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פרשת ואתחנן – נחמו
מלכות החרמון

ַיִּירׁשּו ֶאת ַא ְרצֹו..
"ו ְ
וְ ֶאת ֶא ֶרץ עֹוג ֶמלְֶך ַהבָּ ָּׁשן..
מֵ ֲערֹעֵ ר אֲ ׁשֶ ר עַ ל ְשפַת נ ַַחל ַא ְרנֹן
וְ עַ ד הַ ר ִּשיאֹן הּוא ֶח ְרמֹון"

ביצוע :להקת פיקוד צפון ()1968
סולן :מוצי אביב

מילים  :יובב כץ
לחן  :אפי נצר

(דברים ד' מ"ז מ"ח)

כל המילים השמחות
פרצו ,שוב ,בהורה סוערת
טיפסנו עם כל הרוחות
אל פסגת החרמון הזוהרת
עם שחר הלילה נמלט
טובע העמק באור
דמשק באופק נבלעת
גלבוע נושק לתבור...
לו היית לידי
לו את כאן ,לו את כאן..
הייתי נושאך על כפיים
מעל ערפילים ,ערפילים וענן

אפי נצר (נולד ב )1934
מלחין ישראלי ואחד מאבות השירה בציבור בארץ.
בשנות השישים והשבעים,
לחניו הושרו על ידי הזמרים המובילים בישראל.

לקטוף כוכבים בשמיים...

שיעור פרשת השבוע :גילי זיוון
שבת פרשת ואתחנן
הדלקת נרות
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על "עשרת הדברות" ו"שמע ישראל"
בפרשתנו ' -ואתחנן' ,נמצאות שתי ציטטות חשובות ומרכזיות ביותר לעם היהודי ' -עשרת הדיברות' ו'שמע
ישראל' .בנאום הסיכום ,משה משנן פעם נוספת את 'עשרת הדיברות' (דברים ה' ו-י"ז) לדור הצעיר שלא נכח במעמד
הר סיני ,רגע לפני כניסתו לארץ' .עשרת הדברות' משמשות כבסיס לשלוש הדתות העיקריות ומהוות קונצנזוס
במהותן:
הנוצרים רואים ב'עשרת הדיברות' כפי שהם מופיעים 'בברית הישנה' כבסיס לערכיהם .בכתבי 'הברית החדשה'
(בבשורה על פי מתי ה' -י"ז) המסר הברור הוא  -שהיא אינה באה לסתור ולהפר את הישנה ,אלא רק לקיים אותה
ולהוסיף עליה.
המוסלמים אימצו את 'עשרת הדיברות' והוסיפו עליהם את חמש המצוות העיקריות שכל מוסלמי מחויב בהן.
השומרונים שקיבלו על עצמם את התורה שבכתב ,הוסיפו לעשרת הדיברות דיבר משלים הקורא לקיים את
התורה על הר גריזים ,הקדוש להם על פי אמונתם ,בכתיבתה על אבנים גדולות .ניתן לייחס דיבר זה למקור בספר
"דברים" (כ"ז-ד') ,המצווה על כתיבת דברי התורה על אבנים שהונחו לטענתם  -בהר 'גריזים' (ולא בהר 'עיבל'
ככתוב במקור) .לפני למעלה ממאה שנים נמצאה סמוך ליבנה אבן עתיקה ביותר מהמוכרות לנו היום ועליה
חרוטים עשרת הדברות בעברית שומרונית עם 'הדיבר השומרוני' הנוסף .הקראים קיבלו את 'עשרת הדיברות'
מכוח האמונה בתורה שבכתב בלבד .הם נוהגים לכתוב אותם על קלף ולשים אותו במזוזת הבית.
קריאת 'שמע ישראל' (ו-ד) הפכה להצהרת האמונה הבסיסית של כל יהודי באשר הוא באחדות הא-ל .היא נכנסה
לסידור התפילה בתוספת הפרשות" :והיה אם שמוע" ו"ציצית" ,נאמרת שחרית וערבית ובפעם השלישית
בקריאת שמע על המיטה.
בנצרות  -הא-לוהות היא אמנם אחת ,כמתחייב מהפסוק בברית הישנה ,אולם ביטוייה הופך להיות קצת..
מורכב יותר ב"שילוש הקדוש" .באסלם -ישנו מושג מקביל הנקרא 'שהאדה' = עדות ,על בלעדיות הא-ל והוא אחד
מחמשת עמודי (מצוות) האסלם.
הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל  -הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ז"ל (הסבא של נשיאנו יצחק הרצוג
יבדל"א) עבר עם סיום מלחמת העולם השנייה במנזרים ברחבי אירופה על מנת לאתר ילדים יהודים שהוחבאו
במטרה להצילם .לשאלת האחראים "איך תדע מי הם? "..מצא הרב תשובה ברורה .הוא ביקש לקבץ אליו את כל
הילדים וקרא בקול גדול "שמע ישראל ."..מיד עטו עליו עשרות ילדים ,בעיניים דומעות.
במהלך מלחמת העולם השנייה באירופה ,מבחן הכניסה לשורות הפרטיזנים ,הייתה אמירת 'שמע ישראל' שהפך
כסיסמת זיהוי ליהודים.
השבת יחול ט"ו באב .ביום זה ,ע"פ מקורות חז"ל (מסכת "תענית"-משנה ותלמוד) ,התקיימו הפיוס והשמחה לצד
חשבון הנפש והתוגה לאורך הדורות .נסיים בנימה אופטימית (תענית ד' משנה ח')" :אמר רבן שמעון בן גמליאל :לא
היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים ,שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין שלא
לבייש את מי שאין לו ..ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ..וכן הוא אומר( :שיר השירים ג' י"א) צאינה וראינה
בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו."..
מנחם קימלמן-קיבוץ ראש הנקרה
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פרשת ואתחנן – חידות א' ב' /הרב ארי

בפרשה פותח משה בנאום המצוות ,הנאום המרכזי של ספר דברים .הוא מייחד ערים בעבר הירדן המזרחי להיות
ערי מקלט .במרכז הפרשה חוזר משה ומזכיר לבני ישראל את האירוע המיוחד בו התגלה הקב"ה לכל העם
למרגלות הר סיני ומסר להם את המצוות הבסיסיות של תורת ישראל – מעמד הר סיני .אירוע שאנו מצווים לזכור
בכל יום ויום.
בהמשך הפרשה מופיעים פסוקי 'שמע ישראל' אותם אנו קוראים פעמיים ביום (מתי?) .הפרשה מסתיימת עם
ֹלהיָך".
אזהרה לבני ישראל לשמור על ייחודם ולא להתחתן עם יושבי הארץ – "כִּ י עַ ם ָקדֹוׁש ַא ָתה לַה' אֶ -

א – החומר ממנו עשויות לוחות הברית
ב – גם היא צריכה לנוח בשבת למרות שאינה בן אדם
ג – עם

ל – מנו לפחות  3איסורים שכתובים על לוחות
הברית
מ – קלף שקבוע בימין כל דלת (מה כתוב בה?)
נ – שאלת אתגר :כינוי לארץ ישראל שמופיע
בפרשת  3פעמים (גם שם של שבט בבני עקיבא)
ס – כינוי לעם ישראל (רמז :צבע)...

ד – כינוי בפרשה לבעלי חיים ימיים

ֹלהיָך אֲ ׁשֶ ר ______ מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְ ַריִּם ע – כתובים על לוחות הברית
ה – השלימוָ " :אנֹכִּ י ה' אֶ -
ִּמבֵ ית עֲבָ ִּדים"
פ – עובדי אלילים משתחווים לו
ו – פרשת השבוע
ז – עצים שבני ישראל מצאו כשנכנסו לארץ (רמז :משבעת
המינים)
ח – כינוי למצוות שאין להם טעם
ט – כינוי לתפילין של ראש

צ – שמש ,ירח וכוכבים (שתי מילים)
ֹלהים ְמ ַדבֵ ר
ק – השלימו" :הֲ ָׁש ַמע עָ ם _____ אִּ -
ִּמתֹוְך ָה ֵאׁש כַאֲ ֶׁשר ָׁש ַמעְ ָת ַא ָתה ַוי ִֶּחי"?!
ר – בורח לעיר מקלט

י – מניחים עליה תפילין (איזו?)

ש – מספר ערי המקלט שמפריש משה

כ – מצווה ששכרה הוא " ְל ַמעַ ן יַאֲ ִּריכֻן יָמֶ יָך"

ת – כינוי לצד דרום (רמז :מדינה במזרח התיכון)

מקומות בעזרת גברים
מזה זמן שאנו רוצים לתת מענה למצוקת המקומות בעזרת גברים ,לארגן מחדש את הקצאת מקומות הישיבה
ולהתאים אותה לצרכי המתפללים.
מסיבות שונות ,נראה כי עניין זה קיבל דחיפות מסוימת בימים אלו.
על-מנת שנוכל להבין טוב יותר את האתגר הניצב לפנינו ואת מורכבותו ,ועל-מנת שנוכל למצוא את הפתרון
המתאים ביותר ,נבקש מכל מי שיש לו בעיה מכל סוג עם המקום שלו או של בני משפחתו בבית הכנסת ,בעזרת
גברים ,שיכתוב בפירוט למייל של ועדת דת.vdat@saad.org.il :
שקמה בשם צוות בית כנסת.

4
על השטפונות בצפון מערב גרמניה
כל מי שעוקב במעט אחר החדשות מאיזור זה ,מבין מיד ,שההרס משיטפונות אלו נראה יותר כמו אחרי
"צונאמי" ,ולא כמו "הצפות" להם אנו "רגילים" כמעט כל חורף ,בעיקר בערי החוף בארצנו.
כשאתה מכיר מישהו שגר באיזור זה ,וביתו נפגע ,הדיווחים שאתה מקבל הם ברמה אישית ,ומאוד לא נעימים
למראה ,ממש צורבים בלב.
לפני כ 5 -שנים ,בחשוון תשע"ו ( ,)10.2015יצאנו כמה בני משפחה לאיזור זה ,בו גר פנסיונר בן המקום עם
משפחתו ,שכתב ספר על תולדות משפחתנו ,שחיה שנים רבות בעיירות אלו (ועל כך כבר כתבתי בעבר).
בי קרנו בביתו ,בעיירה ארווילר ,בית השוכן מעט מעל נחל האר ,שנראה לנו כמו נחל "לא מזיק" ,עם זרימה
איטית ורגועה ,גם בתחילת החורף .נחל זה עלה על גדותיו בכמה מטרים ,ומרבית הבתים שבקרבתו – ניזוקו.
באיזור זה ישנו ריכו ז גדול של כרמים לתעשיית היין ,מרביתם על מדרונות ההרים הסמוכים לעיירות ,השוכנות
בעמק סביב הנחל.
ערכנו סיור בעקבות חיי משפחתנו גם בשתי העיירות הסמוכות נויהאר ודרנאו (ברור ששמות עיירות אלו מכילות
בתוך שמן את הנחל הסמוך ,נחל האר) .כשהגענו לאחד מהבתים בהם גרה משפחתנו בעבר ,בעיירה דרנאו ,ראינו
שילוט על הקיר החיצוני של הבית ,כל אחד בגובה אחר ,כשעל כל אחד מהם מצויינת שנה אחרת 1804 :ו.1910 -
התברר ,שדיירי עיירה זו כבר חוו בעבר שיטפונות ,וסימונים אלו מציינים ,עד היכן הגיע גובה המים באותן שנים.
נראה ,שהשנה יוסיפו שלט נוסף ,כנראה בין שני השלטים הקיימים .לכן ,יתכן שגם אבות אבותיי שחיו שם ,חוו
גם הם שיטפונות אלו.
מיד עם תחילת השמועות על הנזקים באיזור ,התקשרו בני דודי ,המדברים גרמנית כמעט כמו שפת אם ,אל
מיודענו ,אך רק לאחר מספר שעות הצליחו להשיגו "תקוע" בפקק ביציאה מהעירה .הוא סיפר להם ,שהקומה
התחתונה-המרתף הוצף ,וכי הם נאלצו לפנות את הבית .בינתיים מפלס המים עלה בהרבה ,והתמונות שנשלחו
אלינו ,לאחר שחזרו הביתה בעקבות ירידת המפלס ,קשות למראה .המים הגיעו גם לקומות הנוספות ,וזרעו הרס
גדול בבית .הכל הפוך וזרוק .מראה קשה לצפיה .קשה עד מאוד ,בוודאי בגילם ,לעמוד מול הרס שכזה ,ולנסות
להתחיל לשקם.
בני דודי נמצאים איתם בקשר קבוע ,וכולנו מנסים לעזור להם ממרחק.
איתן הימן

הודעות חשובות /באה גל

מועדון וחדר הנצחה  -במהלך השבועות הקרובים התפעול וקבלת המפתח ל"מועדון לחבר" ול"חדר הנצחה"
ייעשה ע"י יובל אבן צור – טלפון נייד.0585551060 :
חדר הדואר-

שעות פתיחת חדר הדואר במהלך השבועות הקרובים:
בימי ראשון ,שלישי וחמישי בין השעות 18.00-19.00
ייעשה ע"י איתן הימן – טלפון נייד .0523934505

באה גל
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מפגש מחזור לגרעין "אפיקים בנגב"
"אפיקים בנגב" ,גרעין צבר הראשון בסעד ,חוגג עשר שנים לעלייתו ארצה .זה היה הגרעין הראשון שריכזתי וכמו כל
הרכזים של גרעיני צבר ,התמכרתי לתוכנית ,לערכיה ,לטוב שהיא עושה ובהמשך הקיץ יגיע הגרעין הרביעי ,דומה אבל
שונה ומרגש כמו בפעם הראשונה.
החניכים שהגיעו אז ,הפתיעו ,ריגשו ואתגרו אותנו בלי סוף .דניאלה ,שותפתי לריכוז ואם הבית ולירן המדריך ואני
שומרים איתם על קשר ,שותפים לשמחות שלהם ונהנים מאוד מהמשפחה המורחבת שיצרנו .לרגל חגיגת
העשור ,הזמנו אותם לבילוי משותף פה בסעד ,בבריכה (תודה ,יהודה!) ואז בבית ,עם הרבה אוכל טוב ,צחוקים וקצת
געגוע ..היה נעים לראות אותם ,להיזכר איך הכל התחיל ולתכנן מפגשים תכופים יותר.
למפגש הגיעו כעשרים איש ,חניכים ובני\ בנות זוגם ,נכדת גרעין אחת (מתוך אחד עשר נכדי ונכדות גרעין מתוקים,
ועוד כמה בדרך בע"ה) .משמח לראות שרבים מבני הגרעין חיים בארץ ,בעיניי ,זוהי עדות לחשיבותה של תוכנית גרעין
צבר המספקת לצעירים האלה בית תומך ואוהב ,קשר ויציבות .כל הטוב הזה נזקף לזכות המשפחות המארחות
הנפלאות ,הצוות המסור והקשרים יוצאי הדופן בינם לבין עצמם .החיבור שנוצר ביניהם כאן ,בסעד ,הפכו אותם
"משפחה לכל החיים" ,זהו קשר בל ינתק ,לא משנה היכן יחיו .מכיוון שזו הזדמנות נהדרת לעדכן אתכם מה קורה עם
חברי גרעין "אפיקים בנגב" ,ביקשתי מהם לכתוב על עצמם וזה מה שיצא:
צוקית כהן ,צוקי  -נשואה לרפאל שטרית ,עובדת בחברת "פלייטיקה" בתור אנליסטית פיננסית .אמא לאילה וגרה
ברעננה.
יהושע ברוק ,קוקי -בזוגיות ,גר בירושלים ,סיים תואר ראשון במדע המדינה ועובד ביחסי ציבור ,דוברות ושיווק
בארגון העלייה "נפש בנפש".
מרים האטון -בזוגיות ,גרה בחיפה ,לומדת רפואה ,שנה רביעית בטכניון ומגדלת כלבה בשם צ'ארלי.
אריאל ברוך -AJ ,סיימה תואר שני במדעי המחשב ועובדת כחוקרת בחברת הייטק בירושלים .בזמנה החופשי,
משחקת כדורגל בקבוצת הנשים של בית"ר ירושלים .נשואה לדיוויד דנקר (מגרעין צבר טירת צבי) וגרה בירושלים.
נעמי נידרהופר וגדליה פרנקל -נשואים כבר שבע שנים ,גרים כעת בטורונטו ,קנדה .נעמי עושה דוקטורט
באוניברסיטת טורונטו במדעי המוח וגדליה הוא אומן המצייר ומפסל תמונות ופסלים מעוררי מחשבה משילוב
חומרים של שרף אפוקסי ונייר.
גבריאל סמול  -נישאה בשנה שעברה לאייל וסיימה תואר שני בפסיכולוגיה קלינית .מתמחה כפסיכולוגית במרפאת
טראומה ,ילדים ונוער בהדסה עין כרם .גרה בירושלים.
אהרון קופר  -נשוי לתמר ואבא של עמליה ועוד אחת\ד בדרך .מגדל גם כלב ,צ'אקו .סיים תואר ראשון בביוטכנולוגיה
בחקלאות ומתחיל תואר שני באימונולוגיה בשנת הלימודים הבאה .מתגורר בנוב שברמת הגולן.
עדן מרקוס  -נשואה לעומר בן זקן (נכון ,היא עדן בן זקן!!) עובדת כפיזיותרפיסטית שיקום ילדים בבית חולים אלי"ן
וגרה בירושלים.
בעז יערי  -כותב דוקטורט (בנושא אלצהיימר) במכון ויצמן ,נשוי לאליענה המדהימה וגר בקריית אונו .לאחר העלייה
שלו ,חזרה משפחתו לארץ!
אוואן פלץ -גר בוו שינגטון ונשוי לסופי ,עורך דין במשרד בינ"ל ועוסק במימון ופיתוח של פרויקטים גדולים של
אנרגיה מתחדשת ומתנדב במתן סיוע משפטי לאוכלוסיות שונות בעיר .מנגן בקלרינט בתזמורת קלאסית אזורית,
וחבר בקהילת "קשר ישראל" .נהנה לטייל עם סופי בעולם.
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יהושע גולדברג ,שוקי( -כיום הרטוב) נשוי לאבי ואבא מאושר לשתי בנות :מעיין ונועה אדווה (למרות שהן לא
מאפשרות לו יותר להכין בירה ביתית) .עובד כמדריך ומורה דרך .פעיל מאוד בקהילת בית הכנסת השוויוני אליה הוא
משתייך וגר בצפון הישן של תל אביב.
ליאור שחר  -מסיים תואר שני בביולוגיה סינטטית במכון וייצמן ומתכנן להמשיך לדוקטורט .גר בתל אביב ,ליד
הים.
אדם רנקושינסקי -נשוי ללאלה ( (laelaואבא לשלושה ילדים חמודים :הלל ,לב ותגל .סיים תואר ראשון במנהל
עסקים ,עובד בחברה העוסקת בבינה מלאכותית .מתגורר בטורונטו ,מחנך את ילדיו לציונות ומקווה לחזור לארץ.
אלקס סימון– נשוי מזה שנתיים לבת שבע ,מתגורר בבולטימור ועובד בחברת נדל"ן מסחרי .מגדל  2כלבים ומתגעגע
לארץ ולחברי הגרעין.
נועם צוקרמן  -נשוי ללירז ואבא של גפן ושקד .גר בקרית יובל בירושלים ועובד בתוכנית בשם "ארדוורק" לצעירים
מחו"ל שבאים ללמוד בארץ .משחק סופטבול בימי שישי ומתפלל בקהילה שוויונית שהקים בשכונה.
רחל פוגל  -רייצ'ל חזרה לארה"ב כדי להיות קרובה למשפחתה .סיימה תואר שני בהנדסת מזון וביוטכנולוגיה ועובדת
בהייטק בפרויקט הקשור במזון .עדיין אוהבת לישון הרבה.
בריטי כהן  -נשואה ליובל ומגדלת את הכלב החמוד והסופר חכם  -פיקניק .עוסקת בפיתוח טכנולוגיות למידה
ומתגוררת במזכרת בתיה .משחקת כדורגל בליגת הנשים במכבי יבנה .תתחיל בקרוב שנתיים של לימודים לתואר שני
באוניברסיטת  NYUבניו יורק ומתעתדת לחזור אחריהן ארצה.
אהרון מלר  -סיים לימודי רפואה וחזר לארה"ב להתמחות בנוירולוגיה באוניברסיטת  UNCבקרוליינה הצפונית.
יוני קלבריס -סיים לימודי תכנות ועובד למחייתו בינתיים כטבח במסעדה בתל אביב ,מתגורר בתל אביב.
מתיו סילברמן ,מוקי  -נשוי ליקירה ואבא לנילי .בימים אלה השתחרר מצה"ל והחל לעבוד בחברת הייטק ,מתגורר
בירושלים.
קלייב חרון ,חנניה -נשוי לנגה ואב טרי לצופיה ,סיים תואר ראשון במנהל עסקים ומתגורר בזיכרון יעקב .אמו עלתה
בעקבותיו והיא מתגוררת כיום בארץ.
ג'סיקה רייזר -עסקה בארץ באימון קבוצות כדורסל בנות ,בתקופת הקורונה חזרה לארה"ב ומתחילה לימודי
משפטים בקיץ הקרוב.
אילנה הוסטיק -השתחררה בדרגת סגן ,נישאה ועברה לגור בניו יורק .עוסקת בהייטק בבנקאות.
אבי גולדשטיין -סיים תואר ראשון במדעי הרוח ,עובד בחברת הייטק ומתגורר בתל אביב.
בהחלט קבוצה מרשימה ומעוררת גאווה!
מנצלת את ההזדמנות להזכיר כי אנו עדיין זקוקות למספר משפחות מארחות לגרעין המגיע באוגוסט ,למשפחה
מארחת לאחת המש"קיות המלוות את התוכנית (לתקופה של כארבעה חודשים בלבד ,וכמו תמיד ,אם יש לכם ריהוט\
מכשירי חשמל\ מצעים\ כלים שאינכם זקוקים להם ,דברו איתנו! תודה מראש על ההיענות!
רונית ברט
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משולחן מנהל הקהילה והאגודה
טיפול בנכסי הקהילה והגדלת מקורות לטובת כלל הציבור:
לצערנו ,השימוש במתקני הקהילה ונכסיה לא הוסדר עד כה וקיימות פרצות רבות .תחום זה אמור להניב הכנסה
נאה לקהילה ובכך להגדיל את מקורות ההכנסה לטובת הציבור .מדובר ב :משרדים ,מתחם הבתים הכוללים ,בית
ספר הישן ,מחסנים ומיקלטים ,אשר משמשים בחלקם לתחביבים והפעלת יזמויות ועסקים קטנים .במקרים אלו
תשלומי דמי השימוש ,החשמל ,המים והארנונה ושאר ההוצאות אינם מוסדרים.
בנוסף צריך להסדיר את כל הפעילויות לעיל וליישר קו עם המותר והאסור מבחינת הסכמי ההרשאה שהקיבוץ
מחויב להם על פי חוזה החכירה והשימוש מול "רשות מקרקעי ישראל".
כפועל יוצא ,הנהלת הקהילה החליטה למנות את גדי סמואל שישמש כפרוייקטור ,בחודשיים הקרובים ,בנושא
השימוש בנכסי הקהילה .תפקידו למפות בשלב ראשון את המציאות בשטח מול הדרישות ולהניח יסודות
להסדרת התחום מול הקיבוץ והרשויות.
החל מהשבוע הקרוב גדי יפנה לכל המשתמשים וביחד נגבש את המתווה הכללי ואת ההסדרים הפרטניים עם כל
אחד מהמשתמשים.
בתום פרוייקט המיפוי (שיימשך כחודשיים) ,נסיק מסקנות כיצד לפעול בהמשך.
תשלום לענפי הקהילה:
לאחרונה פנו אליי חברים בתלונות על חיובים שונים של ענפי השרות בקהילה –גובה התשלום וטיב השירות.
ברצוני להדגיש שהיחסים בקיבוץ המתחדש בין החבר ונותן השירות הם יחסים של קונה ומוכר מרצון על כל
המשתמע מכך ,ללא התערבות מצד מוסדות הקהילה .תפקידו של הקונה לעמוד על זכויותיו מול המוכר ולדרוש
הצעת מחיר מסודרת לפני ביצוע העבודה .תפקידו של המוכר לנקוב במחיר מראש ,לקבל אישור מהקונה ורק
לאחר שהשלים את מלאכתו וקיבל את הסכמת הקונה וחתימתו על הודעת החיוב להנהלת חשבונות ,לגבות את
שכרו .מערכת הנהלת החשבונות של הקיבוץ היא רק צינור חיוב ו/או זיכוי.
הודעת החיוב שנותן השרות מוסר להנח"ש לחיוב/זיכוי ,צריכה להיות חתומה על ידי מקבל השרות כאות
לשביעות רצון והסכמה .הנהלת הקהילה בכלל ,ומנהל הקהילה בפרט ,לא מתכוונים להיות בוררים ופוסקים
בתחום.
בקרוב נעדכן את המחירונים בהם מוצעים המתקנים השונים לשימוש החברים ,כגון :חדר האוכל ,מועדון לחבר,
חדר ההנצחה ועוד .לאחר קבלת החלטה ב'הנהלת הקהילה' נפרסם את הפרטים לציבור.
בשבוע הבא החל מיום שלישי (כולל) ועד סוף השבוע ,אהיה בחופש .דברים דחופים יש להפנות ליהל המזכירה,
והיא תנווט אותם לגורם המתאים.
שרגא וילק
לריבי וגרשום זינר ולכל המשפחה ברכות להולדת הנכדה
בת לאביה ורונן זינר
איחולים לשמחות ולנחת!
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דוחינוך
" עם כל החלומות והגעגועים
עם כל הזיכרונות
הטובים והרעים
בשיר חדש ישן
שמאחה את הקרעים
הנה מה טוב ומה נעים...
מי אני? כן אני  -שיר ישראלי!"

(שלמה גרוניך)

לא ייאמן איך חולף לו הזמן ותשעה באב כבר מאחורינו ,הקיץ עמוס בפעילויות שונות ומגוונות חלקן בשעות
הצהריים וחלקן בשעות הערב.
החופש שלנו הינו בסימן "שיר ישראלי" ,כאשר לכל שבוע ישנו שיר נושא אשר משמש כמסגרת לפעילויות השונות.
בכל תחילת שבוע נפגשים הילדים על הדשא שבין הבתים הכוללים למורל ,שיר השבוע וניקוד עבור השבוע החולף.
בינתיים כל שבוע קשה יותר לנקד כי הילדים משקיעים ממלוא מרצם וזמנם בגיבוש ,מורלים שונים ומקוריים,
שמירה על נקיון וסדר בתוך ומחוץ לבתים הכוללים ועוד.
את היום הראשון של הקיץ פתחנו ביציאה ל'פארק אשכול' (עקב הפסקת המים) "ומעז יצא מתוק" היה כיף
ומגבש וכולנו נהנינו .במקביל לפעילות זו ,התקיים כמיטב המסורת ביקור ב"סופרלנד" מטעם 'בני עקיבא'.
"מי שלא מביט -מפסיד" :בשבוע זה התמקדנו בסביבה הקרובה שלנו ,הילדים שתלו שתילים ,ניקו את החצרות
וסביבתם ,טיפחו את הבתים ,צבעו קירות (לכו לראות את ציור הקיר החדש של בית כולל ג'" -ירוק") ,הכינו
פיתות ועבדו במשק ילדים וכן הלאה.
"לתת" :שבוע זה שהיה חלק מ'תשעת הימים' היה שבוע מרגש מאוד וכולם לקחו בו חלק .התמקדנו בנתינה על
גווניה השונים ,הכנת צ'ופרים לבתים הכוללים השכנים ,כתיבת מכתבי תודה למשפחה ,חברים וצוות החינוך,
ניקיון חצר "בית שקמה" ,התגייסות מדהימה למען קייטנת "חברים לרפואה" (יפורט בנפרד) ,הצגה מקסימה של
ילדי המפ"ל אשר עסקה ביחסים בין אדם לחברו לבתים הכוללים הצעירים יותר ועוד.
"זה רק ספורט"  :זהו שבוע שמוקדש לכל מיני פעילויות ספורט מהנות ,החל מהחזרה לבריכה לאחר שבוע
הפסקה ,יום ספורט מהנה עם איתמר דניאלי ,תחרות כשרונות צעירים ,וטיול אופניים .בשבוע זה מתקיימים גם
מחנות 'בני עקיבא' של שבטים נבטים ,ניצנים ,מעלות ומעפילים.
חטיבה :ילדי החטיבה היו עסוקים גם בשבועות שחלפו .הם פתחו את הקיץ עם הפעלת משחק הניווט הקיבוצי
שהתקיים ב"חג המשק" ,המשיכו פעילות מדהימה לשלושת השבועות בסגנון "מציאות מדומה" אשר נתנה הצצה
לימים ההם בזמן בית ראשון ושני ,הכינו ארוחת ערב מפנקת ומושקעת לקייטנת "חברים לרפואה".
בצד הספורטיבי ,הילדים משתתפים בחוג כדורעף שמעביר עידו אורלוב .בנוסף ,בבקרים שלאחר תפילת שחרית
מתקיים "מדרשוקו".
תיכון :את היציאה לחופש פתחו החבר'ה במשחק משימות בסגנון "המרוץ למיליון" ברחבי תל אביב וקינחו
בפיצות על הים ובגלידה 'גולדה' .בשבת ,נפגשו לקידוש בדשא שליד ה'פינג פונג' .החבר'ה ארגנו ביוזמתם שבת
אירוח והפנינג לעמותת "לב בנימין" .בתשעה באב ,מוצאי שבת ,יצאו לסיור מודרך בירושלים ממרכז בגין ועד
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הכותל שם סיימו בתפילת ותיקין .בשבוע שעבר ,התנדבו החבר'ה בקייטנת "חברים לרפואה" והשמחה הייתה
רבה .בנוסף ,מידי שבת ,נפגשים התיכוניסטים לשיעור עם הרב ובאמצע שבוע ל"מדרשוקו" למשכימי התפילה.
בד בבד עם הפעילות הענפה של הקיץ ,אנו עמלים על הכנות לקראת שנת הלימודים הבאה ,בין אם על ידי מציאת
צוותים לכלל שכבות הגיל ,ובין אם בהסקת מסקנות ובניית תוכנית חינוכית בהתאמה – פירוט בקרוב.
עלינו לזכור שהקורונה חיה ומרימה את ראשה ועלינו להקפיד הקפדה יתרה ולגלות סבלנות רבה על מנת
שתוכניות הקיץ שלנו ימשיכו כמתוכנן.
מאחלים לכולנו המשך קיץ נעים ,בטוח ובריא.
צוות החינוך ורות 

"נ ְֵר ְד וְ כ ְַרכֹּםָ ,קנֶה וְ ִקנָמֹון ,עִ ם ,כָל-עֲצֵ י לְבֹונָה;
מֹּר ,וַאֲ הָ לֹות ,עִ ם כָלָ -ראשֵ י ְב ָש ִמים ...
יחי ַגנִי יִזְ לּו בְ שָ מָ יו"
הָ פִ ִ
(שיר השירים ד ,יד -טז)

הזמנה לתפילת קבלת שבת נשית חגיגית

לכבוד ט"ו באב
אנו שמחות להזמינכן לתפילת קבלת-שבת חגיגית שתיפתח בקריאת שיר השירים  -בערב שבת
פרשת "ואתחנן" ,שבת "נחמו".
(ט"ו באב תשפ"א.)23.7.21 ,
התפילה תתקיים על הדשא מאחורי משפחת זיוון
אנא הביאו סידורים ומגילת שיר השירים
(לכיסאות נדאג אנחנו)
נכניס את השבת מעט מוקדם יותר ,על מנת להספיק לקרוא את המגילה יחדיו ולהתפלל בניחותא.
נתכנס בשעה 19:25
כולכן מוזמנות בשמחה !
שבת שלום ולהתראות!

הצוות המארגן
לשאלות ובירורים ניתן לפנות לשקמה יניב ,שרה עברון או גילי זיוון
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חלוקת בונוסים
(תגובה למאמרו של כרמל מהשבוע שעבר)
בעלון הקודם נתבשרנו על כך שמובילי המשק ,המנהלים והעובדים במשק ,קיבלו תגמול בגין השיפור המשמעותי
שהראו הדוחות הכלכליים .צוין שהחל מהשנה הבאה ייקבעו הכללים המדויקים.
כלומר שהשנה לא נקבעו כללים.
אם כן ,למה דחוף להזדרז ולחלק כסף שאין לנו ,עוד לפני שנקבעים הכללים? קודם לחלק ,ואחר כך לקבוע?
אם הבנתי נכון ,התגמול ניתן כהוקרה על מאמץ ולאו דווקא על תוצאות.

יש לי כמה שאלות ותהיות:
● האם מנהלים ועובדים בענפים מפסידים זכו לבונוס?
● האם יש קשר בין השיפור בתוצאות לבין גובה הבונוס?
● מה גובה סך הבונוסים שחולקו?

כעת משנים את המדיניות למדיניות של חלוקת בונוסים למי שעמד ביעדים .אם נראה לכם שזאת הדרך ,אנא
חישבו מראש למי לתת ואל תחלקו את מה שאין לנו .יש לדון על כך קודם ,כמובן ,לקבל את אישור
"בעלי המניות" ואז לחלק בהתאם להסכמות.
אני חושבת גם שיש צורך להוקיר ולהודות .אך בל נשכח שטרם הגענו לרווחה כלכלית ולכן אם מחלקים תגמול
כספי ,עלינו לחשב ולחלק כספים במשורה.
נראות ציבורית ורגישות  -אנחנו חיים בקהילה שיתופית המחליטה על התוויית הדרך במוסדות המתאימים.
חווינו שנתיים קשות ,עצרנו תשלומים לחברינו הוותיקים ,צמצמנו השקעות והכל כפועל יוצא של המצב ,היינו
שותפים בהחלטות הללו וכעת ,לא.
כרמל ,ציינת שזוהי "דרך חדשנית" .אכן ,זהו שינוי משמעותי אצלנו ,ולכן זה מחייב דיון ,החלטה ואישור הבעלים
או המזכירות ,לפחות.
גובה התגמול צריך להיות מתאים יותר לחברה שלנו וגם למצבנו הכלכלי .לא נראה לי סביר בעת הזאת לחלק את
כספינו ללא שיקול דעת ציבורי.
אם רציתם לתגמל השנה ,כי זה מה שחשבתם לנכון ,אפשר היה לעשות זאת בדרך המחוברת לציבור ולנהלים.
בקשתי היא  -להביא את הנושא לדיון במזכירות ,גם אם המעשה כבר נעשה -ניתן לתקן!
אשמח לתשובות ברורות!

מתוקה לייכטר
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קייטנת נכדים
סבים וסבתות יקרים!
לקראת "קייטנות הנכדים" הקרבות (לבוגרי ו' ולבוגרי ז') נשמח למתנדבים שיסכימו לארח קבוצה קטנה של
ילדים למפגש קצר בביתם.


בוגרי כיתה ו' יגיעו לארוחת ארבע ביום שני ,כ"ד אב ( ,)2.8בשעה .16:15



בוגרי כיתה ז' הפעילות תתקיים ביום חמישי ,כ"ז באב ( )5.8בשעה .16:15

בוגרי כיתה ז' יגיעו ל"מאסטר שף" ויצטרכו להכין יחד אתכם מאכל מסוים שתבחרו.
לשאלות והתנדבות נא לפנות לנעמה וידס 0547516149
תודה רבה מראש!
רתם קום רכזת הקייטנה והמדריכים

לרחל ויואל עברון ,לשושנה וראובן עברון ולכל המשפחה
ברכות להולדת הנכדה-נינה ,בת לרינה ואביעד עברון
איחולים לשמחות ולנחת!

ליונת ואהרל'ה לוי ולכל המשפחה
ברכות להולדת הנכד  -דוד אור
בן לאיילת ויצחק לוי ,נין לאלישבע חריף
איחולים לשמחות ולנחת!

למרים ויוסף צרפתי ולכל המשפחה ברכות להולדת הנין
נכד לטליה וצבי ַ
מלֵ ק ,בן לענבל ודודו אוחיון
איחולים לשמחות ולנחת!

