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 (ז, דברים ד" )הים קרובים אליוול-כי מי גוי גדול אשר לו א"

מלבב לראות דבר תורה מבחור , בכלל)מעלון פרשת האזינו  דברי התורה היפים והמעניינים של רום חביביאן

ל -הטענה המרכזית בדבריו הייתה שהא. העירוני לכתוב כמה דברים בעקבותיהם –( ועוד עם עומק ותעוזה, צעיר

משמעות כי ככזה הוא אינו יכול להיות מושפע מבני האדם ובכלל אין עבורו , כול יכול, ל מושלם-היהודי אינו א

אינו שומע תפילות או כמובן ו ,תורה ומצוותלהם לתת להתגלות לבני האדם ול מושלם אינו צריך -א. תםלקשר אי

מוסריותה של ה על "כמו שאברהם אבינו התדיין עם הקב, לוהי כזה או אחר-שיח על מוסריותו של צעד א-עורך דו

 .וניסה למנוע את ביצועה התוכנית להשמדת סדום ועמורה

ואם כך , ל-ואף ביטול היותו א לבני האדם פחיתות לערכו ולמעמדו" זקוקה"ל -אות באלכאורה יש מקום לר

" האמונה"אכן עניין זה הוא עומק ההבדל בין האמונה היהודית לבין . יש כאן אף ריח כפירה חלילהשייתכן 

ושאר  אליבא דאריסטו. ם לאלוהי אריסטו"לוהי הרמב-ההבדל בין א –או במילים אחרות , הפילוסופית

, בהאצלה)ל שהעולם תלוי בו -שכמעט כולם האמינו בקיומו של א –ביניים ה ימישל העת העתיקה והפילוסופים 

-א –ולדידם זהו שבחו ; מחוץ לעולמו של האדם, טרנסצנדנטי, ל הינו מרוחק-הא –( גם אם לא בראו באופן מכוון

רק כך הם . כדי לממש את רצונו וברצונם הטוב אינו תלוי בהםו ע ממעשי או דיבורי בני האדםל זה אינו מושפ

ולפיכך , ל-לכן אריסטו סבר שהעולם קיים באופן הכרחי בהאצלה מקיום הא. ל מושלם-יכלו לדמות לעצמם א

אומנם יש בקרב  .(לפרט או לכלל, התגלות) ההשגחה על מעשי בני האדם והנבואה, שלל את רעיונות הבריאה

 .מהאדם כלפי השכל הפועל –צדדי -אבל זוהי פעולה בכיוון חד, ל-הפילוסופים מושג של דבקות בא

שאילו המדע היה מחייבו הוא היה כופה על ם טען "הרמב: ם חלק על אריסטו"בדיוק בשלוש נקודות אלו הרמב

ם נאמן "לכן הרמב –אבל מכיוון שאין הכרח מדעי לקבל זאת , המקראות פרשנות דחוקה של עולם שאינו מחודש

ל -האפשרות של הא: אמונה זו ממילא מובילה לשאר נקודות המחלוקת. התורה בדבר עולם נברא לאמונה של

 באקדמיה הן חוקרים)אומנם יש . להשגיח על בני האדם ולהתגלות אליהם, לעשות ניסים, להתערב בנעשה בעולם

אבל הרב , בכיוונים פילוסופיים אריסטוטליים במורה הנבוכים ם"הרמבדברי שפירשו את  (והן מבקרים דתיים

וטען  ,(112-101' עמ, ה"מאמרי הראיפורסם ב) כנגד טענות ההיסטוריון זאב יעבץם "הרמב" להגנת"יצא קוק 

המלך של ם נטש את דרכו של אריסטו והלך בדרך "הרמב –נבואה , השגחה, בריאה –שבכל הנקודות המכריעות 

מבטא " אני והו הושיעה נא"שמתחיל במילים , שהפיוט החוזר בהושענות, יש להעירבדרך אגב ) .האמונה היהודית

 .(גם הוא לישועה ואנו מבקשים ומתפללים לישועתו הוא יחד עם ישועתנו" זקוק"ל -היטב נקודה זו של היות הא

מחד גיסא מעלה מטבע הדברים ש, גם ביחס לנושא התפילה ל המעורב-של הא העיקרוןהרב קוק המשיך את 

ראיית תפקידה  –גיסא ומאידך ; ל בעקבות פניית האדם-השפעה ושינוי אצל האאפשרות שאלות תיאולוגיות של 

 ": בעיית התפילה"הרב קוק כתב כך על  .לפלסתר את כל עניינהרק כמשפיעה על האדם לכאורה הופכת 

, שאינו משנה אלא את עצמווהחושב . הרי זה מחרף ומגדף, להי-החושב בתפילה שמשנה את העניין הא"

אבל המכוון שהוא פועל . להית-הרי זה מקטין את ערך התפילה ועימה יחד את כל הערך של העבודה הא

משתנה כל הערך של כל ההוויה אליו  –ועל ידי היחש שעצמות הווייתו משתנה , לשנות את עצמו לטוב

וכל מה , ד מחלקיה הרוחניים בייחודמאח[ מושפעת, נפעלת]=כי ההוויה כולה מתפעלת , לעילוי ולטוב

כן השינויים הם יותר , הוא יותר נעלה ויותר כולל[ השינויים]=שהתוכן הרוחני המביא את החליפות 

שהנפש , העובד בכוונה הראויה[ מי שמכוון בכוונה השלישית]זהו  –עצומים ויותר פועלים בשפעת טובתם 

 (תרסד, א, שמונה קבצים". )מתמלאה ממנה והעולם מתברך
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 ,עיקרון שנטוע כבר במקרא)ל שזקוק לשותפות האדם כדי לממש את רצונו -מי שהרחיק לכת עם העיקרון של הא

שגדל בוורשה בבית , אמריקאי אברהם יהושע השל-היה הוגה הדעות היהודי –( ל ובעיקר בהגות הקבלית"בחז

ם והן "והושפע עמוקות הן מהרמב ,ב"בארהבטיבי רלמד בברלין שלפני השואה ולימד בסמינר הקונס, חסידי

השל כתב בברלין דוקטורט על הנבואה היהודית בהשוואה לזרמים מיסטיים ברחבי . מהגות קבלית וחסידית

טענתו המרכזית של השל הינה שהנביאים היהודים לא חיפשו חוויות מיסטיות של התאיינות ואיחוד עם . העולם

הצד  .ל מהאדם ולהיות בעצמם שליחים לקיום דברו ורצונו בעולם-ל האאלא ביקשו לשמוע את בקשתו ש, ל-הא

לוהים זקוק לדיאלוג עם האדם כדי לממש את רצונו וייעודו לאדם -השני של המטבע בטענה זו הוא הקביעה שא

שמובאים כאן כפי , מצביע על יסודות הגותו – לוהים מבקש את האדם-א –כבר שם ספרו המרכזי . ולעולם

 :בודתושניסח בע

הפעולה הנבואית היא מפגש של אישיות ... כי"לוהים אינו ידוע לאדם התנ-צימאון כזה להתמזגות עם א"

... האקט הנבואי הוא לעתים קרובות דיאלוג. הוא גם נענה, הנביא אינו קולט בלבד. ל חי-ממשית עם א

ניסיונו לא בהתרחשות  העובדה שהנביא רואה את ערך... לוהים כאישיות ניצב מול הנביא כאישיות-א

מבדילה תכלית הבדלה , לוהים שהגיע אליו באמצעות ההתרחשות הזאת-הנבואית עצמה כי אם בדבר א

אף לא התעלמות , אין בנבואה כל אובדן התודעה. בין הנבואה ובין התופעות השונות של האקסטזה

להביא לידי התרוממות תכליתה אינה . הנבואה מכוונת אל מעבר לעצמה... כלשהי מעולם בני האדם

משפט צדק , היא להשליט צדקה בהיסטוריה, בבואו במגע עם הנביא, לוהים-תכליתו של א; אישית

ה סילוהים בחומותיה של תפ-לא סגרה את אכית "המסורת התנ. יראת שמים בקרב העם, בחברה

אכפת לו מן : את נוכחותו באותו עולםמגלה , שברא את העולם, לוהים-א. טרנסצנדנטית מוחלטת

הוא הקולט והמשתתף בעת ובעונה , שלא כבעל האקסטזה, הנביא... האדם והוא פעיל בהיסטוריה

 העובדה... לוהים זקוק למגע עם הנביאים-אעיקר חשוב בהבנת הנבואה הוא האמונה כי ... אחת

-לא ומשהו מתרחש, משהו מתרחש לו; לוהים דובר-אלא שא, אינה שהוא שומעהמכרעת בעיני הנביא 

מן הריחוק והבדידות ומן התעלומה , לוהים מן הדומייה-בעיני הנביא הרי זה כאילו יצא א... לוהים

' עמ, ב"אור יהודה תשע, לוהים מאמין באדם-א" )על מנת לגלות לאדם את רצונו, הסתומה של ישותו

111-101.) 

 ה אדמניתאהרל

 
 

 חודש חשון

 .."אלה אזכרה"

 (ח"תשס)         ל                                  "יום פטירתו של חברנו בנימין רון ז   -חשון  ' ז

 (ב"תשע)        ל                  "ץ ז"כ( קותי)יום פטירתו של חברנו יקותיאל   -ח חשון "י

 (ג"תשע)             ל                      "יום פטירתה של חברתנו דרורה רוזנמן ז -ח חשון "י

 (ה"תשמ)     ל                                    "יום פטירתו של חברנו אלי מלאכי ז -ט חשון "י

 (ב"תשע)      ל                                      "יום פטירתו של חברנו יוסי אילן ז  -חשון '   כ
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 ל-הא" מושלמות" על עוד

 על( הראשונה בפעם ולא) לחשוב אותי הביאה, האחרון" עלים" בגליון חביביאן רום של המעניינת רשימתו 

 וגם(  סטיות ללא ואמת צדק שופט" )מושלם" גם האל היות של מובנת הבלתי בהוויה האוקסימורון או, הפרדוקס

 של רשימתו פי על ההגדרות. )ומאפשר חזרה בתשובה לתפילות נענה, בנסיבות מתחשב: כלומר –" מושלם בלתי"

 .(רום

 בו – סותרות מציאויות שתי שמתקיימות לנו שנדמה פעם בכל לומר לנו לחסוך כדי הומצא אוקסימורון הביטוי

 לא שזה בטוחים אנו? אוקסימורונים באמת קיימים אולי  אבל... הזה הארוך המשפט את - במקום ובו בזמן

 בהיתכנות משתעשעים אנו לעיתים, נודה, כי אם כזאת אפשרות לקבל מסוגל אינו שלנו האנושי ההיגיון! ייתכן

 גם: "אלו במילים בערך לומר שנהג הזקן שכנו על שסיפר, ל"ז תמיר מרדכי חברנו של אמירתו לי זכורה. כזאת

 !..."עובדה זו, לעשות מה אבל – ורוחות בשדים מאמין לא אני

 מחשבותי לא כי" :קובע( 'ח ,ח"נ) ישעיהו הנביא. הנושא את ברצינות נבדוק הבה, הבדיחותא לדברי מעבר

 להכיל מסוגל אינו, והישגיו התפתחותו כל עם, שלנו האנושי ההיגיון. " 'ה םנא  . דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם

, בטוחים האתאיזם דת שמאמיני בעוד, כך סוברים מאמינים בני מאמינים. ליכולתו מעבר שהם נושאים

 ..(בקיומו מאמינים שאינם) האל דרכי להבנת אנו גם נגיע האבולוציה התמשכות שבעקבות

 הבנת מאפשרת, שלהם הגבוהה השכלית שהיכולת למחשבה נתפסים, גבוה קיו איי בעלי אנשים שדווקא לי נראה

 ביותר הבולטת הדוגמא. בקיומו כופרים הם – להם" מסתדרת" אינה כביכול התנהגותו וכאשר – הבורא דרכי

, וגאוניותו חכמתו אף על – עקיבא' ר, לעומתו. מידה קנה בכל גאון שהיה, אבויה בן אלישע של דמותו אולי היא

 ".תוכו אכל וקליפתו זרק". האל מול האדם של הריאלי למעמדו עצמו לצמצם ידע

, אברהם על תוהים רבים. אבינו מאברהם ללמוד נוכל אולי, ישעיה לפני ואף, אבויה בן אלישע  לפני עוד אבל

 לתפיסתו בניגוד) בנו את להקריב נצטווה שכאשר בעוד – ה"הקב עם בוויכוח" נלחם"ו נזעק סדום אנשי שלגבי

 לא, פיו את פצה לא –( יצחק לגבי שקיבל להבטחה ובניגוד, בנו את אב לאהבת ובניגוד', ה עבודת צורת את

 למסקנה אותו הביאו, ותוצאותיו סדום צדיקי לגבי הארוך הוויכוח שדווקא, ייתכן!  בשאלה לא ואף בטרוניה

 .האנושי בשכלנו הבורא של דרכיו את להבין אפשרות לנו שאין, הכואבת

 כנראה –? הבורא פעולות את להבין מסוגל יהיה שהאדם היא, "בצלמנו אדם נעשה" הכתוב של משמעותו האם

, חי, צומח, דומם: כך הבריאה את המסווגת החלוקה מקובלת. לבחור היכולת היא לכך שהכוונה ייתכן ..שלא

 זכות". בוחר"ל האדם הגדרת את לשנת יש, "לדֵבר" חיים בעלי מלמדים כאשר, שבימינו ייתכן(. האדם) מדבר

 הבחירה חופש. האיסלם של בחלקים המקובל לדטרמיניזם בניגוד, באמונתנו מוסד יסוד היא החופשית הבחירה

. ממנו  משוחררים אנו אין...(  ימינו של העברית לדוברי רק שהחרוז סליחה... )רע בכי להיות למצבנו לעיתים גורם

 בלתי" וגם" מושלם" גם זמנית-בו הוא שהאל, להבנתנו הקשה באפשרות נבחר הבה, שבדבר הקושי כל עם, לכן

 .לתפילותינו להיענות מסוגל כלומר, כביכול" מושלם

 גולן חנן                                                                                                                                                              

 
 ולכל המשפחה (הורי המשפחתון)אלקנה ומוריה מינץ ל

 איתן - ןהבלהולדת  מזל טוב

 קהילת סעד -לשמחות ולנחת שתזכו 
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 "בצלמנו כדמותנו"

 "הרהורים שלאחר הימים הנוראים"בהמשך למאמרו של רום חביביאן בעלון הקודם 

תמונה אסוציאטיבית של מלך נכבד היושב על כס  העלה בנו בתקופת הימים הנוראים" ונתנה תוקף"הפיוט 

 עלול להתפרש אינו ,כמתואר בפיוט, עצם מעמד המשפט האם אבל, מלך רם ונישאהוא אמנם  ל-הא .המשפט

בספק את  האם עצם פנייתנו אליו אינה עלולה להעמיד? שהוא נתון להשפעה מצדנו כךב 'תחולשה אנושי'כ בטעות 

 ?הוא זקוק לנו בכך שנשמש סניגורים לעצמנוש הייתכן ?שלמותו

 ":בראשית" – פסוקים ורעיונות מפרשתנו באמצעות לענות על כך אנסה

. תקשורת בין הבורא לברואיו – אבל חסר בו העיקר, ללא פגםמתקיים עולם מושלם ו, בתום חמשת ימי הבריאה

מּוֵתנּו-ויֹּאֶמר א  ": בריאת האדםלאת הבורא מוביל  חסרון זה ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ , בהמשךו, (ו"כ' א) .."ֹלִהים ַנֲעֶשה ָאָדם בְּ

רּו-ַויֹּאֶמר ָלֶהם א  ..": האדם בני ישירה אלה לפנייתו אּו ֶאת ֹלִהים פְּ בּו ּוִמלְּ  (.ח"כ) .."ָהָאֶרץ-ּורְּ

 
                   .העברת מסריםעל  כדי שיתמלא בתוכן הוא חייב להתבסס אבל, אמנם מתקיים בין האדם לבורא הקשר

לנו  תמאפשרש היא זואותנו לתפילה ו מדרבנתש היא זו .א החוט המקשר שבין האדם לבוראהי ,האנשת הבורא

אולי מזמין אותנו לפגוש בו במקום שו עושה לנו חסד ה"הקב .בלשונם של בני אדם ללא מחסומים לפנות אליו

  .ההכרחית את נקודת החיבור הוא מזמן לנו כךאבל דווקא , או כחולשה ןנו כחיסרונחזה בעיני

 :לדיאלוג פתוח בין האדם לבורא טובה הפסוקים הבאים מפרשת בראשית הם דוגמא

ם ָאָתה ֲהִמן ִהִגיַויֹּאֶמר ִמי " ָך ִכי ֵעירֹּ ִתי ֲאָכל ָהֵעץ ֲאֶש ד לְּ ִבלְּ ָת ִמֶמּנּו ר ִצִּויִתיָך לְּ  ָהִאָשה ֲאֶשר ַויֹּאֶמר ָהָאָדם- ָאָכלְּ

ָנה ִלי ִמן  ֵכלָנַתָתה ִעָמִדי ִהוא ָנתְּ  (.א"י' ג). "ָהֵעץ ָואֹּ

ִכי - ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָךֶאל  'ַויֹּאֶמר ה" ִתי ֲהשֵֹּמר ָאִחי ָאנֹּ  (.'ט' ד) "ַויֹּאֶמר ֹלא ָיַדעְּ

ִֹּני ָגדוֹּל ֲעו' ַויֹּאֶמר ַקִין ֶאל ה" :גזר דינו את במטרה להמתיק ,בשם המוסר מצד האדם שכנוע לפעולת ואף

שֹּא ֵני ָהֲאָדָמה ּוִמָפֶניָך ֶאָסֵתר  .ִמּנְּ ִתי ַהיוֹּם ֵמַעל פְּ ָת אֹּ ָהִייִתיֵהן ֵגַרשְּ ָהָיה ָכל  וְּ ֵגִניָנע ָוָנד ָבָאֶרץ וְּ ִאי ַיַהרְּ צְּ  (.ג"י' ד)" מֹּ

                        .תקווהו עצב, חרטה – ה"של הקב' האנושיות תכונותיו'את  ים המתאריםמסתיימת בפסוקפרשתנו 

 –אלא להפך , ל-כפירה בגדלות האמא הדברים יתפרשו כש ללא חשש "של בני האדם לשונםכ" תדברמהתורה 

מחזקת  היא בכךו בכדי שיבינו אותו יותר טוב לבני האדם את המסרהיא מחדדת  ,"האנשת הבורא"אמצעות ב

  :אותו

א ה" נֶָּחם.. ִכי ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם ָבָאֶרץ' ַוַירְּ בָהָאָדם ָבָאֶרץ ִכי ָעָשה ֶאת  'ה ַויִּ ְתַעצֵּ ֶחה' ַויֹּאֶמר ה .ִלבוֹּ ֶאל  ַויִּ  ֶאת ֶאמְּ

ֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ָהָאָדם ֲאֶשר ָבָראִתי ֵמעַ  ֵהָמה ַעדל פְּ ַעד  בְּ יִכי  עוֹּף ַהָשָמִיםֶרֶמש וְּ ַחְמתִּ ַח  .ִכי ֲעִשיִתם נִּ נֹּ ןוְּ א חֵּ צָּ  מָּ

ֵעיֵני ה  (.'ח-'ה' ו) "'בְּ

 שאליואצטט פרדוקס אחר  ,ה"קבבינינו ובין ה נו בנקודת החיבורישנתפש על יד 'אי השלמות' כתשובה לפרדוקס

 ".מלב שבור אין דבר שלם יותר: "נובע מאותו הרעיון אשר קל יותר להתחבר

 יורם קימלמן 
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 אחרי החגים - מענף המזון: עדכון

 בחודש זהלהפתעתנו  .את מנות המזון בעיקר לגנים הכין ולשווקל שבנו ,הלימודיםשנת עם תחילת  :קייטרינג

סיפקנו כמעט פי שניים  (ומספר המנות המבוקש נמוך, תארגנתשבדרך כלל נחשב לחודש שבו המערכת עדיין מ)

בנוסף רכשנו עוד שני תנורים חדשים , הגבוהים שמציבים לנו ובסטנדרטיםכדי לעמוד בביקוש . שנים הקודמותבמ

 .תנורי חימום 11וצי התנורים הגיע ל , לתשעה שכבר יש לנו

. ינג לקח על עצמו להכשיר מטבח קצה לאירועים משפחתיים בסעדהקייטרבמסגרת ההסדרה  :מטבח קצה

הביצוע נדחה , לצערנו .יסה הראשית לחדר האוכלמצד שמאל לכנ, מטבח ימוקם במרחב נטילת הידיים הראשוןה

הפרויקט מתוכנן להתבצע בשבועות , אלא מסיבות תכנון ועלויות, ייטרינגמסיבות שאינן תלויות בק עד כה

 . הקרובים

ותחדל להיות שלוחה , פעילות המחלבה תהפוך ליזמות בניהולו ובביצועו של יצחק שהם לאחר החגים :מחלבה

 .נאחל הרבה הצלחה ליצחק. מקוויםמקווים שמהלך זה יישא פרי ויצליח כפי שאנחנו  אנחנו. בענף המזון

ולברך אותם על שירות זמין יעיל , וחשוב להודות להם, עמוסה מאד וקשה לעובדי הכלבו תקופת החגים  :כל בו

   .ומגוון

ואף , לא פסקהש, בות בכל בויאני מבקשת לשתף אתכם בתופעה של גנ, בתחושה קשה וברגשות מעורבים

על ידי אדם , בות חזרו ונשנויוזאת משום שהגנ, לפני מספר ימים נאלצנו לפנות למשטרה. הוחמרה לאחרונה

כולל מצלמות שבהם ניתן להוכיח חלילה אם אכן , ברגישות המתחייבת, אנחנו עושים מאמץ לטפל בנדון. מבחוץ

מי , בו הסב את תשומת ליבנו, כפי שאירע במקרה זה, מבקשים את ערנות הקוניםאנחנו גם . מעשה מעין זה אירע

                                                                                                          .שהיה עד למעשה

מיד באופן עצמאי יהול חדר האוכל נעצמה את  תיקח עלרפאלוב מקיבוץ רעים החלה לעבוד ו אופירה:  חדר אוכל

יו אחריות לניהול ובין תפקידיה יה, 10:11ועד  11:11בין השעות ' ה' ד' ג' בימים אאופירה תעבוד  .לאחר החגים

, ופירה תדריך כל גורם מזמיןא. שיוזמנו אצלה על ידי החברים והתושבים וטיפול באירועים פנימיים, א"חד

בהזדמנות זו נאחל  .והשימוש באמצעים הנדרשים השונים, זמנת האולםכולל ה, להסדרים הנדרשיםבאשר 

 .לשביעות רצונם המלאה של תושבי סעד, וקידום הנעשה בחדר האוכל, לאופירה ולנו הצלחה מלאה

לאחר וזאת , בתהליך הדרגתי שיסתיים במהלך החודשים הקרובים ,המזון ענףאני מסיימת את תפקידי בניהול 

השנים  12עבר מהפך מאד גדול ב ענף המזון על כל שלוחותיו אבל , לסכםבכוונתי אין  .שנים 12של  ארוכה תקופה 

 !הללו

וכמובן לחברים שידעו לפרגן כאשר חשו צורך , תודה לכלל העובדים על שיתוף הפעולהלומר ברצוני , בהזדמנות זו

 .בכך

 ברט אירית

 

 

 עברי –לאילנה וליהונתן טבת מזל טוב להולדת הנכד 

 בן לטל ואביחי עוזרי

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 מהנעשה במשק

 

 .חג הסוכות מאחורינו ואתו התזכורת על הארעיות שלנו והצניעות המתבקשת מאתנו

החיים של מוצרים הולך תדירות השינויים הולכת וגוברת ומחזור , גם העולם הכלכלי סובל מחוסר יציבות

דוגמא לכך . עליה משפיעיםחיצוניים הפעילות המשקית שלנו מתנהלת באותה סביבה ותהליכי מקרו . ומתקצר

במהלך העשור האחרון עברנו בעניין זה . מי היום הסוסים שסוחבים את העגלה ם אצלנו כשאנו בוחניםאנו רואי

 . סוסיםיפה של וטוב שהכרכרה שלנו רתומה למספר  ,שינוי גדול

 (. א"קהלת י) "שניהם כאחד טובים-ואם, זה-הזה או, כי אינך יודע אי זה יכשר... תן חלק לשבעה וגם לשמונה"

 

. ליחס בין השקל למטבעות בארצות אליהן אנו מייצאים יש השפעה גדולה על הרווחיות שלנו – שערי המטבעות

דית ימקטינה מה בערכו במטבע זר ולכן יריד לים בעוד שההכנסות בענפי היצוא הןההוצאות שלנו הן ברובן בשק

  .הרווחיות את ההכנסות ואת

חלשות מתמדת של האירו מול השקל ומספר ענפי יצוא חזקים לאירופה נעלמו יהייתה הבחמש השנים האחרונות 

כאשר שני , תפוחי אדמה וגזר, פלפל, דלועיים, בתחום הירקות מדובר בעגבניות. או שפועלים ברווחיות נמוכה

של חלשות ילשמחתנו בשנה האחרונה נעצרה מגמת הה. האחרונים הם שחקנים חשובים בסל הפעילות שלנו

 .אך הוא רחוק מהרמה ההיסטורית שלו האירו

הרובל היה . רוסיה היא יעד היצוא העיקרי שלנו, המטבע העיקרי שקובע גורלות בענף הגזר הוא הרובל הרוסי

מתיחות ההשפעת בשלושת השנים האחרונות ב .אגורות 11 – 11רובל אחד היה שווה כ . יציב יחסית שנים רבות

השכנים שלנו במצריים חוו משבר  במקביל. בלבד אגורות 6בל והוא שווה היום כ בין רוסיה למערב צנח הרו

ישראלים המייצאים לרוסיה נהיה השוק חקלאים הל. המקומי לשלישכלכלי עמוק שהחליש את שער המטבע 

 !הסיפורזה עיקר . בעוד שלמתחרים שלנו במצריים נהיה השוק יותר אטרקטיבי ,פחות אטרקטיבי

 

 . במקום אחד יכולה לתת יתרון למקום אחרבצורת  – הבצורת

 ,החקלאים האירופאים זרעו כרגיל באביב .בשנתיים האחרונות ובעיקר בשנה האחרונה יש בצורת בקיץ באירופה

ברכת השמיים פועלת שם בהוראת  ,אין כמעט מערכות השקיה לאירופאים. ומחודש מאי ועד אוגוסט לא ירד גשם

קוחות שאורך יפס הודיעו לל'מפעלי התעשייה לצ .ובגדול והשנה הם נתקעו, אין להם צורתתפילות לב אפילו, קבע

 .והמחירים כשחסרה סחורה מטבעם עולים, (כי אין תפוחי אדמה גדולים)לחצי כמעט  יפס השנה ירד'הצ

לענפים . כיצואנים הזדמנות חד פעמית( גזר למשל)בישראל המחסור באירופה מייצר לנו בחלק מענפי הירקות 

 .חשובה ובזמןל זאת מתנה "החבוטים הנ

 

דבר זה אינו גורע מהצורך שלנו לטפל בתשומת לב ש מובן , השפעות החיצוניותחשוב לי לתאר מספר היה  – אצלנו

  .בגינה שלנו

השנה נראית בשלב . מן מהפך חיובילשמחתנו מסת, 1112יות את חצי השנה הראשון של סיכמנו בהנהלות הכלכל

חוזר בהדרגה בשנה האחרונה זר שעשינו בו שינויים רבים ומשמעותיים ענף הג .רווחית ומזכירה לנו את עצמנוזה 

 .עם זאת עדיין יש לנו דרך ארוכה ובכוונתנו להוביל מספר תהליכים נוספים עד שנגיע ליציבות מספקת. לעצמו

ואנו מברכים על התוצאה  תקופה הקרובהכרמל ירחיב וידווח על כך ב. מרבית הענפים עומדים בתוכנית העסקית

  .המצרפית
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נמשכת צמיחה בנס שמנים שנכנסת לפעול במתחם  על אף הריסון היחסי שגזרנו על עצמנו בתחום ההשקעות

ובגגות סולריים נוספים שיוקמו , ד לפעול בחודשים הקרובים"שתתחיל בס "מוגו"ב, הגזר" סככת"המחודש של 

 .ושל השמש הישראלית ,רשל נופ ,בשותפות שלנו

ים גלי הא מנהל את הפעילות העסקית הכוללת שלנו ב"קיצור דתשם הדירקטוריון תאגיד האחזקות שזכה ל

א הצעירה כבר מספר לא מבוטל "מאחורי דת. קצב הישיבות שהבטחתי לנבחרים יוצא בפועל צפוף יותר. עסקיה

אני מתפלל ומקווה . תקף בדיונים פתוחים ופורייםבחרנו בגוף מגוון בדעותיו וזה מש. של החלטות משמעותיות

 . שנדע לבחור בנתיבים נכונים בהמשך

 

 .בהמשך לבן להאירעבר שחור לא מפריע לאור מלמדים אותנו ש, יםהחצבים פורחים השנה בשדות העוטף השרופ

 

 אורן ברנע                                                           

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

  

 השתתפות בתיקונים בבית זמני 

ואף התקבלו לחברות כבר חברים של הנוגעת  7102מבקש להזכיר שוב את החלטת הנהלת הקהילה מאוגוסט 

 . עלולה להתארך עד למעברם למשכנם הקבוע אולם התקופה ,לקניה או לבניהעתידי בית  החליטו על

לשלם שכירות מ בה המשפחה פטורה, בניה/המקדמה לרכישה מרגע תשלוםל תקופת ההמתנה ההחלטה היא שבכ

  .כמו בכל דירת חבר אחרת הם על חשבונו – מתגורר החברבו  תיקונים בביתה, לקיבוץ על הבית הזמני

, וקירות חוץלמעט תיקוני גגות , אינסטלציה ומזגנים, כולל תיקוני חשמל, חשוב להדגיש שמדובר בתיקוני פנים

 .או תיקוני תשתיות מחוץ לבית

 
 :בנושא המזגנים

מובן שהעלות היא , אם המזגן בבית הזמני התקלקל והמשפחה מעדיפה לרכוש מזגן חדש במקום לתקן את הישן

 . על חשבון המשפחה

בוץ יהיה במידה והמשפחה לא תהיה מעוניינת במזגן שהתקינה על חשבונה והקי, הוסכם שבזמן פינוי הבית הזמני

 . תתבצע שמאות על ידי גורם מקצועי ובהתאם להערכתו ירכוש הקיבוץ את המזגן מהמשפחה, מעוניין בו

חייבת לתאם זאת מראש עם אחראי על השכרת , כל משפחה שמבצעת התקנה פרטית בזמן שהותה בבית הזמני

הדירות כדי לוודא שמיקום יחידת הקירור החיצונית יישאר כפי שהיה וכדי שהעניין יתועד באופן מסודר 

 . ברשומות

 .בשאלות והבהרות ניתן לפנות אליי

 .בברכת שגרה טובה 

 גדי סמואל

 
 שי –מזל טוב להולדת הנכדה  ,לרחל ולמנחם יניב ולכל המשפחה

 בת למיטל ואייל גולדרינג

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 תערוכה

  ,חברות וחברים

" הקיטור"התערוכה תוצג בגלריית  .בשבוע הבאתיפתח בקיבוץ מגן אני שמחה להזמינכם לתערוכת ציורים שלי ש

 .במגן במשך שלושה שבועות

 091091 בשעה, (01.9)ח חשוון "ר' א, הפתיחה ביום שלישי בערב

ברוב התמונות יש שילוב של חומרים נוספים  .והיא בעצם מדרש בחומר" אבן נייר ומספרים"התערוכה נקראת 

 . בנוסף למשיכות המכחול והשפכטל

כמו החולצה שנגזרה על צבעיה וכפתוריה והפכה : על בד הציור שלישיבוצי דברים שהיו פעם משהו אחר לגמרי 

 שנשתלה בציור אחר והעניקה לו( בנים מהמכבסה בקיבוץ של פעםלגרביים ול)כך גם רשת הכביסה . לגזע

 .או שרשרת חרוזי העץ שהפכה לדמויות ולעצים שרוקדים אי שם באופק, משמעויות חדשות

ממקומו המקורי מעניקה לו ולהקשר ( ב"הנייר וכיו, ובמקרה שלי הבד), תלישת הפסוקהכתוב וכמו במדרש 

 .החדש בו הוא הודבק משמעויות יצירתיות חדשות

 !שנה של צבע ועניין !כולם מוזמנים בשמחה

 

 גילי
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 8102סיכום עונת הרחצה 

, עם מתרחצים רבים, עונה מוצלחת הייתה זו. חגגנו את היום האחרון לפתיחת הבריכה לעונה זו, סרו חגבא

 .פעילויות ואירועים, שחיינים, אורחים ומנויים, מצילים אחראיים ורציניים

 !ולאיכות המים הלא מתפשרת ואחריות לנקיונה, אני רוצה להודות לעדיאל על תפעול הבריכה

הנות מבריכה ילנו ל השאפשר, על ההירתמות לניהול השיפוץקימלמן רוצה להודות לאתי אני בהזדמנות זו 

 .משודרגת ואיכותית

   .בים להשאיר מים בבריכה במהלך החורףאנחנו מחוי( P.V.C)בעקבות השיפוץ בבריכה , השנה

ולכן אסור  ,עלינו להשתמש בחומרים חזקים במינונים שונים ,ריםלמנוע הצטברות של ירוקת ומים עכו על מנת

 .כל כניסה למים עלולה להיות מסוכנת לאדם ואף לבעלי חיים .כנס לבריכהיבתכלית האיסור לה

 !חורף גשום ונעים לכולם

 עדיאל והדר

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

 הכן גגך לחורף

 .בימים אלו אנו מתארגנים לטיפול וניקוי כל הגגות של בתי החברים ומוסדות הקיבוץ

 . דים והמבואות המחוברות אליהם"עיקר הפעילות תתמקד בגגות הממ

במטרה למנוע את סתימת המרזבים כתוצאה מזרימות המים של , והמפגעים שעל הגגותננקה היטב את העלים 

 .הגשמים הראשונים

 .אבקש את עזרתכם  בכך שתנקו את שאריות העלים שיושלכו מהגגות ובשיתוף פעולה ועזרה בזמן העבודה

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

דים מתבקש לפנות אליי בפתק המציין את הבעיה "מי שנתקל בבעיה בסגירת חלונות הזכוכית של הממ: ובנוסף

 (.צד ימין למעלה, ראשון) 423: ד של בניין שמספרו.עם שם המשפחה ומספר הטלפון ולהניח בת

 

 ה גינזברג'מוישהל

 

 הודעה 

 .אעדר מהעבודה – 2..1.8.ועד לתאריך ה  2..0..8החל מתאריך ה 

 .ה'ניתן לפנות למושהל: בענייני אינסטלציה דחופים

 1013334030יהודה קרסנטי : טיפול בנחשים

 יואל עברון
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 6-ה סעד מרוץ

  !6-ה סעד למרוץ כולנו פגשינ ,האימונים אחרל

                                                                                   1הלבנות רוץהמ בחולצות לבושים לחבר מועדון מולש הדשא על, 16:00 בשעה ,8110119בתשרי ' ל, שלישי ביום

 לאורך עמודל ,יחדה מאווירת ליהנות להגיע מוזמניםהליכה בבריצה או  להשתתף ניםמתכוו שלא אנשים גם

 1 המשתתפים את ולעודד המסלולים

 1  נבחרה מרוץה מקצה לפי  סימון סרט וקבלת רישום  - 16:00-16:60

 ( יש לשים לב , סדר ההזנקה יוחלט במקום) הזנקת מקצים ו מתיחותו חימום –16:60-16:61

 1יצהמ ר"ק 217

 1מ הליכה"ק 6

 1מ ריצה"ק 6

 1(מסלול משפחתי)מ הליכה "ק 711

 1מ ריצה"ק 711

 1מקצה קלנועיות

 1מספר דקותארכו המרווחים בין מקצה למקצה י

 1  רוץמהמ בתמונות צפייהברכה ודברי , מדליות חלוקת ,המועדון מול הדשא על התכנסותבסוף כל המקצים 

 .(המסלול לאורך מים עמדות ,המקצים לפי שילוטב מסומנות יהיו הדרכים:  )מסלולים

  !תודה גדולה לחנה, יש לנו שילוט חדש למסלולים שהכינה חנה שהם !חידוש והשנה

  המנחת קצה עד ריצה, שדות שער לכיוון ימינה לפנות– כניסה שער – המועדון ליד דשא זינוק נקודת - מ"ק  2.7

  לנקודת ולחזור כניסה לשער שמאלה פניה העפר דרך בקצה עפר בדרך ימינה ושוב הירידה קצה עד ימינה פניה

  .כחול – דרך סימון1   ההתחלה

 

 האירי הגשר עד ישר, שדות שער לכיוון ימינה לפנות– כניסה שער- – המועדון ליד דשא זינוק נקודת  - מ"ק  4

  .צהוב – דרך סימון 1 תחלההה לנקודת חזרה – כניסה  לשער וחזרה האירי הגשר אחרי שמיד הכיכר את מקיפים

 

  חזרה שדות בשער, שדות שער  לכיוון ימינה לפנות –כניסה שער –– המועדון ליד דשא זינוק נקודת - מ"ק 7.2

 .אדום – דרך סימון 1ההתחלה לנקודת

 

 סימון, חזרה לנקודת ההתחלה  – שדות שער  –שער כניסה  – המועדון ליד דשא זינוק נקודת -  קלנועיות מקצה

  1לבן – דרך

 

 בתכנון בחשבון זאת לקחת יש ,כניסה שער עד שדות משער ארוכה היבעלי מסתיימים המסלולים כל – לב שימו

 !וזוכים, הולכים, רצים כולנו - בכיף בואו  (1 לסיום כוח לשמור) הליכה/ הריצה

         
 .האירוע תוםב ערבית תפילת ,הדשא עלבמהלך האירוע  :מנחה תפילת* 

 רבותת. ו
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 סלעית לזר/ ח "סיכום שנת התשע

 :נחלוף על פני תולדותיה בריצההבה . ח הגיעה לקיצה"שנת תשע

 

 תשרילקראת חגי 

 בית הכנסת עבר מתיחת פנים

 חווינו קבלת שבת קהילתית

 מה לקטנים'וסליחות בפיג

 סעד החמישי במרוץנפתח  מרחשוון

 חושיםיכמה משינוי ארוחת הבוקר גרם 

 חוגים ישנים וחדשים -בהמשך החודש

 ערב נשים -ובליל ירח מלא

 ישיבה ראשונה של תאגיד האחזקות -כסלוב

 שבת ארגון נחתמת בהצגות מדליקות

 לוח החשמל הראשי שלנו מוחלף

 נשים וגם טף, גברים -ומארחים 'בתים מאירים'ו

 

 נמחץ ושוטח הישן הרופא בית טבתב

 ח"כבר לא מתעסקים עם מט ח"בהנה

 אימון סדיר לכיתת הכוננות במדים ונשק

 מגיע השלב האחרון בהחלפת מרכז המשק

 

 -היה מאד מגוון שבטו ב"ט

  סדנת יצירה משפחתית והרצאה על שושן

 י הגננים החרוצים"פינות חמד נחנכות ע

 !וסעד הכי יפה מכל הקיבוצים

 מטעי האבוקדו הוקפו גדראדר בחודש 

 ויותר 07ל אירחו לקפה בני "המפילדי 

 בפורים טיילנו אל ארץ התווים הצלולה

 וסיירת ההורים השבתית שבה למסלולה

 היה חודש ספורטיבי במיוחדניסן 

 (ועוד אחד)כדורסל , טורניר מחניים

 גן הקקטוסים זוכה לעדנה ושיפוץ

 הגבול מתחמם מעבר לגדר הקיבוץ

 

 למדינה 07חגגנו יום הולדת  איירב

 (כמו בכל שנה)מפקדים ומופעים מרגשים  עם

 ג בעומר מוביל לביטול המדורות"חמסין בל

 אך עפיפוני התבערה מגיעים אלינו בצרורות

 

 מאד מתוקשר סיווןטקס הביכורים ב

 ובחץ השחור מתבסס מסדר הדר

 ארוחת הבוקר נכנסת לשגרה נאותה

 מאיים על המטע" חנון"ישוב חדש בשם 

 

 עונת הרחצה נפתחת באיחור אך בכבוד תמוזב

 הנהלת הקהילה החדשה מתחילה לעבוד

 לםווווושרים את חג המשק בקול של כו

 יחד כל הדרך נוסיף טוב לעולם

 

 חווינו שבת בסימן צוק איתן אבב

 וגם השריפות ממשיכות להטיל אימתן

 אך ערב תרבות אוהב עם קיבוץ עלומים

 ונעיםמלמד ששבת שכנים יחד הוא טוב 

 :וחזקים מרכזים חדשיםנבחרים 

 ותיקיםו ועדות בריאות, ש"גד, גיל הרך, בקהילה

 

 מגיע גרעין צבר שלישי אל שערינו אלולב

 בתוכנווגם משפחות חדשות נקלטות 

 

 

 זו היתה שנה גדושה ומגוונת

 קצת מלחיצה ומאד מעניינת

 נשא עינינו בתפילה לבורא העולם

 .שימשיך להשגיח מקרוב על כולם

 !ט"קדימה נשעט אל שנת התשע -כעת

http://www.lomdimbnoam.org/
https://sites.google.com/a/reut.tzafonet.org.il/kitav2/kaitz
http://www.otli.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%96%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D/
http://www.edu-negev.gov.il/matyaholon/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.html
http://www.marpeya.co.il/winter-compilations/
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 כניסההכביש  תיקון

ביום ראשון הקרוב יחלו  אנו מבקשים לעדכן כי העבודות, כביש הכניסה תיקוןבהמשך לעדכון האחרון בנושא 

 1 81.01.7ח בתשרי "כ

בין בית הספר החדש לצומת בקטע ש, לחלוטין הכביש לאורך החממות סגריי ,תיקוןהבמהלך עבודות 

 .הצומת שבין החשמליה למשרדי החממותסגר גם תי ,בנוסף. התאילנדים

 . בית העלמין  דרך בית הספר או, הכביש העוקף לאורך הגישה למרכז הקיבוץ ולשכונות המגורים תתאפשר

בין  כבישההכביש היורד מבית הכנסת וכן )צירי התנועה לכיוון בית ספר , במסגרת השינויים בהסדרי התנועה

ולחצות על גבי מדרכות  לדיהם ללכתהורים מתבקשים להדריך את יה .יהיו עמוסים יותר( נוערל חדר אוכל 

 .רוכבי האופניים מתבקשים להאט את נסיעתם לאורך הכבישים ולעצור לפני חציית צומת. בזהירות את הכביש

 .מהנהגים נבקש להאט נסיעתם ולנהוג במשנה זהירות

 . אנחנו מבקשים מכלל הציבור לגלות אחריות ולשתף פעולה עם ההנחיות שנפרסם במהלך העבודה

 הם הסירו את –בחרו מספר נהגים לעשות דין לעצמם , בוצעו עבודות בכבישיםבהן בפעמים הקודמות , לצערנו

הגלומה הסכנה ומלבד ההפרעה לעבודה התקינה . למרות האיסור בתוך שטח העבודההמחסומים שהצבנו ונסעו 

 .חשו המעורבים במלאכה עוגמת נפש וזלזול, בתנועה בשטח בו מתבצעת עבודה

  !בהצלחה לכולנו

 אליסף ואתי 

 

 
 מבצע מתמיד חוזר

 !מבצע מתמיד חוזר -שימו לב , יקרים מתמידותומתמידים 

                              'ח-'ילדי כיתות ג, החל מיום ראשון הקרוב ולמשך שלושה שבועות

 .בבית הכנסת מסכת מכותללימוד  5:11.מדי יום בשעה מוזמנים 

 !'גם אני מתמיד בסעד'בברכת 

 ועדות חינוך ודת

 בנים מספרים

 : שיספר לנו על שמוליק בן שלוםאת  נארח

 ".1-ה המאה של החלוצי האתגר, בנגב הפיתוח עיירות"

 לחבר במועדון,  58:02 בשעה - 0.38  ,ט בתשרי"כ ,שני יום

 תרבות. ו  -  ציבור מוזמןה

 מסיבת חתנים –תנו כבוד לתורה 

 :מסיבת החתנים לכבודם של

משפחת חתני תורה ומשפחת חתני בראשית  

 1'נח'פרשת , תתקיים בשבת הבאה

 .תימסר בהמשך ,הודעה על מיקום ושעה

 ועדת דת


