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  ואראפרשת                                          

  

  . ְוָהָיה ָדם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים... ְוִנְלאּו ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹר

  יט-יח, שמות ז

  ?והרי לא היה אלא במים, וכי בארץ היה הדם

  

  דם זה שאנו שותים על שום : והיו המצרים שותים אותו ואומרים, אלא היו המים לדם

  ועל שום שהעבדנו לישראל. ואין זה אלא דמם, שלכנו בני ישראל ליםעל שום שה? מה

  ' ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה'שנאמר , ואין זה אלא דמם,  בכל הארץ בעצים ובאבנים

  ). יד, שמות א(

  .'ְוִנְלאּו ִמְצַרִים' שנאמר  ,קמו אמרו לפרעה אין אנו יכולים לשעבד להם לישראל

  .מכת הדם כמעוררת את התשובה והחרטה אצל בני מצרים

  

  ")צוהר תעשה לתיבה "–מתוך ספר מדרשיו של רונן אחיטוב ( 

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

  .אין אומרים אב הרחמים. 'ח שבט ביום ב" ר:מברכיןשבת 
  . חלקים13 - דקות ו3 עם  20.00   שעה' ליל א: דהמול                       

  ) הרב טוקצינסקי-י "מתוך לוח א                                                       (

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

  שרה עברון –  לאחר התפילה שעור פרשת שבוע

   י מ י   ה ח ו ל     שבת  וארא
 05:48←05:48 טלית/זמן תפילין  16:34 הדלקת נרות

 06:00 'שחרית א 16:45 14:00מנחה            
 06:45 )כ"בביה(' שחרית ב   שיעור הלכה אקטואלית

 08:20 )ס"בביה(' שחרית ג 06:45 'שחרית א
 09:15←09:17 ש"סוף זמן ק 08:30  'שחרית ב

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 16:34 13:30, 12:30מנחה 
 16:45 מנחה וערבית 14:00 )עקיבא-בני(מנחה 

 16:55←17:00 שקיעה    

 20:10 ערבית 17:31 צאת השבת
  

   דורית רידר :תחות תורניא 
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 ?מי הבוס

  

ה למשה שיהיה "הודיע הקב, כבר במעמד הסנה. תהליך גאולתם של עם ישראל ממצרים היה תהליך ארוך ומורכב

פרשנים . בטרם יגיע זמן שחרורם של ישראל מעבדות מצרים, ארוכה" סדרת חינוך" ולעמו עליו להעביר לפרעה

, החל ממכת דם שהזיקה למי היאור. הטמונה במכות מצרים, עמדו על מערכת הענישה והאיום המודרגת, רבים

ר כולה המשך במכת כינים שהיתה כב, דרך מכת צפרדע שגרמה נזק ביבשה בעקבות צפרדע שהועלתה מן היאור

  .וכלה במכות האחרונות שהגיעו עד לשמים במכות ברד וחושך, על היבשה

   

הפסוק הראשון של . נבקש להתמקד בנקודה אחת הפותחת את הפרשה, בתוך כל העולם החינוכי העשיר הזה

יכן וה? נו. יפה) 'ב', ו". ('לוקים אל משה ויאמר אליו אני ה-וידבר א. "פרשתנו נראה כמפסיק באמצע העניין

וגם הקמותי את בריתי ...וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב "–הפסוקים הבאים אכן ממשיכים ? ההמשך

מדובר על הקשר שהיה . אבל נראה שהם פותחים בנושא חדש) ' ד–' ג, שם..." (איתם לתת להם את ארץ כנען

שקורה עכשיו עם בני ישראל ומשם לתיאור מה , בהבטחת הארץ, בין השאר, שבא לידי ביטוי, ה"לאבות עם הקב

אלא שהמתבונן לעומק יראה שפסוק זה מכיל . נראה כמביע משפט קטוע וחסר, כאמור, הפסוק הראשון. במצרים

המדקדק יוכל לספור "! ['אני ה. "בתוכו את המסר העיקרי של כל התוכנית החינוכית המלווה את מכות מצרים

 מילים קדימה ולהגיע שוב 50ואז יוכל לספור עוד , "'אני ה " מילים קדימה ולהגיע שוב לצמד המילים50מכאן 

כמי שמנהל את ' שורש סירובו של פרעה לשחרר את בני ישראל נבע מסירובו להכיר בה.] לאותו צמד מילים

הוא , מכות מצרים היסוד הראשון שאותו באות לברר, לכן. ומתוך כך כמי שיכתיב לפרעה מה עליו לעשות, העולם

כך נאמר במפורש בהתראה שלפני מכת . ה הוא המוביל את כל מהלכי המציאות"יע לפרעה שהקבהיסוד המוד

גם בהמשך ). ז"י', ז" (' בזאת תדע כי אני ה' כה אמר ה: "כאשר משה מצטווה להזהיר את פרעה ולומר לו, דם

למען תדע כי   "-ת מופיע אותו עניין במילים קצת אחרו, כאשר משה מודיע לפרעה על הפסקת מכת צפרדע, הדרך

) ח"י', ח" (בקרב הארץ' למען תדע כי אני ה: "ושוב חוזר הדבר בהתראה על מכת ערוב, ) 'ו', ח" (לוקינו- א' אין כה

  .ועוד כהנה וכהנה

  

ה "נראה שהקב. מוביל לטענה שמדובר כאן במהלך כולל, ריבוי המופעים של ביטוי זה בכל תיאורי מכות מצרים

' מי ה: "כדי להשיב תשובה יסודית ומלאה לשאלתו של פרעה המופיעה בפרשה הקודמת,  במכות מצריםהשתמש

שיחות רבות נערכו בין ). 'ב', ה"(וגם את ישראל לא אשלח' לא ידעתי את ה? אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל

מחוות , ם עליות וירידותע, שיחות שרקמו הליך מלא של משא ומתן, משה ואהרון לבין פרעה במשך זמן המכות

, לדידם של פרעה ועבדיו". ?מי הבוס"פתיחת פרשתנו מודיעה שכל אלה סבבו סביב השאלה . ומשברי אימון

ושחררו את ישראל , פרעה ועבדיו נשברו. שאלה זו הוכרעה לאחר שהסתיים המהלך הארוך של עשרת המכות

בכל , בתוך עם ישראל פנימה, דת שאלה זו לפתחנונותרה עומ, אך נראה שמאז ועד היום. משיעבודם ומעבדותם

  .מהלך ההסטוריה

  

כאשר לאורך כל הדרך אנחנו , דור דור ומשימותיו, דור דור וכשרונותיו, עם ישראל ממשיך במסעיו הרבים

בעבור , בעבור זאת העמדתיך: "...מבקשים להיצמד ככל הניתן לקול הפנימי המלווה אותנו ומכריז ואומר

  ).ז"ט', ט". (ולמען ספר שמי בכל הארץ, חיהראותך את כ

  

 תומר כראזי
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 עד-מהמטבח של גיל

 
  .ע שלנו"אלא מבצע מיוחד של מדריכי בנ, לא תמצאו בהמשך מתכון מיוחד, לא

  

  .ציפס בכמויות אדירות  - ביום רביעי שעבר צוות ההדרכה מצא את עצמו אופה עוגיות שוקולד

  

  . ד"עד שער הי-לזכרו של גיל" מבצע מתוק בלב" התחיל ,מאז חטיפת שלושת החיילים:  הסיבה

- על, שעבר' בכל הארץ חולקו אלפי עוגיות לכבוד יום הולדתו שחל ביום ה .הב לאפות ובמיוחד עוגיות אלוגלעד א

  .מנת להרבות באהבת חינם בעם ישראל

  

לים את העוגיות עם וחילק לחיי) תודה לאסתר רונה וחיים פרידמן הנהגים( צוות ההדרכה נסע לבסיס נחל עוז 

  .ופר קטן'צ

  

  ". עד- המטבח של גיל: "התמונות מהביקור בליווי הסבר הועלו מיד  לדף הפייסבוק שהוקם לצורך המבצע ונקרא

  ".ס ע ד   א ל ו פ י ם"הגיבה על הפרסום וכתבה  , עד- אמו של גל, בת גלים שער

  

  .השבוע שלח אחד מהחיילים בבסיס הודעת תודה מרגשת מאוד

   

  שיר הקומונרית: דווחתמ

 

  

  שבט חודש

  

 .."אזכרה אלה"                           

 

  )ט"תשס                               (ל"ז אפלבום מנחם חברנו של פטירתו יום -שבט' ז            

  )ד"תשנ                             (ל"ז לנדאו יסכה חברתנו של פטירתה יום - שבט ז"י            

  )ז"תשס                          (ל"ז רוזנמן אברהמי חברנו של פטירתו יום - שבט ט"י            

  )ט"תשס                                  (ל"ז נוריק אבא חברנו של פטירתו יום – שבט' כ            

  )ז"תשמ                 (ל"ז) גרט (גולדפדן מרדכי חברנו של פטירתו יום - שבט א"כ            

  )ט"תשס                       (ל"ז) קבוס (קיני יעקב חברנו של פטירתו יום - שבט א"כ            

  )א"תשע                                 (ל"ז אש שלמה חברנו של פטירתו יום – שבט ח"כ            

  )ו"תשנ                                        (ל"ז צור נחמן חברנו של פטירתו יום - שבט' ל             
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 -שחלף השבוע

  

 היא ומי? החדש הגזר במפעל השומרת את למקם היכן: השאלה את ההלכה בשיעור ארי הרב העלה – שבת בליל

 מפעלו או לביתו כניסה בכל בנאמנות העומדת בזו מדובר, ובכן? ההלכה לשיעור עניינה ומה המדוברת השומרת

 היא אלא, המסורה העובדת מצטיינת בשמירה רק ולא! המזוזה – הגלובוס פני שעל ואתר אתר בכל יהודי כל של

 תנאים ללא, משכורת ללא. המצוות וקיום ל- הא של ייחודו בדבר ולנכנסים ליוצאים 24/7 כמזכירה משמשת גם

 של הראשי שערו!  ובהתנדבות משמרות בשלוש הכפולה מלאכתה את עושה היא, היעדרות ימי וללא סוציאליים

 לשערים בהשוואה.. ?המזוזה את למקם בדיוק היכן: היא שעלתה והשאלה וגבוה רחב הוא החדש הגזר מפעל

 את למקם המורה ההלכה לפי ננהג שאם ברור שם העתיקה העיר לחומות שבכניסה אלו כמו אחרים גבוהים

 את תאבד ובכך בשער הבאים של מעיניהם לגמרי תיעלם היא אזי, הפתח של העליון השליש בתחילת המזוזה

 את הרב ברך, לסיום. הממוצע האדם של כתפיו בגובה, מאוחרת פסיקה לפי, הוא הסביר מקומה כן אם. ייעודה

 צאן את כך הוא גם שברך הרבי על המספרת חסידית באגדה זאת ותלה החדשה האזרחית השנה לרגל הציבור

 חגם את חוגגים הגויים כיצד רואה במרומים שכשהיושב, הרבי להם הסביר, מנהגו על הם אף כשפלאו. מרעיתו

 חודשים כמה ,השנה ראש את אנו קיבלנו כיצד, התמונה בזיכרונו עולה אז. לבו אל נעצב הוא, ובהוללות בשתייה

 גם סיימנו... טובות גזרות עלינו וגוזר מיד מתנחם -  השופר קול כשברקע ובקדושה בטליתות עטופים, לכן קודם

 סייעתא וברכת הצלחה להרבה שנזכה רצון ויהי, אלו בימים שנחנך החדש הגזר למפעל' טובות גזרות 'באיחולי

  .דשמיא

  

 עסקנו... מקורות דפי וללא פתוחים חומשים עם – פעם כמו ממש, השבוע פרשת שיעור הרב לנו העביר – בשבת

 מוצג, שמות בפרשת, בתחילה. והלאומיות האוניברסלי המוסר: היבטים משני למנהיג רבנו משה של בבחירתו

 ולהתערב הידיים את ללכלך פוחד שאינו, ראשונה ממדרגה מוסרי כאדם כל קודם, לייחוסו להתייחס מבלי, משה

 מפני יתרו בנות על, רעהו מפני עברי איש על, המצרי מפני עברי איש על מגן הוא. שונים בעימותים החלש למען

 ארץ אל: "..וסובל הנאנק העם את ולהוביל מוסריותו מכח מנהיג להיות הראוי כאדם מעמדו קונה ובכך, הרועים

 אשר בברית, משה של בייחוסו הכתוב מתמקד, וארא בפרשת, כך אחר רק..". ודבש חלב זבת ארץ ורחבה טובה

 ללאומיות שהבסיס כן אם מצינו. הלאומי ובהיבט המובטחת הארץ אל ישראל בני את להעלות האבות עם נכרתה

 המוסר שם', השנאה חתונת 'ב ועסקנו לאקטואליה גלשנו. זה את זה סותרים אינם שהם ובוודאי המוסר הוא

  .ישראל כל לעיני חזיתית התנגשו והלאומיות

  

עם משאית עמוסה בשלג אמיתי שהועמס , "גולין" עובדי חברת - הפתיעו אותנו הסוללים,  עם שחר–ביום ראשון 

, קפוא- השלג שנערם ליד הגנים ונשמר כמות שהוא במצב טבעי .ד אל שמס והגיע עד אלינו כשהוא צח ולבן'במג

תודה לכם . שעשע את ילדנו שזרקו כדורים זה על זה וכמה מהם אף טרחו על בניית בובת שלג, חימם לנו את הלב

  ...כבר סללתם דרך אל לבנו–ם את כבישינו הסוללי

 יורם קימלמן

 
  

 המשפחה ולכל זינר ולגרשום לריבי

 זינר וארן עמית של בנם הנכד להולדת טוב מזל

!ונחת לשמחה שתזכו  
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 ?מה נלמד? מה נאכל? לאן נטייל בשבת

רוב הקיבוצי לא כלל את השבת שעברה גבול הע עד :לתשומת ליבם של המטיילים בשבת – רובגבול העֵ  .1

חלקת  (4הסיבה לכך היתה השטח הזרוע בקו . מפעל החדש של הגזרוהבית העלמין , החממותאיזור 

מבטל את ) ר" מ50*25(דול מבית סאתיים מכיוון שכל שטח זרוע שג). ד בשמיטה האחרונה"אוצר בי

, ולותהתרחבו הגב, מפעל הגזרהפיכת השדה לעם , כיום. נאלצנו לצמצם את שטח המחנה בשבת, העירוב

, ליד סייפןשעמודי הערוב הגבוהים שניצבו על השער הישן . ההיקפית החדשהרוב בנוי על בסיס הגדר והעֵ 

 ! טיול נעים.מטרים לפני שער השדות' הועתקו והועמדו מס

אבל כל האגוזים חנטו בשנת , אמנם שנת השמיטה חלפה עברה לה.  עונת האגוזים כבר כאן– אגוזי פקאן .2

היתר 'העצים שנמצאים בתוך שטח הקיבוץ לא נמכרו במסגרת  (והם קדושים בקדושת שביעית, השמיטה

יתה שבת הארץ לכם וה'( שראויים לאכילה  או שאריותלכן אין להשליך לאשפה אגוזים. )'המכירה

יש ).  ולא לסחורה–' לאכלה'(גם פעולות מסחר ומכירה של אגוזים נאסרה ).  ולא להפסד–' לאכלה

יאכלו ענווים '). 'לאכלה'(ן שיש באכילת פירות שביעית קיום מצוות עשה "פוסקים שהבינו בדברי הרמב

 !'וישבעו) אגוזים(

שון הקרוב לימוד מסכת מגילה במסגרת לימוד  בשעה טובה ומוצלחת נתחיל ביום רא– מסכת מגילה .3

 חמישה ימים הלימוד מתקיים. ט"שאיפתנו ללמוד את המסכת עד חג הפורים הבעל. העמוד היומי

וביום ראשון לפני תפילת ערבית , )20:20-20:50(חמישי מייד לאחר תפילת ערבית - בימים שני.בשבוע

 !בואו בשמחה. מוזמנים חדשים מצטרפים). 19:40-20:10(

 הרב ארי סט

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

 ...עוד ינובון בשיבה

ד בנושא הגיל השלישי והזדקנות "ביום שלישי שעבר התקיים בבית שפירא שבבארות יצחק יום עיון של הקבה

  . אריאלה ואני, יונה, חנוש, ברוריה: ועדת ותיקיםליום זה יצאנו כנציגות של צוות סיעוד ו. בקיבוץ

  

מה ההבדל בין " ?האם להזדקן פרושו בהכרח להיות בודד"ר אילה אליהו שהעמיקה בנושא "את היום פתחה ד

  .ועוד נקודות לחשיבה? האם הבדידות היא חוסר מערכת חברתית או העדר אדם קרוב? לבד לבדידות

   

י עודד "י עקרונות מנחים שניתנו ע"ינו לפתור סוגיות מורכבות העולות מהשטח עישבנו במעגלי דיון וניס, בהמשך

קינחנו את היום . אורית גלאור שיתפה אותנו בעקרונות שלפיהן אמורה מערכת קיבוצית לדאוג לזקן. אטינגר

. שלהםאת ההצלחות וההמלצות ,  התוודענו לדרך אותה הם עשו.בדוגמאות של מודלים ופעלים בקיבוצים שונים

  . שיש לא מעט סוגיות ונושאים אשר חופפים בקיבוצים אחרים, טוב היה  לדעת שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר

  

  . את הדברים הנוגעים לקיבוצנו ולהתאימם בצורה המיטביתנקווה לאמץ. יה מעשיר מחכים ומרתקה

 שגית דניאלי
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 השבת אווירת על ועוד

   ".הפנימית בחנייה ולא בעוקף מחנים, מיטבית שבת לאווירת, ואורחים חברים" 

 מפה לציבור והוצגה הוכנה אף כשלאחרונה, וחג שבתות ערבי בכל לקבל היינו רגילים, לה ודומות כזאת הודעה

  .אלו בימים הרכבים חנותהל מותר היכן מפורטת

 פגם משום בה יש בשבת חונה מכונית לראות באמת האם, פישרה את להבין הצלחתי לא מעולם, ומתוודה מודה

  ??השבת באווירת

 ללא, הישוב בתוך רכביהם את מחנים אשר, ...)קהילה כבר סעד גם (דתיים קהילתיים ישובים פזורים הארץ בכל

  ?ההבדל מה, השבת בקדושת מפגיעה חשש

 תודה זו ובהזדמנות -  נאות ולמדרכות רחבים לכבישים, חדשות תשתיות לבניית האחרונה בתקופה ה"ב זכינו

 מרענן במראה כולנו את וזיכו וברגישות בנחישות הפרוייקט את ניהלו אשר, ונחום ה'מוישהל, אתי, לאליסף

  .נפש ומשובב

 ונהירה ברורה בצורה לנו והראו סדר השליטו בהחלט אשר, מסודרות חניות לבניית גם זו בהזדמנות זכינו, כן

  .לחנות ניתן היכן

 אך, רכבים ללא נקי שטח להשאיר הראוי מן, אחרים ציבוריים מקומות גם כמו כנסת הבית סביב כי, ייתכן אז

  ?המגורים  שכונות בקצות

 אשר, אחרים דברים עולים במחשבתי אך, שלנו השבת אווירת את לשפר הקהילתי הרצון את מעריכה מאד אני

 ברור היה שפעם דבר, השבת לכבוד ילדינו את ולהלביש להתלבש- כגון, מונים עשרת השבת לאווירת תורמים

  ..מאליו ומובן

  )?למהר לנו יש למה הרי..( .שבת ליל בתפילת ובמיוחד, יותר חווייתית עוצמה שלנו השבת לתפילות לשוות  -  או

 בשולי מסודרת בחנייה בשבת חונה רכב לראות בעיניים מפריע באמת למי, בטפל ולא בעיקר נתמקד בואו

  ?השכונות

 אם לשמוע ואשמח, כלל מפריע זה אין, מקרה בכל לי. ..תמהני? שלנו השבת באווירת שפוגם מה זה דווקא האם

  ..כן ולמי

  .כוונתי היתה זו לא, במישהו פגעתי אם מראש וסליחה

 הימן מיכל,  שלום שבת                                                                                 

 
 הנין להולדת טוב מזל צבי בן ולמשה למרים

 צבי בן ל"ז ולשלמה ל"ז לשרה נכד

 צבי בן ולעמר לעדי בן
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 ילדים במשק וחוויות חיות

  פעילות

 של ההדרכה לפי, במשק רב ובמרץ קשה העובדות וליאורה תמר, מקסימות לאומי שירות בנות שתי לנו יש השנה

  . השונות במסגרות הילדים עם עובדות חשוב והכי המקום את מתחזקות, החיים בבעלי מטפלות הן. אלון רוני

 ראשון יום כל מגיעים' א כיתות ילדי. שובה של ס"וביה גן ילדי וכן לשבוע אחת בסבב מגיעים מסעד הגנים ילדי

 עם פועלים הם. ס"מביה מורתם ליטל עם מדעים שיעורי מתקיימים' ג - ' ב לכיתות. במשק רחלי עם לפעילות

 ש"לסופ הביתה אותם לוקחים ואף אישי לגידול חיים בעלי מקבלים' ד כיתות ילדי. ובחממה החיים בעלי

' ה כיתה. רויטל וממורתם השירות מבנות החיים בעלי לגידול הדרכה מקבלים הילדים. ראשון ביום ומחזירים

 פעם מידי. במשק בשבוע פעם מתנדבים' ח מכיתה ילדים. החיים בעלי של יומיומית בהאכלה בעזרה משתתפת

  .שלנו והיפה המטופח מהמקום ונהנים לבוא מאוד אוהבים כולם.  מהסביבה קבוצות מארחים גם אנו

  !מוזמנים כולכם. ומהסביבה מסעד למשפחות פתוח הילדים משק צ"אחה רביעי בימי

  וחידוש פיתוח

 של נוסף אפיק בפנינו ופתחו חרסים המוני נחשפו, הילדים משק בשטח גם שעובר הביוב צינור הנחת בעקבות

  .                                             התעניינות

 לנו הייתה. נפלאות במנגינות ושורקות המצייצות, יפות וציפורים תוכים של מרהיב במגוון הועשרו התוכים כלובי

. המשק ברחבי מטיילות והן לחופשי שחררנו הבוגרות מהארנבות חלק. וארנבות שרקנים של גדולה התרבות

  .שונות ודגירות הטלות ויש! בטבע - בחוץ המליטה שארנבת גילינו אף השבוע

  ).המשחקים מתקני מול (המשק במרכז כבוד אחר השוכנים לחמוסים חדש כלוב נבנה

  . טובה בשיבה שמת קודמו את המחליף, החדש הגמדי התיש" עזרע "את דורות מקיבוץ הבאנו

 והישנות השבורות האדניות את החלפנו, ס"ביה של מדעים תקציב בעזרת. בחממה שינוי לעשות סוף סוף הצלחנו

 לשולחנות אותם והפכנו ישנים שולחנות מעט הבאנו. וטובים חדשים שתילה מצעי עם חדשות באדניות, מהקלקר

 בדמות רפואית טראומה עברה, בתורה אחת כל, שלנו הסוסות האחרון בקיץ .בעציצים ולייחורים לשתילה עבודה

 בת לרינת הודות. הטיפול להמשך הנחיות נתן ואף בהן שטיפל מיוחד וטרינר הבאנו. ביותר חזקים בטן כאבי

  .   להן ולעזור אותן להציל הצלחנו רבה במסירות בסוסות שטיפלו החמודים והילדים) שעברה בשנה (השירות

 רבות כניותת עוד יש. יותר ובריא עמיד מחומר לגגות, בכלובים האסבסט גגות בהחלפת התחלנו לאחרונה

  .ולפיתוח לתחזוקה

  תסכול

 נכנסו, לרווחה פתוח נשאר הילדים משק שער ברורה שאינה מסיבה! מאוד שהק חוויה עברנו האחרונה בשבת

 קרב כשדה נראה המקום. הודו תרנגול וכן ויפה גדול אחד ותרנגול תרנגולות חמש וטרפו משוטטים כלבים שישה

. והתסכול הצער ואיתו חזר הכול אחת ובבת, זה מסוג מבעיות שקט רב זמן לנו היה ה"ב. מקום בכל פגרים עם

  .תחזור לא כזו שחוויה כדי השער את לסגור והקפידו לנו עזרו אנא

  !לראות בואו - הילדים במשק שוקקים והחיים רבה הפעילות, בקיצור

 לנדאו רחלי                                                                                                                                            
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 משולחנו של מנהל הקהילה 

  

  שמיים ברכת

מי . מעלים חיוך על פניהם של כל החקלאים והגננים, להם זכינו אחרי שבועות של יובש, מ" מ80,  הברכהגשמי

  !יטיבברוך הטוב והמ. יתן והברכה הזו תימשך

  

 ?הקניות מרכז נעלם לאן

 למשכב נפל, הגדולה בעיר" קניות ריכוז "שירות עבורנו עושה שנים אשר, מעלומים מיודענו, שטרן שמחה

 רפואה ברכת, כולנו לו נאחל ומכאן משתפר מצבו ה"שב מוסרים דבר יודעי. עובד אינו חודשיים כבר ולמעשה

 שנזקק מי. זה לשירות שונות חלופות בוחנים אנחנו, לעבודתו ישוב שמחה מתי ידוע שלא מכיוון! ובמהרה שלמה

  .לעשות ניתן מה ונבחן המידע את שתרכז לשחר לפנות מתבקש, בקושי כרגע ונמצא לשירות בעבר

   

 ...נפש" פח"מ

- יבשה (הפסולת הפרדת של הפיילוט, שלצערם, במועצה התברואה ממחלקת הודעה קיבלנו האחרונים בימים

 לתת מצליח שלא הסביבה לאיכות המשרד הוא להחלטה הגורם. חדשה להודעה עד נפסק) לחום-ורטובה לירוק

 של הפינוי מעתה. הפרדה  על מקפידים לא, "דודאים "הפסולת התמנת שבאתר העובדה וכן, למהלך הולם מענה

). בשישי השני והחצי שלישי בימי יאספו מהחומים מחצית. (הירוקים הפחים עם יחד יעשה החומים הפחים

, ולהפריד להמשיך, המלצתנו. להשאירם החלטנו דבר של ובסופו, החומים הפחים את לאסוף אם התלבטנו

  .לסביבה ידידותיים להיות להמשיך לנו ויאפשרו הסביבה להגנת במשרד יתעשתו שבמהרה בתקווה

  

 ל"ז הכביסה חדר

. הפעלתו והפסקת סגירתו על הוחלט, לכך וההצדקה, כביסה בחדר השימוש מידת  את בחנו בה תקופה לאחר

  .בקיבוצנו עידן לו תם ובכך מחדש נערכו) והמחלבה אוכל חדר (בחדר שהשתמשו האחרונים הגופים

  

 הארנונה הפרטת

. ת"השו דף את והוצאנו והתייחסויות שאלות קיבלנו, הקהילה הנהלת החלטת של לציבור הראשון הפרסום לאחר

 באסיפה לאישור תובא אשר, בהצעה קלים תיקונים וערכה שהגיעו הסתייגויות במספר דנה הקהילה הנהלת

  . הציבור של הגדול רובו רצון לשביעות, לדרך לצאת ונוכל המהלך את שנשלים תקוותי. הקרובה

  

 בנס נגמר זה ה"ב

 ללא לרכב בנזק ניגמר שזה, לאל ותודה ה"ב. עז נחל לכיוון מסעד שיצא לרכב דרכים תאונת אירעה השבוע

 עלול , סעד לתוך שפונה רכב! ראייה שדה של קשה בעיה יש מסעד ביציאה, לכולנו ומזכיר חוזר אני. בנפש נפגעים

 בו למצב עד בסבלנות להמתין חובתנו. השבוע בתאונה שקרה כפי צפון לכיוון במהירות שממשיך רכב להסתיר

  . לצאת אז ורק לחלוטין פנוי הכביש

  

  

 טובה בשעה

 לפני עוד, כזכור. דת ועדת לריכוז עקיבא יניב של מועמדותו את האחרונה בישיבתה אישרה האגודה הנהלת

 ה"ובע לאתגר נענה יניב. ראוי מחליף לגייס שהצלחנו עד חלף רב וזמן, דרושים פרסמנו  ל"ז בני של פטירתו

   חברינו של בשילובם חשוב  נדבך עוד שזהו צויין בהנהלה בדיון. מינויו את נאשר, הקרובה האגודה באסיפת
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 מלפני בעלון גדי של מאמרו והוזכר לעומקו הנושא ללימוד זמן שנדרש צויין כן כמו. ועדות בהובלת החדשים

 בוועדה חבר שהיה, לנדסמן חיים. הראויים החסד ימי 100 את לפחות ליניב ניתן שכולנו תקוה מתוך, שבועיים

 ברכת. הראשונים בצעדיו יניב את ללוות עצמו על קיבל, בני של מקומו את ומילא האחרונות השנים בחמש

  . ליניב גדולה  הצלחה

  

 הקהילה מנהל ממשרד לציבור עדכון

  . ראשון בימי במשרד תהיה לא שחר, הבאים חודשים שלושת ולמשך, מהשבוע החל

  . חמישי – שני יהיו שלה העבודה ימי

  

  .שבת שלום והמשך חורף טוב                                                             
 נחום לנדאו
 
 

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

 
 סיור הכרות בקייטרינג סעד

  ".קייטרינג סעד"ציבור החברים מוזמן לסיור הכרות עם 

  17.00בשעה ,   17/01/16  -בשבט ' ז, ביום ראשון

ניפגש לסיור במטבח ובאולם האריזה ולאחר מכן נשמע הסברים מפי יוסי על השינויים שנערכו בקייטרינג סעד עד 

  ...מובטח קפה ומאפה. היום

  .  גש מיועד לכל חברי הקהילה ולא לילדיםהמפ

 2016ענף המזון סעד 

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

 מסיבת ראש חודש שבט
 

  .ח שבט באווירת חג האילנות"אנו שמחים להזמינכם למסיבת ר

  . בבית שקמה17:30  ב 12.1.16שבט ' ה ביום שלישי ב"המסיבה תתקיים אי

  :בתוכנית                                      

  .מענייני דיומא.      א

  .קטע מוזיקלי.      ב

  .אייםלקחעל גידולים , חקלאות בסעד.       ג

  .ש"מצגת מהגד.      ד

  !שנזכה לחודש של בשורות טובות התחדשות ולבלוב

 

  ועדת ותיקים- מחכים לראותכם 

 


