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 גילי זיוון שבוע:שיעור פרשת ה

   י   ה ח ו ל  י מ    שבת פרשת חקת

  זמן תפילין /טלית 19:31 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 19:40 14:00מנחה            

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

      08:30  שחרית ב'

  סוף זמן ק"ש 08:00 שחרית ע"מ

   17:40 13:30מנחה        

 19:40 מנחה וערבית 17:00 לימוד הורים וילדים

  שקיעה 18:00 הרב ארי-שיעור

 20:10 ערבית 20:28 צאת השבת

 הילרי יום טוב :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)נייד – אחות תורנית 

םו ..ַהַמֶטה ַקח ֶאת".. ְרתֶּ  ַהֶסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ֶאל ְִדבַּ

 ..ַהֶסַלע ְבַמֵטהּו ַפֲעָמִים ַוֵיְצאּו ַמִים ַרִבים ֶאת ַּיְַּךָידֹו ו ַוָיֶרם ֹמֶשה ֶאת..

 ..ֶהֱאַמְנֶתם ִבי  ַאֲהֹרן ַיַען לֹא ֹמֶשה ְוֶאל ֶאל ה'ַויֹאֶמר 

 "ָנַתִתי ָלֶהם ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַהָקָהל ַהֶזה ֶאל ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת

  ב(י"-)במדבר כ'  ח'

 

 – הוכיח יעילותו בעברש להישען על הישן והמוכר פולחץ העדי זמןעל כך שב יםנענש ואהרון משה

 . התקדם ל'דיבור' אל הסלעבמקום להיצמד להוראה המפורשת ול ,'הכאה' על הסלע

                   – שטרם נראה עד אז המעבר לשלב הדיבור היה אמור לשמש 'עליית מדרגה' בקידוש השם

להמשיך משה העדיף להישאר במרחב המוכר ו ,אולם .באמצעות הדיבור לעיני כל ישראל נס

 לעבוד 'כמו פעם'.

  .ולא להיאחז בקיים בכל מחיר עתיד הצופה פני תקדם אל החידושלה מבחן המנהיגים הוא

 יורם קימלמן
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 חקתפרשת  –פ"ש עם שיר 

 ללמוד מהפרה

 .ההתאמה של התורה ושל המצוות לכל אדם ובכל זמןאחד מעקרונות היסוד בתורתו של הבעש"ט הינו 

"כמו שלימד הבעל שם טוב זלה"ה שכל המצוות הם נצחיות בשכל, אף שבפועל הם בזמן ובמעשה, מכל מקום 

 )כתר שם טוב ח"ב( הותו נצחיות!"-ואהותו -בשכל הם תמיד נצחיים, כי התורה הוא א

עם זאת, כל מי שלומד תורה נתקל בפרשיות מתמיהות וקשות להבנה, הנראות רחוקות ומנותקות מהווית חיינו 

שאפילו  , עדומעולמנו המודרני. כבר אצל חז"ל הפכה הפרה אדומה לשם נרדף ל"חוק" שאינו ניתן להשגה ולהסברה

". כך, בכל שנה אנו רגילים לעבור על פסוקי 'חקת הפרה' בפרשתנו, וקה ממניאחכמה והיא רחשלמה המלך אמר "

ללמוד מהפרה שיעור ולהשאירם נסתרים ובלתי מושגים עד לשנה הבאה. בתורתו של הבעש"ט מתבהר שניתן 

 . כיצד להשתמש בגאווה –של כל אחד ואחת מאיתנו  משמעותי והכרחי לחיים

לה, נמצא שעדיין הוא ייתברך על ידי איזה מצוה גדולה ותורה או תפ "כי קודם שרוצה האדם להתקרב להשם

מרוחק, ונמצא שלערך הקירוב שיתקרב ויתקדש אחר כך על ידי העובדא שעתיד לעשות, נקרא עתה על דרך 

... דאם לא כן, ואי אפשר להתקרב להשם יתברך אם לא יהיה לו גבהותהכינוי טמא ומרוחק מהשם יתברך, 

שאתה אינך ראוי להתקרב אליו על ידי עובדא זו, לזה צריך להשתמש בגבהות, ושיגבה לבו בדרכי יאמר לו יצרו 

, כשיעשה העובדא של תורה על ידי גבהות זה יטהר, ויקרב את עצמו אל השם יתברך ה' להתקרב דווקא... ואם כן

 )שם( או תפלה או מצוה."

ק ועידוד לכל מי שרואה את עצמו מרוחק ובלתי ראוי , הנותנים חיזושיקוי אומץמסתבר שמי החטאת הינם מעין 

רוצים לתרום ולקחת חלק בוועדות וצוותים אך חוששים שאינם  קהילתנולעשייה משמעותית ונחוצה. רבים ב

מתאימים או מקובלים מספיק. אם רק יטפטפו עלינו כמה טיפות של גאווה ואמונה בעצמנו היינו בוודאי נרתמים 

בתנו. הפרה מלמדת אותנו שגם לגאווה יש מקום בו היא נדרשת וחשובה ברמה האישית על סביטוב ומשפיעים 

 וברמה החברתית. 

אך כמו שהפרה מטמאת את העוסקים בה, גם לגאווה המובילה לעשייה והשפעה חיובית צריך לשים גבול ברור וחד. 

 כפי שממשיך להסביר הבעש"ט.אותה הגאווה הנותנת כוח בראשית התהליך יכולה להזיק ולקלקל בהמשך הדרך, 

הענווה, נמיכות הקומה ותודעת השרות למען הכלל היא שצריכה ללוות את העוסקים  לאחר שנבחרו לתפקידם,

 בצרכי הציבור.  

"ואחר כך בעת העובדא שעושה, אז אחר כך, צריך להיות נשמר מכל צד גבהות, וישפיל את עצמו לפני השם יתברך 

, נמצא , שלא ידומה לו שהוא גדול מחבריו, כשרואה שהם אינם עושים עובדא זודושהולפני כל, וזה קטנות שבק

 )שם( הגבהות בשעת מעשה המצוה שאז הוא נקרא טהור, ואז הגבהות מטמא טהורים ח"ו..."

בספרו 'שירי האני העני'. מתוכו, בחרנו  אברהם חלפיהמתח בנפש בין תחושת הרוממות ותחושת השפלות כותב  על

 בשיר 'הלב הוא כן ולא':

ַנִים  ב הּוא שְׁ ן ָולֹא. –ַהלֵּ  הּוא כֵּ

ֶזר ָהַעֶצֶבת. נֵּ גָֻחְך בְׁ  הּוא ַהמְׁ

לֹוא קֹולֹו ָזר, ַהַבז ִבמְׁ  ַהֶמֶלְך ָהַאכְׁ

ֶעֶבד. כֹו לְׁ ָהפְׁ הֵּ מֹו בְׁ ַבר ַעצְׁ  ִלדְׁ

 

חֹונֹו ל ַעל גְׁ ֶעֶבד ֶזה זֹוחֵּ  וְׁ

ִשיַע. אֹון ַהֶמֶלְך ַהַמרְׁ י גְׁ נֵּ  ִבפְׁ

בֹונֹות ֶדַמע ֶעלְׁ  וְׁ

ינֹו, עֵּ  ִיֹשר ָאז מֵּ

ין מֹוִשיַע. אֵּ יֹו וְׁ ר ִבכְׁ ין ּפֹותֵּ אֵּ  וְׁ

ָנס. ֻקרְׁ הּו בְׁ דֵּ ֶזל. ַנגְׁ  ּוֶפַתע הּוא ַברְׁ

ש לֹוֶהֶבת. ֹאֶדם אֵּ ִזלּותֹו בְׁ ן ַברְׁ  ַלבֵּ

שָ  יֶנּנּו ָחסבְׁ ֶוה. ֲאָבל אֵּ  רֹו ִידְׁ

ַהֶמֶלְך ַעל ָהֶעֶבד.

 ליאב וסלעית לזרא
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 הרב ארי /חוקת לפרשת –מי יודע?  10

 (העמוד, תשובות במהופך בתחתית )בסוף כל שאלה יש הפניה לעליה לתורה שם נמצאת התשובה

 פרה אדומה אינה קרבן. הוכיחו זאת מהפסוקים הראשונים בפרשה. )ראשון( .1

 )ראשון( לכמה ימים נטמא? באלו ימים מזים עליו ממי אפר הפרה? –הנטמא במת  .2

למדו זאת  מאלו פסוקיםמחז"ל למדנו שבאר המים ליוותה את בני ישראל במדבר בזכותה של מרים.  .3

 )שני( חז"ל?

 )שלישי( מה קרה ב"מי מריבה"? מה משמעותו של השם "מי מריבה"? .4

 )חמישי( היכן נפטר אהרן? מי מחליף אותו בתפקיד הכהן הגדול? .5

 )חמישי( מחיה?למה המית? מיהו הנחש ש –"נחש ממית ונחש מחיה"  .6

ֵאר". מיהו הדובר? למי פנה בכל פעם? .7 ה ֵמי בְׁ תֶּ  )רביעי, שביעי( פעמיים בפרשה נאמר "לֹא ִנשְׁ

 )שביעי( 'חשבון' שאינו מקצוע שנלמד בבית הספר. במה מדובר? .8

 )שביעי( משה שולח שוב מרגלים. להיכן הם נשלחים? איך נגמר הסיפור? .9

 מה משמעותם? – 30, 7, 2 –מספרים בפרשה  .10

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

 גאולה שלנו כך היתה 'קמעה קמעה'

שנים ארוכות . גאולה כמה שהייתה קטנה בגוף, כך הייתה גדולה במעשים .בעצב רב נפרדנו השבוע מגאולה שלנו

 ,שנים שנסעו כל שנה להבראה ביחד .ברט ז"ל יהודה וציפ -טובים של הורינוהיו ליפא וגאולה שלו, החברים הכי 

 -לשיחה נעימה וטעימה מן העוגות של גאולה  מיםדי שבת בשבתו, היו מתכנסים יחדיו, עם הקייבוסים והקּוומ

 .והבורקסים של חנה

כשהלכה לעולמה,  .כשאמא חלתה, גאולה טיפלה בה באהבה ובמסירות. הייתה זו אהבה שאינה תלויה בדבר

 .גאולה לדאוג ולפטם את אבאהמשיכה 

".               שחקנית נשמה": מה שנהוג לקרוא אצלנו, גאולה הייתה חרוצה מאין כמוה, ויותר מזה טובת לב עד מאוד

או שיר, תמיד  -אם רצינו דבר מה, מאכל, שיעור . דאגה לליפא שלה באהבת אין קץ, כמו גם לכל שכניה וידידיה

            לידה, או גר  אם היה דבר אחד שהכעיס את גאולה זה, שמישהו עבר. תקבל בברכהשאצל גאולה וליפא נ ידענו

  .נגאלנו –בזכות גאולה   ה.הייתה לשם ולתפאר הזוגיות של משפחת אהרוני. ולא נזקק לשירותיה הטוביםלידה 

 .אדמתנווינעמו לך רגבי  נועל כל שהיית למענ תודה לך גאולה יקרה  .לעולם לא נשכח לה זאת

 ברט עמוס      

תשובות לפרשת חוקת  : 1 " . ְָׁפָניו ְָׁשַחט ֹאָתּה ל ֶּל ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּה ו ְׁהֹוִציא ֹאָתּה א ו ". היא נשחטת מחוץ למקדש 
ודמה לא נזרק על המזבח.  2 . נטמא לשבעה ימים. מזים עליו ביום השלישי והשביעי.  3 . מיד עם פטירת מרים 

העם מתלונן על מחסור במים. " ַוָתָמת ְָׁים ַוִתָקֵבר ָשם  ָשם ִמר  . ְׁלֹא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ו  ." 4 . משה ואהרן מוציאים 
לעם מים מהסלע בגלל תלונתם. הם נענשים שלא להיכנס לארץ. " ֶּת ה' ְָׁרֵאל א ְֵׁני ִיש ֶּר ָרבּו ב ְִׁריָבה ֲאש ֵמי מ  ." 5 .

הר ההר. אלעזר בנו.  6 . ה' שלח בישראל נחשים, כי התלוננו על הדרך האר וכה. הקב"ה בעזרת נחש הנחשת 
שמכין משה הוא המחיה.  7 . משה למלך אדום; בני ישראל לסיחון מלך האמורי.  8 . חשבון   שם עירו של  -

סיחון מלך האמורי.  9 " . ֶּת  ְַׁרֵגל א ֶּה ל ְַׁלח ֹמש ַוִיש ַיְעֵזר  ... ֶּר ָשם ֶּת ָהֱאֹמִרי ֲאש ֶּש א ַויֹור  ." 10  . משה מכה על  – 2
הסלע פעמיים.  ימי טומאת מת או הזאות מדם הפרה האדומה כשמכינים את האפר.  – 7 30 ימי הבכי  – 

והאבל של העם אחרי מות אהרן.  
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 תודה

 הלכה לעולמה.תלמה ז"ל  -שסייע לנו מהרגע בו נודע לנו כי אמנו ויקירתנו כל מי לברצוננו להודות  

 .שבעההארגון תודה ל"חברה קדישא" על ארגון הקבורה, ותודה לכל מי שסייע במסירות על 

 .מסר אישיבשיחת טלפון, או בבביקור פיזי, אותנו לכל מי שניחם תודה 

 .לכולכםטעמים לשבת, תודה המו ארוחותמכיני הלכל תודה 

 !בריאות טובהל שתזכו

 האחיותואלי סימון ושרה משפחת  

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

 על שבת שמחה עם חניכי "קו לחיים"

, עמותה לילדים עם צרכים "קו לחיים"בשבת האחרונה התארחה בקיבוץ קבוצה של חניכים וחונכים מעמותת 

המטרה של שבתות מסוג זה, היא אמנם בעיקר לשמח את הילדים ולהוסיף חיוכים לחייהם, אך גם לא מיוחדים. 

 פחות לתת הפוגה קטנה להוריהם מהטיפול האינטנסיבי.

חניכים וחונכיהם. הילדים שחו ונהנו בבריכה, לאחר מכן ישבו לראות סרט  12כך, ביום שישי, הגיעו לבריכה 

רן ופיצה שחיכו להם, ויצאו להתארגן לשבת בדירות האירוח והבתים שבהם התארחו במועדון לחבר, נהנו מפופקו

 ולנו.

השבת היתה מלאה בשמחה וצחוק, הודות לנוער הנפלא שהגיע במשך השבת לבלות את הזמן עם הילדים, והודות 

 לרבים וטובים מהקיבוץ שנתנו את חלקם.

ל החסות הנדיבה, זו השנה הרביעית, לבת עמי על העזרה רצינו לנצל במה זו כדי להודות לדותן וצוות המטע, ע

הרבה בניהול הכספים והתרומות, לבאה האחת והיחידה, שבהתראה קצרה מאוד נתנה לנו את המועדון ברוחב 

לב ובחיוך, ועזרה לנו לאורך כל השהות שם, לרות נגלר על העזרה עם הציוד, לחגיב על התרומה הקבועה מפופלי, 

ות והסבלנות, לאשר רונה על העזרה הטכנית, למשפחות היקרות שפתחו את ליבן וביתן ואירחו לצפרי על הנכונ

את החניכים, ולכל חברי הקיבוץ המקסימים שתמיד תורמים בנדיבות רבה ובשמחה לכל פרוייקט חסד מזדמן, 

 ומאפשרים לנו לקיים פעם אחר פעם את היוזמות שלנו. הכל בזכותכם!

 ..באמחכים כבר לפרוייקט ה

 צוות נחשון סעד

 

 הודעה מסדרן הרכב 

 .אהיה בחופשה –(  1/7-15/7ט"ז בתמוז )-בין התאריכים: ב' בתמוז

 לענייני סידור הרכב. לאריאל סאסי או חגיב חכמוןבמהלך תקופה זו ניתן לפנות 

 אהרל'ה לוי
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 "הבימה הציבורית"

 בו תעלה אחת לכמה שבועות שאלה לדיון ציבורי מעל גבי העלון.  אנו חונכים מדור חדשלקיבוץ  75לרגל חגיגות ה 

השאלות שייבחרו לדיון במסגרת העלון, יהיו ממגוון נושאים שיועלו על ידי חברי הקהילה והקוראים מוזמנים 

 לחוות את דעתם.

 היא מנהלת הקהילה.  ,שאלתה, ל"בימה הציבורית"ראשונה להעלות את 

 ממתינים לתשובתכם!. והחלו להקליד "וורד"הכינו את הדפים וחדדו את העפרונות, העלו מסמך 

 org.ilalim@saad.מייל לעלון )בקובץ וורד מצורף(: את התגובות יש לשלוח ב

 יורם קימלמן

 

 

 :לדיון ציבורי במסגרת העלוןשאלה 

 .לקיבוץ 75יום הולדת ה  – "המשק חג"( נחגוג את 11.07בתמוז ) ב"בי

 ט"ו תמוז( 14.7.22)בפועל החגיגות יתקיימו ביום חמישי 

בימיו הראשונים של הקיבוץ, הביטויים "משק" ו"קיבוץ" התקבעו באופן מסורתי כשני הצדדים של אותו המטבע 

 בהתאמה למציאות בשטח. –

                חלו שינויים מהותיים באורחות חיינו, ה"משק" וה"קהילה" קיבלו מעמד משל עצמם  במהלך השנים 

 והתרחבנו גם ל"אגודה".                                      

 מבטא" המשק חג" םהש כיצד לכנות את חגיגות יום ההולדת שלנו, האם –בימים אלה אנו עסוקים בשאלה 

 ? סעד קהילת עבור החג מהות את מדויק באופן

 , , "חג הקהילה", "חג הקבוצה""הקיבוץ חג"האם יש מקום ל'עדכון גירסה' למציאת שם מתאים יותר, כמו: 

 או כל רעיון אחר?"יום העלייה לקרקע" 

 שרון

 

 
  נברגררי וילאו  

 ברכות לבת המצווה 

 המורחבתת וחגי ולכל המשפחה לראו  

 קהילת סעד –איחולים לשמחות ולנחת 

mailto:alim@saad.org.il


6 

 " : סעד -סיפור מקומי"

 צאו למסע בזמן 75מתנה לקיבוצנו לכבוד יומולדת 

ורמה דיגיטאלית )לא להיבהל מן המילים המסובכות! פלקיבוצנו החביב קיבלנו מתנה יפה. פלט 75-לכבוד שנת ה

מיום  ,כל אחד יכול!( המציגה את סיפורה של סעד על ציר הזמן -להשתלט על זה יחההצל שכמוני אם טכנופובית

 ברצף כרונולוגי. ,הקמתה ועד ימינו אלה

מוצגים מסמכים, סרטונים ותמונות ממבחר  ושב ארכיון קהילתי זוהי מין מצגת, רק הרבה יותר גדולה ועשירה,

  .ת ועלו לרשתבאמצעי התקשור על סעד הארכיון שלנו ומנושאים שהתפרסמו

בשנה האחרונה עמלתי על סריקה והעלאת החומרים וכעת אני שמחה ומתרגשת להציג את פרי עמלי לפני 

 400-תמונות המשולבות בקרוב ל 1600מוצגים ומונגשים כעת לכל, מעל  סעד" -" סיפור מקומיהציבור.  על גבי 

 אירועים לאורך השנים.

מוזמנים להוסיף את  -חברי הקהילה - כסיפור חי ומתפתח, וגם אתם אוצרות הארכיון והמורשת שלנו מונגשים

 המשפחה. ולהטביע את חותם זיכרונותיכם

. עדיין רבים הנושאים, הדמויות, התאריכים והמקומות תקופת ההרצה של המיזםכמובן יש לזכור שזוהי רק 

ולהתפתח כל הזמן, ובעיקר בעזרת  הוא ביכולתו להמשיך לצמוח עניין, אך יופיו של הלהגיע אליהםשלא הספקתי 

לפי  -ניתן לתקן כל טעות בו, בתאריכים, בשמות וכד' -כל חבר וצעיר המעוניין לשתף ולהשתתף בו. כמו כן

 אני מתנצלת מראש אם לא דייקתי בפרטים מסוימים.ו ,ההערות שלכם

על ההיסטוריה  ללמוד בכל עת מן המחשב או מן הטלפון הנייד שלנו, " שלנוסעד -"סיפור מקומיב לצפותאפשר 

, כולל אירועים שהתרחשו בשנה האחרונה וכולל אלו שעוד יבואו עלינו ולהיזכר בחיבה באירועים בעברנו שלנו

 ., ונסקר בעתידלטובה, בע"ה

סרטונים ומסמכים שיעשירו  הוסיף לתצוגה עוד תמונות,תרום משלו, לל כל אחד ואחת מאיתנו יכולוהכי חשוב: 

)גם בנינו ואוהדינו שאינם חיים שכולנו  כלי שיתופיאת סיפורה של סעד מנקודות מבט שונות ומגוונות. זהו 

לשתף בחוויות אישיות וגם להגיב על הדברים המוצגים. )למשל: , לתקן, לעדכן וחלק בו קחתל יםיכול  בסעד(

בעזרת הסיפור  בהרצליה", אם אנחנו לא זיהינו אותה עד כה...(. "שלישית משמאל בתמונה היא החברה ברוניה

הקיבוץ ומעוניינים ללמוד קצת על לסעד המקומי ניתן לחבר לסיפורנו גם חברים וחברות חדשים המצטרפים 

 המיוחד שלנו.

  אז איך זה עובד?

או להיכנס לחנות  סעד"  -סיפור מקומי "או לכתוב בגוגל  דרך הקהילנט שלנו, ניתן להיכנס ליישומון

  מאד. וידידותית ההפעלה פשוטהכם. לנייד של את "סיפור מקומי"היישומונים )האפליקציות( ולהוריד 

 saad.localtimeline.comהכתובת של סיפור מקומי סעד: 

אפשר לצפות בסיפור המקומי שלנו ולהיזכר בימים רחוקים ובימים הקרובים יותר, בדמויות, באירועים 

 השתדלתי לתת במה גם לצעירי הקיבוץ ולא רק לוותיקים ולסיפור הייסוד של סעד. בתולדות סעד.ובמקומות 

המסביר כיצד להעלות קצר ופשוט סרטון הדרכה  גם ישבצד שמאל, סעד",  -סיפור מקומישל " בדף הבית 

 עם כולנו. כל חומר חדש שתעלו לאתר יגיע אליי למייל,  תמונות ופריטיםעבור חברים המעוניינים לשתף , תכנים
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על פרסום  הודעה חוזרת, ואתם תקבלו סעד" -סיפור מקומיב" יתפרסםהוא   -ולאחר שנאשר את העלאתו

שכולכם תשתפו אותנו בדברים מעניינים המצויים באמתחתכם, אך לא בנושאים  תקוותנו היאהחומר. כמובן, 

 פרטיים אלא בדברים שיש בהם עניין לציבור כולו.

. למשל, ניתן לקיים משחקים ופעילויות קהילתיות לצעירים ולמבוגרים בעתיד יש לנו תוכניות רבות לפיתוח

כיצד לדוגמא  ,יישובים שכבר התנסו בתוכנית סיפרו ."סעד -"סיפור מקומיהמתבססים על החומרים המוצגים  ב

את  בבית והעלו ריחוק חברתיבתקופת ראשית הקורונה נשלחו צעירים לראיין ולצלם את המבוגרים שישבו ב

 סיפוריהם לאתר. ועוד ועוד... השמים הם הגבול, בע"ה! 

מועדון לחבר. כולם הבוקר של הוותיקים ב-בארוחת אציג את הפרוייקט.( 3.7הקרוב )ד' בתמוז, ביום ראשון 

 .75-ההולדת לסעד בת ה-מתנת יום ולחגוג עם להשתתףמוזמנים לצפות, 

שהעניקה לנו את המימון הראשוני לרכישת האפליקציה. תודה  ,מועצה האזורית שלנו, "שדות נגב"תודה גדולה ל

תהליך יצירת הסיפור ב נוהמלוות ומדריכות אות לענת חכמוב ולדפנה פיליפ, מייסדות חברת "סיפור מקומי",

 -"סיפור מקומי. את ברזי הארכיון של סעד שסייעה לי. תודה גם לנורית קראוס ותמיד מוכנות לסייע בחום שלנו

חלק גדול מן אשר בזכות עבודתה המסורה בארכיון יכולתי להעלות  לזכרה של שרה המל ז"ל,הקדשנו  סעד"

 בפניכם.החומרים ולהציגם 

לקיבוצנו האהוב, ומי ייתן והסיפור המקומי של סעד יעלה ויפרח, ונוכל לכסות כמה שיותר  מקרב לבמזל טוב 

 !כן יהי רצון ,אמן ,אירועים משמחים ומצמיחים בקהילה המשגשגת שלנו

 חגית רפל

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

 ברקאישל " טריוויה"פינת ה

 עמודהבתחתית   במהופך תשובות -פרשת השבוע "חקת"בין נסו למצוא את הקשר בין התשובות ל

 . על מה מדבר התיקון השני לחוקת ארצות הברית?1

 . מה השימוש העיקרי בנחושת בימינו?2

 . איזה זמר כונה "הכהן הגדול"?3

 . מה השם המקובל בישראל לנחש "צפעון שחור"?4

 . איזו עיר מופיעה במרכז מפת מידבא?5

 . איך נקראות התוצאות של ארבעת פעולות החשבון הפשוט?6

 . באיזו סדרה שיחק וגם יצר ארז דריגס, יחד עם נועה קולר?7

 . בסמוך לאיזה מדינות שוכן ים אזוב?8

 , שכתב את הספר "תולעת משי"?. באיזה שם מוכר יותר הסופר "רוברט גילבריית"9

 איזו חברת רכב מייצרת רכב בדגם "מריבה"?. 10

 

תשובות לטריוויה  : 1 . הזכות לשאת נשק.  2 . חוטי חשמל.  3 . לאונרד כהן.  4 . שרף עין גדי.  5 . ירושלים. )כמו כן, על המפה 
מופיע בערך באזורנו יישוב בשם ביתאגידאה, על שמו קרוי היישוב בית הגדי(   6 . סכום, הפרש, מכפלה, מנה.  7 . חזרו   ת.

8 . אוקראינה ורוסיה  9 . ג'יי קיי רולינג.  10 . אופל.  
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 נעים להכיר! -צוות מוגנות

נציגים וכן בשל תקופת הקורונה חשוב  לאחר תקופה שבה פעילות הצוות הייתה מצומצמת, בין היתר בשל חילופי

לנו ליידע את התושבים החדשים ולרענן לוותיקים יותר כי קיים בקיבוץ צוות הנקרא "צוות מוגנות", צוות 

 למקרי פגיעה/הטרדה/אלימות מינית.

הצוות מורכב מאנשי מקצוע ואנשים שהתחום נוגע וחשוב להם. זהו צוות שהוקם לטווח ארוך, הפועל ברמה 

 הקהילתית ללא קשר למערכות המשפט.

 דוד לנדאו, יהודה סימון, נעמה רוטנברג. חברי הצוות הם: דניאלה ג'קסון,

 מטרות צוות מוגנות קהילתי:

 פגיעות מיניות להוות כתובת פנים קהילתית לתושבים בנושא- 

גורמי החוק. הצוות  לעיתים אנשים החווים פגיעה לא יודעים למי לפנות או לא מעוניינים בשלב זה לערב את  

 נותן ייעוץ ראשוני. כמו כן, תושבים שיש להם חשדות לגבי התנהגות פוגעת יוכלו לפנות לצוות ולדווח

 הילתיות מול פוגעים.ייעוץ וקבלת החלטות למנהיגות היישוב בנושא סנקציות ק 

  הצוות מלווה את הנפגע וגם את הפוגע ומשפחתם לפי הצורך, לתמיכה, ייעוץ -תמיכה בזמן משבר

 והכוונה לגורמים מקצועיים מתאימים.

 .תיווך וחיבור למרכזי סיוע לבקשת הנפגע/הפוגע 

  להעלות מודעות הצוות פועל לבניית תכנית מניעה ביחד עם בעלי תפקידים בקהילה ובמערכת. כדי

 והסברה לנושא וליצור אקלים יישובי המונע פגיעה.

הצוות  איננו מיועד להחליף את גורמי החוק והטיפול הממלכתיים המטפלים בנושא, אלא מהווה השלמה 

 לפעולתם, בהיבטים הפרטיים ובהיבטים הקהילתיים של האירוע.

 פרטיות הנפגעים.  הצוות פועל בצורה דיסקרטית ורגישה תוך שמירה קפדנית על

בימים אלה אנו עובדים יחד עם צוות החינוך כדי לבנות תכנית שנתית וכן תכנית מהכוונת לקיץ שתיתן מענה 

 בנושאים הרלבנטיים שעולים כצורך בשכבות הגיל השונות.

 , אנשי הקהילה ובידע מקצועי רלבנטי שצברתם בתחומים השונים הקשורים לעולםלשם כך נשמח להיעזר בכם

התוכן של נוער וילדים בהקשר של מוגנות כדי לבנות מערך תוכן מותאם לפי שכבות במהלך הקיץ. נשמח לקבל 

 פניות בעניין זה.

 ר כאן, והיא פתח להזדמנויות שמביאות עמן סיכון וחוסר מוגנות. חופשת הקיץ כב

מול המסכים, בילוי בבריכה,  ילדינו שוהים לבדם, ובחברת בני גילם לעיתים רבות ללא פיקוח, גם בבתים, גם

נסיעות רבות מחוץ לבית, מפגשים חברתיים לינה בחוץ, כל אלו מהווים מוקדים שעלולים להביא לסיכון ויש 

 להיות ערים אליהם.

שיח פתוח עם ילדינו, העלאת המודעות המשפחתית והן החברתית והקהילתית תוביל אותנו לנהוג באחריות 

 ובצמצום סיכונים אלו.
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שתחושת המוגנות בה אמתית יותר ומבוססת על אכפתיות אמתית, עיניים פקוחות קהילה  ו מאמינים כיאנ

 ואוזניים קשובות היא קהילה מלוכדת יותר ובעלת חוסן יציב וחזק.

 צוות המוגנות בקבוץ,  בברכת קיץ שמח ובטוח לכולנו,

 יהודה ונעמה דניאלה, דוד,

 

                   

 

 

 

 

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

 הודעה חשובה לציבור

 רוזנטלר, בונפד, שלמון, נהיר, ידידיה, איציק ברזלי: בתיםאסבסט ב רוק גגותיפ

 .16:00 – 7:30משעה  , 4.7.22-ה  בתמוז ה' , 'בתבצע ביום י

 

 אך יש לקחת בחשבון כי: נקטו אמצעים למניעת אבק.יבמהלך ביצוע העבודה י

 אסבסט עלולה לסכן את הבריאות.החשיפה לאבק 

 
 מטר 50על המשתמשים במבנים הגובלים באתר העבודה במרחק של עד  ,על מנת להימנע מחשיפה לאבק

 :לנקוט באמצעי זהירות הבאים

 
 .חלונות ודלתות(לסגור את פתחי המבנים ) .1

 לכבות מזגנים היונקים אויר מבחוץ. .2

 לא להפעיל וונטות. .3

 להימנע משהייה מחוץ למבנה או בקרבתו. .4

 במסרון.הודעה על חזרה לשגרה תשלח בתום עבודות הפרוק  .5

 

מ' מהגגות המוחלפים,  50בין אם מחליפים בביתה ובין אם היא בטווח  ,החלפת הגגותהמושפעת מכל משפחה 

 , ומתבקשת לאשר לי במסרון חוזר, שקיבלה את ההודעה.מקבלת עדכון פרטני

 ילדי גן כלנית קיבלו עדכון להערכות ממערכת הגיל הרך.

 העבודה ביום זה.שאר הציבור מתבקש לא להגיע לאזור 

 
 0542991188עובד אחראי רוני להט  - שם הקבלן אלטכנו אר גי אל בע"מ

 אתי קימלמן

 טלפונים של חברי צוות מוגנות:

 052-4474707דניאלה ג'קסון 

 052-8988602דוד לנדאו

 052-3934550יהודה סימון

 )מרכזת את הצוות( 050-8254324ונעמה רוטנברג  
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 קורונה בסעד

 .לחברים ולחברות שלום רב

בהתנהלות כידוע לרובכם מקרי הקורונה בקהילת סעד רבים מאד. דומה כי כל "גל" נושא עמו צורך שונה  

למרות זאת  ,קורונה הינו בעיקר התמודדות אישיתובכללים. ברור כי לא נשוב לימי האזהרות והמעקבים. עניין ה

 מסכה בחללים סגורים כביטוי להתחשבות בזולת ודאגה לכלל. תינקבל על עצמנו עטי

 לאחרונה ראינו כי אין עוד טעם בפרסום שמות החולים, וזאת מכמה סיבות:  

 לעדכן.לא ורבים בוחרים שהם החולים, מי  לא תמיד אנו יודעים .1

     של כל מי שאינו מעונין בפרסום.  הרצון לפרטיותאת  אנו מכבדים .2

גם  ב"ה מותיהם משתנה מידי יום )זאת משום שלצד התווספות החולים, נמניםמספר החולים וש .3

 מחלימים רבים(, לא נראה לנו להוציא פרסום יומיומי.

מתוך כך נבקש מכל מי שאומת לקבל על עצמו אחריות לסביבתו הקרובה ולאנשים בהם פגש, ולהודיע להם על  

 מחלתו. 

למי שלא ראינו על המדרכות מזה לשים לב  נשתדל   אישיים? ומענה לצרכים יחסאיך בכל זאת נוכל להעניק 

                      במיוחד למי שלדעתכם זקוק יותר לסיוע. ציע עזרה,נעניין וים וחברים, נתערנות ביחס לשכנ זמן, נגלה

 נעשה ברוחב לב ורגישות. הדבר כי בדרך כללואכן נוכחנו 

 בהמתנה לתור או מענה. סבלנות והבנה ויש לגלותחולים מעמיס מאד על המרפאה, הריבוי כצפוי בקשה נוספת: 

 והחלמה.באיחולי בריאות 

 רותי לזר ברו"ש 

 בחו"ל.  במקרים שאינם סובלים דיחוי ניתן לפנות לשרון. אי"ה אהיה 15/7עד ה 3/7בימים שבין ה* 

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

 אנשים טובים באמצע הדרך!

 לא כל יום יוצא שאנו נתקלים במעשה יוצא דופן של חבר או חברה. 

מעשים טובים, בטענה שבקבוץ כל  ברוך ניר ז"ל, שלא אהב שמחלקים צל"שים על אני נזכר בדבריו של חברנו

 מלכתחילה.  - אחד תורם כפי יכולתו

 ובכל זאת, אמנם באיחור אבל מוטב מאוחר. 

בחג שבועות האחרון, אחרי ליל שימורים סוער, הגענו למניין ראשון של שחרית. להפתעתנו מצאנו את אריאלה  

 כהן חמושה בבגדי עבודה וכפפות, מבריקה ומצחצחת עבורנו את השירותים. אני חייב לציין שאותי זה ריגש. 

כי כל עוד ימשיכו ויהיו אצלנו עוד  ,דה לך בשמי, ואני בטוח שגם בשמם של שאר המתפללים. נדמה ליאריאלה, תו

 תהיה לנו זכות קיום. ( ויש!) –ועוד "אריאלות" 

  -תבורכי, ותזכי למצוות

 עמוס ברט         
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 על מסיבת הסיום לבנות י"ב בחברת הנוער

 
נו מסיבת סיום לבנות י"ב בנוער. הבנות עמלו רבות על הצגה מושקעת ומצחיקה בה הן גביום ראשון השבוע חג

ה כל אחת העלו את חוויותיהן בפנימייה במהלך השנים ועל המסלול שעברו עד לקו הסיום. לסיום קיבל

 ואיחולי הצלחה להמשך דרכה.הערכה מהבוגרות תעודת סיכום, 

 .בשם הבוגרות -דברים המובאים להלן  את אופק אבוטבול נשאה 

 צדיק-מזרחי רעיה

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

              כמעט שנתיים עברו מאז הפעם הראשונה שהגעתי לכאן, הייתי אז ילדה קטנה עם ניסיון גדול בפנימיות. 

                     שכבר אין מה לחדש לי, שאני בסך הכל צריכה מקום כדי להעביר את הזמן עד שאסיים תיכון. הרגשתי

התחלתי את הדרך שלי, לא מכירה אף אחת, לא מבינה מי זה כל האנשים האלה שנמצאים סביבי והאמת גם  ךוכ

 לא ממש רוצה לדעת או להבין. 

חניכות ושש עיניים גדולות  13מצאתי את עצמי אחת מתוך  .צללנו לתוך השנה ,ברגע .בל פתאום זה קרהא

שמסתכלות עלינו כל הזמן, יושבת במפגשים, שותפה בפעילויות, מנהלת שגרה נורמלית ונפתחת לשיחות אישיות. 

בתוך פתאום אני בחוג סוסים, לוקחת חלק גם בחוג דרמה ומוקפת בלו"ז של תגבורים. ברגע כבר היינו עמוק 

 -נפתחות, נחשפות, מתעמקות, משתחררות, לומדות לעמוד על הבמה ואז, אני חושבת, הבנו -המונולוגים שלנו

 אנחנו בעיצומו של מסע. 

כמה עליות וכמה ירידות, כמה אתגרים וכמה הצלחות, כמה בכי ודמעות,  או, איזה מסע וכמה עברנו בתוכו..וו

ה זמן לקח לנו ללמוד לנצל את כל ההזדמנויות. למדנו מי אנחנו ומה כמה צחוק ושטויות. כמה השקיעו בנו וכמ

שמחכה לנו בחוץ, אנחנו רוצות להיות, למדנו לשאוף גבוה ולהגשים חלומות. קיבלנו כלים להתמודד עם העולם 

 תנו בדרך שלה, בקצב שלה, בצורה שבה היא צריכה שיחזיקו או ישחררו.הכינו כל אחת מא

ומדות על קו הסיום, מתרגשות, קצת מפחדות, מתקשות לקלוט את גודל הרגע והמעמד. זה ועכשיו אנחנו כאן, ע

קשה לסיים את הפנימייה, לפרוש כנפיים ולעוף, קשה להיפרד מכל כך הרבה אנשים אהובים וממקום שהיה לנו 

 בית חם, מוגן ושמור.

 -הדרך, למדריכות שלנו מכל השנים אז אנחנו רוצות לנצל את הרגע הזה ולהודות לכל מי שליוו אותנו לאורך

, למיתר ולנטע שנמצאת אי שם לשירה וחן, לטל ואפרת, לטל גבסי שהספיקה להחליף תפקיד ולחזור אלינו לחיים

תנו שנתיים ם ולרני ולנעמה החיילת שמסיימת אהרחוקה, ובמיוחד למדריכות שלנו בשנה האחרונה, ליל... ב

כן במי שאנחנו היום ובכל התחנות האלה שעברנו במהלך הדרך שלנו כאן, מות. תודה לכן על חלק גדול שיש לשל

י גבולות, תודה תודה שהייתן לנו אי של שפיות ויציבות, תודה על השקעה אינסופית ואהבה שהיא באמת בל

 כן, אנחנו לא בדיוק פשוטות.. ששרדתן אותנו..

צעד, כל שלב, ברגישות, באהבה, בחכמה.  תנו מהרגע הראשון שלנו כאן, מלווה כלתודה לנעמה העו"סית שא

לליאת ולרעיה הרכזות שלנו שלרגע לא נחו ותמיד תמיד נמצאות כאן בשבילנו, לשמור, לעטוף, לחבק. לעופר ולכל 

 שאר הצוות שליווה כל רגע והתפתחות, שהתעניין, שתמיד רצה בטובתנו, חיכה לנו בזרועות פתוחות ועם חיוך.

חות שלנו ולחברים שנמצאים מאחורי הקלעים, שגם לכם חלק בלתי נפרד מכל מה הזדמנות לומר תודה למשפ

 שעבר עלינו כאן במהלך השנים.
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וגם לכן, בנות הפנימייה, אנחנו רוצות להודות על שהייתן לנו אחיות למסע, אנחנו רוצות לבקש מכן שתדעו לנצל 

תכן ולטובתכן. יש עולם שלם בחוץ שהצוות הוא ארעיפה עליכן, להבין את הפנימייה, לראות את כל הטוב שהיא מ

תהיו כאן, תנוחו, תצברו כוחות וכלים. תיקחו כל מה שרק אפשר,  .עמוס ומלא בדברים טובים ומאתגריםוהוא 

 אל תיקחו את זה כמובן מאליו. 

, על כל מה ובתור נציגת השכבה, אני רוצה גם להודות לכן, חברות יקרות שלי, על הדרך הזאת שעברנו כאן ביחד

שהפכנו להיות. אני גאה בנו, בכל אחת ואחת, גאה על זה שלא ויתרנו גם כשהיה לנו קשה, על היכולת להיות ביחד 

תנו עיצבה לעצמה. מאחלת שלנו שנדע לשמור על עצמנו, ל אחת בנפרד, על הדרך שכל אחת מאולתת מקום גם לכ

 ף גבוה ושעוד נשוב וניפגש בהזדמנויות.ליפול, שנתקדם, שנלמד, שנעו להמשיך על אותו הגל בלי

  ם!תודה לכולכ

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

 אוגוסט-שעות פתיחה הבריכה בחודשים יולי

 ( 3/7)החל מיום ראשון ה 

 מומלץ לשמור במקום בולט!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שחייניות. 19:30-20:30לילית:       תהיה שחיית שחיינים  -בימי ד' 
 שחיינים.  20:30-21:30                                                                      

 .09:30ל  06:30הבריכה תפתח בבוקר לשחיינים בלבד בין השעות   - ו'.ז'.ח' באב
 

 צוות הבריכה
 

 ימים ב, ד שעות הפתיחה
 שחיינים מעורב 6:30-8:00
 שחייניות נשים 8:00-9:30

 משפחות 9:30-12:00
 משפחות 14:00-15:30

 נשים 15:30 -17:30
 גברים 17:30-19:30

 ימים א, ג, ה שעות הפתיחה

 שחיינים מעורב 6:30-8:00
 שחייניות נשים 8:00-9:30

 משפחות 9:30-12:00
 נשים 14:00-15:00
 גברים 15:00-16:00
 משפחות 16:00-18:30
 שחיינים מעורב 18:30-19:30

 יום ו / ערבי חג שעות הפתיחה
 שחיינים מעורב 6:30-7:30

 שחיינים גברים 7:30- 8:00
 שחייניות נשים 8:00-9:30

 משפחות 9:30-12:00
 נשים 13:00-14:30
 גברים 14:30-16:00
 משפחות 16:00-18:00
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 מהנעשה במזכירות

חמישה חודשים ונדמה כי שרון כמאז כניסתה של שרון לתפקיד מנהלת הקהילה חלפו להם כבר  –מנהלת קהילה 

עמנו מזה זמן, טוב ונעים לחוש ביציבות בתחום משמעותי זה לאחר כשנה של שינויים וטלטלות, שרון מובילה את 

  .בצוות הניהול שלנווהפכה להיות חלק משמעותי התחום ביד בטוחה 

באחת מישיבות המזכירות האחרונות הציגה שרון את מכלול עשייתה בתחומים השונים בקהילה ובאגודה, החל 

ת עם כל מרכזי מתחומי התקציב והמשך בפעילויות השונות הנוגעות למארג החיים ועבור לישיבות עבודה שוטפו

 כל זאת לצד טיפול בבקשות פרטניות שונות.  ,הועדות והפעילויות

לפני למעלה מחודש ימים לאחר מספר חודשי עבודה  80%עם כניסתה לתפקיד ביקשה שרון לעבוד בהיקף של 

חברי המזכירות אה. על הגדלת משרה, למשרה מל עמהבקהילה סוכם ומתוך הבנה של המשימות והאתגרים 

 חה רבה במילוי תפקידה החשוב.ואנוכי בשם כל הקהילה מאחלים לשרון הצל

נוכל לבנות ולפתח פעילויות תוכנית שעל בסיסה  ,של הקיבוץ בה אנו עוסקים לא מעט התב"ע –ובנייה  תכנון

לצד הסדרה של קיימות ובינוי של שכונות מגורים נוספות ועוד. התוכנית עברה שלב משמעותי מאד  חדשות

ת להפקדת כחלק מהתנאים של הוועדה המחוזי ,ארציות יון מורכב ומאתגר בוועדותלאחרונה במסגרת ד

 אנו מעריכים כי בשבועות הקרובים תופקד התוכנית הודעה על כך תפורסם באמצעים השונים. .התוכנית

נושא תגמולי עובדים הינו עוד צעד חשוב שאנחנו עושים בשנים האחרונות במאמץ לשיפור  –תגמולי עובדים 

 בנוסף לצעדים אחרים וב"ה הם נושאים פרי.  ולהתמקצעות במשק,

 מטרות התגמול לעובדים הינם: 

 עידוד מצוינות והישגיות. •

 חיזוק תחושת ההזדהות של עובדי התאגיד עם יעדיו. •

 הכוונה ליעדי החברה. •

 שימור עובדים. •

סית והיעילות חתירה לשיפור מתמיד בביצועי התאגיד בתחומי ההכנסות, הרווחיות,  האיתנות הפיננ •
 התפעולית.

 המרצת ותגמול עובדי התאגיד עבור עמידה ביעדים. •

 

לים בצורה היעדים והתוצאות מנוה ,התוכנית בנויה על יעדים ספציפיים המותאמים לפעילויות השונות. התוכנית

יעדי התוכנית נקבעים בתחילת שנת התקציב והתוצאות מאושרות בשנה העוקבת עם  .פרטנית, מאושרים בדת"א

ובהתאם  2022הוצגו בדת"א בתחילת חודש אפריל  2021סיום עבודת רואה החשבון המבקר. תוצאות שנת 

 לתוצאות הציגו חברי ועדת תגמול את המלצתם שאושרה בדת"א בתחילת חודש מאי. 

וביקשה ממנהלת הקהילה לגבש  אות גם במזכירות שקיבלה את המלצת דת"אשבועות הוצגו התוצ 3-לפני כ

פרטים נוספים והסבר על תגמולי . הערכת מנהל ועוד ,רותיש על בסיס יעדים, מדיניות תגמול גם לעובדי הקהילה,

  .נתנו בערב הסברה שיתקיים בעוד כשבועייםיעובדים י
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וערב הסברה לפי הפרוט  אסיפותבכוונתנו לקיים מספר  ,וחופשות לפני היציאה לטיולים –וערבי הסברה  אסיפות

 :נא רשמו בפניכם .הבא

 תתקיים אסיפת חברים לקבלת חברים חדשים. ,20:30בשעה  ,7/7 , התמוזבח'  ,יום חמישי 

 

 במשק   2021סיכום שנת  :   יתקיים ערב הסברה בנושא ,20:30בשעה  ,12/7, ה תמוזבי"ג  ,יום שלישי

 .עובדיםותגמולי 

 

 קדנציה לכרמל  הארגוני, הארכתתתקיים אסיפת חברים הצגת המבנה  ,19/7 , התמוזבכ'  ,יום שלישי

 ואישור הרכב הקרן לעזרה הדדית.

 

 כספיים  דו"חות תתקיים אסיפת חברים להצגת ואישור ,20:30בשעה  ,2/8 , הה' מנחם אב ,יום שלישי

 .2021של הקיבוץ לשנת 

 

ציבור  ,ך למועד האסיפה/ערב ההסברה כרגילהודעות מפורטות תצאנה בסמויתכנו שינויים בלוחות הזמנים, 

 החברים והחברות מוזמן.

 – שבת שלום                                                         

 זבולון

 

 

 

 הודעה מהנהלת חשבונות

 לאחרונה עשינו סדר וסגרנו תקציבים של בנים שעזבו את סעד בשנים האחרונות.

 במידה ולמישהו נוצרת בעיה זמנית, מוזמן לפנות אליי.

 
 בברכה,

 עמי-בת

 לכרמלה ולשלוימיק קום ולכל המשפחה המורחבת

  לרחלי וישי קום נכד, הניןמזל טוב להולדת  

 לתמר ויאיר קום בן 

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 תזכורת לרישום לקייטנת נכדים תשפ"ב

 סבים וסבתות יקרים, 

 .לבוגרי כיתה ו' את קייטנת נכדים בעזרת ה' נקייםשמחים להודיעכם ש

 .28.7עד  24.7כ"ה בתמוז עד כ"ט בתמוז, תאריכים: ין ההקייטנה תתקיים ב

נשמח שתרשמו בהקדם ותכתבו את שמכם, שמו של הנכד/ה שלכם, מקום מגורים, ומספר פלאפון של 

 אחד ההורים. 

 באחת מהאפשרויות הבאות: ניתן להירשם אצלנו

 0502517513, שירה סילברמן 0542244585עדי סאסי  וואטצאפ  

 :באימייל ל adisasi10@gmail.com  

 דואר של ועדת חינוך. הפתק בתא ב 

 

 (3.7.22) בתמוז ד'לתאריך:  ההרשמה עד

 

אלישע גרינפלד, עידו פרץ, גלעד טאובר, נעמה צרפתי, איתמר צרפתי, שמחנו מאוד לרשום את הנכדים: 

 .רוני רוזמן ברט,הילה חדד, פרי ברט, רותם רעות נוה, ם גולדברג, איונתן לוריא, אלון פרוכטר, ר

 שימו לב אם מישהו רשם את נכדו/נכדתו ופספסנו את הרישום שלו ידעו אותנו על כך ונתקן.  

 

לפני כשנה התקבלה החלטה בוועדת חינוך הקובעת כי כל חניך בקייטנה שאינו חלק מהחינוך החברתי 

יש להעביר את התשלום דרך העברה בנקאית לחשבון הבנק של ₪.  150בסעד, ישלם סכום סמלי של 

ק עם לשים פת ( או605728 , מ"ח 427הקיבוץ, ולשלוח אסמכתא. )פרטי הבנק: בנק מזרחי, סניף אשקלון 

  .חיוב לוועדת חינוך

 

 בברכה, 

 שירה סילברמן ועדי סאסי,

 מרכזות הקייטנה. 

 

mailto:adisasi10@gmail.com
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 קהילה יקרה,

השבוע אני רוצה לומר תודה מעל גבי העלון שלנו לומר מילים טובות לא.נשים שפועלים ופועלות למען 

 .חיי התושבות, התושבים והקהילה כולה

 

ניהל את הפרויקט ובשבוע ה 'מוישל השבוע הסתיימה החלפת התקרה באזור ההגשה של חדר האוכל.

ותיאר את הפרויקט כולו. ביום ראשון נחזור לאכול בחדר האוכל )אם לא יהיו  דיווח בעלוןשעבר שיתף 

לאחר חודש שלם בו אכלנו במועדון לחבר. הכניסה לחדר האוכל נראית  שינויים שאינם צפויים(

את הפרויקט מתחילתו ועד סופו  ה שהוביל'מרשימה, מוארת ובעיקר בטוחה. אני רוצה להודות למוישל

תוך יצירת מענים מיידים לבעיות שהתעוררו תוך כדי העבודות. היום )יום חמישי( צפויה במסירות גדולה 

 להסתיים התקנת והפעלת מערכת המיזוג של חדר האוכל.

 אני רוצה להודות לרננה ויפה על הפעלת חדר האוכל במועדון לחבר. תודה על הגמישות, היצירתיות

אך דעו כי ההכנות,  והמאמץ. זה יכול להיראות פשוט לקיים את ארוחת הצהריים במועדון לחבר,

הערכות, התכנון והמחשבה אינם פשוטים ודורשים גמישות ומאמץ. תודה לאורי ולצוות הקייטרינג על 

 ותודה לכם על שיתוף הפעולה. תודה לבאה ומיכל על ההירתמות והגמישות בשימוש במועדון לחבר

 הסבלנות וההבנה.

 

בעיקר למי  אנחנו בעיצומן של עבודות החלפת גגות האסבסט. אני יודעת שהדבר אינו נוח ומפריע

שהחלפת הגגות בביתם או בסביבתם. אני מודה לקהילה כולה על ההבנה, הסבלנות ושיתוף הפעולה. 

 תודה לאתי על הובלת הפרויקט ברגישות ובמקצועיות.

 

לקיבוץ. לאחר תקופה ארוכה של התכוננות,  חדשים וחברות לקבלת חבריםבשבוע הבא נקיים אסיפה 

היערכות, שעות רבות של פגישות, שיחות, הסכמים ותקופת קליטה ארוכה, יעלו המועמדות והמועמדים 

 פורטת לקראת האסיפה. אנילחברות בקיבוץ. בתחילת השבוע ועדת קליטה תוציא הזמנה חגיגית ומ

 מאחלת בהצלחה למועמדות והמועמדים.

אני רוצה להודות לכל העוסקים בדבר ובמיוחד לחברי ועדת קליטה שפועלים רבות למען קליטת 

משקיעים שעות רבות מזמן לטובת קליטת חברים חדשים המשפחות בקיבוץ. חברי וחברות הוועדה 

מתוקה , תניה רפלמ, תי שלויןרו, מרכזת הוועדה, להלה ויסלר פורגסוהרחבת קהילת סעד. תודה ל

 , חברי הוועדה היוצאים.אפרת ביליהו אשר רוטנברגנדאו, ל. ותודה לנחום נעמי רסיסטל, לייכטר

 

. בעלון הבא יתפרסמו 12.7.22חברים חדשים לוועדת הקליטה תתקיים ביום שלישי,  3ההצבעה לבחירת 

 פרטי ההצבעה ודבריהם של המועמדים לציבור.

 

 

 שרון בר אל



17 

                     לאחר מכן פרויקט הבנייה ו "ארץ הצבי"מתוכננת החתימה על הסכמי הבנייה ב בשבוע הבא

ייצא לדרך. נעדכן בהמשך על ההתקדמות. תודה לכל העוסקים במלאכה, נסכם ונודה  "ארץ הצבי"ב

 לאחר מעשה.

 
               אני מסיימת היום, חמישה חודשים ראשונים בקיבוץ. ימיי מלאים בלמידה ועשייה, במפגש ובשיח. 

לא תמיד אני מספיקה לענות לכולם, לא תמיד באופן מיידי. המשימות רבות ויחד עם המנהלות 

עלים על מנת לייצר אנחנו פו בקיבוץ ובקהילה והענפים הצוותים, והמנהלים, הרכזות והרכזים, ההנהלות

               תודה לכם על שיתוף הפעולה, על המחשבה והשיח.  מענים מיטביים ולחזק את חיי הקהילה שלנו.

 תודה לכרמל על השותפות וההתייעצות ותודה לזבולון על הליווי, ההנחיה והדרך.

 
     מילים טובות. –אסיים במילותיה של שניקה שקד 

 שקדשניקה /  מילים טובות

 לקח לי חיים שלמים להבין

 שמכל מה שאעשה,

 העבודה הכי חשובה שתהיה לי

 היא להניח מילים טובות בתוכי,

 על ליבם של אחרים,

 בליבו של העולם,

 בין הרווחים של הכאב

 ובין הסדקים של הקושי,

 להניח מילים טובות

 ולתבל אותן בכוונה ואמת

 שיוכלו לתת חיים איפה שבדיוק הסתיימו להם,

 שיוכלו להביא שקט איפה שסערה מתחוללת,

 לקח לי חיים שלמים להבין,

 שהמילים שאניח בתוכי

 יהיו הנכסים הכי חשובים בחיי,

 ושמכל הבגדים שאמדוד

 האמת תהיה הכסות שהכי תחמיא לי

 

 שבת שלום,בברכת 

 שרון 


