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פרשת מטות – מסעי
"והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שם רצח מכה נפש בשגגה" (ל"ה ,י"א).
הרוצח בשוגג מתואר בספר שמות כאדם "אשר לא צדה והאלקים אנה לידו".
פסוק זה עורר את תמיהת קדמונינו :היתכן שה' יכשיל אדם ברצח שוגג?
על שאלה זו ענה רבי שמעון בן לקיש :כאשר אמר משל הקדמוני 'מרשעים יצא רשע' ,במה
הכתוב מדבר? בשני בני אדם שהרגו את הנפש ,אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד ולשניהם
אין עדים .הקב"ה מזמינם לפונדק אחד זה שהרג בשוגג יורד בסולם ונופל על הרוצח והורגו.
נמצא שזה שהרג במזיד נהרג וזה שהרג בשוגג גולה".
בדרך זו בטאו חכמינו את אמונתם העמוקה בשלטון הצדק בעולם ,שמעניש אדם על כל
חטא אף אם הוא נעשה בחדרי חדרים.
(מתוך מעיין האגדה א .ארזי)
---------------------------------------------------------------------------------------------פרשת שבוע – שקמה כספי-יניב
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לצאת מהטראומה
"ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד( "..ל"ב ,א') ,בני גד ובני ראובן שהצליחו בעסקיהם וצברו להם
מקנה רב ועושר ,פונים למשה בהצעה הוגנת ומעשית  -לקבל נחלה שתתאים לצרכיהם.
מדובר בעסקת  WIN - WINשהיא כדאית לכולם .לא רק שאינה באה על חשבון השבטים האחרים ,אלא אף
מפנה להם שטחים נרחבים בתחומי הארץ.
הם מבינים את רגישות בקשתם לקבל נחלה מחוץ לשטחה של ארץ ישראל ,ולפיכך פונים אל משה בזהירות,
בכבוד רב ובענווה" :ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעבירנו את הירדן"..
(ל"ב ,ה').
אולם משה מגיב לבקשה בשלילה קיצונית ,נוזף בהם ואף מוכיח אותם.." :ולמה תניאון את לב בני ישראל ..כה
עשו אבתיכם ..ויחר אף ה' ..והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים ..ושחתם לכל העם הזה".
(ז'-ט"ו).
משה אינו עונה לבקשתם באופן ענייני שיספק פיתרון לבעיה שהתעוררה .הוא אף אינו משיב ב "כן או לא" – "יש
עסקה או אין עסקה" .תחת זאת ,הוא פורק עליהם מטען רגשי עצום – אש וגופרית...
מדוע? מדוע הוא אינו קשוב להם כשם שהיה קשוב קודם לכן לבנות צלפחד ,בעמידתן ובדרישתן לחרוג ממסגרת
הכללים הברורים לחלוקת הנחלות?? מדוע עוררה בקשתם התנגדות כה חריפה כדוגמת המשפט" :תרבות אנשים
חטאים"??? מה התעורר אצל משה שגרם לו להגיב בצורה כה חריפה?
נראה שמשה חשש מתחבולה מתוחכמת ...משה שנשא עליו את טראומת "חטא המרגלים" ,חושש שגם הם
'מתחבלים' את כניסתם לארץ ונושא המקנה הרב ,משמש להם כתירוץ .הוא חושש מזריעת דמורליזציה מדבקת
בעם ממש כמו בפעם הקודמת .נקודה זו עלולה להיות תחילתה של התרופפות האחדות והתפוררות הצבא עוד
לפני היציאה לקרב הראשון .כמי ש 'נכווה ברותחין' ,הוא נזהר שלא ליפול שוב.
בני גד ובני ראובן ,קולטים בחושיהם המחודדים את הטראומה שהתעוררה זה עתה ,ומטפלים בה במיומנות
ובזריזות .הם מציעים לפעול בצורה הפוכה לגמרי מזו של המרגלים ואגב כך לשחרר את משה ואת העם
מהטראומה הלאומית.
במקום ההימנעות והדמורליזציה שזרעו המרגלים בפעם הקודמת ,הם מציעים לו להיות בעצמם החלוצים לפני
המחנה ובכך לסחוף את העם בצדקת הדרך" :ואנחנו נחלץ חֻ שים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל
מקומם( "..י"ז).
כאנשי מעשה ,הם 'חותרים לעיסקה' ומעריכים שמחירה יהיה גבוה במיוחד .הם מבינים שבניגוד לבנות צלפחד
שביקשו בכל מאודן להשתקע בתחומי הארץ ,בבקשתם להישאר בגלות – ידם תהיה על התחתונה .לא נותר להם
אלא לתת את הבטחתם למשה במילה ברורה" :לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש את נחלתו" (י"ט).
יורם קימלמן
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עשור לפטירתו של אריה קרול ז"ל
בשבת האחרונה ,התכנסנו בקיבוץ ,משפחת קרול המורחבת ,כמעט מאה איש .בנות ,נכדים ,נינים וסילויה ,כדי
לציין עשור לפטירתו של אבינו.
ראשית ,יש לציין את הכנסת האורחים הנפלאה של חברי סעד .תודה מיוחדת לאירית בר"ט ,האחראית על
הקומפלקס חד"א והאוכל לשבת .הכל היה בנדיבות .חדר האוכל המרווח איפשר לנו לנהל בו את כל השבת.
התאפשר לנכדינו להתרוצץ ולהשתולל ,ואולי אפילו סבא אריה לא היה כ"כ מתרגש מזה (ממש אולי) .בית הנוער
היה לנו נוח ונעים ,אכסניה נפלאה .תודה לחברים שנסעו ,ונתנו לנו את ביתם באהבה רבה.
בתפילה שמחנו מאד להיזכר ב"שבתות" של הקיבוץ ובאנשים הנעימים שהיה כיף גדול לפגוש ולשוחח.
במהלך השבת ,מתוך סיפורים על אבא ,הצליחו הנכדים להכיר ולהתחבר אל הסבא ,שחלקם לא זכו להכיר.
כרמלה סיפרה לנו על הקומונר הראשון בירושלים ,שהעלה את סניף בנ"ע בבירה על המפה .על מחנה בנ"ע עקיבא
הראשון שאבא ניהל עם כל הקשיים מסביב .על ארגון גרעין ז' להכשרה בטירת צבי ,ושכנוע של נערים בני 61
לעזוב לימודים ולבוא להכשרה והגשמה בקיבוץ .על המפגש הנועז עם בן גוריון ,הקמת סעד ,כאשר החוט המקשר
הנו לקיחת אחריות על עם ישראל.
הזכרנו את המפגש המרגש של אבא עם אחיותיו ברוסיה ,לאחר נתק של  33שנה .את "סיפור הטלית" ,הסיפור
המכונן של מפעל החיים האדיר של אבא .על השליחים וירידי הספרים ,על החזרת היהדות ליהודי רוסיה
והעלאתם ארצה .על סיפור המפגש השני עם בן גוריון ,בנוגע ליהדות רוסיה .במפגש זה ,לאחר ששמע את רשמיו
של אבא מהביקור ברוסיה ,והצפי לעלייתם של אלפי יהודים ,אמר לו בן גוריון ,שהוא ידע שהוא "משוגע" ,אבל
לא עד כדי כך .אף על פי כן עזר לו בן גוריון ,לעבוד בנתיב ולהוציא את רעיונותיו מהכוח אל הפועל.
בשבת עצמה ,הייתה אחוות בני דודים ושמחה של מפגש חברים .הנכדים הגדולים שתפו מזיכרונותיהם על
הקשרים עם סבא .סילויה הוסיפה לנו סיפורים .שולית שיתפה מהטיול שלהם למוסקבה ועל ההרגשה המיוחדת
והמדהימה כאשר ביקרו בבית הכנסת היהודי הגדול ,ודמיינו את אלפי היהודים מתקבצים סביב השליחים מא"י.
הביקור במלון מטרופול ,ומקומות נוספים ,בהם אבא היה אל מול עיניהם.
ב"ה הנכדים ממשיכים בלקיחת אחריות על כלל ישראל .בצבא ,בהתיישבות ,בחקלאות ,בקירוב לבבות,
בהתמודדות עם בעיות חברה ,ועוד.
לאריה יש נכד אחד הקרוי על שמו ועוד  4נינים הקרויים על שמו.
שוב תודה רבה לקיבוץ סעד על הרגשת הבית החמה.
בנות קרול ,בשם המשפחה המורחבת.

תיקונים קלים לבעלי כפתור מצוקה – קהילה תומכת
אב הקהילה ,מיכאל מן המועצה יבוא לתקן תיקונים קלים ביום ב' ,ז באב []7.61
מי שיש לו כפתור מצוקה ומעונין בתיקון כזה מתבקש לשים פתק בתא דואר של חנוש שנון
עד יום א' ג באב [ 6]7.61אחרי תאריך זה מיכאל יהיה בחופשה.
חנוש
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...ולהתחיל מבראשית  -חוויות והתרגשויות בסיום מיזם 929
ביום רביעי השבוע הסתיים המיזם שיזם הרב ד"ר בני לאו ,קריאת כל התנ"ך פרק אחרי פרק מבראשית ועד סוף
דברי הימים בכל ימי השבוע מלבד ימים ששי ושבת .התוכנית המקורית ,כפי שאני זוכרת אותה ,הייתה לסיים
ביום העצמאות השבעים למדינה ,אבל תכניות לחוד וביצועים לחוד ,עברנו קצת את יום העצמאות אבל סיימנו.
כמובן התחלנו מספר בראשית ובזכות כך עיינתי שוב בספרים של סבי ז"ל "מאדם עד נח" ו"מנח עד אברהם",
וכשהגענו לספר שמות שוב התענגתי על הספר "פירוש על ספר שמות" של סבא ז"ל .המשכתי כל יום בקריאה
וכשהיו דברים המבקשים פירוש עיינתי בכל המפרשים ,גם של מורי ז"ל פרופסור מאיר וייס .כמובן שהפירוש של
אליה שמואל הרטום ז"ל דוד של אבי( ,הנקרא בטעות פירוש קאסוטו) היה מונח לפניי ולא פעם תשובתו לקושי
הייתה המספקת ביותר.
בימי שישי הקשבתי לתוכנית שהייתה בטלוויזיה ובה השתתפו מפרשים שונים וכך הכרתי פרשנים ומשוררים
שהשתתפו בתוכנית ,המנחה רחל פרנקל (אמא של נפתלי פרנקל הי"ד) הייתה מעולה ,כשהתחלפה המנחה החדשה
הפריעה לי בהנחיית השידור והפסקתי להקשיב לתוכנית.
היות ואינני בקיאה ברזי המרשתת לא ידעתי שיש אתר מעולה ,מצד אחד כל הפרק היומי עם פירושו של בן כיתתי
הרב עדין שטיינזלץ ,וכן הפרק מוקרא בקול ,תקציר הפרק ופירושים שונים .כשהגענו לספר איוב ,היה לי חשוב
להבין ,אם המפרשים של ימינו את הטרגדיה ,הוויכוחים עם הרעים (חברים) והסיכום משתלבים עם מה ששמעתי
ממורי פרופסור וייס כשלמדתי בתיכון .פתחתי את דבריו של בני לאו והתענגתי על הצירוף המדהים .ומאז שמעתי
אותו בכל יום.
באמצע הקריאה של דברי הימים א' בפרק י"א פסוק אחד הפתיע אותי וריגש . -יוֹאֵ ל אֲ ִחי נתן (פסוק ל"ח).
המשכתי את קריאת דברי הימים והחלק ההיסטורי וההשוואתי לספרי מלכים ולנביאים שערך בכל יום בני לאו,
היה מרתק .מה שמדהים בספר דברי הימים היא כמות השמות הנמצאים שם .כל הצעירים המחפשים שם מיוחד
לילדיהם יכולים למצוא שם שפע.
תמיד אפשר לא רק לקרוא וללמוד אלא גם להסיק מסקנות ,דווקא בדברי הימים בולטים המלכים שעשו הישר
בעיני ה' ותוגמלו מול אויבים ,האם גם בימינו היה טוב יותר אילו כל העם היה הולך בדרכי ה' כמו אצל המלכים
הצדיקים? השאלה כמובן נותרת פתוחה.
ועכשיו מה? האם נתחיל שוב מבראשית?
שבת שלום לכולם ולמידה טובה ומהנה.
שושנה קאסוטו-עברון

להדסה וחנן גולן מזל טוב להולדת הנינה
בת למרים ויאיר פטרובר נכדה לדבי ודוד גולן
איחולים לשמחות ולנחת!
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אנשי "תג מאיר" באים להזדהות עם תושבי העוטף ועם חברי סעד
רשמו לפניכם את התאריך:
יום שלישי ,י"ב באב 287.7.4 ,בשעות אחר-הצהריים
ביום זה יגיעו לסעד אנשי תנועת "תג מאיר" הפועלים לסובלנות בין-דתית ולהכרה בכבוד "האחרים" בתוכנו.
הם באים להזדהות עמנו על רקע השריפות והמתיחות הביטחונית ,ויזמו נטיעת עצים בסעד( .בימים אלו הקק"ל
אינה מתירה נטיעות בחורשות וביערות סביבנו ,כיוון שאין דרך להשקות את השתילים הרכים) .אנשי התנועה
תרמו ישירות לסעד למען חפירת הגומות לעצים ,ורכישת ומערכת השקייה  -בעלות של למעלה מ ,₪ 05.111 -ועל
כך נתונה להם תודתנו.
בתוכנית


נטיעות ליד כביש הכניסה החדש של סעד ,סמוך לחממות לכיוון סייפן ,בחסות גנני  -הנוי שלנו( .כמובן
יינקטו אמצעי ביטחון ובטיחות באיזור).



טקס קצר בהשתתפות נציגי סעד ונציג התנועה דורון שבתאי מנתיבות.



פעילות לילדים המתאימה לגיל בית הספר היסודי -תרומת הקק"ל.



פינת יצירה -כתיבת תפילות לצמיחת העצים ולשלום המדינה ,על גבי דגלונים שאותם ייקחו הילדים עמם
הביתה.

נשמח להשתתפות של חברים ,תושבים וילדים רבים ככל האפשר ,לאות הזדהות עם המזדהים עמנו777
ניתן להזמין גם בנים ונכדים המתגוררים מחוץ לסעד .כל אשר ידבנו לבו -מוזמן בשמחה.
אפשר גם לתרום למען הפרוייקט באתר מימון ההמונים של התנועה.
להתראות!
עובדי ענף הנוי ,הנהלת הקהילה ,ועדת תרבות ,ובשם התנועה  -חגית רפל/מקשרת.

לחן וייטב כהן מזל טוב להולדת הבת
ללאה ואבי הלפרין ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ונחת!
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לשאלת דרך בחירת בעלי תפקידים בסעד
פעם נוספת במהלך בחירת מנהל הקהילה /אגודה החדש ,באסיפת החברים ביום ראשון ,עלתה במלוא תוקפה
שאלת "הבחירה" במועמד יחיד בעד ונגד ,ולא בחירה בין יותר מחלופה אחת!
אין ספק שיש היגיון רב בשאלה ,שהרי מהותה של בחירה היא ,העדפה אישית של בוחר/ת מבין לפחות שתי
חלופות אפשרויות.
והנה בניגוד לנאמר בפתיח ,המזכירות החליטה שוב (ולטעמי בצדק – ראו בהמשך) להציג מועמד אחד בלבד ,ושוב
נאלץ המזכיר להשיב ,על תמיהה של חלק מהנוכחים באסיפה בנדון.
אנסה אם כן להציג את עמדתי:
בשנים האחרונות אנחנו מנסים ,לשדרג מקצועית את דרך בחירת המועמדים לתפקידים בקיבוץ ( ,ובמיוחד אלו
המרכזיים שבהם ) .חשב מי שחשב ,שעולם ההשמה הפך למקצוע ,המבוסס על אדנים מקצועיים של הגדרת
תפקיד נכונה ,פרסום מכרז נכון ,מיון ראשוני של מועמדים ,צמצום רשימת המועמדים למספר מועט של
המובחרים שבהם ,סיוע מקצועי בדמות גרפולוגיה ,ראיונות עומק ,בירור במקומות עבודה קודמים של המועמדים
ועוד.
בסעד בחרנו בשנים האחרונות למנות צוות איתור ,שתפקידו ואחריותו היא לנהל את התהליך כפי שתואר ,בדרך
הכי מקצועית שניתן( ,כולל סיוע חיצוני של מי שזהו תחום התמחותו) עד לבחירה של הגוף המוביל (מזכירות,
הנהלת משק ,הנהלת קהילה) על מועמד/ת נבחרים להמלצה לאסיפה.
אם נתייחס לשם דוגמא לבחירת מנהל הקהילה החדש ,צוות האיתור עשה את עבודתו לאורך זמן רב ,ובסופו של
דבר אחרי התהליך כולו ,נותרו שני מועמדים שמתוכם המליצה המזכירות על מועמד נבחר לאסיפה.
ומכאן לשאלות שלי:
האם הנוכחים באסיפה ,מניחים כי בדיון של שעה ,כולל הצגת המועמדים על ידי עצמם ,ובסיוע שאלות ,ניתן
להגיע לבחירה מושכלת? (האם אנחנו רוצים חלילה "עימות טלוויזיוני" בין מועמדים).
האם החברים חושבים שנכון להציג לציבור תוצאות חסויות של בדיקות גרפולוגיות למשל?
האם מישהו מחברינו חושב ,שלא נכון שהמזכירות ,שהיא הגוף העליון שמנהל את הקיבוץ ,תמליץ על מועמד
נבחר ,ותותיר זאת לציבור?
האם באמת לו היו מוצגים בפני האסיפה ,שני מועמדים ולא אחד ,בחירת החברים הייתה בניגוד להמלצת
המזכירות?
בקיצור – נכון שהתחושה לא ממש נוחה בהליך כזה ,וזכורות לנו אמירות של "אנחנו בסה"כ חותמת גומי"
וכדומה! ובכל זאת מבין חלופות הבחירה שעומדות בפנינו ,נראה לי שהדרך שבחרנו בה ,היא הנכונה יותר ,מה
עוד שהמזכירות גם נושאת בעיקר האחריות ,באשר לתוצאות הבחירות.
אני מקווה שהובנתי נכון ,וכך אולי יקבלו החברים ביתר קלות את ההליך שבחרנו בו.
בוקי בר"ט
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גרעין צבר  - 8102עדכונים
בעוד כחודש וחצי יגיעו לסעד חברי גרעין צבר .זהו המחזור השלישי שמתארח אצלנו ואנו נרגשות מאוד לקראתו!
השנה נקבל גרעין גדול במיוחד 03 -חניכים משלוש יבשות -ומשבע מדינות שונות שעולים לארץ על -מנת להתגייס
לצבא ואח"כ לחיות כאן כאזרחים .בשונה משנים קודמות ,השנה יהיו יותר בנות מבנים! חניכי הגרעין שלנו הם
חלק מקבוצה בת כשלוש מאות חניכים שיגיעו הקיץ עם תכנית "גרעין צבר" של תנועת הצופים בשיתוף התנועה
הקיבוצית והקבה"ד והם יחולקו לארבעה עשר גרעינים בקיבוצים בכל רחבי הארץ וכן במרכז הקליטה ברעננה.
כזכור ,החניכים מגיעים אלינו באמצע אוגוסט ,יבלו כשלושה חודשים באולפן עברית ובמקביל יערכו את כל
ההליכים הנדרשים לקראת החיול .בזמן הזה הם ילמדו גם על החברה הישראלית ,יהדות ,ציונות והצבא .לקראת
תום התקופה נערוך טיול גיוס מצ'ופר ובנובמבר הם מתחילים להתגייס -כל אחת ואחד על פי כישוריו ויכולותיו.
לירן יניב יעזור לנו בשלב הקליטה כמדריך חברתי ויתרום לקבוצה מן הידע והיכולות שלו .כמו כן ,יצטרפו אלינו
עוד שתי משק"יות שיכינו את החניכים בכל הקשור לגיוס ויעזרו במשימות השונות.
במהלך פרק הזמן הזה (הנקרא פרק קליטה) החניכים יחולקו למשפחות מארחות .המוטו של התכנית הוא
"משפחה לכל החיים" ותפקידן של המשפחות המארחות הוא להוות בית נוסף לחניכים מתחילת התכנית ועד
כמה שנדרש (חניכים רבים מגרעין  1322עדיין מגיעים לכאן לשבתות ומצויים בקשר רציף עם המשפחה המארחת
שלהם).
רבים וטובים מסייעים לנו בתקופת ההכנה לקראת הגעת הקבוצה ,אם בשיפוץ וארגון המבנה ,אם בחשיבה
ובהתאמה של התכנית לתנאים הנוכחיים בסעד .לכולם אנו מבקשות להודות גם כאן.
ביום ראשון ,ג באב  2..7נקיים ערב הסברה למשפחות המבקשות לארח חניכים .הערב יערך במועדון לחבר בשעה
 .12:33אנו זקוקים לעוד מספר משפחות מארחות .אם אתם רוצים לארח או מתלבטים ורוצים לשמוע עוד על
תפקידן של המשפחות ,אתם מוזמנים להגיע.
בכל שאלה ,אנו כאן לרשותכם.
אורלי וידס ורונית ברט

הודעות מוועדת תרבות
ערב ט"ו באב  -יתקיים ביום חמישי ,י"ד באב .1..7 ,הערב יהיה משותף עם שכנינו מעלומים.
נשמע שירי אהבה שיבוצעו ע"י הרכב משותף של אנשי עלומים וסעד ,עם נגיעות של חיבורים
וקשרים משותפים ...קפה ומאפה ילוו את הערב אשר יתקיים על הדשא ליד מועדון לחבר.
הקרנה חגיגית משותפת של קליפ "הקול של כוווווווולם"  -תתקיים בקרוב ,פרטים נוספים בהמשך.
נא רשמו ביומנים.
ו .תרבות
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סיום חגיגי בבית הספר דע"ת
ביום רביעי האחרון ,כ"ח בתמוז ,זכינו לסיים באירוע חגיגי של תלמידים והורים בבית הספר דע"ת ,את הסבב
הראשון של לימוד התנ"ך במסגרת מיזם .929
לפני שלוש וחצי שנים התחיל לימוד התנ"ך (פרק בכל יום בימים א' -ה' כל שבוע) ביוזמת הרב בני לאו (שעומד עד
היום בראש המיזם) ואבי וורצמן ,שלפי זכרוני שימש אז כסגן שר החינוך.
מאז ,התחלנו ללמוד כל בוקר ב( 04:70 -עשרים דקות לפני תחילת יום הלימודים) במשרדי ,את הפרק היומי
בתנ"ך .כל בוקר מגיעים למשרדי בין חמישה לחמישה עשר ילדים ,ויחד אנחנו לומדים את הפרק ברבע שעה.
אתמול התכנסו יחד הילדים המתמידים והוריהם (בהם שבע משפחות מסעד) וחגגנו בהתרגשות את סיום הלימוד
של כ"ד הספרים .לאירוע הגיע גם רון אבנית ,שהוזמן ע"י הילדים ,אשר שמר על המסורת ולמד איתם בשנה בה
אני הייתי בשבתון.
ביום ראשון הקרוב ,ג' במנחם אב ,נתחיל בע"ה שוב את פרק א' בבראשית .מוזמנים להצטרף! זה כדאי!
יחזקאל לנדאו

קפה  07חוזר!
לבני -+ 07
ביום שלישי הקרוב ,ה' אב 7474 ,בשעה  74:00יתקיים במועדון לחבר "קפה !"40
פעילות משותפת עם ילדי החטיבה.
בתוכנית :בית-קפה בהובלת החטיביסטים ,משחק משותף ואווירה טובה!
מזמינים אתכם לערב שכולו חיבור!
מצפים לראותכם -החטיביסטים

לרחל ושי אבירם מזל טוב לרגל נישואי הנכד
אלון  -בנם של יפתח ושירלי אבירם עב"ל ליר
איחולים לשמחות ולנחת!

לאירית ולבוקי בר"ט מזל טוב להולדת הנכדה
בת לעינת ומתן בר"ט
איחולים לשמחות ולנחת!
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על הקשר ההדוק שבין העלון לבין קוראיו
כיצד בכל שבוע נולד עלון?? מהיכן מגיע החומר? איך עורך העלון יודע את מי לברך במזל טוב ,או להבדיל ,לנחם
במודעת אבל?
התשובה :אתם קוראי העלון!
אתם  -אלו שמעדכנים אותי .אתם  -אלו שכותבים את המאמרים המיועדים לפרסום .אתם  -אלו שמעבירים
מודעות ,עדכונים ,תזכורות ,ידיעות ואפילו שירים.
ובמילים פשוטות העלון הקיבוצי ,להבדיל מעיתון רגיל ,מותנה בשיתוף פעולה אקטיבי מצד הקוראים.
"..לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי( "..עמוס ז') :ולכן כל מי שחושב שראוי לפרסם ידיעה או איחול מכל סוג,
מתבקש להעבירו אליי במייל  alim@saad.org.ilכקובץ וורד מצורף ,ולא כחלק מהמייל (פתח לטעויות ותקלות).
את הקובץ נא לשלוח רק באמצעות המחשב ולא הסמרטפון (פתח לתקלות גרפיות) וכן לא כהודעת ווטסאפ.
לאלו הנאלצים להעביר חומר מודפס על נייר או בכתב יד – ניתן להניח על שולחני (הצדדי) בספרייה – עם פרטים
מזהים בגוף החומר ,כך שאדע מי העביר את הדף ולתאם את הפרסום מולו.
לאחר העברת החומר – נא לעדכן אותי באמצעות מסרון שהחומר נמצא בידיי ולקבל על כך אישור.
יורם קימלמן
-----------------------------------------

מונדיאל (או)Mont de-El :
כ"ב או ִֹתּיוֹת
ירה
ִמ ְתרו ְֹצצוֹת ַאחַ ר נְקֻ ָּדה זְ עִ ָּ
ָּלגַעַ ת בָּ ּה ְמבַ ְקׁשוֹת
ַרק בְ ַרגְ לָּן ,בַ ָּקצֶ ה
לְ מַ שֵּׁ ׁש
לְ ִה ְת ָּק ֵּׁרב לַשַ עַ ר
לִ ְמצוֹת מֵּׁ הַ גָּבִ יעַ ִטפָּ ה ַאחַ ת
לְ הַ ְרווֹת ִצמָּ אוֹן
לְ -ד' ׁשָּ נִ ים ׁשֶ ל ִצפִ ּיָּה
ימּיָּה
כְ מ ֹו בַ פְ נִ ִ
ַלעֲלוֹת בְ הַ ר הָּ אֵּׁ -ל
אהרלה אדמנית

