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 מטות                                            

 ה נתברכו בעושר רב: "ומקנה רב היהפרשת בני גד ובני ראובן מלמדת ששני שבטים אל

 לבני ראובן ולבני גד עצום מאד". 

 
 אולם  הם חשפו לעינינו את הקללה שבעודף הון המבלבל  את האדם והופך אותו לעבד  

 הכפות לממונו.

 
 אמרו חז"ל: "בני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול, חיבבו את ממונם

 "שראל. וישבו להם מחוץ לארץ י 

  לפיכך, גלו תחילה מכל השבטים.. ומי גרם להם? על שהפרישו עצמם מאחיהם בשביל

 רב היה לבני ראובן.." ומקנהשכתוב:  – קניינם

 

 א. ארזי(-)מתוך ממעיין האגדה

 

 אין אומרים אב הרחמים.  יהיה ביום שישי. ,אב מנחם ראש חודש –שבת מברכים 

 חלקים. 3 ו 04.22המולד בליל חמישי שעה 

 (לןח א"י הרב טוקצ'ינסקי)

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

 נעמה סט  – רשת השבועפ

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת מטות

 זמן תפילין /טלית 19:22 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 19:30 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( 06:45 שחרית א'

 08:40 שחרית ג' )בצריף(  08:30  שחרית ב'

 סוף זמן ק"ש 17:40 13:30מנחה        

 13:15 מנחה   א' )בחד"א( 14:30 עקיבא(-מנחה )בני

 19:25 מנחה וערבית 17:10 לימוד "מדור לדור"

 שקיעה 18:00 הרב ארי-שיעור

 20:10 ערבית 20:18 צאת השבת

 
 

 נטע בן עמי : אחות תורנית
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 להתייצב מול הכאב

הצליחו בעסקיהם וצברו להם ש בני גד ובני ראובן ,)ל"ב, א'( "..לבני ראובן ולבני גד עצום מאד "ומקנה רב היה

מעבר הירדן, מחוץ  ,לצרכיהם נחלה שתתאיםקבל ל - הוגנת מעשית בהצעה משהפונים ל ,רב ועושרמקנה גדול 

 לגבולות הארץ המובטחת.

 אף מפנהאלא  ,אחריםה השבטים אינה באה על חשבוןהיא לא רק ש. וכדאית לכל הצדדיםבעסקה נוחה מדובר 

 שטחים נרחבים בתחומי הארץ.  להם

 שנראית לכאורה, כפגיעה באחדות העם ובשותפות הגורל. מסיבה זו, ישות בקשתםהם מבינים את רגמצד שני, 

בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל מצאנו חן "ויאמרו אם : ובענווה ברגישות זהירה פונים אל משה

 )ל"ב, ה'(. תעבירנו את הירדן.."

                        :מוכיח אותםאף ו בחומרה בשלילה קיצונית, נוזף בהם לבקשתם מגיב , באופן לא צפוי, הואלפתע

"..ולמה תניאון את לב בני ישראל.. כה עשו אבתיכם.. ויחר אף ה'.. והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים 

 ט"ו(.-)ז'חטאים.. ושחתם לכל העם הזה". 

                – "כן או לא" ספק פיתרון לבעיה שהתעוררה. הוא אף אינו משיב בשה אינו עונה לבקשתם באופן ענייני שימ

 אש וגופרית... –פורק עליהם מטען רגשי עצום  הוא . תחת זאת,"ין עסקהיש עסקה או א"

, לבנות צלפחד קודם לכן מדוע הוא אינו קשוב להם כשם שהיה קשובהוא אינו עונה להם באופן ענייני?  מדוע 

מדוע עוררה בקשתם התנגדות כה  לחלוקת הנחלות?? הברורים ממסגרת הכללים חרוגבדרישתן לו בעמידתן

 מה התעורר אצל משה שגרם לו להגיב בצורה כה חריפה? חריפה כדוגמת המשפט: "תרבות אנשים חטאים"???

שא עליו את טראומת "חטא המרגלים", חושש שגם הם נמשה ש ..מתוחכמת נראה שמשה חשש מתחבולה

 . הוא חושש מזריעת דמורליזציהמשמש להם כתירוץרק ונושא המקנה הרב,  לארץ ים' את כניסתםל  ב  ח  ת  'מ  

וררות . נקודה זו עלולה להיות תחילתה של התרופפות האחדות והתפממש כמו בפעם הקודמת בעם דבקתימ

 . לא ליפול שובהוא נזהר ש ,'נכווה ברותחין' מי שכ. ראשוןקרב ההיציאה ל הצבא עוד לפני

טפלים בה במיומנות ומ ,זה עתה שהתעוררה את הטראומה המחודדיםבני גד ובני ראובן, קולטים בחושיהם 

. הם אינם חוששים ו של המרגליםזלגמרי מלפעול בצורה הפוכה  למשה לאפשר להם מציעיםובזריזות. הם 

 להתייצב מול הכאב ולרפא אותו בדרך המיוחדת להם.

חלוצים לאפשר להם להיות  לו םהם מציעי בפעם הקודמת, המרגליםיה שזרעו הימנעות והדמורליזצבמקום ה

" ..ם אל מקומםנ  הביא   אם נחלץ ֻחשים לפני בני ישראל עד אשרנחנו "וא: לסחוף את העם אחריהםלפני המחנה ו

  )י"ז(.

 גבוהיהיה  מחירהשומעריכים  'סקהילע חותרים'הם  ,מעשה ם שצברו את הונם בזכות היותם אנשיכאנשי

להישאר  בקשתםהם מעריכים ש, בתחומי הארץבכל מאודן להשתקע  בנות צלפחד שביקשובניגוד ל. במיוחד

: ברורה במילה למשה את הבטחתם לא נותר להם אלא לתתמכיוון שכך, . ידם על התחתונהתותיר את בגלות 

 )י"ט(. "לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש את נחלתו"

 יורם קימלמן
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 חודש אב

 

 ...אלה אזכרה

 

 יום פטירתה של חברתנו עפרה שהם ז"ל                                    )תשס"ה(  –ג' אב 

 יום פטירתו של בננו עוזי צור ז"ל                                                   )תש"ע( -ז' אב

 ריה אבן חיים ז"ל                             )תשנ"ה(ותנו פיום פטירתה של חבר -ט"ו אב

 )תשכ"ד(           יוסף פרץ ז"ל                                            יום פטירתו של -י"ז אב

 ()תשע"ד                          יום פטירתה של חברתנו שפרה ניר ז"ל           -י"ח באב

 )תשנ"ז(             דולי טבק ז"ל                                       רתה שליום פטי -י"ט אב

 של נילי סלנט          )תשנ"ה( אמא -יום פטירתה של גוסטה גייפמן ז"ל  -כ"ב אב

 יום נפילתו של חברנו משה יואל ז"ל                                          )תש"ח( -כ"ו אב

 )תשס"ב(                                   ל בננו אמתי יקותיאל הי"דיום נפילתו ש -כ"ו אב

 

 ם וילדים בשבתלימוד הורי

 ,הורים וילדים יקרים

 .בשמחה גדולה אנחנו מתקדמים לקראת סיום הספר הראשון בלימוד הורים וילדים בשבת

 !וחלוקת פרסים למתמידים אי'ה בתחילת אלול נציין את סיום הספר

 )נטע/אפרת(. מי שמעוניין לתרום לעילוי נשמה/רפואה /הצלחה מוזמן לפנות אלינו

 .גם סבים וסבתות עם הנכדים מוזמנים ...למי שעדיין לא הספיקזה הזמן להצטרף 

 .בבית הכנסת 17:10פגש בשבת הקרובה בשעה יאז נ

 !מחכים לכולכם

 אפרת ביליה ונטע בן עמי

 

 חוג ציור

 גם בקיץ הזה אפשר לבא לחוג לציור בסדנה של מרים צרפתי.

 הספר, לנכדים אורחים וגם למבוגרים.-מתאים לילדים בגיל בית

 פרטים והרשמה:

 0522622286 - מרים צרפתי
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 פרויקט בר מצווה -חסד אמיתי

 ביום שני האחרון נחגגה בר מצווה מיוחדת במינה בחדר האוכל בקיבוץ. 

בתחילת השנה תי". ימנכנסנו לתפקידנו החדש בריכוז וארגון של "חסד אלפני שנה, כשאז... איך הכל התחיל? 

י נחגוג לנער בר מצווה שאין חשבנו שאול יקט גדול, מעבר לחלוקת סלי המזון השגרתית.והחלטנו שהשנה נרים פר

 , אבל לאחר זמן קצר זנחנו את הרעיון ולא התעסקנו בו יותר מדי...האמצעים הדרושים לו

ההיא וברעיון שעלה. פנינו למרכז הקליטה  בפגישהנזכרנו במהלך השנה המשכנו עם חלוקת הארגזים, ופתאום 

ירו פיה. אנשי מרכז הקליטה שמחו מאוד על פנייתנו, והסבבאיבים, שם חיות משפחות של עולים חדשים מאתיו

 ילדים! 13אלא בשכבה שלמה,  - תמקד רק בילד אחדנלא שאולי כדאי  לנו שאם כבר חוגגים בר מצווה,

זה מה איך נסדר לכל כך הרבה ילדים תפילין?  אירוע כזה? לארגןאיך מצליחים  ילדים? כאן כבר הופתענו.. 13

 ? דורש מאיתנו

נזכרנו בקהילה החמה, הנדיבה. באנשים שרק רוצים לעזור ולתת. בנוער התותח   באנו.. יכןהב הזה נזכרנו מבשל

 שלנו. הבנו שנוכל לקחת את זה על עצמנו, כי יש לנו גב חזק, יש לנו תמיכה.

התרמות ביריד פורים, ביריד של  התחיל להתגלגל. הכל - לקחת על עצמנו את הפרויקט. מכאן והלאה החלטנו

התנדבות של חבר'ה מכל שכבות הגיל שבין ח' לי"ב. נגן כדי לקנות תפילין.  -בית הספר, דרך אתר אינטרנט

תרומה של חולצות מהגד"ש, ועזרה ענקית  עזרה מוועדת צדקה. ב להגיע.מישיבת שדרות ששמע על האירוע והתנד

לראות עד כמה פשוט להרים פרויקט כזה בקיבוץ שלנו, בו כל אחד שמח ושוב שמחנו  של חדר האוכל והקייטרינג.

 בעשייה ורוצה לעזור בעצמו.

היום הגדול הגיע. סידרנו וקישטנו את חדר האוכל, סידרנו בר מתוקים, סיימנו את כל הארגונים עם הקייטרינג. 

בקוצר רוח כולנו  ציפינו  -בוץכולם כמובן נערי הקי -המלצרים, המשמחים, האחראים על המוזיקה ועל העיצוב

 להגעת בעלי השמחה.

ואחדות. נהנינו וחגגנו ביחד, וזכינו להכיר , על שמחה, על אחווה נוכל רק לספר על אווירה מעולהמכאן והלאה 

ולפגוש אנשים חדשים וטובים. באופן כללי נסכם ונאמר שלאחר אירוע כזה ברור לכולנו שהקשר שנרקם בין 

 עוד יהיה ארוך טווח. קיבוץ סעד לאיבים

אנחנו מאמינים בתקופה האחרונה מדברים הרבה על מחאת עולי אתיופיה ובתוך כך על מצב החברה הישראלית. 

 אמיתיתוויה כזאת פותחת לבבות בצורה השהכל יכול להיות הרבה יותר פשוט... להיות ביחד. לדבר. להכיר. ח

 להתחבר, לתת ולקבל.! שמחים שבחרנו לפגוש, ביותר

 תודה נוספת לכל העוזרים והתורמים שציינו וגם את אלה ששכחנו...

 דור, אדווה ואוריה -צוות חסד אמיתי

 

 0509440165 -להצטרפות לתרומה קבועה פעם בחודש בכל סכום שתבחרו, מוזמנים לדבר עם אדווה*

  



5 

 נמסר מאיבים:

 ❤תודה רבה !!

 !כמה כיף היה!! וזה ממש בזכותכםהיה ערב מושקע בטירוף, החבר'ה חזרו באורות ולא הפסיקו לדבר 

תודה רבה רבה! , כנראה לא היה להם אירוע כזה מושקע ויפה! אז ,באמת זכיתם לחגוג עם ילדים, שאם לא אתם

  יש לכם נוער מדהים!

 

 

 קייטרינג/ כלבו - שיפוץ רחבה תפעולית

 יערכו שיפוציםי ,28/7כ"ה בתמוז, - ראשון הקרובהחל מיום 

 .אחורית לכלבוהכניסה הבמשטח החנייה של רכבי הקייטרינג ו 

 להתקרב לאזור זה ברגל או ברכב. לאשהציבור מתבקש 

 החפירות והעבודה בכל המשטח, עלולים לסכן הולכי רגל ורכבים שיתקרבו לאזור.

 בר ולוו אותם בשעת הצורך.כם את הסכנה שבדילדיל סבירוהורים, אנא ה

 צוות תכנון ותשתיות

 "נסיך צפרדע: "הצגת הילדים

 
 – 17.00בשעה  ,28/7תמוז, בביום ראשון כ"ה  :כורתתז

 הצגת ילדים קסומה וחינוכית עפ"י האחים גרים בעיבוד חדשני מלא בהומור של הסופרת והמחזאיתתוצג 

 מרגלית אשוש 

 הימני. תתקיים בחדר האוכל דק'. 45ההצגה כמשך , 9-3ההצגה מתאימה לגילאי 
 

             כדור הזהב של הנסיכה נופל לבריכה. הצפרדע צולל עמוק אל תוך המים ומחזיר לה את הכדור : תקציר ההצגה

 .אולם, הצפרדע אינו מוותר .בתנאי שתיקח אותו עמה אל הארמון. הנסיכה שוכחת מהבטחתה ברגע שהכדור בידה

 ?הצפרדע לשכנע את הנסיכה לקיים הבטחתההאם יצליח  

 .אכפתיות, דאגה והסתכלות מעבר לחיצוניות, מתפתחת חברות אמת  מסירות, :בזכות חינוכיים בהצגה מסרים*

 ספריית הילדים, הגיל הרך וועדת חינוך –מוזמנים בשמחה 
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 מאחורי התמונהשהסיפור 

  ולספר עליה. המצורפת התמונה התבקשו הקוראים לזהות את מקור בעלון הקודם

טלפונית  דיווחה אףו ביום העלייה לסעד תחתיתשמדובר בתמונה שצולמה  מיד זיהתה וםחברתנו מיכל אפלב

 !בזמן הצילום במאורענכחה ש לעורך העלון,

 :העלו זיכרונות מאותו היום', בית שקמהמיכל וכמה מחבריה מ'

באותו יום התכנסו   התמונה צולמה ביום הקמת צריף חדר האוכל בסעד תחתית ומתיחת הגדר סביב הישוב."

בבוקר  4:00 –בבארות יצחק הישנה אנשים רבים שחלקם הגיעו גם מהקבוצים השכנים, והתכוננו לצאת ב 

 .בשיירה ארוכה של מכוניות ומשאיות לכיוון סעד תחתית

זמן מה לפני היציאה, התקבלה ידיעה שהשכנים ממערב מתכוונים לחבל בשיירה ולמנוע את התקדמותה לעבר 

 סעד תחתית.

יבלי שהיה מפקד האזור, אסר על הנשים ללוות את השיירה שמא בנימין ג –וגר של מיכל  אפלבוים אחיה המב

הוא ויתר ולבסוף התברר  .לה להצטרףלה ויאפשר  בפני אחיה שיוותר תפגענה חס וחלילה. מיכל התחננה

 שהערבים נסוגו מתכניתם וגם הנשים האחרות הצטרפו.

בבוקר!  יצאו בחושך ומיכל שהיתה ברכב הראשון של השיירה יחד עם אחיה  4:00 –התוכנית  אכן יצאה לפועל ב 

 .לאיטה שנסעההמפקד, זוכרת בבירור את מראה אורות השיירה הארוכה 

וכמה משאיות שנשאו את הקירות המוכנים מראש של צריף חדר האוכל ואת הגדר  רבות תמכוניו בשיירה היו

 המיועדת להקפת המחנה בסעד תחתית.

בבוקר הגיעה השיירה לייעדה. הגברים פרקו את הציוד מהמשאיות והחלו מיד בהקמת צריף חדר האוכל, והנשים 

 החלו במתיחת הגדר סביב המחנה.

 : צפרי שלומיראיינה

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

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 ומי יידע לספר פרטים על תמונה זו?                                                                                                                 

 מי הבחור שבתמונה?

 מי החבורה שסועדת מאחוריו?  
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 , מזווית קצת אחרת..הכר את החבר

 , המרואיינת השנייה שלנו!מתי רפפורט -קבלו את 

  והיכן נולדת? מתי

 ניו יורק, ארה"ב.ברוקלין שבב .סיומה של מלחמת העולם השנייהלקראת  1944 באפריל  נולדתי

 זיכרון ילדות )ראשוני( חזק?ספרי על 

השכונתית  תה סמוכה לבית המרקחתי. המרפאה שלו הי5-6הייתי כבת  זה  היה בטיפול אצל רופא שיניים

                ופא לאלו שידם לא הייתה משגת רופא אמיתי. היה רוקח ששימש כחצי ר ז"ל אבי .שהייתה שייכת לאבי

שהתנוסס על חוברות  הכוכב הבלתי מעורער –ל מיקי מאוס רופא השיניים נתן לי חומר מרדים וחלמתי ע

 מיקי מאוס טייל מתחת לפסי הרכבת העילית שחלפה מעליו. בחלומי,. הקומיקס של סוף שנות הארבעים

 איך הגעת לסעד ומתי?

המכון שהיה בירושלים קיבץ אליו מדריכים מכל תנועות הנוער  דרך המכון למדריכי חו"ל. 1961 ב לסעד הגעתי

  הגעתי לתכנית המדריכים אנו חילקנו את הזמן בין ירושלים לקיבוצים.בעולם לשנה חווייתית בארץ ישראל ו

 את התפקיד בצורה רצינית ואישית. . יהודה בעלי היקר היה המקשר בין הקיבוץ לקבוצה והוא לקחUSYדרך 

 ראה בכך חטיפה.לכמה שנים טובות  כי לבטל את הקשר עם סעד  USYבעקבות חתונתנו החליט ה 

 
 ?מה התחביבים שלך

 , בחוג המתקיים בסעד ומצטרפיםאמנות לחימה סינית–בשער הנגב. טאי צ'י  - בחורףו ,בסעד - , בקיץשחייה

 אני תולעת ספרים מכל הסוגים. מאסטר בתחומו. ,אלינו  תושבים מהאזור. המדריך הוא דורון לביא

 
 מה גורם לך נחת? 

 על שלל גווניה וצורותיה. ,המשפחה

 מה המוטו שלך בחיים?

 "לזרום" ולא להתקבע. להסתכל על חצי הכוס המלאה ולחייך אליה.

 הכי מתגעגע/ת? אתה למה

היה  אלא לליל הסדר בבית אבי שבארה"ב. אירוע משפחתי שכל אחד מבני המשפחה ..מתגעגעתלא  אני בגדול

אני מתגעגעת ועורך הסדר.  'בעל הבית'באופן פעיל בשירה ובסיפורים. אבא שלי נהנה מתוקף היותו  שותף לו

להקשיב ולהבין. נהניתי לראות אותו נהנה. אהבתי את ההכנות  ,ידע לפנקש שמחת חייםבמיוחד אליו, איש עם 

 בניצוחה של אימי. את כלי הפסח המעוצבים והמרהיבים, את האווירה החגיגית.

  ?ואותך בסעד רואה את סעד בעתיד איך את

מה שברור שהיא תהיה אחרת לגמרי מהקהילה אליה הגעתי  .זה החזון - קהילה משגשגת תומכת ואכפתית

 כיום אני נהנית בה בכל רגע מקווה שכך יהיה גם בעתיד. ובקרבה התחנכתי.

 

 ראיון: יורם קימלמן
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 רשמי מסע אל ארץ לא נודעת 

 )העלילה והדמויות הינם פרי דמיוני שלי.  כל ניסיון לחפש קשר למציאות היא על אחריות הקורא(.

 ימין" –השלטון בארץ "שמאל  ההיסטוריה שלפרק ג': 

אשר התקיים בימים  קצר סמינרחסינות השליט, בקשתי להצטרף למהתרשמתי עמוקות מחוסן השלטון ושחר לא

בהרצאת הפתיחה סקר המרצה את התהפוכות שעברו על  .ועד היום" מאז,"מוסדות השלטון  - בנושא אלה בבירה

 שנות קיומה של המדינה הצעירה. 71 -מוסדות השלטון ב

       .ורוחבוענק  ,בקומתו איש קטן היה"מניית הזהב" על הקמתה של המדינה  -הראשון, המחזיק בהמנהיג 

האיש הניח את היסודות לחברה מערבית בריאה, כלכלה עצמאית, מוסדות שלטון ומשפט, וצבא מודרני ומחויב. 

ן יחד עם הצלחותיו האדירות, נעשו בתקופתו גם לא מעט שגיאות שבהמשך הדרך הביאו להחלפת השלטו

ם (, שגית לחלוטין, )מספרים על האיש שהיה בעל רעמת שיער לבן, )טבע ולהעברתו לידי מבקריו החריפים.

, ולתרגל יוגה ועמידה על הראש, לא נפגעה רעמתו כלל ולא נזקק למעצבי שיער כאחד העםאחרי שירד לרחוץ בים, 

                                למיניהם(.                                                                                                                    

גילה שביעות רצון האיזון המשולש בין המחוקק, המבצע, והשופט. העם פדנות בקברוב שנותיה של המדינה נשמר 

                                                                            וידע לכבד את שלושת המוסדות הללו, כל אחד על פי תפקידו ותפקודו.  מכך

                                         . סטנדרטית ובנאלית למדי לעצמי בשקט, שעד כה זה נשמע כמו היסטוריה מלמלתי

מאזיניו, שההמשך נהיה קשה הרבה יותר ולכן אינו  –אבל אז העלה המרצה חיוך של ממתיק סוד וגילה לנו 

  צד שמאל. -בדרך כלל הלב מומלץ להאזנה לבעלי לב חלש, ובעיקר לכאלה שהלב שלהם מונח במקום שבו מונח 

למניין המאמינים בישוע הצלוב(, קם סולטן חדש על  1996המילניום, ) סוףך נשמע ההמשך. ארבע שנים לפני וכ

                         הארץ. בשנות כהונתו הראשונות היה  האיש בשורה מרעננת לעם הארץ ועשה בה מספר דברים טובים וראויים.                                

                              , ובעיקר, לא עם נתיניו.  זהירות ובעדינות(, לא היטיבו אתו, )איך לומר זאת בהשנים הבאות

 ואז הגיע הטוויסט בעלילה שנראה כאילו הומחז על פי מגילה קודמת מתקופה רחוקה.

ְך ָנְדָדה  לילה אחד לֶּ ויחנו  , עולים משום מקום ובריאי בשרמראה גדושי   "בחלומו שלושה "תיקיםהנה ו. ְשַנת ַהמֶּ

ת מיד אליו לקרוא ולהביא הסולטן הורה .אצל "אחיתופל" ת-אֶּ ש ִאְשּתֹו -ֹאֲהָביו, ְואֶּ רֶּ הקטן  הקים  ָזָתאיַוי   .זֶּ

ר לו         "צלמונע". -צייץ וזיהם את כל הסביבה באפליקציה חדשה שקיבל במתנה מבחצר, נורא רעש  שרת  ַוּתֹאמֶּ

ְך-"ְוָכלהנימוסים וההליכות,   לֶּ וה למֶּ ּנּו שֹוֶּ ה, ֵאינֶּ ש ,  , אם אין אנו שולטים בו".  והוסיפוזֶּ רֶּ ַויֹאְמרּו לֹו כל ֲחָכָמיו ְוזֶּ

ַרע ר ","אחיתופל -נוטרי החומות  ִאְשּתֹו, ִאם ִמזֶּ                                                                                                                                                                                                                             .ִּתיפֹול ְלָפָניוָנפֹול -ִכי-תּוַכל לֹו-ַהִחּלֹוָת ִלְנֹפל ְלָפָניו לֹא ֲאשֶּ

לֶּ  ר ַהמֶּ ְך, ְמָשְרָתיו-ַמה--ְךַויֹאמֶּ לֶּ ְך  ,ַּנֲעשה?.  ַויֹאְמרּו לו ַנֲעֵרי ַהמֶּ לֶּ ְך, וייחתם ְבַטַבַעת ַהמֶּ לֶּ ְלִהיָּנֵתן  ייכתב, ְבֵשם ַהמֶּ

"אין כלום, כי לא היה   - יוכרז בכל הסולטנות כי ואילך כי מעתה, הנתינים  ְלָכלוידוע  ָדת ְבָכל הְמִדיָנה, ָגלּוי

בהמוניהם מבקשי רעתנו נעים  כי ,בזריזות זאתועשו ו והצביעו לסולטן ירום הודו, רוצועל כן  כלום",

ת הָזָהב הְגדֹוָלה, ְוַתְכִריְך הבּוץ  באוטובוסים, ומבקשים לגזול ממני את רֶּ ת ָוחּור, ַוֲעטֶּ ְלבּוש הַמְלכּות, ְּתֵכלֶּ

אני בא, ואיך אדאג לרעייתי העושה לילות כימים בשירות הציבורי, וכמובן גם  ה, ואני, הסולטן הרם, אנְוהַאְרָגָמן

 לילדיי הרכים שאף פעם לא חטאו.

ים, שיניתי את תכניותיי שבמדינות הלביתי  כבר בימים הקרובים ואני, שעל פי התכנית אמור הייתי לשוב 

 לאחרונה. רק זרה שנגלתה ליאת הבנתי בנפלאותיה של הארץ המועוד קצת והחלטתי להישאר ולהעמיק 

  .         יר"אבוקר להלהפרק הבא )והאחרון(: "תנו לשמש לעלות, 

                                                                                               דני ברט                                                 
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 ..שיר אקטואלי

 
 דוד שמש ואנטנה

 מילים: ע. הלל

 על גג 

 דוד שמש ואנטנה גם 

 בולרו מצפצפים על העולם  רוקדים

 פת להם מכלום ומכולם כיולא א

 ורק 

 

 הסנטימנט הזה שבליבם 

 שמחמם אנטנה ודוד גם 

 כמעט 

 שלושים ושש בצלזיוס 

 

 אבוד! 

 גונח דוד מהתרגשות 

 בלב אנטנה מזמזם איזה אלחוט של שטות 

 אני פשוט מבולבלה מן הריקוד, דודי 

 מדוד, חמוד! 

 

 האין זו אגדה אני ואת לבד 

 כאן על הגג הזהו. 

 

 האח! דוד שמש לאנטנה שח 

 כמו אינסטלטור פתי התאהבתי בך! 

 אני חושב שבחיי מקרה מוצלח 

 כל כך... 

 כולי טובלת לי בגל הקל 

 מכת חשמל  ולי ברגש כמו

 כזה עוד לא קרה לי  דבר

 

 ענן, את השמיים לא יעיב 

 כשעל ראשנו הדרורים מחרבנים אביב 

 ולא איכפת מהכביסה והשכנים 

 שמסביב, חביב 

 

 דוד שמש ואנטנה בראש גג 

  -הו חג 

 שמח לא נורמלי.

 הביאה לדפוס: חגית גולן
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 בקיבוצנו:לאחר ביקורה של ועדת חוץ וביטחון מכתב המחמם את הלב שהתקבל 

 

 

 

 הודעה

 אעדר לרגל נסיעה לחו"ל. 1-12/8בתאריכים 

 אנא נסו לתאם איתי טרם נסיעתי. ,אתם מעוניינים לקבוע ערב בבריכהאם 

 גינזברג שימלא את מקומי בתקופה זו.בכל ענייני ניהול הבריכה, מצילים ובקשות שונות, ניתן לפנות לעדיאל 

 המשך חופש נעים!

 מנהלת הבריכה - הדר סוברי
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 הבתלחני ונתן לכר מזל טוב להולדת 

 לסנדי וליעקב פרידמן ולכל המשפחה איחולים לשמחות ולנחת

 קהילת סעד 

 ולכל המשפחהלרותי ואורי יערי 

 רבקהבנם של אבישי וחני יערי עב"ל  -עומר מזל טוב לרגל נישואי הנכד 

 איחולים לשמחות ולנחת!

 למוריה ועמר לנדאו

 הבןמזל טוב להולדת 

 נכד לעידית ונחום לנדאו, ולשרה ויורם פולק

 מזל טוב לכל בני המשפחה!

 

 בואכם לשלום ,צאתכם לשלום

 שהתגייסה בימים אלו לחיל הים, שלוחה ברכת הדרך. לענבר עברון

 נאחל לך שרות יעיל ומשמעותי, והצלחה בכל אשר תעשי.

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

 -לרגל שחרורך מצה"ל  )אש( לאופיר מרקוביץ

 !והרבה הצלחה בהמשך הדרךובקיבוץ, נחיתה רכה באזרחות 

 חומ"ש וקהילת סעד

 


