
  ה"תשע כסלוב 'ו ה"בע                                                                                                                                                

28/11/2014  

  2874'      גליון מס

  

  

  
                                          

  ויצא פרשת                                      

  

  . הקורא פרשת יעקב ולבן נותר לכאורה עם טעם לפגם

  "לוז וערמוןמקל לבנה לח " על לבן הארמי בעזרת  "איש תם יושב אהלים"כיצד הערים 

  ? ובכך העביר לידיו חלק גדול של עדר חמיו

  ?המותר לצדיק להשתמש בדרכי רשע ולו גם נגד הרשע בלבד

  ..? הוא עולם האמת והתום,האם אינו מקפח בזה את עולמו

  

  אם כן כיצד על איש אמת. רימה לא רק את יעקב אלא גם את אנשי מקומו" הארמי"לבן 

  לנהוג בו בדרך היושר פירושו ניצול היושר לרעה שסופו חיסולו הגמור?  לפעול נגד הרמאי

  . של איש האמת

  

  )ז"כ, ב"כ', שמואל ב".. (עם נבר תתבר ועם עקש תתפל: "לפיכך

 
  )ארזי.  א-"מעיין האגדה"מתוך (

  

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

  

  הלה פורגס – פרשת שבוע

   י מ י   ה ח ו ל     שבת  ויצא

 05:27←05:32 טלית/זמן תפילין  16:18 הדלקת נרות

 06:00 שחרית 16:25 14:00מנחה            

 08:20 )ס"בביה(' שחרית ב   שיעור הלכה אקטואלית

     06:45 'שחרית א

 08:55←08:59 ש"סוף זמן ק  08:30  'שחרית ב

     11:30 קידוש
 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 16:18  12:30 13:30מנחה  

 16:25 מנחה וערבית  14:00 )עקיבא-בני(מנחה 

 16:38←16:38 שקיעה 16:40 "דור לדור"לימוד 

 20:10 ערבית 17:14 צאת השבת
  

  דורית רידר -אחות תורנית
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 ויצא פרשת

 רלוונטים האומה לאבות שקרו רבות והתנהגויות ומעשים" לבנים סימן אבות מעשה "כי הוא ידוע פרשני עקרון

  .הבאות השנים לאורך רכההד ומהווים

 כי התורה מדגישה לבן בית עם הנישואין שאלת כשמגיעה. יעקב – השלישי האב של תולדותיו על מסופר בפרשתנו

 האבות שני בין היחס נושא את כשבוחנים. לאישה לשאתה רצונו על מסופר מכן לאחר ורק רחל את אהב יעקב

 לא זמן אך לשרה אברהם בין שהיו הרגשות טיב על מעידה איננה התורה. מהותי שוני מוצאים לנשותיהם האחרים

 אברהם אומר למצריים הירידה לפני. הרעב עקב מצריים לארץ לרדת ושרה אברהם נאלצו כנען לארץ הגיעם לאחר רב

. שרה של ביופיה אברהם הכיר לא אירוע אותו שעד דורשים ל"חז". את מראה יפת אשה כי ידעתי נא הנה: "לשרה

 לשרה אברהם בין הזוגיים היחסים היו זה מדרש פ"ע לפחות אך, משמונים למעלה בן הזמן באותו היה אברהם

  .התכלית עיקר היו לא ממנו הנובעות הנפשיות וההשלכות הפיסי שהאלמנט שיתוף על מבוססים

 לאחר. נישואין היא הסופית המטרה כי להם ברור היה שניהם נפגשו בה הראשונה בפעם. בשידוך נישאו ורבקה יצחק

 דכתיב דמזה: "כותב דבר העמק בעל..". ויאהבה לאשה לו ותהי רבקה את ויקח: "...נכתב המשותפים החיים תחילת

 משום, דווקא ממשפחתו בתולה ימצא בנקל לא כי לישאנה מוכרח היה שהרי, שאהבה הוכחה אין" לאשה לו ותהי"

 לאשתו הראשונה שההתייחסות לאביו בניגוד כלומר..". מאהבה רוח קורת ממנה שמצא לפרש הכתוב הוצרך הכי

 למדי קצר זמן לאשתו אהבה בעבותות נקשר שיצחק הדגישה התורה, משותפות חיים שנות עשרות לאחר נכתבה

 עצם כלומר, הבאה המילה של האותיות שיכול היא אהבה כי מעניינת התורה של המילים  בחירת. נישואיהם לאחר

 התורה: "כי משמעו" ויאהבה "המפורש הכיתוב עצם כי כותב ב'מברדיצ יצחק לוי רבי. אהבה עמה גוררת ההבאה

 ספון והיה ישראל ארץ את מעולם יצא שלא, תמימה עולה שהוא יצחק". עצמו את ולא רבקה את אהב שיצחק מעידה

 את בחר הוא שלא למרות וזאת אהבה בעבותות אליה קשרונ חייו ואל ביתו אל אישה מכניס שנים עשרות בלימודו

  .גבוהים היו לא ביניהם להתאמה מראש והסיכויים זוגתו

  . צאן כרועה עבודה תמורת מאביה ידה את מבקש הוא ברחל מתאהב שהוא ולאחר בידו עתידו את לוקח יעקב

 את לאביו משאיר ינואש רק ולא" מודרנית "התנהגות מייצג יעקב, אביו אצל גם שהתממש המסורתי למודל בניגוד

  .לה נישא כ"אח ורק במועמדת קודם מתאהב גם אלא רעייתו בחירת מלאכת

 לאחר רק האהבה פורצת בשני, כלל אהבה מוזכרת לא מביניהם שבראשון, והאמהות האבות זוגות שלושת של הרצף

 בעליל השונות אפשרויות שלוש יםמדג, המשותפים החיים את ראשון ממבט התאהבות מקדימה ובשלישי הנישואין

 בעיני הנמצאת הכרעה זאת, הדורות התקדמות המהווה מגמה בקו או שונים אפשריים במודלים מדובר האם. מזו זו

 .בלבד הלומד

  -רוזנפלד אליאב

 , רבלין – א"תבדל שרהלו) השבוע יחול לפטירתו הזכרון יוםש (ל"ז לחיים נכד 

 שבות באלון גר - רוזנפלד ולגבי לחיה בן
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 ...)ואחרון('  חלק ה–ה "היערכות לקראת שמיטה תשע

 

ואנו מקיימים בו את מצוות השמיטה , את כל שטח המחנה לא מכרנו לנכרי,  כפי שהרחבנו בעבר– גן הנוי

הכנה חשובה לקראת השמיטה נעשתה בלימוד הלכות . הן במרחבים הציבוריים והן בגינות הפרטיות, כהלכתה

עובדי הנוי . יחד איתי כאשר ניסים מצטרף ללימוד מדי פעם, מנהל נוי, ת לגן הנוי של איציקהשמיטה המיועדו

וכן את שתילת השיחים ועצי הנוי , הקפידו לסיים את כל פריסת מרבדי הדשא בזמן הראוי לפני ראש השנה

  . דים"מאחורי הממ

  

. גדולים באיזור גני הילדים לקראת שנת השמיטה נערך גיזום מסיבי של עצי הפיקוס ה–גיזום עצים  .1

 במהלך השמיטה .גיזום זה נועד לשמר את מבנה העץ ולמנוע קריסה של ענפים שעלולים להוות סכנה

  .יתבצע גיזום של ענפים שמהווים מפגע בטיחותי או שמונעים מעבר

, מטרת הכיסוח לא נועדה להגביר את הצימוח.  ימשיך להתבצע כרגיל גם בשנת השמיטה– כיסוח הדשא .2

מכיוון , גם הגדלת המרווחים בין כיסוח למשנהו בעייתית... לו יכולנו היינו מעדיפים דשא שלא צומח

 .והפעולות הנדרשות להצלתו גדולות יותר, שהדבר גורם להתייבשות החלק התחתון של הדשא

  

 

  חודש כסלו

  

 .."אלה אזכרה"

  

  

  )ע"תש(                                                            ל                           "פטירתו של חברנו חיים רבלין ז יום –כסלו ב' י        

  )ג"תשע(                                                                                    ל" יום פטירתו של חברנו יהודה שלמון ז–כסלו ב' י  

  )מ"תש (                            אמם של אדו פולק ויוכבד ברזלי  ,ל"אסתר פולק ז- יום פטירתה של אמה–כסלו בג "י       

  )ב"תשע(                                                                                   ל" יום פטירתה של חברתנו נחמה פולק ז- כסלובג "י  

  )מ"תש)                                                                           (אמא ראלי(ל " יום פטירתה של גיטה סימון ז-ז בכסלו"       ט

  )ג"תשע(                                                                                ל "רתו של חברנו אליעזר נהיר ז יום פטי–כסלו בה "כ       

 )ג"תשכ(                                                           ל" ז)טיבי(יצחק גוטמן – יום פטירתו של חברנו יעקב –כסלו בח "כ 



4  

שמר את פעולה שנועדה ל( אסור –לאברויי ,  מותר– הכלל המוביל גם כאן הוא לאוקמי –השקאת הדשא  .3

גם בשנים רגילות ענף הנוי חוסך במים ומשקה את ). פעולה שנועדה לשפר אסורה, המצב הקיים מותרת

 .כמובן שלא נוסיף כמויות בשנה זו. י משרד החקלאות"הדשא בכמות פחותה מזו המומלצת ע

 .שנתיים האחרונות- הדשאים דושנו כראוי במהלך השנה.  לא יתבצע במהלך השמיטה–דישון דשא  .4

 יתבצע גם בשמיטה במקומות שעלולים להוות מסתור למזיקים או לגרום –ריסוס למניעת עשביה  .5

י חרמש מוטורי ולא "במקומות בהם לא יספיקו לרסס הכיסוח יעשה ע. למותם של שיחים צעירים

  . נוותר–על עישוב שנועד למטרת נוי בלבד . בעקירת העשביה עם השורש

מטרת הטיפול למנוע נזק בלתי הפיך .  גם בשנת השמיטה על פי הצורך הטיפול המונע יימשך–עצי הדקל  .6

  .י חדקונית הדקל" עלעצים

שנת השמיטה , כיון שהפופקורן הנקצר בסוף השנה העברית משווק ללקוחות במהלך השנה שאחריה– פופלי

             .         למעשה רק בסוף שנת השמיטה ונמשכת כמעט עד תום השנה השמינית" מתחילה"בפופלי 

לכן הפתרון המועדף על מי , את גרעיני הפופקורן אפשר לאכסן לתקופה ארוכה, בניגוד למצב בפירות וירקות

  .   א פופקורן מיבול שישיתשאינם מכירים בהיתר מכירה הו

                              

א ירכשו לקוחות אלו ל. לגרעיני הפופקורן' העדה החרדית'ץ "דורשים את הכשר בד מלקוחות פופלי 30%- כ 

  כדי לתת מענה ללקוחות 30%של השנה השישית ב  שטחי הגידול  הגדילו בפופלי את לכן. 'היתר מכירה'תוצרת 

  .י מגדלים שונים שמכרו שדותיהם דרך הרבנות הראשית"שאר הכמות תגודל כרגיל ע. החרדיםץ "הבד

  

פופקורן הוא יבול של ? מדוע לא רכשנו יבול כפול בשנה השישית וכך מנענו מעצמינו צורך להיזקק להיתר המכירה

 הוא זה ה"תשע בקיץ הפופקורן שיגדל.  הוא יבול שישיתד"תשעהפופקורן שנקצר בקיץ האחרון , כלומר. קיץ

אם היו רוכשים בפופלי כמות כפולה של יבול . ו"תשעסחורה זו תשווק במהלך . 'היתר המכירה'ק לגידולו לזֵק שנִ 

כמו .  אכסון ממושך דורש השקעה גדולה בהון חוזר ומקום איכסון. היו צריכים לאחסן אותו כשנתיים, ד"תשע

, לכן העדיפו בפופלי לא לקחת סיכונים מיותרים, גרעיני הפופקורןבזמן כה ארוך קיים חשש גדול להתלעה של , כן

  .דורשים זאתשולרכוש יבול שישית רק ללקוחות 

  

אינם מוכנים שבאותו המפעל בו הם מעניקים כשרות ' העדה החרדית'ץ של "אנשי הבד, מלבד רכישת יבול שישית

הקמת המפעל החדש נותנת . לי לשני מפעליםלכן הם דרשו להפריד את פופ. 'היתר מכירה'תשווק גם תוצרת של 

ואילו במפעל החדש נמיין את , במפעל הישן ימשיכו למיין את יבול השישית תחת השגחתם. מענה לדרישה זו

ץ "בהשגחת הבדיתנוסס על המוצרים ש' פופלי'השם . נדרשנו' שינוי השם'גם ל. בהשגחתי' היתר המכירה'תוצרת 

  .'פופקורן סעד '–ם ישאו את השומוצרי המפעל החדש 

  

 הרב ארי סט
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 -השבוע שחלף על  החברים מדווחים

 

 : מדווח שמחה בלס".נהיגה בטוחה בשבילי הקיבוץ: "התקיימה במועדון הרצאה בנושא -ביום רביעי שעבר

 מכל סוג שהוא בשטח הקיבוץ בכל כלי רכב  כל מי שנוהג להגברת המודעות שלבהרצאה ניתנו דגשים חשובים

.  לנהוג על פי חוקי התעבורהים חייבלם-כו. אופניים ומכונית, רקטורט, קטנוע, מיול, קלב קאר,  קלנועית- כמו

 להולכי מתן זכות קדימה, )ה רואה את הדרך/גם אם את (הדלקת אורות בחשיכה,  נסיעה בימין הדרך:הווה אומר

היות ומדובר בסכנה בטיחותית ובנסיעה ללא ! (ואף לא אחד יותרסעת נוסעים רק על פי חוקי הביטוח ה, רגל

 חשוב להחנות את כלי הרכב בין אם מדובר ..אין לשוחח בנייד בזמן הנהיגה ועוד כהנה וכהנה). יסוי ביטוחיכ

 בדרך כשהיא פרושה לנגד  מיד כך משתלב הנהג.עם הפנים לכיוון היציאה, בקלנועית ובין אם מדובר במכונית

". הפתעות"במטרה לאתר , מוגבלתעיניו והוא אינו נאלץ לסובב את ראשו לאחור ולהביט על הדרך מזווית 

על כל מפגע ,  המופקד בכל עת על בטיחות בקיבוץ–לקראת סוף ההרצאה הוזמן הציבור לדווח מיידית לגואל 

  ".ותיכם לנפש מאדרתםשמנו" : בבחינתהעלול לסכן את הציבור

  

  - ומוסיף המלצה, משיעורי השבת מדווחחנן גולן

הרב פירט והסביר את המחלוקות . עסק הרב ארי בנושא הגיור, "ליתהלכה אקטוא" בשיעור -  בליל שבת

 כאשר מדובר –בנושא ההתנהגות המעשית של המתגיירים הצפויה לאחר תהליך הגיור , ההלכתיות בין הפוסקים

  .של הקלה או החמרה, בקשת רחבה של  אפשרויות

כאשר דרבנה את יעקב , ולד האם רבקה לא ראתה את הנ–עסק הרב ארי בשאלה ,  בשעור פרשת השבוע-  בשבת

... שיצחק יגלה את התרמית ברגע שעשו יגיע עם המטעמים שהכין לאביו, הרי ברור היה מראש? להטעות את אביו

  ...נא לחפש שם, ר הירש"צאת בפירושו של הרשתשובה לשאלה זו נמ

י הרב "שבו השעור הראשון ניתן ע, "'כולל יום ו"שבכל יום ששי מתקיים , ר לקוראינואולי זו ההזדמנות להזכי

 ומצליח למצוא קשרים –מתמקד הרב בנושא הקשר בין הפרשה להפטרה , בשנה זו.  על פרשת השבוע–ארי 

, ותינוי תלמידות חכמים מכוח"שעור שני ניתן בדרך כלל ע. שבקריאה שטחית לא היינו מגלים אותם, מעניינים

  ...מי שאינו גמלאיהמונע כניסה מ, "סלקטור" המועדון שאין בפתח, מן הראוי לציין. בנושאים מגוונים

  

 המציאות הבטחונית  אתהמסקרת, "תחת אש: "להרצאה,  אלמוג בוקר- 10ארחנו את כתב ערוץ  - ביום ראשון

 לוקח ,"צוק איתן" במהלך ות גבוההביקר אצלנו בתדירשתושב זיקים ו  שכן קרוב- אלמוג". עוטף"ביישובי ה

  .  בשטח ומנסה ליצור תמונה הנאמנה למציאותלעשור האחרון" זום אאוט" עושה, מרחק

,  בשעה היעודה ירד מבול ואין ספק שהמרצה וועדת תרבות חששו לרגע אם הציבור יגיע: מדווחת שושנה עברון

הציבור ברגשות של מי שמסקר את אלמוג היטיב לשתף את . האולם התמלא, אבל החשש היה לשווא

את ההחלטות שהיה עליו לקבל כשקיבל באמצעים האלקטרוניים העממיים ידיעות שלא ידע אם , שכונתו/ביתו

 בסרטון משעשע הוא הראה איך. הן מבוססות ואת הקושי העצום לסקר את כל שטח פעולתו מאשדוד ועד אילת

והסביר את הקושי , בין המילים" ֵאה ֵאה ֵאה"חיהם בבלים את דיווהרבה מן המסקרים כשהם מת" נתפסו"

 המחיש ,ד מאמשעשע,  אחד.הערב היה משולב בקטעי וידיאו. יףלהחזיק שידור גם כשאין למשדר הרבה מה להוס

אחר היה ,  מאופס היה ממש לאעד כמה קשה למצוא מרואיינים מתאימים כשהמרואיין היחיד שהיה בסביבה

. ורק הגיעו נפל טיל ממש קרוב לביתם,  כי כבר יש הפסקת אש–לנו שחזרו הביתה הסרטון על משפחת פרנקל ש

,  מטר ממנו7 מייד אחרי שניצל בנס מהטיל שנפל ,אישית מאד רציתי לראות את הראיון שהוא קיים עם בני אשר

לה הם אשרינו שא, מרגש ומוגש בטוב טעם, היה מעניין, הערב עם המשקה החם והכיבוד. אבל תקוותי נכזבה

 . שדרינו ותודה לועדת תרבות
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  מנהרת הזמן

  .משחקי הספורט התחרותיים הולכים ותופסים תאוצה. ט" תשי- 1959השנה 

  ..י רויך מוצא לנכון לדווח לציבור על ההישגים ולטפח גאוות יחידה'ינג'ג

  

=================================================================  

  

  :כתבנו לענייני ספורט מוסר

  

המשחק . דרום' ואנו תופסים מקום ראשון ללא הפסד בליגה א, בוב האחרון של משחקי הליגהיאת הסגמרנו בשעה טובה 

ריכז קהל רב גם משלנו וגם , ק במגרשנו נגד קבוצת בני שמעון התופסת מקום שני בליגה"האחרון שנערך במוצש

  . ממשקי הסביבה" משוגעים"

הצגנו יכולת בינונית שעלתה לנו בשתי מערכות , אומית וחולפתואולי עקב חולשה פת, אולי בגלל בטחון מופרז, אנחנו

  .3:2התאוששנו ונצחנו בשתי המערכות הבאות ובמשחק בתוצאה של , לטובת בני שמעון 2:1מצב של באבל . לחובתנו

  

לא היינו , נוכחנו שוב שבגלל הרמה הבלתי שווה של עשר הקבוצות בליגה שלנו. ועכשיו כמה מילים לסיכום העונה

אבל בכל זאת אנו מקווים שבעזרתו הפעילה של ציבור . חייבים להתאמץ ברב המשחקים וזה לא הוסיף לכושרנו השנה

נצליח להוכיח שאם אנו , )מאמן הנבחרת הצעירה של ישראל(בר ובהדרכתו של יצחק הו, שלנו" נותני הדם"החובבים ו

ונתפוס  מקום ,  שנוכיח רמה גבוהה מזו שהראינו עד כה הרי-נדרשים למאמץ כמו שבוודאי יידרש מאתנו במשחקי המבחן

  .ראשון בין ארבע הקבוצות המשחקות במבחן

  

בו בזמן , וחזרו משם עם גול אחד בלבד) 'ליגה ב(הכדורגלנים שלנו ביקרו אתמול ביקור נימוסין את הפועל שדרות 

  .נייה ובסוף שלטנו שליטה מוחלטת במגרשיש לציין שאי הבטחון שלנו פג לחלוטין במחצית הש. שהשאירו שניים אצלם

  

---------  

  

  מוועדת רכב חשוביםעדכונים

 

ברכבי רנו פלואנס יש לשים לב שהאורות . בחודשי החורף חובה לנסוע עם אורות מלאים גם ביום -אורות •

ת  האור נדלק רק לפי עצמ'אור אוטומטי'במצב . 3 מצב –ולא על אור אוטומטי  , 2מצב  – מצב קבועעל 

 ברכב ובמיוחד האורות שכל האורותבתום הנסיעה יש לשים לב . התאורה שבחוץ ולא באופן קבוע

 . בכדי שלא יתרוקן המצבר–כבויים , הפנימיים

 - חברים ממשיכים לקבל דוחות במקומות עליהם התרענו,  למרות האזהרות וההתראות-דוחות מהירות •

מות בהם מדובר במקו. המזדרזים לעמק בית שאןמ - 65 וכביש ,הממהרים לחזור מירושליםמ – 3כביש 

אנא הימנעו מעגמת הנפש והבירוקרטיה . המהירות המותרת היא נמוכה והמצלמות פועלות ללא הפסקה

  .המעיקה הכרוכה בטיפול בדוחות
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 טעות לעולם חוזר

  

מדוע , אם כן. המילה טעות היא בלשון נקבה, ל"גם בלשונם של חכמינו ז.. שאין טעות בכותרת, ראשית עלי לציין

". קניין טעות"נח היא קיצור של המו, ההסבר הוא שהמילה טעות במשפט זה? "טעות לעולם חוזר"הם גורסים 

רשאי הקונה לחזור בו ולבקש את , בעת הגדרת המכר) ו טעהא(אם המוכר הטעה , שבדיני קנייה, המשמעות היא

 ומשמש כמעין פתיחה להתנצלות על טעות –איבד הביטוי את משמעותו המקורית , אבל בימינו. כספו בחזרה

  .שנגרמה

 לא הלכתי –כאשר בטרם כתבתי על השמיטה הראשונה בפתח תקווה , עשיתי טעות כפולה ומכופלת, עבדכם, ואני

כרמלה ...). ולעוד מיליון נושאים נוספים(המהווה אנציקלופדיה מהלכת לתולדות פתח תקווה  , אצל כרמלה

  .חומר רב מאוד בנושא) ובזכרונה(ובידיה , ממייסדי המושבה, עצמה היא נצר למשפחת ראב

י אחיו " ולא ע–י יהודה ראב "נכתב ע" התלם הראשון"הספר . א: טעיתי בשתי נקודות, בעקבות הטעות הראשונה

  . הסופר אהוד בן עזר הוא נכדו של יהודה ראב ולא נינו. ב.  שמואל ראב

  

  ... אני מקווה שבזאת נגמרה מכסת הטעויות שאדם יכול לעשות ברשימה אחת

  

 חנן גולן                                                                                                                         

  

 

 בסיפן חרום תרגיל קיום ה עלהודע

 

  . בסיפן חירום תרגיל יתקיים 11:30 עד 8:50 השעות ביו) 1/12/2014, כסלו' ט (הקרוב שני ביום

  

  .חיצוניים הצלה כוחות ישתתפו בתרגיל: לתשומת לב

  

 בברכה צוות סייפן

 
 המשפחה ולכל סמיט ולשמואל לשחר

 הבת דתלהול טוב מזל

 סעד קהילת- ושמחה אושר, נחת לרוב שתזכו
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  משולחנו של מנהל הקהילה 

  ...ותולדותיהן טובות בשורות

  

 ואכן משימות בביצוע כזריזה ידועה שחר. בתם ללידת ולשמואל שלי המסורה המשרד מנהלת לשחר טוב מזל

  ...המוקדמת בלידתה הפעם גם היה כך

 לפני האיתור בתהליך שהתחלנו למרות אז. לעבודה אותה ולהכניס מקום ממלאת למצוא שצריך -ותולדותיהן

 עז מנחל גלעד מירי את קלטנו רביעי ביום כבר, זאת למרות"... הרכבת את איחרנו "בסוף, וחצי חודשיים

 – 08:30 השעות בין) 'ה', ג', ב', א (ימים באותם כרגע תעבוד מירי. פסח עד ה"בע שחר של מקומה את שתמלא

 ,לציבור ומזכיר שב ואני 054:7917476 מירי של הסלולרי . smits@saad.org.il נשאר המשרד של המייל. 14:30

 להכיר הזמן את לה ניתן ובואו למירי הצלחה המון. כולנו של הפרטי והמרחב העבודה שעות את לכבד, כבעבר

  .מראש מסודרת חפיפה לה לתת זכינו שלא בידיעה, המערכת את וללמוד

  

  לברכה ומטר טל ותן

  

 לא ויש בשפע קצת הברכה השבוע. יימשך וכך ולוואי זה חורף של בתחילתו שמים לברכת זוכים אנחנו, אכן

 לטפל יכולתו כמיטב עושה מוישלה). בלילה מ"מ 35 (הזו הברכה את להכיל שמתקשים ובתים גגות מעט

 למוישלה תודה. הגשמים כדי תוך, שכאלה" נזילות "בבעיות לטפל מאד שקשה, לזכור צריך אבל, בדברים

  ...צרותינו כל תהיינה ושאלה

  

  זורמת תמיד לא שהתנועה מסתבר... עסקינן בזרימות ואם

  

 חונים רכבים ידי על נחסם הקיבוץ בשבילי הפזורות האדניות בין המעבר בהם, מקרים שני קרו לאחרונה

 הדבר, חרום במקרי. מיותרים ותמרונים עיקופים לבצע נאלצה, דחופה לקריאה שמיהרה התורנית והאחות

 פנויים שבילים מותירים שאנחנו ונוודא ואחריות ערנות נגלה הבה, אנא. אדם בחיי לנו לעלות, חלילה יכול

  .באמבולנס או האחיות של קר בקלאב מדובר אם בין, חרום רכבי למעבר

  

  היסטוריה כאן עושים, רבותיי

  

 של משפחות 20 נציגי". קורום "חברת הנהלת עם, בסעד הראשון" הבונים כנס "התקיים בערב רביעי ביום

 לפחות לנו יהיו שבועות שלושה שתוך בתקווה בשקד הבנייה פרויקט פרטי את לשמוע באו ונקלטים חברים

 שהושקע רב לעמל הודות שהתאפשר, ומרגש חשוב בשלב בעיניי מדובר. לדרך תצא והבנייה נרשמים חמישה

 ויואב דובי, כרמל ובמיוחד הבונים ונציגי וחלופ בוקי, אליסף, עפר ובעיקר ד"צמ מאנשי וטובים רבים ידי על

 ולוואי לכולכם כח יישר. ומפולפלים מורכבים הסכמים ובעריכת ובניה ניהול חברת בבחירת היה העמל. פרנקל

  !הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו ברוך. בשטח הראשונה הבטון משאית את ונראה רב זמן יחלוף ולא
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  ...בטוח שאני בטוח לא

  

. ובכביש הקיבוץ בשבילי בנהיגה בטיחות בנושאי הרצאה לשמוע לחבר במועדון התכנסנו שעבר רביעי ביום

 מעורר זה, כולנו של בחיים וכשמדובר הישיבות בחדר גם להתכנס היה יכול הנוכחים מספר, הרב לצערי

  ?משכנע לא בעלון שלי הפרומו? מספק לא הפרסום? חשוב לא הנושא? טובה לא השעה: תהיות

  חלילה נהיה שלא הלוואי. לכולנו מדי חשובים דברים שמעו בקהילה אנשים מדי מעט, התחתונה בשורה

 בתשובה חזרה בתהליכי אני, ההרצאה שבעקבות אגלה ורק היוזמה על לגואל כח יישר... מעשה לאחר חכמים

  .אליי להצטרף מוזמנים. ברכב והן באופניים הן, נהיגה בזמן בסלולרי לשימוש הנוגע בכל

  

  לבנים הלוואות

  

 לבני הלוואות מתן המאפשרת ד"הקבה של קרן והוא" ת"קדח "הקרוי כלי לרשותנו עומד, רבות שנים לאורך

 צרפתי אורן, בנושא הטיפול את מרכזים וכיום ל"ז אפשטיין חיים הנושא את ריכז בעבר. נוחים בתנאים משק

 אשר, מוגבלת כספית במסגרת שמדובר, הציבור את ליידע לי חשוב. פרט צוות כמרכזת שלוין ורותי כגזבר

 עמידה שאי, הדבר משמעות. חדשות להלוואות העתידי המקור את מהווים בעבר שניתנו ההלוואות החזרי

 הלוואות שריבוי מסתבר, מצבנו של מעמיקה בחינה לאחר. חדשות הלוואות מתן מונעת, שוטפים בהחזרים

. 2015 במהלך לבנים נוספות הלוואות מתן, לצערי, לנו יאפשרו לא, נוספות טכניות וסיבות מכבר לא שניתנו

  .הפעולה שיתוף על ורותי ישי, לאורן ותודה לעתיד ההתנהלות דרכי את בוחנים אנו

  

  במעלה הידד, עקיבא בני קדימה

  

 נציין והקומונרית המדריכים צוות, החניכים של לאות ללא והשקעה חזרות, פעולות, לימוד של חודש אחרי

 של כוחו את לראות , מחדש שנה בכל אותי מרגש. בארץ עקיבא בני סניפי כל עם יחד הארגון שבת את השבת

 של משותף לעיסוק לסניף ולהביאו מהמסך הנוער את לנתק, המסכים בעידן ובמיוחד ולהוביל לפעול הנוער

 כל על תשפיע הסניף של הנעורים ורוח היצירה וחדוות ייתן מי". צודקת חברה יוצרים:" בנושא וחוויה לימוד

 שתומך ולגדי בראש שעומדת הקומונרית ליהב ההדרכה לצוות גדול כח ויישר כולכם ברוכים היו. קהילתנו

  ... החדש השבט ולשם למפקד אתכם מחכים. מאחור

  

  אישית בנימה

  

 בנסיבות נעדרה שחר השבוע. צבי בטירת גיסתי אבי פטירת בשל, חלקית מהמשרד נעדרתי שעבר בשבוע

 במיילים בפיגור שאני המשמעות. איתן צוק" שאחרי ביום "פרטית בחופשה אני הבא ובשבוע... משמחות

 את להקטין כדי, הקרוב בשבוע המיילים עם להתאפק מוזמנים. מחודשים בכוחות אחזור ה"בע אך ובפגישות

  .וההתחשבות ההבנה על מראש תודה. בחזרתי לי שיחכו הערמות

  שלום שבת

  ברכה בגשמי לזכות שנמשיךו

 חום                                                   נ
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  "הלילה וכל היום כל לעירך הפקד שומרים"

  

 יהיה, השמירה שבזמן מעוניינים אנו, הנוכחי הביטחוני והמצב" איתן- צוק "ממסקנות כחלק, יקרים תושבים

  . היום עד שהיה יפכ ולא ברובה חמוש השומר

 אישור, טופסיאדה הכולל, ארוך בתהליך מדובר. נשק לנשיאת הרשאה לשומרים וציאלה צריכים אנו כך לצורך

  .ומטווח, רופא

 אחד על ולהחתים, לחתום ,פרטים למלא צריך בהם טפסים מספר הקרוב בשבוע יקבלו  ,60  גיל עד ומריםהש כל

  .הרופא את םמה

 לא שומרהש היום עד שנהגנו כפי להמשיך לנו מאפשר אינו ,היום הביטחוני המצב כי ,מאוד חשוב בנושא מדובר

  .חמוש

  .הניתן ככל מהר בתהליך להתקדם שנוכל מ"ע בהקדם הטפסים את ולמלא פעולה לשתף מכם מבקשים אנו

  

  טל-רסיס יאץ                                                                                              סאסי מאיר אריאל        

  צ"רבש סגן                                                                                         צ"רבש                

  

  

 

 הימן ולליחי קסלר לטל

 

  !גיוסכם לרגל חמות ברכות

  .ותורם משמעותי שירות לכם מאחלים אנו

  :המלך דוד של דבריו בכם שיתקיימו רצון יהי

  בלילה וירח יככה לא השמש יומם"

  נפשך את ישמור רע מכל ישמרך' ה

  "עולם ועד מעתה ובואך צאתך ישמור' ה

  

 סעד בית בשם ש"חומ צוות

 הנינה להולדת טוב מזל אפשטיין ליהודית

 אפשטיין וליעקב לאילנה נכדה

 שקאלו ולנתנאל לצפורה בת


