
                                                                    פ"תש בחשוון' ה י"בע                                                                                                                                            

081//110// 

 ///9' גליון מס     

 

 

 
                                         

                                     

 פרשת לך לך                                   

 .(ז"א ט"מ –ז "כ' ישעיה מ)ן הפרשה להפטרה על הקשר בי
 

 :הנגדה והשלמה –שונים  ניתן לפרש בשני אופניםהעידוד  את דברי

                                                     העם הסובל בגולה ,('ב ג"יבראשית )" ונברכו בך כל משפחות האדמה"הבטחה ל בהמתנה .א

                                                          . קיומהל עלול להתייאש מהציפייהמנהרה רואה את האור בקצה הנו ואי

                                                      אל תירא כי עמך.. ואתה ישראל עבדי: "המעודדים הנביא עומדים דברי ,לייאוש כהנגדה

 .('י-'א ח"מ) .."אני

                                                                         יתן לפניו גוים.. מי העיר ממזרח צדק"–אברהם על המלכים בהצלת לוט רמז לניצחונו של  .ב

 (.'ג-'א ב"מ).." ירדפם יעבור שלום.. ומלכים

 .למסופר בפרשה וכהשלמה כהד דברי ההפטרה משמשים, על פי הסבר זה

  ('ח) "זרע אברהם אהבי..: "וברמז. כה במלכיםיהשאברהם  ישראל יכה באויביו כשם עם

 .בארץ נכריהו בימים קשיםגם ' בה לדבוק שעזב את מולדתו והמשיך

 (הרב יששכר יעקובסון ,"חזון המקרא" רעיון מתוך הספר)

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

  שרה עברון :פרשת שבוע
 

   י מ י   ה ח ו ל     לך-לךשבת פרשת 

 טלית1זמן תפילין  2:11/ הדלקת נרות

 02:00 'שחרית א 2:91/ 0:00/מנחה            

 02:01 (כ"בביה)' שחרית ב שיעור הלכה אקטואלית

 08:10 (ס"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 02:01 'שחרית א

 1/:9/ (א"בחד)' אמנחה     08:90  'שחרית ב

 2:90/ מנחה וערבית 2:11/ 9:90/, 1:90/מנחה 

 שקיעה 0:90/ (עקיבא-בני)מנחה 

 0/:10 ערבית /1:1/ צאת השבת

 
 

 נטע בן עמי :אחות תורנית
 



2 

 על גאווה וקנאה

גָׂר ּה הָׂ ית ּוְשמָׂ ְצרִׁ ה מִׁ ְפחָׂ ה לוֹ ְולָּׂה שִׁ ְלדָׂ ם ֹלא יָׂ ת ַאְברָׂ ַרי ֵאשֶׁ ל  .ְושָׂ ַרי אֶׁ ר שָׂ ֵנה ַאבְ ַוֹתאמֶׁ ם הִׁ י הרָׂ ַרנִׁ ת ֹבא נָׂא  'נָׂא ֲעצָׂ דֶׁ לֶׁ מִׁ

ל  י אּוַליאֶׁ תִׁ ְפחָׂ ֶנה שִׁ י ִאבָּ רָׂ ם ְלקוֹל שָׂ ְשַמע ַאְברָׂ ה ַויִׁ נָׂ מֶׁ   ('ג-'אז "ט) .מִׁ

                  . שהיתה נהוגה באותה התקופה בשיטה אחרת 'להיבנות' ומבינה שעליה עקרהשרי משלימה עם דבר היותה 

 .הוא מסכיםו ,ר את שפחתה במקומהב  ע  בהצעה שי   היא פונה לבעלה

תַותִׁ  ַרי ֵאשֶׁ ת -ַקח שָׂ ם אֶׁ ם ַאְברָׂ ּה ְלַאְברָׂ ֵתן ֹאתָׂ ַען ַותִׁ ץ ְכנָׂ רֶׁ ם ְבאֶׁ ת ַאְברָׂ בֶׁ ים ְלשֶׁ נִׁ ר שָׂ שֶׁ ֵקץ עֶׁ ּה מִׁ תָׂ ְפחָׂ ית שִׁ ְצרִׁ ר ַהמִׁ גָׂ הָׂ

ּה  ישָׂ האִׁ ִאשָּ  ('ג) .לֹו ל 

  .'שהיא'לדרגת  'פחהיש'מדרגת  בכך היא זוכה לעלותאולם  ,כאמצעי לפתרון הבעיה ת אמנם רקהגר משמש

יהָׂ ".. :משתבשיםהדברים , ילךמכאן וא ּה ְבֵעינֶׁ ְרתָׂ ה ַוֵתַקל ְגבִׁ תָׂ רָׂ י הָׂ א כִׁ , הגר פועלת בחוסר שיקול דעת. ('ד) "ַוֵתרֶׁ

 .מסכנת את עתידהו" משחקת באש"

ֶנהָּ .".: וגם היא פועלת בחוסר שיקול דעת, מאחרת להגיע אינה מצדה של שרי התגובה ע  ת  נֶׁיהו  פָׂ ְבַרח מִׁ ַרי ַותִׁ  ".שָׂ

 .אותה 'לענות'בוחרת יורדת לדרגתה ואלא , מעמידה אותה במקומה כיאה לאישה במעמדההיא אינה 

 ?דעתשיקול שליטה ברגשותיהן ולפעול ללא  לאבדהשונות כל כך זו מזו  מה גורם לשתי הנשים

                             קשה במיוחד  היא ,הן לגבירה והן לשפחה, שהשליטה בהם ,מדובר בשני יצרים חזקים והפוכים, ובכן

על  ,בו רק מתמקד, הבודד למקרה נותן דגש הוא. מדמיין תמונה לא רציונאלית ,הלוקה בהם .גאווה וקנאה –

 . בד קשר עם המציאותבכך מאו, חשבון התמונה הכוללת

בחרה לשכוח ששימשה עבור אדוניה רק                                 היא. בזכות הריונה לדמיין שעלתה לגדולה להגר הגאווה גרמה

 .על פי הכללים המקובלים 'ברירת מחדל'כ

למרות , איום, היא רואה בשפחתה שהתעברה. ראשונהללא סיבה למעמדה כגברת ה לשרי לחשוש הקנאה גרמה

 . באופן בלתי הפיך, שגורלה של הגר נתון לגמרי בידיה

 בנקודות מזכה את שפחתה האומללה, שגרמה לה לצאת מגדרה ולענות את הגר עד שברחה מפניה של שרי קנאתה

 :לברכת המלאךחשובות ו

ר לָּׂה ַמְלַאְך ה ת ' ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ ה ַאְרבֶׁ ֵפר ֵמֹרבַהְרבָׂ סָׂ ר לָּׂה ַמְלַאְך ה .ַזְרֵעְך ְוֹלא יִׁ ה ְוֹיַלְדְת ֵבן וְ  'ַוֹיאמֶׁ רָׂ ְך הָׂ נָׂ את ְשמוֹ הִׁ רָׂ קָׂ

ַמע ה י שָׂ ֵעאל כִׁ ְשמָׂ ל ' יִׁ ְנֵיְךאֶׁ  (א"י-'ז  י"ט) עָׂ

                           - מזו של שיפחתה יותר אף היררכיה גבוההומ ,לברכה סוף סוף זוכה גם שרי, לאחר שנים ארוכות של סבל

 : אל הגבירה - מפי הגבורה

ר א   ל -ַוֹיאמֶׁ ים אֶׁ ם שָׂ ֹלהִׁ הָׂ ת ַאְברָׂ א אֶׁ ְקרָׂ ְשְתָך ֹלא תִׁ יַרי אִׁ רָׂ ּה שָׂ ּה ְשמָׂ ה ְשמָׂ רָׂ י שָׂ נָׂה ְלָך  .כִׁ מֶׁ י מִׁ ַתתִׁ ּה ְוַגם נָׂ י ֹאתָׂ ּוֵבַרְכתִׁ

ְהיּו  נָׂה יִׁ מֶׁ ים מִׁ ם ַמְלֵכי ַעמִׁ ה ְלגוֹיִׁ ְיתָׂ יהָׂ ְוהָׂ  (ז"ט-ו"ז ט"י)ֵבן ּוֵבַרְכתִׁ

 יורם קימלמן



3 

 חתני בראשית –דברים שנשא אילן כהן במסיבת החתנים בשם משפחתו 

מהדמויות הבולטות בירושלים במאה השנים האחרונות ואביו של דוד חשין נשיא , און הרב חשיןמסופר על הג

 :בית המשפט העליון את הסיפור הבא( לשעבר)

מביטים בהם ולא מתקרבים למעגל , הרב חשין ראה קבוצת אנשים עומדים ביום שמחת תורה לצד הרוקדים

 ".?מדוע אינכם רוקדים ביום קדוש זה עם כלל הציבור: "ניגש אליהם הרב ושאל אותם. הרוקדים

י יום ביומו אתם לומדים מד. ישנו קשר מיוחד עם התורה ,לרב ולרוקדים כאן, כבוד הרב: "ענו לו העומדים 

העומדים בצד , אנו, לעומת זאת. עם סיום קריאת התורהשיעורים וחידושים כך שיש לכם שמחה גדולה ביום זה 

 ..".מרוחקים ממנה ואיננו מרגישים שייכות לשמחה זו

 

וזה , "לעיני כל ישראל"זה שסיים התורה עד , בשמחת תורה ישנם שני סוגים של חתנים: "ל"השיבם הרב חשין זצ

לאלו שמסיימים  –זה בא ללמדנו כי התורה שייכת לכולם "המשיך הרב ". בראשית"שמתחיל אותה מראשיתה ב

אתם , ה וטרם העמקתם בהגם אם טרם טעמתם טעמה של תור. אותה ולאלו שמתכננים להתחיל ללמוד אותה

 ,מיד הצטרפו העומדים לרוקדים". ' חתני בראשית'יכולים להחליט זה עתה על לימוד יחד עימי ותהיו בגדר 

 .'חתני בראשית'ונסחפו לשמחת התורה כ

הזדמנות להתחדש ולהשתנות ובכך לזכות  – הסיפור לעיל מדגיש את המתנה הניתנת לכל יהודי בחג שמחת תורה

 .ולשנה טובה ומתוקה" באפתקא ט"ל 

הם אינם נמסרים לשליחים בפועל עד ליום  , שהפתקים מחולקים בליל הושענא רבה פ"י הקדוש כותב כי אע"האר

טרם ביצוע , כל זאת במטרה לאפשר לכל יהודי את ההזדמנות האחרונה להתחיל מבראשית. שמחת תורה בחצות

 .ברך בברכת החג יחד עם כל עם ישראל לשנה טובה ומתוקהשנזכה תמיד לנצל ימים קדושים אלו ונת .גזר הדין

 

אריאלה ואני רוצים להודות על הזכות שנפלה בחלקנו הן כחתני בראשית והן כחברים בקהילה , בהזדמנות זו

 .כולנו לראות תמיד את הטוב בזולתשנזכה . חמה ותומכת

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

 

 תודה

 ,קהילת סעד היקרה

המשלוחים מחממי , המון תודה על כל הביקורים רצינו להגיד. במעלה גלבוע שבוע שעבר נתן ישב שבעה על אביוב

  .ינוהדאגה מרחוק ומקרוב לכל צרכו והבטןהלב 

 .זכינו שאנו חלק מקהילה תומכת ומחבקת

 .וכל טובאנו מלאי תפילה ותקווה שיבואו על כולנו ימים שלווים ומלאי שמחות 

 משפחת לכר
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 ג"אב תשע –ל "ריאיון שנערך בעבר עם לאה קארו ז

בבית שהיה פתוח לאנשים ובמיוחד , משפחתנו התגוררה אצל הסבא והסבתא ביחד עם הדוד. נולדתי בשיקגו

אחי ואני באנו כל יום . חנות בשוק להוריי היתה. מהם למדתי את החשיבות שבעזרה לזולת. לחסרי בית ורעבים

 .לעזור להוריי למכור את הסחורה' א

 

אחרי שנתיים באוניברסיטה עברתי . עקיבא ובשני המקומות הייתי פעילה מאד-כ בבני"ואח, הייתי בשומר הדתי

שם הכרתי את משפחת חנה ודוד .. שם עסקתי בעבודות חקלאיות ואף נהגתי בטרקטור, רסי'ג-להכשרה בניו

 .השליחים שם, שהיו באותו הזמן, גולדשמידט( פהה)

אבל היא אמרה לי שאני צריכה קודם כל לסיים את , חזרתי לשיקגו ואמרתי לאמי שאני רוצה לעלות ארצה

 .כדי שיהיה לי מקצוע ביד, האוניברסיטה

 

ו באוניה הפלגנ. סיימתי את האוניברסיטה והחלטתי עם עוד חברה לעשות טיול באירופה לפני שאגיע ארצה

וכולם רצו לאכול , הולנדית קטנה ומכיוון שאכלנו אוכל כשר הם דאגו להביא לנו קופסאות שימורים לארוחות

 .בסוף ההפלגה קיבלנו את קופסאות השימורים שנותרו. את האוכל שלנו

. תכולתו לאחר שבוע הוא הוחזר לי על ידי המשטרה על כל. התחלנו את הטיול בפריז וכבר במטרו אבד לי הארנק

 !...משהו בלתי רגיל

 

היות ולא נמצא לי מקום מגורים המשכתי לטייל בארץ עד . הגרעין שלי היה בשלוחות. לאחר הטיול הגעתי ארצה

 .בזכות היכרותי עם הפה –עברתי לסעד , משהבנתי שזה לא מקומי. הייתי בשלוחות שנתיים. שיימצא לי מקום

אחד שלא ידע : י כמורה לעברית באולפן שהיו בו שלושה תלמידיםהציבו אות, כאשר שמעו בסעד שאני מורה

באו מהסוכנות לשמוע את הידע שרכשו . אחד שידע קצת ואחד שידע בדיוק את מה שאני ידעתי, כלום

ס והשלמתי את שעות העבודה החסרות  "כ הייתי גם מורה לאנגלית בבי"אח. והיו מבסוטים –התלמידים

למזלי היא לא הבינה –וכשכתבתי במכתבי לאמי שאני עובדת בסניטריות , (מקלחותניקוי שרותים ו)בסניטריות 

 ...את משמעות העבודה

 

ומשם עשיתי , הייתי מורה בכפר בתיה שבשרון. לאחר זמן מה החלטתי לעזוב את סעד ולמצוא את עצמי בעיר

 .ל"טיול של חודשיים על וספה בכל אירופה עם נחמן צור ז

 .וחזרתי לקיבוץ, עד שהחלטנו להתחתן, בעיר יוסי היה בא לבקרני במשך כל הזמן שהייתי

 

ולאחר מכן עבדתי , כך עברתי להיות מורה לאנגלית בנוער של עלומים וסעד-ואחר, ס"הייתי מורה לאנגלית בביה

אז התנדבתי ואמרתי שאני לא רוצה שיקרה לי מה שקרה לי , שמעתי שמחפשים מדריך להכשרה. במטבח

כמובן שיוסי עזר . של כל הקבוצות שבאו לסעד" האמא"והחלטתי שאני אהיה , אף אחד לא שם עליש –בשלוחות 

, ל"ואחרי שבע שנות הדרכה בהכשרה עברתי להיות אם בית של קבוצות של מתנדבים מהארץ ומחו, לי בכל

שם , שלו" בית-אם"י והיית, "צבר"היה כאן גם גרעין ... ואפילו יוכי ברנדיס הייתה כאן כמורה של אחת הקבוצות

 .ונשא אותה לאשה, את אליאנה –מצא דורון בני כלה 

 

 :אספר שני סיפורים פיקנטיים מעבודתי עם הקבוצות האלה

הגיעה מונית לקיבוץ ויצאו ממנה שלוש נשים . מהסוכנות ביקשו שנארח כאן נשים קצת יותר מבוגרות (1

 והוא היה אומר תמיד שאלה הן הבנות , (ריבהאבא של )ונתתי אותן לאימוץ לסבא יהודה  – 56-07בנות 
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כך מבסוטה וביקשה  -בתה של האשה המבוגרת יותר ראתה שאמא שלה כל, כשהן חזרו לאנגליה. שלו

 ..להצטרף לקיבוץ

הוא . שרוצה להכיר את החיים הדתיים בקיבוץ דתי ,קיבלנו פנייה ממשרד החוץ לארח כומר מהוותיקן (2

השנה הוא -בראש... פעם אפילו רצו לצרף אותו למניין, ובא לכל התפילות, שטף כלים במכונת השטיפה

אז דע לך  –אם אתה חושב שזה ארוך " –אמרתי לו . היה בכל התפילה ואמר לי שזו תפילה מאד ארוכה

 . ועזב –" ראיתי את הכל, תודה"למחרת הוא בא ואמר לי   -וא נשברכאן ה..." שיום כיפור ארוך עוד יותר

 

אנחנו . והטיולים היפים ביותר היו בסיני, היתה לנו קבוצה מקנדה והם עבדו כאן וארגנו להם גם טיולים

 .הולדת הפתעה לכמה מהם-ארגנו להם את כל האוכל ואפילו עשינו שם יום

קיבלנו מהם הרבה . עד שהגיעו הקסאמים –שנים  26וטיפלנו בהן במשך  USY-כ הגיעו קבוצות של ה"אח

ומספרים שזו היתה אחת  –ועד היום הם באים להראות לילדים ולנכדים שלהם את סעד , מכתבי תודה

 .אך בסיפוק רב,  אמנם ללא תמורה. שנים 56טיפלנו במתנדבים במשך . התקופות היפות ביותר בחייהם

 

 .ואנחנו משפחה מאוד מלוכדת, רביב ומאיה, דורון, אופירה, ורדה – יש לי חמישה ילדים

וצריך לומר תודה לקיבוץ על כל הדברים , אבל אני יודעת שאנחנו צריכים את זה, קשה לי עם השינויים

 .הטובים שאנו מקבלים כאן

ויוסי היה צריך לתת לי פעמיים ביום אנטיביוטיקה , ושכבתי שבועות במיטה, וזה הזדהם, עברתי ניתוח ברגל

יוסי מאוד צנוע ושונא . בשבילי הוא ממש מלאך –עם כל מיני טיפולים שהוא עוזר לי , גם עכשיו. כמו רופא –

 .אבל הוא המלאך שלי –להתפרסם 

, שתמיד ששים לעזור לי בכל הלב –הקטנים והגדולים של הקיבוץ " יםהמלאכ"כמו כן אני רוצה להודות לכל 

 ". בית לדוגמה", אכן אני חשה שאני נמצאת בחברת מופת –ככל שניתן 

 יורם קימלמן: עריכה/ ה יקותיאל'חייצ: ראיינה

 

 ל"ז יצחק רבין אש הממשלהריום הזיכרון ל

 . לאחר רצח רבין כ"מצב השב :נארח את ניסים לוי ונשמע על 

 :בתפקודו מול החברה בישראלכ שני משברים גדולים "עובר אירגון השב 1891משנת 

 .רגון כמעט ומתפרקהא, מגיע רצח רביןכשו ,"פרשת נאפסו"ו" 577קו "

  
 ?כ"מ על ההידברות עם החברה ועל האמון בשב"איך השפיע רצח רה

 
 ..שונים את רוב השירות העביר בעזה בתפקידיםכ "שירת בשב ,דורותניסים לוי גדל בקיבוץ 

 .  באשקלון "רונסון"ס "היום מחנך ורכז לימודי היסטוריה בבי

 

  .במועדון לחבר 51:02,בשעה  ,01.00.01 ,ב בחשוון"י ,יום ראשון

 
 מוזמנים  מגיל תיכון ומעלה 

 
 ועדת תרבות 
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 הקמת סוכת דוד הנופלת

שאף הוא  "נט-קהילה"ב גם קראתי  .ציבורי מרחבשהוא אכן  –בסוכת הקיבוץ " סוכת שלום"ראיתי את הפרסום למפגש 

ועל כך שהמפגש עתיד להתקיים במקום ציבורי , בכלל בסעדהמפגש קיום נגד כ שפורסמהאת ההודעה  –מרחב ציבורי 

ותגובתו של מיקי  של ענת אשקראתי את דבריה , ולבסוף, ת העבירו את המפגש לסוכה פרטיתמארגנוהבחנתי שה. בפרט

  .מרחב ציבורי (העלון) שגם הוא – בעלון פרוכטר

 .אלא רק מה שפורסם מראש, כך שאני לא יודע מה היה באירוע בפועל" סוכת שלום"לא נכחתי במפגש  :גילוי נאות 

פוקדות את המדינה  , לדבריה של ענת –" בורות ופחד מהזר והאחר, פילוג והדרה, הסתה ושיסוי"כשרוחות חזקות של 

עלינו . הקים את הסוכה ולבנות אותה שובצריך גם ל, במידת הצורך. צריך לדאוג לחזק את הסוכה, קיבוץונושבות ב

 .הסוכה לא תקום בעצמה, ואם לא נדאג לעשות זאת, מוטלת המלאכה

  .בעצמו כתב הדברים שכותב המאמרכנגד אך  ,תיקמדוכותרת תה יאכן הי –" אש למטרות דמה"מאמר כותרת ה

 :בתואר השימוש ,מעבר לכך ."סוכת שלום"במסגרת המפגש  על הפרק לא עמדכלל השכול  נושא ,לפי הפרסום כי?  מדועו

או להוות אמירה  מסוימת עמדה להציגלא התיימר  ,"פלסטיני-ר הפלסטיני של פורום המשפחות השכולות הישראלי"יו"

הוא טעון ויש המחזיקים בדעות  השכול ברור שנושא.  ולא מעבר לכךתיאור התפקיד  -כשמו כן הוא . 'שקילת השכול'ב

 . זה בנושא כלל לא עסק "סוכת שלום" האירוע של, אולם. כפי שמיקי ציין ,שונות ומנוגדות בעניין

האם יש לזה , הרצאה או אירועאו , אכן היה מהות המפגש –שהוא טעון ויש עליו מחלוקת  – כלשהו נושאאם נניח שאבל 

לשמוע ולהשמיע דעות שונות ולערוך  –ים רהאם יש מקום במרחב הציבורי לאח  ?מקום במרחב הציבורי בקהילת סעד

מי שמעוניין לנהל  או שמא? להבמיוחד שזה מאורגן על ידי אנשים פרטיים ולא ממומן על ידי הקהי –שיח מכבד וענייני 

 ?באיזו דירה פרטית הסתרב לעשות זאתו ,שלא בנוחלהרגיש  אמור ,שמעו דעות אחרותישיח בו י

 שונותדעות השמעת נראה שבפועל הקהילה אכן נותנת מקום במרחב הציבורי ל, אך בינתייםהשאלות אכן מורכבות 

 :אציג שתי דוגמאות.  במחלוקתהגם שהם  –קרי לא במימון הקהילה  –ואירועים שמאורגנים בצורה פרטית 

ללא מימון , הגיעו לקיבוץ נציגים ממפלגות שונות לערבי הסברה ושיח ,האחרונות לקראת מערכת הבחירות .1

מיותר לציין שבוודאי היו חברים בקהילה שחלקו .  ציבוריים של הקהילהבמבנים שנערכו  רגון פרטיהקהילה ובא

 .במרחב הציבורי ים התקיימוהאירוע, אך בכל זאת, של הנציגים השונים ותיהםעל עמד

 

או  (באופן מכובד ולא מסית) במי שרוצה לכתו. חלק מהמרחב הציבורי של הקהילה הם "נט-קהילה"וה העלון .2

במימון  ציבורית  במהמיוצג על נט -בעלון או בקהילה פרטי כותב .אינו חייב, ומי שלא רוצה ,מוזמן ,לקרוא

כותבי המאמרים לפרסום בעלון . ומחוץ למסגרת ההסכמה הכללית" םאחרי"גם אם דבריו הם בגדר  ,הקהילה

. בחסות הקהילה גם הוא נט שמתוחזק-העלון עצמו הוא בחסות ציבורית כמו הקהילהאך , הם אנשים פרטיים

 ים מגוונים ואף לחלוק על אחריםהעלון כמרחב ציבורי הוא פורום מכובד עבור הפרט להביע את דעותיו בנושא

 .בצורת תגובה כמו זו שלפניכם

יחד עם אנשים שלאו דווקא בהיכולת לחיות  .ה ומבורכתבריא תופעה בקהילתנו וזו במגוון תחומים יש ריבוי דעות

 לאור  אך.  הקהילה הזוהיא חלק מאופייה של , וענייני מכבדואף לקיים מחלוקות באופן פתוח , חושבים בדיוק כמוך
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את היכולת והזכות להביע דעות שונות ולנהל שיח פתוח  אין לראותכי  ,לצערי נראה ,"שלוםהסוכת "ההתנהלות סביב 

הן והישראלית הן בציבוריות , על הזכות הזאת היטב ובאדיקות לשמור חשוב .כמובנת מאליה, ב הציבוריחבמר ומכבד

 .בקהילת סעד

הבנייה  ,תשעה באבבמחדש פעם נזכרים בכל אנו כפי ש .במו ידינו ביכולתנו להקימה שוב.  ".סוכת דוד הנופלת"ל בחזרהו

, שמוע ולהשמיע דעות שונות ואחרותל חשוב .כל השנה לאורך ציבוריהשיח מכבד במרחב ו אהבת חינם באמצעות היא

  .אחריםיהם של מדעות וייתכן אף שנושפע מחלוקותלנהל 

ּי ה֣  בַּ ו  ֛  ֶאת־ֻסכ  ים ֛  ָאק  ּוא ֣  ֹום הַּ פֶ ֛  ת דָּ נֹּ ְרת   ֶלת֛  יד ה  ְרֵציהֶ ֣  ְוָגדַּ ֹסָתיו֣  י ֶאת־פ  ֲהר ִֽ ית  ים ֣  ָאק   ֣  ן וַּ ימ  ֛  ּוְבנ  ם֛  יהָּ כ  עמוס )׃ י עוֹּלָָּֽ

 .(יא, ט

י 'אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר " ּמּוד  ְך ל  י  נ  ל בָּ ְך' הְוכָּ י  נָּ ב ְשלוֹּם בָּ  'ְור 

 .(א, ברכות סד, בבלי" )אל תקרי בניך אלא בוניך( יג, ישעיהו נד)

 .ובעולם ,בסוכה, כי רק כך נוכל להרבות שלום בינינו, הסוכה נזכה להיות שותפים לבנייתש

 דוד לנדאו

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

 "מסלול ירוק"על 

 ".םהמושביתנועת "ו "התנועה הקיבוצית"מימון בו הבתמיכ הוא ,עסקים בקיבוצים ובמושבים לקידום "מסלול ירוק"

 .הפרסום בחינם .שיווקיים להגדלת הרווחים מהעסק שלכם עם הצטרפותכם למיזם תוכלו ליהנות משלל יתרונות

 .0012522-210 " מסלול ירוק" - יגאל מרוםעם  ישירות אפשר ליצור קשר

 יהל
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 מהנעשה בקהילה

וניתוק סופי  אנחנו לקראת השלמת החיבור של כלל החברים למערכת חימום המים הביתית -פרוייקט מים חמים

המהלך יושלם עד לסוף השנה וכרגע אנו עמלים על התקנת משאבות שיבטיחו את לחץ . של המערכת המרכזית

 .אספקת המים למקומות הגבוהים בקיבוץ

 
זה המקום . שלומית לזר נהלה את המתפרות החליפה אותה בתפקיד רחל יניב לאחר שנתיים בהן -מתפרות

הלא  להודות לשלומית על עבודתה והמאמצים להמשיך לשמר ולקיים מקור תעסוקה חשוב זה אל מול האתגרים

לשלומית  בהצלחה. פרי יישאכי המהלך במהלך התקופה ביצענו התאמות במודל התפעול ותקוותנו . פשוטים

 .בדרכה החדשה ובהצלחה לרחל בתפקיד

 
. ש ולאחר חפיפה נכנסה במלא המרץ לתפקיד"רותי לזר החל לעבוד בתפקיד מנהלת ברו -בריאות ורווחה

. במסגרת השינוי במבנה הארגוני והקמת המערך במודל החדש סיימו את התפקיד הילרי יום טוב ואסתר עקיבא

במסגרת השינוי , בנוסף. הנה בתפקיד המורכב כמנהלת תחום בריאות שלצידה מסייעת לה אסתריהילרי כ

ש וחגית קאופמן העבירה את שרביט הפרט גם כן לידי מנהלת "הארגוני אוחד תחום הפרט תחת מנהלת ברו

בדאגה לרווחת  מסירות אין קץ! להודות לכן על עבודה מסביב לשעון אני רוצה ,בשם קהילת סעד וחבריה  .ש"ברו

 .ובהצלחה בהמשך הדרך!!  רבה תודה -ועשייה שאינה מובנת מאליה במסגרת ריכוז התחומים תושבי הקהילה

 

בוץ לאיכות החיים והחוסן הקהילתי בקי היסודותאחד  - ולקחת חלק בבניית הקהילהבואו להשפיע  ?מי מצטרף

לקיחת . וחלקם בהתנדבות תגמולעל עצמם תפקידים ציבוריים חלקם ב מקבליםהוא בזכות אותם אנשים ה

עמה סיפוק ותרומה בעלת ערך אך מביאה , לעיתים קשה וסיזיפית אחריות זו וסיוע במעורבות והובלת הקהילה

בימים אלו מתפרסמים מספר מכרזים לתפקידים אותם אנו . רב בביסוס ועיצוב החיים הקהילתיים בקיבוץ

 .שנדרשים לאיי

חגית רפל שריכזה את הועדה ולצידה דבורה הרצל ויוסף כרמון ביקשו להעביר את המקל לאחר  -ועדת צדקה

ועדת צדקה אחראית להקצאת הכספים המתקבלים מתקציב המשק והקהילה לצד תרומות . שנים רבות בתפקיד

זו וניתוב כספי הציבור ליעודים השונים  קיימת חשיבות רבה להבטחת המשך פעילות מבורכת. חברי הקהילה

 .עדהובהתאם למדיניות הו

מועמדים שיהיו מוכנים להמשיך /אנו פותחים מחדש את המכרז לריכוז הועדה ומחפשים אחר מועמד -תרבות

ת פעילויות חדשות ורתימת פעילים יציר, לקיים את פעילות התרבות הענפה ובתוכה שימור המסורות והמנהגים

 .רועים והפעילויותלקיום האי

ועדה זו הינה . רווחה וגיל שלישי ורביעי, בריאות -ש"במסגרת המערך החדש מוקמת מנהלת ברו -ש"מינהלת ברו

חדשה ועומדת בפניה משימה גדולה לגבש ולעצב את מדיניות הקיבוץ בתחומים אלו והאחריות על מימוש היעדים 

 .לצד ממלאי התפקידים המקצועייםעדה ואנו נדרשים לאייש נציגי ציבור בו. יקבעויש

ת /מתעניינים בתפקיד או הרוצים להמליץ על מועמדאלו ה -כל המכרזים מפורסמים על לוח המודעות ובקהילנט

 !בואו לקחת חלק -ייאו אל א"מנהלת מש -מוזמנים לפנות למרגלית רייז

 
חברי הקיבוץ מוזמנים לערב הסברה להצגת  .0:.1בשעה  11.11.1.11ביום שני הקרוב ה : ערב הסברה -סיעוד

בערב הסברה ישתתף אוריין פליישר מנהל התחום בחברת טנא המלווה את קיבוצנו ועוד קיבוצים . מודל הסיעוד

. וציאליחשוב לשמוע ולהשמיע בנושא חשוב זה ועל המהלכים הנעשים להבטחת הביטחון הס. רבים בתחום זה

 . תייחסויותוהבערב יוצג המודל המוצע ויהיה מקום לשאלות 

 
 ומר רכטמןת
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 ולמגבונים אל תהי תקווה

 . אינו עובר במערכת הביוב, מכל סוג שהואמגבון לח  –ושוב אני חוזר ומזכיר 

מתקדם הלאה בנחישות וסותם , שמובטח על אריזתו כי הוא נשטף באסלה, תמים למראה, "ניר טואלט רך"גם 

 .את הצנרת המרכזית

.                        גדולה לפתיחת הסתימה בצנרת המרכזית מול בית הספר בשבוע האחרון הזמנו פעמיים ביובית

מעבר לצחנה . ניפרד לכמה ראשים והישקה לרוויה את סביבותיו ,עלה על גדותיו, הביוב הסובב את בית הספר

 . מדובר בסיכון בריאותי חמור ובזבוז כספי ציבור, ולגועל

אסלה משלמים על כך מכיסם ללו היו הזורקים את המגבונים . העלות הביובית היא אלפי שקלים לכל גיח

 .התופעה היתה נעלמת מיד ,ללא ספק, הפרטי

                    -אורחיכם וכל מי שאתם חוששים שיזרוק מגבון באסלה , ילדיכם, הדריכו בנחישות את בני ביתכם, אנא

  .שלא לעשות כך

 ! מגבון לח מקומו רק בפח

 .הקופה הציבורית כספי במגבונים בתבונה וחוסו על בריאותנו ועלהשתמשו 

 ה גינזברג'מוישהל

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

 סיפור מאחורי התמונהה

בקיבוץ  היום חבר הוא אחד מהם ?מי המצולמים ובאילו נסיבות, מתי צולמה? מי יידע לספר פרטים על התמונה

 alin @ saad.org.ilאשמח לתשובות למייל עלים  ..סעד

 יורם קימלמן        
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 המלצה על ספר ילדים מקסים

סיפורו של ילד הספר מפגיש את הקורא הצעיר עם  ".אל ארץ ישראל"אני ממליצה בחום על ספר הילדים בשם 

  .מעפיל ועם רוח התקופה

הספר נסמך על סיפורו האישי כפי ששמעה ממנו . ל"בתו של עמנואל ברוכי ז, את הספר כתבה נורית אלחסיד

 .לבנותיה התאומות בחייו וכפי שסיפרה

 .התחתן עם בת דודתי ועבר לקיבוץ יבנה, עבד שנים רבות במטע', מגרעין ז –עמנואל ברוכי היה חבר סעד 

  .ולהזמינו דרכי, להתרשם ממנו, ניתן לראות את הספר אצלי

 שושנה עברון
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 הזמנה לערב משחקי שולחן       

 מוזמנים לערב משחקי שולחן שיתקיים בבית שקמה! חברות וחברים        

 ...10-...10בין השעות , 11.11.1.11, ג בחשוון"י, הקרוב ביום שני      

 021ועד ' מוזמנים מכיתות ה      

 הנכם מוזמנים להביא את המשחקים האהובים עליכם. 

  מעיין פרייד במסגרת פרוייקט בת המצווה –מארגנת. 
 

 משפחת פרייד–הצטרפו אלינו בשמחה 


