- התוצאות הרשמיות של מדידות הגשם בשבוע שחלף  התקבלו –ביום רביעי 

  .מ" מ83מתחילת העונה ירדו עד כה ו, מ ירדו השבוע" מ40.3 –על פי מד הגשם שבאזור המנחת 

  .מ" מ53 ומתחילת העונה ירדו עד כה, מ ירדו השבוע"מ 48.5 -על פי מד הגשם שבשרשרת 

  

  ".ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה: "בברכת

  

 יורם קימלמן
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 קליטה בוועדת מהנעשה

 אתכם לעדכן רוצה אני בוועדה ההתארגנות המשך לקראת. הועדה בריכוז תפקידי את התחלתי כחודש לפני

 רביב, זיוון גילי, פולק שרה, בלס שמחה: הם הוועדה חברי, לתזכורת. הקרובה לשנה כניותינות על ולדווח, בנעשה

 .ואנוכי לנדאו נחום, ביליה אפרת, עמר

 האחרונות השנים. האחרונות בשנתיים שעשתה והמקצועית היסודית העבודה על לגילי להודות רוצה אני, ראשית

 לנעשה הקשבה הרבהב המהלכים את הובילה גילי. ביותואינטנסי דינאמיות מאוד היו, בסעד הקליטה םבתחו

 . הכלל מסגרת על שמירה עם, הנקלטים החברים לקראת ללכת, ורצון מחשבה הרבה ועם בשטח

 . בשבוע יום של בהיקף ד"צמ את לרכז ממשיכה גילי! לגילי רבה תודה

 על שמחים המבוגרים גם. צעירים  של רענן רוח משב יש, האחרונות בשנים סעד על שעברה הקליטה תנופת עם

 ותיקים חברים עם ימשיחותי, זאת עם. שנוצרה האנושית מהתרכובת נשכרת יוצאת שכבה וכל השורות ריענון

 היכרות - אי של והתחושה לשורותינו המגיעים עם יותר מעמיקה להיכרות גדול צמא שיש מרגישה אני, יותר

 פעילים  להיות אותנו מצריך חיינו באורחות שהשינוי ספק אין. יותר הוותיקים אצל נחת לחוסר הגורמת, תמספק

 .  ההדדית בהיכרות ויוזמים

 קיבוץ קהילת עם והנקלטים החדשים החברים של  המעורבות, האישי הקשר בהעמקת נמשיך, שנה כבכל, השנה

 המשפחות מספר. הקיץ לקראת מתאימות משפחות מספר של נוספת לקליטה מתכוננים אנו זו בתכנית סעד

. משפחות 4-5מ יותר לקלוט לא הכוונה מקרה בכל. הקרובה השנה בהמשך, בוועדה עקרוני באופן ידוןי הנקלטות

 כשהפניה, כמובן. חיצוניים נקלטים פני על עדיפות להם יש, כחברים ולהיקלט לחזור משק בני של פניה כשיש

 .מבחוץ משפחות לדחות עוד שניתן כך, סביר במועד נעשית

 שנים בארבע בסעד לגור ומוזמנים זכאים, הנישאים משק ובת בן כל  - הראשונות נשואיהם שנות בארבע משק בני

. המקום בכללי התחשבות עם כמובן. כלשהיא כוונות הצהרת של צורך ללא, המשותפים לחייהם הראשונות

 עובר או קליטה למסלול פונה הוא האם להחליט צריך הזוג זו תקופה תום לקראת. כתושבים תנוא חיים הבנים

 בהצלחה. פרנקל ויעל הלפרין שביט עצמן על לקחו אלה לזוגות האחריות תפקיד את. אחר במקום חיים למסלול

 !ההיענות על ותודה לכן רבה

, נלהבים מהסמינר יצאו הצעירים. קליטה לסמינר צעירינו התאספו האחרון אלול בחודש - רעיוני סמינר

. שונים עבודה צוותי הקימו הם כך לשם. והסביבה הקהילה למען שונים בכיוונים לפעול רצון ועם  מגובשים

 .מהם נשמע השנה שבהמשך נקווה

 אחראית בנוסף). לאומי (שירות בשנת משק ובני ישיבות, מדרשות, מכינות, חיילים: של קיצור זהו - ש"חומ

 לפעול החל זה צוות. ש"חומ צוות על אחראית לכר חני. 30 גיל ועד למדינה חובתם מסיום משק בני על עדהוהו

 ההירתמות על לכם רבה תודה. וחני ביליה טל, רוטנברג אשר, וידס אורלי, בלס שרה: הם הצוות חברי. לאחרונה

 !רבה בהצלחה! נויצעיר עם הקשר למען

 הוועדה חברי בין חולקו הצעירים כל. הצעירים עם הקשר לשיפור דרכים על לחשוב החל לאחרונה שישב הצוות

 אם. הצעיר של פרטים לעדכון החשיבות על לצעירים והן להורים הן להזכיר המקום כאן. אישי מענה לתת מנת על

   קורס, ל"בחו טיול, אקדמאים לימודים בתחילת או) חתונה,  שחרור, גיוס (סטטוס שינוי על בתאריכים זה
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 למערכות מאוד חשוב גם ובנוסף לפרגן, הצלחה לאחל שנוכל בכדי חשוב זה מידע. 'וכו מצטיין חניך, קצינים

 .)זכויות ועוד ח"קו, ביטוחים ( הקיבוץ

 והאכפתיות השייכות הרגשת, השנה במהלך שניתנות החבילות חשיבות על מהצעירים שמענו - לחיילים חבילות

 .החבילות מספר את להגדיל ובכך החבילה שווי את להקטין החלטנו ולכן

 שברצונו למי להזכיר חשוב. וחני, השכרות רכז, גדי מול מסודרים חוזים נחתמים אלה בימים - צעירים חדרי

   .בזמן לכך להיערך שנוכל כדי  לחני שיפנה, להחליף/ לעזוב/ בקיבוץ חדר להשכיר

 שקשור מה וכל ביטוחים, חובות, לזכויות בנוגע הורים מצד שאלות עלו לאחרונה - כלכלית לעצמאות יציאה

 . בנושא מפורט דף להורים יחולק ובקרוב בבדיקה הדברים. בנושא

 קליטה. ו רכזת -  לייכטר מתוקהו ש"חומ רכזת - לכר חני

 

 מאירים בתים

  חנוכה של רביעי נר 28.12 בכסלו ח"כ רביעי ביום

  !בדיוק 21.00 בשעה ומתארחים מארחים כולנו

  .מטעמים ומיני חם משקה רעים ושיח משחקים, להיכרות המארחות המשפחות בבתי ניפגש

  !לבדוק מומלץ – הדואר בתיבות חולקו למשפחות השיבוץ פתקי

  ...לכם מחכים

 קליטה ועדת– 70 צוות – המארגן הצוות

 חדש רכב מרכז

  
                      .הרכב צי ומנהל רכב ועדת כמרכז קסט ישראל ישמש, 1/1/2017 מתאריך החל

   ).לעדכן נא (0586800208:  לטלפון אליו לפנות ניתן, ותפעולם ברכבים לשימוש הקשורים בנושאים

  .סאסי לאריאל לפנות להמשיך יש - המפתחות וארון רכב לסידור הקשורים הנושאים בכל •

   מהסידור הרכב את שישלוף כך – הרכב לסדרן קודם להודיע יש ברכב תקלה של מקרה בכל

  .הנחיותיו פי על ולפעול לישראל להתקשר יש מכן לאחר. בו ישתמשו לא ואחרים

 רכב ועדת
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 ...מספרים חברים

  .שקמה מבית רוזנטלר יונה של הפרידה מסיבת לכבוד מובאים, ארלקי לאה עם שנערך הריאיון מתוך להלן הסיפורים

  .טבת חודש ראש מסיבת במסגרת תיערך הפרידה מסיבת

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

  ":כולנו) כמעט (של המטפלת "יונה על

  אמא שהיא מטפלת – יונה

 חמישה ולהם, ארלקי ליהודה נשואה, אדומים במעלה היום החי, בצלאל א"ויבדל ל"ז נעמי של בתם, אילן לבית לאה(

  ).במיתר בביתה 1995 בשנת רפל חגית ראיינה לאה את.   לדיםי

 למדתי האלו הדברים כל את? מכבסים איך? כביסה תולים איך .'שלי אמא'ה היתה יונה. מיונה רבים דברים למדתי

 תולה אני הזה היום עצם עד .מיונה למדתי - נורמלי באופן בביתן לבנותיהן מעבירות שאימהות המיומנויות כל. מיונה

 "כהה הרתחה". "הרתחה"ו "בהיר צבעוני ","כהה צבעוני" :לי יש. בסעד שלמדתי כמו בדיוק כביסה ומפרידה

 הרתחה זו פסים עם שק. 'פסים עם שק 'ו 'ירוק שק ','כתום שק ','לבן שק ':לי יש... "בהירה הרתחה"ו

  . )צוחקת...(בהירה

 -לבן לשק הכביסה את ממיינים היו הילדים בבית .הנגב-בשער האזורית הלמכבס הכביסה כל את שלחנו בהם בימים :הסבר

  ...'וכו צבעוני -כתום שק, כהים בגדים -ירוק שק, בהירים בגדים

  ! אביגיל של בגדים מקבלת הייתי בגדים מדידת כל - המעשה קיצור..

  . הראשונה על קטנים שהיו כשאלו, שלה הבגדים את קיבלה שלאה ממנה גדולה בת :הסבר

 ,ה'לייקל: "לי ענתה היא אז ".?ראשונה להיות אחת פעם לי מגיע לא ?מה ":ליונה בכיתי שפעם בחיים אשכח לא אני

  !".ומגוהץ נקי שיהיה העיקר ,שלובשים מה משנה לא בכלל

 שלוש שלי לבנות אומרת אני היום אבל ...גזיםברו ועשיתי ...'בטח– בטח 'לה ואמרתי אז איתה הסכמתי לא ,תשמעי 

 כאילו - מזיעה ומסריח מקומט יהיה הוא אם ,בעולם יפה הכי הבגד עם תלכו ,כלום לכן יעזור לא: "בשבוע פעמים

 נקי והוא הגיהוץ של הפסים את לו שרואים ומגוהץ נקי בגד עם תלכו אם! יתרון שום לבגד אין! ערומות הולכות אתן

  ..."הבגד את ןלכ יש זמן כמה בכלל קשור לא זה. עולמכן את תקנו-טוב ומריח

 כי, להפוך תמיד כל קודם םשחורי מכנסים .מיונה למדתי זה את גם ?כביסה אחרי בגדים תולים כיצד, למשל או 

 ..זה את עושה אני ,רובוט כמו ,היום עד ...הצבע על שומר החומץ כי חומץ קצת להוסיף ולכביסה בשמש ההד הצבע

  .שוכחים שלא דברים  אלו

. מטה כלפי כשהצווארון ,למטה מהתפרים לתלות - נמתחת ולא מכותנה שהיא חולצה? חולצות תולים כיצד, כך אחר

   של מהתפר תמיד אז - תימתח היא הפוכה אותה תתלי אם ,סריג כמו מים סופגת שהיא חולצה אבל. אותה מותח זה
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 על אותה להניח-או ,השחי לבית מתחת אותה לתפוס ניתן לא ואם ,המהדק של הצורה את יראו שלא כדי ,השרוולים

   .הכביסה על היום באותו ומוותרים המגבת על להניח - עדין מאד משהו זה אם. מגבת

 בבית חוג להעביר התחלתי ,האחרונה בשנה! ביונה נזכרת אני כביסה תולה שאני פעם בכל - שנה וחמש עשרים כבר

 תולים אך להן ומראה הביתה אלי אותן מביאה אני הפגישות באחת. בית כלכלת קורס, )לאה של בתה (יעל של הספר

 ,בקיבוץ  שלי מהמטפלת למדתי זה את ":להן אומרת אני פעם כל )מדגישה! (באמת .כביסה מקפלים ואיך כביסה

   "! תמיד תזכרו אתן  גם ,היום עד שוכחת לא ואני

  ? בסעד ההם בימים לילד שם בחרו כיצד

 ידעתי למדידות וכשהלכתי הגדולה אביגיל של הבגדים כל את קיבלתי, הבגדים של במדידות תמיד, רתישסיפ כפי

   "...אביגיל "השם את לפרום צריכה שאני

 של מפרכת מלאכה היתה הבגדים סימון. בכביסה יאבד שלא כדי הילד שם  של ברקמה בגד כל סימנו ימים באותם :הסבר

 במכונה הבגדים את וסימנו השתכללנו יותר מאוחר בשלב... הקיבוץ ובשם במספר, בשם מחדש וסימון הקודם השם פרימת

  ..וששון שמחה היתה וליהודיות, ספרמ ועליו טלאי עליו שהדביקה

 שנולדה הגדולה ילבת שם חיפשתיכש, לימים". ?קצר יותר שם לה לתת  היה אפשר אי ,העולמים בוןיר ":אמרתי 

!" הבגדים בסימון אצלה לרקום הרבה לי היהי שלא, כך קצר שם לה למצוא חייבים: "בעלי ליהודה אמרתי, בקיבוץ

  ...ויעיל קולע, קצר -"גל "הבכורה נולבת קראנו אז, בעצמנו בגדים סימנו עוד אז כי

 קראוס נורית: הקלדה

  

 
 בחנוכה ד"מתמי ומבצע הנוער תפילת

  :הקרוב שני מיום החל, חנוכה חופשת במהלך

  .חטיבה כנסת בבית 07:50 בשעה ויתקיים הבוקר לשעות יעבור ד"מתמי מבצע 

  .ערבית/למנחה שיגיע מי גם יקבל נוסף ופר'צ

   למניין ומצטרפים הורים שיותר לכמה נשמח -8:00  בשעה יום מדי תתקיים הנוער תפילת

  .עם בובר החג שמחת את שנחוש מנת על

  16:45  בשעה קהילתית נרות הדלקת הכנסת בבית תתקיים, חנוכה של שני נר, ראשון ביום

  !אור ומלא שמח חנוכה חג

  

 ודת חינוך ועדות
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 על רעלים בסביבה הציבורית

לאחר שמצאנו שקיות רעל עכברים מפוזרות בכל . ללא רוח חיים, הכלבה שלנו, ביום שישי האחרון מצאנו את מּון

מהיותה . נגסה בו מתוך שעשוע והורעלה, כנראה מצאה את הרעל בחוץהבנו שהיא , מקומות המחבוא שלה בבית

הרעל המדובר נספג במערכת העיכול ומעכב את . גם כמויות קטנות אלו השפיעו עליה השפעה קטלנית, כלבה זעירה

, מים י3-5הרעל משפיע תוך . ויטמין זה אחראי על הקרישה והיעדרו גורם לדימומים פנימיים.  בגוףKייצור ויטמין 

  .כך שאין בעצם דרך לדעת שהכלב הורעל עד שזה כבר מאוחר מדי

  
אנחנו רוצים לחזור ולהדגיש את החשיבות של שמירה על הסביבה , עם כל הכאב והצער האישי והמשפחתי שלנו

רעל מכל סוג שהוא לא מפזרים במקומות שבעלי חיים אחרים או חס וחלילה ילדים יכולים להגיע . הציבורית שלנו

מקובל  זה לא הנוהל , לצערנו. מקובל להודיע לתושבים על פיזור רעלים על מנת שיגלו ערנות וזהירות, כמו כן. ליהםא

  .בסעד

  

  :אנחנו קוראים לנושאי התפקידים ולחברים אשר מפזרים רעל באופן עצמאי בבקשה

 .חתול או ילד יגיע אליהם,  לפזר רעל במקומות נסתרים אשר אין חשש שכלב •

   .לציבור את מקומות פיזור הרעל ומועד הפיזורלפרסם  •
 

  .אנחנו מקווים שלהבא לא יישנו מקרים כאלה ושנשכיל לשמור על סביבתנו נקיה מָסּכנֹות ומרעלים לנו ולבני ביתנו

  

 הבוברובסקים

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

 -         תגובה 

  

 :אפרט

את התברואן המורשה של המועצה בזמן שהוא אציין כי אני הוא זה שמלווה , כאחראי על התברואה בסעד .1

כי פיזור הרעל נעשה על פי בקשת הדייר הסובל ממכרסמים קטנים , אדגיש. מפזר את הרעל נגד המכרסמים

  .וגדולים הפוקדים את ביתו ומסבים לו נזק רב ועגמת נפש

פחת בוברובסקי במהלך השנה האחרונה לא התקבלה אצלי פנייה לטיפול במכרסמים באזור מגוריהם של מש .2

  .ולא בוצע שם טיפול באמצעות רעל

חתולים , כלבים: כך שבעלי חיים כמו,  מר וחריף–קיים חומר דוחה , ברעל העכברים המשמש את המדבירים .3

 .אנו מיידעים מראש את דיירי הסביבה, לפני טיפול באמצעות רעלים.  יירתעו ממנו–ושאר חיות בר 

בכדי למנוע הרעלות משנה של בעלי חיים נוספים וביניהם חיות , ברעליםישנה נטייה ברורה להמעיט בשימוש  .4

 .בר מוגנות

תוך כדי  , הוא עלול להביא אתו רעלים ממקומות אחרים, )על פי חוק(במידה וכלב השעשועים אינו קשור  .5

 .ואגב כך להיפגע ואף לגרום לאחרים להיפגע, משחק

 

  אחראי תברואה קיבוץ סעד–יואל עברון 
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 סעד) מזכיר(ר קיבוץ "החלפת יותהליך 

לתפקיד , וץ שומריהאת זבולון כלפה חבר קיב, בחרנו בקלפי לפני למעלה מחודש, כזכור בוודאי לרובו של הציבור

  .סעד) מזכיר(ר הקיבוץ "יו

לא הצלחתי לייצר מראש תהליך , וחשבתי על כך רבות, אני מודה שלמרות שציפיתי להחלפתי כבר כמה שנים

, התברר לי באופן הברור ביותר. ר לבצע"שבו עוברים על כלל המטלות והתפקידים שעל היו, דור של חפיפהס

  .שיוצרים את התפקיד כולו, למרכיבים ברורים יחידניים, ר"שקשה מאד לפרק את תכולת תפקיד היו

לון מגיע ליומיים שלושה זבו( שבועות לסירוגין 4שנמשך כבר כ ובכל זאת נכנסנו זבולון ואנוכי לתהליך חפיפה 

, ר"בפועל עברנו ביחד על תאור עבודת היו). ל במסגרת עבודתי בתקופה זו"ם לחווגם אני נסעתי פעמיי, בשבוע

  .נושאים אסטרטגיים שלדעתי חשוב לקדם ועוד שלל נושאים, מוסדות ומבנה ארגוני, תחומי העיסוק

ולאחר מכן התבקשו חברי , דבר תורה וברכות, שבה קיימנו הרמת כוסית, זבולון זומן לישיבת מזכירות

  .צריך וחשוב להקדיש להם מחשבה ועשייה, לציין בפניו את הנושאים שלדעת חברי המזכירות, המזכירות

                .2017ששוקדת באופן נמרץ ביותר על תוכנית משק , שתתף גם בישיבות ההנהלה הכלכליתזבולון החל לה

, צמיחה דמוגראפית ובנייה: ם אנשים שונים בתחומים שונים כמוע זמן בפגישות עבנוסף לכך זבולון השקי

  .א ועוד"מש, בית הספר, נקודת חן, ר"פגישות עם נחום לתאום ציפיות בין הנהלת הקהילה ליו

תוך . ספר חודשים לפני מארגוני החדש שעליו החליטה האסיפהלהתנעת המבנה ה, אתמול קיימנו פגישה נרחבת

הפכנו את הקוביות של המבנה , והן מהצד הקהילתיהן מהצד העסקי , ו בה כל המעורביםשנכח, כדי הישיבה

 המרכיבים בכדי להשלים את הגופים השונים, עכולל מטלות שעדיין עלינו לבצ, למבנה סדור של עבודה, הארגוני

  .את המבנה הארגוני המרוענן

יעבור  ) 1.1.2017( נר שמיני של חנוכה , ז"טבת תשע' ל מיום ראשון גנדמה לי שניתן היום לבשר לחברים כי הח

אני אגב לא . (ה"ונצא לדרך חדשה וטובה אי, ר יפורסמו לציבוהסדרי עבודתו,  האמונות של זבולוןהשרביט לידיו

  .)ואשמח להמשיך ולסייע ככל שאדרש, הולך לשום מקום

 בוקי  -בברכת חג אורים שמח והצלחה לכולנו 

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

 ..ילדים פותרים וגם כותבים

  
 ☺ נחיריים ופה 2,  אוזניים2,  עיניים2: ים בראשר עדיף שבעה חו:התשובה לחידה של יונתן לוי

 .הזוכים יקבלו פרס חביב! יישר כח. איתם יהודה ושירה קופלד,  שי וידידיה סמואל:פתרו נכונה את החידה
  . חידונים ושעשועונים, סיפורים: ו מפרי עטם בפינה זונשמח לילדים נוספים שיפרסמ

   .33חינוך  .של ו. ד.ניתן לפנות לצוות המדריכות או לשים בת

 עלעלים צוות  

 לרחל כהן מזל טוב לרגל נישואי הנכד 

 ל בר"עב) בנו של יוסף(ידידיה כהן 

 שתזכי לאושר ולנחת
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 כולנו בשם תודה

  .תודה לומר רציתי -  תפקידך סיום עם היקר לבוקי

  ,מקצת ולו להביע יכולה שאינה, קטנה מאד, קטנה מילה

  .ואחת אחד כל יד על, באמת להיאמר שצריך ממה

  ,גבול ללא, עצומה השקעה של רבות שנים על תודה

  .ל"חו לבין המפעל שבין בזמן, סוף ללא עבודה שעות על

  ,ער אותך משאירה לקהילה כשדאגתך, ארוכים לילות על תודה

  .ומסדר מארגן דואג, שם  אתה שתמיד כך על גדולה תודה

  ,מצב לכל פתרון וחיפוש, במטרה ודבקות, יצירתיות על תודה

  .רבב ללא, אישית טובה שום ללא נקייה חשיבה על תודה

  ,ומסירות אכפתיות על, ואמינות יושרה על תודה

  .במהירות תמיד, גדולה או  קטנה בבעיה טיפול על תודה

  ,פרטים לפרטי ירידה ועל, יסודיות על תודה

  ,העצים שלל בתוך היער ראיית, מלמעלה חשיבה על תודה

  .אדירים תהליכים קידוםו, נגמרת בלתי דחיפה  על ותודה

  ,השנים בכל, קשות היותר בשעות וחיזוק תמיכה על תודה

  .מעוננים קצת  כשהשמיים גם, לצחוק היכולת על תודה

  ,כולנו -  בוגרים, צעירים, מהציבור מגזר בכל התחשבות על תודה

  .שלנו העץ שורש שהם, סעד לוותיקי מיוחד יחס על מיוחדת תודה

  ,ומגשר מפשר מאריך שהיית זמנים על תודה

  .ומקצר חותך, וחלק חד שהיית אחרים זמנים על תודה

  ,פגעת או רגזת אם, להתנצל היכולת על תודה

  .שאתה מה כל על ובעצם, אלה כל על תודה

  
  ,ומלמדות מרתקות שנים שש איתך לעבוד זכיתי          

  .היא מאד גדולה וזכות                

  ,כמוך ומנהיג, ערכי איש עמד המערכת שבראש, כציבור כולנו זכינו

  .היא ענקית וזכות

   .כולנו בשם תודה לומר פשוט רציתי - לכן

 שלומי עפר      


