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  שבת בה ואמרת אשים עלי מלך ככל הגויים אשריוירשת ו..כי תבא אל הארץ"

  ).ד"י, ז"דברים י" ( סביבותי

   –  מתקבל בהבנה'ככל הגויים' מלך  עליורצון העם להמליך

  ).ו"ט.." (שום תשים עליך מלך"

  

  .'כל הגויים' אסור שינהג כ –'מקרב אחיך'גם אם הוא , המלך עצמו, אולם

   עלול לגרום לעם לאבד את זהותו הוא ,למלכים אחריםבהתנהגותו  להידמות אם ינסה

  )'כ" (..לבלתי רום לבבו מאחיו: "אחיוומורשתו ולהתנתק מ

  

  ) בפרשת השבועעיון(
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   חגית קאופמן – תורניתאחות  

    ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  5.13  טלית/זמן תפילין   19.11   הדלקת נרות

  9.25  ש"סוף זמן ק  19.20'        ב14.00'    אמנחה

  19.25←19.29  שקיעה     ערבית  

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

       8.30   'שחרית ב

  19.15  וערבית מנחה  11.30   קידוש

  19.47  צאת הכוכבים  17.40,    13.30מנחה              

  20.10  ערבית   17.10    'דור לדור'לימוד 

               -רב שיעור ה
  והד תירושא

  18.00      

  8.00  שחרית נוער   20.06   צאת השבת
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 יהודית דמוקרטיה

 שהדמוקרטיה אומרת אחת גישה. לדמוקרטיה גישות שתי שיש מלמדים, אזרחות הספר בבתי מלמדים כאשר

 כן ועל, המושלמת השיטה את מצאנו לא עדיין זו הגיש פי על. לאדם הידועה גרועה הפחות השלטון צורת היא

 הגרוע המשטר אולי היא הדמוקרטיה "יל'רצ'צ וינסטון של וכהגדרתו, הדמוקרטית השיטה את לקבל עלינו

 בת שיחה הוא הדמוקרטיה נגד טוב הכי הטיעון "ענה הוא מדוע אותו וכשאלו." ממנה טוב משטר אין אך, ביותר

 ויצירת סכסוכים ליישוב כדרך" הרוב הכרעת "על היא ההתמקדות זו הגיש פי על  ."הממוצע המצביע עם דקות 5

 ערכי את גם לאמץ יש אלא טובה ממשל שיטת רק לא היא שהדמוקרטיה, אומרת שניה הגיש. קונצנזוס

  . אדם זכויות של ארוכה רשימה ועוד הדת חופש, הביטוי חופש כמו, הדמוקרטיה

 אפשר שאי לפי "המצווה ששורש מסביר הוא מלך מינוי במצוות, הפרשה על החינוך ספר את קוראים כאשר

 אדם בני שדעות מפני גזרותיו ולקים ותוומצ לעשות האחרים על ראש מביניהם אחד שיעשו מבלי אדם בני לישוב

 הבטול מביניהם יצא כך ומתוך, הדברים מכל דבר לעשות אחת לדעה לעולם לםוכ יסכימו ולא מזה זה חלוקין

 פעם, עולם של בעסקו ויעסקו יצלחו למען רע ואם טוב אם מהם אחד דעת לקבל צריכין כן ועל, בפעלות והאסיפה

  ." גמור בטול שגורם המחלקת מן טוב זה וכל, ההפך ופעם רבה תועלת וחפצו בעצתו ימצא

.  מדינה לנהל גרועה הפחות הדרך, "משילות חוק "של סוג הוא מלך שמינוי הוא , החינוך ספר של מדבריו היוצא

  הממשלה ראש אני – ברק אהוד לשעבר הממשלה ראש וכדברי (גרועות לעיתים שלו ההחלטות אם אפילו כי

  . הפעולה מן רע שהוא פעולה לחוסר גורמות ומחלוקות רבים שדיונים הרי, )לטעות וזכותי

 מלך או (במלך דווקא מצווה יש האם. יהודית במדינה למשול יש כיצד להוכיח בניסיון נשברו רבים קולמוסים

 עלינו ולכן בכיפה כיום המושלת הממשל צורת היא הדמוקרטיה שמא או? השבוע בפרשת שנאמר כפי, )המשיח

  ? אותה לאמץ

 למצב שנוגע מה כן גם הם המלוכה שמשפטי כיון, מלך שאין שבזמן הדברים נראים מזה וחוץ "כתב קוק הרב

 יש מלך דין בישראל שקם שופט וכל. בכללה האומה ליד המשפטים של הזכויות אלה חוזרים, האומה של הכללי

 זו דעה לפי). ד"י אות ד"קמ תשובה כהן משפט" (הכלל להנהגת שנוגע למה ובייחוד המלוכה משפטי כמה לעניין לו

 להכניס כדאי אולי, הדמוקרטיה בעזרת ביותר הטובה בצורה לשלוט יכול והעם לעם חזרו שהזכויות מכיוון

 במהלך שהשתכללו והפסיקה הדיון ובצורת במקורותינו הנמצאים יהודים ערכים, שלנו הדמוקרטית לתרבות

  ?הדורות

 בעד כנסת חברי עשרה כאשר, שעובר חוק או? ריקה במליאה הנואם כנסת חבר היא אמתית דמוקרטיה האם

 זאת שהגדיר כפי או? במליאה והצגות צעקות היא אמתית דמוקרטיה האם? במליאה היו הם רק כי, נגד ושניים

 שיש לי סיפר הממשלה- ראש כי אם; בכנסת לנאום אמריקני נשיא עבור נדירה זכות זוהי "בכנסת בביקורו בוש

  ." נתון בזמן במליאה מדבר בלבד אחד אדם לשמוע וזה - יותר הרבה נדיר דבר

, פוסק ם"הרמב. חלקם רק ולא נוכחים להיות צריכים הסנהדרין כל אבל, הרוב הכרעת את מקבלת אכן ההלכה

 האם.  השני את אחד לשכנע ומנסים נוספים אנשים ממנים להכריע יכולת הדין בית מחברי לאחד אין שאם

 ובאמת עמדה נוקטים שלנו הכנסת חברי היו אם ודמוקרטית יותר טובה בצורה מתקבלים היו לא חוקים

 נפשות דיני "אומרת סנהדרין במסכת הגמרא? מהמליאה הרחקות או סיעתית משמעת ללא לשני אחד מקשיבים

 בר רבא. רב על תענה לא - , "ריב על תענה ולא: "קרא אמר פפא בר אחא רב אמר? מלי הני מנא. הצד מן מתחילין

   חרבו את איש ויחגרו! חרבו את איש חגרו: לאנשיו דוד ויאמר): "ה"כ' א שמואל: (מהכא יוחנן' ר אמר חנא בר
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 הצד מן יושבין, בחכמה הקטנים: הסנהדרין מושב שכך: ישראל תפארת בעל ומסביר". חרבו את דוד גם רויחג

 ואחר, דעתם שיאמרו, הצד מן שיושבין הקטנים מן מתחילין. וליתן לישא באמצע יושבים והגדולים ומכאן מכאן

  .  הגדול אומר כך

 לשפר יכולה הדין ובבתי המדרש בבתי שהתפתחה דיון ותרבות יהודיים ערכים עם דמוקרטיה של אמיתי שילוב

  ". לגויים לאור "אותה ולהפוך הישראלית הדמוקרטיה את

 עקיבא יניב

  

  

  

  

  

  

      

 -זיכרון נר      

  )ה"תשל                                 (ל"ז סימון רבקה בתנו של פטירתה יום             -אלול' ז                        

  )ה"תשס                       (ל"ז) זיוון (ברטוב לאה בתנו של פטירתה יום             - אלול' ח                       

 )ח"תשנ                                  (ל"ז ברט ציפ חברתנו של פטירתה יום             -אלול' ט                       

  

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

 -שחלף השבוע

 ומאירת מרשימה במצגת הפעילות סיכום: בתכנית. 'אילן קייטנת 'ל הסיום מסיבת נערכה -שעבר חמישי ביום

- ' נתיבות -פיצה סוף סוף 'מתנת פיצות..ו לעציצים שהפכו ממוחזרים בקבוקים בעזרת יצירה פעילות. עיניים

  .בהמשך הדיווח על ומור לספיר תודה. המסורים, והטכני החינוכי הצוות מאנשי כמה מדווחים

 נצפו ההורים בין. ילדים – הורים משותפת בפעילות תקופה סיים סלומון מרי של בהדרכתה לקרמיקה החוג גם

  .ממש של יצירות ידם תחת שהוציאו אבות שני אף

 לחברי תודה. וצבעוניים ידידותיים פלסטיק מתקני -  הפתעה הדשא על חיכתה בבריכה המתרחצים לקטנטנים

  . מופלאה ידידות של המשכה על המצביעה, המקורית המתנה על עלומים

  

  ברנסקי ליהונתן

  אביך במות באבלך אתך

  ל"ז דוד

 סעד קהילת
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 הברכה'. החסידות ברוח השבוע לפרשת ומעניינת מקורית פרשנות, סמואל כנרת של בשיעורה שמענו  -בשבת

 הקשור יותר הרבה עמוק רובד מציגים אלא, המצוות קיום כנגד' ועונש שכר 'של מערכת מבטאים אינם -'והקללה

 אותו ומתקן העליונה שליחותו את ממלא יהודי כאשר היא ביותר הגדולה הברכה. "בעולם האדם של בשליחותו

 שבעים בכל ועמל עובד שהוא המיוחדת שליחותו את מתקן אינו אם היא והקללה. לעולם ירד שבעבורו עניין

 התנאים בכל ויתבונן שיראה..לפניכם נותן אנכי ראה "–? שליחותנו ומהי ייעודנו מהו נדע וכיצד..". שנותיו

 לפרשת מסלונים' הר - "לעולם ירד זה שבעבור סימן זהו - ביותר עליו מתגבר הרע שיצר הדבר..אותו הסובבים

 גם. בחיים ייעודנו למציאת המצפן את בעבורנו ומהוות משמים מתנה הן הרעות המידות שדווקא נמצא. ראה

 המוסיפים הקטנים בפרטים ולהיאחז לב לשים כדאי – ומשעממות מונוטוניות בעבודות גם. לטוב תכליתו – הרע

 לחלון מבעד הניבט היופי את מתארת היא בו', ברכה '- שקד נעמה של שירה את כנרת ציטטה לסיום. לחיים טעם

           ?   בידיים עצמנו לקחת הזמן ומתי. 'סוף לה שאין שנואה מלאכה '-כהגדרתה המהווה הכלים הדחת בזמן

     . 'ודעת טעם טוב 'ב השיעור סיקור על אש לענת תודה  - !" היום".. 

 הוזכר לא אך, בתורה הנרמז" ' ה יראה אשר המקום "- בעולם המיוחד המקום על שמענו ארי הרב של בשיעורו

" 'ה יבחר "– עתיד בלשון השימוש גם. דוד בתקופת העיר כיבוש לאחר רק, קדושתו מפאת והתגלה במפורש

 נצטווינו, מאז. השבטית לטריטוריה מחוץ נשמר ומיקומו פתוחה המקדש ימוקם היכן ההחלטה את השאיר

 והמקדש ירושלים של לעתידה ובאשר. שני מעשר מעות באמצעות גם' בעולם המיוחד מקום 'ב ולשמוח לעלות

 אנו הזה ובקצב –' אומרו בשם דבר 'שהביאו הימן ואיתן גינזברג לבני תודה. הבא בשיעור נעסוק  -   ?השלישי

  ..לגאולה בדרך

..) כדרכה (ומקוריים מרעננים בדברים פתחה גייבל עתר. אלול חודש ראש מסיבת במועדון נערכה -שלישי ביום

 החיובית והשפעתם ובנתיבות בירוחם התורניים והגרעינים הישיבות על סיפר דוד הרב. הנוראים הימים לקראת

 בני בו מצב יצר, הערים בשתי החינוך מוסדות בזכות שנוצר השיפור. הערים בשתי המקומית האוכלוסייה על

 זיכרונות העלה גורן יעקב. מכישוריהם ותורמים בו גאים, הולדתם במקום לגור חוזרים, והתקדמו שיצאו המקום

.. לאווירה  נכנסנו וכבר' הסליחות אדון': הפיוט לשירת הקהל את יעקב עורר, סיום לקראת. בירושלים מסליחות

 זו בהזדמנות. חדשים חברים הצטרפו ואליה חודש של פגרה לאחר פעילותה את המקהלה חידשה, ההנצחה בחדר

 במקביל. ולהצטרף להתרשם השירה לחובבי מומלץ. בערב שלישי יום בכל נערכות המקהלה שחזרות נספר

 לעצמאות  צאתם לרגל - ונבונה נכונה כלכלית התנהלות בנושא הרצאה ב"י לבוגרי לייכטר מתוקה העבירה

" אופקים ומרחיב מעניין היה.. "הבנקים בין ובעיקר! שוק סקרי ולערוך הצעה כל היטב לבדוק: ועיקרה כלכלית

  .צימבליסטה אלישי -הכלכליים כתבינו צעיר מדווח

 קימלמן יורם                                                                  

 

 !תודה

 דיווח קיבלנו ערב בכל. נהנה הוא כמה עד לתאר קשה .הנכדים בקייטנת שחר בננו השתתף שבוע לפני

 לקיבוץ שלו והקשר ההיכרות את חזקה שהקייטנה גם ניכר להנאה מעבר  .היום פעילויות על נלהב

  .גילו ולבני

 ההתמדה על וכבוד הערכה הרבה. שנה מידי" מרים "שהקיבוץ מפוארת מסורת הנה הנכדים קייטנת

  .הקייטנה הובלת על ומירב לשלומית גדולה ותודה.וההשקעה

 עמי אל ושרית שמקו
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 ...ן"קצת על קייטנת איל -..." תודה על כל מה שנתת"

 

).  במספר16(גם השנה התברכנו בקייטנה רבת חניכים ". ן"קייטנת איל"כמידי שנה אנו זוכים לקיים את מצוות 

  הצטרפו אך בשל ריבוי החניכים, )ועד למסיימי שירות' מכיתה ט(בקרב המתנדבים נראו בני נוער רבים מקיבוצנו

המדריכים השקיעו את נשמתם והדבר ניכר על פניהם של . אפרת ומרכז שפירא,  בני נוער ממעלה גלבועאלינו

 מור ,ון לנדאו ואת הצדדים האחרים ניהלנו אנחנובן צי!!! ל- ו-ד-בגאת צידה הטכני של הקייטנה ניהל . החניכים

  . אורן וספיר חביביאן

  

פעילות של מכוניות , גל מתופפיםמע,  בחוות החמורים בנס ציונה ביקור-ת וביניהןו הקייטנה כללה תוכניות מגוונ

  .משחק מטמון ברחבי הקיבוץ ועוד, "אוטוספיד"רוץ על שלט מ

  

!  לכל המדריכים ולצוות הטכני שמילאו תפקידם מעל למצופה   בראש ובראשונה!תודה גדולהזה המקום לומר 

  ! הגדילו ראש והיו לצוות מאוחד ומגובש, היו מסורים

  

הן בהעברת פעילות והן בכל , לקינוח/4 הן בהבאת עוגות ופינוקים לארוחות -לכל מי שנתן יד ועזר גםתודה גדולה 

 !הקייטנה עברה עלינו בנעימים, עזרתם לנו המון והודות לרוח ההתנדבות ולביצוע הטוב !אין כמוכם !דבר אחר

הוסיפו , קיבלו את פנינו בחיוכים. במועדון לחבר שנרתמה להכין עבורנו קולנוע של ממש 'לכיתה חתודה מיוחדת 

  ".עידן הקרח"מורל ורוח לקייטנה ובחן חילקו לנו פופקורן והסריטו לנו את הסרט 

  

  -ם לכל התורמים לקייטנה נוספת מגיעה גדולהתודה ג

  

  !החניכים נהנו מאוד וכולם לקחו בה חלק". אוטוספיד"תרמה לנו את פעילות ה   רפת סעד-

  

.  תרמו לנו את היציאה לחוות החמורים-) של חיים זהבישתוא, חגיתבו עובדת ( בתל אביב ן" משרד נדל-

  .הכינו פיתות ונהנו משלל הפעילויות המוצעות ברחבי החווה, רכבו על חמוריםהחניכים 

  

כול לחפש בנוף רם ראה ימי שט. מו לנו את החולצות הזוהרות תר- )בעלה של ספיר, אביבו עובד  ( משק חביביאן-

  ...הקיבוץ חולצות בצבע צהוב בננה

  

  .הוצאות הקייטנהמ  גם העמותה העבירה לנו סכום שיכסה חלק- ן" איל-

  

 נהנינו גם מאולם אשל הממוזג והמרווח וגם מן האוכל הטעים שהוכן עבורנו –אוכל - מטבח וחדר ל גדולהתודה

  .בשפע

   

ה שלא "בע. שהיו זמינים במקרי הצורך..) 'ץ וכו"רבש,אחיות( אחרונה לכל המטפלים ואנשי צוות החירום תודה

  !שבת של מנוחה ואור,שתהיה לכולנו שבת שלום      ...נזדקק לעזרתם בשנה הבאה

                                                        

             יר                                    מור וספ                               
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 משולחנו של מנהל הקהילה

 

מאיטים את קצב הפעילות  הכללי , עם החופשות השנתיות של רבים מאיתנו, החום הגדול והמכביד של אוגוסט 

  . ראה להלן. וישיבת מועצה, עם זאת  נקיים בקרוב אסיפת חברים). וכדומה, החלטות, ישיבות(בתחומי הקהילה 

  

  הסדרי שמירה

תוך ניסיון לחסוך בעלות , ץ לנסות ולייעל את הסדרי השמירה הקיימים"רבשהנהלת האגודה  הטילה על ה

בעקבותיהם ,  ולמידהוהיא תבוצע לשלושה חודשי ניסיון, אושרה בהנהלת האגודה, התוכנית שהוגשה.  הגבוהה

  .נגיש הצעה עדכנית  לאישור אסיפת האגודה

    

   -עיקרי ההסדר החדש

אם לא בשער אז נידרש לשים ,  מקרה יש צורך בשומר בשכרבכל( של שומר שכיר -המשך שמירת יום  .א

  . 20:30-00:00: 'משמרת ב, 16:30-20:30'  משמרת א- צ ערב של חברים"המשך שמירת אחה  ). בגנים

  .21:00-05:00בין השעות ,ביטול שמירת שומר רכב שכיר  בשעות הלילה   .ב

תושב או עובד / באמצעות טלפון של חבר רקפתיחתו תהיה.   השער הצהוב הגדול ייסגר– 00:00בחצות   .ג

יסתובב עם הרכב סביב ) במקום לשמור בשער (00:00המתחילה ב' החבר במשמרת ג).    לענפים( ענף

 . 04:00הגדר וברחבי הקיבוץ עד השעה 

 מועד בואו של 07:00ל יחזור לשער  עד "ובתום השעה הנ,  ברכב– 04:00-05:00 החבר ימשיך  - 'משמרת ד  .ד

 . כירהשומר הש

תושבים כעבודה בשכר בין / יתוגבר מערך השמירה ההיקפית ברכב בידי חברים- ארבעה לילות בשבוע  .ה

 . 00:00 - ל21:00השעות  

, וכן ליד שער השדות, השערברכב השמירה יותקן  מסך צפייה של המצלמות שיאפשרו  צפייה בנעשה ליד   .ו

 . טוהכספומ

  .והתקנת מסך לרכב, יחה  הטלפוניתערכות הפתהתקנת מתסתיימנה לאחר שתקופת הניסיון תחל 

  

  ברוכים הבאים

גס ורוהילה וצביקה פ, )ליד בית הכנסת, בית סולומוןל(ציון ואיילה שיקלאר -השבוע הגיעו אלינו משפחת בן

  וכן  שלוש משפחות בני הקיבוץ   משפחת  עקיבאובנוסף , שתי המשפחות).  וון הסמוך למגורי התאילנדיםאלקר(

השתלבות , נאחל לכולן קליטה מהירה.  הינן הקליטה החדשה  שלנו לקיץ זה, שכבר הגיעו) לכר, הלוי-  וייזל,יניב(

  . טובה בתוך הקהילה  הגדולה שלנו

שעברו להתגורר בבתיהם ) יצחק(ומשפחת שלומי ,  למשפחת סולומון-"תתחדשו"נאחל ברכת בהזדמנות זו 

שווה .  הולכת ונבניתוד שתי משפחות  מסעד להתגורר בשכונה הבתוך כחודשיים תעבורנה ע.  החדשים בשכונה

  ! סיור שבת

  

  אבל צועדים קדימה, עקב בצד אגודל

עם זאת התקדמנו . בודאי לא כאשר  צריך לקדם תהליכים מורכבים, החופש כאמור אינו מהווה גורם מזרז

   : התקדמויות חשובות בנושא  ההערכות  לקידום הקליטה כמה , קמעא
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, אשר כללו גם פגישה ישירה עם שר השיכון, מאמצים מיוחדים של ראש המועצה  וגזבר המועצה -שתיותת  .א

 בשכונה' אישור לקדם הוצאת מכרז קבלנים לביצוע תשתיות סיום שלב בלמועצה הביאו לכך שהשבוע ניתן 

אישור חשוב עם   .!!שהתודתנו העמוקה  למועצה ולעומד ברא.  'ותחילת עבודות בשלב ג, )'רחוב הולנדי וכו(

יחלו  אנו מקווים שהעבודות בשטחו,  המכרז בקרובצאיי, שנכפתה עלינולסופה ההמתנה הארוכה  הגיעה , זה

 . במהלך הסתיו

חברת קורום .  הסכם עבודה  עם חברת קורום, לאחר עיכובים לא מעטים, סוף סוףחתמנו השבוע  -קורום  .ב

כך מציעים לעברת את השם של (בשכונת מנגו , של שכונת שקד' תנהל את תהליך הבנייה המרוכזת בשלב ג

ולקדם את החוזה , לבחור מנהלת בנייה,  הבוניםכעת יש להתארגן לכנס . ה"בעז, ובארץ הצבי) ו'בתי מנג

 .עדכונים יבואו). חבר בונה, קורום, קיבוץ(המשולש 

כרוכה בחתימה על הסכם   ש כידוע הצטרפות לחברות בקיבוץ המתחד-  הצטרפות לחברות-הסכם הקליטה  .ג

אנו נמצאים בשלב הטיוטות .  המסדיר את כל הנושאים השונים שבין החבר החדש לבין הקיבוץ,מפורט מאד

 .קדם לתהליך החברותתוגם כאן אנו מקווים שבקרוב יהיה לפנינו הסכם מסודר שבעזרתו נוכל לה.  האחרון

לכאלה אשר יבחרו בית (יניהם הסדרת הזכויות על הבית   ב- בטיפולהנמצאים ישנם עוד מספר נושאים מורכבים 

  .  אני מקווה שגם כאן נוכל בקרוב לסיים את ההליכים הדרושים). ולא בנייה חדשה, בקיבוץ

  

  ?ש"בתום חומ או -'עם סיום  יב: חדרים  לבני הקיבוץ

בסין , בית יוצאי צבא , גיוראבית (לקבל חדרים בקיבוץ , המעוניינים בכך'  בעבר נהוג היה לאפשר לבוגרי יב

היה ברור שכדי לאפשר , עם פרסום התוכנית לאחד דירות בקוביות עבור משפחות צעירות, לפני שנה ). וכדומה

 מסלולי סיוםעלינו לדחות את גיל קבלת החדרים למועד ', וכו. ל.ש/מספיק חדרים לבנינו החוזרים מהצבא

אך הנושא , בגין תוכנית ההשקעות המצומצמת שהוחלט עליה, תהתוכנית איחוד הקוביות אמנם הושה.  ש"החומ

ועדת קליטה סבורה שמכיוון שעלינו לאפשר קליטת .  נשאר בהחלט ראוי לדיון- מתי לתת חדרים אלה- עצמו

עלינו לדאוג למלאי דיור מספיק , ולאפשר להם מגורים בקוביות, וכדומה, בני קיבוץ שמתחתנים-משפחות צעירות

כבדי משקל אף , בדיון עצמו עלו נימוקים נוספים.  כן יש לדחות את מתן החדרים רק לבוגרי חומשול, לרווקים

לא נכון יותר שבנינו  האם , ל שבה נעדרים רבות מן הבית.ש/בתקופת הצבא:  נשאלה השאלה העקרונית-יותר

על , במגורים בביתווקא האם כהורים עלינו לתמוך ד?? )כמו בכל משפחה ומשפחה בארץ(יגורו אכן אצל ההורים 

 הדירות מספיק גדולות בדרך כלל מה עוד שכיום ?   יותר לבנינוולאפשר מגע קרוב ,  קשר משמעותימנת לחזק

הנושא הובא . רוב מכריע של חברי הועדה אכן סברו כך).  עשרים שנה-בניגוד למצב לפני עשר(לאפשר זאת 

לקבל חדר תה תמיכה רחבה לכך שבנינו יוכלו ייהגם בהנהלת הקהילה  ,סיבות אלהמ .להנהלת הקהילה

, אלה שכבר קבלו חדר על בסיס ההסדר הקודםש, כמובן. ולא קודם לכן, ש"עם חזרתם ממסלולי חומ, מהקיבוץ

  .ש ימשיכו להישאר בחדריהם"והינם עדיין במסגרת מסלול חומ

הילה וועדת הקליטה לדיון אנו נביא את המלצת הנהלת הקו, באסיפה) הרחוק אמנם( בעבר וחלט הנושא ה

  . באסיפה בקרוב

  

  . 19/8, אלול'  יג- האסיפה הבאה תתקיים ביום שני בעוד כשבוע וחצי -אסיפת חברים

, הנהלה ציבורית בענף המזוןבחירת , בחירת ועדת בריאות, צי שנתי משק וקהילה סיכום ח -יום משוערסדר 

  .. ועודחדרים לצעירים
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ים לא להניח מתבקש, בבת אחתומפנים כמות גזם גדולה  , עים עבודות גינון בגינת ביתםחברים המבצ -גזם ביתי

אשר , אלא לתאם מראש עם ענף הנוי, ) כפי שפרסמנו בשגרה, לקראת יום חמישי (את הגזם  באזור האשפתונים

  . שתפונה על ידו , יעמיד לכך עגלה צמודה לשטח

  

 עפר שלומי

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

 

 !ברוכים הבאים למשפחות שקלאר ופורגס שהגיעו אלינו השבוע

  

  .אביה משה בן ארבע ולוי בן שנתיים', עולה לכתה א6בארי בן : לאילה ובן ציון שקלאר ושלושת ילדיהם

" ד ועד"חמ"ומדריכת תוכנית , בבאר שבע" חן במדבר"מורה להיסטוריה ואזרחות באולפנת בני עקיבא , אילה

  .ד" הפיקוח להוראת היסטוריה בחממטעם

ומטפל ברפואה ) לימד גם בסעד(מורה ליוגה . במועצה אזורית שדות נגב+" 60מועדון "מייסד ומרכז , בן ציון

  .סינית

  .וגרה בדירת אשכול  ליד בית הכנסת" גרעין שובה" משפחת שקלאר הגיעה אלינו מ

  

  .               צי וגבע בת שנתיים וחציאלדר בת ארבע וח, להילה וצביקה פורגס ושתי בנותיהן

  .ח סורוקה"צביקה רופא מתמחה במחלקה פנימית בבי, ד ועוסקת בהוראה בתחום"הילה עו

  .פרידמן בקראווילות שליד המוסך' בירושלים וגרה בדירת מש" ראשית"משפחת פורגס הגיעה אלינו מקבוץ 

  .נו בקבוץאנו מאחלים לשתי המשפחות  השתלבות וקליטה נעימה אצל

  

  

  קליטה.                                                          מיכל וחברי ו

  

 

  "טיול משפחות קייצי" –תרבות מזמינה . ו

  .ליד ביתר עלית -נצא לטיול משפחות קייצי לואדי פוכין , בשבוע שבו מערכות החינוך בחופש והילדים בבית

  ..פיקניק משפחתי בבוסתן עין קובי ועוד, רחצה בבריכות מים קרירות, ת לאורך הוואדיהליכה קלה בין חלקות חקלאיו

  21:00 חזרה בסביבות 13:30 נצא מסעד ב20.8ד אלול "יום שלישי י

     !פרטים נוספים בדפי ההרשמה לטיול

 לדליה ולעמוס כוכבי

 ל נועם"לנישואי הנכד רחמים עב  מזל טוב

 בנם של אלי ואמיצה כוכבי

  אהרוני ולכל המשפחה ולליפאלגאולה, בני ולרחל גינזברגל

 איילת -מזל טוב לבת המצווה של הנכדה נינה

 'בתם של אורית ואשר רבינוביץ
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  אינס אריאל מספרת על עצמה-"אחת משלנו"

 ה יקותיאל'חיצ: ראיינה

 

ומגיל שנתיים עד גיל , אמי נפטרה לאחר הלידה. ילדותי לא הייתה קלה.  על המייןבפרנקפורט, 1930 - נולדתי ב

  . הייתי בבית יתומים יהודי–תשע 

  

מאמי אין לי , ממנה יש לי תמונה. בן שבעשנפטרה כשהיה , )חצי אח(אבי היה נשוי קודם לאשה שיש לי ממנה אח 

  .מנשה וחי שם הרבה שנים טובות-ל היה חבר קיבוץ רמות"אחי ז. אף תמונה ואף לא ניתן לי שם עברי

  

 שאשאר בפרנקפורט אבי שלא רצה. התחלנו להרגיש את אותותיה של מלחמה העולם השנייה... נחזור לעבר

  . לשוויץ ולאנגליה, ששלח ילדים להולנד, "פספורט- קינדר"  לשלוח אותי באמצעות ההתחיל לחפש לאן 

  

התחלתי . חיי שם לא היו קלים. אוווידבעיר הבירה מונט, ררו באורוגוואינשלחתי לדודי בדרום אמריקה שהתגו

 הפגישה אותי דודתי עם משפחה –מכיוון שלא דיברתי ספרדית . לעבוד מגיל צעיר מאוד וכמעט שלא למדתי

מאז התחלתי . וצרפה אותי לתנועה, 'עקיבא- בני 'היתה חברה ב,  בתם שהיתה בערך בגילי.שדיברה גרמנית

  .להרגיש יותר טוב

  

הייתי . ל"הוריו של יהודה רוזמן ז, עשרה עברתי לגור אצל משפחת הרב רוזמן-בגיל שבע. לא רוויתי נחת אצל דודי

שם הרגשתי הרבה יותר . מירה על הילדיםבעבודות הבית ובש, אמו של יהודה, ועזרתי למלכה, אצלם כשנתיים

עקיבא לארצות -בינתיים הוקם גרעין של בני.  בחדר אצל אשה יהודיה–עברתי לגור לבד , משהתבגרתי. טוב

 יצאתי עם הגרעין להכשרה של שנה 1949- ב.  בארגנטינה– ואורוגוואי ילה'צ,  ארגנטינה–אמריקה -דרום

 היינו מאוד. עבדתי עם הדבורים. יו לנו כמה פרות וכוורת דבוריםה. למדנו שם לעבוד בחקלאות. בארגנטינה

יחד עם משפחת הרב רוזמן שהיו ,  קיבלנו אישור ועלינו לארץ1950ובשנת .  מאדטובמלוכדים ומאוחדים והיה לנו 

שהיה קיים כבר ,  שלא נקים קיבוץ חדש אלא נגיע לקיבוץ סעד,אמרו לנו מראש. המדריכים שלנו בהכשרה

  .םשנתיי

  

שומר '  שהחליטו לעבור ל5וכשירדנו ממנה נשרו ,  חברים וחברות במטרה להיקלט בקיבוץ21עלינו על האוניה 

  .או לעיר, )קיבוץ גזית(' הצעיר

בחיפה לא נתנו לנו לרדת ולקחו אותנו . האוניה היטלטלה מאוד וכולנו חלינו. הגענו לחיפה אחרי הפלגה מפרכת

  . אחיה של אסתר זיוון-ל"ואת פנינו קיבל שלום שומן ז, תסירות למשאיושם הורידו אותנו ב. לנמל יפו

  ...עברית לא ידענו. היינו מאוד רעשנים ודיברנו רק ספרדית. בתחילה לא התקבלנו חברתית בסעד

כך נאלצנו ללמוד את . אך הוא לא הסכים לדבר עימנו בגרמנית, ל"  יהודה שלמון ז- היה חבר שידע מצוין גרמנית 

  ...שלא היו בו מכונות כמו היום והעבודה היתה קשה, גרנו בפחונים ובאוהלים ואני עבדתי במטבח. השפה

  

, ולאחר שלוש שנים, ל" הכרתי את בעלי לייבל ז– 1953בשנת . לאחר הקליטה התחילו חברי הגרעין להינשא

וסיה ומרוסיה הגיע לארץ לייבל ברח מהנאצים לר. אז החל השיפור בחיי שהפכו לטובים יותר. נישאתי גם אני

  . חיינו היו מאושרים. עד שהגיע לסעד, דרך סוריה באמצעות דרכון מזויף שהנפיק לו חבר הכנסת זרח ורהפטיג
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אחרי שיצא לפנסיה יצא ללמוד היסטוריה . לאחר מכן עבד בשער הנגב ולבסוף בסייפן, לייבל עסק בבנייה בקיבוץ

  .ושניהם היו תלמידים מעולים, עם חברו הטוב הפה

  

, ח קפלן ביום שישי כשהוא חולה"הבאנו אותו לבי.  חודשים7שנפטר בגיל , שנה לאחר נישואינו נולד בננו הבכור

  .ורק במוצאי שבת אמרו לי שהוא איננו, הוא נפטר בליל שבת.  אלה היו הנהלים אז–להיכנס איתו לא נתנו לנו 

כולם ספגו חינוך קיבוצי בתיכון . אחריו נלדה הבת שולמית ואחריה דני, מאיר, ניכעבור שנתיים נולד לנו בננו הש

  .במהלך השנים עזבו רבים מחבריי לגרעין ולבסוף נותרו מעטים .יבנה

  

יש לי עזרה בבישול . למרות זאת אני די מסתדרת לבד. כך ניידת ויש לי הרבה בעיות בריאות- היום אני כבר לא כל

כי זה חשוב מאוד לבריאות , אני הולכת לבריכה כל יום.  ויש לי עזרה של שעתיים בניקיון,בחמישה ימים בשבוע

 לאלמנים ולאלמנות החיים –אין מה לעשות , אני מרגישה הרבה בדידות. ואיכשהו מעבירה את השנים, שלי

  ...קשים

ואני מרוצה , ט התרגלתיאבל לאט לא, תחילה חשבתי שזה נורא. אני מרוצה ממצב הקיבוץ היום למרות השינויים

  .שהתהליך הסתיים בטוב

  

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

 ..ל"ל וחו"ימין ושמאל רק חו

לא פעם אני מתבקשת .  בחוץ לארץ" אוויר פסגות"רבים הם הנוסעים לנשום , בימים אלה של קיץ לוהט בארצנו

בדרך כלל העזרה היא בשיחת טלפון למלון או אכסניה . ארץ המגףלעזור כאשר הנוסעים שמים פעמיהם ל

ואני מנהלת שיחות טלפון בשפת אמי , "יש מי שיכול לדבר אתם בשפתם, יופי"שהאנגלית לא שגורה בפיהם ואז 

מידע שאני , לעתים מבקשים ממני מידע על מקומות ואתרים שונים שכדאי לבקר בהם. לטובת המבקשים

חברינו , מה מותר ומה אסור לאכול, יש שאלות שכמעט אינן נשאלות. כל שידיעותיי מגיעותמעניקה בחפץ לב כ

" הרב גוגל"בדרך כלל אין בעיה להשיג מידע דרך . מצטיידים בהמון אוכל כדי לא להתמודד עם השאלה הזאת

 ברור לכל יהודי מאיטליה. ומקבלים רשימה מעודכנת" מזון כשר באיטליה"מקישים מה שמקישים למשל 

עם "וזה לא ידוע לציבור הרחב וחשוב לדעת איזה לחם לקנות כדי לא לחזור הביתה  , שהלחם ברובו לא כשר

לא אכתוב כאן את ההגדרה המדויקת שכן . ר בני לאו"כמו שהגדיר זאת יפה ידידינו הרב ד" חזיר קטן בבטן

ובינתיים דרך צלחה לכל ". מילת הקסם"כשתצטרכו תפנו ואומר לכם את , בוודאי אף אחד לא יזכור בעת הצורך

  .המטיילים

 שושנה עברון                                                                                       

 

 :לצעירנו היקרים שהתחילו השבוע ללמוד בישיבות

 

.         עתניאל– יובל וייס   .עציון- ישיבת הר– דור אש.     ישיבת נתיבות– נתנאל אסולין   . ישיבת שדרות– צור וייזל

  . ישיבת ההסדר ירוחם– ונריה גינזברג.  עתניאל– יותם רועי

  

  .שתמתק התורה בפיכם ותהפוך עבורכם לתורת חיים, מאחלים לכם שנת לימודים משמעותית

  !עלו והצליחו ועשו חיל

  

 ש"צוות חומ


