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  תיקוופרשת בח                                      

  

  ).'ג, ו"כ.." (תי תלכוקׂאם בחֻ "

  

  ולאו דווקא ' הליכה'מדוע נושא זה של שמירת המצוות וקיום החוקים מבוטא בנוסח 

  '?החזקה בחוקים'או ' עמידה'בניסוחים כגון 

  

   מציין את -כביטוי לקיום התורה והמצוות ' ללכת בחוקי התורה' הרווח והשגור ביטויה

  .ייחודו של האדם

  האדם לעולם. תהליךאלא הוא מבטא , קיום התורה ומצוותיה איננו קיום של מצב מסוים

  כוח אל הפועל על ידי זה שהוא הולך בדרךאלא הוא מוציא מן ה, איננו בעל מציאות סטאטית

  .מפתח במעשיו את מציאותו, משיג, מסוימת והוא מפיק

  

  חוקי השמים והארץ הקבועים. מבחינה זו הרי הוא נבדל מכל המצוי בטבע ובקוסמוס כולו

  .ךּלֵ הַ ְמ ייחודו של האדם בכך שהוא , אין בהם הליכה והם אינם משתנים

  

  )'ישעיהו לייבוביץ- שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע:מתוך(

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

                                         

  הרב דוד:   פרשת השבועשעור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דורית רידר -אחות תורנית

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

      19.20'        ב14.00'    אמנחה

  9.09  ש"סוף זמן ק     ערבית  ושיעור

  19.35←19.32  שקיעה  6.45   'שחרית א

  13.15  )א"בחד('   אמנחה    8.30   'שחרית ב

  19.20  ערבית ושיעור, מנחה  11.30   קידוש

  19.54  צאת הכוכבים  17.40,    13.30מנחה              

  20.10  ערבית   17.15    'דור לדור'לימוד 

      18.00    שיעור הרב

  7.30  ס" בביהשחרית נוער  20.08    צאת השבת
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 אדם וקרבנות מוות עונש, ותמורה ערכים

 של ההקדשה בנושא עוסקת היא". ערכים פרשת "המכונה הפרשיה היא, ויקרא משחו את החותמת הפרשיה

 כל של" ערכו "את ומפרטת, עצמו את המקדיש אדם של במקרה פותחת הפרשיה. 'לה ונכסים בהמות, אנשים

 של הקדשה דיני מופיעים בהמשך). ח–א, ז"כ. (לכהן לתת יש, הנראה כפי, הזה הערך את). ומין גיל לפי (אדם

, בלבד זו ולא! אחרת בבהמה להמירה ואסור, שהוקדשה הבהמה את להקריב שחובה נאמר ושם, טהורה בהמה

 יוקרבו הבהמות שתי, כלומר –" ּקֶֹדׁש ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתֹו הּוא ְוָהָיה ִּבְבֵהָמה ְּבֵהָמה ָיִמיר ָהֵמר ְוִאם: "מדגישה התורה

  .)י–ט, שם(

 אסור וחומר שקל ונראה (אחרת בבהמה להמיר אופן בשום אסור בהמה מדוע השאלה את ומעלה, בולט זה ניגוד

 בספר הפסוקים מול מתחדדת זו שאלה. בעצמו" מוקרב "ולא, ערכו את משלם רק אדם אבל, )בכסף להמיר

 בעונש ונענש, רצח אדם שאם אומרת התורה שם. רוצח לנפש כופר לקיחת על האוסרים, )לד–לא, ה"ל (במדבר

 היה נראה, לכאורה. שלו הכספי בערך עונשו את להמיר פנים בשום ואסור, להורג האדם את להוציא חובה, מוות

  !מוקרב להיות יצטרך' לה עצמו את המקדיש שאדם

 חריף באופן נאבקת מקומות במספר התורה. הצליחה שהתורה כנראה, מהשאלה והזדעזעתם כאן עד הגעתם אם

 מתן בזמן באזורנו שהיו התרבויות גם וביניהן, רבות קדומות בתרבויות שרווחה תופעה – האדם קרבנות בתופעת

 האדם – בהמותב ולא רכושב מדובר לא. להקריב שאפשר נעלה הכי הקרבן הם אדם קרבנות, לכאורה. תורה

 ומקריבים כך סוברים היו שישראל מניחה, "אדם בני בלשון מדברת"ש, התורה, ולכן! לאלוהיו עצמו את מקריב

 את לעבוד פסולה דרך שזו ומבהירה, אדם קרבנות נגד זועקת היא לכן. במפורש כך על הוזהרו לולא, אדם קרבנות

  ! 'ה

 נפש כופר מדוע ולתרץ בתורה הענישה של במשמעות להרחיב המקום כאן ואין, בתורה קיים מוות עונש, כאמור

 בתפיסת התורה שעושה נרחב ממהפך חלק הוא אדם קרבנות איסור. מקום לזה אין' ה בעבודת אבל. אסור

 וכהני, מוות עם הקדושה נקשרה הקדומות התרבויות ברוב, כידוע. אותה הסובבות התרבויות לעומת, הקדושה

 האנשים, הכהנים! בחיים דווקא קשורה שהקדושה מחדשת התורה. ובמתים במוות רבות התעסקו הדת

  .למת להיטמא להם אסור, ביותר הקדושים

 ָעׂשּו ָׂשֵנא ֲאֶׁשר' ה ּתֹוֲעַבת ָכל ִּכי ֶהיךָ -ֱאלֹ' ַלה ֵכן ַתֲעֶׂשה לֹא: "לדוגמה, במפורש אדם קרבנות נגד יוצאת התורה

 עיקרון להדגיש לה חשוב אך, )לא, ב"י דברים" (ֵהיֶהם- ֵלאלֹ ָבֵאׁש ִיְׂשְרפּו ְּבנֵֹתיֶהם ְוֶאת ְּבֵניֶהם ֶאת ַגם ִּכי ֵלאלֵֹהיֶהם

  . אדם לקרבנות התנגדות היא העקדה פרשת של הפשוטה משמעותה שגם הטוענים יש. ושוב שוב זה

 את התורה מדגישה, השם עבודת של השונות ובדרכים בקרבנות רבות עסק שהספר לאחר, ויקרא ספר בחתימת

 עצמה הבהמה את להקריב החובה לבין, עצמו את להקריב ולא ערכו את רק לתת האדם של החובה בין הניגוד

 את להדגיש בא בהמה המרת איסור: הקרבנות בתורת יסוד עקרונות שני מלמדת זו חתימה. להמירה ולא

 – בקרבנות קריטית נקודה אותנו מלמד והניגוד. ה"לקב שייך שהוקדש מה – השם בעבודת ָּברצינות החשיבות

  .אחר אדם – שכן כל ולא, עצמו את להקריב לאדם אסור! וכל מכל פסולים אדם קרבנות

  

 עברון אביעד
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 -השבוע שחלף

 

בעקבות ההיענות . ולאריות בקהילתנושהולך ומאבד פופ" תרומת הדם"העלה הרב ארי את נושא  – בליל שבת

 לשלוח אלינו  להמשיךאם  שוקלבנק הדםקיבלנו התראה על כך ש,  בשבוע שעברהדלילה למבצע ההתרמה שנערך

בה נותן ' גמילות חסד'ביטוי נעלה ביותר של  תרומת הדם הינה .תועלת- כתוצאה מחישובי עלות, ניידת מיוחדת

 מול  ישירות היא בעזרת מנת דםהציל את חייו של החולההדרך היחידה ל, בימינו אנו.  ממש ומגופוהאדם מעצמו

  מבחינתנו וכל סירובשחייו בסכנהכ  בעצמו לפנינוהחולהיחס לכל תרומה כאילו עומד יש להתי ,לפיכך. בנק הדם

אך , כניס עצמו למצב של סכנה  אמנם אין חובה על האדם לה".לא תעמוד על דם רעך ": האיסורהוא בבחינת

  אשר אינם מספקים טיעון,ולשה חולפתחב או בחשש  מדובר לכל היותר!'סכנה'בתרומת דם אין כל מצב של 

לחזקים . יםולגבר.. לנשים.  לצעירים ולמבוגרים-   ננצל במה זו ונקרא לציבור הרחב. חיים להימנע מהצלתמוצדק

 ניידת - את התנאים המעולים להם אנו זוכים ונצל -  וכשירים לתרוםונים העומדים בקריטריולכל. ולמתחזקים

  . חייםוהצילעשו מאמץ קטן ו  !עד לפתח הבית

חיבר דובי גינזברג את הקשר בין שמיטה לבין הר סיני באמצעות הצד השווה ,  בשיעור פרשת השבוע-בשבת

קודם ניתנה התורה לכלל . כאשר בשני המקרים הפרט שואב את כוחו מהכלל, הכלל אל הפרט ההליכה מ- שבהם 

 , על ידי העםלאחר קבלת התורהרק . עד כדי כך שבזמן מתן תורה לאף אחד אסור היה להתקרב להר, עם ישראל

רקע היא אותו הרעיון נוהג גם בשמיטה המדגישה כי הק. יכול הפרט להתקדם באופן עצמאי במעלות התורה

   ."לשוב אל אחוזתו"יכול היחיד קודם נחלת הכלל ורק לאחר מכן 

האדם אינו מכיר  בעוד ,מניע מרכזי כ"מימוש עצמי"ל חתירהדובי השליך רעיון זה גם על תחומים אחרים כמו ב

  . מהכללכך שאת כוחו האמיתי הוא שואבב

 היא ריסון                   ,אחת מהן. ת השתיקהובמעל עסקנו "ג לחכמה שתיקהיסי"..- )'ג(צ בפרקי אבות "בשיעור אחה

.  מקסימאליריכוזהמובילה ל -ואימוץ תכונת ההקשבה  ,פיזור המחשבהידי  ל המביא-  דיבור האקטיבייצר ה

ישב בבית המדרש בשתיקה גמורה כשהוא מתחיל ! ובמשך שלוש עשרה שנה, מסתבר שרבי עקיבא אימץ שיטה זו

 עשרה שולאחר שלרק  על בוריו וספג והפנים אותו,  התמקד בחומר הנלמדאותה התקופהבמהלך . מנקודת האפס

  . ואף נפסקה הלכה כמותו, מתוך ביטחון עצמי רבי אליעזר-חלק ישירות על רבו ,  את פיו סוף סוףכשפתח, שנים

  

ר הם מהמובחרים "סחיילי הגד. זכינו לארח את הטקס השנתי לחיילים מצטיינים של גדוד סיור גבעתי -ביום שני

את .  וזו ההזדמנות להודות להם באירוח חםשבלוחמי החטיבה היושבים בנחל עוז ותופסים את הגזרה באזורנו

 דגלים רבים שהזכירו לנו שיש מי  קידמו,פני החיילים המצטיינים על משפחותיהם בדרכם לטקס שנערך במועדון

  .שדואג לביטחוננו בכל רגע

  

 הרב .ל"לאזכרה לרגל יום השנה לפטירתו של חברנו חיים אפשטיין ז,  בחדר האוכלל רב נאסף קה -ביום שלישי

אשר באה ממקור של חכמה ויכול היה , ל את מעלת השתיקה בה הצטיין"ארי שב והדגיש בין מעלותיו של חיים ז

  ).ראה לעיל" ( שתיקה–סייג לחכמה : "לשמש מודל לאמרה

  

 יישר כח .תמונות מטקס יום הזיכרון ואירועי חג העצמאות,  לחדר האוכל  קידמו את פני הבאים-ביום רביעי

   .שדואגת לא רק לבצע אלא גם לתעד, לועדת תרבות וחמי בראשה

חינוך (ד " כנס מנהלים ארצי של כל מנהלי בתי הספר היסודיים בחמ"מעלה החמישה " באותו היום התקייםב

 ).אחד מכל מחוז(ודות הצטיינות לשבעה בתי ספר מצטיינים חולקו תע, בחלק האחרון של הכנס ).ממלכתי דתי

   :ס נכתב"מנהל ביה, בתעודת ההצטיינות שהוענקה ליחזקאל .ת"ס דע"ס המצטיין במחוז דרום הוא בי"ביה
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 למנהל יחזקאל לנדאו, ת קיבוץ סעד"ד דע"ממ מוענקת בזאת לבית הספר ד"ל תשע"לשנה תעודת הצטיינות

על קליטת עולים מיטבית ועל התמודדות יומיומית , מידה משמעותית מוכוונת ערכיםל על ולצוות החינוכי

  ."עוטף עזה"ב

 יורם קימלמן

 

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

  

 אסיפה חשובה
  

  ,לחברים שלום רב

  

הבא עלינו יום רביעי שתתקיים ב, ים הקרובהכי אנו עומדים לדון באסיפת החבר, זה מכבר נמסר לציבור החברים

  .בהשקעה במפעל גזר חדש בסעד )21.05(לטובה 

  

והן , )כולל שדה ומכון(הן בשל מרכזיותו של ענף הגזר בכלכלת סעד , חשובים עד מאוד, וכן הדיון בו, הנושא עצמו

  . בשל היקף וגובה ההשקעה הנדרשת במפעל

  

דמנות לשמוע מפינו על הפרויקט וללמוד היטב את החומר הרלוונטי בכוונתנו לתת לכל חברה וחבר את ההז

במטרה לנהל דיון פורה ולענות על , מסיבה זו נערוך ערב הסברה לכל ציבור החברים. בטרם הדיון באסיפה

  .השאלות המתעוררות

  

  .ברבמועדון לח, 20:30בשעה , )19.05(ט באייר "י, ביום שני, את ערב ההסברה נערוך במועדון לחבר

  

  .נקווה ונאמין כי תבואו כולכם לערב הסברה חשוב זה,  נצפה-חברים 

  

 .חלופ ,להתראות                

 

  

  

 

 הזמנה

  

 שמחים להזמינכם', בשבח והודיה לה
   בתנולכבוד הולדת" לחיים"להרמת כוסית 

  ניצן

  ,"בחוקותי"פרשת , בשבת זו

  , ועד צאת השבת18:30 –מ 

  .אורן' ברחבת בית מש

  

 ,תרצה ובני אורן, י חביביאןספיר ואב

 'איציק אהרונוביץ, מרים ודודה זהבי 
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 ..תגובה על התגובות

  

, ם בפסחשהתקיי" אחרי עשרים שנה"לאור הפניות הרבות והדיון הציבורי הסוער שהתעורר בעקבות המופע 

  :חשבתי להבהיר כמה נקודות

 
, שאכן היתה בעיה טכנית משמעותית של חוסר איזון בין מקורות הצליל השונים על הבמה, התברר לי בדיעבד. א

  . המופע ובהנאת הקהלאשר פגמה מאוד באיכות

אין לנגנים שעל הבמה שום אפשרות לדעת בזמן אמת מה הקהל שומע ואם ישנן בעיות בסאונד של , לצערי הרב

 אחרת ושומעים ממערכת, זאת מכיוון שאנחנו יושבים מאחורי הרמקולים של הקהל, הרמקולים המופנים לקהל

  .ספציפי לכל נגןוהוא , ן בה שונה לחלוטיןיוושהכ, )מוניטורים(לגמרי 

  

גם כשמשבחים וגם , אני בהחלט מעריך ומודה על הנכונות והמוטיבציה של חברים לתת פידבק בצורה בונה.. ב

  . כשמבקרים

  

, הנות ממעט יותר פירגון הם אנשי הסאונד והתאורה שלנו ובראשם דותןימי שלעניות דעתי מגיע להם ל. ג

בשורה , י ובעיני.גם בשעות הקטנות של הלילה,  פשוט לאבמאמץ פיזי, שמשקיעים המון כדי לתת שירות

  .ברמה מכובדת ומהנה, בהחלט מגיעים ברוב רובם של המקרים לתוצאה מקצועית, התחתונה

כך הם פחות , ככל שהם עושים עבודה טובה יותר, שבמובן מסוים, האמתית של אנשי הסאונד היא" צרה"ה

  …מורגשים ולכן עבודתם מצטיירת כפשוטה ומובנת מאליה

  

 עבודת סאונד טובה מאוד במגבלות לדעתישם נעשתה ,  בית הספר כדוגמאאם לקחת את טקס יום הזיכרון של

בין השאר על תקלה מסוימת שלא (חלקן בנימה צינית , שי הסאונד שלנו להערותאנ" זכו"ובכל זאת , האפשר

  .נימה שמן הסתם לא תורמת למוטיבציה שלהם להקשיב לביקורת בעתיד, )היתה בשליטתם

  

, חדרי האוכל(אליים יבתנאי אקוסטיקה מאוד לא איד, חשוב להבין את האתגר הטכני הגדול של הגברת מופעים

קשה מאוד , מעבר לכך). כלי נגינה לא מקצועיים ועוד, נגינת תלמידים(ובמגבלות נוספות ) מהאולם הספורט וכדו

כמובן שאותו קהל גם מפוזר על פני האולם . לרצות את כל הקהל על טעמיו והעדפותיו בענייני עוצמות ואיזונים

  . במרחקים וזוויות שונות ביחס לרמקולים וכל אחד ממקומו שומע משהו מעט שונה

  

אם שני הרמקולים שמופנים לקהל הם שני קודקודי . שבו במרכז האולם: המלצה אישית למקדימים להגיע, אגב

ה יאני מבין את הנטי… "Sweet Spot"הקודקוד השלישי הוא מה שנקרא בעגה המקצועית ה , משולש דמיוני

 אבל זה ממש, להתנייד מדובר בחברים ותיקים שמתקשיםבמיוחד אם , לבחור את הקצוות של השורה הראשונה

  .אלי להאזנה מאוזנתילא המקום האיד

  

  .כאן ומול הבמה, תודה על ההקשבה

  

 רועי גולן
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 משולחנו של מנהל הקהילה

  

  ...מרגישים באויר

הם אינם דבר , רעמים וגשם אחרי יום העצמאות,  ברקים...מי כאן בעל הבית, מזג האוויר מתעתע בנו ומזכיר לנו

יודעים לראות את הטוב שבחיסכון במים ולא נותר לנו אלא , אנשי השדה והנוי. שבשגרה ומאתגרים את כולנו

  .גם אם היא ברכה משונה,  באהבהלקבל את ברכת השמים

  

  הדשא של השכן ירוק

הפורום מתכנס אחת לחודש ומהווה מפגש . ד"לפני שבועיים זכינו לארח בסעד את פורום המזכירים של הקבה

בכל מפגש אנו יוצאים לקיבוץ אחר ובעזרתם . מקצועי בעל חשיבות רבה לכל מזכירי הקיבוצים ומנהלי הקהילות

נבנית תוכנית עבודה ,  היועצת שמלווה את הפורום,ד וענת שריג"רכז החברה של הקבה, ורת האדיבה של אמיתי פ

בחרתי להציג בפני הפורום את ,  והפעם,בתחילת כל ביקור אנו מקיימים סיור לימודי בקיבוץ המארח. לביקור

את האתגרים בכריכיה ובמחלבה וסיכמנו בדיון שהציף , סיירנו במתפרות. נושא תעסוקת המבוגרים בסעד

 שאינם נמדדים בבחינה כלכלית ענפיםאלה ומתוך העיקרון של  תעסוקה הקהילתיים העולים מתוך מקומות 

וההערכה הרבה , שלא לומר התפעלות, ההתרשמות הגדולה. אלא קודם כל כפעילות חברתית קהילתית, טהורה

ה וחשוב היה לי להעביר את תחושות בהחלט חיזקה אותי בדרך הערכית שבחרנו ב, שנשמעה בדיון מצד אורחינו

  . הפורום לכלל החברים

  

  ...העולם התחתון

קו . אושרה השקעה מוקדמת לביצוע החלפת קו הביוב מתחת לבית סלע, בישיבתה האחרונה של הנהלת הקהילה 

לבית  וגולש לתעלה פתוחה בסמוך ,מציף לא אחת את בתי המגורים באזור, נסתם פעם אחר פעם, זה כידוע לכולנו

התגלה הקטע הזה , עפר כהונתו של  בבדיקות שנמשכו כבר מתקופת .המהווה מפגע תברואתי קשה, הספר

הקו עצמו נמצא ?  אלא מה . הוא חידוש הקו, לדעת אנשי מקצוע, והפתרון היחידי הנראה לעיןכנקודת הכשל

קיבל על , התכנון והתשתיותעם כניסתו לתפקיד ניהול , אליסף . ומאתגרת מורכבתתוהחלפו, מתחת לבית סלע

 מנפצים את הקו  ( טכנולוגיה חדישה הנקראת ניפוץעצמו לקדם יחד עם יואל את הפרוייקט והגיע לפתרון בעזרת

 מתוךאשר תילקח  ₪ 60,000מדובר בהשקעה של . ) בחפירה תת קרקעית מתחת לביתהקיים ומשחילים קו חדש

תצאנה הנחיות , לפני הביצוע בשטח. ואל על קידום הנושא יישר כח לאליסף וי. של הקהילהתכנית ההשקעות

   .'מסודרות לציבור בנוגע להפסקת מים וכד

 ! והשלכתם אל מערכת הביוב שהבעיה המרכזית בסתימות נותרה והינה השימוש במגבונים,חשוב לי מאד לציין

היא דרך " ים באסלהנשטפ"הכתובת . זו טעות לחשוב שהשקעה זו תועיל עם נמשיך לזרוק מגבונים לאסלה

  ...נתקעים בצינור, אך בהמשך הדרך, נשטפים באסלה, אכן. מתוחכמת של חברות המגבונים להטעות אותנו

  

  חדר הכושר...ועוד מהעולם התחתון של חדר אוכל

הצוות נולד מבקשה של . חדר כושר לישיבת התנעה ולתחילת עבודה לשהתכנס צוות ההיגוי והניהול , בשעה טובה

 תאפשר ,תקוותי שעבודה מסודרת וחשיבה שיטתית. מאידך , מחד ומהאמונה שלי בצורך לבזר סמכויותמרסלו 

 לאור העובדה , לצד ניהול כספי מאוזן ואולי אף יותר מכךהסימלי של המשאב הקהילתי החשוב הזכניצול מ

 חברי הצוות שנענו .לות בו גם ללקוחות חיצונייםישיון עסק לחדר הכושר וניתן לפרסם את הפעייום יש לנו רכש

תודה על ההתגייסות וראו ברכה . צבוק רידר וחמי פיש, בניה ברזילי, אתי קימלמן: לפנייתו של מרסלו הם

מחשבות ויוזמות בנושא מוזמנים לפנות לחברי , חברים שיש להם רעיונות...) חוץ מהכושר הגופני(בעמלכם 

  .הצוות
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  דיון בהנהלת הקהילההרהורים לקראת 

מאז זרמו הרבה מים בירדן והפרטנו כמעט את כל ? זוכרים שפעם לקחנו מצרכים חופשי במרכולית ובחדר האוכל

וטוב קרה לנו מאז שחשמל ומים עולים כסף  שמשהו יותר נכון ,לי נדמה? טוב או לא. השירותים בחצרנו

פינה קטנה שנותרה כשרות חינם לכל . בכסף מלאלמרות שהם מצרכי יסוד גם הם נרכשים , ומרגרינה וסוכר

גם " לעשות סדר"האירה את עיני לצורך , מתי הפועלת בנאמנות ואחריות במשרד. היא שירותי הדאר, דורש

, לאחר בחינה של הדברים לאורך זמן ומחשבות על פתרונות טכניים הולמים שלא יצריכו עבודה רבה. בנושא זה

 . ובצורה שוויונית לכל דורשבדרך המתאימה לזמננו שרותי הדאר לתצעה להפעאביא בקרוב להנהלת הקהילה ה

שמרכזת את ור מעל דפי העלון או לפנות לשחר חברים שיש להם מחשבות בנושא מוזמנים לשתף את הציב

  .  אילת ברנע ואיתי, המהלך יחד עם מתי

  

  בשורות טובות

ז "ה בכ"החתונה תתקיים בע. ל" לעמית ירון בחארן זינר הודיע על כוונתו להינשא בשעה טובה ומוצלחת •

לריבי וגרשום , מזל טוב לזוג הצעיר. הזוג מתעתד לגור בירושלים. בבוסתן באבו גוש) 22/09(באלול 

 !ההורים המאושרים ולכל המשפחה

ה אור "החתונה תתקיים בע. ל"חנן וייזל הודיע על כוונתו להינשא בשעה טובה ומוצלחת לשלוה לוי בח •

לרוזי ורוני , מזל טוב לזוג הצעיר. הזוג מתעתד לגור בקריית ארבע. בארץ קדם) 15/06(בסיון ח "לי

  !ההורים המאושרים ולכל המשפחה

  

  

  ! וקיץ טוב ובטוחשבת שלום

  נחום

  

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

  

 ???פריצה היתה

 

 הגיע...) משהו המוזר (הקיץ .פעם מידי שמתרחשות מים פריצות על אלא, וחלילה חס, פלילי מעשה על מדובר לא

 לחסוך מנת על רבים מאמצים עושים אנו. השיחים טפטוף של והן הדשאים המטרת של הן ההשקייה עונת ואיתו

  . הענף של הגדולות מההוצאות אחת והם כסף הרבה היום עולים, לכולנו שכידוע, במים

  

 לנו תעבירו, לה עדים שאתם מים פריצת כל ועל  לכולנו משותף יהיה לחסכון שהמאמץ במטרה אליכם פונה אני

 תודה - ) הנוי מנהל – סנדרוסי איציק(  052:3908041: ומספרש שלי לטלפון ישירות תתקשרו אם אשמח. דיווח

  ..הפעולה שיתוף על מראש

 בתחום שלו שניםה רב מהידע תרומתו ועל המקצועית עזרתו על, גולן לדוד להודות רוצה אני , זו בהזדמנות

 עם לחבר שהפך אדם פגשתי. התייעצות סתם או בעיה, שאלה לכל הפתוח הקו ועל הלב מכל נתינה על. הגינון

                                                                                .בשבילו שם נמצא הזדמנות שבכל גדל שבו למקום גדולה אהבה

  .כלה על תודה המון

 הנוי וצוות סנדרוסי איציק
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 :מאסיפותינו האחרונות

והוא בחירת רכזת חינוך , ובה דנו בסעיף אחד בלבד, התכנסנו בתחילה לאסיפת אגודה: רק פרשת אמו"במוצש

  .לתקופה מוגבלת עד לסיום הקיץ

במצב דברים . שיכהן בתפקיד החשוב הזה, וטרם הצלחנו לאתר מועמד מתאים,  חינוךת/לצערנו נותרנו ללא רכז

להמשיך במציאת , וזאת על מנת לאפשר לצוות איתור, לכהן בתפקיד עד סוף הקיץ,  לנדאוזה נעתרה עידית

  .ת מתאים לבחירה מסודרת לתפקיד /מועמד

  .ובחרה בעידית לתקופת זמן מוגבלת, א"האסיפה קבלה את המלצת מש

  .ותודה לעידית על נכונותה להתגייס למשימה, תודה לאורלי שסיימה את תפקידה

שמחנו לשמוע שרונית ברט . ר חדש"ובה שמחנו לאשר קבלת גרעין צב, לאסיפת חברים רגילהבהמשך עברנו 

, וכמו כן שהן גייסו בוגר מהמחזור הקודם, ממשיכות בשמחה לרכז את הפעילות החשובה הזו, קסון'ודניאלה ג

  .לשמש מדריך לקבוצה החדשה

  . שנים3קופה נוספת של לת, האסיפה אשרה למשפחת שפרה ודוד אסולין המשך תושבות בסעד

ן שרה את התיקויהאסיפה א". לשיוך פירות נכסים יצרניים" האסיפה חזרנו לעסוק במתווה ההסדר בהמשך

ולא כפי שהיה בהצעה הראשונה ,  ומעלה80קבוצת הגיל של בני ה שבו נתחיל בשנה הראשונה לזכות את , הקטן

ולהתחיל בפעימה הראשונה , בכוונתנו עתה להשלים את ההכנות הכרוכות בכך.  ומעלה70תחיל בבני ה לה

  .בשבועות הקרובים

בכדי לקבל ) משפחת חברי הקיבוץ ( לאסיפה זו זומנו כל בני המשפחה :  )7.5.14( באייר '  מיום ז5אסיפה מספר 

הן בצד ,  לעמוד בהרבה מטלותו על יכולות המשפחהוהשלכותי, על מצבה הכלכלי של המשפחה, דוח מלא ומפורט

  . להשקיע בפיתוח עסקיה לרווחת כולנווהן באשר ליכולות המשפחה, המשפחהשמירה על איכות ורמת חיי 

מפורט וחיובי על הביצועים הכלכליים , ואלו זכו לשמוע דוח) ?? למה ( לצערי הרב רק קומץ מבני המשפחה הגיעו 

ואכן בקשה זו , 2014למסגרת ההשקעות לשנת , הללו אפשרו לבקש את אישור המשפחההביצועים . 2013לשנת 

  .אושרה

 ."בסדר"ותפילה שגם השנה הנוכחית תהיה , תודה לממונה על הכלכלה יצחק חלופ

  ברטבוקי

 חיוב עמלות בגין העברת כסף 

  עד לחשבונות אחריםנחייב את החברים המעבירים כספים מחשבונות הבנק של ס , 2014החל מחודש מאי 

  .בעמלות שהבנק גובה מאיתנו

  הנהלת חשבונות

 ישי אברהם וברוריה גורן
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 ג בעומר" לקראת לכללי התנהגות בעת הבערת מדורות

 צוות כיבוי אש: מאת

  

  כללי בטיחות בהבערת מדורות

 ומכבלי חשמל עצים, במרחק בטחון סביר ממבנים, מיקום המדורה יקבע בשטח נקי מקוצים ומעשבים •

  ).אריאל סאסיתיאום עם ב(

  .י על המדורהיש למנות מבוגר אשר יהיה אחרא, 15במדורת ילדים עד גיל  •

ללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני גיצים ', סגורות'מומלץ לנעול נעליים  •

  .וגחלים

  . דליים מלאים במים למקרה של התפשטות שרפה או פגיעה בנפש2יש להחזיק בקרבת המדורה  •

  .יש להרחיק גזיות •

  .ת חול או מיםבעזר, של המדורה  מוחלט יש לוודא כיבוי, בסיום האירוע •

  אל תעשה

  .פעולה זו מסוכנת מאוד ועלולה לגרום לפגיעה בנפש!! להתיז חומר דליק על האש הבוערת/אין לשפוך •

חזיזים או קליעי נשק העלולים להתפוצץ ולפגוע ביושבים , אסור לזרוק למדורה הבוערת מיכלי תרסיס •

  .סביב למדורה

  .עלול להפוך למלכודת אש, סמוך למדורה  סגורים )מאוד דליקים(לא לישון בתוך שקי שינה  •

  במקרה של פגיעה

במידת ). 054-3181346 (וצוות כיבוי)0523934505( יש לקרוא לאחות תורנית, במקביל לפעולות הכיבוי •

  ).101(א "הצורך להזעיק את מד

ניתן להשתמש בשמיכה . שכב על הקרקע והתגלגל מספר פעמים!!. עצור ואל תרוץ, אם האש אחזה בבגדיך •

  .או במגבת גדולה כד לעטוף את הנפגע

  .ולהעביר את הנפגע לטיפול רפואי) לא קרח , מי ברז בלבד(במקרה של כוויה יש לקרר מיד במים  •

  . הכוויהאין להסיר או לתלוש בגדים חרוכים שנדבקו אל איזור •

 .יש לשטוף היטב עם הרבה מים קרים, במקרה של חדירת גץ לעין •

  

  

  

  

  :בקשו מהילדים לשמור מספרי טלפון חשובים בנייד
 

  )3505  קיצור( 3934505-052  -אחות תורנית * 
  

   054-3181346 –צוות כיבוי * 
  

  )3718  קיצור( 3968718-052 -) ציוד כיבוי חירום(רכב שמירה * 
  

ולהגן עם הידיים על הראש יש לשכב אם תשמע אזעקת צבע אדום  
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  לרגל בר המצווה של הנכד,פמןיומזל טוב לסבינה ק

 נדב קויפמן

 בנם של יצחק וענת קויפמן

 !תזכי להרבה שמחה ונחת

 ללאה ולאברהם ימיני מזל טוב להולדת 

 נינהה

 ,נכדה לגלית ולאבי מעוז

 בת לחרות ולאליצור מימון

יס מזל טוב ולנגה ולאיתי 

  הבתלהולדת

  שקד

  תזכו להרבה אושר ונחת

 קהילת סעד

 לאילה ולאהרון פורת

 נכדהמזל טוב להולדת ה

 בת לטלי ולברוך פורת


