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  ויראפרשת                             

  

  ? מלשון צחוק, "יצחק"מדוע נקרא הטרגי שבאבותינו בשם 

  התייאש חייםהיה עליו ללמד אותנו שאפשר לסבול ול, כשורד הראשון, כניצול: זו הסיבה

  .ועדיין לא לוותר על אמנות הצחוק ,שלמים

  . מעולם לא השתחרר מהאירועים הטראומטיים שהפרו את שלוות ילדותו, כמובן, יצחק

  הותירה בו , ) משמעו המילולי קורבן לעולה-שואה– holocaustהמונח , העקדה(השואה 

  ,ולמרות הכל, ולת לצחוקאך הוא שמר על היכ. צלקות והמשיכה לרדוף אותו כל ימי חייו

  ).8' כו, בראשית(הוא צחק 

  

  ).חתן פרס נובל לשלום, ניצול שואה, סופר(אלי ויזל 

  .בעריכת תניא ציון" סיפורי ראשית"מתוך הספר 

  

  

  

                                     

  הרב ארי: פרשת השבועשעור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חגית קאופמן–אחות תורנית השבת 

  ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  5.19  טלית/זמן תפילין   16.25   הדלקת נרות

  8.46  ש"סוף זמן ק  16.35'        ב14.00'    אמנחה

  16.41←16.44  שקיעה     ערבית ושיעור

  12.45  )א"בחד('   אמנחה   6 .45   'שחרית א

       8.30   'שחרית ב

  16.30  וערבית מנחה  11.30   קידוש

  17.01  צאת הכוכבים  16.25,  13.30, 12.30   מנחה 

  20.10  ערבית  16.50   'דור לדור'לימוד 

         

  7.30  שחרית נוער   17.20   צאת השבת
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 תום לב ונקיון כפיים
  

ואומר לו כי הוא ראוי לעונש על שלקח אליו את שרה , ה פונה אל אבימלך בחלום הלילה"בשעה שהקב

ה "על כך משיב לו הקב. )5'כ("בתום לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת"עונה לו אבימלך , שהיא אשת איש

  .ון הכפייםה מזכיר את נקי"ואין הקב, )6'כ(" עשית זאתם לבבךובתידעתי כי "

ואנו עומדים , אך אין נקיון כפיים, זו אמירה שניתן להסיק ממנה כי במעשהו של אבימלך יש אמנם תום לב

  .והיכן היה חסר נקיון כפיים, מה בהתנהגותו של אבימלך היה בתום לב, ותוהים

 לקחת ובוודאי אצל מלכי המזרח, נקדים ונאמר כי היתה זו נורמה מקובלת אצל מלכי אומות העולם

ויפקד המלך "כך גם מצאנו אצל אחשוורוש .  ככל שיחפצוהגרות בממלכה שלהםלעצמם נערות לא נשואות 

ולא ראינו כל תלונה או , )'אסתר ב" (פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו כל נערה בתולה טובת מראה

  ).יש הטוענים כי גם שלמה המלך נהג כך, אגב(תגובה למעשה הזה של אחשוורוש 

ויראו המצרים )...בגלל הרעב בארץ כנען(ויהי כבוא אברם מצרימה ", קרה דומה היה אצל פרעה במצריםמ

  ).'פרק יב" (ותקח האישה בית פרעה, את האשה כי יפה היא עד מאד

שרה נלקחת אל פרעה מיד עם בואם . אלא שדווקא ההבחנה בין הסיפורים תעזור לנו להבנת הענין

 ואין זכות למלך לקחת לעצמו עוברים ,תושבת הממלכהשכן אין היא , קובלוזאת בניגוד למ, מצריימה

למה לא הגדת לי כי אשתך "וכאשר פרעה שואל אותו , ואמנם אברם חש שנעשה לו עוול. ושבים בממלכתו

משהו " (ויקח את שרה"בעוד שאצל אבימלך נאמר . אין הוא מוצא לנכון לענות לו על כך) 12' יב" (היא

כי אמרתי אין "מצטדק אברהם ) 10' פס" (מה ראית כי עשית את הדבר הזה"וכאשר שואל אבימלך , )אישי

  ). 12-13' פס" (וגם אמנם אחותי בת אבי היא...יראת אלוקים במקום הזה

ואילו אצל , פרעה נענש בנגעים גדולים: ה מצביעים על הבדל בהתנהגות"גם העונשים השונים מאת הקב

  .ה עצר אותם מלדת"רשה נזכר כי הקבאבימלך רק בסוף הפ

2.  

כך . התנהגות לפי נורמה, ללא כל כוונת זדון, ללא כל מחשבה רעה, לפי זה נוכל לומר כי תום לב זוהי כנות

ולא לקחת , כי היה עליו לברר יותר פרטים עליה, אך הוא לא פעל בנקיון כפיים, נהג אבימלך בלקיחת שרה

  .יושר מושלם, טוהר מידות, כהגינות מוחלטת, דרה של נקיון כפייםוזאת מעצם ההג, אותה מכח זכותו

ן "לשון הרמב, "חסד לאברהם"זהו שנאמר , מתנצל לפניו, למרות חוסר נקיון הכפיים של אבימלך, אברהם(

  ).12'כ

, י החוק להרעיש עד שעה מסוימת"הרי מקרה בו מותר עפ, אם נרצה להביא דוגמא ממערכת החיים בימינו

אך לא טרח לשאול אם יש שכן אחד , צל זכות זו והביא לביתו בזמן המותר תזמורת תופים גדולהואדם ני

אך , החוק אמנם עומד לצידו. ובמקרה היו כאלה שגם תבעו אותו, או שניים שהם חולים או רגישים לענין

  .לא טוהר המידות

  

 ליפא אהרוני !שבת שלום

  לחברתנו חנה קיני

  ת נ ח ו מ י ם

  יךבמות אח

 ל"הרב דב שוורצמן ז
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 זה היה השבוע
  

בדבר , כשעל סדר יומה סעיף אחד בלבד, נערכה אסיפת חברים" ) לך לך" פרשת ( ש האחרון "במוצ

  : מדווח בוקי".תוסף"לחברת , מכירת אחזקות סעד בסיפן

ועד , בדבר מכירת אחזקות סעד בסיפן, את השתלשלות המגעים עם תוסף, רו בפני החבריםאורן וחלופ סק"

  . קיבוץ סעדלגביומשמעותיה , אושרה והומלצה על ידי הנהלת המשקש, להצעה הסופית

גם אם חלק , חזיק בחלק מסיפןשנכון יהיה שסעד תמשיך לה, חשבה הנהלת המשק, לאורך כל המשא ומתן

, ואי הסכמות מאידך, הסכמות מחד, כמו כל משא ומתן גם זה ידע עליות ומורדות .25%זה יהיה נמוך מ 

האם להמשיך ולהחזיק בשליטה בסיפן , אלא שהפעם נאלצנו בסופו של דבר לעמוד בפני הכרעה קשה מאד

  .תינו באופן מלאאו מאידך לוותר על אחזקו,  מהאחזקות51%שמשמעה לפחות 

וצעדים נוספים , צעדי הבראה מחד, בשנים האחרונות נעשו על ידי הנהלת סיפן בהובלתו של מתניה

אלא שלמרות זאת סיפן סובלת מזה כמה שנים , ועל כך יישר כוח לכל העובדים, שבהחלט סמנו כיוון חיובי

נדרשות השקעות מאד , תועל מנת לבצע מהפך אמיתי בתוצאו, מקשיים תזרימיים מאד לא פשוטים

  .והן בפיתוח מוצרים ושווקים, הן בחידוש ציוד, כבדות

, ים כל כך ניכרים בסיפן תשקיע סכומ ,שלא נכון יהיה שסעד כבעל אחזקות הרוב, הנהלת המשק סברה

  . שגם הן דורשות משאבים עצומים, בעת שעומדות לפנינו משימות אחרות מאד נכבדות

 שנה 30אחרי , כי משמעות ההמלצה הייתה שסעד נפרדת מסיפן, הדיון באסיפה היה בהחלט קשה ועצוב

 יחד עם זאת .ומאמצים רבים שנטלו בהם חלק מספר חברים וחברות לא מבוטל, של עבודה רבה מאד

וחברי סעד , עוד שנים רבות, סיפן תמשיך לפעול ממקומה הנוכחי בסעד, חשוב להדגיש כי על פי ההסכם

  .ימשיכו לעבוד במפעל על פי ההסכם, ה"ואף נוספים אי, העובדים במפעל

שערי מטבע , מחירי חומרי גלם( ובהשפעות שאין לנו שליטה עליהם , לצערנו סיפן פועלת בסביבה שיווקית

  .בהחלט היו לא בשליטתנו, והקשיים שחווינו במפעל) חוץ ועוד 

בפעילויות , ה יהיה בעזרנו"וכולנו תקווה שהקב, סוף דבר קבלה האסיפה את המלצת הנהלת המשק בצער

  ."שבהם כולנו עסוקים יום יום, ת הרבותהכלכליו

  

 יפה זו נקווה שפתיחה. מ גשם" מ30-ה זכינו למנה נאה של כ" וב,סוף השבוע האחרון היה מבורך בגשמים

  . ברכה רבים לנו ולשדותינושל העונה מבשרת עוד גשמי

  

הנפגשים , ד"ביום שלישי זכינו לארח בסעד את פורום המזכירים ומנהלי הקהילה של כל קיבוצי הקבה

  .המשתתפים הודו על האירוח החם .ומתארחים בכל פעם בקיבוץ אחר, מדי חודש

  

  : מדווחת רונית ברט, ל"אפיקים בנגב התגייסו השבוע לצה-"צבר"רוב חברי וחברות גרעין 

ה מן 'לאט ייעלמו החברלאט . סיים את פרק הקליטה בסעד, לשעבר גרעין צבר, "אפיקים בנגב"גרעין "

 המוטיבציה של. ועייפים יותר, קומם יפציעו מדי פעם על השבילים אנשים דומים להם במדיםמוב, הנוף

  .חיל חינוך ועוד, תותחנים, הנדסה קרבית, צנחנים: עים לכל החילותוהם מגי, חברי הגרעין היא עצומה

באמצע (אחרונים המתגייסים ה. אלוחלקם כבר קיבלו תאריך גיוס וחלקם מסיימים מיונים בימים 

, חרשנו את הגליל והגולן, בשבוע שעבר נסענו איתם לטיול בצפון. יעבדו בענפים השונים עד גיוסם) דצמבר

  .ולמדנו מחדש לאהוב את הארץ דרך הרגליים

החיילים ישוחררו מכל היחידות ויוכלו להפגש ולהחליף . לשבת, כל הגרעין, אחת לארבעה חודשים נתכנס

  ...)".ולארח אותם כשצריך(וישמחו אם תמשיכו לחייך אליהם בשבילים , בינתיים הם פה. חוויות
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 שנה אחרי קשה לשכוח את 15 גם .ל"מ יצחק רבין ז"חל יום הזכרון לרצח רה, בחשוון' יב, השבוע' ביום ד

טע את הסרט הוא משדר החדשות שק', כתלמידת כתה י,  הזכרון האישי שלי מאותו יום.אותו יום נורא

- ש ואף" היתה אסיפת חברים במוצ אותה שעהבדיוק. והשאיר אותנו בהלם, 1בערוץ " קרוקודיל דנדי"

  .והסוף ידוע,  הפסיקו את האסיפה והלכו להגיד תהילים לאחר מכן.אחד מהורי השכונה לא היה באזור

ה " נדווח בעל המפגשע. אשת החינוך וההלכה מלכה פיוטרקובסקיבסעד בחרו לציין האירוע במפגש עם 

  .מפאת שעת סגירת הגליון, בשבוע הבא

  

  . סיורים והרצאות, מלון- ובה אירוח בבית,ד בצפת"מתוכננת שבת של הקבה" וירא"שבת , השבת

  .א לכל המשפחות" עם מפגשי אירוח הדדיים וכן וסעודה משותפת בחדצעירים-מתוכננת גם שבת, בנוסף

  .נשמח לשמוע חוויות בשבוע הבא

  .רתאפ

  

  

  :נוסף ומפתיע הקשור בנושא"אייטם "נתגלגל לידי המערכת , בהמשך לגליון הקוגלים מן השבוע שעבר

  

לטעום מהקוגל הנפלא שהכינה , מדי שבת היו מתכנסים בביתם של שרה ושמחה בלס חבריו של נעם הבן"

  ! והרגישו אצלם הרגשת בית נפלאה–ומקבלת הפנים החמה , לכבודם שרה

, והפתיעו את שרה בחולצות לבנות שלבשו כולם, שעומדים כעת בפני פיזור, ק מהבניםפיעו חליום אחד הו

מלפנים כתובית . וגל והשבתות הנפלאות שבילו בביתה לזכרון הק– מלפנים ומאחור -ועליהן הדפסים

  ).ב"ראו תמונות מצ(ומאחור איור של טקס אכילת הקוגל , עם כנפיים וקוגל במרכז, "צוות שרה"

  :לפניכם קטעים ממנו, מכתב מרגש מכולם לשרההוסיפו  כל זאת על

  

  ,העבודות, הלימודים, בין כל השחרורים

  ,החברות והחברים, הטיולים

  רצינו לעצור לרגע ולהודות לך

  .על שנים של רגעים נפלאים

  

  רצינו להודות בראש ובראשונה

  ,על הקוגל הטעים שאת מכינה

  בכל שבת בבוקר אנו נפגשים

  .חמוצים...וכמובן ה,  כוס קפה,לקוגל

  

  דבר שני רצינו להגיד על תכונה חשובה

  שאצלך היא בווריד

  ,את בשבילנו כמו אמא שניה

  ,מייעצת ובעיקר מקשיבה, מתייחסת

  ונותנת תמיד אוזן רגישה וקשובה

  ...התקדמות או שמחה, לכל בעיה

  

 ...נתנאל ועוד, ארן, נעם, דניאל, אוריה, מיכל, יצחק, עמית, אבינעם, מאיתנו

  )ז"אלול תשס, "עלים"סם לראשונה בפור(
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 !סיכום ביניים ותודה

  

על , רבים מאד הגיעו לדיון והשתתפו בו. א בתשרי נפגשנו לדיון על עתידו של בית הספר בקבוצת יבנה"בי

למדנו רבות . ובקבוצות הרבות שקיימו דיונים, אספנו את כל שנאמר במליאה. כך שלוחה תודתנו אליכם

יעלו ו  נרשמו והוקלדוסיכומי הדיונים. מהדברים שנאמרו ושנכתבו, מהאכפתיות שהייתה בו, ממפגש

בשורות הבאות נפרט את הדברים העיקריים שלמד .  אנו מזמינים אתכם לעיין בהם,לאתר בית הספר

  .הצוות המוביל מהדיון ונסביר את המשך התהליך בו אנו מצויים

  :תובנות מרכזיות ממפגש הציבורי

.  ר משמעותי שבית הספר חשוב לו היקף ההשתתפות ועוצמתה מלמדות כי יש ציבו– אכפתיות -

קהילת 'עוצמת האכפתיות יכולה להיות משאב חיוני להתחדשות בית הספר אם נשכיל לרתום את 

  .לשותפות בתהליך' בית הספר

עוגן זהות , קיימת קבוצה משמעותית של אנשים הרואים בבית הספר סמל -  ס כסמל"ביה -

.  ס מתכוון לשמור על ערכיו"את המסר כי ביה להעביר חנובמהלך הערב לא הצל .ומקור גאווה

  . מהווה אתגר משמעותי בהמשך תהליך ההתחדשותערכי בית הספרטיפוח 

 במהלך המפגש הסתמן שוב ושוב פער בין הדרך בה רואה – ס"פער בתפיסת מציאות ביה -

  . י הצוות"יה לבין המציאות היומיומית כפי שנחווית עיהציבור הרחב את בית הספר והפנימ

י הצוות "בהמשך התהליך יש צורך להניח על השולחן את העובדות והמשמעויות כפי שנתפסות ע

   .ולנהל על כך דיאלוג עם הציבור

   ?ס של מי ועבור מי"ביה -

 לצאת מבית  עלומיםולמעט יבנה , במהלך השנים החליטו קיבוצי הדרום-  קהילת בית הספר

נראה כי   .במקומהלא נוצרה קהילה חדשה ו ורית המק' קהילת בית הספר'פרקה בכך הת .הספר

 . לא מספיקהתלמידים נוספים ללא שיוך מוגדר + קהילת בסיס כהסתמכות על קבוצת יבנה 

מכאן  .הנסיון מלמד אותנו כי לא כל אוכלוסיית חבל יבנה רואה בבית הספר מקום לילדיה, כמו כן

 .ינוך לילדיהצורך לאתר ולגבש מחדש קהילה הרואה בו בית חהעולה 
 במהלך המפגש עלתה בעצמה רבה דרישה לסינון מוקפד יותר של תלמידי – סינון תלמידים

מצד אחד להיות מוסד לחינוך : בית הספר מנסה בעניין זה להחזיק בשתי קטבים מנוגדים. ס"ביה

 ומצד שני להיות מוסד ,וילדים מחבל יבנה שרוצים ללמוד בומשותף של כלל ילדי קבוצת יבנה 

  .בעל גוון ייחודי ומורכב המושך אוכלוסייה המאמינה בדרכו

 . יותרסיון מלמד כי מחזורים גדולים מאפשרים עבודה חינוכית טובה י הנ–ס והרכבו "גודל ביה

  :מכאן מסתמנים שלושה אתגרים

המאמינה בדרכו החינוכית ומסוגלת להעמיד את ' קהילת בית הספר'להגדיר מחדש את ) 1

   הנדרש לקיומוהיקף התלמידים

/ להגדיר קודים מחייבים הנובעים מדרכו החינוכית ומסמנים את גבול היכולת לקבל ) 2 

  .להחזיק תלמידים

  . לקלוט מחזורי תלמידים גדולים ובתוכם איזון מגדרי טוב יותר) 3

 

 האם בית הספר נועד לשקף את הצביון הדתי והחברתי של הקהילה -   ?ס כמגדלור או כמראה"בי -

או שאולי מציג דרך חינוכית המאתגרת לעיתים את ' אל תגעו לי בקיים'כפי שקראו רבים 
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  ?   המציאות החברתית הסובבת

אים בתהליך זה הזדמנות לחדד שוב את ערכי וס מגדלור ור"הצוות החינוכי וההנהלה רואים בבי

' מראה'האם יש מחברי הקהילות אנשים המוכנים לקחת אחריות להובלת מתווה . בית הספר

  ?ס"יה ובביהיבפנימ

ראוי לציין כי החינוך העל יסודי בחברה הדתית מבוסס על מוסדות המושכים תלמידים בזכות 

  . משנתם החינוכית ולאו דווקא תלויי מיקום גיאוגרפי

  .נטיתוסיה רלוווקד משיכה לאוכלמכאן עולה הצורך לייצור בית ספר המהווה מ

  :התגבשו ההמלצות הבאותהצוות המוביל בדיון 

 .תכנית השינוי לא תכלול הפרדת בית הספר לאגף בנים ואגף בנות .1

 .דווח על המשך המהלךיהיה גם בהקדם ויופצו מסמכי סיכום המפגש  .2

  :  דיון במוסדות בית הספר ומוסדות קבוצת יבנה–המשך התהליך  .3

, אסיפת החברים בקבוצת יבנה, כ במזכירות קבוצת יבנה"אח,  החינוך של בית הספרועדותחילה ב

  עד חנוכה–התאריכים שנקבעו . סיום סיכום על ידי החלטה של הועד המנהללו

 פנימייה: מבוססת על שלושה נושאיםהג "תשעל "שנה תכנית לתוגש עד חנוכה –טווח מיידי ב .4

ניסוח פדגוגי של  (ערכים, )בסוס התוכנית (בית מדרש, ) התחדשות במסגרת של יומיים בשבוע(

  )ערכינו המיוחדים לתוך העשייה החינוכית בבית הספר

 התייחסות מחודשת שתכלולד ואילך "תשעל "שנה תוכנית ל תוגש–שינוי מהותי , לטווח ארוך .5

 ית הספר ופדגוגיה קהילת ב: לשאלות של 

 . ההתארגנות והביצוע של התחדשות בית הספר, בתהליך התכנוןישותף הציבור  –שיתוף ציבור  .6

  : צוותי עבודה4 ייבנו –בטווח המיידי 

 רכז הפנימייה ונציג נוסף, שיבוסס על הצוות שהכין את תכנית ההתחדשות –ה יפנימיצוות  -

 שיבוסס על צוות בית המדרש של בית הספר ונציג נוסף מהקהילה – בית מדרשצוות  -

  הלת בית הספר בשיתוף אנשי רוח מובילים בקהילתומנ – ס ומימושם"ערכי ביהצוות  -

יבוסס על צוות הקליטה של בית  .ס בעיני קהל היעד שלו" מיצוב ביה– קהילת בית הספרצוות  -

 הספר ונציגי קהילתו שהציעו את עזרתם

  הצוותים יגובשו בתוך שבוע מחזרת בית הספר מחופשת החגים ויתחילו מיידית בעבודה

הורים + חינוך '  ו–מעגל התייעצות , חברים נוספים, ס"צוות ביה :שה מעגלים שלו יהיו כל צוותל

 .ניםיהמעוני
  ושנה טובה בברכת ימי ברכה והגשמה טובים

 נח חיות ושרה עברון

 

 

  

 )ה"תשמ(ל " יום השנה לפטירתו של חברנו אלי מלאכי ז–בחשון ' יט: נר זכרון
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 קנה לך טלפון
  

תמה : הסיבה מובנת. בחודשים האחרונים שאלות בנושא סלקום מעסיקות את הציבור קצת יותר מהרגיל

 שוקלים אפשרויות מנויים שנים בהן רוב המכשירים היו בתשלומים ועכשיו חלק לא קטן מה3תקופה של 

  .מכשירהשדרוג 

  .בורשהמושגים והתנאים בחוזה סעד לא ברורים לרוב צי, מסתבר

  .ליהן לב בשיקולים לשדרוג מכשיראהבהיר ולהאיר נקודות שכדאי לשים כוונתנו במאמר זה היא ל

  

  ".מנויה"לבין " מכשירה" יש להפריד הפרדה ברורה בין קודם כל

  . "סים"ת כרטיס האל תוכו מכניסים א, הטלפון הוא :מכשירה

  . "סים"נמצא על כרטיס ה  . זה בעצם מספר הסלקום שלנו:מנויה

על המנוי משלמים דמי מנוי .  לא משנה לאיזה מכשיר מכניסים אותו,נושא את המנויהכרטיס הסים הוא 

  ).'גלישה וכו, הודעות טקסט(ושאר שימושים ) שיחות(וגם דמי שימוש בזמן אויר ) לפי מסלול(חודשי קבוע 

סכום ). ות יוצאותשיח( תשלומים ומקבלים החזרים בגין שימוש בזמן אויר 36על המכשיר משלמים 

 נוספיםרותים ישב הרכישת המכשיר כרוכ, כמו כן. התשלום ותנאי ההחזרים משתנים לפי דגם המכשיר

 על כל חובהת גלישה ו חביל: עצמומכשיר לתשלומים על המעבר שעולים כסף סלקום עםלפי החוזה 

  .בחודש ₪ 50-70מכשירים חכמים מחויבים בחבילות גלישה גדולות בעלות .  ומעלה3מכשיר דור 

  

 ניתנים להעברה "סים"כרטיסי .  והמכשירים לא קשורים זה בזה"סים"כרטיסי ה: צריך להדגיש שוב

  .ולשימוש בכל מכשיר סלולרי אחר

  

  .קניית מכשיר חדש:  פירושושדרוג

אפילו אם את החיוב על המכשיר החדש הסתירו מאחורי תנאים כאלה או אחרים , זה אף פעם לא בחינם

קניה צריך לקחת בחשבון שזוהי , מסלקום היוםמי שקונה מכשיר חדש . זרי זמן אויר וכדומהשל הח

  .) תשלומים 36( הבאות  שנים 3-התחייבות לב

  ).GPS(לדואר אלקטרוני או לניווט , היא שרות של סלקום לגלישה באינטרנט: חבילת גלישה

  .  120₪עד  ₪ 20-עלויות חבילות הגלישה מ

  .מהירות הגלישה באינטרנט שמאפשר המכשירא  הי:דור מכשיר

באזורנו גם מכשירים מאוד מתוחכמים לא מגיעים למהירות הגלישה המובטחת בגלל מגבלות הרשת 

  . ומעלה3סלקום מחייבת חבילת גלישה על כל מכשיר מדור . הסלולרית

  

  : לקנות מכשיר חדשאור כל הכתוב לעיל קיימות דרכים שונותל

  קניה דרך סלקום. 1

  .גניבה/ ביטוח על המכשירים למקרה של אבדן , שרות תיקונים, החזרים בגין שימוש בזמן אויר: יתרונות

 וסוני 7020נוקיה ( דגמים יש החזר מהדקה הראשונה 4- כיום ל: ההחזרים משתנים לפי דגם המכשיר

ר המכשירים כל שא).  עם חבילת גלישהC2-01 ונוקיה 2730נוקיה ,  ללא חבילת גלישהJ108אריקסון 

  .בזמן אויר ₪ 149-  או ל75-מקבלים החזר אם מגיעים ל

חיוב החזרת , חבילות גלישה חובה על כמעט כל המכשירים, ) תשלומים36( שנים 3- התחייבות ל: חסרונות

  .סכום השתתפות עצמית גבוהה על דגמים מסויימים, מכשיר ישן לאחר שדרוג לחדש
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  )ות למכשירים סלולריםחנ(קנית מכשיר לא דרך סלקום . 2

- ללא התחייבות לשלוש שנים ו, !)הפרש במחיר ₪ 1000לעתים עד (עלות נמוכה יותר של מכשיר : יתרונות

דגם לפי , אפשר להחליף את המכשיר בכל עת לפי צורך וללא חיוב להחזיר את המכשיר הישן,  תשלומים36

  ). חבילת גלישה לפי הצורךאפשר לקנות מסלקום(אין חיוב לחבילת גלישה , רה אישיתבחי

  .אין החזרים בגין שימוש בזמן אויר, אחריות על המכשיר על החנות: חסרונות

  .קיימת אפשרות לקבל מסלקום החזרים על מכשיר שנרכש בחוץ תמורת התחייבויות לסלקום: הערה

  

לפני , ולםא.  תשלומים36-מסלקום כבעבר ב )לעיל( מומלץ מי שלא רוצה להסתבך יקנה מכשיר: ההמלצ

 ברורים .כדאי לבדוק את האפשרות לקנות את המכשיר בחנות ולא דרך סלקום, משוכללקנית מכשיר 

אשר , בניה ברזלי, אלי קראוס( או טלפונית אצל אנשי הקשר  cellcomsaad@gmail.comושאלות במייל 

  .)רונה

 צוות סלקום

 

 

 

  "אמתיחסד "מהנעשה ב              
  

  

שכדאי שנעדכן את הציבור בכמה  שינויים שאירעו בעקבות , ופה ממושכת בה לא כתבנו לעלוןלאחר תק, חשבנו

  .סיומה של השנה הקודמת ותחילתה של השנה החדשה

  . של עשייה מבורכתהאחר שנלאת פעילותם בארגון ) 'כיתה ט(ה "הראלאחר החגים סיימו חניכי שבט 

  !יישר כח גדול על ההשקעה וההתמדה

  !שיהיה בהצלחה לכולם! וכבר התחילו לעבוד במרץ, נכנסו במקומם לתפקיד) 'כיתה ח(פילים חניכי שבט מע

, ו לתפקיד ניצן לנדאו נכנסבמקומנוו, "חסד אמתי"אנו מסיימות בימים אלו את תפקידנו כמרכזות של , בנוסף

  ).מהמשפחתון(ויהודית בר רשי , נריה גינזברג

  !בהצלחה רבה במילוי התפקיד

במבצע נארזו , )בעקבות שיעוריו של הרב ארי על פדיון שבויים(ל נערך מבצע חסד בחסות ועדת צדקה בחופש הגדו

תודה . ונערך איסוף קופות צדקה, הבקבוקים למיחזור שברמפה התחתונה נספרו והוכנסו לשקיות,  ארגזים50-כ

תודה . ת אלפים שקלים למעלה משמונ-במבצע נאסף סכום מכובד! ולכל העוסקים במלאכה, רבה לועדת צדקה

  !שלוחה לתורמים

 שיצרו קשר עם אחד מהרכזים -או שקופותיהן התמלאו ורוצים שירוקנו אותן, משפחות שלא היו באותו היום

  .החדשים

). פעם בשלושה שבועות(ישנה אפשרות לתרום סכום כסף קבוע כרצונכם בכל פעם שיש חלוקה , כמו כן

  .המעוניינים מוזמנים ליצור קשר

עזרה והסבלנות עובדי הכלבו על הל; כל התורמים ממרצם ומזמנם להודות לאנו רוצות, ומה של תקופהבסי

לאחיה רועי על העזרה באיסוף , לנהגים על הנכונות לעזור בשמחה בשעות לא שעות, הרבה בכל מה שנחוץ

   -וכמובן לכל התורמים מכספם, ל"לכם שסובלים את המטרד הסביבתי הנ, הבקבוקים

  . משפחות נוספות יש מה לאכול15-כם לבזכות

  !תודה רבה                          

 שלומית שלומי ונעם אש                     
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. בשבוע הבריאות שהתקיים זה לא מכבר התכבדו המשתתפים וטעמו מעוגות הבריאות של מורן טובים

  :לבקשת הקוראים הרי הם לפניכם. ולא ויתרו גם על המתכונים, טעמו וראו כי טוב

  

  עוגת גזר

  

  :מצרכים

   כוס קמח1½ 

   כוס סוכר1

  קורט מלח

  כוס שמן¾ 

   כפיות תמצית וניל2

   כפיות קינמון2

  ביצים 3

   אבקת אפיה1

  . כוס גזר מגורד דק1

  כוס אגוזי מלך קצוצים½ 

  :אופן ההכנה

  .מלךהאגוזי מערבבים הכל יחד חוץ מהגזר ו )1

 מוסיפים את הגזר והאגוזים )2

 . מעלות170 תבניות אינגליש קייק בחום 2 -אופים ב )3
  

  עוגת קישוא

  

  :מצרכים

   כוסות סוכר2

   ביצים3

  כוסות קמח 3: מערבבים אותם ביחד ומוסיפים

   כפית מלח1

   כפית סודה לשתיה1

   כפיות תמצית וניל2

   כוס שמן1

  כפית אבקת אפיה½ 

   כפיות קינמון2

   כוסות קישוא מגורד גס2

  כוס אגוזי מלך½ 

  :אופן ההכנה

  .מערבבים ת הכל ביחד )1

 . דקות20-30 מעלות למשך 170 תבניות אינגליש קייק בחום 2 -לאפות ב )2

 .אפשר לפזר למעלה קצת סוכר עם קינמון )3
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  עוגת בננה

  

  :מצרכים

   חלבונים2

  כוס סוכר½ 

  .להקציף את שניהם ולשים בצד

  

  :בקערה נפרדת

   כוס סוכר1

   חלמונים2

   בננות מעוכות3

   כפות מים3

   כוסות קמח2

   אבקת אפיה1

  מיץ מלימון אחד

   כפית וניל1

  .מערבבים את הכל ביחד

  

  . לתערובת הבננותלקפל את קצף הביצים )1

 לשים בשתי תבניות פס )2

 לפזר למעלה שוקולד ציפס ואגוזים )3
  . דקות20-30 מעלות למשך 170-אפיה ב )4

  

  

  

 ץ"ללאה וקותי כ
  ולכל המשפחה

  מזל טוב מקרב הלב

   צהלהל"לנישואי הנכד יוסף עב

  יעלבנם של נדיב ו

 
  

  לשרה ושמחה בלס

  ולכל המשפחה

  ברכת מזל טוב לבבית

  ווה של רוניהמצ-לבת

 בתם של מיכל ושאול

  לאילנה ויהונתן טבת 

  ולכל המשפחה

  ברכות חמות

 ל ליאור"לנישואיו של יוני עם בח

  לגילי ויענקוש זיוון

  לאסתר ואבשלום זיוון

  ולכל המשפחה

  מזל טוב וברכות

  הנין-להולדת הנכד

 בן לשירה ואופיר
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 תזכורות בנושאי רכב
  

, כרטיסים אלו יוצאים מהמחזור ואינם ניתנים לרכישה בצורה מרוכזת כבעברש מכיוון -כרטיסי חניה

  ).נושא זה עודכן בעבר( חניה הפסקנו לצייד את הרכבים בכרטיסי

  ).'מדחן וכו, חניון( על הנהג לחנות בצורה חוקית ולהשתמש בחלופות הנהוגות

מחובתו של הנהג לשלם את הקנס במועד ולשמור את המקור ברשותו בכדי  ,ח"במקרה של קבלת דו

  .ח שלא טופל באופן מיידי"על דוהחלים  )מטעם חברת ההשכרה ("דמי טיפול"ו כפל קנס להימנע מ

  

  ). גם נהג חדש( שנה 21 למי שמלאו לו  רק רכבים אלו מותרים לנהיגה- "תיר"רכבי 

 לברר שהוסרה לו החסימה בסידור הרכב כך שיוכל ,21ר את גיל מומלץ למי שהוגבל בעבר עקב גילו ועב

  .ללא מגבלה" תיר"להשתמש ברכבי 

לטובת ) קנגו,קיה(  את רכבי סעד ולפנות)אופל,ניסן"(תיר"באופן כללי מומלץ להעדיף את השימוש ברכבי 

  .הצעירים עליהם חלה ההגבלה

  

כך שאין לסמוך עליו בצורה , במד הדלק" זיופים קלים" ולקחת בחשבון  יש לתדלק בסיום כל נסיעה-דלק

  .מוחלטת

בכדי לחסוך עגמת ,  יש לקחת רכב רק דרך הזמנה במחשב ופתיחת הארון בצורה מסודרת– לקיחת רכב

  .נפש עבור אלו שעושים זאת כראוי ומחפשים את הרכב האבוד

  

 יורם–רכב . ו

 

 

 

 

 
  

  , משתנהצ"יום פתיחת הספרייה אחה

  ,מהשבוע הקרוב ועל פי בקשת הורים רביםהחל מיום ראשון ליום שני 

  . 18.30 - 17.00בשעות 

  

 

 !תודה

  , לרגל הולדת ביתנו מוריה בשמחת תורה

, טרחו ודאגו לנו לארוחות ערב מחממות לב ובטן כאחד, ברצוננו לומר תודה רבה לכל המשפחות שעמלו

 .וכל זאת בניצוחה של רננה יערי
  . שמחנו לגלות בתקופה זו פנים יפות של חברי הקיבוץ ותושביו

  .תודה גם לכל הדואגים והמברכים בשבילים

   רועי ומוריה חרוב, רננה
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 משולחנו של מנהל הקהילה
  

  ,עייפות בלתי מוסברת

  מובןפיק ברכיים לא 

  ,צל שרב על כל הדרך

  ...ןואבק לב

  

  ,אחרי החגים יתחדש הכל

  יתחדשו וישובו ימי החול

  המטר והאש, העפר, האוויר

  .תתחדש ,גם אתה ,גם אתה

  

  . גשדומה שאין מי שייטיב לתאר את תחושת אחרי החגים טוב מנעמי שמר בשירה המר

  . ממשיך גם אחרי החגים" ופיק הברכיים הלא מובן, העייפות הבלתי מוסברת"שלפעמים , אלא

 הענפים - מרכזי.ותקציב האגודה,  בעומדי בפני המשימה הענקית של הכנת תקציב הקהילה,כך נדמה לי תמיד

ואת כל זה צריך , ויעדיםודוחות , ניירות של מספרים, עם תוכניות,  שותפי הנאמן,ישי אברהםי ואל אלמגיעים 

, ימין ויד שמאלאמנם רבים רבים משמשים לי כיד . ולייצר  תקציב, להפיק לקחים, לסכם, לבקר, לארגן

, שיהיה אחראי, דה לייצר מן תקציב כזהאך בסופו של דבר  האחריות הכב, םלעיתים קביים להיסמך עליה

 על כתפיו הצרות של מנהל ת נופל, שירדו המיסים.…וגם, שיתן מענה אמיתי לצרכים של כולנו, שיהיה אפשרי

, לכן ייאזר כל אחד מאיתנו בקורטוב סבלנות,  כמדע בדיוניית לפעמיםנראהיכולת להצליח בכך . הקהילה

גם אם לא בשנה , לאט אבל בטוח נגיע ליעדים הללו…גם כאן נעשה תהליךו, ויזכור שאנו למודי התהליכים

  . הזו

  

  שטח תפעולי

בקרוב ". תפעולי"בודאי שואל עצמו מה המילה הזו , ם שלט כזה בכניסה למפעל או לאתר כלשהומי שראה פע

ולא , כולם ימשיכו לפעול אותו הדבר, לא צריך להיבהל. סעד תהפוך לשטח תפעולי. נקבל כולנו את התשובה

לי רכב שאינם ו תנועת כהכוונה היא שהחוק מחייב שאיזור שיש ב. נראה פה עוד כל מיני פועלים וכדומה

ויהיה לו מנהל בטיחות אשר יקבע כללי , צריך שיוגדר כך) וכדומה, קורקינט חשמלי, קלנועית(זקוקים לרשיון 

וננסה בעזרתה לקדם את הבטיחות בשבילי , אנו רואים בדרישה חוקית זו ברכה. תמרורים וכדומה, נסיעה

  . תאותה בטיחות שאנו חשים שהתרופפה בשנתיים האחרונו, הקיבוץ

  

  "…להרדוף אותו הריח"

  . מאיזור השער עד מעלה בוקי, חדי העין הבחינו בעבודות על הסוללה החיצונית המפרידה בין הקיבוץ לכביש

הראיה בין סעד -ליצור חיץ צמחוני בקו-מטרת שיחי ההרדוף. על הסוללה ישתלו בקרוב שיחי הרדוף ורוזמרין

בשירו . ויותר נותן תחושת ביטחון, ופחות מושך אש, ק מן הלברחוק מן העין רחו? וכל כך למה. לרצועת עזה

ברית תהי לנו , שני מחנות חיבר בגשר"פוגש את ההרדוף  ו יורד אל הירדןשאלעד , הידוע של אברהם זיגמן

  …  בעת הזו  כמה רחוק!אשרי המאמין". וירקום הקשר בין הלבבות, וקשר

  

  הרהורים 

,  כישלון-מילים לא מעטות ריחפו בחלל. ובד ניתן היה לחוש באויראת הכ. כבדה הייתה- האסיפה האחרונה

 הציבור הגדול שנכח במקום אישר פה אחד את ההחלטה למכור את ,למרות הכל. ועוד, ביקורת, אשמה
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,  שנות השקעה מסורה30מובנות מאד על רקע ה, דומני שמעבר לתחושות שצויינו לעיל. אחזקות סעד בסייפן

צריך לזכור שבסופו . כהוויתםבכל זאת צריך לראות את הדברים , יטב כוחותינו במפעלשל מ, חסרת גבולות

. לא הוכרז על התמוטטות ואובדן מקור פרנסה לחברנוו,  של סייפןעל פשיטת רגלכאן לא הצבענו של  דבר 

ולחברים רבים מהווה מקור ,  שיקרה לנו-פן  לסיי,ראשית,  על דרך חדשה- צבענו על רוח חדשהה, להיפך

. כך אנו מקווים, דרך שתצעיד את סייפן קדימה. םדרך שאנו מאמינים שתהיה בטוחה יותר עבור ,פרנסה

מעתה . כפי שהוסבר,  איום כבד ביותר של ערבות כתפינו זו מסירה מעלחלטה  ה- דרך חדשה לקיבוץ-שנית

עם המון , מאידךאך , מחד , לעילושתוארוהקושי עם הכובד , פהיצאתי מהאסי. אנו במקום אחר לחלוטין

תודה . באופק וורוד הרבה יותרוהן את סעד את סייפן הן ששמה , ועם הבנה שזו החלטה מכוננת, אופטימיות

על המאמץ , סופית- על המסירות האין, לדורותיהם, לכל ציבור עובדיה סייפן ומנהליל, עצומה בשם כולנו

תודה גדולה . גם כשהסביבה העולמית מציבה קשיים בלתי עבירים כמעט, לייצב את סייפןהאדיר להצליח ו

  . מתוך אמונה שזו הדרך הנכונה, מאד לאלה שהוליכו את המהלך הקשה של היפרדות

  

  על מקומו לא ישב זר

נו מחייב אות, השבח לאל, בית הכנסת שלנו שהולך ומתמלא. אנו כנראה  נוהגים להקפיד בברכה זו מאד

, ישנם לא מעט חברים אשר מימינם ומשמאלם ישנם מקומות פנויים. למציאת מקומות ישיבה נוספים

ראוי שנזכור . קשה להיפרד מהמקומות הללו,  וקשה',וכו, לבנים שאולי יבואו לשבת, ולאורחים שיגיע

עליו , יצחקוב.  ולכן יש לגלות גמישות,לשרת קודם כל את החיים כאן איתנושמקומות בית הכנסת אמורים 

  . ומצפה לגמישות זו, פונה מידי פעם לחברים, מוטלת מלאכת התשבץ

  

  בנייה פרטית

למוטי ניסיון . מוזמנים לערב את מוטי הגזבר, חברים החותמים הסכמים כספיים עם קבלן בנייה כזה או אחר

שיכללו בהסכם על מנת שחשוב , ולא פעם מפנה את תשומת הלב לכל מיני סעיפים, בעריכת הסכמים מעין אלו

  . מוטי נענה בשמחה. להגן על כספו של החבר במקרה שהדברים לא ילכו כשורה

  

  החלפת משמרות

יש דברים . ובטיפול בנקודות איסוף האשפה, פיפקה עסק בהתמדה ראויה לציון במשך שנים בניקיון המחנה

 ,ונה עם פרישתו מהטיפול בכךלאחר. וזה אחד מהם, אינך מרגיש כמה חשובים הם, שעד שאינם מתבצעים

שמחנו שאלי סימון קיבל על עצמו . איזורי הפחים הפכו למפגע תברואתי של ממש. חסר הואהורגש עד כמה 

  . הניקיון והסדר יושבו על כנם, יקהומעתה אנו מקווים שהאסתט, גישה זולטפל בנקודה ר

. ודאג לאיכות החיים של כולנו, ל הזהתודה גדולה  בשם כל הציבור לפיפקה על עשרות שנים בהם נשא בעו

  . הרבה בריאות ושמחה

  

  . וסיום בטוב

.  אמיר ישראל מרמת גן עם בחיר ליבהןעל חתונתה הצפויה של סמדר עברו, התבשרנו לפני שלושה שבועות

  .מזל טוב למשפחה הפרטית והמורחבת

הזוג . בסעד, וכסל'  יום חמישי יט-)עין הנציב(כמו כן נקבע מועד לחתונתם של הודיה גינזברג ורוני גרוס 

  .  מזל טוב לכל המשפחה. נשאר בשלב זה  בסעד, בשעה טובה,הצעיר

  

 עפר שלומי


