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  חיי שרהפרשת                                  

  
 אלא מצא,  את בנו שלא ישא אישה מבנות הכנעניישירות לא ציווה אברהם אבינו מדוע

  ?לנחוץ להטיל משימה זו דוקא על עבדו אליעזר ובדרך של שבועה

  )'משך חכמה'.. (יכול היה אברהם לקרוא אליו את יצחק ולשתפו בחששותיו

  
  אם מוחה בו מלישאדהבן אינו חייב לשמוע להאב ': קיים גבול לחובת הבן לציית להוריו-

  )יוסף קארו' א בשם ר"הרמ(' אשה שהוא חפץ

  
  בחירת , תלמוד תורה: אם הבן חפץ בהם, לגבי שלושה דברים אין מצוות כיבוד אב ואם חלה

  .החלטה על עלייה לארץ ישראל, בת הזוג לחיים

  
  )'שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע '-ל"ז' מתוך ספרו של ישעיהו ליבוביץ(

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

  .אין אומרים אב הרחמים.  ראש חודש כסלו יהיה ביום חמישי–שבת מברכין 

  )י הרב טוקצינסקי"לוח א(

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

   
  גילי זיוון :שיעור פרשת השבוע

     ה ח ו ל  י מ י    שרה-שבת פרשת חיי
 05:25←05:29 טלית/זמן תפילין  16:19 הדלקת נרות

 06:00 'שחרית א 16:30 14:00מנחה            
 06:45 )כ"בביה(' שחרית ב   שיעור הלכה אקטואלית

 08:20 )ס"בביה(' שחרית ג 06:45 'שחרית א
 08:53←08:57 ש"סוף זמן ק 08:30  'שחרית ב

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 16:19 13:30, 12:30מנחה 
 16:25 מנחה וערבית 14:15 )עקיבא-בני(מנחה 
 16:38←16:38 שקיעה 15:59 "מדור לדור"לימוד 

 20:10 ערבית 17:14 צאת השבת
  

  חגית קאופמן :אחות תורנית
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 שרה כשותפה ומשפיעה בחייה ובמותה

 יפה והיא השותפה לחיים של שרהיודעים ש. בתחילה לא מפורט הרבה לגביה. הפרשה פותחת בסופם של חיי שרה

  . היא יוצאת איתו למסע לכנען. םהאבר

. םהר ומדוע נבחרה לאשת אבהלא ידוע מה טיבה של שר, בניגוד לשידוך בין רבקה ליצחק המפורט מאוד בפרשתנו

  .בכמה מן הסיפורים התנהגותה מעוררת סימני שאלה, יתרה מזו

,  שם שסוכה ברוח הקודש ושהכל סוכין ביופיהזו שרה על" :מרמז על תכונותיה) כט, יא( יסכה -  שמה השני של שרה

.  ואצילותיופי, אם כן בשרי משולבים רוח הקודש). שם, י"רש" (כמו שרה לשון שררה...  יסכה הוא לשון נסיכות- ועוד

יחד עימי נתגדלה ונתחנכה בבית אבי ותהי לי לאשה  ...אחותי היא ברוחה: "...ר הירש"יר הרשעבעקבות המדרש מ

  ").אחותי בת אבי"ה "ד ,יב,כ" ( קרובה ברוחה ובנפשה,אחרי שהייתה כאחות לי

צד הציווי ניתנו לו  וההבטחות שב,םהלמרות שהציווי הופנה לאבר. א אברהם עם שרה אשתואל המסע לכנען יוצ

 לאתגר בנפש יסכים, שהתרשם מהגילוי האלוקי, ם הסביר שאבר. היא על דעת כל ההולכים דומה שהיציאה ,בלבד

מגלים , בעקבות הציווייוצאים לחיים חדשים כ "אעפו, שלא זכו להארה האלוקית, לעומתו ההולכים עימו. חפצה

  .אמונה ומוכנות גדולים

שיתוף . 'הזוגיות שלהם מבוססת על בחירה וכן על בחירה בדרך ד.  הולכת עימו-  קרהשכבר נודעה אז כע - שרה

על פי המדרש . תף אותה בתוכניתו לקרוא לה אחותום משהאבר. שלהם ניכר גם בהמשך דרכם המשותפתהפעולה 

בגילוי , הכשותפשרה פונה אל אברהם , גם כשמתעוררת מחלוקת.  הנשים כשאברם מגייר את הגבריםהיא מגיירת את

  ") .חמסי עליך ("לב וללא מורא

 שנים בארץ 10 לאחר .רואה שהיא עדיין עקרה" לזרעך אתן את הארץ הזאת" : לאברהם'שידעה על הבטחת ד, שרה

 בהחלטה .)ג-ב,טז(אברהם הוא זה אשר שומע בקולה . כנען היא מצידה יוזמת את הרעיון להיבנות דרך שפחתה הגר

  . אפשרי של כרסום ביחסיה עם אברהם אפילו במחיר,זו שרה מגלה אחריות ומסירות לייעוד

 כשהגר אינה מתנהגת כמצופה ".גברת ראשונה"דה כ אך לא חשבה לוותר על מעמ,אומנם שרה חשבה להיבנות מהגר

.  של הגר עם ישמעאל בנההשרה דורשת את שילוחי, לימים. ם ואף מענה את הגרהלוננת בפני אבר מת שרה,ממנה

. שמעאל של ינהגותו להתפתחות הרוחנית של יצחק מהתםשפעה הרעה שיכולה להיגרה חוששת מה שרה,י המדרש"עפ

למרות שאברהם מסרב בתחילה . אברהם ולא ישמעאל שיהיה היורש של שיצחק הוא, שרה מנמקת, י הפשט"עפ

יתכן שאין מדובר רק במחלוקת בנושאי חינוך אלא במאבק יכן אם . מצווה עליו לשמוע בקול שרה' ד, להסכים לגירוש

 ולכן הוא ,ך נתעברה שרהלמשישמעאל טען שמאבימעיר " הכתב הקבלה"בעל (ליצחק " אברהמי" העברת הייעוד העל

  ).היורש היחיד

ל אב,  איננה נוכחתהיא,  על שם שרה לכאורההנקראת, בפרשה. רית פעילה ומשפיעהאם כן שרה מוצגת כבת ב

האשה .  שהובטחהא תחילת קניין הארץקניין המערה הו - ראשית :השפעת תפיסתה ודרכה נותרה לאחר מותה

.  בארץה ראשונהבר היא זו שנק,ואשר עברה עימו תהליכים רבים בארץ הזו, שהלכה אחרי אברהם בארץ לא זרועה

 ,תפיסת האוניברסאליות של אברהם מול -שנית .והיא הקניין השלם הראשון בארץ, חלקת הקבר נרכשה בכסף מלא

רשתנו יש עיסוק רב ביצחק כממשיכו של אכן בפ. ו של יצחק כממשיך דרכו של אברהםשרה התעקשה על מרכזיות

  .ממשיך דרכו האמיתי של אברהםכק כבכור וחלאחר מות אברהם גם ישמעאל מכיר ביצ, י המדרש"עפ. אברהם

 תמי דרור

 )פ"מתבסס על רעיונות של לובה חרל(
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 – שחלף השבוע

  

 פתח יושב אבינו אברהם בו בתיאור פותחת וירא פרשת. חולים ביקור במצוות ההלכה בשיעור עסקנו – שבת בליל

 והנוחות הבריאות מפסגת יורדים, החולה ביקור בזמן, אנו גם. מגבוה לביקור וזוכה למילתו השלישי ביום האוהל

, במחיצתו בשהייה הגדולה החשיבות. לעולמו ולהיכנס בסבלו לחזות במטרה החולה של לאוהלו הישר ומגיעים

.      למענו אמצעית בלתי תפילה לשאת לנו גורמת היא אלא, רוחו מצב ועידוד אמפטיה בגילוי רק מתמצת אינה

 כבודם, ומקובלים צדיקים! מהשטח מגיעה החולה לשלום ביותר החשובה התפילה... הגדול החידוש מגיע וכאן

 החולה של לשלומו תפילה לנשיאת תחליף אין אבל, הזיקו לא פעם אף רים"לאדמו קוויטלאך וגם מונח במקומם

 עד ולהגיע לשטח לרדת חייבים! דרך קיצורי אין, יקרים חברים. בו רק ומרוכזים במחיצתו שוהים שאנו בזמן

 כמו ממש - סבלנות הרבה ולגלות, אותו לעודד, אותו לברך, ִאיתֹו לסעוד, אותו לסעוד יש שם. החולה של לביתו

  ... המלאכים שלושת

  

: חקלאיות אסכולות שתי בין והבדלנו, "בראשית בספר חקלאי עיון"ב לזר אליאב של בשיעורו עסקנו – בשבת

 הרועים מול, באוהל ומתגולל המשתכר - ונח, הרוצח – קין: האדמה אנשי. 'האדמה עבודת'ו' הצאן רעיית'

 עבורם -  הנביאים/האומה וראשי בכפו עוול לא על ונרצח צאנו מבכורות המקריב – הבל: המיתולוגיים הנודדים

 כעדיפה מצטיירת הצאן רעיית מדוע. בפועל ההנהגה לקראת אידיאלית' הכשרה תקופת'כ משמשת הצאן רעיית

? "ולשומרה עובדה"ל הצטווינו העדן בגן עוד הלא, האדמה שבעבודת החיסרון מה? האדמה עבודת פני על

 עליה מתיישב, בה נאחז, אליה מתחבר, באדמה נשמתו את משקיע האדמה עובד! גאווה: אחת במילה והתשובה

 לעומתו הצאן רועה. ולגאווה) ?קין (הקניין אחר לרדיפה קצרה הדרך, מכאן. ביתו את בה ובונה עליה בעלות קונה

, והנדודים האוהלים לאיש. בעבורו מגבלה דווקא מהווה, ן"נדל/קבוע רכוש על הבעלות. נייד קניינו ואף, נייד הוא

.. לעיל האמור לאור. יתרונו וזהו, לענווה הדרך סלולה, הבהמות של בצערם ועסוק חיים יצורים על לחמלה הנדרש

, ולשומרה לעבדה במטרה בקרקע שנאחז מי עבור! יתרה מעלה זו הרי, האדמה את העובד קיבוץ חבר להיות

  !גאוותנו כך ועל – שבענווה לענווה הדרך סלולה, ישירה בעלות עליה לו שאין למרות

  

 ברזלי שרית לנו סיפרה במפגש". מספרים בנים "לערב" לסעד 70 "אירועי במסגרת במועדון נפגשנו  – ראשון ביום

 וממריא כאן שמתחיל פנטסטי למסע אותנו ולקחה" הכחול הקרן חד שליח "הבדיוני ספרה שמאחורי הסיפור את

 ובאירועים במצבים, בעובדות להשתמש ניתן כיצד, מהסוד מקצת שרית בפנינו חשפה, הערב במהלך. על אל

 מפוקחים, בשלום לבסיסנו שבנו המפגש בתום. הדמיוניים לסיפורים מושלם המראה כמסלול קיימים

  ... ומציאותיים

  
 להצגה שקדמה חגיגית פנים בקבלת, התיאטרון למנויי שעריו את" נגב שדות "התרבות היכל חנך – שני ביום

, "המוגבלים "שנונה מקומדיה נהנו, והברכות הטקסים ולאחר זה בערב נכחו הקהילה מחברי רבים. הראשונה

 או שכליתה, יותר מגבילה הנכויות משתי איזו: השאלה עם נותרנו בסיומה. לסין בית תיאטרון הציג אותה

  ...?הרגשית

  

, לדרך יוצא בסעד ד"מתמי מבצע: "לישנא כהאי, מוקדים בכמה שהתגלגלו עלומים פתקים מצאנו השבוע במהלך

  ...בהמשך הפרטים, !!!"לכם מחכים

 

 קימלמן יורם
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  הזמן מנהרת

 סעד של 50-ה לשנת ואיחולים ברכות

 - שלה היובל חג לכבוד סעד את אז של הקיבוץ ילדי שבירכו ברכות -  נחמד מסמך לעינינו נגלה בארכיון בחיטוטינו

 ...בדיוק שנה עשרים לפני

  .כנפיים פרשו וחלקם בסעד עמנו חיים חלקם. ונשים לאנשים והיו בינתיים בגרו הילדים

  .ילדינו של חלומותיהם ועל, הימים אותם של סעד על מעט ללמוד ותוכלו בברכות נא הביטו

 לרגל והפעם,  בשנית לברך מוזמנים הנכם ...בגרתם שקצת ולאחר, וארץ שמים בברכות בורכות: יקרים מברכים

  !השבעים שנת

  הארכיון צוות

  

=================================================================  

  ילדי הגן

וילדים שיהיו זיקוקים , שינגנו, שישירו שירים, שיהיה מעניין בסעד:  לסעד אני מאחלת50ליום ההולדת : הודיה גינזברג

  .משחקים ושמחים וגם עצים ופרפרים יקשטו את סעד

שילדים יוכלו שיהיו לנו עצי תפוזים וגם ים ,מיםאני מאחלת שבסעד ירדו מספיק גש ,מזל טוב לקיבוץ: שלומית שלומי

  .להתרחץ ולשוט בו

  'ילדי כתה א

בחנות , במרכולית, בכולבו: וצים כל מה שרבחינםאפשר יהיה לקבל ,  לסעד50-אני מאחל שלכבוד ה: בן ציון לנדאו

  .הבגדים ובסדנה

ומי שירצה יוכל , חסידות, קופים, פילים , למשל. אני מאחלת שיסתובבו על הדשאים בסעד כל מיני חיות: אורית גולן

  .לדבר ולשחק איתם

  .ותשכולם יהיו שמחים והנהגים ינהגו בזהיר, שלא יהיו חולים בסעד, שלא יהיו עניים בסעד: שלומית לזר

שהילדים יוכלו . בתים על קומות ותגיע עד שפת הים, שסעד תגדל תתפתח ותהפוך לעיר עם צמחיה יפה: ורד עברון

  .להתרחץ מתי שירצו בים

  . ירד הרבה שלג ונוכל לבנות בובות שלג ולהחליק בסקי50-אני מקווה שלכבוד שנת ה: צליל אפרים

שיתפרנסו טוב ויוכלו לתת צדקה , היו חברים טובים אחד עם השנישכל האנשים בסעד י, שיהיה לנו קוסם: נטע קראוס

  .לעניים

  .ויהיו רק בריאים וחזקיםאני מאחלת שיהיה לאנשים כייף והם כל הזמן יחייכו ויעבדו בשמחה : שיר גולן
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  'כתה ב

  .דתנו בסערבה אורחים ואנשים לשמוח ולגור אשיבואו ה,שיהיו בסעד הרבה שמחות וחגיגות : יהודה לב

  .שיהיו בה הרבה מפעלים והרבה אנשים, אני מקווה שסעד תהפוך לעיר גדולה: יאיר שלומי

, שיהיו הרבה טלוויזיות חדישות: אך תהייה יותר משוכללת, שסעד תתקיים תמיד, סעד החמודה ביותר בעולם: דור ברנע

  ...שוררים ועודפסלים סופרים מ, ציירים: למשל, שיהיו הרבה אומנים. מחשבים, מכשירי  וידאו

  'כתה ג

שלא יהיה צורך יותר לשמור בלילות כי לא תהיה סכנה של חדירת מחבלים ולא יהיו גנבים ושיהיה בסעד : אלחנן גינזברג

 .הרבה כסף

שיתגשמו . שסעד תהיה מקום מרכזי לתרבות ואומנות. שיבואו הרבה אנשים חדשים ושחברים לא יעזבו בכלל: לירן יניב

  .שמקהלת סעד תתפרסם בכל הארץ. כל האיחולים לטובה

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

 בסעד ד"מתמי מבצע

  . בסעד ד"מתמי בשמו או "בסעד תמיד מעריב" במבצע נתחיל) 27.11.16 (בחשוון ו"כ ראשון מיום החל

  ? המבצע כולל מה •

 כל). 20:10 (ערבית תפילת ולאחריו כנסת בבית) ברכות מסכת (קצר משנה שיעור יתקיים 20:00 בשעה יום בכל

  . ד"מתמי כרטיס יום בכל יקבל ובערבית בשיעור משתתף

 בחזרת שחרית, "דודי לכה "בשירת – ערבית (שבת של ושחרית ערבית בתפילת גם תתקיים כרטיסים חלוקת

  ). ץ"הש

  ? שאספנו הכרטיסים עם נעשה מה •

  .שצברתם הכרטיסים בכמות תלוי הפרס גודל. דים"למתמי פרסים חלוקת נערוך החנוכה בחג, חודש לאחר

  ?במבצע להשתתף רשאי מי •

  .'ט-'ד מכיתות ובנות בנים

  

 

 דת.ו... לכם מחכים
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  ערכים גדולים– קטנים גרגרים

  
                 !ממש חגיגה ותענוג! בכולבו סעד,  כאןמכריהחל לה, שכבש זה מכבר את קהילת שוחרי הבריאות,  הטףקמח

 להתחיל מנוסה ובדוק למי שרוצה מתכון גם לתתו,  הרבים הזדמנות מצויינת להסבר על סגולותיו ויתרונותיוזו

  .לצרוך

  
  ?טף מהו אז

וממנו ,  נכס לאומי ממש שם הוא,מקורו באתיופיה.  ממשפחת הדגנייםצמחהוא , בן חילף: או בעברית, טף

  .שהוא מזון אתיופי מסורתי, מותסס טף קמחמעין פנקייק מ, רה' את האינגםמכיני

 תיופיהממשלת א. טף ממגיע תושביה של מסך צריכת המזון 15% -כו , באתיופיהמרוכז בעולם הטף  גידולעיקר

 ייצוא קמח על)  אך כמעט גורףמוחלט איסור לא הוא היה מוחלט וכיום הוא ברבע(גזרה כבר לפני שנים איסור 

  . זמין ובעל מחיר סביר עבור האוכלוסייה המקומית" דגן הבית"כדי להשאיר את , טף

   
.  גם ניסיונות לגידול שלו בארצות ויבשות אחרותלוהח האחרונות עם ההתעניינות העולמית הגוברת בטף בשנים

  .כזהש גידולש סעד ב"גדהוא הוכחה להצלחה של , הקמח שהגיע לכולבו סעד

  
  ? יש בטףמה

 גבוהים מזון בעל ערכים תזונתיים ומרכל, "מזון על" כ -י ארגון הבריאות העולמי " עהטף הוכר 1996 משנת החל

  .מזיניםו  בריאים הם קטניםהםש  אףעלאך ,  קטניםרגריואמנם ג. מאד

 אינו פנו האמינו שגוומצות את כל שמונה חמכילו, )קמח'  גר100-חלבון ל'  גר13( עשיר באחוז חלבון גבוה הטף

 יטמיניםבווו,  ומנגןסידן, מגנזיום, ברזל:  חשוביםמינרלים הוא עתיר ב.נו לחיוניותולכן הן , יכול לייצר בעצמו

 מעורר אינו נחשב כקמח ש, לעיכולקל נעים ובהחלטהוא אינו מכיל גלוטן ו. Bבעיקר ויטמינים מקבוצת , שונים

  . תינוקות מתזונה מגוונת לכחלק של מערכת העיכול ואף ותומתאים מאד לאנשים בעלי רגיש, אלרגיות

  
 והוא מזין מאד היות - של מחלה ממושכת או קשיי ספיגה יםבמקר הגוף ת יכול להיות קמח מעולה להעשרהטף

  .ומחזק

  .בייחוד בגלל תכולת הסידן הגבוהה,  נהדר למניעת דלדול מסת עצם ולמצבים של אוסטאופורוזיסהוא

 תכולת הסיבים הגבוהה ותכולת החלבון  -  מאוזנת לשמירה או ירידה במשקל נה טוב מאד כחלק מתזוהוא

  .ושךיוצרים שובע נעים וממ

 בהחלט לנשים הרות ומעשיר חלב טוב, ולשהאו במצבי ח,  לצרוך ממנו כחלק מטיפול באנמיה מחוסר ברזלכדאי

  . יניקותשל נשים מ

וכן כחלק ,  ממניעת מחלות של מערכת העצבים כאלצהיימרלק המנגן הגבוהה שבו יכולה להתאים כחתכולת

  .מטיפול לשיפור הייצור של הורמוני בלוטת התריס

 בהיותוו,  לבניית מסת שריר, הטובה לעוסקים בפעילות גופנית  בייחוד בשל תכולת החלבון ן מצויון מזנחשב הוא

  . מאד למתעמלים ולמתאמניםוץונח, מה שמאפשר שחרור מאוזן של סוכרים אל זרם הדם, עתיר סיבים

  

  ?טף קמח עושים עם מה

  . טוב למאפים שוניםטעם מקנה מרקם מיוחד ובעל,  מאד לעבודהחו נ הוא קמחהטף

 לחם רק ממנו ואם אופים, השיפון והכוסמין,  אין לו אפשרות לתפוח כמו קמחי החיטה, בו גלוטןאין שמכיוון

  .מרוכז ולא אוורירי, אופייניהוא יוצא במרקם 

  . בקמח טףמשתמשים מהקמח הרגיל בו חלק זאת אפשר בהחלט להמיר עם
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 בכמות קמח – בעוגהבעוגיות או ,  מסך כל הקמחים1/4או ממירה , הדבקהו מכניסה אותו לפשטידות לעיבוי אני

  .מאפינסים מתאים מאד להכניס אותו לבלילה של פנקייקים או גם. טף מתאימה

  . שבהם הקמח היחיד הוא טףשובחים בהחלט להכין מאכלים טובים ומאפשר

  ! קל להכנה ויוצא טעים ומוצלחואה, ו היטב והוכיח את עצמהשכבר נוס, שלי  מתכון  כאןמצרפת

  

  :יפס טבעוניות מקמח טף' שוקולד צעוגיות

  
  :מצרכים

   כוס שמן קוקוס1/2 •

   כוס חמאת בוטנים טבעית3/4 •

   כוס טחינה גולמית מלאה1/4 •

  )אפשר להחליף בדבש( כוס מייפל טבעי 1/2 •

   כוס קמח טף1.5 •

   להדגשת הטעמים– כפית מלח 1/3 •

 מוצקי קקאו ומשתמשת בזה כשוקולד 70%אני קוצצת חבילת שוקולד מרירי (יפס ' כוס שוקולד צ1/4 •

  )יפס'צ

  

  :הכנה

  .ובת אחידה בקערה את השמן עם חמאת הבוטנים והטחינה עד שהופך לתערמערבבים .1

  . את המייפל ומאחדיםמוסיפים .2

  .יפס והמלח ומבליעים היטב ליצירת בצק רך ונעים'צ/  השוקולד הקצוץ, את הקמחמוסיפים .3

  . עוגיה לחברתהןכדאי לרווח מעט בי.  מרופדת בנייר אפייהית עיגולים פחוסים ומניחים על תבניוצרים .4

  . מעלות170 ב דקות 10-15  אופים .5

 .על גבי רשת מצננים ומוציאים .6

 ! בכלי אטום ואוכלים לבריאות ובהנאהשומרים .7

  

    שחר סמיט

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

 ..."נפתח לב אל לב יחד"

 הזכרנו השאר בין. וכלכלית חינוכית) הנוער חברת (חן בנקודת הנעשה על דיווח מסרנו האחרונה החברים באסיפת

  . האחרות הפנימיות מכל הגדול ייחודנו שזהו כיוון, לקיבוץ יותר משמעותיות חיבור נקודות לחפש רצוננו את

 המוכנים חברים קבוצת -" נאמנים חבר "מעין ליצור הצעה הוצעה ואף, מאד זו מגמה ניכרה הדוברים בין

  . בהעמקתו ולסייע, לקיבוץ הנוער בין הקשר את לעבות ניתן כיצד לחשיבה להתגייס

  . מעוניינים מצד פניות אליה תהיינה אם ונשמח, זו קבוצה לרכז מוכנה פורגס הילה

 שלומי עפר                    



8  

 'ב פרק -הזמן מנהרת

 בין למצוא הוא מצפה ומה. המקודש כהרגלו בצהריים ששי ביום, סעד קיבוץ עלון את היישוב מן אדם לו פותח

 צום בעניין הלכות תקציר, )? (ישראל מקרקעי במנהל בירוקרטית תקלה עקב בקלפי חוזרת להצבעה בקשה? דפיו

  ?  השיניים מרפאת מטעם נוספת הודעה ואולי, גדליה

 יהודה ,ל"ז אבא של עטו פרי יומין-עתיק שיר -  גנוזה מרגלית לה מסתתרת העלון דפי בין! שכזו הפתעה -  והנה

 מתאר, אבא של כישרונו כמיטב -והשיר. הכירוהו לא הגדולים אחיי שגם ודומני, קיומו על ידעתי שלא, ט"בר

 או החמישים שנות בסוף אז אי, רחוקים בימים"...) העירה להיכנס" :לכך קרא אבא (הגדולה לעיר קניות מסע

, זוכרת אינני הנחות המעניקים -  הקיבוץ של פתקים באמצעות הקניות חוויית תיאור את. השישים שנות ראשית

  ...היטב היטב זאת זוכרות קיבוצנו וותיקות אך -  אבא מזכיר אותן החנויות שמות את גם כמו

 בין רגליו כיתת הרבה בסבלנותו ואבא, לקניות יחדיו נוסעים היו ל"ז ואמא שאבא העובדה לי זכורה היטב

 בעלי בינינו הזוג- בני הם היכן. (אמא של גזרתה את בדיוק ההולם" קוסטיום"ה נמצא אשר עד השונות החנויות

 היא כאשר, בשבת אמא של האצילית בהופעתה היה גאה כמה) ?נשותיהם עם שכאלו קניות מסעותל סבלנות

 פאולה מסבתא במתנה שקיבלה עדינה זהב בסיכת ומתקשטת, החדשה הכחולה החליפה את לראשונה לובשת

 ל"ז יעקב ודוד תמר דודה -דן בשיכון דודינו אצל בביקור כלל בדרך חותמים היו הקניות מסע את. שלנו הייקית

 מאושר היה לא ונקניקיות פתיתים סעודת על, ושם -  בקיבוץ הרבים מביקוריהם ינולוותיק היטב הזכורים

  .ובהומור בפשטות חייו שמחת את השר המשורר מאבינו

 אלתרמן איך הביטו. הגדולים משוררינו של החריזה כישרון על רבה בהתפעלות תמיד דיבר אבא: קטן זיכרון ועוד

 קונצרטינה "נשכח הבלתי בשיר..." ( רוטינה מיני כל / אנגינה../ זוטר לא / סניטר / מינה מרת / קרנטינה "חורז

 קטן חריזה תרגיל כאן לעצמו ערך שאבא לי נדמה). גורליצקי ואילי עטרי יונה של המופלא בביצועם" וגיטרה

  "...דולורוזה ויה"ה עם" טרומבוזה"ה את או, "פפיטה"ה בד עם" גיטה סבתא "את כשחרז

 שמצאה היקרה קום לכרמלה? קיבוצנו של" וירא "פרשת מעלון הזה והעושר האושר כל על ברכה למי תודה ולמי

 המיתולוגי" הקניות מרכז", שלוימיק ולבעלה, אבא של ידו- כתב את מיד זיהתה, הלהקה שירי דפי בין השיר את

 משלה הוסיפה ואף לדפוס השיר הבאת על טרחה כרמלה. הגדולה לעיר למסעותינו יצאנו ברכבו אשר, סעד של

  . רחוקים ימים אותם של והחוויות המקומות, השמות את המסביר העשיר מונחיםה מילוןל

  , ל"ז ואמא אבא של בידיהם שוב אוחזים כשאנו, בנימין לנחלת נעים מסע על העלון ולעורך, לכם תודה תודה

  ...הזמן במנהרת

 רפל חגית

  .ברוך זכרו יהי. אבא של ההולדת יום יחול, בכסלו' ב, הקרוב ששי ביום

 

 לחנוכה רכבים הזמנת

  )11/12/16 ראשון יום (כסלו א"י דע להזמין יש לחנוכה רכבים

  .ל"הנ התאריך לאחר שיוזמנו רכבים לשיבוץ התחייבות אין

  .בלבד פנוי מקום ב"ע גדולים רכבים

 רכב סדרן, בברכה
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 הנין להולדת טוב מזל גיטמן ללאה

 מילר ולעופר ליעל בן, מילר ולדובי למירי נכד

 !ואושר לבריאות שתזכי

 המצווה בת רגלל טוב מזל לנדאו לשקד

 !ונחת לאושר שתזכו, המשפחה ולכל ולנחום לעידית

  קסלר ולשחף שלמה לשלו

  ל"לצה גיוסכם לרגל ברכות

 ערך ובעל משמעותי משירות ותיהנו ַחִיל לעשות שתזכו

 סעד וקהילת ש"חומ צוות 

 הנכד קסון ולכל המשפחה מזל טוב לרגל נישואי 'לשרה ג

 ל הודיה"קסון עב' בנם של אפרת ואיתן ג–נעם 

 !שתזכו לאושר ונחת

 המשפחה ולכל גולד ליוכבד

 שקד ל"עב גולד ויוסי מרב של בנם נדב הנכד נישואי לרגל טוב מזל

 !ונחת שמחה להרבה שתזכו

 ילדים ספרייתמ הודעה

  .בריאותיות מסיבות ,מהספרייה מסוימת לתקופה אעדר-  28/11ה מרחשוון ז"כ שני מיום החל

  .כרגיל התורנות תתקיים בשבתו מצומצמת בצורה פתוחה תהיה ספרייהה

  .שמגיעים לפני פתוחה שהיא ולוודא להתקשר מומלץ

 מלי


