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 לך – פרשת שלח                                            

 (.ט"ל, ו"ט")ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"

 בוחנת את מוסריות המעשה או ההתנהגות רק, "אתיקה"תורת המידות המכונה בלועזית 

 .ביחס לכוונה או לרצון שעומד מאחוריהם

                                                        נשענת על תפיסת העולם החיצוני הסובב , על פי סוקרטס הכרעתו המוסרית של האדם

 .רוחו בעיניכפי שהוא מצטייר  אותו

 על פי עמנואל קאנט הכרעתו המוסרית של האדם נובעת ממנו עצמו על פי הכרתו את עצמו 

 .לבוואת חובתו על פי נטיית 

 . שלילת גישתו של קאנט-"ולא תתורו אחרי לבבכם"

 .טסשלילת גישתו של סוקר -"ואחרי עיניכם"..

 .תורת המוסר האנושית מקורה במעמדו של האדם בפני בוראו-"לוהיכם-א' אני ה"

 ('ישעיהו לייבוביץ -מתוך שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע)

 

 
 

 הלה פורגס –  פרשת שבוע
 

   י מ י   ה ח ו ל     לך-שבת פרשת שלח

 טלית/זמן תפילין  2:00/ הדלקת נרות

 86:88 'שחרית א 2:00/ 0:88/    מנחה        

 86:00 (כ"בביה)' שחרית ב 86:00 'שחרית א

 80:08 (ס"בביה)' שחרית ג  80:08  'שחרית ב

 ש"סוף זמן ק 4:08/ 0:08/מנחה        

 0/:0/ (א"בחד)' מנחה   א 0:88/ (עקיבא-בני)מנחה 
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 שקיעה 0:88/ הרב ארי-עורשי

 8/:08 ערבית 08:00 צאת השבת

 
 

 חגית קאופמן – אחות תורנית
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 לך שלח פרשת

 : זמנים לשלשה מחולק במדבר ספר

  .יד-א פרקים – ממצרים לצאתם היהשני השנה

 .לו-כ פרקים - הארבעים השנה

 .יט-טו פרקים - בפרשתנו שמתחילות הנדודים ושנות
 

ר :הם הנדודים שנות של הראשונים הפסוקים ר: לֵּאֹמר ֹמֶשה-ֶאל' ה ַוְיַדבֵּ ל ְבנֵּי-ֶאל ַדבֵּ ֶהם ְוָאַמְרָת  ִיְשָראֵּ  ִכי ֲאלֵּ

יֶכם ֶאֶרץ-ֶאל ָתֹבאּו ן ֲאִני ֲאֶשר מוְֹשֹבתֵּ  .ָלֶכם ֹנתֵּ

 ניתן הדברים של תיארוך שאין כיוון .לארץ כניסה על מדברים הראשונים הפסוקים המרגלים חטא אחרי מיד

 הפסוק בין המרחק כי אומר וזה, לארץ לכניסה והכנה הנדודים שנות בסוף נאמרו כאילו אלו פסוקים לפרש

 עכשיו קאודו אותם ללמד סיבה אין לכאורה כי, שנים 83 הוא ו"ט פרק של הראשון והפסוק ד"י פרק של האחרון

 .במדבר שנים הרבה כך כל להם נותרו כשעוד ישראל ארץ של הלכות

  
 ברור ולא רחוק כך כל כשהעתיד עכשיו שדווקא ע"וראב ן"רמב י"רש שמפרשים כמו  להיפך לפרש אפשר אבל

 .לארץ כנסוישי לבנים הבטחה של סוג הוא לארץ הכניסה עיסוק

 
 יהיה מה יודע מי, לאמר נואשים היו כי, ולהבטיחם לנחמם, עתה זה היה ואולי: "הרמבן זאת לנסח שהיטיב וכמו

 הארץ במצות אותם בצוותו כי, לנחמם ה"הקב ראה ולכן, הבנים גם יחטאו ואם, שנה ארבעים לסוף ימים לאורך

 ".אותה ויירשו שיבאו לפניו שגלוי הבטיחם

 

 יובל עברון

 
 

 חודש תמוז

 ..אלה אזכרה

 

 (ב"תשמ)             ל                                            "יום נפילתו של בננו יהודה וייס ז -בתמוז'   ב   

 (א"תשנ)             ל                               "ז יום פטירתה של חברתנו איטה סימקין -בתמוז'   ב

 (ו"תשנ)             ל                                             "יום נפילתו של בננו יואב בן נון ז -בתמוז'    ג  

 (ו"תשכ)              (                       אבא גרט)ל "יום פטירתו של אברהם גולדפדן ז -בתמוז'   ח  

 (א"תשכ)             ל                                    "יום פטירתו של חברנו שמואל גולד ז -בתמוז'   ט  

 (ז"תשס)             ל                                   "יום פטירתה של חברתנו יעל קסלר ז -ב  בתמוז"י

 (ה"תשמ)              ל                                      "פרוכטר ז יום נפילתו של בננו יאיר -ז  בתמוז"י

 (א"תשע)              ל                                 "יום פטירתה של חברתנו אסתר רון ז -ח  בתמוז"י

 (ז"עתש)             ל               "ה פרוכטר ז'לפטירתה של חברתנו חנצ יום השנה -א בתמוז"כ

 (ח"תשס)              ל                                    "יום פטירתו של חברנו אריה קרול ז -ד  בתמוז"כ  

 (ד"תשמ)              ל                                   "יום פטירתו של חברנו ידידיה כהן ז –ו  בתמוז "כ  

 (ח"תש)               ל                                    "יום נפילתו של חברנו אליעזר ענבי ז -ז  בתמוז"כ  

 (ד"תשנ)               ל                 "ז( לייבל)יום פטירתו של חברנו אלימלך אריאל  -ז  בתמוז"כ  
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 ?גם בשבת –מלחמה בטרור העפיפונים 

די כ, שנשלחים אלינו ממערב או בלוני הליום שריפות שנגרמות מעפיפונים, נולצער, כבר כמה שבועות שאנו חווים

כוחות הכיבוי . (?גם פגיעות בנפש) חום שמקיף אותנו-והן בטבע הירוק לחבל ולפגוע הן בתוצרת החקלאית

ם גם כוחות הכיבוי המקומיי. להגיע במהירות לכל מקום ולכבות את הדליקהל משתדלים "וההצלה יחד עם צה

י האחראים בקיבוץ כיצד עלינו לנהוג "ם תחילת התופעה נשאלתי עע. שלנו דרוכים ומוכנים לכל מקרה ותרחיש

 .בתוך שטח הקיבוץשריפה בשדות סעד או לחילופין  בשבתומתלקחת  במקרה 

 שתי הלכות פשוטות .א

עבור שמירת . ל"יש כאן הכרעה ערכית של חז. הלכה פשוטה היא שלא מחללים את השבת עבור הצלת ממון

ד מהם "ח סימן של"ע או"ראו בשו)השבת והעקרונות העומדים בבסיסה אנו נדרשים לשלם כל הון שבעולם 

ואפילו , פיקוח נפש הלכה פשוטה נוספת היא שקדושת השבת נדחית מפני(. הדברים שהתירו חכמים להציל וכיצד

ח סימן "ע או"ראו שו)הכרעה ערכית שמתעדפת חיי אדם על פני שמירת השבת  זו גם. מפני ספק פיקוח נפש

 (. ט"שכ

גם קריאה )לכן כאשר אין חשש לפגיעה בנפש והנזק שתגרום השריפה הוא נזק ממוני בלבד אין להתיר חילול שבת 

אך , זו אמירה הלכתית עקרונית(. סור לכבות בשבת כשאין צורךשהרי גם להם א, למכבי אש שלא לצורך אסורה

סמוך פורצת  גדולה שריפהבמיוחד כש, שהרי במקרים רבים. קשה לדעת עד כמה ניתן ליישם אותה למעשה

 .וממילא יש לכבות את האש מדין פיקוח נפש, יש חשש גדול להתפשטות האש, ישוב למקום

 שני סוגי שריפה .ב

 :להעלות על הדעת שני מקרים של שריפהבאופן תיאורטי ניתן 

בה האדמה מלאה בקוצים ובצמחיה יבשה החשש מפני , בעונה זו של השנה –שריפה בשטח הקיבוץ  .1

השריפה שפרצה ליד הכניסה החדשה לפני כשבועיים . ה למקום מגורים הוא גדולתהתפשטות האש והגע

זהו סוג . אם לא היו משתלטים על האש במהירות קורהלא קשה לדמיין מה היה . היא הוכחה טובה לכך

 כל: "ל"על כך אמרו חז. (במיוחד בתקופה זו של השנה) בשבתדאי מותר לכבות אותה ושל דליקה שו

( ב"ד ע"יומא דף פ, בבלי" )ית דיןואין צריך ליטול רשות מב, משובח זה הרי והזריז, שבת דוחה נפש פקוח

 ירושלמי תלמוד)' דמים שופך זה הרי והשואל ,מגונה והנשאל ,משובח הזריז': הירושלמיבלשון או 

 (הלכה ה ח פרק יומא מסכת( וילנא)

כ האש "ובד, החשש לחיי אדם הוא קטן. שם השאלה כבר יותר מורכבת –שריפה בשדות שמחוץ לקיבוץ  .2

אם החשש הוא רק לנזק ממוני לכאורה אין היתר . הראשון כשאין לה במה להיאחז החשוף נעצרת בשביל

וכפי , מפני פיקוח נפש עתידי, יפה שכזול עולה שיש לכבות גם שר"אלא שמדברי חז. לכבות את האש

 .שיתבאר להלן

 'תבן וקש'חילול שבת על עסקי  .ג

 (:א"ע ה"מ דף עירובין בליב)ל "כך קבעו חז
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.. .השבת את עליהן מחללין ואין, זיינן בכלי עליהם יוצאין אין - ישראל עיירות על שצרו נכרים

, זיינן בכלי עליהן יוצאין - נפשות עסקי על באו אבל, ממון עסקי על כשבאו ?אמורים דברים במה

 על אלא נפשות עסקי על באו לא אפילו, (לגבול)= רפ  ס  ל   הסמוכה ובעיר. השבת את עליהן ומחללין

 .השבת את עליהן ומחללין, זיינן בכלי עליהן יוצאין - וקש תבן עסקי

. מיקומה של עיר הסמוכה לגבול מאפשר חילול שבת אפילו על ענייני ממון כשאין סכנה מוחשית לחיי אדם כרגע

החידוש בדברי  .'לפניהם ליכבש הארץ נוחה תהא ומשם ,ילכדוה שמא עליהם יוצאין': י מבאר את ההיתר כך"רש

סמל )בלבד  'על עסקי תבן וקש'שהרי כעת היציאה היא . ל הוא שיש היתר לחלל שבת מפני פיקוח נפש עתידי"חז

 (.נו כידוע הוא אינו פעוט בכללשאצלי, לדבר פעוט

 אלא בכל מקום, ר שיושבת על הגבולפ  גדולי הראשונים ראו כאן עיקרון מחודש שניתן ליישם אותו לא רק בעיר ס  

הכל לפי , ומכל מקום': 'תרומת הדשן'ת "א בעקבות דברי שו"כך פסק הרמ. של חשש מפגיעה עתידית בחיי אדם

 (.'ט סעיף ז"ח סימן שכ"ע או"א על שו"רמ)' העניין

 הלכה למעשה .ד

. האויב מצית את האש כדי לנסות ולפגוע בנו. או טעות אנוש אינן פורצות בגלל החום האחרונותהשריפות , כידוע

כבר . יש כאן פתח לפגיעה מכוונת דוקא ביום זה. אם ידע האויב שבשבת קודש אנחנו לא מכבים שריפות, אוי לנו

המציאות  .חווינו חוויה לאומית קשה לפני כארבעים וחמש שנה כשהאויב בחר לפתוח במלחמה ביום הכיפורים

ש "בועה של אנשי הגדאין נוכחות ק. הן מהבחינה ההלכתית והן מהבחינה המעשית אודבשבת היא אכן מורכבת מ

והנזק המיידי וממילא העתידי יכול להיות , יכול לעבור זמן רב עד שתתגלה השריפהכך ש, והמטעים בשטח

 .מסוכן

יקרון המרכזי הע. ש נקבעו נהלים למקרה ופורצת שריפה שכזו בשבת וחג"בשיתוף פעולה עם אנשי הכיבוי והגד

את בעיית הנוכחות פותרים בעזרת תצפיתנים שצופים לעבר . תוך מיעוט בחילול שבת, הוא לכבות את השריפה

במקרה שמישהו מאנשי סעד מזהה שריפה  .השדות בשעות הצהריים ובעובדים זרים שיוצאים להסתובב בשדות

כדי שיפעלו ( טוב-אריאל סאסי ודני יום)עליו להזעיק את האחראים המקומיים , בשטח הקיבוץ או מחוצה לו

 .ל"ובמידת הצורך יקראו לכוחות הכיבוי וצה, לכיבויה

ם' ה יקוים בנו מקרא שכתוב"ואי תֶּ ב  ח ִויש  ט  ם ָלבֶּ כֶּ צ  ַאר   (.'ה, ו"ויקרא כ) 'ב 

 סט אריהרב  

 

 שבת מברכים

 .למחרתו  אומריםאין , הרחמים  אין אומרים אב  .'וה 'ד תמוז ביום ח"את ר מברכים

 .חלקים 7דקות  ו 5,  00.00שעה ' אור ליום ה -המולד  .'וישלח יהושע' 'יהושע ב :ההפטרה

 (י הרב טוקצינסקי"לוח א)
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 ! כמה מעלות טובות למקום עלינו

 (...ברגע האחרון עברה דירהשסיפורה של חתונה שכמעט )

 .דיינו  - לאחר יום וחצי של הרעשות בלתי פוסקות, "ההסלמה"והשקיט את  דים"אילו הוציאנו מן הממ

בעיצומו של  אשר, המסור והנעים שלנו צ"אריאל סאסי הרבש: ו את מלאכיו הטובים לעזור ולסייעאילו שלח לנ

 .דיינו -טובותו הבידישביטחוננו ורווחתנו וידע לתת תחושה , התנהל עמנו ברגישות ובטקט המתח

לסייע בכל והבטיח , לנו ולכלה המודאגת הודעות מרגיעותאשר שלח , אילו מינה לנו את נחום מנהל הקהילה

 , דיינו - החלטה שנקבל לגבי החתונה

, הקשחבילות בהובלה ובפינוי , בעיצוב המקום עזרוש –שגילינו בדרך וטובות ות טובים יכאכים ומלאועוד מל

גם אנשים טובים שחייכו . פינות החמד בחתונהוהפרחים בסידורי , בכל סיוע לוגיסטי, בתוספת מכלי אשפה

אמרו לנו שמעולם לא עבדו ההפקה מן . )דיינו - חברת ההפקה החיצונית וסיפקו את כל צרכיהם עבורנולעובדי 

 .(וגם בזכות זאת ממש התעלו על עצמם ,כל כך במקום עם אנרגיות טובות

כי המשכיל שידעו אלו  ,בשעות המתח הביטחוני בקהילתנו ואחת  אילו הרגשנו את החום והדאגה של כל אחד

 .דיינו - גם כך הרגשנו את ליבו של הקיבוץ כולו פועם בקצב אחד עמנו. בעת ההיא יידום

וחזרה  הרגעההודעות לאחר שקיבלנו , את החתונה כאןלחגוג נתקבלה ההחלטה והספקות  לבסוף כל  אילו הוסרו

מזל שליברמן לא שלח ) .דיינו -המרחב ומאלוף פיקוד הדרום מפקד , ממפקד הגיזרה, לשגרה מן המועצה

 ...(הודעה

 .דיינו  - ערב קיץ ויונים - לנו מזג אוויר מושלם בערב החתונהנתן אילו 

שידע לנהל ( כוןהמחנך של חמוטל בתי) ק "בשם הרב אפרים ב, אדם משכמו ומעלה, ואילו זכינו ברב מסדר חופות

באורחינו שאינם אמונים על  התחשבותוב תוך נתינת מענה לבקשות המיוחדות של הזוג, את החופה בעדינות

 .דיינו -חופות בסגנון שלנו

פנים -וכולם באו לשמוח ולשמח במאור" המצב"בגלל נעדר שאף אחד מהם לא , את האורחיםלנו זימן אילו 

 .דיינו -!(סעד ומאנשיה המופלאיםחוסן הקהילתי של ן הוהתפעלו כל כך מ)ובהשתתפות אמיתית ומכל הלב 

 ! טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, על אחת כמה וכמה

אלפי ל אחת מאלף עולברך ... אין אנחנו מספיקים להודות... ליומון גהכואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה 

 .והניסים שנעשו לנו סביב חתונה זוהטובות 

לא , שימו לב)  קורח בשבת פרשת ועל כן נזמין לקידוש את הציבור  , את חברינו כולםגם וטוב להודות ולשבח 

לאחר שיעורו של , הצהריים-תקיים בשבת אחרהקידוש י(. בשבת הבאהאלא ... דבש-הזוג עדיין בירח !השבת

 .על המקום המדויק עוד תבוא הודעה. הרב

 .לכולנו  -ורעות ושלוםאהבה ואחווה , דיצה וחדווה, רינה, גילה

 מתניה וחגית רפל

 



6 

 במסגרת בנים מספרים

 
                 .בי-ביו  על מפעל( ל"ובני ז א"יבדל פנינה, ל אח של משהלה"בנם של צפורה ופיקו ז)ברג זסיפר לנו שאול גינ

המפעל  .ולהפחית את הצורך בהדברה כימיתלחקלאות בת קיימא  ביולוגייםפתרונות  הציעמפעל שחזונו הוא ל

 .נמצא בקיבוץ שדה אליהו

 

שהטמיע בשדה אליהו את החותם ( אבא של אירית ברט)ל "זמריו לוי זכרו של את ההרצאה הקדיש שאול ל

 .בי חברו אליו יעקב נקש המומחה לחרקים ועקיבא פלק שהשכיל לעשות מזה עסק-להקמת ביו. הירוק

. דן ושאול גינזברגיריב , אמציה יערי, אוהד אבירם, איתי רועי: הייתה תקופה שחמישה מבני סעד עבדו במפעל

חממות  התרחבוולאט לאט  הקיבוץ במקלטימתקני הייצור הראשונים היו  .היום עובדים שלושת האחרונים

 .דונם חממות לגידול החרקים המועילים 05היום ישנם  .גידולה

 
-ב. ההוקם מפעל לגידול דבורים להאבק 3883ת ובשנ ,לגידול המוני של חרקים מועילים הוקם מפעל 3891בשנת 

 .זבובי פירותזכרים עקרים של הוקם מפעל ביופליי ליצור  4552

 הצורך להשקיע ."עבודה מועדפת"וחלקם נהנים גם מתנאי  צעירים שרובםעובדים  155כיום עובדים בביובי 

  .ואנשי השדה ששותפים בפיתוח ובהדרכה של חוקריםמכובד  ישנו צוות. במחקר ופיתוח הוא רב

 :בי עליהם דיבר שאול הם-בביושני כיוונים חדשים 

  ומגבירים את היבול , שמשפרים את קליטת הצמח למים ומינרלים( מיקוריזה)תוספים ביולוגיים

 .ואיכותו

 ולייצר חלבון כמזון לבעלי חיים, ל השחור במטרה לשפר פירוק מהיר של חומר אורגנייגידול זבוב החי. 

יגביר את הפיקוח , בחומרי הדברה האפשרי את השימושיפחית למינימום בי -הצלחה ביישום חזונה של ביו

בלי החשש , מכל הטוב הטמון בפירות והירקות וההדרכה המקצועיים בתהליכי הגידול ויאפשר לכולנו ליהנות

 .הנלווה לכך בשל חומרי ההדברה

 השמירה על מקורות המים תוצר לוואי חיובי וחשוב נוסף של השימוש בהדברה ביולוגית הנו

  .נקיים יותר משאריות של חומרי הדברה כל זאת במחיר שווה לכל נפש והקרקע

 

 ה אלברט'חנהל

 

 . 

 לחגית ומתניה רפל ולכל המשפחה המורחבת 

 רוןל "עב חמוטלמזל טוב לרגל נישואי 

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 ??הזה החינוך שייך למי

 (פורגס צביקה שלתגובה לתגובתו )

 ראש בכובד נשקל סבסוד כל. טועה הוא ולדעתנו בלבד טכני כמהלך החינוך את מסבסד שהקיבוץ טוען צביקה

 ומהותיים עקרוניים ממניעים נובעתהיא .. אינה דבר של מה בכך החברים מכספי בשנה ח"אש 022 של והעברה

 .בסעד פורמאלית בלתי חינוך מערכת בקיום רבה חשיבות הרואים

 .שווה מסבסוד ייהנו באגודה החברות המשפחות כל וכך בסבסוד להשתתף יכולים התושבים גם, נכון

 ?סבסוד נדרש מדוע

 ממערכת ייהנו לא פשוט ילדיהם הסבסוד וללא מלא בתשלום לעמוד המתקשות משפחות שיש הוא סוד לא

 .פורמאלית הבלתי החינוך

 ?אז יקרה מה

 שלא החברתי החינוך ממערכת לאט לאט ניפרד וכך יגבר עליה הנטל, יותר מצומצמת קבוצה על יתחלק התשלום

 .כלכלית להתקיים תוכל

 
 :ונצטט את חזונה של מערכת החינוך החברתי הכלכלי לפןהרבה מעבר , נעבור לרעיון העקרוני

 הרגשיים לצרכיו אישית התייחסות תוך הקהילה ילדי לכלל מענה לספק תשאף החברתי החינוך מערכת" •

, החברתי החינוך ממערך חלק יהיו הקהילה ילדי שכל תשאף החברתי החינוך מערכת. וילד ילד כל של והחברתיים

 ".הקיבוץ וקהילת חינוך עובדי, הורים, ילדים: הקהילה מרכיבי בין הדדי פעולה שיתוף תוך

 
 . מעת לעת בייביסיטרכ לאו באופן קבוע וסדור חברתיה חינוךה מערכתבקיומה של  חשיבות עליונה רואים נוא

  .ובדיוק בנקודה זו אנו מרכזים את המאמצים ממנה חלק יהיו הקהילה ילדי שכל מכך כוחה את שואבת המערכת

 אתי קימלמן

 התרמה יריד

 לילדים התרמה יריד ת"דע הספר בית בחצר יתקיים 7:22. בשעה(1...) ח"תשע בסיון ח"כ שני ביום

 ."לרפואה חברים" ול מהמועצה מיוחדים צרכים בעלי

 ?בתוכנית מה

 ..ליטוף ועוד פינת, יצירות, סוס על רכיבה, פיתות אפיית, פנים איפור ,גדולות סבון בועות, בצורות בלונים, מתנפחים

 .הספר באמפיתיאטרון של בית!! יופיע הזמר יונתן רזאל 81.81בשעה  יופיע ליצן 81.81בשעה 

 .נוסף בתשלום מזון דוכני  .₪ 52( נפשות 5 מעל) משפחתי כרטיס. ₪ 2.לאדם  כניסה עלות

 !לראותכם מאוד נשמח

 התלמידים ומועצת ת"דע הביניים חטיבת תלמידי

https://balonaftali.co.il/helium-delivery/
http://www.avishushan.co.il/document/68388,7719,409.aspx
http://yellowsubmarine.org.il/?show=%D7%9C%D7%90-%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%A8%D7%96%D7%90%D7%9C
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 שולחנו של מנהל הקהילהמ

  

 המצב הביטחוני והשלכותיו

יום "י התכנס בסוף "צח מטה. קיבלנו תזכורת עד כמה המצב באזורנו שברירי, במהלך השבועיים החולפים

 .י על פועלם"תודה לכל חברי צח. המערכות פעלו כשורה כ"סהבשעבר עלינו להפקת לקחים ו "הקרב

 .למזער נזקים, השריפות ממשיכות וצוות הכיבוי המקומי שלנו פועל ללא לאות, כפי שכולנו רואים ושומעים

לכל החברים ששותפים למלאכה ובמיוחד , אני מבקש להודות לאריאל סאסי ודני יום טוב שעומדים בראש הצוות

 .חיזקו ואימצו .של סעד" לוחמי האש"לבני הנוער שעברו הכשרה ומהווים חלק בלתי נפרד מצוות 

עליה " חברים לרפואה"חווינו אכזבות מדחייתה של שבת , האירועים ולצד ניסיון לשמור על שגרה ברוכה בשולי

ילדי מעגן , בה היו אמורים להתארח אצלנו השבת" שבת בר מצוה"עמלו בני הנוער תקופה ארוכה ומביטול 

תר אלא להתפלל ולקוות התמונה מאיימת ולנו לא נו, כנראה שמרחוק ובעיקר למי שניזון מהתקשורת. מיכאל

 .מבית ומחוץ, לחזרה לשגרה מלאה

 

 חג השבועות

כבר הודתה  ,מרכזת ועדת דת, שקמה יניב. שניתן להתגאות ולשמוח בליל הלימוד שהיה לנו השנה, נדמה לי

שמרכזת ומתכללת את  ,לשקמה: הצלחתו של החג כולו ואני מבקש להוסיף עוד שתי תודותבלמעורבים הרבים 

ששומר על הספרייה התורנית בבתי המדרש ודואג שכל ספר  ,ועדת דת ולאליהוא שנוןוה הברוכה בכל העשיי

  .יחזור למקומו

 

 מטה עם מטה

מקיימת המזכירות הפעילה ביקורים של חצי יום בכל אחד , כחלק ממערך הקשרים בין התנועה לקיבוציה

סקירה על הקיבוץ ומפגש , המפגש כולל סיור". מטה עם מטה" תחת הכותרת ,אחת לשנתיים ד"קיבוצי הקבהמ

בחרתי לפני שבועיים זכינו לארח בסעד את המזכירות הפעילה ו .עם בעלי תפקידים מרכזיים ונציגי הנהלות

 :ש"בעמוד ,ל התנועה"מזכ ,להביא קטע מסיכום הביקור של אמיתי פורת

המסורתית " רוח סעד"מתוך חיבור ל, אחד האתגרים כיום הוא שילוב הנקלטים בעשייה בכל התחומים..."

בקיבוצים שכבר עברו שלב צמיחה דמוגרפית , כ"כפי שמתקיים בד, "בינוי קהילה"ונראה שנדרש , והמתחדשת

ילדים וסניף בני מתקיים מערך יפה של בתי , בתחום החינוך ובניהולה של אפרת שלומי וצוותה. משמעותית

, גרעין צבר, משפחתון הדר–ישנם גם מיזמים חברתיים . עקיבא פעיל ומסונכרן עם מערכת החינוך החברתי

מפעל מיוחד וחשוב שמתמודד עם אתגר כלכלי בשנה ' נקודת חן' –וחברת הנוער , סניף השומר החדש

אנו כתנועה נפעל עם סעד . תגריםמתכנן ומתמודד לעמוד בא, מודע, איתן, פגשנו קיבוץ מרשים. האחרונה

בבניית תכנית עבודה משותפת ובחיזוק וליווי התהליכים , לסיוע בתוך ההתמודדות עם המשבר בחקלאות

 ". החשובים בהם פועל הקיבוץ

קשר אשר מהווה בסיס להמשך , הביקור היה חשוב ומלמד ובעיקר מחזק את הקשר עם ראשי התנועה יבעיני

 .שיתופי פעולה מבורכים

ד אשר מעודד עשייה "שצוות החברה בקבה זו הזדמנות טובה לספר, ואם בשיתופי פעולה עם התנועה עסקינן

 לאחרונה התבשרנו שהצוות . מיכות ביוזמות חברתיות בקיבוציםיזם השנה קרן לת, חברתית למען המדינה
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קיום מענק שיסייע ב, ון הדרלמשפחת₪  01,111של החליט לתת מענק , בראשותם של יצחק קרליבך וריבה פריד

 ! תודה לכם .פעילות קיץ חינוכית לחניכי המשפחתון

 
 ישוב חדש בשדות נגב

תמיר מאמין שזו התשובה הציונית . רבים קראו ושמעו על יוזמתו של ראש המועצה להקמת ישוב חדש במועצה

כפי שהוא מכנה אותנו ולמעשה הוא מקדם את היוזמה , "עוטף ישראל"ההולמת לניסיונות להחליש את יושבי 

, ב יוקם על אדמותיה של סעדבהן מוצג שהישו ,לאור הדיבורים בתקשורת ומפות שהתפרסמו. הזו מאז צוק איתן

 :קיבלנו ביום חמישי מכתב מראש המועצה המבהיר מספר נקודות

 .שנים ארבע/ מדובר בתהליך ארוך שהלוואי ויבשיל תוך שלוש .א

 .המיקום הסופי טרם נקבע  .ב

 .כפי שנעשה לאורך כל הדרך, תקבל בשיתוף עם הנהגת סעד וחבריהת ,כל החלטה שתתקבל .ג

נחשוב על ההזדמנות , תידרש למכתב ולהשלכותיו וכמו בכל אתגר שנקרה בדרכנו,  המזכירות בראשותו של זבולון

 .  ה נקבל החלטות מושכלות"ועל המחירים ובע

 
 לחיות בקהילה עם בעלי אתגר נפשי –פרומו 

. ועמוקה של הקהילה ניתן לראות התגייסות גדולה, אחד מחברינו נופל למשכב עם חולי גוף קשה, חלילה כאשר

 ?כיצד אנחנו כקהילה מתמודדים עם האתגר הזה .אך מה קורה לנו כאשר החולי הוא חולי נפש

לתמיכה במשפחות של מתמודדים " יחד"מנהלת מרכז  -אליז בונירו נשמע ביום שני הקרוב מהגברת , על כך ועוד

 ,ועל משבר והשפעתו במשפחה ובקהילה ,נשמע סיפור אישי על התמודדות עם מניה דיפרסיה .עם מחלה נפשית

  .כיצד נוכל כקהילה וכמשפחה לתמוך במתמודד. בעקבות התפרצות של מחלת נפש

  .התמודדות ונרגיש שעלינו קומהיהיו לנו כלים קהילתיים טובים יותר ל, תקוותי שבסוף הערב הזה

 .כדאי להתאמץ ולהגיע

 
  הודעה חשובה ממשרד ההנהלה

 .מהעבודה( ' עד ה' בימים ג)תעדר השבוע , מסורה שלנומנהלת המשרד ה, יהל

  .ו זאת בחשבון וגלו הבנה וסובלנותקח

 
 שבת שלום ,בברכת השקט ובטח

 נחום                                                   

 

 חיים בקהילה עם בעלי אתגר נפשי

 .במשפחות של מתמודדים עם מחלה נפשיתלתמיכה " יחד"מנהלת מרכז  - אליז בונירו' הרצאה מאת גב

על משבר והשפעתו במשפחה ובקהילה בעקבות , שי על התמודדות עם מניה דיפרסיהנשמע סיפור אי

 .כיצד נוכל כקהילה וכמשפחה לתמוך במתמודד.  התפרצות של מחלת נפש

 במועדון לחבר,  54:02בשעה  11.6.11 ,ח בסיוון"כ ,יום שני

 פרט וועדת תרבותצוות  -הציבור מוזמן 
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 תודה

 !למשפחת סעד היקרה

יסכם מכם הענקתואפילו  ,ם את ליבכם אלינוהרחבת ,ושיתפתם את ביתכם עמנ ,לקראתנופתחתם את שעריכם 

 .עבורנו

 .כלפי כל אחד ואחת מכם חביםו חשים שאנו והכרת הטובלתאר את ההודיה בכדי מילים לנו מספיק אין 

 ,מיום שעברנו לכאן. לא במקרה התרחש, לשוב ולחזור לחיים ובריאות, הנס לו זכינוו שאנו מאמינים בכל מאודנ

 .לו של ספקאינה מוטלת בציהמפואר  תרומתכם לגילויו

. מחלה ותחושת איתנות ההולכת וגדלהסימני אנחנו חוגגים כבר יותר משנה בדיקות נקיות לחלוטין מהיום 

סא הכבוד ושינו גורלות יעלו ובאו לפני כ. ת הרופאיםמעבר לתחזיו התעלו ומעשיכם הנדיבים םכוונותיכ, תפילותיכם

היא שסללה את הדרך להחלמה ובכוחה , תנו חזק וקרובעטפתם אובה , שפרסתם עבורנו ביטחוןהרשת . וכתובים

 .חדשים אנחנו יוצאים מחוזקים לעבר חיים

 .דרך חדשהמסוגלים ומוכנים לעבר  אנו יוצאים, מעבר לכל חלום או ציפייה, לאחר שכבר כמעט ואיבדנו תקווה

  .לומדים שוב לצעוד זקופים באומץ לבד על שתי רגלינו

התרגשות ועל אף ה .אל הרי ירושלים הממתינים לנו בערגה מהקן המחייה שבקיבוץ בעוד כשבוע נמשיך במסענו

לקבל ולאהוב , וך ולאחוזלתמ, היודעת לסעוד ולחמול, שלכםאנחנו יודעים שקהילה כמו  והרצון למצוא לעצמנו פינה

 .לא נמצאבפשטות וכנות כה מופלאה לעולם 

 .רק לעיתים קצת יותר רחוקות, המוריקים נתראה בשביליםעוד  .תודה על ההזדמנות להיתרם על ידיכם הטובות

 .לעד שלכם

 נועה ושי ברזלי, דותן

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

שבוע הספר בספריית הילדיםהזמנה לקראת   

01/6ז  סיון "כ' ביום א,  לאירוע שבוע הספרהנכם מוזמנים   

.דשא שמחוץ לספרייהעל ה 03.71-00.11בשעה   

,פינות יצירה, הצגת מבוגרים וילדים: בתוכנית  

.מהם תוכלו לקבל ספר במתנה ומכירת ספרים במחיר מוזל, מבחר ספרי יד שנייה  

  !חהמבואו בש

 מלי קסט
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 טוב להודות

: על הלב הגדול והפתוח שפגשנו כאן סביב הולדת בננו, מתרגשים ושמחים להודות לכל הקהילה החמה שלנו

התשורות             , המילים הטובות, תשומת הלב והדאגה לשלומנו, ההשתתפות בשמחתנו, האיחולים בשבילים

 .ואחת מהן הרצון הגדול להיטיב עמנו ולשמחאשר ניכר בכל אחת , והיוזמה הנהדרת של הארוחות ליולדות

 .נזכה לתת בשמחות ובטוב, ה"נאחל לכולנו שבעז. קהילת סעד, ה על הטוב ומודים לכם"מודים לקב

 עדיאל ודיקלה גינזברג

  

 ...הקול של כוווולם

 . מוזמנים לבחור את השיר שיושר באירוע שלנו. הזדמנות אחרונה להשתתף בבחירת השיר לחג המשק

 :לחן  ,מיכאל וקנין :מילים – שיר תקווה. מוני אמריליו :דודו ברק  לחן :מילים -היום היום  :רשימת השירים

שמרית  :מילים -יחד. גידי קורן ושלמה ארצי :לחןאמיר גילבוע  :מילים - שיר בבוקר בבוקר .שמעון בוסקילה

אהוד : מילים – סיבה סיבה. רוני וייס :אהוד מנור  לחן :מילים -לעולם בעקבות השמש. קובי אושרת :אור לחן

 . מתי כספי :לחן, מנור

אל תפספסו את ההזדמנות . בתא דאר של ועדת תרבות עד יום ראשון בבוקר/ את השיר הנבחר יש להעביר במייל 

 !           שלכם להשפיע

 5צ"משעות אחה,  6.52, ב בתמוז"י, יתקיים ביום שני, אירוע חג המשק -הקול של כוווולם 

 תרבות. ו

 קייטנת נכדים

  5באב' כח-'כד /98-/8. :תאריכיםין הב נכדיםהקייטנת  נקיים את השנה, סבים וסבתות יקרים

 .'הקייטנה מיועדת לבוגרי כיתה ו

 .מהוריושל אחד  הנייד ומספר ומקום מגורי, ה שלכם/שמו של הנכד, שמכם: רשמו בהקדם ותכתבו אתינשמח שת

 michylevi@gmail.com אימייל לפנות במייל  ,6654466-544ליי לנייד אתקשר ניתן לה: להרשמה

 .או לשים פתק בתא דואר של ועדת חינוך

מרכזת הקייטנה -מיכל אפרתי   

 [קהילה תומכת]תיקונים קלים לבעלי כפתור מצוקה 

 [.6..6]בתמוז ' ח', יבוא לתקן תיקונים קלים ביום ה, מיכאל מן המועצה, אב הקהילה

– ומעונין בתיקון כזה בביתו מי שיש לו כפתור מצוקה 

 [.6.6.]בתמוז ' ו', עד יום ג ,תא הדאר של חנוש שנוןבפתק  מתבקש לשים

 חנוש

mailto:אימייל%20michylevi@gmail.com
mailto:אימייל%20michylevi@gmail.com

