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  .ודני על האחריםהוא תמיד שלטון ראחד ש

 ומשמעו דיכוי כל אפשרות התפתחות , הריהו חזון בלהות' האנושות האחידה'חזון 
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 :על הקשר שבין האדם לארץ

א   ְפֵני הָּׁ ָאֶרץ לִּ ֵחת הָּׁ שָּׁ ס-ַותִּ מָּׁ ָאֶרץ חָּׁ ֵלא הָּׁ מָּׁ ים ַותִּ ה-ַוַיְרא א  . ֹלהִּ תָּׁ ְשחָּׁ ֵנה נִּ ָאֶרץ ְוהִּ ים ֶאת הָּׁ ר ֶאת  ֹלהִּ שָּׁ ל בָּׁ ית כָּׁ ְשחִּ י הִּ כִּ

ָאֶרץ  יב-יא, בראשית ו .ַדְרכוֹ ַעל הָּׁ

ר'שנאמר ! והלוא הבשר הוא שהשחית? וכי הארץ נשחתה שָּ ל בָּ ית כָּ חִּ שְׁ י הִּ ֵני 'וכן הוא אומר . 'כִּ פְׁ ָאֶרץ לִּ ֵחת הָּ שָּ ַותִּ

א   ים-הָּ ס'והרי הוא אומר ? וכי הארץ נשחתה', ֹלהִּ מָּ ָאֶרץ חָּ ֵלא הָּ מָּ  ! שבני אדם עשו חמס', ַותִּ

ּה'תלמוד לומר  ית ֶאת ֵעצָּ חִּ ? אנשי דור המבול עושיםמה היו : השחתה השחתה לגזרה שווה, (יט, דברים כ)' ֹלא ַתשְׁ

, והיה תובל קין לוטש ברזל. היה כורת העץ ונוטל ממנו המקל, נצרך אחד מהם למקל לחמורו או למטה לידו

ולא היה להם עץ , והיה העשן עולה והשמש מכה בהם וצורבן. ומחמם את הארץ ומשחיתה, ומבעיר האור בעצים

יֹון וַ 'שנאמר , להציל מרעתם יקָּ שַוַתְך ֶאת ַהקִּ יבָּ ף... יִּ ַעלָּ תְׁ . ולא חזרו בהם. (ח-ז, יונה ד)' ַוַתְך ַהֶשֶמש ַעל ֹראש יֹונָּה ַויִּ

ָאֶרץ': ולאחריו מה הוא אומר, הביא עליהם מי המבול י ּוֵבין הָּ ית ֵבינִּ רִּ ? וכי לארץ הייתה הברית. (יג, בראשית ט)' בְׁ

ל ֶנֶפש 'והרי נאמר  י ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין כָּ לא יבוא , שאם אין אדם משחית את הארץ, אלא ברית כרותה. (טו, ט)! 'ַחיָּהֵבינִּ

 .   מבול

 
 . על הברית המשותפת בין האדם והאל לשמירת הארץ

 ?האם המבול עומד לחזור בימינו? האם אנו שומרים על הארץ או משחיתים אותה

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

 

 : על שגשוג המביא לגאווה

 
ה  בָּׁ ָאֶרץהָּׁ ל הָּׁ נּו ֵשם ֶפן נָּׁפּוץ ַעל ְפֵני כָּׁ ם ְוַנֲעֶשה לָּׁ ַמיִּ ל ְוֹראשוֹ ַבשָּׁ ְגדָּׁ יר ּומִּ נּו עִּ ְבֶנה לָּׁ  ד, בראשית יא .נִּ

 
. הבה נבנה מגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם, הבה נבנה לנו עיר פן נפוץ: המקרא הזה לשתי פנים הוא נדרש

ים ֶשֶבת 'שנאמר , המקום חפץ אלא באהבת איש לרעהושאין . ועלתה בידם, שבתחילה בנו עיר ֵנה ַמה ּטֹוב ּוַמה נָּעִּ הִּ

ַחד ים ַגם יָּ ה ה'ונאמר , (א, תהלים קלג)' ַאחִּ ים'שאינו דורש אלא , (ח, מיכה ו)' ּדֹוֵרש ממך' ַמה ּטֹוב ּומָּ . 'ֶשֶבת ַאחִּ

ים שָּ 'שנאמר , והיו כל הארץ שפה אחת ֹפְך ֶאל ַעמִּ י ָאז ֶאהְׁ ֵשם הכִּ ֹרא ֻכלָּם בְׁ קְׁ ה לִּ רּורָּ ה בְׁ ד' פָּ ֶכם ֶאחָּ דֹו שְׁ בְׁ עָּ צפניה )' לְׁ

 (. ט, ג

 .בא המקום ובלל שפתם. לנו ולא לו, הבה נבנה מגדל ונעשה לנו שם, ואמרו, כיוון שבנו עיר נתגאו

 .סיפור מגדל בבל בלול מטוב ומרע

 ? האם שגשוג כלכלי מביא בהכרח את הגאווה

 
 

 "הר תעשה לתיבהוצ"–מתוך ספר מדרשיו של רונן אחיטוב 

 

 קיבוץ סעד אבל על פטירתה של חברתנו

 ל"יוכבד ברזלי ז

 החומשתתף בצערה של המשפ



3 

ָסופדתָלאמהָשריתָ 

 והרוח בו/ ברוח  למיהו המייל

 ...את חדרי לבו/ מיהו שהשאיר פתוח 

 

לכל , בכאב, באהבה, ברגישות, מי אם לא את השארת את חדרי לבך פתוחים, אהובה. שלימאמא , אמא יקרה

 .בהבנה. קיבלת בחוםותמיד , לכל מה שהבאתי אליך .מה שהביא אלינו העולם

 
הסכמת לספר אבל ... בהתחלה שאלת את מי זה מעניין בכלל. לפני עשר שנים החלטנו להוציא ספר לכבודך

 .והיה מעניין כל כך. "הקרכמו שבאמת ", שאכתוב עבורך, לי

 .אמרת שאת מחלקת את חייך לשלוש תקופות משמעותיות

חיים שמחים ובטוחים שהחלו  .הצעירה בארבעה אחים, בת לאמה ובנימין פולק. גרמניה, ילדות בהמבורג

בית ש, שהפכו קשים ומפחידים יותר בהבנתה של ילדה בת תשע ועשר, להתערער עם עליית הנאצים לשלטון

, הבכור, ל"אדו ז. ך החכמים מצאו דרכים למלט את בני המשפחהיהורי. המשפחה משתנים סביבה, הרחוב, הספר

יצאה אחרונה עם  ,שתיבדל לחיים ארוכים, ומרים, ל יצא אחריו"אהרון ז. לפני ליל הבדולח, עזב עם עליית הנוער

 .ברגע האחרון, עליית הנוער

, ולקחו אותך איתם לצד האחר של העולם ילה'ההורים הצליחו להשיג מקלט בצ, את היית בת הזקונים

מצאו , אחרי התחלה קשה. ילה'צ, נעורים בסנטיאגו ,וכך התחילה התקופה השניה של חייך. למקום מבטחים

בקונסרבטוריום , דובר הספרדית בבית הספר. ואת מצאת את מקומך, ילה'ך מקום בקהילת המהגרים של ציהורי

שם " השומר הצעיר"של  "קדמה" ובעיקר בתנועת הנוער, למוזיקה בו היית התלמידה הצעירה ביותר לחליל צד

יצאת איתם למחנות קיץ . י ופתוחבקבוצה באופן טבע השקיבלו את החברה הדתי, פגשת חברים בגיל וברעיון

ובראשון תמיד , וידיעה ברורה של כולם שבשבת את לא מצטרפת למסלול היומי, עם סיר ואוכל משלך, וטיולים

 .יתחילו במקום שתוכלי להגיע לחבור אליהם

חלה , לקראת תום זמן המנדט, סוף סוף הגיעושכ. ילה חיכיתם לרישיונות עליה לארץ'בצזמן שהותכם כל 

מיצית את , אמרת לי, שם. אביך ואת כל הסידורים המרובים מול המוסדות וחברות הנסיעות עשית בשם ההורים

, ומאז תמיד שמחת להעביר את ענייני המנהלות לידיים אחרות, בירוקרטיה שהיית מוכנה לספוג בחייךמנת הכל 

 .וטוב שיש קיבוץ שיסדר

 
ך יהורי. הגעת להרצליה כי אחייך כבר היו חברים בקבוצת עלומים. והקיבוץ. אז הגיעה תקופת ארץ ישראלו

, ל לסעד תחתית"אך כמעט מיד נשלחו אהרון ואדו ז ."הורים של חברים"הראשונים שזכו למעמד המכובד  היו

 .והגעגועים נמשכו

שעלה מארגנטינה עם הגרעין הדרום , אבאועם איחוד הקיבוץ פגשת את , בסוף המלחמה התקבלת לחברות

 .תספרדיאמריקני הראשון ושמח מאד לפגוש בין כל היקיים אחת שדוברת 

 מעטו, על הרבה הקשבה, מבוססת על קריאה ומוזיקה, שפה שקטה. יצרתם לכם שפה פרטית של אהבה

מקרינים את הנכונות וזוגיות שחלקיה משלימים זה את זו . כמעט שישים ושבע שנים, ביחדאתם . דיבורים

 ...והאושר שבתוכה גם על הסובבים אתכם

ונינים שלכולם מצאת מקום בלב  נכדים ,חמישה ילדים שהביאו לכם בנות זוג, הקמתם משפחה נהדרת

 .המופלא שלך, הפתוח, הגדול

שביכולתנו נעשה את כל . ים שאובדנך הוא הגדול מכולםעואנו יוד, סר את אמא עד כאבכולנו נח, אבא יקר

 .שאר מוקף באהבתנויות, לדאוג שלא תהיה לבד מדי
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קרובה . ללא ייסורים, בשלווה, במהירות. בידיעה שאמא יצאה מהעולם כפי שרצתה אנחנו מתנחמים איתָך

 .ומטופלת במסירות, אליך

 
 .וכאן המקום לומר תודה לכל מי שעזר וסעד את אמא בחודש האחרון של מחלתה

 .ועזרתן היתה חשובה כל כך בכל יום ואפילו בשבת, עשו מעל ומעבר לנדרשלצילה ואריאלה ש

 ,מאור הפנים והמקצועיות בהם נענתה לכל פניה ובקשה, על השלווה, לחנוש 

 .וסעדו את אמא ברגישות ומקצועיות, האחיות המסורות שעשו ככל יכולתן לעזור, לדורית ואסתר

 .הרגשנו כמה משמעותית וחשובה עזרתהומיד , שהגיעה לפני פחות משבוע, לקרטיגה היקרה

 .באהבה. הרגשנו מוקפים בטוב. והציע עזרה, ודרש בשלומה של אמא, כל מי שהתעניין, ולכל בית סעד

 
עסקתי בנושאים שהיו , אתי ספרים שלא עניינו אותךקר. לא תמיד הייתי פשוטה ומובנת לך, אמא יקרה לי

 .משלך בכל מה שקשור לסדר לדייקנותהיו לי הרגלים הפוכים , רחוקים ממך

 .ולתקן, אותי בלי לנסות לשנות לקבל. כפי שאני, לשמוע אותי. אבל תמיד היה לך מקום בשבילי

 .י אהבהוכך לימדת אותי מה

 
אני זוכרת . שיר אהבה, כשיר ערש" מיהו המיילל ברוח"היית שרה לנו את , כל אחד מאיתנו, כשהיינו ילדים

ליד , רק אחרי הרבה מאד שנים הבנתי שלא רצית לשיר אותו בתוך הגן. בשביל, בדרך לגן שהיית שרה לי אותו

 .היום אנחנו כבר לא מתביישים לבכות .תמיד גרם לך להזיל דמעותהוא כי , שאר ההורים והילדים

 

 ובוכה בשכול, מיהו המיילל ברוח"

 .ואינו יכול –מי המתפלל לנוח 

 .עצובשנותר , אולי לי זה ילד, ואולי

 ."שהלכה בלי שוב, שהיתה לו אם אוהבת

 

 .שלנו, אנחנו רוצים להיפרד ממך בשיר שלך

 
 יעקב אורלנד -מילים   /  מיהו המיילל ברוח

 

 מיהו המיילל ברוח 

 ? והרוח בו

 מיהו שהשאיר פתוח 

 ? את דלתי ליבו

 , כלב אולי זה, וליא, מי, מיהו

 נד על הדרכים 

 תמיד בלילה דלף , כי תמיד

 . הכלבים בוכים

 

 אולי זאת הרכבת ו

 שם בערבה 

 שגזלה מן האוהבת 

  בחיר ליבהאת 

 אולי זה ילד , אולי, אוליו

 עצוב שנותר  שנולד

 אוהבת אומללתהייתה לו אם , שהייתה

 . הלכה בלי שובש

 
 מיהו המיילל ברוח 

 ? ובקולו השכול

 מי המתפלל לנוח 

 ? ואינו יכול

 
 זה שיר בכי , זה שיר דחי

 ששרים כולם 

 , כך זולג לו על הלחי

  .עצב העולם
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 שנשאה תרצה אורן בשם הקיבוץ ברזליהספד ליוכבד 

 ,יקרה (כפי שכינו אותך)ייני , ויוכבד, ומכרים חברים, משפחת ברזלי היקרה

בית מלא מוסיקה , נולדת בגרמניה לאמה ווילי פולק .ח ולך לך מתמצתות את תולדות חייךנ, פרשות בראשית

אמנם כינור למדו אחיך אדו  ".היה אבי כל תופש כינור ועוגב הוא: "ל עליו מספרת התורה בפרשת בראשיתב  יּוכ  

אך גם את . מימי סעד הצעירים והרענניםהזכורה לי , בפסנתר נגנה אמך. תיבדל לחיים טוביםל ואחותך מרים "ז

 . בנגינתךמאוד והפלאת , חליל צד –תפשת כלי נגינה ראוי 

 ".צדיקה ותמימה היית בדורותייך"שנות חייך תמימות רבה הייתה לך ובתמימות זו דבקת לאורך כל 

את הפכת בת יחידה בגולת אהרון ומרים עלו לפלשתינה ו, אדו. ילה'נדדתם לצ, לאחר פרוץ מלחמת העולם השניה

אהבת . שהקימו יוצאי גרמניה "השומר הצעיר"סניף של תנועת , "קדמה"הלכת לתנועת הנוער  ילה'בצ. אמריקה

. בלטה כבר אז' תמימותך בעבודת ה. נות והטיולים למרות היותך נערה דתית יחידהאת התנועה ויצאת לכל המח

הידיעה  .למרות שלא הבנת אף מילה מהםשרת אותם בדבקות , אהבת את שירי ארץ ישראל שנלמדו בתנועה

 .שלך" לך-לך"שיום אחד גם את תצעדי את ה, שהם על ארץ ישראל גרמה לך לאופטימיות

רק לאחר מספר שנים ו ילה לחניית ביניים'יצאת מאירופה לצ. ה כפול כשל אברהם ושרהשלך הי" לך לך"ה, כן

הגעת אל הארץ הנכספת והתאחדתם הורים וילדים בוגרים כאן סוף  ,סוףקיבלתם את הסרטיפיקטים המיוחלים ו

 . כאן הכרת את איציק ובניתם יחד משפחה לתפארת. סעד הייתה המקום הטבעי בעקבות אדו .בארץ

עבודתך במתפרות כאילו רת להתמס. הלך שנותייך בסעד טיפחת את המוזיקה והשתתפת במקהלות שונותבמ

 :השיר חיים נחמן ביאליק את כתבעלייך 

 ?ִמי ַיִציֵלנּו ֵמָרָעב  

 ?ִמי ַיֲאִכיֵלנּו ֶלֶחם ַרב

ֵקנּו ּכוֹס ָחָלב  ?ּוִמי ַישְׁ

ִמי ּתוָֹדה ָרָכה, לְׁ ִמי בְׁ  ?לְׁ

ָלאָכהָלֲעבוָֹדה  ַלמְׁ  !וְׁ

 :בית האחרון במילים שהן ממש אתיאליק בומסיים ב

 ַעל ֵּכן ַנֲעֹמל, ַעל ֵּכן ַנֲעֹבד

ֵמי ַהחוֹל, ָּתִמיד ָכל יְׁ  .בְׁ

 !ָנִעים ָהֹעל, ָּכֵבד ָהֹעל

קוֹל ַנאי ָנִשיר בְׁ ֵעת ַהפְׁ  ּובְׁ

ָרָכה, ִשיֵרי ּתוָֹדה  ִשיֵרי בְׁ

ָלאָכה ַלמְׁ  !ָלֲעבוָֹדה וְׁ

אחרי שישים , היום :סיכמת את חייך כך ,אותה ליוויתי מקרוב, נכדתךימבליסטה 'צורשים של חמדת בעבודת הש

כי אין מספיק מילים , והנינים לא אפרטעל הנכדים . ... ים ושמחים זה בזואיציק ואני עדיין אוהב, שנים

 .העיקר וזה, והם מחזירים לנו אהבה, אנחנו אוהבים את כולם. סופרלטיביות כדי לתאר אותם

אהבת . בקלסר העוגות המומלצות אצלי בבית מתכון עוגת המוקה שלך נמצא, הובהיקרה וא, ייני, יוכבד

 . תהא נשמתך צרורה בצרור החיים. כן יהי רצון כי ימתקו לך רגבי אדמתנו שכה האמנת בה ובבניינה, להמתיק
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 יוכבד רעות סופדת לסבתה

 

 שוב אותם השבילים ואותם הדשאים

 .כמעט, ואותם הבתים

 ועכשיו ריקנות משתלטת

 .אינך –כי את 

 

 בשלווה ובשקט שלך

 .פסעת בשבילים חרש

 ואהבת וצחקת וחיבקת

 .והיית בשבילנו כל אלה

 

 ועכשיו נשארנו אנחנו

 .מתגעגעים אליך בלי סוף

 כי את כל כך חסרה לנו

 .בשקט שלך וברוך

 

 ואבדו לנו כאן המגע

 .והריח וגם הצלילים

 שלקחת איתך לתמיד

 .לבית עולמים –איתך 

      

 

 נפתח חדש חוג

 :ואלישע אליהו בסיפורי נבחרות פרשיות –"  וחולשה כוח"

 בהם מלכים ספר של( פחות והמוכרים) המוכרים בסיפורים ונדון נקרא, פתוח ך"ותנ עוגיות, תה עם

 האם, יצרם את הכובשים גיבורים הם המקראית הדרמה גיבורי האם נשאל. ואלישע אליהו מככבים

 .השורה מן ואנשים נביאים, מלכים: גיבוריו על המקרא דעת ומה, במשימותיהם מצליחים הם

 (. לשבועיים אחת)   מפגשים 6 של סדרה

 .גילי של ביתה בסלון 02:02 בשעה ראשון ביום יתקיים החוג

 (.המשתתפים במספר תלוי) ₪ 052כ – הסדרה עלות

 41.42 בחשוון' ה ראשון ביום תחילי החוג

 תרבות. ו -להצטרף  מוזמנים
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 פינוי פסולת וגזם

 .כל אחד מאיתנו צריך לתת קצת מעצמו, על מנת שזה יקרה. נקי ומסודר, כולנו רוצים לגור במקום יפה

כדאי לנסות להכניס מה שיותר לתוך פחי האשפה מכיוון שזו הפסולת היחידה שאנו בטוחים שתפונה , באופן כללי

 .בצורה סדירה ובכלל

פו בסו, גם אם אתם מפרידים אשפהבמועצה אזורית שדות נגב אין הפרדת אשפה לסוגים שונים ולכן , לידיעתכם

 ...לאותו פח נזרק  של דבר הכל

 :מסוגים שוניםשאינה נכנסת לפחים מרעננת את הנחיות לזריקת פסולת 

ת חשש שיתלקח מבלוני ספר החדש והקוביות חוסל ונסגר בעקבוהמרכז פינוי הגזם הישן שהיה בין בית  .1

מיקום איסוף הגזם החדש הוא מתחת לסיפן ליד אזור הכלים . וקרבתו לאזור מאוכלס תבערה

 .החקלאיים

 (ליד המסגריה!!! ולא) .כלוב רשת מתחת לסיפן באזור הכלים החקלאיים  -פסולת מתכת .2

 .מאלי סימוןיש לתאם ולקבל הנחיות  -רהיטים ואביזרים גדולים שאינם נכנסים לפחי האשפה .3

את העלים . לאורך גדר הכביש העוקף אך לא באזור פתחי הניקוז -גזם משפחתי בשכונה הקהילתית .4

 .נא לשים בתוך שקים, והכסחת

, מתבקשים לפנות לנקודות האיסוף ליד מסתורי האשפה ביום רביעי בלבד -גזם משפחתי באזור מגורים .5

ב במשך שבוע שלם עם לא נעים להסתוב, מועד אנא הוציאו ב. איסוף הגזם הוא בימי חמישי בבוקר

 .די הדרךערמות גזם בצי

אף אחד לא מפנה ולוקח את  -נא להימנע מלהניח קופסאות ואביזרי פלסטיק על כלוב בקבוקי הפלסטיק .6

 ...זה משם

  !בהצלחה לכולנו

 אתי

 

 הילדים בספריית סיפור שעת 

 /1401, חשון' ה, הקרוב ראשון ביום

 .בדיוק /17.3 בשעה ,הילדים בספריית סיפור שעת תתקיים

 ..להתראותו בשמחה בואו

 מלי קסט
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 דוחינוך תשרי

השנה התחילה בקפיצת ראש היישר אל תוך החגים ומטבע הדברים התחברנו אל מעגל השנה תוך שימת דגש 

 .חד על נושא התפילה בהיבטים שוניםמיו

חוויה מקסימה ומרגשת לשמוע  -בבית הכנסת בהובלת הרב ארי" מה'סליחות בפיג"אמרו מדי ערב  - 'ו-'ילדי א

כ קינחנו כמיטב המסורת "הערב יו, בערב האחרון. ותקיעת השופר שבוקעת שערי שמייםאת תפילת הילדים 

 .מתוק' בספינג

כך שאף אחד לא יפספס את העובדה שמתחילה לה שנה  - בכל קבוצות הגיל" שנה טובה"במקביל פתחנו במבצעי 

 חדשה

-ואף קיימו ערב הכנה ליום, חילקו את מתנת הקהילה כמדי שנה( דוש)בהובלת הדר קאופמן  - החטיביסטים

 "אני בלבן"כיפור תחת הכותרת 

לסיור סליחות בירושלים  ,ה אליה ואריאל סאסי מדריך התיכוןעם הקומונרית החדש ויצא - ע"של בנ 'חבריא ב

 !היה מרומם. ביתואף הצטרפו עם כלי נגינה שהביאו מה, בהובלת מדריך מנגן

מדי בוקר בבית הכנסת בהובלת הרב ' ו-'התחדשנו בחברת הילדים בתפילת הלל משותפת לילדי א - בחג הסוכות

חידוש נוסף היה משחק  .נקווה שיהפוך למסורת. היתה בהחלט תחושה חגיגית ומיוחדת. ארי ובליווי כלי נגינה

בכל . משפחות שהתנדבו לארח ולחוד חידה בסוכתם בליל החג 02הילדים קיבלו רשימה של . הסוכות החביב

התרגשנו . פתקים ויותר התקיימה הגרלה נושאת פרסים 51סוכה קיבלו הילדים פתק ובין הילדים שאספו 

סיבוב "ולתוספת משמעות ל, כרותית להזו היתה הזדמנו .של המשפחות להיות שותפות במשחק מההיענות

 -תודה לכל השותפים ובעיקר לצוות המארגן .המסורתי שלעיתים התמצה באיסוף ממתקים בלבד" הסוכות

 .רביץוהילה ב יילתמר א, קסון'ג תדהר

לחטיבה התקיים קומזיץ מיוחד עם שירי תפילה , בחברותא התקיים לימוד הורים וילדים -ה בליל הושענא רב

לנוער ושמעו סיפור חיים מרתק של מכור האזורית והתיכוניסטים הצטרפו לפעילות המועצה , רים מהנשמהוסיפו

 .לסמים שעבר תהליך גמילה ותשובה

ההיענות מצד חברי  –למרות התיאום מראש . עזה-ע להקפות שניות בכפר"נסעו חניכי בנ - שמחת תורה במוצאי

וחזרו לסעד לסבב ריקודי מצווה , החניכים המאוכזבים החליטו לא לוותר על המצווה. דלה ביותר כפר עזה היתה

 !ברחבת הכלבו

                  . במטרה לחזק את תושבי עוטף עזה, עקיבא למסע רגלי מחניון רעים לשוקדה-יצאו חניכי בני - חג באסרו

 ".הנני"חברי שבט  - המדריכים החדשים שהצטרפוי "אל המסע יצאו המדריכים הוותיקים מחוזקים ע

משחקי , הפעילות כללה הכנת פיתות. בהובלת תיכוניסטים' ד-'באותו יום התקיים יום פעילות בחורשה לילדי א

י אחד "שגולם ע" יהודה ברט"מפגש עם  - דגלים והשיא היה 0משחק , מטמון בשטח'חפש ת, ספורט אתגרי

 .הקיבוץ תוך תצפית על השטח ממרומי המאגרהתיכוניסטים שסיפר על הקמת 

ה "ב. יהיו חלק מהתיכון ולא ישתייכו יותר לחטיבה כפי שהיה כל השנים' כיתה ט - השנה ישנו חידוש בתיכון

 לומדים מחוץ ' ה של ט'מה גם שמרבית החבר, הכיתות בסעד גדולות וראינו צורך לחלק אחרת את הקבוצות
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נקווה . 'עם העלייה לחבריא ב -ההצטרפות תהיה בשבת ארגון. כמו בתיכון -ופי שבועלסעד ופנויים לפעילויות בס

 .שהמהלך יהיה מבורך

התהליכים שנבנים במפגש היומיומי . וזו ההזדמנות להתחיל תהליכים חינוכיים בקבוצות לשגרה אנו נכנסים כעת

 .עליהן דיווחנודוגמת אלה שפעילויות השיא הם אלה שמאפשרים את  -וות לילדיםבין הצ

 שלווה ושמחה, יציבות, בתפילה לשגרה מלאת משמעות

 שלומי אפרת

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

 ונשמרתם מאד לנפשותיכם 

 . עקב דליפת גז וניסיון מסוכן לאתר את מקורו, בשבוע שעבר כמעט ואירע אסון באחד מהבתים

 .מקור הגז הדולף באופן לא מקצועי  ומסוכןאציין שמעת לעת אני נחשף למקרים בהם מתבצע ניסיון לאיתור 

 :הטיפול בתקלות גז אמור להתבצע אך ורק על ידי גורם מקצועי שהוסמך לכך ולכן

– במידה ונתקלתם בתקלה או בריח חריף של גז 

 .נתקו מיד את הברז הראשי וקראו לי בהקדם בכל שעה משעות היממה

 !מדובר בסכנת חיים –צרו הכל וסגרו את הגז אנא ע, גם אם ישנו צורך דחוף להשלים את הבישול

– בתקווה לשיתוף פעולה 

 ה גינזברג'מוישהל

 

 

 אזכרה

 סבתנו, לפטירתה של אמנו במלאת שנה

 ל"עליזה גולדפדן ז

 (.באוקטובר 51)חשוון ' ח, נעלה לקברה ביום רביעי

 .בבית הקברות 51:22בשעה 

 .במועדון לחבר 51:72ב 

 .תפילת מנחה

 .לימוד משניות –הרב  ארי 

 .המשחקייה וחשיבותה לילד  -מרגלית שריד 

 .משפחה וחברים –דברים לזכרה 

 המשפחה
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 וסגירת מעגל ט"סוכות תשעל  

בבית הספר שהיה סמוך לביתנו שיכנו את ילדי . ט התגוררתי בתל אביב במהלך מלחמת העצמאות"בסוכות תש

 .עם-מובן שנקשרו אז יחסי חברות בין ילדי השכונה לילדים מניר. עם שפונו מביתם בעקבות המלחמה -ניר 

 
לילדים אלו היתה זו הפעם הראשונה שהם בקרו . הוריי הזמינו את הילדים לחגוג בסוכתנו שנבנתה על גג הבית

 .בסוכה

 
במהלך הנסיעה . ץ הקיבוץ"צים בו השתתפתי כרבש"לאחר כמה עשרות שנים הצבא ארגן טיול רבש, לימים

 –ית אמורה האוכלוסיה שאינה לוחמת על פי התכנ. קיימנו ישיבה ובה דווח לנו על בדיקת תכנית לשעת חרום

עם לבית -על תקופת מלחמת העצמאות אז פונו ילדי ניר עם-הזדמן לי לשבת ליד אחד מחברי קיבוץ ניר. להתפנות

מדוע יש מצווה להדליק אור כחול : "העלנו זכרונות ולפתע הוא פנה אליי בשאלה הלכתית. הספר שבתל אביב

 ..".?בסוכה

 
הוא ענה לי שזכור לו בזמן מלחמת   ..צווה שכזו שאלתיו מהיכן הוא שאב הלכה מוזרה זומכיוון ואיני מכיר מ

 . העצמאות אחד השכנים שגר בסמוך לבית הספר אליו הם פונו הזמין אותם לסוכתו שהוארה באור כחלחל

 
. ביקשתי ממנו שיעלה פרטים נוספים מזכרונו. ידעתי בדיוק במה מדובר והחלטתי להמשיך למשוך אותו בלשונו

שאלתי אותו אם הוא עדיין זוכר את שמו של . שנים 8-9הוא זכר שבסוכה היו שני אחים אחת קטנה והשני כבן 

 ..והוא ענה לי שלא, הילד

 
שנועדה למנו ממטוסי אויב " האפלה"נורה היתה בצבע כחול בגלל ה בשלב זה הזדהיתי בפניו וגם סיפרתי לו שהמ

 .לראות אותנו מלמעלה

 

 אורי יערי

 

 

 "בני עקיבא"הודעות מסניף 

 !ברוכים הבאים - ('כיתה ד) "הכנה"השבת פרשת נח יצטרפו לסניף בשמחה שבט 

 !שימו לב

 !03:41תתקיים בשעה של בני עקיבא בבית כנסת חטיבה תפילת מנחה מהשבת הקרובה 

 . לחזק את המנייןו נשמח למשתתפים מכל הגילאים שיגיעו להתפלל אתנו

 !עמכם' ה

 קומונרית - אליה אהרון

http://www.peduel.org.il/objDoc.asp?PID=119097&OID=148798
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 ערב טוב

 " בוקר טוב"נגינת השיר הושר בערב סיכום שנה על פי מ

 (משפחת קימלמן: מילים/ "בזק"הפרסומת ל.. ו "עוץ לי גוץ לי" - מתוך המחזמר)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נקלט יקר עכשיו ממש

 נכיר לך קיבוץ חדש          

 וזה הרגע לגלות             

 את הנפשות הפועלות          

 כלומר מה שמו של כל חבר    

 ואף יותר, על תפקידו

 אבל ברמז רק קורטוב

 ערב טוב, ועם תוספת ערב טוב

 בחדר אוכל במחשב

 זה יעקב פרידמן שיושב   

 ערב טוב יעקב         

 ערב טוב ערב טוב

 ופה יודע כל ברנש

 ש         "זה חיים שעל הגד

 והקודם שמו הוא דוב        

 ערב טוב ערב טוב      

 והנגר החגיגי                   

 זה מוישלה הגינזברגי

 את בית הספר מנהל      

 ערב טוב ליחזקאל

 ואת המים החמים       

 רק יואל הוא זה שיזרים

 ועל הלול אחיו אשר       

 ערב טוב לו נזמר

 ול משק הוא מבין    בניה

 הלא הוא כרמל הלפרין

 ה לרוב          ָאבמועדון ב  

 לא פלא שהערב טוב

 כל כך טוב כל כך טוב

 על המזון היא אמונה      

 כן זו אירית בתמונה

 ובתה החמודה      

 דורית שעל המרפאה

 ערב טוב ערב טוב

 וזה אשר על האוצר      

 הרי הוא אורן הגזבר

 וצי הרכב בהרמון          

 בידיו של מר חכמון

 ערב טוב ערב טוב

 ביד שניה שמחה רבה      

 זו יהודית והגרדרובה

 דותן ומתיה בלי שום צחוק      

 מגדלים זהב ירוק

 ערב טוב ערב טוב

 הוא מנצח על הקהילה             

 ופה הטוויסט בעלילה

 מי יודע מהו שמו                      

 שמו המפורש של הו הי זה

 

 לא אתה אינך הוזה

 ביי ביי נחום שלום תומר

          

נאחל לך שתצעיד אותנו 

,                              למקום עוד יותר טוב

 .       כל כך טוב

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4VG4_joOFs
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 מהנעשה בקהילה

שבו כולנו נחשפנו לנעשה " סיכום שנה"והתחלנו כבר לסכם את השנה בערב חגי תשרי מאחורינו  -מסכמים שנה

   -את התואר של אנשי השנהביושר רוויח וללא ספק צוות הכבאות ה ,מה להתגאותבהחלט יש על  –בקהילה 

  !תודה לכם

יישר  ...כולנו הבטחנו אחרי החגים, מרוץ סעד המסורתי סייע לחלץ עצמות ולהשיל קילוגרמים ,ולמי שלא הספיק

 .כוח למארגנים ולמשתתפים

זכינו להחלפה ושדרוג תחנת ההסעות לנוחות א "ליד חדבמרכז הקיבוץ , למי שלא שם לב -שיפוצים ושדרוגים

אנו מבקשים , ץ ומקווים לסיים עד לבוא הגשמיםלקיבו השבוע החלו העבודות על תיקון כביש הכניסה. הנוסעים

החלה , במקביל. בדרכים החלופיות החוצות אזורי מגורים ולימודים! לאט ובזהירותלהקפיד לנסוע מהציבור 

העבודות על . ל ביטחון חדש שישרת אותנו בעתות שיגרה וחרום בסיוע משרד הביטחון"העבודה על שיפוץ חמ

המקום  החזרתובכך לאפשר את , חודש הבא ולהסתיים עד סוף השנהבמטבח הקצה מתוכננות להתחיל 

 . להתארגנות בנושא המזון באירועים שמתקיימים

שות המועצה בשדות נגב לא יתקיימו בחירות וראש המועצה יתן להגיד כי לראעכשיו זה כבר רשמי ונ - יום הבוחר

  .הצלחתנוגם הצלחתו היא  !ק ילך וישתפר עודנאחל לו שר -ספתהנוכחי תמיר עידאן ממשיך ישירות לקדנציה נו

להתחיל בקרוב את גיבוש ועדות ומרכזי הענפים וה, אנו נערכים בקרב ממלאי התפקידים - עם הפנים קדימה

 אין זה סוד כי הקהילה גדלה ומתפתחת ועמה גוברים הצרכים. 1122כנית העבודה ותקציב הקהילה לשנת ת

ולקחת חלק  אני מזמין את הציבור להיות שותף פעיל. איכותי ויעיל, תחשבמאנו נדרשים לספק מענה  ,והרצונות

 .בהמשך בדיונים שיתקיימו

פה משמעותית שבה את ההזדמנות להודות לנחום על תקוז, חפיפההאני נמצא כחודש בתפקיד לאחר  - תודות

כולנו יודעים כי אין זה קל למלא תפקיד בקהילה שבה . על עצמו את תפקיד מנהל הקהילה נשא באחריות וקיבל

תודה על  לנחום -קהילה משגשגתהמרכזים ליצירת פתחות המ נה אחדיועם זאת מעורבות והשתתפות ה, אתה חי

י במהלך לה זכית החמהפנים התודה רבה על קבלת  ,ולכם חברי קהילת סעד!! בהמשך רבה הצלחהו כל השנים

 .כניסתי לתפקיד

 ,1861126451יתן לפנות אלי בטלפון נ, ובכל נושא דלת משרדי פתוחה בפני כל מבקש

 . דרך יהל - במשרדלתאום פגישה .  saad.org.il-smazkir@kv :או במייל 

 שבת שלום

 תומר רכטמן

 מנהל הקהילה והאגודה

 

 מזל טוב לנישואי הנכדה, ליוכבד גולד ולכל המשפחה

 אמירל "בתם של מרב ויוסי גולד עב - שירה

 !איחולים לשמחות ולנחת

mailto:smazkir@kv-saad.org.il
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 מסיבת חתנים –שישו ושמחו בשמחת תורה 

 ,חתני בראשית –חתני התורה ומשפחת כרמל ושביט הלפרין  –לכבודם של משפחת איתי ונגה ויס 

 .נתכנס כולנו לסעודה שלישית משותפת בשילוב דברי תורה ושירה

 .03:71בחדר אוכל ימין בשעה ', נח'פרשת , השבת

 :לילדיםבמקביל יתקיימו פעילויות קצרות 

 .דשא שמול המועדון לחברעל ה' ו-'ילדי א

 .ילדי הגנים בקומה התחתונה של חדר אוכל

ועדת דת –בואו בשמחה   

ניןמזל טוב להולדת ה, חי ולכל המשפחה-לפנינה ושייע בר  

חי-בן לסימי ורון בר, חי-נכד לאיתמר וטלי ב  

!איחולים לשמחות ולנחת  

 פעילות משפחות במשק ילדים

!החדשות שלנוובאים להכיר את בנות השרות המקסימות , נפרדים מהקיץ במשק ילדים  

.ועד חושך 00.11בחשוון משעה ' ביום שני הקרוב ו  

.ערב מוזמנים להביא פיקניק לארוחת   

רחלי וצוות המשק! להתראות  

 הזמנה לתערוכה

.מעשה ידיי, נפתחה תערוכת הפסלים ,במועצת שדות נגבבאולם הכניסה של בית התרבות   

.זמן שבית התרבות פתוח לאירועיםוניתן לצפות בה ב התערוכה תתקיים במהלך החודש  

!מוזמנים  

 שי אבירם


