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  2808'      גליון מס

  

  

  
                                          

  פרשת חוקת                                      

  

  .נגזר על מושיעם של ישראל שלא יזכה לבוא לארץ אלא למות במדבר, 'מי מריבה'בפרשת 

  . אלא בכשלון הדור שהוא הנהיגו,דלחטאו של משה לא היה במעשה או במח

   וכשלון הדור שולל מן המנהיג את זכותו על לא ניתן להינתק מגורל מונהגיו גורל המנהיג

  .המנהיגות

  

   כתוצאה מכוחות עליונים שאיןכאשר ספינה נטרפת בים וטובעת? משל למה הדבר דומה

  שאם לא כן. וסעיואין הוא רשאי למלט נפשו אלא לאחר הצלת נ, הקברניט אחראי להם

  .מחובתו לטבוע יחד עם ספינתו

  

  .דור המדבר נידון כולו לכלות במדבר ודין המנהיג נחרץ כדין מונהגיו

  

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

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

  

  יצחק שלומי :שיעור פרשת השבוע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חגית קאופמן -אחות תורנית         

   י מ י   ה ח ו ל  שבת  חקת
 04:39←04:41 טלית/זמן תפילין  19:30 הדלקת נרות

     19:40 '    ב14:00'   מנחה  א
 09:11←09:13 ש"סוף זמן ק 18:30 ערבית מוקדמת

 19:50←19:50 שקיעה 06:45  'שחרית א

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 08:30  'שחרית ב
 19:35 נחה וערבית מ 11:30  קידוש

     17:40    13:30מנחה              
 20:10 ערבית 17:15   'דור לדור'לימוד 
    18:00   שיעור

 08:00 )בצריף(' שחרית ב 20:28 צאת השבת
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 !'הלכתית-ישראלית שמיטה'
  

 בשנת לעיסוק, ככולו רובו, )ד"תשע סיון-אייר (האחרון הגליון את שהקדישה' עמודים 'עיתון מערכת עשתה יפה

 של מקום 'ישראלית שמיטה 'תפסה בגליון שנידונו השמיטה של השונים ההיבטים בין. ובאה המתרגשת השמיטה

 השונים וערכיה רבדיה על השמיטה רוח את להביא למטרה לו ששם מיזם של שמו הוא' ישראלית שמיטה'. כבוד

 העומדת וגם, בגליון מאמרים בכמה מוזכרת היוזמה. חקלאית חברה איננה שכידוע הישראלית החברה לכלל

 הנושא במאמר. הקרובה לתקופה המתוכננות הפעילויות את הקוראים בפני פורסת, קרמר עינט, המיזם בראש

 אפשרות ןבאי השמיטה רוח את לקיים הרצון על) יבנה (עופרן אילעאי הרב תמה'? ישראלית שמיטה 'הכותרת את

 והפירות הירקות עם נפגשת ישראל אוכלוסיית רוב, כאמור (ודקדוקיה פרטיה כל על למעשה הלכה אותה לקיים

 הרעיונות 'לאור ופעולות מעשים ועשיית, בחזית המצווה טעמי הצבת – לטענתו). החנויות במדפי לראשונה

 לחקור מעמיק אלא' למה'ב לעיסוק רב מקום נותן שלא ההלכתי לשיח מנוגדת' השמיטה בבסיס העומדים

  .'איך'ה שאלת בעקבות

  

 אין כאשר אבל, המנחים הרעיונות ולא והפרטים המעשים הוא ההלכתי העולם של שעיקרו הטענה היא נכונה אכן

 ולממש אלו רעיונות לפתח כ"חוא, להבין נוכל וכך בטעמיה נתעמק שלא מדוע, המצווה פרטי את לקיים ביכולתנו

 כוונותיו אחר להתחקות המנסים אנוש כבני המצוה טעמי אחר ריםהַת  את ומשווה מאשים אילעאי בהר ?אותם

 מרבית של לדעתם אבל, ציווי בכל התורה נותן כוונת את ומבין יודע שאני לומר מתיימר אינני. הבורא של

 החינוך ספר', הנבוכים מורה' (בכתביהם עליה לעמוד מנסים גם והם, מצווה לכל ונימוקים טעמים יש הראשונים

 להאמין מסרבים, ם"הרמב כותב כך, אלו אנשים". אנשים יש" בשם ם"הרמב מצטט דומה טענה). נוספים ורבים

 אם שהרי. התורה מציוויי אחד אף להטעים שלא מעדיפים והם, להית-א מצווה של טעמה להבין מסוגל אנוש שבן

 מורה( מחשבותינו אינן שמחשבותיו ל- הא מן איננה שהיא כנראה, בשכלו המצווה תכלית את לתפוס מסוגל אדם

  ):שוורץ מהדורת, לא פרק, הנבוכים

  

 כל ולאיסור לציווי תוׂשכל שלא ביותר להם רצוי. המצוות מן למצָוה טעם מתן להם שקשה אנשים יש
 ואין עליה לדבר מסוגלים הם שאין בנפשותיהם חשים שהם מחלה היא זאת את להם שמחייב מה. משמעות

 משום בהן ונצטווינו, זאת למציאות מועילות האלה המצוות היו שאילו סוברים הם כי. להביעה מיטיבים הם
 לו מוׂשכלת שאין דבר הן אם אבל. ׂשכל בעל של דעתו- ושיקול מחשבתו מתוך באו כאילו אזי, וכך כך

 מביאה אדם של מחשבתו אין כי, ל-הא מן ספק בלי באו הן אזי, תועלת גורמות הן ואין, כלל משמעות
  .מזה לדבר

  

 תהיה שהפקודה ככל. הטירונות בתקופת המחלקה סמל לפקודות דומה להי- הא הציווים עולם זו תפיסה פי על

 איננה היא אם הפקודה את לקיים מדוע. לחייליו המפקד שבין ההיררכיה ומתחדדת מתעצמת כך, מובנת פחות

 איננו הוא ם"דהרמב אליבא אבל, חשוב הוא ל- הא לדרישות לציית החינוך! אמר שהמפקד בגלל רק? מובנת

  :וכל מכל" אנשים"ה טענת את שולל עצמו ם"הרמב. המצוות קיום תכלית

    

 דעה לתת או באה אלה מצוות עשֹרה- ושלוש מאות משש מצָוה שּכל, שציַיּנו כמו פקס בלי העניין אלא
 מפני להזהיר או, טובה למידה לחנך או ֹעֶשק להסיר או, צדק משפט לתת או ,פסולה דעה להסיר או נכונה
  .המדינה הנהגת ובמעׂשי במידות, בדעות :דברים בשלושה תלוי הכול. גרועה מידה

  

 אפילו! כן (בשכלו ולהבין להסביר יכול לא שאדם המצוות ג"מתרי אחת מצווה אפילו אין – ם"הרמב לשיטת

 פורט הוא הספר בהמשך כאשר, המצוות למעשה ם"הרמב מונה עיקריות תכליות שלוש!). אדומה פרה מצוות

 את או, אותו מחנכת היא וְלמה, עליו לפעול אמורה צווההִמ  כיצד יבין שהעושה ככל. קבוצות עשרה לארבע אותן

 אבל', למה'ה בשאלת עוסק איננו ההלכתי השיחש הקביעה היא נכונה. יותר יעיל יהיה המצווה מעשה כך, החברה

  . ולכלל לפרט וערכים דעות, מידות להקניית אמצעי הוא ההלכתי העולם, ם"הרמב דברי לפי. הלכה הכל לא –
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 היישר ולקפוץ האמצעי על לדלג שיחליטו חברה או יחיד על נאמר מה. שכזו לתפיסה לארוב עלולה סכנה אמנם

 השבת ערכי לאור אותו ולציין, למשל, רביעי ליום השבועי המנוחה יום את להעתיק נוכל האם? ולתכלית למטרה

 הפרשיות בקריאת ולהמירה הראש ועל הזרוע על התפילין הנחת מצוות את לבטל נסכים האם? הסוציאלית

 של מעולמה' יוד של קוצו 'על לוותר יכול איני ואף מעוניין אינני? שחרית תפילת לפני בוקר בכל בהם הכתובות

 במהלך ישראל גדולי אותו שמילאו הרוחני מהעושר ההלכתי העולם את לרוקן חפץ אינני זאת עם יחד אך, הלכה

  . ואחרונים ראשונים, גאונים, אמוראים, תנאים, הדורות

  

 את להעמיק הוא רצוננו. ואיסור ציווי לכל להתייחס ונכון ראוי כך, הרחב הכללי לציבור הפונה זה מיזם ללא גם

 יסודותיה גיסא מחד אשר השמיטה תמצווב ראוי שהדבר חומרו קל. קיומה במהלך המצווה בתכלית סוקהעי

 לעולם מוחלטת מחוייבות .תהיה אשר הסיבה תהיה, בחסר לוקה בפועל קיומה גיסא ומאידך, ויסודיים עמוקים

  .הלכה זו –' ה דבר לקיום הנכונה הדרך היא להי- הא הציווי ביסוד המונחת המשמעות הבנת תוך ההלכתי

  

  ):יח, אורות הקודש א(ה קוק על חשיבות החיבור בין עולם ההלכה לעולם האגדה "נאים ומתאימים דברי הראי

  

והאגדה צריכה גם היא להערך בתכנית , ההלכה צריכה היא להתבסם מריח האגדה בשיעור מוטעם והגון
ועם זה יכפל כח , כתבניתה של ההלכה המאוששת, של משפטים קבועים והגיון מבורר ומוגדר, של קצב

  .שתיהן ורעננותן
  

  .רעיונותיה ומימוש מצוותיה על שמירה תוך' הארץ שבת' פני להקביל כולנו נזכה

  

 סט ארי הרב
 
 

 
 
 

 
                 

 

תמוז חודש  

..אזכרה אלה  

 

)ב"תשמ                                   (ל"ז וייס יהודה בננו של נפילתו יום -תמוז' ב  

)א"תשנ                       (ל"ז סימקין איטה חברתנו של פטירתה יום -תמוז' ב  

)ו"תשנ                                     (ל"ז נון בן יואב בננו של נפילתו יום - תמוז' ג  

)ו"תשכ)               (גרט אבא (ל"ז גולדפדן אברהם של פטירתו יום - תמוז' ח  

)א"תשכ                            (ל"ז גולד שמואל חברנו של פטירתו יום -תמוז' ט  

)ז"תשס                          (ל"ז קסלר יעל חברתנו של פטירתה יום -תמוז ב"י  

)ה"תשמ                           (ל"ז פרוכטר יאיר בננו של נפילתו יום -תמוז ז"י  

)א"תשע                        (ל"ז רון אסתר חברתנו של פטירתה יום -תמוז ח"י  

)ח"תשס                         (ל"ז קרול אריה חברנו של פטירתו יום - תמוז ד"כ  

)ד"תשמ                       (ל"ז כהן ידידיה חברנו של פטירתו יום – תמוז ו"כ  

)ח"תש                        (ל"ז ענבי אליעזר חברנו של פטירתו יום -תמוז ז"כ  

)ד"תשנ       (ל"ז) לייבל (אריאל אלימלך חברנו של פטירתו יום -תמוז ז"כ  
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 החדשים ולחברים לחברות ברכה

 

  אורלוב ועידו נאווה

  בלומנטל ומנחם חגית

  דניאלי ואיתמר שגית

  סאסי ואריאל עדי

  סוברי ואסף הדר

  סמואל וגדי כנרת

  עמר ורביב הדס

  פרנקל ויואב יעל

  קבלן וחגי שהם

  צרפתי ואורן שושנה

  רוטנברג ואשר נעמה

  רועי ושייקו קרן

  !היקרים

הצטרפותכם היא ללא ספק רגע מכונן עבור כל . ברצוננו לברך אתכם על הצטרפותכם כחברים לקהילת סעד

.                                                                                      אך לא פחות מכך רגע גדול לקהילת סעד, משפחה ומשפחה

יחד , זכינו בימים אלו, אחרי מהלכי שינויים וארגון למען צמיחה והתחדשות, חרי שנים לא קלות לקיבוץ סעדא

  . להתחיל מהלך חדש ומשמעותי בבניית הקהילה הקיבוצית שלנו, אתכם

  

 כל אחת –אנו משוכנעים כי לצד בניית הקן המשפחתי תמצאו את הרצון והזמן לתרום למשק ולקהילת סעד 

בימי , אכפתיות ונשיאה משותפת בעול, חברות איננה רק שינוי סטאטוס היא הצהרה על מעורבות. תחומוואחד ב

  .שמחה וקושי

  

  ! לבניה וצמיחה אישית ומשפחתית, בשם כל חברי סעד אנו שולחים לכולכם ברכות לחברות משמעותית

  

בית אוהב לאורך שנים , ם אלהבימי" חברות"מי ייתן והמקום הזה יהיה לכם ולחבריכם שגם הם מצטרפים ל

  : ננצל אירוע זה כדי לברך חברים חדשים וותיקים כי" ברכות הבית"וברוח ! ארוכות

  
  לא יבוא הצער/ כי בזה השער

  לא תבוא קללה/ בזאת הקהילה

  לא תבוא בהלת/ בזאת הדלת 

  תהי ברכה ושלום/ בזה המקום 

   מיםוהיה כעץ שתול על פלגי/ יבורך זה הקיבוץ בברכת שמים
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 -השבוע שחלף

 

   .הצלתם של הנעדריםמען לתפילה ל, הדלקת נרות שהוקדמהלאחר  , התאחדנו בבית הכנסת– בערב שבת

 שחיבר כנגד ' ותפילהעתירה' הנושא,  קטן אותו שמר בכיסו פתקהוציא ליפא, לאחר מכן במהלך קבלת השבת

  :וזהו לשונה, מבקשי רעתנו

  .נאיך נשאו ראש ויש כושל מש-אל תחרש ואל תשקוט אל , אל דמי לך

  . מלא פניהם קלון ואימה תיפול על פניהם- אחד תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם כאיש

  . להתענג על רוב שלום השקט ובטח עד עולם- עד יערה עלינו ממרום ונזכה כולם 

  .זרח עליך'  ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים וכבוד ה- לא ישמע עוד חמס בארצך שוד ושבר בגבוליך 

  

 מחשבה בהתאם ל,את הטעות הבסיסית בה לקה קורח בתפיסת המנהיגות, עורה הדגישה שרה עברון בשי-בשבת

' קודקוד הפירמידה'קורח רואה במנהיג את  .ייצג משהלעומת המנהיגות החדשה אותה  ,המקובלת והישנה

 מיישם  אותה'מנהיגות השוויונית'ה ד  בעו, בה המנהיג מורם מהעם ברורהחברתיתררכיה הי -  המסמלת בבניינה

 התארים הנכבדים .'בסיס הפירמידה' ב  ולהיות נוכח העם  לשרת את- תובעת מהמנהיג בדיוק את ההפך ,משה

 על פי  הנדרשים ממנהיג אמיתי מדגישים את התכונות והכישורים,"'עבד ה"ו" עניו מכל אדם: "להם זוכה משה

על תתנשאו מדוע " :על משהמשליך את שאפתנותו האישית  , השררה השקוע ברדיפתקורח .התפיסה החדשה

  .'כל הפוסל במומו פוסל' : בבחינת,"'קהל ה

 של" עמודים" בהמאמרלא לפני שהביע הרב ארי את הסתייגותו מ, טה לדון בטעמי מצוות השמיכנו המש-  צ"אחה

 כל אחד -" לת השמיטה המתחדשתכולם מתהדרים באצט: ".. הטוען כי, אילעאי עופרן-  רבה של קבוצת יבנה

 –" ואינן שיקול בפסיקת הלכה, כוונותיו של ריבון העולמים אינן חלק מהשיח ההלכתי" :והיות ו.. וטעמיו הוא

: ביושר רב הצהיר הכותב כי? אלא מאי.  לצנן את ההתלהבות ולפזר את ההפגנה-' לייבוביץ' ממליץ נכדו של פרופ

 בחרנו לדון , בכל זאת..."נסטינקטיבית מרעיונות שכולם מסכימים להםמאז ומעולם הייתה לו רתיעה אי"

  ..דובר ברעיונות מקובלים שכולם מסכימים להם למרות שמ,טעמן של מצוותולהתענג על 

  

של הציבור ' הרגלי הטרמפים' והטיפול ב המשיכה פרשיית חטיפת הנערים להעסיק את כולנו - במהלך השבוע

שכבר הוכיח את , שר התחבורה ישראל כץ. עלה לראש סדר היום, תחבורה ציבוריתהמתגורר ביישובים נעדרי 

הגיע הזמן שנעמוד על . הבטיח להעמיד אוטובוסים בתדירות גבוהה יותר ליישובים אלו..) רכבת בזמן(יכולותיו 

! מסוכנת לא פחות - ל צומת ניר עם/הנסיעה בטרמפים מ. מגיע שירות ציבורי, תושבי עוטף עזה -  גם לנו!נויזכויות

 לזמני  לפחותלעמוד על כך שתהיה תחבורה ציבורית מסודרת המותאמתו  להפעיל לחץ ציבורי כלפי מעלהזו העת

  . ביציאתה ובחזרתההרכבת

  

                     וזכו אף הם" שבועת אמונים "-י עגנון " המודרך בעקבות סיפורו של שלסיוריצא המחזור השני  -ביום שני

 קר אצות מבולבל שעלה מאירופה והפך חו-  יעקב רכניץ גיבור הסיפוראת. 'סיפור מהלך' המקורית של תוספתל

ת אח!  סקופ נוסף.צעד בעקבותיו ודיבר מגרונוגילם שחקן מוכשר אשר , לילן של הבנותאשלא באשמתו ל

אשר למדה ! נו חיה נהיר חברת..היא לא אחרת מאשר,  רכניץ מרשם החלו עלילותיו של - מתלמידות בית הספר

 שעבד בצמוד לאחות והנחה 'המשורר הנערץ'גם היא זוכרת את רופא בית הספר .  בו במשך שלוש שנים תמימות

  ".??האם הן זקוקות לרועה: "בתוספת השאלה הפיוטית, אותה בפליית כינים
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 )לחזות בבניינושזכה גם  (ו'בית מנגמ  הפרידה לסקר את,יו חמוש במצלמות כשהואכתבנו הסתער -ביום שלישי

בית מ " : העתידית לתערוכה לצירופןנמתין בסבלנותאנו . 'אחרי'ו ' במהלך', 'לפני':  של הורסותוחזר עם תמונות

  .."מנגו שכונת ל - ו 'מנג

 במטרה לחזק את הקשרים ולהעמיק , על הדשאבהופעת בכורה שפתח המשפחתון" קפה הדר"צ הוזמנו ל "אחה

, האוכל היה טעים, התפריט היה מגוון, היה משובח הקפה , ההמונים הגיעו. חברי הקהילהאת ההיכרות עם

 , מפתיע טעמים עם שילוב'רב שכבות'הזמין כריך  שנשלח במיוחד וכתבנו. והמלצרים שרתו בזריזות ובמקצועיות

  !ר כח על היזמה ייש-  לקידומו של המשפחתון נועדוההכנסותנוסיף ונציין ש.. ללא מיליםו  פעור פהנותר

  

חדר האוכל היה מלא מפה לפה ובמהלכה הוקרן הסרט  . ל"י רויך ז'ינג'שלושים לחברנו גבערב נערכה אזכרת ה

סיפר על הקשרים המיוחדים ש ה דביר' אהרל בין המספידים היה.יום הולדתו השבעיםלכבוד  בעבר שהופק

 מרגש במיוחד היה הקטע בסרט .של מכון הגזר  עוד מתקופת ההקמה, לעבודהיםכעמיתהן  וים כחבר הןביניהם

 כאב מסור רעיפים עליו שבחים ומתארים אותו מ כשהם, על אישיותו המיוחדת הפועלים שעבדו תחתיובו סיפרו

 במאור ,עשה לו הרגל לקדם את פניהם בכל בוקר מיד עם הגעתםי 'ינג'ג". כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף ":אשר

כיאה , ) לעיל- ראה סיקור פרשת השבוע(' בסיס הפירמידה'  והקפיד להיות נוכח ב',ובבוקר ט' :בברכתו פנים

  !רוךיהי זכרו ב - .למנהיג אמיתי

  

לרווחתם של אלו החפצים באימון באוויר ,  ליד הבריכההוצבו אחר כבוד מתקני הכושר החדשים -ביום רביעי

שולחן פינג פונג ואיתו , שועים שליד הכלבו לגן השע הובאו למתקני הכושרבנוסף. הפתוח ובזמנם החופשי

  .. ובדיוק בזמן הנכון,משמעותישיפור . ספסלים חדשים לצופים ולמעודדים

 .1ד "קצינים שנערך בבההבטכס סיום קורס , !) אחד עשר צוערים ( לקיבוץ הדתיצ נרשמה נציגות נכבדה"אחה

 , נכדים– לראות את הבנים זכוש) וני וכהןאהר, אבירם ( מסעד שלוש משפחות מדווח על, הסבא המאושרליפא

 את  במו ידיול "להם ענד הרמכ -  הוכרזו כחניכים מצטיינים אףשניים מהם. צועדים על מגרש המסדרים

   ! שיש על מי לסמוך-   שהביעו אחידות דעים על כך כשלצידו שר הביטחון!הדרגות

  

 יורם קימלמן

 

 

 

 לשובל כהן

 !יישר כחך-'מצטיין פלוגתי'ברכות לרגל סיום קורס הקצינים ולקבלת 

 לפנינה ולשייע בר חי ולכל המשפחה, לאילן ולאריאלה כהן

 !שתזכו לעוד הרבה נחת

 שולץ לתומר

 !המצווה לבת טוב מזל

 !ונחת שמחה להרבה שתזכו המשפחה ולכל ולמשה ילטל



7  

  דעת ב"חט - ' ט לכיתה סיוםה במסיבת אסף ורדית שנשאה דברים

  .טוב ערב

  :נאמר א"כ משנה' ג פרק אבות בפרקי

  : אומר עזריה בן אלעזר רבי 

  .תורה אין ארץ דרך אין אם, ארץ דרך אין תורה אין אם

  .חוכמה אין יראה אין אם, יראה אין חוכמה אין אם

  .דעת אין בינה אין אם, בינה אין דעת אין אם

  .קמח אין תורה אין אם, תורה אין קמח אין אם

 או מזה זה כמנותקים הנראים דברים כי הקובע, זהה ספרותי במבנה בנוי אלעזר רבי של החלקים ארבעת בן מאמרו

 בעל הוא כשלעצמו מהם אחד לכ. בשניהם לאחוז ויש, רעהו את האחד למעשה משלימים זה את זה סותרים אפילו

  .די בו אין אך ערך

 השלם האדם, אלעזר רבי סבור וכך" ארץ דרך עם תלמוד יפה " כי שמענו וכבר ופרנסה כפיים מלאכת היא ארץ דרך

  .ובזה בזה עוסק

 לבוא צריכים אלה שני. הראויה הדתית ההתנהגות היא הים-האלו יראת, היראה ואילו הנלמד הידע היא החוכמה

  .די בו אין בלבד מהם ואחד יחדיו

  . האדם זקוק ולשניהם ולחדש לחשוב היכולת היא בינה ואילו הנלמד הידע היא הדעת

 אפשר אי. ובליבו בתודעתו ותורה בסלו קמח שיהיה האדם וצריך, בכלל והפרנסה המזון צורכי את מסמל הקמח

  .משמעות וחסר ריק דבר הוא  בצדו תורה בלא לבד קמח אך, ריקה בטן על תורה ללמוד

 החינוכית דרכו את יותר טוב המגדירה משנה אין כי דומה, המשנה של בסיפא מצוי הספר בית ששם לקוריוז מעבר

 ודרך תורה: במשנה הנדונים הנושאים זוגות לארבעת החינוכי הצוות שנותן החשיבות. דעת הספר בית של

 שמחנך החינוכית בדרך היומיומיים הדגשים את מתארת. ותורה קמח. ובינה דעת. השם ויראת חכמה. ארץ

 הציוני הדתי שהחינוך לכך עדים אנו האחרונות בשנים. לימודם תקופת לכ לאורך תלמידיו את ס"ביה לאורה

 ופחות לתורה ויותר, לבינה ופחות שמים ליראת יותר, ארץ לדרך ופחות לתורה יותר תלמידיו את לחנך נוטה

 רבי של כדרכו והחינוך הלימוד מסורת את שממשיך ספר בבית ילדינו את לחנך זכינו כי שמחים אנו. לפרנסה

 בחוגים המנשבת והשינוי החדשנות רוח כי הספר בית של העתיד לתלמידי מאחלים אנו. עזריה בן אלעזר

  .  לאורה לחנך ימשיך והוא זאת מדרכו דעת הספר בית את ויסיט לא לבקרים חדשות לאומיים הדתיים
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 מאבקים ונצרכו קל היה לא הדבר, אז כמו היום, ולצערנו דעת הספר בבית שמתחנך השני הדור זה משפחתנו עבור

 ביסודי ילדינו חמשת של חינוך זה במעמד סוגרים אנחנו. הזה הספר בבית ילדינו את לחנך שנוכל כדי רבים

 אין. חופשית כבחירה הניתן וכדבר מאבקים ללא זה יהיה והפעם כאן ילמדו נכדינו וגם ייתן מי. ובחטיבה

. בו להתחנך ילדיה את שולחת משפחה דור אחרי שדור מכך חינוכי מוסד של לאיכותו יותר טובה עדות

 החשובה ההחלטה תההי דעת הספר בבית ילדינו חמשת את לחנך ההחלטה כי מוסכמה יש במשפחתנו

  .גאוותנו גם כך ועל, המשפחה הקמת מיום שקיבלנו ביותר והנכונה

 לב מקרב להודות ברצוננו היקר המורים ולצוות דגנית למחנכת, ארי הספר בית לרב, ודרורית יחזקאל ההנהלה לצוות

 תלמידים להעמיד ותמשיכו ייתן מי. הספר בבית לימוד שנות 9 המסיימים' ט כתה תלמידי הורי לכ בשם

 ואין בבוגרים ניכרים ויכולותיכם כישרונכם. ובתבונה בחוכמה, בצניעות, קודש עבודת עושים אתם. הרבה

 היא העבודה בשוק הנושבת הרוח כאשר אלו בימים מאיליו מובן לא הדבר. בעמלכם פרי רואים אתם כי ספק

 שהחינוך מסור צוות מצאנו בדעת כאן. האישי לקידומך קדימה תמיד והסתכל, הרבה ודרוש מעט  עשה

  .מעייניו בראש נמצאים והערכים הידע והקניית

 דעת הספר בבית לימודכם חוק את בסיימכם גם כי זכרו. תפנו אשר לבכ צלחה דרך לאחל ברצוננו היקרים לבוגרים

 תמיד שזור יהיה הספר ובית הספר בית עם מזוהים תהיו תמיד. הספר בית מרוח חלק אתכם לוקחים אתם

 לבכ. טובים למקומות רק אותו וקחו הספר בבית שקיבלתם והערכי החינוכי המטען את נצלו. חייכם בקורות

 הספר בית, כך. ולגידולו לגודלו אחראים השורשים צמח לובכ המבנה עמידות את מבטיחים היסודות, בניין

 תגיעו שאליהם ולמקומות אישיותכם לבניית הכלים את לכם הנותנים הם, הביניים וחטיבת היסודי

  לכם ויש  מצוינים יסודות בדעת כאן קיבלתם כי לכם להגיד יכולים אנו וניסיוננו גילנו ממרום. בבגרותכם

 פרק סיימתם. ורצונו, שאיפותיו, יכולותיו לפי איש איש רחוקים למחוזות ולהתקדם לפרוח והיכולת הכלים

 קל אינו בחוץ לכם שמחכה העולם. עצמאיים ולחיים הבגרות לגיל קדימה צועדים ואתם בחייכם חשוב

 לכ לאורך אותו ונצלו כאן שקיבלתם והחינוכי הערכי המטען את קחו. פשוטים לא אתגרים בפניכם  ויעמיד

  .כזה חינוכי במוסד להתחנך זוכה במדינה תלמיד לכ לא, אתם מזל בני. חייכם תקופת

 ההורים אנו. אחרים חינוכיים במוסדות או ביבנה זה אם, הבאות השנים בשלוש זה מאזור פיזית מתרחקים רובכם

. בפריפריה כאן משפחותיכם את להקים תחזרו הדרך ובסוף זמנית תהיה זאת התרחקות כי מכם מבקשים

  .ספרה בבית בשנותיכם בכם הוטמע זה ערך גם כי מקווים ואנו זה אזור של וחיזוקו לביסוסו ציוני ערך יש

  .   עמלכם לבכ ברכה וראו והצליחו עלו, כאן לכם מחכים ההורים אנחנו

    

 ..והטיולים החופשות לפני רגע -  רכב מוועדת תזכורת

  .עפר בדרכי ולא סלולות בדרכים רק מותרת הרכב שבסידור הקיבוץ רכבי עם הנסיעה

  .והים הנופש באזורי ובמיוחד פורצים מושך - לעין הנראה במקום ברכב בגד או חפץ שום להשאיר אין

!בגניבה גם ביטוחי כיסוי כל איןו בטיחותית סכנה.. לרגע אפילו דולק כשהמנוע מהרכב לצאת אין  

!בטוחה נסיעה..  
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  !!נהדר משפחתון -הדר משפחתון

  

 בכל פעילים שותפים והיו הרעיון את יזמו הילדים. איכותי קפה בית הקימו המשפחתון ילדי האחרון שלישי ביום

 הגיעו למעלה ממאה משפחות עם נציגים בכל ,לשמחתנו. ובתפעול בביצוע וכמובן, בקניות, בארגון, בתכנון - שלב

  .פעילים ועובדים במרץ וברצינות רבה, מגדול ועד קטן, שזכו לראות את ילדינו היקרים, הגילאים

 בגלל בעיקר אלא, המשפחתון לטובת הנאות ההכנסות בגלל רק לא, אדירה כהצלחה הפרויקט את לסכם אפשר

 .ונעימה נינוחה, מפרגנת באווירה, פעולה בשיתוף עבדו יחד וכולם, פעיל חלק לקח אחד כל בו המשמעותי התהליך

  .ילדינו חוו הצלחה הנקנית בעמל ואנו בטוחים שזוהי תהיה אבן דרך משמעותית בהתקדמותם

  !!כח יישר -ליאור, יצחק, אשר, הודיה, אורי, אופק, ששון, יהודה, מריסול, שחרית, יהודית

 לאורך אותנו שמלוות המקסימות השירות בנות ומעין לשחר גדולה תודה !בכל ולהצליח בגדול לחלום תמיד תדעו

  ! גדולה ואהבה במסירות סוף בלי ומעניקות השנה כל

 הרבה הצלחה - וממשיכות לשירות לאומי'שמסיימות כיתה יב ושחרית מיהודית נפרדים אנו זו שנה של בסיומה

 תומכת, גדולה אחת משפחה יחד יצרנו השנה במהלך. ילדינו שני עם כשנה לפני למשפחתון הגענו .בהמשך

  .אחד בכל ומאמינה

אנו כבר נהנים מעבודתה  .המשפחתון של הסוציאלית עובדת -גולן עינב לאחרונה אלינו הצטרפה, לשמחתנו

   !רבה ומאחלים לה הצלחה

, תאורה פיגו ,ספות, מיטות, שולחנות -הריהוט לחידוש תרומה כשקיבלנו המשפחתון פני לשיפור זכינו השנה

  .  ונעים חמים בית אווירת יוצריםה ותמונות שטיחים

. טובה עצה ומתן תמיכה, פרגון, נותהתעניי, חמה פנים קבלת על הקהילה לחברי להודות רוצים אנו זו בהזדמנות

   .הדרך אורך לכל ואהבה חום עליהם שמרעיפות ילדינו של המארחות למשפחות

  !ופורה ברוכה עשיה להמשך כוחות לנו ויתן בידינו שיסייע ה"לקב מתפללים אנו

  

 המשפחתון הורי -גלס וורד שמואל

  

 

 הנוי מצוות הודעה

  . עובדים איננו ששי בימי

  )'וכדו קווים פיצוץ לדוגמא (בלבד חירום למקרי זמינים אנו זה ביום 

 הנוי מנהל סנדרוסי איציק
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 סיור חשוב בקיבוץ ומכתב תודה שבא בעקבותיו

 :מדווח -  שארח את המבקריםשמחה בלס

 בתי הנוער 19- באור יהודה שהוא אחד מ" קדימה"נו נערות ונערים מבית הנוער ביום ראשון התארחו בקיבוצ

די ים אליו מברתיים של הנערים המגיעבית הנוער נועד לענות על צרכים בסיסיים וח". לשובע"שהקימה עמותת 

  .הנערים זוכים לארוחות חמות ולתמיכה צמודה. טיולים וסיורים, סדנאות,  חוגים בוכמו כן מתקיימים. יום

.   הייתה פניה אלינו לארח את הקבוצה במסגרת פעולות ערכיות בנושא חלוציות ולראות מקרוב מה זה קיבוץ

  .ראינו ערך חשוב באירוח הקבוצה ושמחנו למלא את משאלתם

,  לאחר ארוחת צהרים מפנקת יצאנו לסיור בשדות הקיבוץ.במכון גזר וברפת, "מעוז מול  עזה"רה בקבוצה ביקה

זור הגיל הרך בא, בשכונות שבקיבוץ, בבית הכנסתביקרנו . וראינו את הקומביין מוציא גזר מן האדמה, במטעים

  ".לגעת בטבע" וסיימנו בפינת החי ,הממוגן

 ועל כך קיבלנו למחרת מכתב .להסברים ולהתייחסות מנציגי הענפים, לת פנים חמהבכל מקום זכו הנערים לקב

  ."קדימה"תודה והוקרה מחניכי בית הנוער 

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

  ,לחברים בקיבוץ סעד

   !צינו לקחת רגע ולהגיד לכם תודהר ,תי והמהנה שעברנו בקיבוצכםיאחרי היום החווי

  .ראינו ולמדנו מהי ציונות אמיתית" מעוז מול עזה"בו, למדנו הרבה על ימי קום המדינה

ם שמייצאים גזר למדינות במפעל הגזר וברפת ראינו את ענפי התעסוקה השונים של הקיבוץ וגילינו שיש קיבוצי

השרקנים במשק ילדים היו מתוקים  .נו מאדיים נהנהאוכל היה טעים מאד ובסיור בקיבוץ בין הבת. רחוקות

  !נו להיפרד מהם בסוף היוםיוהתקש

 תודה –אז בקיצור  . מאד לוומודיםזאת שמחה היקר ליווה אותנו בסבלנות רבה והשקיע המון ואנחנו מעריכים 

    !תי ועל כל ההשקעה והתרומהים החווילקיבוץ סעד הנפלא על כל היו

 .באור יהודה" קדימה"נוער  חניכי בית ה–אוהבים 

 

 י"מצחעדכון 

  .פרטים יבואו  . בהשתתפות הצבא י גדול לכל הקיבוץ"ים תרגיל צחנקי,  ביולי22, תמוז' כד, ביום שני 

ומאחר ובשנים האחרונות לא עודכנו , י"דף זה חשוב ביותר לצוות צח. בתאי הדואר יחולק דף פרטים חדש לכל משפחה-

  . משפחה לעשות את המאמץ הקטן ולמלא אותו בקפדנותאנו מבקשים מכל, הפרטים

  ...ושלא נזדקק, תודה

  שלומיעפר
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 משולחנו של מנהל הקהילה

  

  "זכור אזכרנו עוד...הבן יקיר לי"

. נערים שלא הכרנו ובן רגע הפכו לחלק ממשפחתנו. נפתלי ואייל ,עד- שבועיים ימים חלפו מאז חטיפתם של גיל

מתערבבות בתחושת , פחד ואולי תסכול מחוסר ההצלחה באיתורם של החטופים, תחושות קשות של דאגה

פועלים בדרכים שונות לתפילה ומעשים טובים להשפיע על היושב ,  בקהילה,גם אנו. ם ישראלאחדות גדולה בע

, שכה נחוצה לכולנו,  והמציאות של חזרה לשגרהלשלומם הולכת וגדלההדאגה , ככל שחולפים הימים. במרומים

, ה" בע,בשרתד שנבמתח הזה נמשיך לפעול ככל שנוכל ע. לם לא נודערלב את החטופים שגון המאיימת להשכיח מ

   .בשורות טובות

 שאנו מקבלים יבה ופגישה על הפרופורציות בחייםאני מוצא עצמי מהרהר בכל יש, בשולי האירוע הקשה הזה

    . ונדמה לי שזה לקח חשוב לשגרת יומנו,בימים שכאלה

  

  ...תזכורת משמים

 הנפילה בשטחנו הסתיימה ,ה" ב"...קוצרים את הפירות"גם אנו , במסגרת המתח וההתחממות בגזרות השונות

 ואל לנו לזלזל  עד כמה הכניסה למרחב מוגן מצילת חיים, כולנו, אנו מביניםשוב. גם הפעם וללא נפגעיםבנס 

 שהגיע לנקודת הנפילה ,ץ"הרבש, יישר כח לאריאל. בשום פנים ואופן בהנחיות ובתרגולות השגורות אצל כולנו

  . יהל את האירוע בצורה שקטה וטובהכיבה את האש שפרצה ונ, במהירות רבה

  

  ברכת הבית

 ,לכל אחת ואחת מכן, ברכה מעומק הלב!  משפחות ראשונות התקבלו לחברות12 -ו, אכן ברכה גדולה במעוננו

השלמת ד עמלים על "צמצוות ב קליטה ובועדת. להשתלבות מעמיקה ומהירה ולמעורבות גדולה ומשמעותית

מחייב היערכות  מורכב ומסתבר לנו שהתהליך. ם למערכות הקיבוציותדשיתהליך הקליטה והעברת החברים הח

ה בעוד "ובע, נדרשים לסבלנות ואורך רוח, קולטים ונקלטים, כולנו, כמקובל בשלבי מעבר. רבה ומחשבה עמוקה

נמשכת עבודה גדולה ונמרצת בהגשת הקבוצה ,  במקביל.י הלידה והמעברחבל כבר לא נזכור את ,כמה חודשים

 וסליחה שאיני ,יישר כח גדול לכל העוסקים במלאכה. חברים להצבעה וכן קבוצת מועמדים חדשההייה של השנ

  .כי הם רבים וטובים, פורטם בשמותיהם

  

  זהירות בדרכים

 הילדים מספריחד עם , החופשה.  יצאו להם כל ילדינו לחופשת הקיץ המבורכת,בשעה טובה ביום שלישי הקרוב

אני אומר . מחייבת את כולנו למשנה זהירות בנסיעה בשבילים ובכבישים, לי הקיבוץהמתרוצצים בשביהרבים 

, נהגי טרקטורים,  נהגי טוסטוסים וקלנועיות,נהגי אופניים ואופניים חשמליות: כי זה באמת כולנו, כולנו

של יוזמתו ב .תינו ברחובונהיגה שלווה וזהירהבואו נחרוט על דגלנו . מכוניותנהגי כמובן  ו,טרקטורונים לסוגיהם

 פרטים יפורסמו . נקיים בקרוב הרצאה בנושא נהיגה זהירה ובטוחה בשטח הקיבוץ,ממונה הבטיחות, גואל

  .בהמשך

  

  תכנית השקעות בקהילה

 על מרכזי הוועדות מנהלי הענפים ו,פעלתי רבות יחד עם ישי,  לפני כחודשייםמאז אושר המקור העצמי באסיפה

 קיימנו שתי ישיבות ןבשבוע האחרו. תודה לכם על שיתוף הפעולה המבורך. 2014ת הכנת תוכנית ההשקעות לשנ

נה ועל הצורך במש על קשיים כלכליים ידיעה ואז קיבלנו את ה,של הנהלת הקהילה לאישור התכנית הרחבה

  .זהירות במימוש תכנית ההשקעות
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מוצלחת הכלכלית השנה את ה שסיכם  ומשמחטובח "דו , מטעם ברית פיקוח2013 הכספי של המאזן השבוע הוצג

 דיווח ראשוני על הקשיים , החברים שהיו במועדון30-  ל, בסופו של מפגש זה דיווח  חלופ. שעברה עלינובמיוחד

  . תהיה שונה מקודמתה2014 -נראה שוכ) ?כבר דיברנו על פרופורציות( מה לעשות ובחיים לא הכל דבש .הנוכחיים

ת ונו עדיפתנערכנו תכנית חדשה בה ,  ובהתגייסות של הנהלת הקהילה, בוקי וישי,לופ חבמחשבה עמוקה יחד עם

 להמתנה עד להתבהרות נוספת של יתר התכנית נכנסה. ₪ בגובה של כחצי מליון ,השקעות החשובות והדחופותל

רכתה נתנה את ב,  בערב האחרוןרביעיב, המועצה בישיבתה, לשמחתי הרבה. הדוחות החצי שנתיים באוגוסט

  . בחציון השנינראה ברכה בעמלנולמהלך ואנו תפילה ש

  

  ...נגמרו התירוצים

). שערסמוך ל, לשעבר שכונת הקרוואנים( באתר החדשהותקנו מתקני הכושר למבוגרים , תבשעה טובה ומוצלח

 לגן לו קיבלנו גם שולחן פינג פונגף למתקנים אסבנו. הוראות שימוש והנחיות לציבור ברשימה נפרדת בעלון

 והמזגן טבעי , חינם אין כסף–מנוי העלות . ים ליד הכולבושעשוע אשר צורפו למגרש ה, ושני ספסליםמשחקים

תודה ).   מהעלות50%( על היוזמה והמתנה היפה , ראש המועצה,תודה רבה לתמיר עידן. לארבע רוחות השמיים

מי ייתן . כל אחד בתחומושפעלו  , ובניהמוישלה, ותודה לאליסף, שהייתה הפרוייקטורית, גדולה לאתי קימלמן

 .ואכן תהיה זו פינת חמד שתוסיף לבריאותנו ולכושרנו
  

  בשורות טובות ישועות ונחמות

.                      מהישוב אלון,ל" בח,אושר ברנע הודיעה על כוונתה להינשא בשעה טובה ומוצלחת לשחר דומיניץ

, מזל טוב לזוג הצעיר.  בכפר הסטודנטים בירוחםהזוג מתעתד לגור). 10/09(ו באלול " בט,ה" בע,החתונה תתקיים

 ! ולכל המשפחהלרכטי והנזי,  ההורים המאושרים,לאיילת ואורן
  

  ! ובטוחרגוע וקיץ שבת שלום

 נחום
  .ב.נ

  .בדואר היוצא) שם השולח ושם משפחתו(מקפידים על כתובת מלאה , משבוע הבא

  

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

  

 'מאורנג סלולרית בשורה סוף סוף

 

 החלק את מכסה האנטנה. הישן הספר בית ליד' אורנג של ניידת אנטנה והופעלה הוקמה טובה בשעה אתמול

 לסלולרי. הפוכות העובדות מקרינה החוששים לכל. מספיקה לא היתה הקליטה שם הקיבוץ של והמזרחי הדרומי

 הקרינה עוצמת יותר טובה שהקליטה ככל. ושידור קליטה עוצמות 32 יש האוזן ליד שמים שאנחנו שלנו

  .יותר נמוכה מהסלולרי

 מהאנטנה מטר 10 במרחק. 4 פי יורדת הקרינה מהאנטנה מטר 2 במרחק, כלומר. המרחק בריבוע יורדת קרינה

 קרובה סלולרית אנטנה, לכן. אלפים 10 פי יורדת הקרינה מהאנטנה מטר 100 במרחק. 100 פי יורדת הקרינה

  .הסביבה לאיכות משרד באישור האנטנה. הקרינה מבחינת מסוכנת אינה אך קליטה את מאד משפרת

  ).חשמליה(' אורנג לצוות להודיע נא קליטה בעיות עדיין להם שיש חברים

 ואשר בניה
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  מגרש מתקני ספורט 

 

להלן מספר כללים ). באיזור הקרוואנים לשעבר(הותקנו מתקני ספורט ליד הבריכה , בשעה טובה ומוצלחת

  :לשימוש במתקנים

 

  . המתקנים מיועדים לספורט ואינם מהווים גן שעשועים •

צא המשתמשים במתקנים מתבקשים לשמור על השקט ולהימ. המקום מיועד לרווחת חברי הקהילה •

 !במקום למטרת אימון בלבד

, היות ואינם מתאימים לגודלם ומשקלם,  אינם רשאים להשתמש במתקנים אלה14ילדים מתחת לגיל  •

  .והשימוש בהם עלול לגרום להם נזקים גופניים

  .ההורים מתבקשים לתדרך את ילדיהם ולגלות אחריות על מעשיהם •

  

 .אנא שמרו על המתקנים ועל הניקיון. ים בהמשך יותקנו עמודי תאורה ותאורגן סביבת המתקנ-
  

  .אנו מאחלים לכולם שימוש מהנה ומועיל לגוף ולנשמה

  

  ואתיאליסף, נחום

 !נשים יקרות

  

  !!לערב ראש תמוז ..ה י כ ו נ ו     ה י כ ו נ ו

  .בחדר האוכל הימני  1.7.14 -ה, תמוז' ה ביום שלישי ג"הערב יערך בע

  

   :בתוכנית

  . משחקים ומקורות לפתיחה20:30

  .להיכרות מעמיקה וחווייתית עם המשתתפות O.D.T משחקי גיבוש ברוח 21:00

  .כןינשמח מאוד ממעשי יד! בואו בהמוניכן

   ..ח הבא"בר.. נגלה זאת ועוד ? מי תצליח לשמור על זהותה.ף הערב נתחלק לשחקני הגמד והענקלקראת סו

  

  ..הןיוכל מה שבינ" צעירות ברוחן", צעירות,  הגילאיםהערב מיועד לנשים בכל: תזכורת

  

צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום , ְצָבאֹות' ָאַמר ה-ּכֹה: " ויהי רצון שיתקיים בנו הפסוק    

  ).ט"י', ח, זכריה." (ֱאָהבּו, ָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹוםוְ , ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים, ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה-ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית
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 אוגוסט - יולי לחודשי הבריכה פתיחת שעות

  

  !ולתוספות לשינויים לב שימו

  !הרחצה עונת כל למשך בולט במקום זה דף על לשמור מומלץ

  

 ד, ב ימים הפתיחה שעות

 מעורב שחיינים 6:15-7:30

 נשים שחייניות 7:30-8:45

 משפחות 10:00-12:00

 גברים 14:00-15:15

 משפחות 15:15-18:00

 מעורב שחיינים 18:00-19:00

 משפחות 19:00-20:00

  ) 'ב ימי (נשים 21:00-22:00
 )'ד ימי (גברים

  

  

 חג ערבי / ו יום הפתיחה שעות

 מעורב שחיינים 6:15-7:30

 נשים שחייניות 7:30-8:45

 משפחות 10:00-12:00

 נשים 13:00-14:30

 גברים 14:30-16:00

 משפחות 16:00-18:00

  

  משפחות – 10:00-12:00 השעות בין יום בכל, זו בתקופה :לב שימו

  

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

  

  

  

ה, ג, א ימים הפתיחה שעות

 מעורב שחיינים 6:15-7:30

 נשים שחייניות 7:30-8:45

 משפחות 10:00-12:00

 נשים 14:00-15:15

 משפחות 15:15-17:30

 נשים 17:30-18:45

 גברים 18:45-20:00

 פרידמן וליעקב לסנדי

 נכדהה להולדת טוב מזל

 טאובר עמיעדלו) רוזי (לשושנה בת

 אפשטיין ליהודית

 הנינה להולדת טוב מזל

 אפשטיין ולרון לאורנה נכדה

 עשהאל וליהודה לשני בת

 מוסנזון וליעקב ליהודית

 הנין להולדת טוב מזל 

 ד'ברח ולליעד למרים בן, ד'ברח ולאהרן לתמר נכד


