
  ה"תשע כסלוב 'כ ה"בע                                                                                                                                               

12/12/2014  

  2876'      גליון מס

  

  

  
                                          

  בשוי פרשת                                      
  

  .)'ב, ז"ל ("..אלה תולדות יעקב יוסף"

  

   הבןקיימת אנלוגיה מפתיעה בין חיי האב לחיי, חייהם של יוסף ויעקב שלובים אלה באלה

  :מבחינת משמעות האירועים שפקדו את שניהם

  יוסף , יעקב ועשיו- הנפקדת לאחר שנים רבות ומולידה שני בנים עקרהשניהם בנים לאמא

    שניהם.)ויתרוצצו הבנים בקרבה( אצל שניהם סובלת האם מקשיים בלידה .ובנימין

   .ים להורגם המבקשי אחים" ע נרדפים

  . )י האחים"עי לבן ו"ע (ים נגנב שניהם.)סולם יעקב ( חלומות על ידייםנתגדלשניהם 

  שניהם משרים ברכה על הבית בו הם. מולידים שם ילדיםבחוץ לארץ  אשה יםשאושניהם נ

   שניהם זנים זה את זה כל אחד בתורו. שנה22שניהם פורשים מבית אביהם ל . נמצאים

  .  ושם נחנטיםםמתים במצרי, שניהם משביעים לקוברם בארץ כנען.  שנה17 במשך

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

  

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

  

  הרב דוד אסולין – פרשת שבוע

  

   י מ י   ה ח ו ל     שבת  וישב

 05:37←05:41 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

 09:03←09:07 ש"סוף זמן ק  08:30  'שחרית ב

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

 16:25 ערבית מנחה ו 14:00 )עקיבא-בני(מנחה 

 16:38←16:40 שקיעה 16:45 "דור לדור"לימוד 

 20:10 ערבית 17:15 צאת השבת
  

  חגית קאופמן -אחות תורנית
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 צדיק בכסף מכרם על

 בהקשרו הסיפור מקריאת. יוסף מכירת – ישראל עם בתולדות חשובה דרך אבן על מסופר וישב בפרשת

, יותר רחוקה בפרספקטיבה אולם. יוסף את ושנאתם האחים של קנאתם היא למכירה הסיבה, המצומצם

 להציל שמטרתה הית-אלו תכנית היא המכירה כי יוסף להם אומר, הרעב מפאת למצרים האחים כשמגיעים

). כ', נ בראשית" (ָרב ַעם ְלַהֲחיֹת ַהֶּזה ַּכּיֹום ֲעׂשֹה ְלַמַען ְלטָֹבה ֲחָׁשָבּה ִהים- ֱאלֹ ָרָעה ָעַלי ֲחַׁשְבֶּתם ְוַאֶּתם: "מהרעב

 היא שמטרתה נראה, מצרים שעבוד בסיפור הראשונה הממשית הדרך אבן היא שהמכירה מתברר כאשר, בהמשך

, יוסף מכירת שללא דומה). יג, ו"ט בראשית" (ָלֶהם לֹא ְּבֶאֶרץ ַזְרֲעךָ  ִיְהֶיה ֵגר: "הבתרים בין בברית ההבטחה קיום

  .חיוביות הן המכירה של תוצאותיה, כן ואם, שונים היו היהודית ההיסטוריה פני כל

 ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ִּפְׁשֵעי ְׁשלָֹׁשה ַעל", ישראל על עמוס של חזונו היא ההפטרה. מוזרה נראית וישב הפטרת, זאת לאור

 ַצִּדיק ַּבֶּכֶסף ִמְכָרם ַעל: "בה המפורט הראשון הפשע בשל לפרשה מקושרת והיא, )ו', ב עמוס" (ֲאִׁשיֶבּנּו לֹא ַאְרָּבָעה

 רוב מפרשים כך ואכן, כלשהו דין עיוות היא הפשע של משמעותו, הפסוקים בפשט". ַנֲעָלִים ַּבֲעבּור ְוֶאְביֹון

, דרשה במעין מדובר. יוסף מכירת לסיפור זה פסוק בין קושר וההפטרה הפרשה בין החיבור, אולם. הפרשנים

 יוסף מכירת את שהאירה ההיסטורית הפרספקטיבה לעומת. נעליים עבורוב בכסף הנמכר הצדיק הוא יוסף לפיה

  .לשלילה המכירה את דורש זה חיבור, חיובי באור

 זה לקישור אין. מאוחר יחסית במקורותינו מופיע, פשוט די לנו שנראה, עמוס לנבואת יוסף מכירת בין הקישור

 אצל) כמעט (לראשונה אותו מוצאים ואנו, )לדוגמא, רבה בראשית (הקדומים במדרשים ולא בתלמודים הדים

 ילמדנו-התנחומא מספרות יחסית מאוחרים במדרשים כך ואחר, השישית המאה בסביבות ישראל ארץ פייטני

  ). התשיעית–השביעית מהמאה כולם (יונתן בתרגום וכן, אליעזר דרבי ובפרקי

 מספרי אחד, זבולון צוואת בספר מדובר. עמוס ונבואת יוסף מכירת בין המקשר קדום אחד מקור בידינו, ואולם

 של מצוואתו ניכר חלק מקדיש המחבר. לספירה השניה המאה מן, החיצוניים שבספרים" השבטים צוואות"

 שתיקה של קשר האחים שקשרו כך ועל, המכירה על בווידוי התיאור את פותח הוא. יוסף מכירת לתיאור זבולון

  :לו שסיפרו למה בניגוד, חיה ידי על נטרף לא יוסף כי לאביהם לגלות שלא

 אשר את לאבי הגיד לבלתי אחי עם נדברתי כי, ביוסף מעלתי אשר הפשע מלבד, אפשע אשר אזכור ולא

 יגלה אשר את להרוג כולם נדברו כי, אחי מפני יראתי כי, יוסף על רבים ימים במסתרים ואבך. נעשה

  ).ז–ה, א זבולון צוואת (הזה הפשע את יפשעו לבל אליהם ואצעק ואבך, להמיתו בקשו וכאשר. הסוד

  : נעליים מהאחים שלושה קנו המכירה בשכר כי מספר זבולון, עצמה המכירה את בתיאורו

 כן ויעשו ... האלה הריקים הבורות באחד נשליכהו, נהרגהו אל אחי נא אל, ויאמר ראובן קם וכה כה ובין

 את וייקחו, ובניהם וגד ודן שמעון אם כי. בני, חלק לי היה לא שכרו ובכסף. לישמעאלים מכרהו אשר עד

, נרמסנו רמוס אם כי. הוא אחינו מחיר כי נאכלנו לא ויאמרו, ולבניהם ולנשיהם להם נעלים ויקנו מחירו

  )ג, ג – ז, ב שם. (חלומותיו יהיו מה ונראה, עלינו למלוך אמר אשר יען

 דווקא האחים קנו מדוע ברור, מכך יתרה. ברורה כאן ההקבלה, מעמוס הפסוק של מפורש אזכור היעדר אף על

, יותר מאוחר לראשונה מופיע" הצדיק יוסף "שהכינוי שלמרות לב נשים. למרמס יוסף את לשים כדי – נעלים

, ליוסף הזה הכינוי את מכירה עמוס ונבואת המכירה בין לראשונה המקשרת, זבולון בצוואת שהדרשה נראה

  .קדום כינוי ושזהו
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 צוואת בספר עוד נעוצים ושורשיו בהפטרתנו מופיע אשר, עמוס של התוכחה ונבואת יוסף מכירת בין החיבור

 לחטא דומה, עמוס בנבואת המופיע, הדין שעיוות נראה. החטאים שני בין הקשר על משהו לנו לומר רוצה, זבולון

 חומריים דברים הם מניעיה כאשר, יותר עוד שלילי באור מוארת האח מכירת, ולחלופין, אח מכירת של החמור

, משמעותי להיות עשוי, להפטרתה מסוימת פרשה בין החיבור כי אפוא רואים אנו". נעלים בעבור "– ושוליים

  .לדורות השכל מוסר באמצעותו דורש ההפטרות שמסדר, מדרש של מיוחד סוג זהו. טכני מדמיון רק נובע ואינו

 עברון אביעד

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

  

 ..החלומות בעל

 חכמינו דרשו אלו בפסוקים". 'וגו ודברי ועל חלומותיו על אותו שנא עוד ויוסיפו לאחיו ויגד חלום יוסף ויחלום"

 כלומר – הפה אחר הולכים החלומות כל: 'חלום 'בעניין עניינים וכמה כמה הרואה פרק ברכות במסכת בגמרא

 ביוסף שכתוב ממה חכמינו זאת ולמדו, לו שמספרים החלום על יביע שומע/שהפותר הדעת להבעת השפעה שיש

  ."היה כן לנו פתר כאשר ויהי"

  ?השנאה את מגביר הוא כך ידי שעל ביודעו לאחיו חלומותיו את לספר יוסף הלך מדוע :המפרשים שואלים

  :תשובות וכמה כמה בזה ונאמרו

 מי שלכן   – אומר שם ש"והרא, הפה אחר הולכים החלומות כל – דלעיל הגמרא פי על :מסביר "החיים אור"ה

 החלומות שכל מכיוון לטובה לו שיפתור אותו שאוהב לאדם ילך, אותו לו שיפתור מישהו ומחפש חלום שחולם

 בלבם אחיו יחשבו, להם חלומותיו שבספרו חשב שיוסף: "החיים אור"ה מבאר זה פי ועל. הפה אחר הולכים

 אוהבים שהם בטוח הוא כי, להם דווקא חלומו ספרו סיבת וזו האחים כמשפט אהבתם ומחפש עמהם שלם שלבו

 שקדמה לצד אולם, הלבבות קירוב היתה החלום בסיפור יוסף של כוונתו כל כ"וא, אותם אוהב שהוא כמו אותו

  .עליהם להשתוררות הכל דנים והיו, בלבם האהבה שערי ננעלו, וקנאה שנאה

, "לאחיו ויגיד חלום יוסף ויחלום" – שבתחילה: הפסוקים את "החיים אור"ה ומבאר ממשיך זה הסבר לפי

 הוא עליהם שלהשתרר בטוחים היו כי לשמוע מעוניינים היו לא האחים אולם, שביאר כפי להם ספרו וסיבת

 נא שמעו אליהם ויאמר" – חלומו לשמוע בהם הפציר יוסף ואז, "אותו שנא עוד ויוסיפו" – ולכן זאת מספר

  .והפצרה בקשה לשון, "חלמתי אשר הזה החלום

 שהוא הראשונה הפעם זו שעתה לאחיו לומר יוסף שכוונת, עתה –" נא" מילת את "החיים אור"ה מבאר עוד

 שאוהב אחר למישהו כן לפני סיפר ולא, אותם אוהב הוא כי בהם דווקא בחר והוא למישהו החלום את מספר

  .עליהם להשתרר ורק אך אלא לבבות קירוב לשם להם מספר הוא אין ועכשיו, לטובה לו פתר וכבר אותו

 פעם, בירושלים היו חלומות פותרי וארבעה עשרים, בנאה רבי אמר :בברכות מהגמרא "החיים אור"ה מקשה

 שאין רואים כ"וא, בי נתקיימו וכולם זה לי פתר לא זה לי שפתר ומה כולם אצל והלכתי חלום חלמתי אחת

  ! ?שנייה פעם החלום את יפתור אדם שעוד לזה חשיבות

  .ראשון מפתרון מוציא שני פותר אין סותרים הם אם אבל, סותרים הפתרונים שאין שדווקא: ומתרץ
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 להתקיים יכול טוב שחלום כלומר – שנה ב"כ עד טוב לחלום אדם יצפה לעולם :יוסף בעניין חכמינו דרשו עוד

 לאחר שנה 22 ליוסף השתחוו שהאחים חשבון עושה שם והגמרא [יוסף אצל כמו, שנחלם לאחר שנה 22 אפילו

  ].להם שסיפר

 שיש – שנה ב"כ עד יצפה המתקיימים חלומות לגבי שרק :אומר ברכות במסכת) הגמרא ממפרשי( א"המהרש

 חלומות' ג יוחנן רבי אמר "הגמרא שם שאומרת כמו, מתקיים החלום אופנים שבאותם בחלום אופנים כמה

, "שנשנה חלום אף אומרים ויש, חלום בתוך שנפתר וחלום, חברו לו שחלם וחלום, שחרית של חלום, מתקיימין

, שחרית של חלום אבל, שביום הלב הרהורי מחמת הם הלילה בתחילת שבאין שחלומות א"המהרש ומסביר

 חלום וכן, מלאך ידי על חלום והוא הרהורין מחמת שלא אמיתי חלום הוא שביום, מהרהורין האדם נח שכבר

 קרובים ממש ובחברים [בעצמו אלא בו וטרוד חושב לא חברו הזמן רוב כי הרהורין מחמת לא שזה חברו לו שחלם

 שהולכין החלומות כעין זה חלום בתוך שנפתר וחלום, ]שונה שזה להיות יכול השני על אחד חושבים הזמן שכל

 יוסף ואצל, אמיתי חלום שזה לומר שבא סימן זה שנשנה וחלום, החלום בתוך נפתר כבר הוא שהרי, הפה אחר

  .אמיתי חלום שזה סימן היה זה, פעמיים נשנה שהחלום

 יהיה אשר החלום כי :לשונו וזה אמיתי חלום הוא שחלומו יוסף ידע איך אחר באופן מסביר "החיים אור"ה

 יאיר כיום וצהיר בהיר לחולם החלום יהיה אם הוא והמופת האות' ה שלפני מהמודיעים והודעה הנבואה מראה

 לאחיו יוסף אמר ולכן. נבואי חלום שזה סימן יהיה וזה, והמופת האות בא ממש בהקיץ כאילו בעיניו הדבר שיהיה

 שהראוהו דבר שכל להם לומר ופרט פרט בכל "והנה" פעמים' ג' וגו אלומים מאלמים אנחנו והנה להם בספרו

 האור ודברי, צודק חלום אלא זה ואין דעתו בהשלמת בהקיץ שהוא עתה רואהו היה כאילו שכלו בעיני ברור היה

  .היום הרהורי מחמת זה שאין הוא הדגש שבשניהם שחרית של כחלום משקל אותו על  הם החיים

  טבא חלמא ובברכת

 -רפפורט יהודה

 השבוע יחול לפטירתו הזיכרון שיום ל"ז אליעזר סבו של ולזכרו, נהיר חיה של נכדה 

 

 

 

   לאו בני הרב של באבלו משתתפת סעד קהילת

  אביו בפטירת

  ל"ז לאו-לביא נפתלי

 ..עוד לדאבה תוסיפו ולא..

 מוועדת דת

  :לקראת ימי החנוכה,  תפילת ערבית של שבת וייתן שיעור לאחרר גבי ברזילי"תארח בננו דהשבת י

  'פ ספר המכבים"מגילת חנוכה ע'

 הציבור מוזמן
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 -השבוע שחלף

 

 –  שמעל ראשנו והשברהקדיחההצנרת שבחדר השטיפה וקולות  הסתיימה עבודת פירוק -בסוף השבוע שעבר

 נאחל .חיבור הצנרת החדשהואנו בעיצומה של , פרויקט מדווח ששלב האיטום הראשון הסתייםמנהל ה. דממו

  ..בעיות הביובמ" ברוך שפטרנו" ושנזכה לברך ברוב עם הצלחה לכל העוסקים במלאכה

  

העלייה להר : " פוליטי–ההלכתי ' לוע הארי'נכנס הרב ארי הישר אל , בשיעור שלאחר תפילת ערבית – שבתבליל 

 האוסרות על העלייה להר  ראשית סקר את העמדות ההלכתיות השונות. בקומה זקופה ובנחישות"הבית בימינו

 שטח ההר עצמול.  ונטרל אותן בזו אחר זו,כרת  בדיניהחשש להיכשל ומ העומדת לעולםעצמו מפאת קדושתו

 המרוחקים מספיק ממקום ,ם יותרלאזורים הפנימייאילו בודם ובעצמם רשאים לעלות ואפילו המתים בכ

מנע י האם בכל פעם שנחשוש מהסתבכות נ..?אם כן ממה החשש.  לעלות לאחר הכנות וטבילה מותר,המקדש

 מה שווה ?מקימים מדינה או קיבוץ עם גישה חששנית שכזו, ארץ ה עולים ומיישבים אתכיצד היינו?? מפעולה

מה המסר שנעביר לדור הבא ,  ובעיקר?אידיאולוגיה אם היא אינה מתורגמת לחיי המעשה ונשארת בגדר תיאוריה

ששת מלחמת הצנחנים בחלק מ שעל כך יעיד הסיפור.. ? כשהבורות בתחום זה היא כל כך עמוקהבנושא המקדש

  ..                       המקום המקודש ביותרשהכותל הוא בהנחה ,ך שטח הר הבית לכותל המערבי דרהימים דהרו

והיו שהנהנו שמאלה ' הן'היו שהנהנו מעלה מטה ב (שחלק ממנו לא היה תמים דעים עם גישה זו קהל השומעים 

לרצות את ,  להתיישר עם הממסדרב שאינו מנסה. ליבו ומעשיו שווים, אדם שפיוישב דומם מול , ..)'לאו' וימינה ב

  ...או לצאת בשלום מהנושא הטעוןשומעיו 

  

 אלו שציפו לראות איש בוהמה . קמחי יעקב הצייר הנודעמציוריו של הוצגה במועדון תערוכה - ביום שלישי

 יוציציותזקן ו עטור , בגיל העמידה טיפוסיהופתעו לגלות חרדי,  לבוש בגלבייה או משהו בסגנון,אופייני

סביר היעקב ' ר,  ומזעיפים פנים כלפי האזרח מן השורההנוהגים בגבהות לב, ם אחריםאמנישלא כ .מתנוססות

לא פלא שרבים מהמבקרים ..  מדובר בלקוח פוטנציאלי היהגם אם לא, נה בסבלנות לכל שאלה ועפנים לכל מבקר

  בין לבין סיפר הצייר על עברו. הזמנות מיוחדות אףיצאו עם תמונה או שתיים תחת בית שחיים והיו שביצעו

במהלך הבירור קיבל על עצמו להפסיק . כחילוני שגדל בשיינקין ועל התהליך הארוך שעשה קודם שחזר בתשובה

  ציורכך למעט לשמחתו גילה שאין איסור הלכתי ל,.."לא תעשה לך פסל וכל תמונה: "לצייר שהרי כתוב במפורש

האוספת תבואה  איכרה רחבת גרם גו נראתה תמונה אחת בלבד ובהשלל התמונות שהוצ בין .דיוקנאות נשים

  .. ופניה לא יראו, ראשה מטפחת על,בשדה

  

 יורם קימלמן

  

  

 

 שחר רוטשטייןל " מזל טוב לרגל נישואיך עבלדלית גולן

 לאודרי ולאייבר רידר ולכל המשפחה, ללאה ולמשה גולן, לשרה ולאפרים גולן

 !שמחה ונחתשתזכו לרוב 
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 חנוכה הלכות

 ופשטו, ובמצות בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכו שני בבית' .1

 מפניהם מאד לישראל להם וצר, הטהרות וטמאו פרצות בו ופרצו להיכל ונכנסו ובבנותיהם בממונם ידם

 הכהנים חשמונאי בני וגברו והצילם מידם והושיעם אבותינו להי- א עליהם שריחם עד גדול לחץ ולחצום

 מאתים על יתר לישראל מלכות וחזרה הכהנים מן מלך והעמידו מידם ישראל והושיעו והרגום הגדולים

 ונכנסו, היה כסלו בחדש ועשרים בחמשה ואבדום אויביהם על ישראל וכשגברו. השני החורבן עד שנה

 והדליקו ,בלבד אחד יום אלא להדליק בו היה ולא אחד פך אלא במקדש טהור שמן מצאו ולא להיכל

 וחנוכה מגילה הלכות ם"רמב ('טהור שמן והוציאו זיתים שכתשו עד ימים שמונה המערכה נרות ממנו

 ).ב-א, ג פרק

 מלאכה לעשות שלא הנשים נהגו. מלאכה בעשיית ומותרים, ובתענית בהספד אסורים החנוכה ימי שמונת .2

 ).א, ע"תר סימן ע"שו (דולקים שהנרות בזמן

 מצווה כסעודות נחשבות ומזמורים תורה דברי בהם שנאמרים סעודות. בחנוכה סעודות לערוך חיוב אין .3

 ) .ג, ע"תר(

 את לפרסם כדי הבתים פתחי על נרות החנוכה מימי יום בכל להדליק חכמים תקנו השמן פך לנס זכר .4

 חנוכה נרות להדליק חייבת לבד שמתגוררת אישה גם לכן, כאחד ונשים אנשים חייבים זו בהדלקה. הנס

 .בביתה

 הנרות הדלקת זמן

 בצאת חנוכה נרות להדליק שנהגו ויש, )בערך 16:40 (החמה בשקיעת חנוכה נרות להדליק שנהגו יש .5

 ושבים עוברים בחוץ ישנם אם, בברכה הלילה במשך להדליק רשאי זה בזמן הדליק שלא מי. הכוכבים

 בשעה לעצמו מדליק אם. הבית בני שאר עם נרות מדליקים אם או הנס את להם לפרסם שאפשר

 ).יא ק"ס ברורה ובמשנה ב- א, ב"תרע (יברך לא – מאוחרת

 שבת בערב, לכן). ב, ב"תרע (הכוכבים צאת לאחר שעה כחצי לדלוק שתספיק שמן כמות לשים יש .6

 ט"תרע (בלבד שעה חצי שדולקים הצבעוניים בנרות להשתמש אין, השקיעה לפני חנוכה נרות שמדליקים

 ).ב ק"ס ברורה במשנה

 להקפיד יש). 15:32 (המנחה מְּפַלג כבר בברכה נרות להדליק יכול יום מבעוד מביתו לצאת שנאלץ מי .7

 ).א, ב"תרע (הכוכבים צאת לאחר שעה חצי עד שידלקו גדולים נרות לשים

 הנרות הדלקת מקום

 בפתח להדליק יש, הבית לפני חצר יש כאשר. הנס את לפרסם כדי, הבית בפתח להדליק יש הנרות את .8

, א"תרע (הרבים לרשות הפונה בחלון הנרות יניח – הרבים לרשות פתח לו שאין מי. הרבים לרשות החצר

 ).ה

) ו, א"תרע (מצווה של נרות שאלו ניכר שיהיה כדי, מ"ס 24-80 של בגובה הנרות את להניח יש לכתחילה .9

 למטרת בנרות להשתמש רגילים איננו שהרי, בכך להקפיד צורך אין שכיום נראה. לתאורה משמשים שלא

 .הנס ופרסום מצווה לשם שהודלקו ניכר בחנוכיה יותר גבוה שמונחים נרות וגם בחשמל אלא תאורה

  ).א, ה"תרע (להיות צריכים הם בו במקום להדליקם יש. החוצה ולהוציאם בפנים הנרות את להדליק אין .10
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. במצוות מסובב יהיה בפתח שהנכנס כדי, לפתח משמאל הנרות את להדליק יש מזוזה בו שיש בפתח .11

 ).לג ק"ס ברורה ובמשנה ז, א"תרע (בימין הנרות את להדליק יש מזוזה ללא בפתח

 חנוכה נרות הדלקת סדר

. יום בכל נר מוסיפים ואילך ומכאן אחד נר מדליקים הראשון ביום לכן. הלל בית כדעת הלכה נפסקה .12

. בהדלקתו יוצאים הבית בני שאר וכל) אישה או איש (מדליק הבית מבני אחד רק – הספרדים למנהג

 מדליקה לא שאישה הנוהגים יש. בעצמו נרות מדליק הבית מבני ואחת אחד כל – האשכנזים למנהג

 ).ב, א"תרע (אישּה עם חובה ידי יוצאת אלא לעצמה

. 'שהחיינו', 'ניסים שעשה', 'חנוכה של נר להדליק': ברכות שלוש ההדלקה לפני לברך יש הראשון ביום .13

 שנזכר ביום יברך הראשון ביום' שהחיינו 'ברכת לברך ששכח מי. בלבד ברכות שתי מברכים הימים בשאר

 ).ב- א, ו"תרע (הברכות כל את לברך שיסיים עד בהדלקה להתחיל אין. ההדלקה לפני

 הראשון הנר הדלקת אחרי לשיר יש הפיוט את. 'הללו הנרות 'הפיוט את הנרות הדלקת בזמן לשיר נהגו .14

 ).ד, ו"תרע(

 את להדליק יש הראשון ביום: כדלקמן הוא הנפוץ המנהג. מנהגים כמה יש בחנוכיה הנרות הדלקת בסדר .15

 את המסמל החדש מהנר תתחיל יום בכל ההדלקה. משמאלו נר להוסיף יום ובכל, בחנוכיה הימני הנר

 ).ה, ו"תרע( ימין לכיוון ותמשיך הנס התעצמות

 שאורו מכיוון זית בשמן להדליק ראוי לכתחילה. חנוכה נרות בהם להדליק כשרים והנרות השמנים כל .16

 ).ד ק"ס ברורה ובמשנה א, ג"תרע (הנס נעשה שבו מכיוון וגם ויפה צלול

 של תשמיש אפילו החנוכה נרות לאור להשתמש אין -' בלבד לראותם אלא בהם להשתמש רשות לנו ואין' .17

 לאור זאת יעשה לאורם להשתמש יבוא שאם הנרות בקרבת בגובהו שנבדל שמש להניח נהגו לכן, מצווה

 ).א, ג"תרע (השמש

. ולהדליקו לחזור חיוב אין הכוכבים צאת לאחר שעה חצי דלק לא אפילו, הדלקתו לאחר שכבה חנוכה נר .18

 ).כז ק"ס ברורה ובמשנה ב, ג"תרע (זו הדלקה על לברך אין אבל ולהדליק לשוב הראוי מן

 הכנסת בבית נרות הדלקת

 כל כאשר לערבית מנחה תפילת בין הוא ההדלקה זמן. חנוכה נרות להדליק נהגו הכנסת בבית גם .19

 ).ו, א"תרע (הכנסת בבית נרות הדלקת על לברך יש. יחד מכונסים  המתפללים

 .הנס את לפרסם כדי, ברכה ללא שחרית בתפילת גם נרות להדליק נהגו הכנסת בבית .20

 ולהדליק לחזור צריך הכנסת בבית המדליק גם, לכן. הכנסת בבית הנרות בהדלקת חובת ידי יוצאים אין .21

 בני את להוציא צריך כן אם אלא, שהחיינו יברך לא בביתו ומברך כשחוזר הראשון ביום. בברכה בביתו

 ).מה ק"ס ברורה ובמשנה ו, א"תרע (חובה ידי ביתו

 ש"ובמוצ שבת בערב נרות הדלקת

 המנורה את הדליקו במקדש שגם מכיוון, הנרות הדלקת לפני מנחה תפילת להתפלל ראוי שבת בערב .22

, דסתרי כתרתי יראה שלא וכן). מנחה תפילת תוקנה שכנגדו (הערבים בין של תמיד הקרבת לאחר

                 הציון שער, ב ק"ס ברורה במשנה ט"תרע (הבא היום של חנוכה נרות שהדליק לאחר מנחה שמתפלל

 .14:00 בשעה הכנסת בבית שישי ביום יתקיים מנחה מנין). א ק"ס תשובה ובשערי, ז ק"ס
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 ).א, ט"תרע (השבת נרות לפני החנוכה נרות את להדליק נהגו שבת בערב .23

. להבדלה הנרות הדלקת להקדים שנהגו ויש ההבדלה לאחר חנוכה נרות להדליק שנהגו יש שבת במוצאי .24

 להדליק מנהגנו). ג ק"ס ברורה ובמשנה ב, א"תרפ (להבדלה הנרות הדלקת את להקדים יש הכנסת בבית

 .'לשבח עלינו 'לפני נרות

 ' הניסים על'ו הלל

 א, ג"תרפ (בחנוכה שחרית בתפילת ץ"כש ישמש לא ַאֵבל, לכן. ההלל את גומרים החנוכה ימי שמונת כל .25

 ).א ק"ס ברורה ובמשנה

 על') הארץ בברכת (המזון ובברכת) ההודאה בברכת (התפילות בכל להוסיף יש החנוכה ימי שמונת בכל .26

 ובברכת' לרצון יהיו 'לפני לומר ניתן בתפילה. חוזר אינו – הברכה סיים וכבר להזכיר שכח אם. 'הניסים

 בימי... ההם בימים לאבותינו שעשית כשם ונפלאות ניסים לנו יעשה הוא הרחמן 'להוסיף אפשר המזון

 ). ב-א, ב"תרפ(' מתתיהו

 "נזבח תודה ושם תפילתי בית תיכון – לשבח נאה לך ישועתי צור מעוז"

 סט ארי הרב

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

 ..ברכה למי הו, תודה למי הו

 למחפשי כללים עדכון להלן, עבודה שמחפש מי ולכל צבא ואחרי לפני – צעירים, סטודנטים :העבודה מחפשי לכל

  – הקיבוץ בענפי עבודה

  .הפנימי ובמייל האוכל בחדר המודעות לוח על מתפרסמות ובוועדות בענפים פתוחות משרות .1

  .מסוים בענף בעבודה מתעניינים ואתם במידה וועדות ענפים למרכזי ישירות לפנות מוזמנים אתם .2

 il.org.saad@masha למייל בקשתכם את  מפורטת בצורה להפנות  בבקשה, אנוש למשאבי פניות .3

 לכם שנראה מה וכל התקשרות פרטי, שלכם ופניות זמינות, מחפשים אתם מה ציינו אנא בפנייתכם

  . אליכם לחזור אוכל להציע מה שיש שבמקרה כך , רלוונטי
  !ובהצלחה בברכה

 סעד קיבוץ א"מש מנהלת - אור הילה

 
 נשים תפילת

  ,"וישב"' פר שבת – הקרובה בשבת משותפת ותפילה בתורה לקריאה להזמינך שמחות אנו

   !9.15 בשעה במועדונית נפגש. 13.12. 2014,  ה"תשע כסלו' כא

   קצר שיעור התפילה בסוף

 ואורחות מקומיות, וילדות חברות, חדשות וגם וותיקות משתתפות, מוזמנות כולכן

  !שלום שבת

 המארגן הצוות, להתראות
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 הקוקוס שמן של נפלאותיו על – קוקוס הוקוס

 הכי השמן את הכירו: פריכים לבצקים מושלם והוא פרווה הוא, חשובות טיפוליות פעולות מגוון בעל, בריא הוא

 את לכם וישדרג העור והזנת בטיפוח יסייע הדרך ועל, החיסון ולמערכת למוח, ללב טוב לכם שיעשה, שיש מזין

 .הזה הייחודי השמן את להכיר שווה חנוכה לפני רגע! הקוקוס שמן – המטבח

 זו. מאפה בכל כמעט אותן להחליף ויכול, מרגרינה על לדבר שלא, מחמאה בריא יותר הרבה הוא: מהסוף נתחיל

, הבריאים המזונות פסגת את בסערה כבש.  שלנו המטבח ארון אל הקוקוס שמן את טוב טוב לאמץ סיבה כבר

 .ייחודים בריאותיים יתרונות בעל היותו את שחשפו, מחקרים של רחב מגוון של פרסומם עם שנים כחמש לפני

  ? בריאלמה הוא

  

שמן . הסגולות הרפואיות והתזונתיות של שמן קוקוס טמונות במבנה המיוחד של חומצות השומן שהוא מכיל

אבל בניגוד לשמנים רוויים אחרים שמכילים לרוב חומצות , שבדרך כלל מומלץ להמעיט בו, קוקוס הוא שמן רווי

, ומצות שומן בינוניות שרשרתשמן קוקוס מהווה מקור יוצא דופן לריכוז גבוה של ח, שומן ארוכות שרשרת

 . המצויה גם בחלב האם ולה סגולות רבות,ובמיוחד של החומצת הלאורית
חומצות שומן בינוניות . אורך חומצת השומן משמעותי לאופן שבו הגוף שלנו מעכל ומשתמש בחומצות אלו

זורמות במחזור הדם ולכן הן אינן . בכבד ומהוות מקור ליצירת אנרגיהנספגות ישר , מסיסות יותר במיםשרשרת 

  .לא גורמות להצטברות של שומנים בכלי הדם

  

מראהו כנוזל שקוף . כמו שמן הזית, בכבישה קרהזה המיוצר  רק  הינובריאהנחשב כחשוב לציין כי שמן קוקוס 

  !).גם בכולבו שלנו(ונמכר בצנצנות , או כמוצק לבנבן, וצלול

  

  :כל היתרונות של שמן קוקוס

  

כמו , במחקרים רפואיים נמצא כי לאוכלוסיות שצורכות שמן קוקוס כחלק קבוע מהתזונה - נגד כולסטרול. 1

לשמן הקוקוס מיוחסת יכולת להפחתת רמות . יש רמות נמוכות של כולסטרול, בקרב תושבי האיים הפולינזיים

 .בצריכה מתונה כחלק מתזונה מוקפדת ומאוזנת, הכולסטרול בדם
וכן נוגדת נגיפים , חזקה פעילות אנטי חיידקית  שבשמן הקוקוסלחומצה הלאורית - כת החיסוןחיזוק מער. 2

  . בנוסף מחקרים הראו עלייה בתאי חיסון מסוימים עם צריכתו של שמן הקוקוס, ופטריות

ר טוב משמשות כמקויבות את שמן הקוקוס נספגות ישירות בכבד וחומצות השומן המרכ -  אנרגיההעלאת . 3

חלק מהמחקרים מדברים על הקשר בין . וכן משפרות את קצב חילוף החומרים, ור אנרגיה זמינה לגוףלייצ

יש שהראו כי ניתן לשפר ביצועים קוגניטיביים או להיטיב עם חולים . בריאות המוח ובין צריכת שמן הקוקוס

  . י צריכת השמן"במערכת העצבית ע

ולכן שמן ,  שמן קוקוס משפרת את רגישות התאים לאינסוליןמחקרים מראים כי צריכת - איזון הסוכר בדם. 4

  .ובדם ומסייע בוויסות) הסוכר(קוקוס נחשב כמזון המאזן את רמות הגלוקוז 

  , אקנה ואקזמות,  שמן הקוקוס מעולה למריחה ישירה על העור להזנתו ולריפוי פצעים– שימוש חיצוני. 5

  .לעיסוי הקרקפת וכן למריחה על עור הפנים, מצוין למריחה על קצוות השיער

אם יש צורך . גבוהות ולכן מתאים לטיגון'  שמן הקוקוס אינו מתחמצן אפילו לא בטמפ– שימושים קולינריים. 6

  החדר ' הוא פרווה ומקורו מן הצומח ובהיותו מוצק בטמפ! בטיגון עמוק שמן קוקוס הוא הבחירה הכי מתאימה
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 מכמות השמן 1/2ההמלצה היא לשים .(הוא יכול בקלות להחליף חמאה או מרגרינה באפייה

  ).המרגרינה  הרשומים במתכון/החמאה/הרגיל

 

   שועל משיבולת פריכות עוגיות  - מתכון

  :מצרכים

 )עדיף לא קרה ישר מהמקרר (1 ביצה  •
  שמן קוקוס מומס כוס1/3  •

 כפית תמצית וניל  1 •

 ס קמח מלא או קמח כוסמיןכו  1 •

  שיבולת שועל כוס1/4 ו 1  •

  שקדים מולבנים טחונים כוס 1/2 •

 סוכר חום דמררה כוס  1/2 •

 כפית סודה לשתייה  1/2 •

 קורט מלח  •

 או צימוקים שחורים קטנים) ברכז תפוחים( מיובשות  כוס חמוציות 1/2 •

 
  :הוראות הכנה

  

 .טורפים את הביצה היטב בקערה גדולה ומוסיפים את שמן הקוקוס ותמצית הווניל .1

 .שתייההסודה לו הסוכר, שיבולת השועל וקמח השקדיםבקערה נפרדת מערבבים את הקמח עם  .2

. אחידהמעבירים את החומרים היבשים לקערת החומרים הרטובים ומערבבים עד לקבלת תערובת  .3

 .ם מעט ומחלקים את הבצק לשני חלקיםמערבבי, ותמוסיפים את החמוצי

עוטפים בניילון . מ" ס2-יוצרים מכל חלק של הבצק גליל בקוטר כ, משומן או מקומח קלות, על משטח נקי .4

 .עד שהגלילים קשים, נצמד ומעבירים למקפיא למשך כשעה

, מ"רסים את הגלילים לעוגיות בעובי כחצי ספו).  מעלות170(בינוני -מחממים את התנור לחום נמוך .5

עד שהן זהובות ,  דקות11-13אופים  .פדת בנייר אפייה משומן קלותומניחים במרווחים על תבנית תנור מרו

 . בתחתית
 .מומלץ לצנן לחלוטין ולאחסן בכלי אטום לשמירה על הטריות         

  

  !ובתאבון לבריאות

 סמיט שחר
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 לאירית תגובה

 דבריה את וסיימה עקיבא בני חניכי י"ע א"בחד שנעשו נדליזםוהו מעשי שורת את העלתה אירית הקודם בעלון

  ". עקיבא בני סניף אינו אוכל חדר"ב

  :כיוונים בשלושה להשיב מבקש אני

 אוכל בחדר רק לא, לצערי קורים, "נחמד שובבות מעשה"כ ונערינו מילדינו חלק אצל הנחשבים ונדליזם מעשי.1

 חסד "של יבש אוכל בגניבת, הכוללים הבתים שליד הסלים בהשחתת, שניה- יד במחסן שבת כלב כמעט גם אלא

 בשעות יותר גדולה הורית לנוכחות זה עלון דפי מעל פעם לא קראו נחום ולאחריו עפר. מקומות ובעוד"  אמיתי

 מבקש אני. הילדים אצל נתפס זה כך לא כאמור אך, ונדליסט הוא שלו שהילד חושב לא אחד אף. בצהרים שבת

 או? בפעולה השתתף האם ? ע"בבנ היה באמת האם, עקיבא מבני חוזר כשהילד להתעניין מאוד שכדאי להוסיף

 שעלול מה מעש חסר ולהסתובב  רגועים כשהוריך מהבית בצהרים בשבת לצאת מנת על התירוץ היה ע"שבנ

  ?נדליזםולו להוביל

 בני פעילות לולא. בכך לחזות בצהרים בשבת מוזמנים וכולם נהדרת חינוכית עבודה נעשית עקיבא בבני, ככלל.2

 כל את נכתים לא הבה. בהרבה גדולה היתה נדליזםוהו כמות-חנכיםתמ הם אליהם החינוכיים והמעשים עקיבא

 נהדרים ומדריכים חניכים לנו יש. עשויי שלא םמעשי שעשו שניים או חניך בגלל החניכים של היפה הפעילות

  .מאליו ברור ולא בכך מה של דבר לא זה! בערכים שבת בכל שעוסקים

 שבשבת אירית עם סיכמנו, מקרה בכל". עקיבא בני של סניף אינו "אוכל שחדר אירית של לקביעה מסכים אני.3

  .אוכל בחדר הפעילות את מבוגר ילווה לטובה עלינו הבאה הארגון

 הקיבוץ של המרכזי ההתכנסות אולם זהו האם? אוכל מגישים שבו מקום רק הוא האם? אוכל חדר מהו אבל

 וגם הילדים, לדעתי? עקיבא בני של" פעולה "בו לערוך לפעמים שניתן ציבורי מרחב זהו האם? שונים באירועים

 ארגון בשבת לפחות. הקיבוץ חברי כל של המרכזי המפגש כמקום האוכל חדר את" תופסים "מהמבוגרים חלק

 יתלו הם תנועה בשבת או ארגון בחודש הציבור את לשתף רוצים עקיבא בני כשחניכי". כשלהם "גם נתפס הוא

 המרכזי ההתכנסות במקום אלא ,אוכל יםמגיש רק בוש במקום מדובר לא מבחינתם כי, אוכל בחדר השלטים את

 צריכים אנוש תכןיי". בית "של הרגשה מאפשרת אבל" ונדליזם" כמובן מתירה לא כזו תפיסה. הקיבוץ של

  .לילדים גם זאת להגדיר נוכל אולי ,ברור יהיה זה לנו רשאכ .עבורנו אוכל חדר מהו לעצמנו להגדיר

 רק לא הציבורי הדיון את לנהל חשוב. ציבורי ןיעני הם שלעיל והדברים ציבורי לדיון נועד העלון: אחרונה ובקשה

  .בעלון דווקא אלא") שכתבת מה עם הסכמתי לא/הסכמתי ("השבילים על בשיחה

  ...אותה לכתוב אותי הכריח לא ויורם מיוזמתי כתבתי האחרונה השורה שאת מתחייב אני

  חברים בברכת

 חינוך ועדת - גדי

 
 הנינה להולדת טוב מזל אפשטיין ליהודית

 גדות ולאלעד לשלומית בת, אפשטיין ולאילנה ליעקב נכדה
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 .."גלים לי פלאי העולםומבעד עיני ילדי שוב נ"

  סיכום ביניים לתהליך ההיגוי של מערכת הגיל הרך

  

  .יגוי של הגיל הרך מתכנס ויושב על המדוכהמזה תקופה ארוכה שצוות הה

רים למערכת הגיל ו והובאו לדיון נושאים שונים הקשותקיים ערב עם כלל ההורים בו עלבשנה שעברה ה, כזכור

לאחר הערב עסקנו בניתוח וסיכום של התכנים ). הסביבה החינוכית ועוד, הצוות החינוכי, קשר עם ההורים(ך הר

  . שעלו

ל "בהתקדמות של התהליך הזה ולכן לא הצלחנו להציג תוצרים עד סיום שנהאירועי הקיץ פגעו גם , לצערנו

  .רץ רב חזרנו לעבודה ובמ,לאחר החגים התכנסנו שוב בכוחות מחודשים, למרות זאת .ד"תשע

  

  : הזכרנו לעצמנו מה תפקיד צוות ההיגוי, ראשית

וכן להעלות לדיון סוגיות מרכזיות , לנסח את חזון המערכת ואת העקרונות המובילים את מערכת החינוך

  .על הטיפול בסוגיות) ' וכוהנהלת האגודה, הנהלת הגיל הרך(ים ולהמליץ לגורמים הרלוונטי

  

  .וכן בשלב העלאת סוגיות מרכזיות, שלב ניסוח העקרונות המוביליםאנו נמצאים כרגע ב

  

נו משתפים אתכם במוצר אז למה אנח, אנחנו נמצאים בשיאו של התהליך ועדיין אין תוצרים, כפי שאתם מבינים

 חשוב לדון בהם כעת ישנה הזדמנות משמעותית להשפיע ולהעלות נושאים וסוגיות שלדעתכם, ובכן? שאינו מוגמר

 לכלל המערכת )ושיש להם משמעות(מדובר על נושאים הנוגעים . וחשוב לתת להם מקום בעיצוב מערכת הגיל הרך

ונראה לכם שראוי להביא אותו לדיון נשמח אם " יושב לכם על הלב"אם יש משהו ש, אז. ולא על נושאים אישיים

   .אנחנו נביא אותו לדיון בפגישות הבאותובמייל או בטלפון תשתפו את אחד מאנשי צוות ההיגוי 

  

   !מחכים לשמוע מכם

  

  :חברי צוות ההיגוי

  

 אפרת פראווי,נעמה סט  , רחלי לנדאו,שושנה צרפתי, חן-חמוטל אבן, קסון'דניאלה ג, אוהד גייבל

 . שושי פאל–ומנהלת הגיל הרך טל -נעמי רסיס, הדר סוברי,  שולץטלי, אבישג אדור  

 

 בונותהודעה מהנהלת חש

  . של שוק שישי חסרה החיוב,בדפי התקציב האישי של חודש נובמבר שחולקו לתאי הדואר

  .ניתן לראות את שורת החיוב באתר השרות

 .הדפסת דף מעודכן, במזכירות הטכנית, יוכלו לבקש ממתי ,חברים המעוניינים בדף מעודכן
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 איתן צוק בצל -' עזה מול מעוז'

  

 הוא אכןו .קולי -אור מופע של קולות לשמוע מופתע בודאי, הצהרים בשעות לחבר המועדון באזור שעובר מי

 בתקופת. חדש סרט להקרנת' עזה מול מעוז 'ב הסרט קומת התאמת של בתהליך שאנחנו היא הסיבה. טוב שומע

 אנחנו .מהביקור כחלק במופע לצפות ,בסעד צהרים ארוחת אוכלים וגם למעוז הבאים קריםבלמ אפשרנו השיפוץ

,  שנשיג לתקציבים בהתאם ,בהמשך .החדש המופע עם האתר את לפתוח ונוכל ,מהר יסתיים שהשיפוץ ויםומק

 תמשנ במקום תלויות התערוכות ,כזכור .הכניסה שבסככת המפות ואת התצוגה קומת את לחדש מתכוונים אנחנו

  .ענוןלר זקוק האתרו  1995

  

, התקלה את תקנה חשמל שחברת עד עברו שבועות מספרו למעוז חשמל המוביל החשמל כבל נפגע ,איתן צוק בימי

 להסתובב החשש בגלל בעיקר, מבקרים מעט היו למלחמה הסמוך במועד.במקום הביקורים את לחדש ויכולנו

,  החיילים לחמו היכן: הוא המטיילים את המעניין הנושא כאשר מבקרים של התעוררות חלה באחרונה. באזור

 ,לאזור אופטימית נימה לתת ,בסיורים תפקידנו .המלחמה בתקופת - ובעיקר ,זו בתקופה באזור חיים אנחנו איך

 שהשתדלו החברים עצמם על שקיבלו האחריות ואת, הקהילתי החוסן את להדגיש, מהקשיים להתעלם לא

 היישוב הקמת ,שברקע כמובן .המלחמה בימי אף החברתי החוסן עלו התעשייתיו החקלאי המשק על לשמור

  .כאן בהתיישבותם הארץ דרום מפת את ששינו הראשונים נויחבר י"ע 'עזה עוטף'ב

   

 בעזרת. בדרום התיירות אתרי את לעודד' הבשור שקמה 'עמותת נרתמה ,באזור התיירות של הקשה המצב לאור

 ובנתינת, למבקרים בחינם  - שבוע בסופי התיירות אתרי לפתיחת מימון העמותה השיגה נוספים ממשלה גורמי

  :משימות שתי עצמנו על וקיבלנו -  ולהזדמנות 'לדגל נואנקר' אנחנו גם. למשימה שנענו לאתרים מענק

 שעה כל כאשר .הקרובים השבועות בששת 14:00  שעה עד 10:00 משעה שישי בימי המעוז את לפתוח  )א

 את לראות יהיה ניתן לא אלו שבהדרכות כמובן. דקות 50 למשך הדרכה תתחיל ,10:00 משעה החל עגולה

  .משפחה קרובי להזמין אפשר -בחינם הוא אלו בזמנים הביקור. לעיל שהוזכרו מהסיבות החדש הסרט

 הדלקת ולאחריו 16:00 בשעה לסיור המעוז את נפתח - הספר מבית החופשה ימי – בחנוכה ג- א בימים  )ב

 .'בשור שקמה 'עמותת בחסות, בחינם הוא בחנוכה ביקורה גם  .לדרך וסופגניה ,מוזיקה ,חנוכה נרות

 .המקום סיפורי כולל, ובאזור בסעד האיתנה עמידתנו את נבליט זה בסיור

 פרידמן סנדי ,דרורי דויד, יניב לירן :בהשתתפות ,למשימות שנרתם הדרכה צוות לנו יש ,אלו לפעולות

 ועושה באזור מורשת באתרי להדרכה שהוכשרה ,טולדנו שירה לאומי שרות בת הצטרפה לעזרתנו. ועבדכם

 לספר שמוכנים מחברים עזרה לקבל נשמח האמורות לפעולות. רבה בהצלחה בהדרכה ראשונים צעדים

 לשתף ומוכנים, השנים לאורך עזה בעוטף החיים על ובכלל, המלחמה בימי עליהם שעבר על אישיים סיפורים

 חברים יש אם ,כמובן .החנוכה בימי בעיקר טכנית עזרה לקבל נשמח ,כן כמו. םהבסיפורי המבקרים את

   .לעניין אותם ונכשיר אלי שיפנו, במעוז להדרכה להיכנס שרוצים נוספים

 שחטפו המכה לאחר מעט להתאושש ונצליח ,לאזור המטיילים את יחזירו אלו שפעולות מקווים אנחנו ,לסיכום           

  .'איתן צוק' מבצע בעקבות ,באזור המורשת ואתרי התיירנים

 של באתר -  פרטים יותר(, החנוכה בימי בחינם בדרום הפתוחים מורשת אתרי של הפרסום מתוך קטעב ואסיים

  ).סעד אתר בתוך' המעוז'
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  עזה מול מעוז

 ועד השחרור מלחמת לפני הישוב הקמת מימי  עזה ועוטף סעד אנשי של וניסים גבורה סיפורי -' איתן צוק  - צור מעוז'

 הסיור בסיום. 'עזה מול צופה 'המבנה מגג ניצחון נרות הדלקת, עזה מול מעוז באתר שקיעה לקראת סיור. איתן צוק ימי

  .המעוז בחצר חנוכה ושירי וסופגניות נרות הדלקת

  17.30 – 16.00בין השעות , טבת'  א–כסלו '  כט21-23/12?  מתי

  . בתיאום מראש- בשעות אחרותלקבוצות ניתן לבקר גם: הערה

  0523726644בני גינזברג : לפרטים נוספים

  

  גינזברג בני -  במעוז להתראות

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 בדרכים זהירות

  .הימן איתן משפחת בית לבין הרצל משפחת בית בין בכביש "במפרים" שני יוקמו הקרוב בשבוע

  

 ה'ומוישל גואל - זהירה נסיעה

 הבן להולדת טוב מזל קבלן ולחגי לשהם

 המשפחה ולכל רוזנטלר ליונה

 ואושר שמחה להרבה שתזכו

 הבן להולדת טוב מזל -  גולדברג ולאליאב לעפרה

 המשפחה ולכל עברון ולראובן לשושנה, עברון וליואל לרחל

 !ונחת שמחה לרוב שתזכו

 המשפחה ולכל לוין לאסתר עברון ולראובן לשושנה, עברון ולאשר לשרה

 נינה - הנכדה להולדת טוב מזל

 ישראל ולאמיר לסמדר בת
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 תכנית אסטרטגית רב  על ביצוע הממשלההחליטה יולי אוגוסט במהלך חודשי,  ובעקבותיו"צוק איתן"לאחר 

ולחזק את ההתיישבות באזור , וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ודמוגרפית, שנתית לפיתוח יישובי עוטף עזה

  .בכלל וביישובי הקו הקדמי סביב רצועת עזה בפרט

שדרוג , חוסן קהילתי, רווחה וחינוך, מבני ציבור וקהילה, דיור אישי:  בכלל תחומי החייםלאמורה לטפ  זותכנית

  .וכמובן נושאי ביטחון, )חלב, מים, קרקע(מכסות ייצור , השקעות בפיתוח תעשייה וחקלאות, תשתיות ישנות

 עם ידידנו במועצה פגישות אין ספור.  התשתיות התכנוניות הנדרשותבהכנה שלמזה מספר חודשים אנו עובדים 

זאת במטרה לגבש תכניות כל ו, מפגשים עם שרים ומנהלי משרדיהם, פקידי ממשל ברמות השונות, האזורית

 בחודשים .לסמן ולשריין תקציבים אשר ישרתו את ביצוע תכניות אלו, מוסכמות המטפלות בכל הנושאיםעבודה 

  .ולאפשר קבלת התמיכה המגיעה לנו בדיןהסדיר על מנת ל" נציגי הממלכה"אלו ניהלנו מאבקים לא קלים עם 

לא רוצה להתייחס להיבטים הפוליטיים .  והולכים בחודש מרץ לבחירות פורקה הממשלההשבוע, והנה

 2015מאוד כי על תקציבים שאושרו זה מכבר לביצוע במהלך שנת עד ל חושש אני -רוצה רק לומר . והמדיניים

. יודע להגיד לנו בעת הזו מה יהיו פני הדברים/איש במערכת אינו יכול .םטול בי-או גרוע מזה , גדוליחול עיכוב 

שומע אני ברדיו בעצם , ת דיברתיאם בבחירו, אגב (. לטובלקוותתפלל וכפי הנראה לא נותר לנו אלא לה ,חברים

יהודי יעמיד עצמו לבחירה ברשימת הבית ה, מזכיר הקיבוץ הדתי, כי נחמיה רפל ידידנו,  שורות אלויבתתכ

  ).לכנסת

אנו  .2014יחלפו עוד כחודש וחצי חודשיים בטרם נוכל להציג באופן מסודר את הסיכום התמחירי של פעילות 

בעיקר  ,ויפלו מהתכנית שהגשנו, היו טובות המשק לא י של כללפעילותה כי תוצאות ,יודעים להגיד כבר היום

  .)לל ארצית בגזר השנהתופעה כ (במכון ובשדה, בעקבות השנה הקשה שחווינו בגזר

אנו מקווים כי לקראת סוף . 2015הנהלת המשק נפגשת במהלך חודש דצמבר על גיבוש תכנית העבודה לשנת 

או לכל היותר בשבועיים הראשונים של ינואר נוכל להביא לאסיפת החברים את המלצת ההנהלה , החודש

  . לאישור

עזרו לנו לחסוך את , גשמי הברכה שירדו.  דונם11,000 –ש סיים אתמול לזרוע את חלקות החיטה כ "צוות גד

 הגשמים. אין טוב בלי רע, אך כמו תמיד. השקיית ההנבטה שאנו נותנים בשנים האחרונות במחצית מהחלקות

אלו פגעו בשורשי נבטי החיטה הצעירים ואנו נזדקק ,  הנמטודות שבקרקעאת פעילות" העירו"המוקדמים 

לזרוע " יודעת) "לפני שנתיים(המזרעה החדשה ,  אגב. בהן מחדש גידולים חליפייםולזרוע, שתי חלקות" להפוך"

  .יתרון תפעולי גדול מאוד לצוות של יהודה ניר, באדמה רטובה יחסית בסמוך לסיום הממטרים

 –השנה צמצמנו את היקף מזרעי הגזר והם עומדים על כ . גם את חלקות הגזר בסעד לעונה הקרובה סיימנו לזרוע

א נמצאות בהכנה לקראת "חלקות תפו. נו לזרוע עוד חלקה או שניים אצל מגדלים חיצונייםילע.  דונם3,000

  .הזריעה שנבצע בסוף החודש ובמהלך ינואר

חמשת התוצאות התפעוליות והעסקיות של . משלוח הפטם למשחטהשל השנה  המשאית האחרונה השבוע יצאה

  .עותי מעל התכניתהשנה הן טובות ועומדות באופן משמהמדגרים 

זה מכבר החל קטיף . והוא נראה בריא ומתוחזק היטב, רמת הטיפול בו עלתה מדרגה, מאז תוגבר צוות המטע

. אוגוסט/בזה אחר זה שאר הזנים לקטיף שימשך עד חודש יולי אחריו יכנסו. הזן הפותח הוא האטינגר. האבוקדו

  .עונה מוצלחתנקווה ל, על פי הערכת היבול ומחיר הפרי הצפוי השנה
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   ..ידעתי שלא תדעו?  מיליון4.4מה אומר לכם המספר 

התוצאות התפעוליות . שיא תנובה שנתית לצוות ולעדר.  מספר ליטרים החלב שתפיק רפת סעד השנהזהו, חברים

מאידך אנו עומדים זה תקופה . יישר כוח לצוות. והעסקיות של הרפת ממשיכות להיות בפסגת הרפתות בישראל

דרש למהלכים נוספים על מנת לייצב ולהשביח את יאנו נ. כה מאוד בבעיות בעיצוב צוות קבוע ויציב לענףארו

  .צוות העובדים

 נעמיד למבחן כלכלי 2015/16 במהלך שנות. תכניות בלבד, בשלב זה, בימים אלו אנו מכינים תכנית להגדלת הרפת

  .כולל מכון חליבה חדש, השקעה בהגדלת הרפת

  .להתראות, 2015ניפגש שוב בעלון שיצא לקראת תכנית המשק לשנת . עםאז זהו להפ

   

 חלופ,    שבת שלום

 

 
 

 ליוכבד גולד ולכל המשפחה

 נכד ליוסי ומירב גולד, מזל טוב להולדת הנין

 בן ליובל ולגפנית גולד

 כל המשפחהלליוכבד ולאיציק ברזלי ו, לרחל ולבניה ברזלי

 נהני-הנכדהמזל טוב להולדת 

 בת לרעות ולאורי אזולאי

 

 הודעה חשובה לציבור

 
סככת , הנוי, המוסך, באזור המסגריה תתבצענה עבודות של פירוק אסבסט )15.12.14 ( ג בכסלו"כ, ביום שני

  .העבודות נעשות ברישיון המשרד לאיכות הסביבה. ש"טרקטורים ובאזור היונקיה ברפת מול משרדי הגד

  .יירים סמוכים לסגור חלונות ולא להפעיל מיזוגוד לא לעבור באזור, מומלץ

  . ועד החשיכה07:00העבודות תתבצענה החל משעה 

  

 גואל ונחום, אליסף, ה'מוישל

 

 ...ובא קרב חנוכה של הצדקה יריד

, משחקים, בית כלי לקבל נשמח! שניה יד בדוכן שנמכור למסירה חפצים של מרוכז איסוף נקיים הקרוב בשבוע

  !!ביתכם מפתח החפצים את יאספו ל"המפ ילדי... ודוע נוי אביזרי

  14:30-16:00 השעות בין) 15/12 (שני ביום שקד בשכונת

  14:30-16:00 השעות בין) 17/12 (רביעי ביום הקיבוץ ובבתי

 ל"המפ צוות
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 הקהילה הנהלת של משולחנה

 

  :נושאים במספר ההנהלה דנה, הקהילה הנהלת של האחרונות בישיבותיה

  

 יומנו בסדר ומאתגר מרכזי עיסוק להיות ממשיך, הדמוגרפית הצמיחה מהלך – לחברות משפחות קבלת •

 אשר, נוספות משפחות שש של לחברות להגשה קליטה' ו המלצת את אישרה, הקהילה הנהלת. הקהילתי

 הללו המשפחות י"ח. המלחמה ערב שהתקבלו המשפחות 12 אל הצטרפו ובכך בקלפי גם התקבלו בינתיים

 .לסעד הזה והחשוב הגדול המהלך את שכל בשום ולהוביל להמשיך ונשכיל ייתן ומי לקהילתנו חיים מוסיפות
 

 ההגדרה תחת נמצאים שאינם ,62 גיל מעל ים/חברות 114 בסעד כיום יש, ה"ב - ותיקים ועדת ת/למרכז גמול •

 -"פנאי"ה בארגון ב גדול צורך עולה נכבד חלק אצל .חנוש של בראשותה "ורווחה סיעוד" צוות של והטיפול

 עסקה האחרונות בשנים . 'דוכ הסעות ,גינון, קיוןינ בתחומי לעזרה זקוקים חלקםו טיולים, תרבות, שיעורים

 לב מקרב להודות טובה הזדמנות זו. רבה ובאחריות במסירות, בהתנדבות גורן ברוריה ותיקים' ו בריכוז

  !כחך יישר, המבורך פועלה על לברוריה

 הבשילה הזמן עם. צלחו לא, אחר ת/מתנדב למצוא וניסיונותינו לוועדה ריכוז שאין שנתיים מזה, למעשה

 גמול עם כתפקיד ותיקים' ו ריכוז תפקיד את שנגדיר, בשביל מספיק גדול אוכלוסייה בפלח שמדובר ההבנה

 לוועדה חדש מרכז בגיוס יסייע זה שמהלך, היא המחשבה. הוועדות מרכזי רוב עם נוהגים שאנו כפי ,ועדות

  . פנסיונר דווקא ולאו

 צוות. וועדות לגמול כזכאי ותיקים וועדת ת/מרכז תפקיד את לאייש  הקהילה הנהלת אישרה, דיון לאחר

" דרושים"ה מודעת את נפרסם הקרוב שבזמן, ותקוותי מסודר תפקיד הגדרת לגיבוש פועלים ואני א"מש

  .לציבור

" מועשר מועדון "להפעלת הרווחה ממשרד מתקבל אשר, חדש כספי סיוע על בשמחה התבשרנו, בינתיים

 של קדימה ולדחיפה התפקיד למימון כספי מקור לנו התפנה בכך. שקמה בבית היום במרכז, לוותיקים

 לשרונה, במועצה הרווחה מחלקת מנהל, אלמסי לנח לב מקרב להודות מבקש אני. הוותיקים לקהל פעילויות

  ".מועשר מועדון"ה לאישור שהביא מבורך פעולה שיתוף על, ולחנוש שלנו ית"העוס

  

 שעתיים של עזרה לקבל זכאים 70 גיל מעל חברים הקיימות להחלטות בהתאם – וותיקים חברים בבתי ניקוי •

 וזו כהן אריאלה הנושא את מרכזת. זה בשירות יםהמשתמש אב בתי 40 -כ ישנם כיום. הבית לניקוי בשבוע

 בוחנים ואני אריאלה, שחנוש זמן מזה ברוכה היי. המסור פועלה על לאריאלה להודות מצוינת הזדמנות

, המנקות של שכרן את מחד להעלות הצעה הקהילה הנהלת בפני הבאנו  יום של ובסופו הנושא את ולומדים

 על עמדו היום שעד החברים של ההשתתפות אחוזי גם, התקציבית מהמסגרת לחרוג לא וכדי זאת עם יחד אך

 אנו. 2015 מינואר החל שתופעל המלצתנו את אישרה הקהילה הנהלת. 35% ל יעלו המעביד מעלות 30%

 . לקביעותן ויתרום עובדות לגייס יסייע זה שמהלך מקווים

  

  : נושאים שני הודגשו הדיון בשולי

 מיום השנים שבחלוף ואחרות כאלה עזרות על העבר החלטות את, בעתיד, לבחון תידרש הקהילה הנהלת  .א

  ) 75/80 ל הסיוע גיל את לעדכן למשל. (רלוונטיות ופחות פחות נעשות, השינוי
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 וחושפת החבר את מסכנת לעובד לאומי לביטוח דאגה ללא" שחור"ב ות/עובדים העסקת כי מזכירים אנו  .ב

 נושא את להסדיר מחוייב, פרטי באופן להעסיק שבוחר ה/חבר. תאונה של במקרה לתביעות הקיבוץ את

  .מפתי הדרכה לקבל ניתן. הלאומי הביטוח

  

 רכב ועדת הצעות •

 הביא, העיתים צוק". איתן צוק "לפני עוד גובשו חלקן אשר, החלטות מספר על רב זמן שקדה רכב ועדת

  . הועדה הצעות את ולאשר לדון כעת רק אותנו

  

 מפתח פי על, שנה בכל הרכב צי ניהול כרטיס יתרות את, בלבד לחברים לחלק עקרונית החלטה התקבלה  .1

 רזרבות להותיר כדי העודף כל יחולק לא. הכולבו רווחי להסדר בדומה) יקרות ושעות מ"ק (שימוש אחוזי של

 הודעה. 2013 עודפי לחברים יחולקו דצמבר בסוף וכבר מיד לתוקפו ייכנס זה הסדר. גרעון של למקרה

. בגרעון סיימנו, אחת ולא מחירים רבות פעמים לשנות נאלצנו בעבר. בדואר תישלח זכאי חבר לכל מפורטת

 אך, מגרעון הימנעות של בטחון מרכיב כולל השנה כל לאורך) רוב פ"ע (קבוע מחיר לשמר מאפשרת זו הצעה

 . שנה בכל היתר גביית את לחברים תחזיר, זאת עם יחד

 שרק נכון והאם לחברים מ"הק סבסוד לבין עבודה רכבי מחזיקי בין הקשר בשאלת התמקד ארוך דיון

 לחברים רכב סבסוד. הדברים בין קשר שאין כולנו הבנו יום של בסופו. היתר מגביית ייהנו בפועל המשתמשים

 מוזמן יותר טוב הסבר שרוצה מי (הקיבוץ ברכבי המשתמשים לחברים לסייע שבאה חברתית החלטה הינו

  ). לאיילת או לישי לפנות

 לחברים הרכב מחירי יוזלו 2015 מינואר החל, הרכב בכרטיס עודף יוותר 2014ב שגם שמסתמן מכיוון

 מבקש אני.  יורם יד על בקרוב יפורסם מעודכן מחירון. כבעבר נותרים השעות מחירי. מ"לק' אג 5 -ב ולוועדות

  .והתייעלות לחיסכון מביא היתר שבין, שלנו הרכב צי של ואחראי מקצועי ניהול על ליורם להודות

 

 את ואימצה תאונות בנזקי חברים להשתתפות בנוגע 2003-מ אסיפה החלטת פ"ע פעלה הקהילה הנהלת  .2

 :כדלהלן רכב ועדת המלצות

 עצמית השתתפות. (מהסכום שליש משלם החבר, נזק על תשלום או עצמית השתתפות בו שיש מקרה בכל  .א

   )₪ 1,666 לחבר מכסימלית השתתפות - ₪ 5,000 כיום לסעד

    במקרה הכוללת הנזק מעלות 1/3 החבר ישלם, ביטוחי כיסוי שאין מכיוון, תחתון במרכב נזק של במקרה  .ב

  .המקובלת  העצמית מההשתתפות 1/3 החבר ישלם הכביש על זר גוף של במקרים. מהכביש ירד והנהג       

     מונע רכב השארת, בתוקף רישיון ללא נהיגה: כגון הנהג רשלנות עקב  ביטוחי כיסוי ללא נזק של במקרה  .ג

 . הנזק עלותב הנהג יישא', וכו לכך מבוטח שאינו ברכב צעיר נהג, נהג ללא        

 .עבודתם במסגרת הקיבוץ ברכבי  הנוהגים חבריםה את גם יחייב זה נוהל: מודגש  .ד

  

 חוזרים אנו, ברכב וריח לכלוך שהותירו חיים בעלי והכנסת הקיבוץ ברכבי עישון של מקרים מספר לאור  .3

 . ברכבים ועישון חיים בעלי הכנסת על איסור חל כי ומדגישים
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