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 פרשת בא                                            

ר : "(ח"כ -ג"י, ו"מ) ור שבין פרשתנו לבין ההפטרה בירמיהעל הקש בֶׁ ר דִּ ר ֲאשֶׁ בָּ ל 'הַהדָּ                                                                 אֶׁ

ְרְמיָּהּו אצַ  יִּ בוֹא ְנבּוַכְדרֶׁ יא לָּ תַהנָּבִּ ל ְלַהּכוֹת אֶׁ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ם ר מֶׁ יִּ ְצרָּ ץ מִּ רֶׁ  ".אֶׁ

,                                                                   משך לפרשה הקודמת בתיאור המכות שניחתו על מצריםת הכשם שהפרשה משמש

כך גם ההפטרה בירמיהו ממשיכה את רעיון שקיעתה של מצרים המתוארת בהפטרה                                                         

   (.שחי בתקופתו של ירמיהו) הקודמת בספר יחזקאל

 :לשחרר את בני ישראל ,וביניהם שרים חשובים ,בפרשה אנו עדים להעזתם של עבדי פרעה

יו ַעדַוֹיאְמ   נּו ְלמוֵֹק  רּו ַעְבֵדי ַפְרֹעה ֵאלָּ ה לָּ ְהיֶׁה זֶׁ ַתי יִּ תמָּ תהָּ  ש ַשַלח אֶׁ ים ְוַיַעְבדּו אֶׁ                                                                                            ..'ה ֲאנָּשִּ

ם יִּ ְצרָּ ה מִּ י ָאְבדָּ ם ֵתַדע ּכִּ רֶׁ  ('ז ',שמות י)" ֲהטֶׁ

                                                               הרבה והפנימו את הסכנה מצריםמלך נשמעת קריאת הזרים שעבדו את  ,וכן בהפטרה

ליֹ וַ ": לפניו ה אֶׁ בָּ ה ְונָּשֻׁ ל אְמרּו קּומָּ ץ ַעֵמנּו ְואֶׁ רֶׁ ב ַהיוֹנָּה אֶׁ רֶׁ ְפֵני חֶׁ  .(ז"ט)" מוַֹלְדֵתנּו מִּ

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

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

  33:21-32.11 :לימוד נשים                        שריתָּ ברזלי :פרשת שבוע

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת בא

 טלית/זמן תפילין  35:11 הדלקת נרות

 15:11 'שחרית א 30:11 30:11מנחה            

 15:01 (כ"בביה)' שחרית ב שיעור הלכה אקטואלית

 12:21 (ס"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 15:01 'שחרית א

 31:31 (א"בחד)' מנחה   א  12:11  'שחרית ב

 30:11 מנחה וערבית 35:11 31:11, 32:11מנחה 

 שקיעה 30:11 (עקיבא-בני)מנחה 

 21:31 ערבית 30:13 צאת השבת

 

 חגית קאופמן :אחות תורנית
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 פרוצדורה שהיא מהות

 
ֶשה ְוֶאל ֶאל 'הַויֹּאֶמר  ר מֹּ ן ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּ ל ַדְברּו ֶאל..  ַאֲהרֹּ ֵאל לֵ  כָּ ֶדש ַהֶזהֲעַדת ִיְשרָּ שֹּר ַלחֹּ ר ֶבעָּ ֶהם וְ  אמֹּ ִיְקחּו לָּ

ִית ִאיש ֶשה ְלֵבית , ישראל באמצעותם של משה ואהרןה מצווה את כלל בני "הקב: ('ג-ב א"שמות י) .ָאבֹּת ֶשה ַלבָּ

 . על ראשם של המצרים" מכת בכורות"בטרם ניחתת  ,להתחיל בהכנות לקרבן הפסח

 
מחולק לשנים עשר מתייחס לעונות השנה ו, שמגדיר מתי מתחילה השנה ברור שנהלוח  נמסר בפעם הראשונה

דֶ ": חודשים ִשיםַהחֹּ ֶכם רֹּאש ֳחדָּ נָּה ש ַהֶזה לָּ ְדֵשי ַהשָּ ֶכם ְלחָּ  המדויקהתאריך  נגזר מלוח השנה. ('ב) "ִראשוֹּן הּוא לָּ

 .בעשירי לניסן –לקיחת השה /לרכישת

 
ַק  ְוִאם" ב ֶאלִיְמַעט ַהַבִית ִמְהיוֹּת ִמֶשה ְולָּ רֹּ שֹּת ח הּוא ּוְשֵכנוֹּ ַהקָּ כֹּּסּו ַעלִא  ֵביתוֹּ ְבִמְכַסת ְנפָּ " ַהֶשה יש ְלִפי ָאְכלוֹּ תָּ

 בדיוק( יכסו)יאכלו ויחלקו שאנשים  מספר כך שיהיו מראש לתכנןצריך  –לפרטי פרטים  ההוראות יורדות :('ד)

 .שה אחד

ר ֶבן" כָּ ִמים זָּ ֶכם ֶשה תָּ נָּה ִיְהֶיה לָּ ִשים ּוִמן ִמן שָּ חּו ַהְכבָּ ִעִזים ִתקָּ  גם הם –של השה  מינו ומוצאו, מצבו :('ה) "הָּ

ֶדש ַהֶזה וְ " .מדויקים ר יוֹּם ַלחֹּ שָּ ה עָּ עָּ ֶכם ְלִמְשֶמֶרת ַעד ַאְרבָּ יָּה לָּ תוֹּ כֹּל ְקַהל ֲעַדתְוהָּ ֲחטּו אֹּ ִים שָּ ַעְרבָּ ֵאל ֵבין הָּ  "ִיְשרָּ

ל  ַאל" :האכילה ופינוי השאריות, וכן אופן ההכנה ,מוגדר היטב לוח הזמנים - ('ו) ֵשל ְמֻבשָּ תֹּאְכלּו ִמֶמּנּו נָּא ּובָּ

ִים יו ְוַעל ֵאש רֹּאשוֹּ ַעל ְצִלי ִכי ִאם  ַבמָּ עָּ ר ִמֶמּנּו ַעד תוִֹּתירּו ִמֶמּנּו ַעד ִקְרבוֹּ ְוֹלא ְכרָּ תָּ פּו בֶֹּקר ְוַהּנֹּ ֵאש ִתְשרֹּ                "בֶֹּקר בָּ

ה תֹּאְכלּו אֹּתוֹּ  ":מוכתבים לפרטי פרטים ,התפאורה והקצב, הלבוש אפילו ('י-'ט) כָּ ְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ְוכָּ מָּ

זוֹּ  ְבַרְגֵליֶכם ּוַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם   .(א"י)" ןַוֲאַכְלֶתם אֹּתוֹּ ְבִחפָּ

יורדת לפרטי פרטים ונאחזת בכל כוחה , לעם שטרם התגבש מדוע משימת המצווה הראשונה: נשאלת השאלה

  ?והמהות למה –לאן נעלמו ה .. כיצד, איך, כמה, מתי –מצווה שכל עניינה ב איזה מסר מגולם? בפרוצדורה

שישים ריבוא  להפוך ניתן שמטרתה להוכיח כיצד 'מבחןהמשימת 'וא בעצם ה ,במצרים "קרבן הפסח", ובכן

  ."עם"עבדים פרטיים לכדי ישות אחידה המכונה 

 לקיים אותה כהלכתה כדי. מחייבת עמידה בלוח זמנים נוקשה ובכללים קפדנייםהראשונה שמדובר במצווה 

לקיומה  הנוסף התנאי ההכרחי. קדימה היטב כמה צעדים לתכנן ,עוד בהיותם עבדים במצרים, נדרשו בני ישראל

 .החמולה או השכן הקרוב, בתוך המשפחה כלכלי-חברתישיתוף פעולה  ,הוא

סביבו ש הראשוני גרעיןה קרבן הפסח הואו עבדים הפרטייםהמחבר בין ה הראשוני הניצוץ למעשה היאזו  מצווה

 .מתחיל להתגבש העם

 .הוא בסיסי ומהותי, קרבן הפסח במצרים של ,הסתמית לכאורה 'פרוצדורה'עומד מאחורי ה הרעיון ש ,אם כן

 .חדשההלדרך  רגע לפני היציאה, בינו לבין עצמו לשתף פעולהו לתכנן את צעדיועם שמסוגל  תפקידו ליצור

 

 יורם קימלמן
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ל"הנכדה מרים ָחֵבר סופדת לסבא חנן ז  

 . סבא אהוב שלנו

 . "הוא מבוגר אחד שיאמין בוכל מה שילד צריך " התומך והאוהב, המתעניין, סבא רחב הלב 

תמיד . חיכיתי לשיחה אתך, זכיתי במשפחה מדהימה אבל כל פעם שהתלבטתי על משהו משמעותי בחיים שלי

את חוכמת החיים שצברת , תמיד שמחת לחלוק את נקודת מבטך, ידעת מהן המילים הנכונות שאני צריכה לשמוע

כך שהדברים האהובים עלינו תמיד חיכו , כל נכד וילד ידעת איך לפנק. והאמונה שלך בי דחפה אותי קדימה

איזה ספר אנחנו קוראים ומה מטריד , איך הולך בלימודים ובעבודה, התעניינת במה שקורה איתנו. במטבח

כעסת אם פנו אלייך בטעות בביטוי מבוגר או קשיש . כל ברכה לשבת שקיבלנו ממך הייתה מלאת אהבה. אותנו

 ". ןדי זקיהו"והתעקשת על התואר 

 .בהיסטוריה ובחינוך, בארץ, בתורה -אדם חכם וגדול בידיעותיו -לפי היהדות "זקן"ואכן זכית ביושר בתואר 

               את תפיסתי החינוכית , לא יכולתי לבקש אדם נדיב יותר במחשבותיו ורעיונותיו ללבן איתו את אמונותיי

 .בבני עקיבא ואת דרכי בחיים

מי בדיוק , מי מטייל -הייתי אצלכם לבד בשבת דיברנו על איפה כל אחד מהנכדים נמצא היום בפעם האחרונה בה

אמרת לי אז כמה אתה וסבתא אוהבים את כולנו וכמה  .התחיל עבודה חדשה ומי מסיים השנה את הלימודים

  .נחת וגאווה יש לכם מכל אחד מהנכדים

 
 "באה המנוחה ליגע"

.שלי סבא אהוב ,נוח על משכבך בשלום  

 

 

 חודש שבט

 

 .."אלה אזכרה"

 

 (ט"תשס)ל                               "יום פטירתו של חברנו מנחם אפלבום ז -שבט' ז            

 (ד"תשנ)ל                             "יום פטירתה של חברתנו יסכה לנדאו ז -ז שבט"י            

 (ז"תשס)ל                          "יום פטירתו של חברנו אברהמי רוזנמן ז -ט שבט"י            

 (ח"תשס)ל                                  "זיום פטירתו של חברנו אבא נוריק  –שבט ' כ            

 (ז"תשמ)            ל     "ז( גרט)יום פטירתו של חברנו מרדכי גולדפדן  -א שבט"כ           

 (ט"תשס)ל                       "ז( קבוס)יום פטירתו של חברנו יעקב קיני  -א שבט"כ           

 (א"תשע)ל                                 "יום פטירתו של חברנו שלמה אש ז –ח שבט "כ           

 (ט"תשע)ל           "אריאל ז של חברתנו אינס לפטירתה השנה יום –ט בשבט "כ          

 (ו"תשנ)ל                                        "יום פטירתו של חברנו נחמן צור ז -שבט' ל           
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 ל"ז חנןל סופדת ברק שלומית הכלה

 .חנן יקר ואהוב

                 . והלב מתקשה להאמין, הידיעה שאינך. הבשורה המרה. סערההשקט שאחרי ה. מאוחר, מוצאי שבת קודש

על ילדיך , ומרעיף אהבה ודאגה על רותי שלך ,מתעניין ,מעורב ,קול חזק וסמכותי. כי אתה כולך עוצמה של חיים

 .ךיונכדיך ונינ

כך גם . בלי להתכחש. בלי להסתיר. את החיים, עיניך החכמות והטובות ידעו תמיד לראות נכוחה את המציאות

 –זקן ". 'מבוגרים'או ' ותיקים'עם ביטויים חלופיים כמו התרעמת על הניסיון להסתיר אותה . התייחסת לזיקנה

 . בקולך הרועם אמרת שוב ושוב - "חכמהזה קנה 

, ויזיהוליהנות מתכנית טובה בטל, ללמוד, לקרוא, להמשיך לעבוד עד יומך האחרון .וידעת לחיות את הזקנה

 .לשוח. לנוח. ולאט לאט להתכנס. ולהאט את הקצב. גם לקבל עזרהו .להיות מעורב ואכפתי במציאות סביבך

, של הבנה, ונאנחת אנחה קטנה של עייפות". ..אני כבר לא, לא"ואמרתי לי . חדאמרתי לך לאחרונה שאתה כל כך 

 .שהולכים ומסתיימים לאיטם, של השלמה עם חיים שלמים ומלאי כל טוב

אהבת עולם היתה ביניכם וליוותה אתכם בכל   .הדאגה שלך לרותי - ת את הקצב לרגעורק בדבר אחד לא האט

 .והיתה עבור כולנו לדוגמא ומופת, עת

למדו מכם חנן ורותי את סודה ... בכיבוד הורים שלא מהעולם הזה, שולחנךלכשתילי זיתים סביב , ובניך ובנותיך

 . במסירות אין קץ. ועזרו והיותמכו וליוו . סודה של משפחה. של אהבה

גדול ואוהב ונעטוף אותך כולנו בחיבוק , בזו הדרך נמשיך שגם עכשיו, ואת היודעת רותי אהובה, חנן אתה היודע

 .ובדאגה לכל צרכייך

ואי . ולפירושים מקוריים משלך וע זכתה אצלך מידי שבת להתייחסותפרשת השב. ך"אהבת ללמוד וללמד תנ

מנהיגות עוצמתית . שהביא בכנפיו את סודה של מנהיגות, אפשר שלא לחשוב על משה רבנו עליו קראנו השבת

 .'והובלת הציבור בדרך ישרה ומוסרית על פי דבר ה, לחלש דאגה, התמסרות, אחריות, שכולה נכונות למשימה

זכית . נהיגים באשר הםוזו היתה הדרך שדרשת ממ, זו היתה הדרך שליוותה אותך בכל תפקידיך הציבוריים

מיסוד , ולאורך השנים הובלת בדרכך המיוחדת מגוון רחב של תהליכי בנייה, להטביע חותם בסעד היקרה לליבך

 .ובמשק והתפתחות בקהילה

על סיפון המחייכים עומד עם הוריך , בכתונת פסים, וחמודילד קטן . בסלון ביתנו תלויה תמונת עלייתך לארץ, חנן

  !כמה עברת מאז .משרה ביטחון, וידה של אימך האוהבת תומכת בך. האניה

זכית לחיים . ומפוארת זכית להיות שותף בעשייה עניפה. לילדים ונכדים ונינים, ה יחד עם רותי לנחת רוח"זכית ב

 . לבנות את סעד. זכית לבנות את המדינה. ודרך הישר' של עבודת ה

 .אלוקיו' אשרי העם שככה לו אשרי העם שה .ואשרינו שזכינו בך. אשריך שזכית בכל אלה

 ! תודה על הכל.. קשה עלינו הפרידה, חנן אהוב ויקר

 .כל בית ישראלותהא נא מליץ יושר עלינו ועל . נוח בשלום על משכבך

 .תהא נשמתך צרורה בצרור החיים
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 תודה

 ,לקהילת סעד היקרה

 .שהיתה סביבנו בימי השבעההחמה מעטפת הרצינו לומר תודה על , בסיום שבעת ימי האבל על אבינו

לאלו , למנחמים, לאלו הבודקים שוב אם משהו חסר, םלמבשלי, והגדולים לכל הדואגים לפרטים הקטנים

 .מכל אלה לא מובן לנו מאליושום דבר  .תודה גדולה –.. שאירחוולאלו , שהציעו את ביתם

עם סבלנות , ובנוסף אנו רוצים להודות באופן מיוחד לצוות הרפואי של סעד שמלווה אותנו כבר שנים רבות

 .ובמקצועיות רבה, והכלה

 !תודה רבה

 משפחת פינקלשטיין

 

 

 חידוש מגרשי הספורט

 
רציתי להרחיב הפעם על , האגודה השבועובהמשך לדברים שנאמרו באסיפת , כפי שדיווחתי בעלון לפני כחודש

 .התוכניות לחידוש ולהרחבת מתחם הספורט

, משתלבת עם תוכנית רחבה יותר אשר, ס הישן"תוכנית אב למתחם ספורט באזור ביה הכנו בעבר, כזכור

כך שהמתחם יהיה נגיש וישתלב , במסגרתה תעבור הפעילות של החינוך החברתי מהבתים הכוללים לאזור זה

– התוכנית כוללת  .לות הילדיםבפעי

האחד , הוספת שני זוגות סלים לכדורסל, החלפת מצע האספלט ושיפור הניקוז –מגרש הטניס שיפוץ  .1

 .בגובה רגיל והשני נמוך ומיועד לילדים

על , וכדורסל מגרש זה הינו מגרש משולב למשחקי קטרגל. 'החלפת מגרש הבלטות הישן במגרש מיניפיץ .2

 .מצע דשא סינטטי ותחום בגדר

 .יםמשחקים חדשהצבת מתקני כושר ומתקני  .3

סמוך לתאי הטלפון , בקומת ההגשהבחדר האוכל , לוח המודעות של ועדת תכנוןעל גבי ניתן לראות את התוכנית 

 .הישנים

וכעת עובד ', המיניפיץבחרנו לקדם את מגרשי הטניס ו, ובהתאם לתקציב שהעמידה לנו המועצה, בשלב הראשון

 .המתכנן על הכנת החומר למכרז של המועצה

 

 אליסף -בשם הצוות 
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 בשיח רב דורי –חדר האוכל והמטבח שלנו 

 
ברצוני להוסיף כאן  .אינטרנטי למרכז מזוןעומד להשתנות , המסורתי" שוק שישי"כי " עלים"קראנו מעל דפי 

 .לדברים הנכונים והנכוחים שכתב חיים הרצל לפני שבועיים בעלון

 
ברצוני להסביר , למרות זאת. מהווה ענף רווח כלכלי ומשמעותי עבורנו, הקייטרינג המשתמש במטבח שלנו, נכון

 ".' דור א"המכונים " סעד"ותיקי ובוני קהילת  –זה לחלק מהחברים ( ??)שינוי הכרחי " תורם"מה , לקוראים

 

 : 0202ר כיום ינוא', חברתית של חברי דור א-הנה סקירה דמוגרפית, ברשותכם

 
בהסתמך על . אין צאצאים כאן, לרבים מאיתנו. מתוכם זוגות 09אלמנים ו/מתוכם אלמנות 33, ות/חברים 98

 .כי ארוחות שבת וחג מהוות קושי רב לחלק ניכר של חברים מקבוצה זו, ברצוני לציין, עובדה זו

הוא מתפקד רק באופן חלקי . בשבתות ובחגים, אינו מתפקד לחלוטין בימי שישי, וחדר האוכל שלנ .1

 .גזירה היא! אין בחירה    .ימות החולבשאר 

 .או לפחות חלק ממנה, כדי להרכיב את הארוחה ,לטעום תבשילים-שישי ניתן לראות/בשוק חמישי, כיום .0

, לבשל ולהכין ארוחות בכוחות עצמםמתקשים כיום , הנמנים על דור הוותיקים ,חברים רבים/חברות .3

 .לפי בחירתם שראו ובחנולאחר " שוק שישי"מעדיפה לקנות מנות ב' לכן קבוצה גדולה מדור א

אינו מאפשר טעימה ובחירה באמצעות , מגוון המנות המוצעות שהוא עשיר, לאוכלוסיית הצמחונים .4

 .האינטרנט

 

לשותפינו  ,פונה בזאת באמצעות הפרסום בעלון, כשותפה ,אני, ת של ענף הקייטרינגות לחשיבות הרווחיועדבמו

                       .לשביעות הרצון של כלל האוכלוסייה, למצוא דרך כדי שנוכל לקיים את המסורת שלנו -העסקיים 

 .באופן שלא יתנגש ולא יקלקל שישי מפעילות הקייטרינג/להפריד את שוק חמישי: לדוגמא

הזדמנות למפגש  ,לנו חברי הקהילה שנותן ,גילית בשוק הנעים -את ההתקהלות הרב 'מוסףערך 'כ ניתן גם לראות 

 .ספונטאני חברתי

. יםוחג ותבשבתחשוכים ונעולים ', מדור א בהם מתגוררים חברים כמה בתים, לבדוק בהזדמנות זו אני ממליצה

 ?לכך איך הגענו

 ??לא מעניין?? לא נחשב, ומה שלא נמדד בכסף  ..כסף, ל נמדד בכסףולא הכ, חברים יקרים

 רותי נוריק

 

 
  לגפן

 בת המצווהמזל טוב ל

 למרגלית שריד ולכל המשפחה, רסיס טל יצחקלנעמי ו

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 פיילוט הרצת חנות אינטרנטית –סעד קייטרינג 

מדוע אנו נאלצים להפסיק לסיבות  את ההסבר אני מעוניין להרחיב, פניות רבות שקיבלתי מחברי המשקהר לאו

 :שישי בדרך שהתבצעה עד כה/למכור את המזון בשוק חמישי

, (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון)בתקנות רישוי עסקים ירה של מוצרי מזון מחויבת עמידה ביצוע מכ

 . 9002-ט“התשס

עסקים טעוני )מתוקף צו רישוי עסקים  "רישיון עסק"בתקנה עצמה מוגדר כי עסק שעוסק בממכר מזון מחויב ב

 .'א 2.9תחת פריט  -על עדכוניו; 5221-ה“התשנ, (רישוי

 .םולא ניתן לקבל ,חדר האוכל הימניאולם מכירה בל ואישור משרד הבריאות "רישיון עסק"אין לנו 

 :אציין חלק מהתנאים לקבלת האישורים הנדרשים

 .ע"נדרש שינויי ייעוד ותב

 .בתוקף "רישיון עסק"א כפוף לקיום "י כיבוי אש להתקנת ספרינקלרים בכל מבנה חד"אנו נדרשים ע

תנאים נוספים בהגשה אישית ו ,צלסיוסמעלות  4במתקני קירור בטמפרטורה של  לבצע את המכירה עלינו

 .שמפורטים בתקנה

ואי עמידה בתנאים הבסיסיים לשמירת  הפעלת השוק הפיסי במתכונתו הנוכחית מהווה הפרה של החוק

 !של הקייטרינג העסקיתאת כלל הפעילות  נתמסכ זו עובדה .בטיחות המזון הנדרשות בתקנות משרד הבריאות

 :ננקוט בצעדים הבאים, לחברים שירותבכדי לשפר את ה

 ניתן ליצור איתה קשר בנייד .מרב לוי תעמוד לרשות כל מי שמעוניין בהדרכה אישית לרכישה דרך האתר -

 .ולתאם איתה מועד להדרכה והזמנה 0191440170' מס

 .ניתן לפנות לאופירה או שלומי לקבלת עזרה בביצוע ההזמנה במשרדי הקייטרינג -

 .חנות כמפורט בהמשךנרחיב את מועד שעת סגירת ה  -

 .של יום חמישי צהריםאת היצע המנות המוגשות בארוחת  גדילנ -

 . השוק הפיסי במתכונתו הרגילה ימשיך לפעול כרגיל עד סוף חודש פברואר -

 .חנות: לשונית saad-catering.co.il: באתר החברה שכתובתו ניתן לבצע הזמנות 

 .בלבדבימי שישי  ההזמנות יסופקו .00:11שעה עד ה/רביעי –ראשון : הלקוחות יכולים להזמין בין הימים

                     .00:00-02:40: בין השעות לקבלת ההזמנה נא להגיע ביום שישי למשרד הקייטרינג שצמוד לרחבת הקייטרינג

 .התשלום באתר הוא באמצעות כרטיסי אשראי בלבד .י המזמין"ההזמנות תתבצע ע איסוף

 זולים משמעותיתירי המכירה באתר יהיו חמ .נת למזמינים דרך האתריאנו מתחייבים לאיכות מוצרים מצוי

 חודש סוףלעד  .57:00 – 51:00: יך להתקיים בימי חמישי בין השעותשימשהנוכחי  ממחירי המכירה בשוק

נפעל  מצדנו אנו .באזורהמחירים בשוק האינטרנטי הם הזולים ביותר  ,שערכנו יסודית פ בדיקה"ע  .פברואר

 .פורה המשך שיתוף פעולהל ונעשה כל מאמץ

 יוסי סוסנה
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 מזג האוויר

לפעמים ישנם נזקים הנגרמים בעקבות מצבי  ,יחד עם זאת .זכינו לחסדי שמיים ולכמויות גשמים משמעותיתה "ב

וע עשה ככל יכולתו על מנת להספיק לזר ,ש"צוות הגד. םלשמחתנו הנזקים בשדותינו מעטי .מזג אוויר קיצונים

צת לזרוע את כל החלקות לפי הספיק הצוות בעבודה מאומ, באדמות סעד ,ואכן. את כל חלקות תפוח האדמה

מקווים להשלימו בשבועיים ואנו  ,באדמות ברור חייל ניכר פער משמעותי ,לעומת זאת .(דונם 02פחות ) תכנון

 .ועד כה לא נצפו נזקים ,השנה דונמים נוספים ברשת נגד ברדבפרדס כוסו  .הקרובים

 ביטוח

לצורך  .חיסכון בעלויות ,כמובן ,מטרת העל. בסקירת פוליסות הביטוח שלנובשבועות האחרונים אנו עוסקים 

שנותן שירותים  ,יועץ ביטוח עם ניסיון רב אריה הוא. שירותיו של אריה הרמןאנו נעזרים ב ,הסקירה והבדיקה

של הערכת הוא סוג  ביטוח ,יותר או אם נדייק ,כיוון שביטוח הוא סוג של הימור .למספר קיבוצים בקיבוץ הדתי

 אהי ,מטרת הסקירה בה אנו עוסקיםולכן  ,כלומר אפשר לבטח סעיפים רבים אלא שהעלות בהתאם, סיכונים

יעדי החיסכון הונחו בבסיס תוכנית  .להעריך את גובה הסיכון שנכון לקחת ובהתאם לעדכן את הפוליסות השונות

 .ואישור תוצאות הסקירה וההמלצות יובאו להנהלות השונות להצגה  .דההעבו

 

 שולחן עגול

 .בנושא ענף הגזר "שולחן עגול"נערך השבוע  ,בור בנעשה במשק בצורה עמוקה יותרכחלק מהרצון לשתף את הצ

את ההזדמנויות , מנהל בית האריזה שלנו את האתגרים העומדים בפני הענף ,הציג חגי אלדר ,במסגרת הפגישה

 .בפתחה עומדים ואת הפעולות וההכנות שנעשות לקראת העונה שאנו ,שנעשו בענף בשנה האחרונה  את הפעולות

 ,הפורום היה מצומצם .השאלות שנשאלו היו ענייניות וכך גם התשובות. ומעניינת ,מעמיקה ,השיחה היתה נעימה

 .ודומני שכל הנוכחים נתרמו מקיומו

אני שב ומזמין את  .פעם בנושא אחרפגישות דומות כל לערך בכוונתנו להמשיך פורום זה ולקיים אחת לחודשיים 

" דשתף אותי ואלמ, למד אותי ואזכור, אמור לי ואשכח" :בבחינת. בכדי להיות מעורב. הציבור להגיע ולהשתתף

 .(מין פרנקלין'בנג)

 כרמל הלפרין

 

 מפגש אחרון בהחלט של סיפורי בתים

    02.2.3, בשבט' ח, ביום שני, השבוע

 2בבוקר 03:01ניפגש בבית שקמה בשעה  

 .נשמח לשמוע עוד סיפורים על הבתים שאנו מעוניינים לשמר בסעד

 .לספר ולהאזין לסיפורים, כולם מוזמנים

  .ה"המפגש יצולם ויישמר בארכיון לימים שעוד יבואו עלינו לטובה בע

- להתראות ולהשתמע

 צפרי שלומי וחגית רפל
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 ערבי שיח קהילתיים

, א ימין"בחד ,02.02בשעה שיתקיימו  הזמנה לערבי שיח קהילתיים ,חברי הקיבוץחילקנו בתאי הדואר ל ,השבוע

 :בשני התאריכים הבאים

  2022020202פ "שבט תש' יום שלישי ט

 3022020202פ "ח שבט תש"חמישי ייום 

 
אחת וכן תינתן הזדמנות  מהם הערכים שמובילים אותנו כקהילה ,בהיר פעם נוספתנדייק ונ במפגשים אלו

 קהילתי ליצור בסיס בסופם של ערבים אלו אנו מקווים. להעלות נושאים המשמעותיים לחברים במסגרת התהליך

 .שעליהם צריכה להיות בנויה הצעת הצוות לעדכון אורחות החייםוהעקרונות רחב יותר להסכמות 

 

כדי שנוכל להיערך להובלת הדיונים בצורה מיטבית  ! שים אלו חשובה להמשך התהליךהחברים במפג כםנוכחות

או מעוניינים להגיע בתאריך  במידה שאינכם יכולים להגיע בתאריך בו שובצתםאנא עדכנו את יהל במזכירות 

 . אחר

 
 - מצפים לראותכם

 והמזכירות צוות אורחות חיים

 

 

 
 הבןלמיכל וברקאי אפרתי מזל טוב להולדת 

 לסבתא רבתא אלישבע חריף ולכל המשפחה, ה ויונת לוי'לאהרל

 !איחולים לשמחות ונחת


