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   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת משפטים

 טלית/זמן תפילין  20:01 נרות הדלקת

 00:00 'שחרית א 20:21 24:00מנחה            

 00:41 (כ"בביה)' שחרית ב  

 03:00 (כ"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 00:81 (תפילה ארוכה) 'שחרית א

 28:00 (א"בחד)' מנחה   א  03:80  'שחרית ב

 20:21 מנחה וערבית 20:11 28:80, 21:80מנחה    

 שקיעה    

 10:20 ערבית 23:02 צאת השבת

 דורית רידר :(0505-קווי מקוצר ,5059393050 -נייד) חות תורניתא 

 תוֶֹנה ְוֹלא ִתְלָחֶצּנּו ְוֵגר ֹלא"
 "ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים ִכי

 ('ב כ"שמות כ)

 מהגרים

 יןחוה אלברשטי: מילים

 
 ,הם נוסעים בעקבות החום

 ,הם נוסעים בעקבות מכתב

 .הם בורחים מאימת בצורת או רעב

 ,הם בורחים משנאת חנם

 .לפעמים מגרשים אותם

 מה שאין לי פה, הם חושבים

 .יהיה לי שם

 ..מהגרים, מהגרים

 הם חולמים בשפה אחת..

 מדברים בשפה שנייה

 .יתה עוד שפהמביאים הב הילדים

 ,בות הבןהם נוסעים בעק

 .והבן בעקבות האב

 הם כמו חלזונות נושאים

 ..ביתם על גב

 

  ההיגוי סיפון על סצנה -ב "מהגרים מגיעים לארה

 7001יולי  ,תצוו אמן של סקיצה מתוך
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 ..רק בריאות

א": מיליםהמופיע צמד " משפטים"בפרשת השבוע  א ְיַרפֵּ  רשות לרפאהניתנה לרופא שמכאן . (ט"י-א"כ) "ְוַרפֹּ

הלשון חוזרת על  .לבריאות האדם ראשון במקרא בדבר מעמדו של הרופאזכור משמעותי וזהו א .(א"ע 'ס ברכות)

 .את הצורך האקטיבי של החולה לפנות לרפואה מידי אדם ולא לסמוך על הנס עצמה ומדגישה

האדם לרפא את  שקיים איסור על בני היתה תקופה הקדומהבהדעה שרווחה  .מסקנה זו אינה מובנת מאליה

 לוהי-העונש האכול להתערב או לסתור את גזרת משמים ואין האדם י גזרה היא מחלהש ההסבר לכך היה .זולתם

 .להתפלל לבורא עולם אלא

סגד לפסל כי העם , במדבר עשה משהש" נחש הנחושת"כתש את  חזקיהו מלך יהודה: ועוד בענייני רפואה ותפילה

הוסיף לו  ה"הקב, נרפאו התפללש לאחר. ועמד למות "שחין"עצמו חלה ב ואה .('ד-ח"י-'ב מלכים) במקום להתפלל

     .(כ-ב-מלכים)שנות חיים  51עוד 

 .ונפטר בשל כך (ב"י-ז"ט-ב"דבה)את התפילה ופנה לרופאים  'עקף, 'יהודה חלה ברגלואסא מלך 

 .לרופאים שאסרו לפנות" האיסיים"ה וביניהם היו כתות 'בית שני'בתקופת 

 .לרפואה שדוגלת בתפילה   Christian science: שנקראת ישנה כת נוצריתבימינו 

ר שכא והפניה לרופא והוא נתנו פטורחריג  רק במקרהו כפתרון ראשון למחלה הקראים מאמינים בתפילהגם  

 .שנפגע אדם הכה אדם

 .83מת משחפת בגיל הוא עצמו . והתנגד לעזרת הרופאים כתרופה למחלה ידד בתפילהצ נחמן מברסלב' ר

 !חיים בשתי דקירות מצילות המסרב להתחסןובעולם ציבור בארץ עדיין ישנו  ,25המאה ה  –בימינו 

ינו עושה את שונאיו אמרו שא .במצרים בארמון המלוכה צלאח אדיןשל אלאפדל בנו  ם היה רופאו של"הרמב

ם "אבל הרמב ,הרופא הקודם היה מטפל בי רק שחליתי ,ךהשיב להם המל. בריא ממילא המלךו עבודתו נאמנה

 .בוטח בו שלי ואניעל כן הוא הרופא  ,תגיעתי איך למנוע את המחלה לפני שמלמד או

 .נועתותירבה ו, וכלואמעיט י, וגזורולם ב:  "בריאות"של המילה אשי תיבות ר: ם"סיסמתו של הרמב

 .נקרא על שמו בחיפה חוליםהשבית  לו בארץ הקודש לכבוד הראוי ם"הרמב זכה

 קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                             

 

 דראש חודש' ב –" שקלים" שבת - משפטים פרשת

  :ספרי תורה לושהמוציאים ש

  .קרואים בפרשה ישהקוראים ש - בראשון

 ".ונסכו"עד .." וביום השבת( "ו"ט-'ט, ח"במדבר כ', פנחס')קרבנות ראש חודש  –בשני 

  .'על נפשותיכם': עד מתחילתה ,'כי תשא'בפרשת ( שקלים)ר קוראים למפטי -לישי בש

  ":שקלים"ל ההפטרה

 , (ז"י-'א, ב"י- ' מלכים ב)" ..נים יהואש במלכובן שבע ש"

 

 

http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/7389942
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 שלוש בנות עשו חיל

 .גנבי אבוקדו  בליל שבת שעבר 2נתפסו  –הדס אייל ואור זיו , נעמה אברהם :בזכות תושייתן של

ברצוננו להודות לבנות על עירנותן ועל כך שבחרו להפעיל את כוחות הביטחון ולהגיב במהירות ובנחישות לקולות 

 .החשודים שנשמעו מאיזור המטע

לאריאל סאסי ולכוחות המשטרה שטיפלו באירוע במהלך ליל השבת במסירות ולאורך , ה גם לליאור איילתוד

 .שעות רבות

והאבוקדו הגנוב שנקטף , נתפסו –הגנבים , נמצא –הרכב המסחרי שהוסווה היטב בין העצים ובו הסחורה הגנובה 

 ".דולב"הושם במיכל  –בחשאי 

 !ראו וכן תעשומהן ת

 צוות המטע

 

 ודש אדר ח

 

 "..אלה אזכרה"

 

 (ה"תשס)ל                                               "יום פטירתה של חברתנו רבקה לוי ז - אדרב' ג

 (ה"תשע)            ל                                  "פטירתו של חברנו מיכאל המל זיום  -באדר' ד

 (ח"תשס)ל                                                  "ר זיום פטירתו של חברנו ברוך ני -אדר ב' ה

 (ב"תשמ)ל                                               "יום פטירתו של חברנו יעקב דרורי ז - אדרב' ה

 (ד"תשס)             ל                                  "יום פטירתו של חברנו יהודה ברט ז - אדרב' ט

 (ה"תשע)            ל                            "פטירתה של חברתנו מרים זהבי זיום  –ב באדר "י

 (ח"תשס)ל                                                   "יום פטירתה של בתנו קרן לוי ז -אדר בד "י

 (ע"תש)ל                                            "זתית כהן ייום פטירתה של חברתנו ג - אדרבז "י

 (ג"נתש)                            ל                 "יום פטירתו של בננו שמוליק קסלר ז - אדרב' כ

 (ע"תש)ל                                   "יחיאל רבלין ז-יום פטירתו של בננו אסף - אדרבא "כ

 (ב"תשע)אביו של דני יום טוב           -ל "פטירתו של אברהם יום טוב ז יום - אדרבד "כ

 (ו"תשע)             ל                        "פטירתה של חברתנו מרים בן צבי זיום  –באדר  ו"כ

 (ט"תשמ)אמא של ריבה זהר             -ל"יום פטירתה של רחל אלפרשטיין ז - אדרבז "כ

 (ו"תשע)          ל                                  "קסון ז'ירתו של חברנו דוד גפט  יום -ז באדר"כ

 (ט"תשע)            ל                "לוין ז( אתו)פטירתה של חברתנו אסתר יום  –ח באדר "כ
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 'ב' חידות א – משפטיםפרשת 

פרשת משפטים מפרטת . הציוויים הבסיסיים שבתורה –במעמד הר סיני שמעו בני ישראל את עשרת הדברות 

, למשל) ומצוות שבין אדם לחבירו( קרבנות, למשל)מצוות שבין אדם למקום : מצוות רבות מתחומים שונים

ומצוות שאפשר לקיים בכל ( עליה לרגל, למשל)מצוות שקשורות למקדש , (לשמור על בעלי החיים שלי שלא יזיקו

פרשת השבוע מראה לנו שהתורה מלווה אותנו בכל (. לעזור לאדם שחמורו קרס באמצע הדרך, למשל)מקום 

 ...לב ולנצל את ההזדמנות צריך רק לשים. תמיד נוכל למצוא מצוה כזו או אחרת. מקום ובכל זמן

 הרב ארי

 המילה האחרונה בפרשה – ל (?מדוע הוא נקרא כך –... חג ה)כינוי לחג הסוכות  – א

כדי שלא , אסור לחפור או לפתוח אותו ברשות הרבים – ב
 יזיק את העוברים ושבים

 ניצבת בכל פתח – מ

למה הוא )מכנה התורה את איסור ריבית כך  – נ בעל חיים שמוזכר בקשר לאיסור אכילת בשר בחלב – ג
 (?נקרא כך

 ( בסוף הפרשה)משה קורא אותו באוזני העם  – ס סור לעשות לו פרוטקציה בבית הדיןא. כינוי לעני – ד

 עובד שש שנים ויוצא לחירות בשנה השביעית – ע מצוה להחזיר חפץ שאבד לבעליו – ה

י ֵתֵצא ֵאׁש : "השלימו – ו ים  _____כִּ יׁש אֹו  ____ֹקצִּ דִּ גָּ
ֶדה ַׁשֵלם ְיׁשַ  ה אֹו ַהשָּ מָּ הַהקָּ ר ֶאת ַהְבֵערָּ  (פרק כב" )ֵלם ַהַמְבעִּ

מדוע הוא  –... ים )כך נקרא ים תיכון בפרשה  – פ
 (?נקרא כך

חרק מעופף שיסייע לעם ישראל במלחמה על  – צ (?למה לא כולם)מצוות עליה לרגל ב חייבים – ז
 הארץ

 ...(חג ה)כינוי לחג השבועות  – ק משלם מי שגנב שור וגם טבח או מכר אותו כך – ח

פעולה שמבצעים באזנו של העבד שלא רוצה  – ר בהמה חולה שעומדת למות ואסורה באכילה – ט
 לצאת לחופשי

 תשלום הגנב על גנבתו – ש יש איסור מיוחד לענות אותו. מי שאין לו אב ואם – י

ְדַבר ֶׁשֶקר : "השלימו – ת אותו למי שאין לומצווה להלוות  – כ  "_____מִּ
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 לפרוייקט בניית בניין הקבע חוגגת עשור ויוצאת "יונתן"מכינת 

ברוח הקיבוץ , יתדוצבאית ייח-מכינה קדם, הוקמה בקיבוץ עלומים, לפני עשר שנים .לחברי קיבוץ סעד היקרים

 . מכם סיועאנו מבקשים לפרט מעט על המכינה ולבקש , לאחר עשור של פעילות, כיום .הדתי

 
 .בוגרים 452-מונים כ: בוגרי המכינה .בנות מכל קצות הארץ 42-בנים ו 91, חניכים 24מונה כיום  :"יונתן"מכינת 

במכינת יונתן נהנים החניכים מארבעה ימי לימוד מלאים בשבוע ומשיעורים קבועים ועבודת צוות  :מרצי המכינה

יניב , גדי וכנרת סמואל, יצחק ואפרת שלומי: לאורך השנים הרצו במכינה)גם עם מרצים מקרב חברי קיבוץ סעד 

 (.רב המכינה הינו הרב ארי סט. שרה עברון ועוד, נתנאל ניימן, עקיבא

 .ש סעד"וגם בנוי וגד, יומיים בשבוע  בענפי קיבוץ עלומים יםעובד "יונתן"מכינת  חניכי במהלך השנים :עבודות

חונכות , איסוף בגדים לנזקקים, לאורך השנים התנדבה המכינה בחונכויות בבית ספר בנתיבות :התנדבויות

 .אישית עם ילדים עם צרכים מיוחדים בשדרות וביקורים קבועים אצל ניצולי שואה

לכל חניך יש חונכות אישית בבית ספר נריה בנים ובנות וכמו כן מתנדבת המכינה בהכנת סלי מזון  :עזרה למועצה

 ".בארות יצחק הישנה"בכל שנה המכינה נותנת את הסיוע הלוגיסטי בארגון כנס  .לנזקקים במועצה

 .לות הצבאבכל חי וקצונהכל החניכים מתגייסים לצבא לשרות מלא כולל יציאה לפיקוד  :שרות צבאי מלא

 
יוצאת לקמפיין גיוס המונים  "יונתן"מכינת , 95-9124אדר  'ד -' ג, שלישי הקרוביםו שני מיםבי :גיוס המונים

הכיל ה צרה מ"המכינה בכיתה אחת אשר ב פועלת ,עד היום .לצורך גיוס כספים לבניית בניין הקבע של המכינה

 .את כלל החניכים והפעילויות

י מחיצה "חניכים עם יכולת למידה בשתי כיתות המפוצלות ע 52-אנו זקוקים למקום גדול אשר ייתן מענה לכ

נמצא ,  ספר תורה שנתרם לטובת המכינה)מקום זה ייתן מענה מכובד למקום התפילה , כמו כן .אולם אחד גדולב

 (.וממתין להכנסתו לבניין הקבע החדש "מעגלים"כרגע בישוב 

 
את העזרה שלכם בתרומה לבניין הקבע כחלק מהשותפות וההבנה שמכינת יונתן היא חלק  אנו מבקשים

 .בכלל וקיבוץ סעד בפרט "הקיבוץ הדתי"ממשפחת 

 

כדי שנוכל להגיע לסכום שלו , י תרומה והפצה של גיוס ההמונים"שלישי ותעזרו לנו ע-תנו בימים שניבואו תהיו א

 .ן בית המדרשיאנו זקוקים לבני

 ,והצלחהבברכה 

 

 

 איציק יבלונסקי

 והנהלתה "יונתן"צוות מכינת 

 . וחניכי ובוגרי המכינה
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 "ספרדי"לנושא הקמת בית כנסת 

מרגיש . זה כמעט לא נעים להביע דעה בנושא, בעלון ף בדברים שנכתבוהנושא נעטלאחר כל המילים הרבות ש

תחילה אעטוף גם אני את דברי בצמר גפן מתקתק : אז רק אציין כמה דברים שבדעתי. קונפורמיסטי-קצת נון

אני גם . ולמזלי אני חושב שאיני צריך הוכחה "..קהילות הספרדים אחינו יוצאי"ואומר שאין בליבי מאום כנגד 

אני אפילו מצליח . ושאר הרגשות העזים שהוצפו" הכמיהה לתפילה בנוסח אבות"יכול להזדהות בהחלט עם 

לנחש מדוע כל זה צף ועלה דווקא בתקופה שבה איש איש סגור עם משפחתו בביתו ומנותק לזמן ממושך  

 .ולפיכך גם ממורשתם ותפילתם מאבותיו האמיתיים

או הרי שאין להם צורך באישורי  –אם גושפנקא לכל הרגשות האמורים לעיל  ?מבקשים המבקשים בעצם מה אז

הרי הרשות נתונה והמעשה כבר  -ם  יהאם רשות ליצירת מסגרת לתפילה בנוסח אבות. של מי מהקהל הקדוש

 . רבבתפילות חג וימים נוראים בהשתתפות קהל  –נעשה 

בסאבטקסט זוהי הצהרת בדלנות של חלק . הקמת בית כנסת נוסף בסעדהנושא האמיתי הוא שכנראה ? אלא מאי

 .תרבותיות-רבתחת אצטלה של ליברליזם ו, ילהמהציבור בקה

בוודאי תוסכם "ו" המובנת"מהמסקנה  היא הפוכה לחלוטיןאני סבור שהמסקנה העולה מהדברים שנכתבו בעלון 

המהווים אבן שואבת וכיכר שוק  מעט מאד מוסדות מרכזייםבקהילה שנותרו לה : (הציטוטים מהעלון) "על כולנו

לתפילה ברוב  ,ויפה שעה אחת קודם ,אלא רצוי לחזור, בית כנסת נוסףהדבר האחרון שרצוי וצריך זה , קהילתית

  .עם במקום אחד בקיבוץ

רצוי שכל חבר קהילה ירגיש האם  !מוכרחים -? כנסת האם צריך לפתור את מצוקת הישיבה בשבתות וחגים בבית

 !כדאי מאד - ?בנוח בבית הכנסת של הקהילה

חד משמעית כן ? האם יש לאפשר פתרונות נוספים לתפילה למי שלא מצליח לחוש התעלות בתפילה בבית הכנסת

תפילות חגים , סליחות בנוסח עדות המזרח, תפילת נשים, תפילה שוויונית , מניין קרליבך: כאמור, ויוכיחו –

כל אחת מהללו וודאי מייצגת ומציפה רגשות עזים וכמיהה  .ובוודאי שכחתי עוד ..בנוסחים שוניםוימים נוראים 

וגם ( גם אצלי)גם מניינים שכונתיים צוברים פופולריות בשנה האחרונה  .למורשת אבות או תרבות נכספת כלשהי

 ".חיבור חזק ומשמעותי בין המתפללים"מעריך שנוצר בהם אני 

. לצד התפילה המרכזית והקבועה –היופי שבקהילה שלנו שהיא מאפשרת את המקום לכל אחת מהקבוצות הללו 

 –על כן נאמר . הקיום לצד בית הכנסת המרכזי לא הופך את קבוצת המתפללים לנחותה או לחשובה פחות

ובוודאי שזה לא . במסגרת קהילתיתלא  –בית כנסת נפרד באופן קבוע . בהחלט –" 'לחבק וכו, להכיל, לאפשר"

 .בעת הזו כלכלי של הקהילהבראש סדר העדיפויות ה

(. זה קיים כבר שנים רבות –כאמור )פתרונות ספציפיים לקבוצות המבקשות תפילה או טקס מיוחד  ? אז מה כן

ולא נתקלתי , אגב גם זה מתקיים כבר זמן רב)אהלן וסהלן  -שילוב נוסחים שונים בתפילות בבית הכנסת המרכזי  

הרי אנחנו מדברים , בואו)תפילה בשבתות  .(עדיין שרוגמים באתרוגים מפטיר בתימנית או חזן המסלסל בקולו

 ?  למה לא –בנוסח החזן ( רק על שבתות

הבעיות הפיזיות שהוזכרו כדי לתת פתרון לחלק מ, יש חשיבות לקידום והמשך עבודת צוות הרחבת בית הכנסת

 .לעיל

 -"איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק" :בברכת

 קסון'תדהר ג      
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 סיבוב רביעי -גרעין צבר

 . כבר התפזר ברובו 8102גרעין צבר שהגיע לכאן באוגוסט 

מבין . כל רחבי הארץללמוד ב \השתחררו ועברו להתגורר ולעבוד וחלקםחלק מהחניכים עדיין משרתים בצבא 

אנו משתדלות לשמור על קשר עם כולם ברמה זו . שלושה עדיין בצבא ושניים השתחררו, אלו שנשארו לגור בסעד

 . ולעזור בעת הצורך ככל שניתןאו אחרת 

המשפחות המארחות . אהבו את המגורים כאן( הגרעין הראשון, 8100מאז )החניכים שעברו כאן לאורך השנים 

תנאי המגורים שלנו אינם מושלמים אך הם טובים יחסית וגם , לחניכים המתארחים עושות עבודה נהדרת בדאגה

 . הצוות תרם את חלקו לתחושה זו ולכן נתבקשנו על ידי תנועת הצופים לקחת גרעין נוסף בקיץ הבא

ם שני גרעיני בקיץ באים, שנה במסגרת גרעין צברמגיעים לארץ בכל מתוך ארבע מאות החניכים ה, באופן מסורתי

של חניכים שכבר נמצאים בארץ במסגרות שונות בשנה שלפני השירות " מקומי"גרעין בינלאומי וגרעין : דתיים

הדבר תלוי )עדיין איננו יודעים איזה גרעין מיועד לנו (. היה תערובת של שני סוגי הגרעינים, הגרעין האחרון למשל)

 .בהמשך ונדע זאת( בגודל הגרעינים המתגבשים ביחס למספר החדרים 

                    .סביב פסח נתחיל בראיונות והיכרות עם החניכים ואז גם נתחיל להכין את הבניין לקליטת גרעין נוסף

 ם לחדרים פנויים בבנייניםנעביר אות, ובמידת הצורך ..זרקו לרחוביהחניכים הגרים שם היום לא ישמובן 

 . הסמוכים

נקיים ערב בחודשים הקרובים . במקביל להכנות הפיזיות נשמח גם לשמוע מכם אם אתם מעוניינים לארח חניכים

אם אתם כבר יודעים שאתם רוצים . מסודר בשיתוף המלווים שלנו מהצופים ונזמין אתכם לשמוע ולהשמיע

 . פנו אלינו, אנא (ללא התחייבות בשלב זה)חניך או חניכה  לארח

 , בברכה

 לי וידס ורונית ברטאור

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

 הקלות–פתקים וורודים 

פנינו לחדוה שנענתה לבצע את הרישום בהנהלת חשבונות והוחלט ללכת לקראת , בעקבות פניות שהגיעו מהציבור

 :חברי האגודה ולאפשר חיובים בפתקים וורודים במסגרת התנאים הבאים

  01הסכום המינימלי לחיוב תקציב אחד הוא ₪ . 

 את הפתקים רשאים למלא רק בעלי תקציב אישי. 

  לא  תקציב יחידחיוב , גם בדף מרוכז –הבהרה . )ירשמו על דף מרוכז בלבד, אנשים ומעלה 4חיובים עבור

 (₪  01 -יפחת מ

  סדר זהבאמצעות ה ולאילדים ישולמו באופן עצמאי מתבצעות על ידי מכירות ההכל. 

 
 .יבוא על הברכהכל מי שיעשה זאת באופן ישיר , למרות כל האמור לעיל

 ./412ההסדר יתחיל כבר מתאריך 

 .ברצוננו להביע הערכה לחדוה על נכונותה להירתם לעניין

 עמי-ישי ובת                                                                
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 עדת צדקהוסיכום שנת פעילות בו

ַנת ָידו  , ִאיׁש" ַמתְּ ַכת ה, כְּ ִברְּ ר ָנַתן, יָך-ֱאֹלה  ' כְּ     (ז"דברים ט) "ָלך-ֲאׁש 

 .אבי הלפרין וחגית לנדסמן, לביא שילר: כנו בהרכב חדש שנבחר לוועדת צדקהלפני כשנה התחלנו את דר

 .הרבהותודתנו ועל כך הערכתינו ,  שמלאה את התפקיד במשך שנים מחגית רפל סדורהשנה יקיבלנו מ

ועל כך  תקציב ועדת צדקה לא השתנה משנים קודמות, למרות שזו הייתה שנה מאתגרת כלכלית לקהילה ולמשק

מתווספות  ,בנוסף לתקציב הקבוע שהקהילה מקצה. אנו גאים שמידת הצדקה עומדת בסדר עדיפות קהילתי

תרומות נדיבות , וכן( 'וכו מתנות לאביונים, מחצית השקל, כפרות)י חברים סביב החגים "עתרומות שניתנות 

זה המקום להודות ולהוקיר את התרומות הפרטניות של  .השנהבמהלך ישירות  עדהושחברים תורמים לתקציב הו

  ."אחרים שווינו הוא על פי מה שאנחנו מוכנים לשתף עם: "ל"ולזכותם נצטט מדברי הרב זקס ז החברים

לפי קריטריונים וצרכים ומחולק  ,כאשר לביא ואבי אמונים על ענייני הכספים עדהוי חברי הו"עמנוהל תקציב ה

 .ודים לרב ארי שמסייע ומנחה אותנואנו מ. "עניי עירך קודמים"כאשר העיקרון המנחה הוא , חינושמגיעים לפת

 :שאנו נותנים מתחלקות בכמה אופניםהתרומות 

  שמאפשר הזהב  תלושי תואת  השנה הרחבנו את התלושים וקנינו -לפני החגיםשי בעיקר חלוקת תלושי

הרב דוד , את התלושים מחלקים גם הרב ארי .ולא רק תלושים לרכישת מזון, מגוון גדול יותר של קניות

 .ואנשים טובים נוספים שיודעים מי זקוק לכך

 אנשים מהקהילות , אנשים הקשורים לקהילת סעד -תפית לאנשים שפונים אלינו ישירותרומה כס

 (. כ אנו בודקים אם יש לכך המלצה"בד)נתיבות וכו , הקרובות אלינו בשדרות

 אנו עומדים בקשר ישיר עם המחלקה ומקבלים מטעמם  -תרומות בתיווך מחלקת הרווחה של המועצה

  .ך ספציפיבקשות לתמיכה ועזרה במשפחות הזקוקות לעזרה כספית בדרך כלל לצור

מעלת הצדקה היא שניתנת בסתר ולכן מטבע הדברים אנו איננו מפרסמים פרטים מעבר לתיאור הכללי  שמסרנו 

 .ל מנת לשמר את פרטיותם של הפוניםע

ניתן כמובן להמליץ ולתווך עבור  .היינו שמחים לשתף יותר את הקהילה בפעילות החשובה הזו של תרומה ונתינה

 .זקוקים לעזרה כספיתאנשים שאתם מכירים ש

באופן חד , שבו יהיו שותפים חברים נוספיםהיינו שמחים לקיים פרויקט קהילתי של צדקה ונתינה , מעבר לכך

 :או באופן קבוע פעמי

 .או לקראת החגים( מתנות לאביונים)ת ארגזי מזון בפורים חלוק -חד פעמי 

לפרויקט המבורך  בנוסף, קט צדקה קהילתיפרויכ (חודששבועיים או פעם ב)מראש  בתדירות קבועה - בועפן קוא

 .שאותו מנהלים צעירנו במסירות רבה" חסד אמיתי"של 

למדינה , לקהילהאלה זמנים מאתגרים בריאותית וכלכלית  .הצעות לפרויקטים מסוג זהונשמח לשמוע רעיונות 

 .ובכלל בעולם

 .לאחינו הקרובים והרחוקיםאשרינו שיש לנו את הזכות והיכולת כקהילה לתרום ולסייע 

 חגית לנדסמן, אבי הלפרין, לביא שילר -ועדת צדקה
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 מנהיגות משתפת לחזון המחר

  .שלוםותושבים יקרים תושבות  ,חבריםחברות ו

              .בקיבוץ והאגודה קהילהההחלטתי להגיש את מועמדותי לתפקיד מנהל  עםמכתב זה לכם אני בוחר לכתוב 

עיקרי עשייתי הרי שמן הראוי להציג בתמציתיות את עצמי ואת , התפקיד וראייתי אתהשקפתי טרם אציג את ב

 .לאלו שאינם מכירים אותי בעיקר, לאורך השנים יוניסיונ

בקיבוץ  יםמתגורר. לשישה ילדים מקסימיםהורים , נשוי למירב מורה ומחנכת בישראל, 99בן  ,שמי חופני דנין

 .זה למעלה משנתיים הקהילתית אגודההמשמש כחבר בוועדת  ואני, "שקד"בשכונת  יםכתושב 4109משנת 

שירות שנים ב 42במשך קריירה ביטחונית ענפה ומבצעית פיתחתי , הצנחנים יבתסיום שירותי הצבאי בחטעם 

כקצין ומפקד ביחידות המבצעיות בעיקר ביצעתי  הביטחוני בשירותתפקידיי את רוב  .ס"ובשב שטרת ישראלמ

במסגרת . ומטה בכיר ניהולבתפקידי כן תפקידי ליבה פיקודיים ווזאת במגוון ( ועוד מצדה ,מסתערבים ,מ"ימ)

 .בניהול וארגון מערכות חינוךתואר שני עסקים ו במנהל השכלתי האקדמית אני בוגר תואר ראשון

רצון מעורבות וממקום של   הקהילתית וזאת בוועדת האגודה "שקד"מנציגי שכונת אני משמש כאחד , 4109מאז 

השכלתי להבין , ם העשייה השוטפת בתחום הקהילתייחד ע, עם הזמן .להשפיע ולשפר את איכות החיים של כולנו

את גודל האחריות המוטל על כתפינו גם ו והאגודה הקהילה מנהלאת שלל האתגרים והמשימות העומדות בפני 

  .  רכי הפרטהשירות וצבנושאי וכן  ,הקהילה עיצוב זהותהמסייעת בתחומי המהות ו כוועדה

 , ציבור יקר

תוך התנהלות אישית , ציבורצרכי הכלל וה :עמדו לנגד עיניי תמיד, ינת ישראלמדלמען שנותיי ותפקידיי  במשך

ממקום של שליחות השתדלתי לפעול , בהתנהלות זו שהיוותה נר לרגליי. ושקיפות ניהולית מקצועיות, יושרהב

  .יהן למשימות אותם מילאתלפקודיי והן מסירות אישית ו

מיטבי של מכלול ניהול יישום  :והאגודה לתפקיד מנהל הקהילהאבחר ו במידהברצוני ובכוונתי לפעול כך 

צעירים וותיקים הכול מתוך  –דאגה לפרט , חיבור בין דורי, וגדרויפעילויות הקהילה על פי העקרונות והיעדים ש

 . במציאות הכללית ובקיבוץ בפרטולת השתנות והתאמה לתמורות שחלו ויכ, שיח משותף ומכבד, ערבות הדדית

, תהליכים פנימיים שלהם הייתי שותףמניתוח ו ,בשנתיים האחרונות הקהילתית כחבר בוועדת האגודה ימניסיונ

 :רלשיפוהנדרשים נושאים עיקריים ארבעה  הצביע עלמצאתי לנכון ל

  ונקלטים חדשיםתושבים  ,חבריםבין  והאמון חיזוק הקשרו ערכי הקבוץהטמעת. 

 כנושא מרכזי לעתיד ילדינומיצוי ופיתוח תחום החינוך , שימור.  

  חבת נציגי הקהילה בוועדות השונותגיוון והר ,אחראיניהול , לפרט ולציבור רותיתיוגישה ש מענהמתן ,

 . שקיפותו יושרה, הוגנות והגינות

 מיצוי ופיתוח הפוטנציאל האנושי הקיים בקיבוץ. 

  

                 .כאחד התושביםחברים והשל שוות ערך וזכויות להוביל למנהיגות המאמינה בשותפות  ,אני מצפה ורוצה

 .הקהילה צרכי  את ביחד נקדם כולנוכך  ,ולהשפיעדעה להביע  בעיניי לאפשר לכולם יכולתחשוב 
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 ,ניתן יהיה לקדם חזון משותף לקהילה בו נקשיב ונתייחס כולנו אחד לצרכי השני, לו שציינתיעל בסיס ערכים א

 . ונרתם כולנו יחד לעתיד טוב יותר

, חברים וותיקים מול הנקלטים, וץשונות בקיבהקבוצות ההקיימת בין גם הגישה הזהירה מובנת לי  אמנם

נוכל לצאת , אולם אם נדע ונשכיל לנהל מתחים אלו בצורה נכונה ,זהו טבע האדם ..חברים ועודהתושבים מול 

, בוגרת וחיובית, יש לעודד חשיבה פתוחה .ש מלקבל את האחר והשונהאל לנו לחשו! מתהליך זה מחוזקים יותר

 . המביאה לידי ביטוי עיקרון הערבות ההדדית

זהות , ערכיםבעלת קהילה להשתייך למתוך רצון וחשיבות  ,סעדנו לגור ולגדל את ילדינו בקיבוץ בחרואני רעייתי 

טוב ראוי ו חינוךשאפנו למקום עם . לקבלת האחרפתיחות מגוון אנושי ו עםפלורליסטי מקום בו תלאומי תדתי

 . רום את תרומתנו הצנועה ביישוב ארץ ישראללת לא פחות רצינווחשוב , לילדינו

של  אמת כשליח, מנהל האגודה הקהילתית החלטתי להגיש את מועמדותי לתפקיד, חברות וחברים יקרים, לפיכך

בטוחני שגם בעיניכם  .להובלת הקיבוץ לפיתוח והצלחה ולפעול באחריות כוללת ובכוונה משותפת ,כלל הציבור

  .ערכים אלו חשובים

 ..בידינו ובבחירתכם הכוח לשנות

  ,שלכם ובשבילכם

 קיבוץ סעד , חופני דנין

  

 ברכבי סידור הרכבעדכון מחירים לשימוש 

 ..(:למי שלא קיבל או פספס) 010140להלן מחיר לשימוש ברכבי הקיבוץ החל מתאריך 

 .₪ 1..5: מקומות ידני 7מקומות  וברכב  2מ ברכב "לחברים מחיר לק

 .₪ 1..5: מקומות אוטומטי 7מ לרכב "מחיר לק

 .מ"לק₪  1..5מחיר לכל סוגי הרכבים לענפים ולתושבי השכונה 

 (:4141נותר ללא שינוי כפי שהיה ב ) 00:11 –ל  17:11ות יקרות בין מחיר שע

 .הנחה בהזמנה מהיום להיום או החזרה מוקדמת 21%, לשעה₪  00: מקומות 2רכב 

 .הנחה בהזמנה מהיום להיום או החזרה מוקדמת 21%, לשעה₪  01מקומות  7רכב 

 ועדת רכב -נסיעה בטוחה 

 צדיק–ואוריאל מזרחי ( רכזת הנוער)לרעיה  

 הבןמזל טוב להולדת 

 קהילת סעד -שתזכו לאושר ונחת 
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 :עיקר הפגיעה במשק נוגעת לשני ענפים .ממשיכים ללוות אותנו האתגרים העולים מתוך מגפת הקורונה

שמושפע באופן ישיר מסגירת עולם התרבות  ,"פופלי"ו, שמושפע באופן ישיר מסגירת מערכת החינוך ,קייטרינגה

 .בכלל ואולמות הקולנוע בפרט

האור נראה בקצה המנהרה וכל השאלה כמה . כים וחשוביםהינם מבור ,מאמצי החיסון שמוביל השלטון המרכזי

 .ונתחסןלמאמץ נרתם  ,חשוב מאוד שכל אחד מאתנו וכך גם המעגלים הסובבים אותנו .ארוכה עוד מנהרה זו

 . בצורה זו נוכל לשוב לחיים הנורמליים ולעסקים כסדרם

 פופלי

הזמנה ראשונה  .ונראה שבשבוע האחרון גם נשאו פרי. גדוליםהמאמצים שאנו עושים בכדי לייצר הכנסה בענף 

מהאריזה  ,עד כה נראה ששביעות הרצון מהמוצר ."אושר עד"צנצנות של פופקורן מובחר סופקה לרשת  0888של 

נעשים מאמצים לקשור , במקביל לעולם הקמעונאות. ים ואנו כבר מזהים קניות חוזרותגבוה ,ומהנראות שלה

               כידוע לאחרונה נכנס . ם ולקוחות לתחום ניקוי הגרעינים בכדי להגדיל את נפח העבודהקשרים עם חקלאי

עוד קשה וארוכה הדרך ואני מקווה  .בהצלחה לחגיב .וקיבל אחריות על כל מערך הייצורחגיב חכמון לענף 

 .והעגלה תתפוס תאוצההקולנוע בפרט ולו הדרגתית של עולם התרבות בכלל ו ,שבקרוב נתבשר על פתיחה

 גזם

. נמצא פתרון נקודתי והצלחנו לפנות את כל ערמת הגזם ממצבור הגזם שמאחורי סיפן ,לאחר מאמצים ,לאחרונה

 .לאזור זה, שפינה גזם ובוודאי זבלזה המקום לחזור ולהבהיר לכל מי 

י המועצה ובאחריותה ממצבורי "גזם שכונות מפונה ע .כלומר לענף הנוי ,המקום נועד לפינוי גזם מוניציפלי בלבד

אין לפנות . פ חוק"לא לפנות לשם גזם אלא במסגרת פינוי חקלאי עענפי החקלאות הונחו . הגזם השכונתיים

נא לתאם זאת  –בכל מקרה של צורך בפינוי גזם שלא למצבורי השכונות  .למקום זה רהיטים או שברי רהיטים

 .מול אלי סימון

 'שלנו'נות קלמנטי

דונם של  088כידוע יש לנו מעל . ונכון שמדובר בפרדס השייך לנו –על העץ  נּוש  שי  לא מדובר על קלמנטינות  –לא 

ואז להיארז . הפירות טעימים מאוד והם מחכים על העץ בכדי להגיע לפרקם ולהיקטף, כן. "אור"קליפים מזן 

ציבור הצועדים הרוכבים או הנוסעים ברכב הנהנים ביופי הפיתוי גדול אך בכל זאת אני מבקש מכלל . ולהימכר

מהתוצאות הכלכליות . הבריאה של גידול הפירות הללו אל תמלאו שקיות כאשר אתם עוברים שם וגם לא ארגזים

 .של הפרדס נהנה כולנו

 

 שבת שלום

 

   כרמל הלפרין

 


