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  מטות מסעי פרשת                               

  

  ..ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעבירנו את הירדן"

  והנה קמתם..'ויחר אף ה..כה עשו אבתיכם..ולמה תניאון את לב בני ישראל..ויאמר משה

  .)ו" ט-'ה, ב" לבמדבר( "ושחתם לכל העם הזה..תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים

  

   את אצל משה מחדשאך מעוררים, ראובן באים בבקשה תמימה לנחלהבני בני גד ו

  . מורליזציה בעם דזרעואשר ' חטא המרגלים' טראומת

   ונזהר כניסה לארץ מהמנעיובר בתחבולה שמטרתה לה מניח שמד,שנכווה ברותחין, משה

  . ליפול בשניתמאד

  .מורליזציה לדפעולה הפוכהאמצעות  ב'לרפא את הטראומה' מציעים, ראובןבני בני גד ו

  : העם בצדקת הדרך ולהיות חלוצים לפני המחנה לסחוף את מטרתם

  )ז"י.." (שים לפני בני ישראלואנחנו נחלץ חֻ "

  )עעיון בפרשת השבו(

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

  אין אומרים הזכרת נשמות ולא אב. 'ח מנחם אב ביום ב" מברכין החודש ר-מטות מסעי" 

   "08.11י " דקות ולשעון א18 עם 9בבוקר שעה '  המולד יום ב–מנחם אב .  הרחמים

  ) הרב טוקצינסקי-י"לוח א                                            (                                                        

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

  הרב יועד אהרוני:  בועפרשת הששעור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  הילרי יום טוב  – תורניתאחות 

    ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  4.46  טלית/זמן תפילין   19.30   הדלקת נרות

  9.14  ש"סוף זמן ק  19.40'        ב14.00'    אמנחה

  19.49←19.50  שקיעה     ערבית  

  13.20  )א"בחד('   אמנחה   6.45   'שחרית א

       8.30   'שחרית ב

  19.40  וערבית מנחה  11.30   קידוש

  20.09  צאת הכוכבים  17.40,    13.30מנחה              

  20.10  ערבית   17.10    'דור לדור'לימוד 

      18.00    הרבשיעור 

  8.00  שחרית נוער   20.27   צאת השבת
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  ליאיר פרוכטר31-יום הזיכרון הל

 יצחק שוהם :  הקריא גור המל:כתב 

 

  ז בתמוז יום עצוב לעם ישראל "י

  בו נשתברו הלוחות מעשה ידיו של האל

  בו בוטל התמיד שבהקרבתו היה מכפר 

  בו הובקעה חומת העיר שנבנתה על ידי עזרא הסופר

  ביתו של האל, בו הועמד צלם בהיכל

  הקדושה על ידי אפוסטומוס הצוררובו נשרפה התורה 

  

  אנו פה מתכנסים היום, אך לא בשל אלו

  ,עדיין היינו בוכים, וגם אם לא היו הם

  ב לבריאת עולמים"ז בתמוז התשמ"כי בי

  נלקח מאיתנו מחמד ליבנו ועלה בחטף למרומים

  בחור ענק ומקסים, אח וחבר, בן, יאיר שלנו

  .כי לקחו אלוקים, שהלך מעימנו ללא התראה

  

  אהוב על כל סובביו, לוחם ברמה, איש סיירת גולני

  דתי ציוני ועניו, מטובי בחורינו, מלח הארץ

  שראה את המשימה לפניו, הקרבה, שהיה סמל לנחישות

  כדי להחזיר את השקט לגליל ליושביו, שעלה ללבנון בחוד החנית

  שנלחם בחירוף נפש לכיבוש הבופור ששכל בקרבות חבריו

  מניחום המשפחות בפתע פתאום נגדעה מסכת חייו, מההלוויותוכשחזר 

  

  אתה סמל ומופת לעד לעולמי עולמים, יאיר שלנו

  כי היית אחד מהגדולים, ר"לחברים ולצוות פלס, למשפחה

  את חדוות החיים, לעולם לא נשכח את החיוך הכובש

  שהתכונן לצבא בריצה למרחקים ארוכים, של התיכוניסט השקט

  ה הטובים המצויינים'עם החבר, בטופ הסיירתשידע מקומו 

  יםחרהאזשמקריבים מעצמם כדי להגן על , שנותנים את הכל

  

  כאן אבא אמא שמוליק ונורית נפרדים, יאיר היקר

   שלום לך אומרים-מהחיים, מהסיירת, מבית הספר, וגם החברים מהקיבוץ

  .נשמתך זכרך ולבנו לעד לעולם אותך זוכרים, אך אל דאגה

  

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

 

 -נר זיכרון        

  )ה"תשס(ל                                              " יום פטירתה של חברתנו עפרה שהם ז-אב'                          ג
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 "שעשו את העיקר טפל והטפל עיקר" 

 

שהתבטא , מעוררת ומציתה במשה זעם רב, בקשתם של  שבט ראובן ושבט גד להתנחל בעבר הירדן המזרחי

  :וזה לשונו, בהטחת דברים קשים בראשי שני שבטים אלה

ְוָלָּמה ְתִניאּון ) ז: ( ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו פֹהַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִלְבֵני־ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו) ו( במדבר פרק לב 

ּכֹה ָעׂשּו ֲאבֵֹתיֶכם ְּבָׁשְלִחי אָֹתם ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ִלְראֹות ) ח: ('ֶאת־ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעבֹר ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַתן ָלֶהם ה

  .."ִנֵעם ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנהְּבִיְׂשָרֵאל ַויְ ' ַוִּיַחר־ַאף ה) יג: (ֶאת־ָהָאֶרץ

  

  : מדברי משה ניתן להבין מספר דברים

  , בני גד ובני ראובן מבקשים להשתמט מהמלחמה עם יושבי כנען  .א

ובכך חטאם כחטא , בבקשתם הם עלולים להניא את שאר השבטים מעבור את הירדן ולרשת את הארץ  .ב

  ,המרגלים שהניאו את העם מלבוא אל הארץ

ולהשאירם , להעניש את ישראל כפי שהעניש את דור המדבר' ם הם עלולים לעורר את חמת הבבקשת  .ג

 .במדבר
  

  ?איך, "שעשו את העיקר טפל והטפל עיקר", נראה כי משה עמד על סדר העדיפויות המעוות של שני שבטים אלה

ְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ּוִמ "מתאר את שבט ראובן ושבט מנשה בזו הלשון ) פרק לב פסוק א(הפסוק בפרשת מטות 

  :"ְוִלְבֵני־ָגד ָעצּום ְמאֹד ַוִּיְראּו ֶאת־ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת־ֶאֶרץ ִּגְלָעד ְוִהֵּנה ַהָּמקֹום ְמקֹום ִמְקֶנה

 בכך רצה הפסוק לרמוז שעיקר עולמם של שני שבטים אלה הוא המקנה -במקנה וחותם  במקנההפסוק פותח

  .עושר ,ממון, הרכוש, כלומר

  " רים וחיבבו את ממונם וישבו להם חוץ לארץישהיו עש" כדברי בעלי התוספות 

  : לשונוומעצים יותר את אהבתם לממון וז) זתנחומא פרשת מטות סימן (המדרש 

 אלו -ולב כסיל לשמאלו ,  זה משה-לב חכם לימינו ' לב חכם לימינו וגו) "קהלת י(ומקנה רב זהו שאמר הכתוב  "

 שאמרו למשה גדרות צאן ,למה שחבבו נכסיהם יותר מגופן, ובני גד שעשו את העיקר טפל והטפל עיקרבני ראובן 

בנו ערים לטפכם , עשו את העיקר תחלה.אמר להם משה לא תעשו כך, כ וערים לטפנו"נו פה תחלה ואחנבנה למקנ

  .."ואחר כך גדרות לצאנכם

  

שהיא התכלית ,  הנמצאת בצידו המערבי של הירדן להם לוותר על נחלתם בארץ המובטחתמהאהבת עושרם גר

 ֲעָטרֹות ְוִדיבֹן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ְוֶחְׁשּבֹון ו לרשת בעברו המזרחי של הירדן אתוהעדיפ,  השנייה ליציאתם מארץ מצרים

  : ְוֶאְלָעֵלה ּוְׂשָבם ּוְנבֹו ּוְבעֹן

ים על נחלת אבותיהם ועל בני משפחתם דבר ממונם ורכושם עדיפ, ומתוך דבריהם למד משה כי מניעיהם פסולים

לכן משה התרצה רק , שעלול לגרום לעם רפיון וחוסר רצון לעבור את הירדן ולכבוש את ארץ ישראל המערבית

) יז: ( ְלַטֵּפנּוַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ִּגְדרֹת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ּפֹה ְוָעִרים) טז:(בזו הלשון' לאחר שהתחייבו כלפיו  וכלפי ה

: ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ִאם־ֲהִביאֹֻנם ֶאל־ְמקֹוָמם ְוָיַׁשב ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי ַהִּמְבָצר ִמְּפֵני יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ

ִּכי לֹא ִנְנַחל ִאָּתם ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ָוָהְלָאה ִּכי ָבָאה ) יט (:לֹא ָנׁשּוב ֶאל־ָּבֵּתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו) יח(

  "ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה

  

על אף הסכמתו של משה המדרש במדבר רבה מראה ששבטים אלה קיבלו עונש על שויתרו על נחלת אבות והם 

  .אלה שגלו ראשונים
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  : ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד"פרשה כב ז ) וילנא(מתוך המדרש 

זכה , מתנות נבראו בעולם זכה באחת מהן נטל חמדת כל העולם' ג, הלכה: ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד"

ורה  התבזמן שהן מתנות שמים ובאות בכח? אימתי, זכה בעושר זכה בכל, זכה בגבורה זכה בכל, בחכמה זכה בכל

 מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה  אתהוכן.. אינו כלוםם אבל גבורתו ועשרו של בשר וד

  ."לה מכל השבטיםי גלו תחגדול וחבבו את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל לפיכך

  .מיםולנכס לעצמינו נכסים רוחניים וגשמיים שהם מתנות ש, שנזכה תמיד לברור את העיקר מהטפל

אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו ' כה אמר ה) ירמיה ט: (כדברי ירמיה

  ..ה סופן להפסק ממנו"ומתנות אלו בזמן שאינן באין מן הקב' כי אם בזאת יתהלל וגו

  חגית לנדסמן

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

 -השבוע שחלף

  מובאיםחוויות ורשמים. 'שבת בירושלים'בנופש של ,  חתמו עובדי ענף המזון ובני זוגם תקופה-ביום ששי

  .בהמשך

מזל טוב לחתן בר המצווה ולמשפחה  . בביטחון ובעצמה'פנחס'ת עלה הראל לייכטר לתורה וקרא את פרש -בשבת

    .המאושרת

ל אחיה של חברתנו יוכבד "ו של הרב יהושע נויבירט ז אחר הצהריים הקדיש הרב ארי את שיעורו לעילוי נשמת

עסקנו . 80החל משנות ה,  שזוכה לתפוצה נרחבת וקבועה-  "שמירת שבת כהלכתה"א ומחבר הספר "גולד תבל

היות ועצם הפעולה היא אחת מאבות , בהנחה שלא מדובר בפיקוח נפש, בצדדים האם להתיר תפירת פצע בשבת

אלו של יפה לדיון מקצת מרזי המקצוע ושזרה אותם עם הוס, שה כאחות בעבריוכבד ששמ". תופר "- המלאכה

נפתח לנו צוהר לדמותו ודרכי מחשבתו של הרב נויבירט כפי שנחשף אליהם הרב ארי , באמצעות סוגיה זו. אחיה

הערותיו , ..)לא עניין פשוט(ההסכמות הרבות שקיבל הספר מאת גדולי הרבנים . במהלך ההתייעצויות עמו

בתוספת תיקוניו והשלמותיו , ) בשפה מקצועית-  אוירבךז"הגרש(אישיות של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך ה

מתחדש ,  תורמים רבות להיות הספר פופולארי- ובעיקר התייחסותו של הספר לנושאים הקשורים בעידן המודרני 

   . ומתורגם לכמה שפות

 80 -מאחר וחצתה את ה(שמטעמי נימוס לא נסגיר את גילה  חגגה בשבת זו את יום הולדתה -"בני עקיבא"תנועת 

 זכה במקום 'ניצנים'שבט . השבטים התחרו ביניהם מי יכין לכבודה את העוגה היפה ביותר).  שנים4כבר לפני 

 -להבדיל מאחרים שהשתמשו בהם למכביר, בריאה וללא צבעי מאכל' עוגת כלולות'הראשון לאחר שהציג 

  .מדווחת טליה וידס

מדינת "נושאי הפעילויות השנה קשורים ב. 'החופש הגדול'ל במתכונת " נפתחו הבתים הכוללים והמפ- ום שניבי

אנשי רווח ומקיפים כמעט , אנשי רוח, מנהיגות, והמצאות' אפים- סטארט, 'הקמת יישובים,  עלייה-כמו" ישראל

מדווחים על מוראל הולך , יע להםצוות ההדרכה והנוער המסי, הילדים. כל נושא המעורר בנו גאווה ישראלית

, הילדים שנהנו מאד! בתל אביב' לונה פארק'יריית הפתיחה לחופש הייתה בילוי מטעם בני עקיבא ב. ומתגבר

                     ..  שועדת חינוך דאגה לציידם והנשנושיםקרטיבים אולי בזכותם של ה.ראויה לציוןהעמדו בתורים בסבלנות 

 , עד כדי כך- חזרו מרוצות ומלאות חוויות ', טיול השנתי'המתפרה שיצאו ביום זה לירושלים במסגרת ה עובדות 

  ..  יפורסמו בשבוע הבא על הכתב והןשטרם סיימו להעלות אותן

 יורם קימלמן
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 דתעדכונים וחילופי גברי בועדת 

תודה על  .דת'  כמלווה לשיעורי שבת ושיעורים אחרים בו–בימים אלו מסיים עודד פרידמן את תפקידו  •

ואנחנו מאחלים לכינרת ולנו סמואל את מקומו תמלא כינרת . סעדשל  אופייה הרוחניהתרומה החשובה ל

 .החבורולהנות מלימוד תורה ב שםבשנצליח להת

את מקומו יתפוס בגבאות ,  הימן שמלווה את מנין מנחה בצהרים בשנים האחרונות ביקש להתחלףאחיה •

ולמשה , תודה לאחיה המסיים . נשמח לשיתוף פעולה מהציבור, משה אלון , 13:30על מנין של השעה 

 .לתפקיד בטיפה רעדהשנכנס 

מצמצמת בתקופה הקרובה את  ש קופלדבתוספת לחיה, ועדהושירה כהן נכנסה לתגבר את החלק הנשי ב •

 .תודה לשירה על שיתוף הפעולה .תפקידה

כדי , השנה באיכה ובקינות נכניס חידוש של שימוש בהגברה , באב המתקרב'  לקראת צום ט:פרומו •

 .מוזמנים מניני השדה להצטרף. להיטיב את השמיעה ומעורבות הציבור

אנחנו מעדכנים את רשימת השמות של '  שםלכל איש יש  '–' זיכרון החורבן' חודש –חודש מנחם אב  •

יפנו , לכן מצטרפים חדשים לקהילתנו המעוניינים להוסיף את שם יקיריהם, היקירים שנספו בשואה

 .והיא תוסיף אותו לרשימה, לנילי סלנט עם שם מדויק כתוב

, צליל,את שבת בזמר לקר'נקיים אירוע דומה של . בחג המשק' לקראת שבת'לאור ההצלחה של  ניגוני  •

אפשר להביא כלי . הפעם נשב במעגלים על הדשא ונשיר וננגן בצוותא. 'נחמו'בערב שבת קודש . וסיפור

פרטים . אפשר כמובן להזמין אורחים .מי שמוכן להוסיף בסיפור או דבר תורה שיפנה אלי, נגינה 

 .נפרסם לקראת שבת נחמוז "ולויקים ימדו

  .עד כאן להפעם

 ג גינזברבני

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להראל לייכטר

 !ויישר כח על הקריאה בתורה, מזל טוב לבר המצווה

 .הרבה שמחה ונחתשתזכו ל - איציק ולכל המשפחהללמתוקה ו

 לאדו פולק ולכל המשפחה, לשרה וליורם פולק

  נין-הנכד מזל טוב להולדת 

 בן לסמדר ולגדי אורן

 הזדמנות אחרונה

  ל" מיצירותיו של פיפקה ז– "רשמים וצבעים"

  ולקנות מוזמן לתאם עם חנוש שנון, ן לראות את התערוכהיכל המעוני
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 מאסיפת החברים האחרונה -  דוח המזכיר

  :כאשר על סדר יומה סעיף אחד בלבד, התכנסנו לאסיפת חברים, ביום ראשון בערב

  " על מנת להפוך את המטבח לעסק גדול להסעדהלאחריות עסקית משקית, הול קהילתיהעברת המטבח מני"

בעלת , י" מנות בחודש בעיקרן עבור קרן רשגיע לכמה אלפיוה, הלך וצמח בשנים האחרונות, נוענף הקייטרינג של

  .הזיכיון לתוכנית ההסעדה של משרד החינוך

משתי סיבות , את העברת הקייטרינג לאגף המשקי, שעופר כמנהל הקהילה מבקש לשקול, מזה למעלה משנה

  :עיקריות

  .שהקהילה לא אמונה עליהם, שראוי שינוהל בכלים עסקיים, מדובר בעסק לכל דבר ועניין. 1

שלא נכון שיתמודדו , יש להשקיע סכומי כסף, ולמצות את הפוטנציאל הטמון בו, על מנת לפתח את העסק הזה. 2

  .אל מול צרכים קהילתיים אחרים, על סכום תוכנית ההשקעות הקהילתית

 וזאת על מנת, בין אגפי ענף המזון השונים, הוחלט לבצע בשלב ראשון הפרדה חשבונאית, לאור בקשתו של עופר

,  את אותו פוטנציאל גידול,מתוך כוונה ללמוד האם אכן יש בו בקייטרינג, לבודד את הקייטרינג משאר הפעילויות

  .כפי שהמעורבים בו חשים

כי אכן יש היגיון בפיתוח העסק המדובר , ובסופו הגיע מרכז המשק להחלטה, התהליך של ההפרדה לקח זמן ארוך

  .לטובת הציבור כולו

על מנת שזה , היה למצוא לו מנהל מקצועי המצוי בתחוםינחוץ , ת להצעיד את הענף קדימהברור היה שעל מנ

שעוסק בדיוק בתחום הזה מזה ,  שנה18כך הגענו ליוסי סוסנה תושב מפלסים מזה . יוביל את המהלך קדימה

 את העסק שתאפשר לדעתו להכפיל, הציע תוכנית עסקית, יוסי למד את המערכת ובסוף הלימוד. שנים ארוכות

זאת בין השאר על פי ( שיש לייעד את אולם אשל כאולם האריזה של הענף , חלק מהתוכנית אומר. בתוך זמן קצר

כמו כן התברר ) מצב שבו הבישול והאריזה מתבצעים באותו אולם , שלא רואה בעין יפה, דרישת משרד הבריאות

בור להפצה בחמגשיות ולא ניתן יותר לגדול בשיווק עלינו לע, שעל מנת לקבל כמות גדולה נוספת של מנות לשיווק

  .שגם היא דורשת מקום לא קטן, האריזה בחמגשיות מחייבת מכונה מתאימה. בתפזורת

  :מתבססת על שני עוגנים, התוכנית העסקית של יוסי

  . מספר המנות המשווקות בסדר גודלתהגדל. 1

  .צמצום עלויות ייצור באורח שתואם את הידוע בענף זה. 2

  .  והנהלת המשק ראתה זאת בברכה רבה,יוסי אף ביקש לאחר הלימוד להיות שותף בעסק החדש

ומדוע נכון לפתוח , מרכז המשק אף הסביר מדוע נכון לנתק את הענף החדש מקבוצת סעד בהיבט הארגוני משפטי

   )20%( ויוסי סוסנה  ) 80%( ותהיה בבעלות של סעד , תעמוד בראש המערכתש, אגודה שיתופית חדשה להסעדה

על מנת למנוע , בין הענף לחדר האוכל" אמנת שירות"אנחנו חייבים לקבל , ברור היה שבמידה והמהלך יאושר

 והן, על כל ההשלכות שלו הן בהיבט המזון המוגש לחברים, ייפגע חדר האוכל שלנו, מצב שמשיקולים עסקיים

  .מחירים הוגנים וכדומה, אירועים, באשר לשוק שישי
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שאמורה להגן על הציבור בכל הקשור לתפקוד חדר האוכל שחשוב , לאור זאת עוצבה טיוטא לאמנת שירות כזו

  .ואמנה זו גם היא הוצגה והוסברה לציבור, לכולנו

גיוסו של , הבדיקה הראשוניתהציג חלופ את הדרך שנעשתה במהלך , באסיפה שיחסית השתתפו בה חברים רבים

עופר סקר את אמנת . נכון לצאת לדרך, המזכירות והנהלת הקהילה, וכן מדוע לדעתו ולדעת הנהלת המשק, יוסי

, כולל תוכניות עתידיות לפריצה נוספת, את הדרך שהוא מתכוון לפעול בה, ויוסי סוסנה הציג את עצמו, השירות

  .וזאת אחרי שהמהלך הראשוני יישא פרי

והן באשר , באשר לצורך בהכנסת שותף לעסק החדש, הן בדבר חלופה ראויה לאולם אשל, חברים שאלו והעירו

  .לדאגה לצוות שהוביל את המערכת עד כה

לצאת למהלך מתוך תקווה שאכן יהיה , המעורבים ענו לשאלות והערות החברים ובהצבעה הוחלט ברוב גדול מאד

ומאידך מבלי שחדר האוכל הקיבוצי על כל המשמעויות הקולינריות , חדבו משום תרומה עסקית חשובה לסעד מ

  .והחברתיות שלו לא ייפגעו

, שהצעידו אותו קדימה בנאמנות עד כה, בכדי להודות לכל עובדי הענף, חשוב לנצל את ההזדמנות הנוכחית

  .ולאחל לכולם כל טוב והצלחה

  .רכנוה יצליח את ד"ושהקב, מי ייתן ויתברר שהחלטתנו נכונה

  ברטבוקי

  

  

  

 הודעה ממרפאת השיניים

  .ר סימו"ביום שני תעבוד דיאנה בתור סייעת לד. אסתר בחופשה) מנחם אב'  ה–ט תמוז "כ (12.7 – 7.7, בשבוע הבא

  :במקרים דחופים אפשר להתקשר 

   או050-6492875לאביטל בכפר עזה  -

  .08-6257105דנט נתיבות -למכבי -

  .בתקופה זו אסתר תגיע למרפאה כרגיל). ט מנחם אב " כ–ח "י   (25.7-5.8:   בין התאריכיםר סימו יהיה בחופשה"ד

 קסון מזל טוב לחתונת הנכדה'לשרה ולדוד ג

 ל משה ציפורי"חמדת עב

 בתם של דנה והרב אוהד תירוש

 ליעל וליואב פרנקל 

  הבןמזל טוב להולדת

  קהילת סעד-שתזכו להרבה נחת
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 משולחנו של מנהל הקהילה

  נשימה ארוכה

  . עבור הצטיידות לצוות כיבוי האש שלנו ₪ 12,000זכינו השבוע לקבל תרומה נאה בשווי של כמעט 

על מנת , גייס מתנדבים מבית הכנסת ובני הנוער של הקהילה בקונטיקט, חיילת צבר- אביה של גבי, הרב סמואל

ועטור חליפות כיבוי , חבוש הקסדות,  התרשם מהצוות הצעיר והנמרץ,שבא לכאן לבקר,  הרב סמואל.לסייע לנו

, אף התנסה בעצמו בהפעלת מערכת הכיבוי שלנוהרב סמואל .   כיבוי שריפהמיומנות בתרגילשהפגין   ,מקצועיות

ל שלא נפקד מקומם של הצילומים וההסרטות מכל כיוון וכ, כמובן.  שכזכור הינה חדשנית ומבוססת על כיבוי בקצף

צוות מקצועי שנועד לתת מענה עד להגעת בשאכן מדובר כאן , ה מעבר לים'על מנת להראות לחבר, זווית אפשרית

שבעזרתן , )פ"מנ(שלוש מערכות נשימה פנימיות והתרומה תיועד לרכישת , גש ונלהבהתורם יצא נר.  כוחות הכיבוי

  . רב סמואל ולקהילתו תודה ל    .ניתן להתמודד עם כניסה לבית מלא עשן בזמן אירוע

, אומן, יפתו הרבה הוקם הצוותובדח, שהיה עד עתה  מפקד צוות הכיבוי, ניצן ברביץ" טפסררב  "-לרב אחרנודה גם 

אז ).  באזורדומני שאין צוותים ברמה הזו ועם ציוד כזה  בקיבוצים ומושבים. (ועומד הכן, ד במערכות מתקדמותצוי

" זמן ואש ותמרות עשן"שחלקם אף השקיעו , חברי הצוות, תנדבים עצמםנודה גם למ!!   תודת כולנו לניצן

  . ויודעים את העבודה היטב, באימונים שונים

שיתפעל את הצוות ואת כל מערך ציוד כיבוי האש בקיבוץ החל מהימים ,  זהו יואב פרנקל- כנס לנעליו של ניצןימי שי

   . הקרובים

  

  למתנדבים בעם

קבלנו כבר . י"כחלק מצח,  הדואר דפי הסבר על צוות רפואת החירום שאנו מקימיםלפני מספר ימים חולקו בתאי

,  נבקש שכל המעוניינים לקחת חלק-ערךכדי שנוכל לה.  ון לתרום ולהשקיעיש רצ. מספר מעודד של תשובות

  ). 7מספר (נא לשים בתא דואר מנהל קהילה . יזדרזו בהחזרת השאלונים, בקורסים השונים וכדומה

  

  באילנו משנה לשנההדר 

זוכה שהמשפחה שמלווה אותו מתגוררת כאן לא מעט שנים , אחד ממפעלי החינוך היפים שלנו, משפחתון הדר

ובמקומם , אלעד וחווה  רובין עוזבים אותנו בקיץ זה. פעם בכמה שנים ישנה התחדשות. עד התחלפותה, ברציפות

. והטיפול המסור בכל צרכי המשפחתון, השקעה האדירהכאן המקום להודות לאלעד וחווה על ה. תגיע משפחת גלס

אני יכול לומר , על העבודה החינוכית המיוחדת כל כך הנעשית בין כתלי הבית) ולא מספיק קרוב(כמי שעוקב מקרוב 

-בעיקר בשילוב של ילדי המשפחתון במערכות החינוך הפורמאלית והלא. שהתקדמנו בכמה תחומים  חשובים מאד

יישר כוח . ומתקיים כאן שבת אחים גם יחד, ף לראות איך ילדי המשפחתון משולבים בחלקם הגדול כי.  פורמאלית

וחוזרת צפונה , משפחת רובין גדלה עם המשפחתון. גם למשפחות המארחות שהינן חלק משמעותי  מהווי הילדים

  . ה ונוחה ככל שניתןקליטה נעימ,  ונאחל למשפחת גלס. תודה גדולה ועצומה  לכם.  לחיק שאר בני המשפחה

  

  ופרי חדש וברכת שהחיינו

לקליטה " חיצוניות"מתוכננות להגיע אלינו שלוש משפחות . הקיץ מביא איתו את המשפחות הנקלטות הבאות

משפחת גבריאל :  כמו כן שלוש משפחות של בני קיבוץ). ומשפחת שקלאר, משפחת עקיבא, משפחת פרוגס(לחברות  

נאחל לכולם שיכו .  לחר) פרידמן(ונתן וחני , ניבושקמה י) מאיר( משפחת לירן, בבת בינינו שכבר מסתו-ואיילה וייזל

  . יקלטו בנעימיםיו, שורש במהרה

ניפרד מהם מעל גבי ואנו  עוד , נפרדות מאיתנו במהלך החופש) מהגרעין(ואיציק ופז דרור , משפחות עודד וחן פרידמן

  . העלון באופן מסודר בהמשך החופש
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  למחיר החשמל "  איה פלוטו"ר בין הקש

מניית החשמל נסמכת על קריאת החברים מידי חודש . ומשודרת אלחוטית למוקד, מניית המים היא אוטומטית

 טרחה - שיטה ישנה זו מגרעתה בצידה).  השקעה גדולה -עד אשר נקנה יום אחד מונים חדשים אלחוטיים(בחודשו 

 משפחות 40 -  ל20באופן קבוע יש בין .   החודשית ולהעביר לבאה גלקטנטונת של כל משפחה  למלא את הצריכה

 איןממש דומני שממש .  אי נוחות ובזבוז זמן,  צורך להזכיר פעם אחר פעם, הדבר יוצר עיכוב. שלא מבצעות זאת

ראה וי, מידי חודש בחודשו, כממונה על מילוי הדווח לכלל ציבור החברים, ישים כל אחד עצמו לרגע.  הצדקהלכך

 מספריית הילדים למדנו שמי שמתעכב בהחזרת ספר משלם קנס קטן של כמה שקלים על כל . כמה תסכול יש בכך

היום לפי בנוי הביתי  תשלום  החשמל ,כזכור.     אין כמעט כלל בעיית החזרת ספרים-וראה איזה פלא, יום איחור

רים חאנו שוקלים להגדיל למא.   16₪ - כה שלעמלה קבוע+צריכההכמות : מחירי חברת החשמל על פי שני מרכיבים

אולי יביא להתייחסות רצינית יותר  על פי ניסיון הספרייה זה . נוספים ₪ 10-את העמלה באותו חודש בבדיווח 

  .  בפעם הבאה

  

  דירה נאה

חבל על "אני נזכר בדברי חכמינו , ל" זאני נדרש לנושא שטיפל בו חיים אפשטייןעת , לא מעט פעמים במהלך היום

  ". דאבדין ולא משתכחין

, אולם גדול ורחב ידיים. באופן המרחיב את הדעת, לפני כשלושה שבועות  הסתיימה בשעה טובה הרחבת בית שקמה

העבודה הסתיימה זמן רב אחרי שהחל התכנון הראשוני לפני למעלה . ושירותים קרובים, עוד מרחב מוגן גדול ונגיש

אלא מרחב ציבורי גדול שישרת את בית שקמה ,  לא תוספת חדרים- ההגדלה לאחר שסוכם כיוון.  מחמש שנים

תהליך ארוך ומורכב מול ביטוח לאומי על , ישיבות אין מספר עם האדריכל.  החל חיים בטיפול בנושא- כמרכז יום

, ניםטיפול בהיתרי בניה מול הועדה המקומית שמעו, ) מהעלות40%- כ(מנת לקבל תקציב נדיב שהעמידו לרשותנו 

הרחבת בניין עדיין , אלמלא נחישותו והתמדתו האין סופיות  של חיים. ועוד ועוד, ריצה הלוך ושוב לפיקוד העורף

אני מקווה . ל לא זכה לראות את פועלו מוגמר"לצערנו חיים ז. ובמקרה הטוב הגיגים על הנייר, היה בגדר מחשבות

בקרוב יטופל הנוי .  ע להוקיר את המאמץ האדיר שהשקיענזכור ונד, יום-וכן החברים הנהנים מכך יום, שכולנו

  . והמקום יחזור להיות פנינה כשהיה, מסביב

  

  ...)וגם קצת בלגן(ילדים זה שמחה 

בשנים האחרונות אנו עדים ללא מעט וונדליזם ברחבי . ציף נושא כאוב שאליו אני חשוף באופן תדיראני רוצה לה

, ין לי תאור אחר לתופעות כמו שבירת חלונות בכיתות בית ספר הישןאך א, השתמשתי במילה חריפה. הקיבוץ 

פיזור וקשירה של מגבונים לחים על , פריצת ארון השירות בחניית הקלנועיות, ל"שבירת קיר גבס במפ, פריצת דלתות

 זה -חברים... ועוד ועוד,  הרס שנגרם לעיתים במשק חי, בלגן גדול כמעט בכל  שבת בבניין חדר האוכל, הקלנועיות

  !!!קיים אצלנו

תופעת . מדובר במשהו יותר רחבכנראה אבל לצערי .... ילד אחד שעושה הכלאולי זה  לנחם עצמי בכך שאני מנסה 

גם שמירת ההורים בשבת בשעות הקריטיות לא מצליחה .  השוטטות קנתה לה מקום  בתרבות הפנאי של ילדינו

יש לא מעט הורים המחנכים את ילדיהם ). שהיא חשובה ביותרכ אני חושב "אעפ(לכסות את כל השעות המתות 

. ומטמיעים בהם את הגדרות האסור והמותר, בבית בשעות הללומקפידים על הימצאותם , ות ברוריםלגבול

הם לא תמיד באמת . ולא לוקחים אחריות במידה מספקת, המתסכל הוא שעדיין ישנם הורים שלא מקפידים על כך

?  למה תמיד מאשימים אותו? מי אמר לך שזה הוא: " לא פעם תגובתם היא!.   ומה עושה ילדםיודעים היכן מסתובב

  "..זה הילד של השכן שעשה, ק הסתכלהוא בכלל ר

הבעיה היא שלרוב איננו , ברור שהורים יידרשו לשלם על נזקים. שות מעבר להתרעה  חוזרת ונשניתמה ניתן לע

  , אנו רק זועקים בכעס בכל פעם שקורה אירוע כזה? ואיננו יודעים מי עשה מה ומתי, לשי משטרהפועלים כב
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 -הבעיה נכון שאנו מצפים שועדת חינוך תפתור את ..יומית- שבועה קצרה חד". ים האלהלנער את ההור"ונשבעים 

 –הילדים :  אך בואו לא נתבלבלאיני סבור שועדת חינוך פטורה מלעסוק בנושאים אלה..  הילדים בגיל חינוךהרי

.  אלא על הורים" קיבוץ"וכיוון שכך האחריות היא לא על ה. הם ילדי הוריהם החיים בקיבוץ. כבר אינם ילדי הקיבוץ

  !?האם ניתן לומר מילים מפורשות יותר

  

  פינת  הסיפור לפני השינה

שוודאי כבר ,  סיפור הפריצה לכלבו- שיהסיפור הרא. כולם סיפורי גניבות. הפעם לצערנו הפינה מלאה בסיפורים

בעלי חזות כמו של (עת הופעלה האזעקה בכלבו נראו שני צעירים , כשבוע וחצי באישון לילהלפני . שמעו עליו כולם

..) שלוש בלילה(האזרחים הטובים שהסתובבו בשעות הללו  . בורחים ונעלמים בין השיחים)  ה מהכספונט'החבר

הגנבים פתחו את דלתות הכניסה החשמליות . למזלנו  לא נגנב דבר...  הללו חמקו ונעלמואך, הזעיקו את כוחותינו 

לכלבו הם לא פרצו : ימס בונד למיניהם'לחובבי גקלקלתי . .למשל קורקינט (שלא תיסגרנהוהציבו חפצים כדי , בכוח

ווה שלמדנו חלק מהלקחים אני מק...). ואגדות נוספות...  כדי שלא יהיו עקבות רגליים,  הקורקינטלערכובים 

זה להעביר לסירוגין את סידור הרכב שעושה , כנראה, אחד הלקחים שלא נצליח ליישם.  (הנדרשים ונצליח ליישמם

  ...!)אם המל רק היה שם..ל הכלבולמחשב ש, המל בשעות האלה

  

חלק גדול .  נגנב כסףשגילו שמארנקם בבית, ומכאן לסיפורים האישיים של  כמעט  מניין  חברים  רובם מבוגרים

עד שאינך פותח את התיק . אין בלגן בבית. אין סימני פריצה. שיטת הפעולה כנראה דומה.  מהם בסוף שבוע שעבר

כרגע עדיין לא .... אתה לא יודע כלל שמישהו הקדים אותך, שאותו החבאת במדף אחרי הבגדים, שבו הארנק

אם , ובכלל!!    היזהרו , חברים. משטרה קיבלה תלונות חברינוה. הצלחנו למצוא חוט מקשר אמיתי בין כל המקרים

   ..נקווה שלא נפתח מניין שני..  כדאי שתבדוק מייד במוצאי שבת,עוד לא בדקת  את הארנק שלך

  שלומי עפר

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

 

  אחי אנוכישומר

 

שהם לא , "חסידי אומות העולם" שנות הוקרה ל50נפתחה ביד ושם תערוכה לציון , ימי בין המצרים, בימים אלו

, לאירוע הוזמנו נציגים מהסגל הדיפלומטי.  יהודים שהצילו יהודים בימים החשוכים של מלחמת העולם השנייה

היה לי ברור " שומר אחי אנכי"לפתיחת התערוכה כשקיבלתי את ההזמנה . ניצולי שואה ומשפחות של מצילים

, יש לי מחוייבות אישית ומוסרית לזכרם של אלו שסייעו לנו הילדים ולדודתי למצוא מקומות מסתור, שמקומי שם

גם אחי דוד ובת . בריחה והסתתרות, או שפתחו את ביתם ואת ליבם לאמץ אותנו באותם ימים אפלים של הרג

  . הסיבהדודתי שרה הגיעו מאותה

  

מנתה את כל העושים , דור-יהודית שן, פתחה אוצרת התערוכה: בטקס פתיחת התערוכה נשאו דברים מספר אישים

התערוכה מציגה תופעה היסטורית מרתקת בה : "ר יד ושם אבנר שלו ציין בתוך דבריו"יו. במלאכה ואת התורמים

המבקר בתערוכה ייחשף לבחירות המוסריות של , ייםאדם יחיד מחליט ללכת בניגוד לזרם ומתוך סיכון גדול מציל ח

שהוא ייחודי , "חסיד"ר מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו התעכב על המונח "יו". אותם חסידי אומות העולם

התרגום . ואלה שעשו לפנים משורת החוק בימי חוקי השואה נקראים כך, לשפה העברית ופירושו לפנים משורת הדין

כניצול וכפסיכולוג דיבר על תחושת , שלמה ברזניץ' פרופ. כי אין למילה ייחודית זו תרגום" צדיק"לשפות זרות הוא 

  אלה . אצל בני האדם קיים בנוסף לצו הזה גם שיקול הדעת והרגש, הפחד המצויה בכל בעלי החיים ומצווה לברוח
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חודשים ואף , שבועות, ימים, ה נמשךשהחליטו להציל יהודים החליטו בכל רגע מחדש להדחיק את הרגש הטבעי וז

  .אחרי הדברים ציפיתי בדריכות לראות את התערוכה. שנים

שום דבר לא הכין אותי להפתעה שמוכנה לי עם הכניסה לתערוכה ולהתרגשות שתלווה אותי לכל אורכו של הסרט 

". זה אבא שלי, אוי: "צומהומיד בכניסתנו לאולם קראתי בהתרגשות ע, הייתי עם בת דודתי שרה ברוכי. הראשון בה

ד שהיה רבה של קהילת פירנצה באותם "מעל המסך ממול ניבטו אליי פניו הטובים של אבי הרב נתן קאסוטו הי

. שהוכר רק לאחרונה כחסיד אומות העולם, על ידו על המסך תמונתו של הקרדינל אליה דלה קוסטה, ימים קשים

אבי יזם את .  את פעלו של דלה קוסטה להצלת יהודי פירנצהעמדנו מחובקות בהתרגשות וצפינו בסרט המתאר

משפחות או , הקשר ביניהם והקרדינל יזם פעולה נמרצת של הצלה ותיווך בין המנזרים לבין אבי להסתרת יהודים

הסרט מתאר את סיפור הצלתם של . ואכן ידוע שמנזרים רבים בפירנצה הסתירו יהודים. בין כותלי המנזרים, ילדים

, סיפורם נושק ממש לסיפורנו ואף אם לא ידענו זאת בעבר אין ספק שאנחנו. י במנזר'יפיצ'פצלדי משפחת שני י

ולעוד אנשים , קמפניינו חבים  את חיינו לקרדינל דלה קוסטה-ל  ואנחנו חמשת ילדי קאסוטו"דודתי חולדה ז

    .חבל שהוא זכה להכרה זאת רק אחרי מותו. שהושיטו לנו יד בימים קשים אלו

  

באמצעות הסרטים הציגו .  דקות10 עד 8התערוכה כולה מתקיימת בחדר חשוך ומוצגים בה חמישה סרטים בני 

 יחד עם עיצוב התנועה התערוכה. המציאות איתה התמודדו המצילים והיהודים כאחד את המורכבות שלהבמאים 

כאמור תערוכה בנויה ה. מיבחלל מעבירים את הדרמה והמורכבות של מעשה ההצלה בחלל שהפך למיצב דינ

  חולקת כבוד לאנשי כמורה מכל הזרמים הנוצריים שנקטו עמדה ובחרויאה: מחמישה סיפורי הצלה מרכזיים

 מספר את סיפורם של יהודים במנוסה "גג בבורות ובעליות, במרתפים" ".בצל הצלב"  -  בסרטלהציל יהודים

 מציג את גורלם של "פרידה ושוב פרידה".  במסתיריהםמוחלטת שהוצע להם מקלט במסתורים צפופים תוך תלות

 מספר את סיפורם הנורא של מי ששילמו בחייהם על "שמו נפשם בכפם". האבודה ילדים שהוסתרו ונושא זהותם

מעט . לעתים של המצילים והמוצלים כאחד,  ניסיונות הצלה אשר הסתיימו ברצח–ניסיונות ההצלה שלהם 

ית על פעולותיהם הביורוקרטיות והחליטו לקרוא תיגר על הממונים עליהם מופיעים האמיצים שלקחו אחריות איש

    ".האומץ לסרב"ב

אך מציגה בעדינות ובמקצועיות את , יש בה רק אותם חמשת הסרטים, מצומצמת מצד אחד, התערוכה מרשימה

והלא כל אחד הוא , מישראלשהצילו כל אחד ולו נפש אחת ,  מדינות שונות47 אנשים גדולים מ 24.811סיפורם של 

אני נסעתי מתוך מחויבות אישית למציליי ויצאתי . היא מכובדת ומכבדת, אני ממליצה לבקר בתערוכה. עולם מלא

  .                                                                          נשכרת ובהתרגשות גדולה

 עברון-שושנה קאסוטו     
  

 
 !ים את מחסן הטיוליםאנו מחדש

 ..)ואתם מפנים מקום בבית (

  ..כפות גדולות ועוד, מחבתות, סירים גדולים: ולכן אנחנו זקוקים לכלי מטבח כגון

  ' משקל המיועד לבני אדם וכדו, אמצעי תאורה, אמגזיות , וכן לבלוני גז בכל הגדלים

  ..כיםזה הזמן לעשות סדר בבית ולהיפרד מאותם דברים שאתם לא ממש צרי

  -המעוניינים להעביר את החפצים שברשותם ואינם בשימוש 

  0526446930 -  מוזמנים לפנות בכל עת לניצן לנדאו

 תודה
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 בירושלים המזון ענף שבת

  .שבוע לסוף זוגם בנות/ובני הענף עובדי כל יוצאים לשנתיים אחת

 של ראשונה קבוצה יצאה, סודרו לשבת המזון ענף של ההכנות שכל לאחר.  ירושלים על הבחירה נפלה הפעם

 את פגשנו ציון בשער). יותר מאוחר למלון ישירות הגיעה שנייה קבוצה. (ירושלים לכיוון זוגם בנות/בני עם עובדים

 היהודי הרובע על המלחמה "לסיור ויצאנו, )השבת כל לאורך אותנו שליוו (אשתו ורותי הורוביץ קובי המדריך

 מרהיבה בתצפית היה המסלול כששיא ח"בתש שהתרחשו האירועים בעקבות וסיירנו שמענו, "ונפילתו ח"בתש

  . המערבי והכותל הבית הר על

 כיד היו והארוחות סעד ברוח התנהלו התפילות .לשבת להכנות לחדרים והתפזרנו ומרוצים עייפים למלון הגענו

 קבוצה התכנסה הסעודה ולאחר, יצחקוב של מפיו תורה דבר שמענו שבת בערב. שבינינו הטבחים לדעת גם, המלך

  .ירושלים על לספר וחברים חברות של קטנה

 קריה " נוסף לסיור יצאנו, ומנוחה מנחה תפילת ולאחר עופר של מפיו תורה דבר שמענו בשבת הצהרים בסעודת 

. הכנסת בגן והמנורה הכנסת, באדר שיך ,לנחלאות מבט, המשפט בית, החוץ למשרד מהמלון סיור" רב למלך

  .מלווה אותנו בכל פינה בסיור" נלך' שמחתי באומרים לי בית ה"כשהמזמור 

ת ענף המזון בכלל ושלוחלהיכנס בסעודה שלישית נשא אבי  דברי תורה והתייחס גם למצב החדש אליו עומד 

  .בתקופה הקרובה, המטבח והקייטרינג בפרט

י כלל "שנבחרו ע(הפעם נבחרו שלושה עובדים "  עובדים מצטיינים"כבכל שבת שכזו נבחרים מבין עובדי הענף 

  ).העובדים וההנהלה

הפעם ) אלא בגלל ריבוי המצטיינים, לא בגלל שקשה למצוא(, אירית נשאה דברים וציינה כמה קשה הבחירה

  .ויעקב פרידמן) עובד שכיר במטבח(נריה , איציק דדון : נבחרו כעובדים מצטיינים

דוגמא . (לעובדים המצטיינים ניתנה תעודה ושי צנוע. ה נרגשת על הבחירהבצור, כל אחד בתורו, המצטיינים הודו

  ).א"ניתן לראות על שולחנו של יעקב בח

  .ניםכמה נפלא לראות ענף הבוחר לציין את עובדיו המצטיי, טקס זה הוא תמיד גם מרגש וגם משמח

וגם ליפא הוסיף כהרגלו משחקי מילים וקישר את פעמי , נו אלי קראוס את השירהבכל הסעודות הוביל מיודע

  .יתה זו שבת מגבשת וחשובה לעובדי הענף ערב צאתו לדרך חדשה  ה.לענף המזון, משיח

 לאה הלפרין

  
 -לחבר מועדון   

 )שעבר משבוע להודעה תיקון( 

   .הקיץ חופשת למשך המועדון על אחראית תהיה פראווי אפרת

  .קבוע ת/מועמד למצוא נשמח

 א"מש


