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  בלקפרשת                                             

  

  על התגלויות בחלום קראנו בחומש בראשית אצל. לאדם אינה הופכת אותו לנביא' תגלות הה

   ולכן אין סיבה או הצדקה להכתיר את בלעם , רב הנכלים ואצל לבן שטוף הזימהאבימלך

  .כנביא

  ', קוסם '-בפי בלעם הרשע אשר זמם להשמיד את ישראל ומכונה בכינוי הגנאי התנכי 

  . של עם ישראלות ביותר המתארות את מעמדו המיוחד וגדולתומושמות הנבואות הנעל

  

  ..? של אותו רשענבחרו להיות מושמעים דווקא מגרונו, מדוע דברים נשגבים אלו

  

  ובכך יקבלו  "כדי שייאמרו הברכות מפי שונאם של ישראל ולא מפי אוהבם": ל"עונים חז

  .משנה תוקף

  )'ישעיהו לייבוביץ- ל פרשת השבועשבע שנים של שיחות ע" :מתוך(

  
               
  
  

             
  

    18.00בשעה צ " אחה שבתשיעור         הרב ארי – פרשת שבוע             
  

   י מ י   ה ח ו ל     שבת  בלק
 04:41←04:45 טלית/זמן תפילין  19:30 הדלקת נרות

 06:00 שחרית 19:40 14:00מנחה            
 08:00 )בצריף(' שחרית ב    

     06:45 'שחרית א
 09:13←09:16 ש"סוף זמן ק 08:30  'שחרית ב

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 17:40 13:30מנחה       
 19:40 מנחה וערבית 14:00 )עקיבא-בני(מנחה 
 19:50←19:50 שקיעה 17:10 "דור לדור"לימוד 

 20:10 ערבית 20:28 צאת השבת
  
  

    חגית קאופמן-רניתאחות תו

 17.30קבלת שבת קהילתית על הדשא מול הכלבו בשעה 
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 נבואות בלקפי האתון ו

, צייתןאדון  ומשרת כנוע ו הוא של  לחמורהרוכבשבין היחס . מקובל במקראחמור הרכיבה הוא אמצעי תובלה 

אף בפרשת ברכותיו של בלעם ישנה מערכת . המשמש אמצעי להשגת מטרותיו של אדוניו מתוך נאמנות גמורה

, הקוסםוהאמצעי להשגתה הוא בלעם ,  מלך מואב המטרה היא מטרתו של בלק:אופן עקרונייחסים דומה ב

  .המוכן להעמיד את עצמו לשירותיו של בלק מתוך נאמנות גמורה

: לפתע הסדר המוכר משתבש, ו וזו שבין בלק לבלעםזו שבין בלעם לאתונ, אך הנה בשתי מערכות היחסים הללו

 - ותפת לו ולמפעילו פעם אחר פעם סוטה מן הדרך המש- לקראת השגת יעדוהמוביל את אדונו, האמצעי הנאמן

עד שלאחר הפעם , מכעיסה את המפעיל יותר ויותרהחריגה  . ובכל פעם הסטייה הולכת וגוברת-שלוש פעמים

  .השלישית היא מביאה לידי עצירה גמורה של התהליך

, ל משרתוהמפעיל כועס ע. בניגוד לדרכו הרגילה, המפעיל אינו מבין מדוע משרתו הנאמן פועל כפי שהוא פועל

 ' או דבר ה' מלאך ה: מקרים דומהשני הב  להתנהגות המשונההסיבה. מחריפהוכעסו הולך וגובר ככל שהסטייה 

או דברו ' אולם מלאך ה.  ובניגוד לרצון מפעילו,האישיהמשרת בשני המקומות לפעול בניגוד לרצונו כופים על 

וזאת על לא עוול , טייה בזדונו של המשרת הנאמןועל כן המפעיל תולה את הס, מתגלים רק למשרת ולא למפעילו

  .בכפו

הוא משמש אך כלי ביד .  המשרת אינו מבין את ההתרחשות הנעשית בו עצמו עד לעומקהגםהאמת היא ש

אלא אך אין היא מבינה את מה שהיא רואה שהרי אין היא ', האתון אמנם רואה את מלאך ה:  או דברו'מלאך ה

' אף בלעם אינו מבין את מלוא המשמעות של דבר ה. פעם אחר פעם'  היא מנסה לעקוף את מלאך הלכן .אתון

 אל קללתם של -ועל כן הוא מנסה שוב ושוב לעקוף אותו ולהביא את בלק אל מחוז חפצו, המושם בפיו בעל כורחו

  .ישראל

.  במציאות בעתיד הקרוב למשתתפיו לקראת העומד להתרחש)בלתי מודעת(מען הדמיה פרשת האתון מהווה 

  .עם משחק בו את תפקיד בלק מפעילוואילו בל, האתון משחקת בו את תפקיד אדונה

 ויראה את תגובתו ,תו לשרת את בלק בנאמנותפבניגוד לשאי,  את ישראללכשיגיע הזמן שבו יברך בלעם

  .  מוכר לודומה כברסיפור  -הזועמת של בלק

ברכתו את ישראל תוכננה מראש על .  ולא בדרך המקרה, כנית אלוקיתהמקלל הפך למברך בעל כורחו על פי תו

 על מנת לקלל את ישראל תוכננה על  של בלקאפילו הפעילות, זאת ועוד. וכך נרמז לו בדרך בסיפור האתון', ידי ה

  . בעל כורחםי התוכנית היו מגשימבלק ובלעם שליחוו, לברך אותםהקבוע מנת לחשוף את הרצון 

דברים " (אלוקיך' רכה כי אהבך האלוקיך לך את הקללה לב' ויהפוך ה, אלוקיך לשמוע אל בלעם' ולא אבה ה"
  )'ו, ג"כ

  )מתוך עיונים בפרשת השבוע של הרב אלחנן סמט(

 תמי דרור

   חשב הקהילה-לישי אברהם 

  אתך באבלך במות אביך

  ל"גדעון אברהם ז

 קיבוץ סעד
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 -שחלף השבוע

  

.                  הוך לבית שרה הכלה את ומוצלחת טוב בשעה שנשא יופה מיכאל החתן, הראשון במניין לתורה עלה – בשבת

 המשפחה את וכשברך לחתנים השמור מיוחד זמר לו זימר', שלישי 'ל מיכאל את שהעלה הגבאי יצחקוב

 אופיו בעזרת, בקיבוץ ומעמדו המשפחה בקרב זכויותיו את שקנה" הנרי "-  התוכי את להזכיר שכח לא המורחבת

  . החריף ושכלו החביב

 מדוע: שבמקרא פתורות הבלתי החידות אחת לפתרון גינזברג מדובי משכנע הסבר קיבלנו, השבוע פרשת בשיעור

 מתאסף - קהל. 'עדה 'לבין' קהל 'שבין ההבדל על דובי עמד ראשית?? לארץ ישראל בני עם להיכנס זכה לא משה

 ולטווח קיימא בר רעיון למען מתגבשת - עדה בעוד, )כדורגל במשחק הצופים קהל כמו (חלוף בת מטרה לרגל

 ארבעים במשך. לארץ הכניסה לפני רגע לנדודיהם הארבעים בשנה נמצאים ישראל בני' מריבה מי 'בתקופת. ארוך

 על. לארץ להיכנס שזוכה הדור -' עדה'ל, המדבר דור –' קהל'מ אותו להפוך שאמור זיקוק תהליך העם ברעו שנה

 של השורש נפלאות את לגלות נדרש היה הארץ מפתן על ישראל כשעמדו "-)מרום מי (פ"חרל הרב של פירושו פי

 נמצאת' קהל 'ה של החיצוניות מאחורי כי, זה קריטי בשלב להבין היה אמור משה". 'ה לשם עדות שהם.. ישראל

 נא שמעו להם ויאמר הסלע פני אל הקהל את ואהרן משה ויקהלו: "כקהל בהם להכיר ממשיך משה אולם. 'עדה'

 יצוצו בטרם בו החלים לשינויים ער ולהיות העם את לחוש אמור מנהיג". מים לכם נוציא הזה הסלע המן המורים

  . השטח פני אל

 על בדגש זוגי בייעוץ המתמחה ניר חגי הרב של להרצאתו המדרש לבית מיד פנינו, השבוע פרשת שיעור לאחר

. וכמה כמה אחת על -  שניים בנישואין, ההדרכה הזוג לבי חשובה ראשונים בנישואין אם, ובכן. שניים נישואין

 חגי הרב!! 70% ל קרוב על ועומד כפול השנייה בפעם הנישאים אצל הגירושין ששיעור מלמדת הסטטיסטיקה

 זוגות כמלווה -  במקצועו והן, השנייה בפעם הנשוי כאלמן - האישי בניסיונו הן, רבה בפתיחות הנוכחים את שיתף

 מקרים חסרו לא אולם, יותר רב סיכון ובעלי מורכבים אכן השנייה בפעם הנישואין. 'השני הבית 'בניין לקראת

  ." האחרון מן הראשוןהבית הזהבוד  כגדול יהיה: "חגי נבואת את ומגשימים פורחים הם בהם

 הרב לנו חידש זה בעניין גם. הירושלמי לתלמוד כמומחה - השני בכובעו והפעם חגי הרב את שוב שמענו צ"אחה

 התורה ללימוד נוספת דרך שישנה מסתבר. קוק הרב של מבטו מנקודת משמעותי חיזוק שקיבל גדול חידוש

 קוק הרב. הנביאים ברוח הקודש לרוח החיבור -  הירושלמי התלמוד מייצג ואותה ישראל בארץ רק שמתקיימת

 בארץ שלומדים חכמים תלמידי אותם כנגד יוצא, כנבואיים מתגלים לאחור שבמבט, שנה כמאה מלפני בכתביו

  "... וירודים מתנוונים "כ אותם מגדיר הוא. ישראל ארץ של יתרונה את מבינים ואינם הגולה על מתרפקים ישראל

 של נישואיהם לרגל ולהתכבד כוסית להרים הקהילה מחברי רבים התאספו דדון משפחת לבית הסמוך הדשא על

 המשקאות על מנצח כשניסים, טוב מכל אותם ומילאו שולחנות ליבם ברוחב פתחו וניסים פרלה. ומורן איציק

.                      דבש ונוטפות פריכות, ותממולא אורגינאליות ועוגיות משובחות בעוגות, היתר בין, הצלחות את ממלאת ופרלה

  .הדרך בהמשך לזוג רבה והצלחה דדון למשפחת טוב מזל

  

 את סיימו עתה שזה התלמידים השנה גם יצאו, המסורת כמיטב' :מהחטיבה דיווח התקבל – ראשון ביום

 2 בעזרת. לימודיהם סיום את וחגגו ציינו שם, סוסיא עתיקות אל, הוריהם בליווי, הביניים בחטיבת לימודיהם

 העתיקות בין והוריהם הבוגרים סיירו, המקום של ההיסטוריה ועל הנוף על לנו שהסבירו מקומיים מדריכים

 הכנסת בית לעבר כולם עלו הסיור בגמר. ההם הימים מהווי הציגו עצמם הילדים מהמקומות כשבחלק, שבאתר

 – יחזקאל מפי כולם שמעו הבכורה נאום את. עצמו הסיום טקס החל, מנחה תפילת ולאחר, שבמקום העתיק

 בכיתות האחרונות בשנתיים ששולבו, אתיופיה יוצאי מהתלמידים נפרד גם זו שבהזדמנות – נלאה הבלתי המנהל

   תתיכ – תותיהכ 2 של המורות ברכת לאחר. העדה ליוצאי הצמוד המורה י"ע תלאמהרי תורגמו דבריו. הרגילות
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, מצגת גם היתה, דגלים ריקוד ערכה הבנים יתתכ, רקדו הבנות. ההורים נציגי דברים נשאו - והבנות הבנים

 עייפים. התלמידים שהביאו, דשנה ארוחה של" פריסה"ב הסתיים הערב. מסיים תלמיד לכל ך"תנ הוענק וףולבס

 על המורים ולצוות למנהל כח יישר. הגדול החופש אל כשפניהם הביתה והוריהם התלמידים חזרו ומרוצים

  .'בילדים השקעה

  

 נוכחות שרשם הציבור. הדשא על' משותפים צהריים אחר 'ל הקהילה חברי את המשפחתון הזמין -שני ביום

 בחריצות הילדים ידי על שנמכרו ומשקאות מזונות ממגוון ונהנה וכיסאות מחצלות על התיישב, מרשימה

  . הקלעים מאחורי שפעלו ולאלו הקונים לחץ תחת בגבורה שעמדו המפעילים לילדים כוח יישר. וביעילות

 של לעומקה ונכנסנו יותר ואינטימיות מצומצמות בקבוצות התכנסנו הפעם". לצמוח הכוח "במסע המשכנו, בערב

 ולמד ליבו את פתח, בצד והבושה האגו את שהניח מי. טראומטיות מחוויות המקסימום את להפיק כיצד: סוגיה

  .הרוויח – ב י ש ק לה

  

 האוכל לחדר הסמוך הדשא על שנערך משתתפים רב בפיקניק התחלנו. לקיבוץ הולדת יום חגגנו - שלישי ביום

 הנינוחה והאווירה המושלם האוויר מזג. בית מתוצרת ולחנים שירים – הקיבוץ של הקול פס מושמע כשברקע

 לקום השעה שכשהגיעה כך, הרביצה את כולנו על הנעימו, ...)בעברית מקבילה מילה נמצאה לא (והפסטורלית

, בשלווה שהתנהל הציבור את ולנער לזרז הכרוז נאלץ, המרכזית הערב תכנית לכיוון מטרים עשרות כמה ולנדוד

 וצדק משמאלנו ומאיר זורח כשהירח, הענק המסך מול ישבנו, הלילה ועלה השמש מששקעה. ובעצלתיים בנחת

 הרב נשאו אותם ובאיחולים בברכות החל הערב. מימיננו - פעמי חד במופע םוזוהרי לזה זה צמודים עומדים ונוגה

. במעוז קבע בדרך ומוקרן הקמתה מיום סעד תולדות את המתאר החדש בסרט בצפייה והמשיך הקהילה ומנהל

 בעיניהם הניצת בזיק ובמיוחד לרגע אותם עזבה שלא באופטימיות, בחיוכיהם הוותיקים בלטו הסרט במהלך

 עידו מר - " קליקיט "חברת נציג הבימה אל דילג, ההקרנה בתום. הקבוצה ראשית מימי זיכרונות שהעלו בשעה

. זה לערב במיוחד ועודכן שחובר לקיבוץ הקשורים בנושאים הטריוויה חידון את להנחות והחל' ינקלביץ

 כולנו את והעשיר ובהווה בעבר לקיבוץ הקשורים רבים תחומים על חלש, הערב במהלך והתחמם שהלך השעשועון

 שזכו אלו והיו..) ?לפרה יש עטינים כמה (מאתגרות בשאלות שנפלו גדולים ידענים היו. רב בידע מתומצתת בצורה

.                      מקדמה להם ניתנה ובכך) ?קסאם של מרסיס נפגע לא מי (השאלה נשאלה שעליו לאירוע קרובים להיות

 ולכוכבים הנעים האוויר למזג תודה. והמהנה המיוחד הערב על, בראשה העומדת ולחמי תרבות לוועדת תודה

 קראוס ולאלי הציבור מול ידיעותיהם את ולחשוף לבימה לעלות שהעזו לאלו תודה. ממסילותיהם לכבודנו שנעו

  .לעבוד מי עם שיש והוכיח הערב כל לאורך פעולה ששיתף לקהל ותודה, זאת לעשות אותם שדרבן

 קימלמן יורם

  

 קהילתית שבת קבלת

       . שבת בבגדי להגיע מוזמנים. 17:30-18:45 השעות בין, הכלבו מול דשא על תתקיים קהילתית שבת קבלת

  ".לסעד כשהגעתי" הכותרת תחת וסיפורים, )שונים נגינה כלי להביא ומוזמנים מוזמנות (ונגינה שירה -  בתכנית

 ליצור מומלץ. הדואר בתיבות שחולקו הפתקים י"עפ לקידוש נתארח או נארח, ש"פ שיעור לאחר, שבת בבוקר

  .'וכו המארחת המשפחה גרה איפה בטוחים לא אם, שבת לפני קשר

 קהילתית שמיטה צוות              !שמח משק חג                                                                       
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 לסעד 68-ה ההולדת ביום הקהילה מנהל שנשא ברכה

  

  .זקנינו אחרון ועד בנותינו מצעירת סעד בית לכל טוב ומזל טוב ערב

 להיזכר שלא אפשר אי כי וגם מרגש אירוע זה לקיבוץ הולדת יום כי גם הזה החגיגי האירוע את לפתוח נרגש אני

 העובדה ועם הזו בשנה שעברנו מה כל עם. שלנו בבית כאן איתן צוק מלחמת התחילה עת, לאחור בדיוק שנה

 :לברך עמוק צורך מרגיש אני, הסתייע ולא שעברה בשנה לחגוג שרצינו כפי המרכזי הדשא על, עכשיו חוגגים שאנו

  "!טיביוהמ הטוב ברוך"

  

  ? אותנו לוקח זה לאן, 68 הולדת יום

  ". לבינה 40 בן "ל"חז שאמרו כפי , 40-ו כח למניין עולים 28. 40 + 28 - ל לשניים הזה המספר את לחלק בחרתי

 אנו לחברות הקבלה שלב לאחר דווקא. היישוב והצערת מסיבית קליטה של גדול אתגר בפני ניצבת 68-ה בת סעד

 עוד לנו ונכונו וכמערכת כפרטים אותנו מאתגרים דורית רב קהילה לתוך והחיבור הפיזי הבית בניית כמה רואים

  ".תאנתו ותחת גפנו תחת איש: "השלווה בברכת לברך שנוכל עד רבה עבודה של ימים

 גדולים אתגרים שני ובשל ולהבא מכאן, כביתה בסעד שבוחרת משפחה כל בפני אתגרים מציב הבטחוני המצב גם

  .בינהוב כחב כולנו את לברך רוצה אני, אלה

 ניצול תוך, בתבונה  לסלול ושנשכיל, מלוכדת כקהילה יחד השונים  האתגרים מול אל לעמוד כחה לנו שיהיה

  . בשלום אתגרים אותם את  לצלוח ויצירתיות טובות דרכים, שלנו בקהילה הקיימת דורית הרב בינהה

  

 :בברכת הגדול לחופש היום היוצאים ילדינו כל את לברך בלי לסיים יכול איני, השנה ההולדת יום של בעיתוי

   ומשמעותית נעימה חופשה

  .ובטיחותית זהירה ובעיקר

  

  !לכולנו טוב וקיץ שמח הולדת יום                                                                   

  

 
!פופלי...פופ...פו  

 
  ...החדש פופלי מפעל פתיחת לאירוע מוזמנים הנכם

8.7 בתמוז א"כ רביעי יום: תאריך  

18:00 שעה  

.העוקף הכביש דרך או החממות דרך הגעה אפשרויות. אופניים /קלנועית /רגלית: הגעה  

 

:בתוכנית            

  .והסבר במפעל סיור •

  קצרה והופעה ברכות •

  .השנים לאורך פופלי: תערוכה •

  .לילדים יצירה פינות •

  ...מובטח פופקורן •

תרבות. וו פופלי צוות -  בשמחה בואו  
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  שבוע רביעי-  פרוייקטיומן

  :כמה הערות תפעוליות לפני הדיווח השוטף, ראשית

  ! יש לפנות לאתי בלבדענייןבכל .  רעיונותועצות א,  מזכירים כי אין לפנות לקבלן או לעובדיו בבקשותאנו .1

 לשם.  אלא לצורך התנהלות בטוחה יותר,חניה הרחבים לא הורחבו לטובת הכבישים,  שנכתב בשבוע שעברכפי .2

 ברור האם שלא,  בכבישקטעיםאנו מודעים לעובדה כי בינתיים יכולים להיות . כך נסללים מפרצי חניה מסודרים

 בעזרת,  בטעות במקום שאינו מיועד לכךחנה שמי נעדכן את , בשבועות הקרובים,לכן.  לחניה או לאיועדיםהם מ

 גם את דרכותכמו כן נשמח שת.  בשטח אותןציבור הנהגים מתבקש להפנים את ההערות וליישם. פתקים

  . הכבישיםעלהאורחים הבאים אליכם לחנות במפרצי החניה ולא 

  :  לדיווח השבועיונעבור

 סומנו -  בשבועות הקודמים שהורחבובכבישים , בנוסף.  בוקיחנייתבית כנסת חטיבה ובין  הכביש בין טופל  )א

  .ההאזורים בהם צריכה להיות אבן שפה ואף החלו להניח אות

  . והוכשר לעבודה הכביש הנמצא מעל בית הכנסת מצומת דני יום טוב ועד חניית גן כחולסומן  )ב

 על ד לעבועבורי  השבוע הואבהמשך.  ספר החדשלבית הכביש בין צומת הנוער  על קטע הקבלןעבודי  הבאבשבוע

 הגדול של הממשק ומרכזיותו עבודה במתחם זה תהיה מאתגרת במיוחד לאור .המתחם התפעולי של הקייטרינג

  . פרטים לגבי הסדרי תנועה חלופיים יפורסמו בהמשך. מסוגים שונים באזור זהתנועה

  

 

 

  ואתיאליסף

 

,  ראשון בבוקר דיירי מקטע הכביש בין הנוער ומדרכת בית ספר החדשביום

 . בבוקר08:00 רכביהם עד השעה את מתבקשים להוציא

 מנוי למוזיאון ישראל

  )תזכורת לקראת החופש הגדול(

.            לכרטיס ₪ 10 של סמלי סכום תמורת הוא בהם והשימוש ברשותנו כרטיסי מנוי למוזאון ישראל

  )שימוש בו נעשה לא דבר של בסופו אם גם(

  .איחור בהחזרתו יחוייב בדמי שימוש נוספים. השימוש בכרטיס מוגבל לשבוע בלבד

  )נא לא לפנות בטלפון הנייד(הזמנת כרטיסי מנוי אצל יונת לוי במייל או במשרד בשעות העבודה 

  !יש לתאם מראש

 תרבות.  ו-  חופשה מהנה
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 ולקהילה למשפחה', לה להודות טוב

 
 המובן כדבר, לפה עד שהגיעה מלאה בכפית לי המגיע את וקיבלתי השיתופי בחינוך התחנכתי, בקיבוץ נולדתי

  . מאליו

  .ילדיי לי נולדו וכאן בקיבוץ התחתנתי, בקיבוץ התבגרתי

 חששות מעט לא עם הגיעה היא. ההפרטה הוא בהם שהמשמעותי, ושינויים תהליכים הקיבוץ עבר השנים במהלך 

 כחלק, מאליה ברורה היתה הדדית העזרה אז עד? הפרטי הזמן חשבון על בא כשזה לעזור עכשיו יתנדב מי: כמו

  .ולחברים לקיבוץ החברתית מהמחויבות

  

  ...לשווא היה החשש

  

 חברי מצד ועזרה טוב רצון גיליתי, ושובל חן של חתונתם, האחרונה זו ובמיוחד המשפחתיות השמחות סביב

  !  ובמעשים במילים - הקהילה

  . הלב ומכל מכבדת בצורה לעזור נרתם, בדרכו אחד כל, לעבודה ועמיתים חברים, ידידים, שכנים

  .חסרונותיה על שיעור לאין עולים שיתרונותיה הנפלאה בקהילה לחיות אותי שזיכה' לה מודה אני 

  

 ואנוכי אילן, קאופמן ונפתלי חגית, חי-בר ופנינה שייע -אמי אבי: המשפחות לארבעת – לנו מאחלת אני, לסיום

  .הדרך כל לאורך בנו שתמכה לקהילה ולתרום להתאחד שנזכה, כהן ושובל חן -  לשבט הצטרף עתה שזה והזוג

  

 כהן אריאלה

 
 
לתערוכה הזמנה  

 
  מגן בקיבוץ "הקיטור "בגלרית תפתח 20.30 בשעה 5/7/2015, בתמוז ח"י ראשון ביום

.וןוזי גילי חברתנו של תערוכה  

."אחרת קצת - נופים": התערוכה שם  

054-7915930. טל, שלייפר מריאנה האוצרת עם בתיאום בגלריה לבקר ניתן, למעוניינים  

24/7/2015 ב נעילה  

  
 את מציירת והיא הימים משכבר תחביבה את האחרונות בשנים זיוון גילי מפתחת עיסוקיה לצד :העיתונות מן

 צורתם את משנים המוכרים הנופים שלפניכם בתערוכה. חייה נופי את ובמיוחד לעיניה הנפרשים הנופים

  .האישי עולמה נופי או ארצנו נופי אלה האם ברור לא בתמונותיה לצופים. וצבעיהם

 טלאי מדביקה היא המכחול משיכות ולצד מעורבת בטכניקה זיוון משתמשת" אחרת קצת – נופים ":בתערוכה

  .עיתון מנייר עצים שדרת ומצמיחה, לשדות שהופכת הקנבס על מטפחת פורשת,  הנגב בחולות בדואית רקמה

 גם אלא, הנוף של הריאלית משמעותו את משנה ובדים רקמה, גלי נייר, עיתון גזירי קתבהדב השימוש רק לא

 אדומים וגזעים, באופק גבעות מסתיר לבן סדין, הררי נוף על סגול בד נשפך כך. המרובדים הצבעים משחקי

  .מעלה, מעלה ומתמרים מהבד פורצים

מוזמן הציבור  
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 ?"ייחרדו לא ועם - בעיר שופר ייתקע אם"

  .שעבר בעלון סאסי אריאל לנו שמסר הביטחוני ח"הדו את רב בעניין קראתי

 את בהתנדבות שכמו על שעומס הצוות ולכל לכרמל, לאריאל רבות הערכה ומילות גדולה תודה לומר רציתי

  .השנים כל בו מתברכת שסעד" הקהילתי החוסן "את חשים כולנו בזכותכם גם. לביטחוננו הדאגה

 שבשולי המיגונית גג על, בשכונתנו שהוצבה החדשה הכריזה מערכת בעניין, אחת) ? (קטנה בקשה עוד לי יש אך

  .החברים לבתי מדי בסמוך אך, הקרמיקה מקלט מאחורי, הקטן השעשועים - גן

 לשמוע מצליחים אינם המרחק מחמת כי) יא- 'י (המרוחקות השכונות תושבי התלוננו" איתן צוק "מבצע תום עם

 הכריזה מערכת את העורף-פיקוד הציב למענם. לבית מחוץ, בשכונה שוהים הם כאשר" אדום צבע "התראות את

 אותנו מחרידים ואלו, נסבלת- בלתי עוצמה בעלי ברמקולים מצויידת זו מערכת -עקא דא.  ל"הנ החדשה

  ... להזדעק לנכון מוצאת שהמערכת פעם בכל, כמשמעו פשוטו, הדם את ומקפיאים

 בעת מכן לאחר ושבוע, ולגבורה לשואה הזיכרון יום של הצפירה הישמע עם – פעמיים זאת חווינו לאחרונה

 במערכת האלו הצפירות את גם להשמיע יש מדוע לי ברור לא, אגב. (ל"צה לחללי הזיכרון יום של הצפירה

 שנעשה כשם ממש, באזורנו הכרחית שאינה אזעקה כל על ולוותר התקשורת-במערכות אותן לשמוע ניתן. הכריזה

  .)מיותרות מאזעקות עזה עוטף תושבי את פטרו בו, לאחרונה הארצי בתרגיל

, דים"בממ הילדים עם הסתגרו, "ספיגה כוננות"ל רגעים באותם שנכנסו צעירות משפחות על לי ידוע -מקרה בכל

 תורמות אינן כאלו חוויות. הצפירה לתום ותהשני את וספרו" שמע קריאת "התפללו, חלונות היטב אטמו

" לצמוח כוח"ו רגועה סביבה להעניק רוצים אנו להם, הרכים ילדינו לבריאות לא ובוודאי, הנפשית לבריאותנו

  .הסבל למוד באזורנו האפשרית ביותר השלווה בצורה

, בשדותינו שינחת הראשון םאסהק ילפנ שעוד לי נדמה - ביטחונית מתיחות של ימים שוב נחווה וחלילה חס ואם

  ...הזו הכריזה ממערכת לב- התקף או שבץ נחטוף, עלינו לא

 לא אלו לצערי אך' , וכו הראשי הכביש לכיוון הרמקולים מן חלק לסובב, הבעיה את לפתור ניסיונות נעשו אכן

  .יהלדוכת קושייא והדרא, כה עד סייעו

  .יא-'י בשכונות להתראה אחר יצירתי פיתרון ומצאו, לשכונתנו השקט את להחזיר לנו עזרו, אנא

  -במלאכה העוסקים לכל רבה ובהערכה מראש בתודה

 רפל חגית

 
 !ואורחות מקומיות, וצעירות מבוגרות - יקרות חברות

 
  ושיעור קידוש, מוסף, תורה לקריאת מוזמנות הנכן

  
  .במועדונית 9.15 בשעה 4.7.15, ה"תשע תמוז' יז, בלק' פר שבת, הקרובה בשבת

  
  

  זיוון גילי או יניב- כספי שקמה, עברון לשרה להתקשר נא, מיוחדות לבקשות
  
  

 המארגן הצוות, להתראות
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 חברים נסיעות רישום

. נסיעותיהם על החברים ולחיוב שבלמח הכנסתם לשם, חברים נסיעות רישום של דפים 80 - כ מגיעים" רגיל "בחודש

 בארון לכך המיועד לתא הגיעו ולא בנתונים מלאים שהיו דפים, נסיעות רישום של דפים שני אבדו האחרון בחודש

 יכמ במחשב שרשום הנהג אם ידוע תמיד שלא, אהו הבעיה ועיקר, ומייגע קשה הוא אלו דפים של שחזור. המפתחות

 נהגים שימשו בה נסיעה, משקית נסיעה על בוחוי ואנשים יתכן, כזה שחזור אחרי, לכן. החיוב יעד גם הוא, ברכב שנהג

 הסיכום דף את לבדוק אחד לכל מומלץ, לכן. כך על מידע אין במחשב אך, תפיםשו להם היו לה נסיעה או, לאחרים

 במזכירות הירוק בקלסר ההערות עם הדף את ישים, תיקונים או הערות לו יש ואם, החודש בתחילת המחולק

  .הטכנית

 של הנהג שם). המחאה לא זו (חתימתו את ולא הנהג שם את לרשום יש, הנסיעות רישום בדף האחרונה בעמודה

... מתכוונים שרה לאיזו לנחש בכוונתי אין." ר שרה "של בחיוב גם כמו, הנהגת מי להבין עוזר תמיד לא, "חגית"

  .  שורות בשתי החיוב לכתוב צורך יש אם גם, וקריא ברור יד בכתב לפרט נא הנסיעה בחיוב

 הנסיעה אם, לדרך צאתו לפני לבדוק נהג לכל מומלץ. הרישום בדף נסיעה סיום לרשום םושוכחי קורה, אדם בני כולנו

 את נשלים המחשב בעזרת. ריקה בשורה) ספידומטר (מ"הק מספר את לרשום יש – שלא מתברר ואם, נרשמה שלפניו

   .שחסר

  !חשובים ושניהם הצורך בשעת זה את זה מגבים ,הכתוב הנסיעות ודף במחשב הרישום: להדגיש חשוב

 הדף את עמו יחזיר אם עלי יקל, המאוחרות לילה-הערב ובשעות החודש של האחרון ביום מנסיעה לחזור לו שיוצא מי

 שיחזרו ובידיעה חודש בסוף ארוכה לנסיעה היוצאים חברים, כן כמו). מלא אינו הדף אם גם (המפתחות לארון

                  .בארון הרישום דף את ישאירו נסיעתם לפני אם המערכת על יקלו, מכן שלאחר החודש בתחילת

  .הלב תשומת על תודה

 הימן איתן

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

 חנייה למגרש מפרלמנט

 שאינו למי הפרלמנט ומהו. הפרלמנט – חנייה למגרש והפכה בקיבוצנו נוסטלגית פינה עוד נעלמה כשבועיים לפני

  ? יודע

 גולדברג ואליאב עפרה של ביתם מול הקבוץ שהקים במרכזה ושולחן ספסלים עם מוצלת ישיבה פינת כונתה כך

 שם. מרפסות ללא חלקם מאוד קטנים בתים, הסמוכים בבתים שגרו הקבוץ חברי של המבוגרים ההורים עבור, )היום(

 הקורות על, בקלות תמיד ולא להסתגל נאלצו שלאורחותיו הקבוץ על, עולם של שברומו עניינים על ושוחחו ישבו

  .משפחתם ועל לסעד שהגיעו עד אותם

 אבות אז נקראו בקבוץ ההורים. צהלה בקולות המקום את ומלאו ונכדיהם ילדיהם לפרלמנט הצטרפו לעיתים 

 אמא. אימהות בעיקר, בפרלמנט מהיושבים כמה אזכיר . לכבדם רצון מתוך כנראה, המשפחה שם בתוספת ואימהות

 ואחרונה) גולן חנן של אביו (גולן אבא, )ובאה ריבי של אימן (פישר אמא, )רוזמן שרה של אימה (לוינסון אמא, רפפורט

  .ואינם שהיו לימים געגועים המעלה פרידה עבורי זוהי לכן. הפרלמנט פינת מול שגרה בעלי של אמו, קסט אמא חביבה

  

 קסט מלי
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  משולחנו של מנהל הקהילה 

  

  ...דרך פנו סולו סולו

 הטורח הזמני עבור כולנו בקשיי לצד. גידים ואבק,  וחידוש הכבישים הפנימיים קורם עורם שיקופרויקט

,  הכבישיםבתהרח.  כמה חודשיםבעוד הקיבוץ יראהעלינו לדמיין איך י, בוץ בבתינו/תעבורה זמניים ובאבק

דא . אמורים להגביר מאד את הבטיחות של כולנו, הוספת מדרכות להולכי רגל היכן שניתן והסדרת החניות

בהפסקת הנוהג ,  פעולה של כולנו בשימוש בחניות המוסדרות בלבדבשיתוףשהגברת הבטיחות תלויה , עקא

עלינו להתרגל לכבד תמרורים . נוכמעט בכל מקום העולה על רוח, כאשר אנו מחנים,  אצל כולנו כיוםםהקיי

כדי להתרגל כבר . אך בידינו הדבר, זה דורש מאמץ קטן ובעיקר שינוי הרגלים, נכון. של רחובות חד סיטריים

החל מיום ראשון הקרוב נסב את תשומת ליבם של בעלי רכבים שיחנו , כעת להחנות רק במקומות המסודרים

בתקווה ...). ולא לשם חניה, בו לשם הבטחון והגדלת שדה ראיהכגון שולי כבישים שהורח(במקומות אסורים 

  .לשיתוף פעולה מבורך

  

  ובטיחות זהירות

 זויש לנו בתקופה ה, ובעיקר בשל יציאת הילדים לחופש הגדול,  הגדולה בכל רחבי הקיבוץהעשייה בשולי

 ילדינו של ליווי גם הצורך מידתוב, והדרכהאני קורא לכולנו להקדיש זמן להסברה . מפגעים בטיחותיים רבים

  .ממקום למקום

  

  כוחות מרעננים

 הרצל סיימה לרכז את לימודי בית המדרש של יום השישי ואני מבקש להודות לה בשם כל הלומדים על דבורה

נענה לאתגר וקיבל על עצמו ) אבא של הילה ברביץ וקרן בוברובסקי(יוסי גרינפלד , לשמחתי. פועלה המבורך

  !יישר כח ובהצלחה לך יוסי. להחליף את דבורה

  

  נעימות אי מונעת וחשדנות זהירות

באחד הבתים שפתחו לו את הדלת . להציע את מרכולתו" צלול"הגיע לסעד נציג של חברת ,  מספר שבועותלפני

. קרים/ הוא הציע בדיקת קרינה למיקרו ולאחר מכן שידל ושידל את אנשי המשפחה לרכוש מכשיר מים חמים

 את המכשיר , בניגוד לרצונם,כל ניסיונות המשפחה לדחותו עלו בתוהו והוא ניצל את כישוריו למכור להם

ראו . מסיבות שונות הדבר הגיע לידיעתי ואנו מנסים לסייע למשפחה לבטל את העסקה. בעלות לא מבוטלת

  ...יכולה להציע מים עכורים" צלול"אל תתפתו וזכרו שגם חברת . הוזהרתם

  

  ?פה קורה מה

אנסה לסקור בקצרה את . עים הפרויקטים המתנהלת במקביל בימים אלה מקשה לעקוב אחר האירוכמות

  :המתרחש מעבר לפרויקט הכבישים

 בשעה טובה ניתן לברך על המוגמר ואני מבקש להודות למוישלה שליווה את –  חדשות בבריכהמלתחות

  . הקבלן ולחץ כל העת לקצר את משך העבודה

כזכור . יצא לדרך,  פרויקט הסבת הספרייה העיונית לחדר אוכל תקני לחברת הנוער–  אוכל לחברת הנוערחדר

 אחד לחדר ,דים" בבניית שני ממהתחילו ,כמו כן. אישרנו זאת באסיפת החברים והמימון מגיע מגורמי חוץ

  .ל והשני למועדון של הנוער"האוכל הנ
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חשוב לי . ות מחד והשלמת התהליך לתחילת עבודה אנחנו בשלבים אחרונים של פינוי הקובי–  הקוביותאיחוד

 וגילי בכובע הקליטה נעשים ש"נעמי כרכזת חומ, הצעירים, לציין שבכוחות משותפים של כל הנוגעים בדבר

  .הדברים ברוח טובה ובהבנות

 התקיים דיון נוסף של צוות , קבלת הערות הציבור ויעוץ בטיחותלאחר -   תפעולי לקייטרינג ולכולבושטח

, אנו מודעים לכך. ל" לקראת ביצוע הקטע הזה של פרויקט החטדמיםנסגרו התוכניות ואנחנו מתק, ופק חדשא

ויחייבו , עובדי הכולבו ועובדי הקייטרינג, אזרחים מן השורה, שהעבודות באזור זה אמורות לאתגר את כולנו

ן יתפרסמו הסדרי התנועה בבוא גם כא, כפי שאנו משתדלים כל העת. סבלנות וגמישות יתרה, הרבה אורך רוח

  .העת

  

  לנפשותיכם מאד ונשמרתם

חובה על . באזור השער" כמעט תאונה"כמעט בכל יום יש .   ופונה לכל אחד ואחת מאתנוריע חוזר ומתאני

, גם השומרים שיושבים בשער. כולנו לציית לשני תמרורי העצור הן מכיוון השכונה והן מכיוון גן הקקטוסים

 נשתדל. מהירה ימנעו כניסת רכבים כךאם יקפידו להשאיר את המחסום סגור וב, יכולים לסייע לביטחון כולנו

  ?איפה היינו אתמול,  נשאל את עצמנו יום אחרילאש

  

  כלה וקול חתן קול

 החתונה. ומוצלחת טובה בשעה להינשא כוונתם על הודיעו יצחק ממשואות אביעד אסף ל"ובח הימן רעות

, הצעיר לזוג טוב מזל. בעלי דרכו את מתחיל הזוג  .ציונה בנס, ) 12.08  (באב ז"כ  רביעי יוםב,  ה"בע תתקיים

 .המשפחה ולכל שלמון למרים, ואיתן מיכל המאושרים להורים

  

  מבורך וקיץ שלום שבת

  חום                                                   נ

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

  !מכל הגילאים ..נשים יקרות

  .17:30 להיות שותפות באמירת תהילים משותפת בכל שבת בשעה מזמינה אתכן

מי שרוצה להצטרף לסיום ספר תהילים מוזמנת בשמחה ליצור איתי קשר ואצרף אותה לקבוצת הנשים שכבר 

  ..מחכה לפנים חדשות ...בכל שבתנפגשות 

  ..בשם כל הקבוצה, שהם קבלן

050-5788103  

 

 

 הנין להולדת טוב מזל - המורחבת המשפחה ולכל פולק לאדו

 אהלי ולברק לדינה בן, אהלי ולבוקי לרותי נכד

 הבת להולדת טוב מזל-לכר ולנתן לחני

 המשפחה ולכל וליעקב לסנדי

 !ואושר נחת להרבה שתזכו

 המשפחה ולכל דביר ה'ולאהרל לשושנה

 ,הנכד להולדת טוב מזל

 י'מגנג ולצחי לצילה בן


