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  חפרשת קר                                           

  
 ויאמרו על משה ועל אהרן ויקהלו..  לפני משה ואנשים מבני ישראלויקמו.. ויקח קרח"

  ).'ד-'א, ז"במדבר ט.." (אליהם

  
  ,הוא בוחר בטקטיקה מתוחכמת. וש אותה לעצמובלכ ולקרח אינטרס אישי לפגוע במנהיגות

   – ' נקי' ומשתדל להישאר  עושי דברוציבור מאחורי מסתתר היטב  

  .'ויאמרו', 'ויקהלו '',ויקומו'

  
  -ישירות את קורח ולפנות אליו לבודדמקפיד משה , כנגד טקטיקה זו

   ואת כל אֹתךויקרב .. שמעו נא בני לויקרחויאמר משה אל .. ואל כל עדתוקרחוידבר אל  "

  ).ז"ט-'ד, ז"ט.." ( וכל עדתךקרח אתהויאמר משה  אל .. וכל עדתךאתהלכן  ..אחיך בני לוי

  

  )עיון בפרשת השבוע(

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

  ".אין אומרים אב הרחמים"', ו ה'  מברכין ראש חודש תמוז בימים ד–שבת מברכין 

  . חלק1 דקות ו 28 עם 12.00שעה ' המולד ליל ג

  )י הרב טוקצינסקי"לוח א(

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

   הרב ארי– פרשת שבוע

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת קרח
 04:40←04:43 טלית/זמן תפילין  19:31 הדלקת נרות

 06:00 'שחרית א 19:40 14:00מנחה            
 06:45 )כ"בביה(' שחרית ב 06:45 'שחרית א
 08:00 )בצריף(' שחרית ג 08:30  'שחרית ב

 09:13←09:15 ש"סוף זמן ק 17:40 13:30מנחה        

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 14:15 )עקיבא-בני(מנחה 
 19:40 מנחה וערבית 17:10 "מדור לדור"לימוד 
 19:50←19:50 שקיעה 18:00 הרב ארי-שיעור

 20:10 ערבית 20:28 צאת השבת
  

  הילרי יום טוב :תחות תורניא



2  

  פרשת קרח

  ל"ז, לזכרה של סבינה קויפמן
  

אחד הקשיים הללו נובע מן הכתוב . יש שבכתובים עצמם מופיעים קשיים המחייבים הסברים הלקוחים מעולם הדמיון

?  הייתכן שעודם חיים–ו חיים שאולה  ואם ירד–) 33ז "ט (" ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץַחִּיים ְׁשאָֹלהֲאֶׁשר ָלֶהם -ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל"בפרשתנו 

קַֹרח ְּבמֹות -ִּפיָה ַוִּתְבַלע אָֹתם ְוֶאת-ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת  " מסיים במילים– 10ו בפסוק " בהערת אגב תמוהה בפרק כ–וכתוב אחר 

אחד מן הפתרונות הפרשניים ? ה באותם אנשיםמהו אותו נס שהי": ַוִּיְהיּו ְלֵנסַּבֲאכֹל ָהֵאׁש ֵאת ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש  ,ָהֵעָדה

   1המקוריים ביותר משתקף בסיפור הציורי ממעשיות רבה בר בר חנה

  . ּבֹא ְוַאְרֲאָך ְּבלּוֵעי קַֹרח]: מורה הדרך הישמעאלי לרבה בר בר חנה[ָאַמר ִלי 

  , ָנַעץ אֹוָתּה ְּברֹאׁש ָהרַֹמח, ִהְרִטיָבּה ְּבַמִים, ֶצֶמרָלַקח ִּגַּזת . ָהַלְכִּתי ְוָרִאיִתי ְׁשֵני ְסָדִקים ַּבַּקְרַקע ְוָעָׁשן עֹוֶלה ֵמֶהם

  . ָהְיָתה ִּגַּזת ַהֶּצֶמר ֲחרּוָכה,  ְוַכֲאֶׁשר הֹוִציָאּה.ְוִהְכִניָסּה ְלתֹוְך ַהֶּבַקע

  !"ת ַוֲאַנְחנּו ַבָּדִאיםמֶֹׁשה ְותֹוָרתֹו ֱאמֶ : "ְוָׁשַמְעִּתי ֶׁשָהיּו צֹוְוִחים? ָמה ַאָּתה ׁשֹוֵמעַ , ֵּתן ָאְזְנךָ : ָאַמר ִלי

מֶֹׁשה ְותֹוָרתֹו "ְוֵהם צֹוְוִחים , ]כדי שיתבשל היטב[ָּכל ְׁשלֹוִׁשים יֹום ַמֲחִזיָרם ַהֵּגיִהּנֹם ְלָכאן ְּכָבָׂשר ְּבַקַּלַחת ]: "ַהִּיְׁשְמֵעאִלי[ָאַמר ִלי 

  )א"בבא בתרא עד ע(        !".ֱאֶמת ַוֲאַנְחנּו ַבָּדִאים

לשעה של משה ואהרן -ניצחונם. והיא ממשיכה ורוחשת תחת פני הקרקע, למעשה לא תמה מחלוקת המנהיגות בעם ישראל

 שהסיבה שבעטיה נותרו בלועי קרח ,רּפֵ אומר לנו המַס , אבל מצד שני. לא כיבה את אש המרד ואת לחישת גחלי המריבה

אש : כלומר.  הצודקת והמוצדקת של משה ואמיתות תורתונצחים על מנהיגותו-בחיים בלב האדמה היא כדי להעיד לנצח

בדרכם במדבר המרוחק מכל מקום , אולם רק יחידי סגולה, המחלוקת וערעור על מנהיגות היו ויהיו תמיד בעם ישראל

לשמוע את הקול האמתי מן השמים או מתחת לארץ קורא ומעיד על המנהיגות אולי יכולים , יישוב ובהדרכת מומחה מיוחד

  .    לוהית-בלי התערבות א,  יפתרו את מחלוקות בני האדם בינם לבין עצמם–כל האחרים . הנכונה והנבחרת, מתיתהא

***  

ולא דרשה לעצמה מעולם כתר של מנהיגות או ,  היתה מתרחקת מן המחלוקת כל ימיה, ל"סבינה קויפמן ז, אמא שלנו

 בחכמת ידיה ובתבונה תפרה לאבינו: ָחְכָמה ִתְקָרא ּוְתבּוָנה ִּתֵּתן קֹוָלּה- ֲהלֹא;ַוַּתַעׂש ְּבֵחֶפץ ַּכֶּפיהָ , םָּדְרָׁשה ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתירק . כהונה

דרשה צמר ופשתים ותעש תמונות ; ולא כולה תכלת, תפארת של משכיות כסף על טלית של פסים ולובן-ל עטרת"ז

ולהעניק מתנות , לתפור ולטוות, אה ועונות השנה הפליאה לרקוםמעשי הברי, את חיי הטבע. עיטורים לסוכה, וקישוטים

  . למבוגרים ולמוסדות הציבור, לילדים

ואם מן הדמיון , אם מתולדות חייה המרתקים והנפתלים, ל ביכולתה לספר סיפורים"מאז ומתמיד הצטיינה סבינה ז

משתרגים ומשתלבים , ופה של שנות הארבעיםאירהאימה והבריחה בעם סיפורי , וסיפורי החלומות המופלאים שלה. הצרוף

ובפיו סיפורי , כמו ההלך שהגיע מארץ הנהרות השופעים דרך המדבר אל ארץ הנגב, כמו מנגינות של שיר ערש ושירת עלילה

  . נפלאות מן הדרך הארוכה של חייו

  .ֲאִני עֹוָׂשה ִלי ַמְנִּגינֹות ֵמֲחלֹומֹות
 ֵמֲחלֹומֹות ּוְנָׁשמֹות 

 מֹו יֹוִנים הֹומֹות ֲאֶׁשר ּכְ 
  .ָטסֹות ֵּבין ְצחֹוק ִויגֹונֹות
 ֲאִני עֹוָׂשה ִלי ַמְנִּגינֹות 

  .ֵמֲחלֹומֹות
 ל" בנם של נתן וסבינה קאופמן ז–זאב קינן 

                                                 
 מסיפוריו הנשמעים מוגזמים מובאים עשר-וחמישה, י לבבל וחזרה"שהיה מביא שמועה מא, אוסף סיפורים של אמורא בשם זה: מעשיות רבה בר בר חנה 1

 . סיפורי הומוראו,  רמז, אלגוריה,אגדות וגוזמאות: רבו הפירושים על מעשיות אלו.  ברצףבגמרא
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  חודש תמוז

 ..אלה אזכרה                        

  

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

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

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

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

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

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

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

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

  )ח"תשס(                        ל            "ו אריה קרול ז יום פטירתו של חברנ-תמוזב ד "כ  

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

  )ח"תש(                ל                    "תו של חברנו אליעזר ענבי ז יום נפיל-תמוזב ז "כ  

 )ד"תשנ(              ל    "ז) לייבל( יום פטירתו של חברנו אלימלך אריאל -תמוזב ז "כ  

  
  ל"ז, אזכרה במלאת שלושים לפטירתה של סבינה קאופמן

  )4.7.16( בסיון ח"כ, ביום שני

  

  .עלייה לקברה  18:00

  .התכנסות במועדון לחבר ותפילת מנחה   19:00

  .דברים לזכרה  

  : א לאמנות"מוזיאון ת ,ר דורון לוריא"דהרצאתו של   

  "זיופים באמנות                             "

  
   ציבור החברים מוזמן   
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 ל" של סבינה קאופמן זמתוך דבריו של הבן יצחק בהלוויה

  

  ,סבינשיין, אמא יקרה שלנו

קצת , מעט בכל מפגש, עשה אנחנו נפרדים כבר הרבה מאוד זמןמאבל ל, אנחנו נפרדים היום באופן סופי ומוחלט

 עד ימייך .ייתכשבכל שלב נפרדים מעוד חלק קטן ממך וממה שה, מרוככת, הדרגתית, פרידה ארוכה. בכל יום

שהאיר אלינו מתוך החושך ,  כהבהוב אחרון של נר נשמתך הטובה- האופייני שלךהאחרונים ממש נשאר גם החיוך 

, קבלת הדין והשלמה: ו הכלאותו חיוך שהיה ב. הגדול בו היית שרויה ונתן לנו להרגיש שאת עדיין קצת איתנו

, יחידה ומיוחדת במינה, צנועה וטובת לב, ישה קטנה גדולהא: כי כזאת היית,  גדולההומור וסקרנות, בותוגם שוב

 הרבה כל כך ה מעט מאוד אבל היתה נכונה לתתשביקשה לעצמ, לא עשתה אף פעם עניין גדול משום דברש

ולראות בפשטות , שידעה לקבל את הדברים כפשוטם,  ליבה ולא רמו עיניה ולא הלכה בגדולותהשלא גב, לאחרים

  .הזאת את כל היופי

בת יחידה .  שנות העשרים במאה הקודמת תחילתבברלין התוססת של, מסע חייך הארוך התחיל בהבטחה גדולה

כל זה השתנה .  ומבטיחיםיפיםהחיים נראו . מגוונת ומסקרנת, עשירה, בעיר תוססתלהורים מהגרים מפולין 

לאט לאט . צים ומתי שרוציםפתאום כבר אי אפשר היה ללכת לאן שרו. באחת עם בוא האפלה הגדולה על גרמניה

יוצאת , פליטה, 15נערה בת , וכך מצאת את עצמך. שאר יותריעד שאי אפשר היה לה טבעת החנק להתהדק חלהה

מנסה להיות בלתי , מקת במושבטמצ, לבלגיהרכבת בבאישון לילה בבריחה מבוהלת , לבד, חלוצה לפני הורייך

. וכך עברתם את המלחמה במסתור, הורייך הגיעו מיד אחרייך. חייך התהפכו עלייך ולא בפעם האחרונה. נראית

נערה , מעט מאוד אוכל,  אין מה לעשות,אי אפשר לצאת, במרתף הצר של תרז מוכרת הסרטנים, שלוש שנים וחצי

סיבוב ושישה , נגיעה, שישה צעדים קטנים אל הקיר שממול.  בשיא פריחתה עם שני הוריה בחדר קטן וצפוף17בת 

רגשות של כעס ותסכול . במשך שלוש שנים וחצי, יום אחרי יום, וכך שעות על גבי שעות, ים חזרהצעדים קטנ

ומעל לכול מרחף הפחד מפני , רת ומגבירה את הזעםקחוזרת ומנ, מה עשיתי שזה מגיע לי: גואים והשאלה

הרבה ?  נגמר אולי זה-  ראשהמהפכת את הבטן ו, וב למעלהחכשכל חריקת צמיגים מקרית בר, הדפיקה בדלת

סבלנית ואמפטית כפי , אלא אוהבת אדם, את עצמי איך יצאת מתוך על זה לא רק שלמה בנפשךפעמים שאלתי 

  .ועדיין לא מצאתי תשובה, שהיית

, נשארת עם הורייך לגור בבריסל. אנחת רווחה גדולה של יציאה לחופשי. ואז הגיע הצבא האמריקני המשחרר

הוא היה בשליחות באירופה וקרוב , ואז הכרת את אבא. שרה שנים כמעטע-חמש. ועזרת להם בניהול העסק

 טלטלה - לקיבוץ בנגב, החלטת ללכת אחריו לישראל.  שזה יהיה רעיון טוב להכיר ביניכםהחליטרחוק משפחה 

  .ךנוספת בחיי

לה של ואת תמיד סיפרת שראית הי, האור החיוור והרך של אירופה התחלף בלבן הקשה והמסמא של ארץ ישראל

הורייך זכו עוד להגשים את , כ לתמיד"בהתחלה כתיירת ואח, הגעת לארץ. קדושה באור הגדול והחזק הזה

  .חלומם והגיעו הנה מיד בעקבותייך

, המנהגים הקיבוציים שנראו לך זרים ומוזרים, השפה שלא הכרת. החודשים הראשונים בקיבוץ לא היו קלים לך

 ואמתי להקל על מתוך רצון כן, אבא. ם עוד שותפותחלוק מקלחת עלמלפפונים צפים במי קרח במטבח והכורח 

רה בהם לבל  ידברו איתך בשפה עבר לפני בואך בין כל החברים דוברי היידיש והגרמנית והת, חבלי קליטתך

אבל ... הציפורים והחרדונים, העצים, שה חודשים דיברת רק עם הדשאיםווכך במשך של. אחרת זולת עברית

  .בתום התקופה הזאת כבר הצטרפה העברית לשאר שש או שבע השפות שכבר ידעת
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מנחם , מכיל, אחד ומפשר היית תמיד גורם מ- בתא המשפחתי הקטן שהקמתם-לאחר שהגענו אנחנו לעולם

לא , לא ניסית להוביל ולהתוות דרך. מעולם לא הרמת את קולך ולא גערת בנו, קיבלת אותנו כמו שאנחנו. ומרגיע

   אבל .את כל אלה השארת לאבא.  או שלא במרכאותתאמרת לנו צריך לעשות כך ולא כך ולא ניסית לחנך במרכאו

השפעת עלינו ועל מי שאנחנו לא , בכל אלה, בךי ובטוב ל, שלךיוך בח,בנתינה, בקבלה שלך כל אדם, בשקט שלך

  .פחות ממנו

ואם עלה שמו של , מעולם לא שמענו ממך מילה רעה על איש. היה נר לרגלייך" זכותכף  דן את כל האדם להווי"

ולומר א ת למצוי וניס את שעמדתו היית ז-  בו את חיצי הביקורתשילחנווכולנו , זה או אחר בעת דיון משפחתי

  . נויהתנהגות או מעשה לא נאותים בעינדברים לזכותו שיסבירו 

, רוב השנים במחסן בגדים ותמיד בעזרה ובסיוע לכל נזקק ונצרך, תרמת את תרומתך בצנעה ובשקט, בקיבוץ

הווה "ותמיד מקיימת את ההוראה , ותמיד במאור פנים ובחיוך, מתגייסת לעזור ולתמוך ולסעוד כפי יכולתך

  ".  כל אדם בסבר פנים יפותמקבל

 בעקבות כך נחשפנו לשמחתנו להרבה גילויים של חברות .בשנים האחרונות נזקקת בעצמך ללא מעט עזרה וסיוע

  .אנחנו מבקשים להודות לכל אחד ואחת מחברי קהילת סעד. ותמיכה

בגופכם  .וק וחיוךחיב, ליטוף ראש, תודה על כל לחיצת יד. לכל מי שעצר לרגע בשביל לשאול אותך לשלומך

  ".אל תשליכני לעת זקנה ככלות כוחי על תעזבני: "ובנפשכם אתם מקיימים יום יום את הפסוק

  .לכל צוות הסיעוד הנפלא של סעדו, על עבודה מקצועית ומסורהצוות המרפאה כל תודה גדולה ל

  . להיות יותר פשוט וקלושברוחה הטובה גרמה להכל, דרך בתחילת העל שליוותה אותנו – ומשפחתה ל"לדרורה ז

   .הבנים, ל וגם לנו"לאמא ז, העצה והחיוך, הליווי המתמיד, על הטיפול, לכל צוות בית שקמה

של ומתוך הבנה , כוללתה ימתוך ראי, ל המערך הזה ברגישות ובמקצועיותותודה גדולה לחנוש שמנצחת על כ

  . בני המשפחהובין הקיבוץ ל, ת/ת למטופל/בין מטפל, איזון בין צורך ליכולת

זוג חדש הפציע , ל"אחרי לכתו של אבינו ז, לפני שש שנים. ינה'לסיום אנחנו רוצים לומר תודה גדולה ומיוחדת לרג

 את כולנו ה לימד,ינה'רג, והאישה המיוחדת הזו, ה בנפששר נפש נקמהר מאוד .ינה' סבינה ורג- בשבילי הקיבוץ

  ". והדרת פני זקן"ם מצוות ובקיו, בכבוד לזולת, פרקים רבים ביחסי אנוש

. על החיוך התמידי,  תודה על ההומור הנפלא והמיוחד.ותודה לך אמא על זה שתמיד קיבלת אותנו כמו שאנחנו

  . נוחי לך בשלום על משכבך באדמת סעד האהובה.תודה על כל סיפור וכל שיר

    

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

 הודעה

  .תערוך מרב לוי, "חקת" פרשת –בשבוע הבא את העלון 

   . ולתאם מראש– 0525340570 בטלפון  ניתן לפנות אליה,לפרסום מאמרים ומודעות
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 -שחלף השבוע

  
 השמיע במהלכו. ל"ז איינשטיין אריק של בעקבותיו לסייר אביב לתל השני המחזור יצא – שעבר חמישי ביום

                   הגדר על ישב גיבורנו. ולשומעיו ליוצרו, ומיוחד יחיד הוא מהם אחד שכל אריק של מלהיטיו המדריך

 במסעדת שאוכל עממי" הפועל "אוהד - כולם עם בסדר להיות והקפיד העולם על השקיף, "שם רגל פה רגל"

".            ָּכִסית  "-  הנודע הקפה שבבית והאליטות האינטלקטואלים עם המתחכך רוח איש, ובלילה, ביום פועלים

" אביב תל מדינת של האנושי נופה "– פחות לא מעניינת חוויה נכונה, מההסברים הפוגה לעצמם שביקשו לאלו

 צפריר מהמדריך בהתרגשות הקבוצה נפרדה, סיום לקראת... עצמו בפני סיור ומצדיקה אור שנות מאתנו הרחוקה

  .בנפשו נקשרה ונפשנו ומשוררים יוצרים בעקבות אביב תל של ברחובותיה האחרונות בשנים אותנו המוליך

  

 כמתואר יפונה בן בכלב והתמקדנו המרגלים בענייני השבוע פרשת על עברון שרה של בשיעורה עסקנו – בשבת

 הגורלית השליחות לאחר שנה ארבעים שוב נפגשים, אידאולוגיים אחים – ויהושע כלב). ג"י (יהושע בספר

 תפקידו את לסיים העומד.." בימים בא זקן: "..המתואר ליהושע בניגוד אולם, זקנים אמנם שניהם. המשותפת

 אינה הזקנה וחמש השמונים בן כלב אצל, "לרשתה מאד הרבה נשארה והארץ: "..הושלמו טרם רבות ומשימות

 למלחמה עתה וככחי אז ככחי.. חזק היום עודני: "נוספים וכיבושים למשימות רעב והוא במתניו כוחו -  ניכרת

. במדבר בצעירותו עוד הדרך כל לאורך דבק בה האופטימיות היא כלב של הנעורים וסוד ייתכן". ולבוא לצאת

: והצהיר כלב אותם השתיק, רעה הארץ דיבת את והוציאו הריקה הכוס חצי את ראו למשימה ששותפיו בשעה

  "...מאד מאד הארץ טובה"

  

 בסיפור עסקנו". הלכתיות בסוגיות ואגדות סיפורים של שילובם "על השיעורים בסדרת המשכנו – צ"אחה

 למשפחה שנולד השני המקדש בבית גדול כהן – חרסום בן ישמעאל לרבי המתייחס, יומא במסכת מהתלמוד

 כתונת אמו לו הכינה הכיפורים ביום עבודתו לקראת. בקודש לעסוק והתפנה הפרנסה מטרדות השתחרר, עשירה

 מדוע, המרכזית לשאלה ונעבור... צניעותה מפאת' החברים ביקורת וועדת 'את עברה שלא, דופן יוצא באופן יקרה

 והסיפור האגדה של תפקידם... ?השלם במכלול הסיפור של ותפקידו חשיבותו ומה יומא במסכת הסיפור מופיע

 היבש והשכל החוק בו במקום. והרגש המוסר ענייני את בנו ולחדד לעורר הוא' שכלתני'ה התלמוד במסגרת

 בית לעבודת מכובדת כתונת. מתאים לא ומה מתאים מה – הרגשית האינטליגנציה לשלוט מתחילה, מצטמצמים

! מתאים לא ממש – אלפים עשרות ושוויה על מעצב של ידו תחת שיצאה דקיקה כתונת. מתאים – המקדש

 פוטיפר אשת אצל שעזב וזו, קנאה שעוררה הפסים עם זו – וכותנותיו ליוסף ההשוואה עלתה סיום לקראת

  .  צינעה על שהעידה

  

  בעלונים מוצפים אנו, שבת מדי. פנימית לאקטואליה נעבור – עסקינן' מתאים לא'ו' מתאים 'בענייני ואם

 עם לגור "– ן"לנדל פרסום מודעות: מכילים סמליים קודש ענייני לצד אשר הכנסת בבית מפוזרים/המחולקים

 שיעורי, הראשונה מהשורה חזנים, כנסת בית: הכוללים ובים ביבשה ומהודרים כשרים נופשים, "כמוך אנשים

 חשבונם על המתפללים מוראל את חדה בצורה המעלים' רב שאלות 'ל סלולריים -  תים"ו)ט(ש. וקזינו ספא, תורה

, מקובלים מוספי, ל"הנ לעלונים בנוסף להגיע החלו לאחרונה... נסבל עוד המצב כאן עד, והמשיב השואל של

 מתוחכמת' כשפים באמצעות מצוקות ניצול 'תעשיית עומדת ומאחוריהם שונים מזרמים וישועות צדיקים

 בבית כאן -  אצלנו מרכולתו את להניח מפרסם לכל ניתן, כקהילה האם.. ?מתאים זה לנו האם. היטב ומשומנת

 ל"חז וסיפורי תפילה בענייני שעבר בשבוע דנו בה ההלכתית לסוגיה בהמשך.. ??מפריע באין, בסעד הכנסת

  ...הדילמה לפתרון כרמז התלמוד חכמי אצל עולה היה אגדה איזו מעניין, שבעקבותיה

 קימלמן יורם



7  

 וחיובן נסיעות רישום על

 המחולק תהנסיעו ח"לדו תואם אינו, התקציב בדף המופיע שהחיוב, בטענה חברים מספר אלי פנו לאחרונה

 שמגיע רכב דף כשיש; )בהקלדה טעות (שגוי חיוב כשיש, לעיתים קורה זה מצב. חודש כל בתחילת לתאים

 יצא ה/כשחבר; לשחזרו צורך ויש לאיבוד הלך כשדף; ברכב מלא דף השאיר שהנהג מכך כתוצאה, באיחור

 לפני הנסיעות רישום דף את הביא ולא, שלאחריו בחודש והסתיימה חודש בסוף שהחלה, ימים כמה של לנסיעה

 מחופשה חוזר הרכב. ואילך בחודש 13 -מה חיוב חסר םהרכבי מאחד: האחרונים מהימים דוגמא. (לנסיעה צאתו

 הוצאת לעכב בכוונתי ואין היות. הנסיעות לשחזר צורך ויהיה יתכן, ברכב דף ונשאר יתכן. באה השבוע באמצע רק

 התאמה להם תהיה לא כך ועקב, לרישום יגיע כשהדף רק יבויחו יםחבר שמספר, מראש לי ברור, החודשי ח"הדו

  ).בפועל שיקבלו החיוב לבין, החודש בתחילת שיקבלו ח"הדו בין

 לקשקש ולא, לכך המיועד במקום הנהג שם את לכתוב שיש הבינו/הפנימו שלא חברות/חברים יש עדיין, לצערי

                      אפילו לחיוב השמות את לכתוב ורצוי מותר, נוסעים של רב מספר עם בנסיעה). המחאה לא זו (חתימה

 כדי, קריא  באופן לכתוב מותר הספרות את גם.  לקריאה וקשה צפופה בכתיבה אחת בשורה ולא שורות בשתי

  .טעויות למנוע

 לבדוק כדאי הנסיעה בסוף. נסיעתו לרשום שכח לא לפניו ת/גהנה אם הנסיעות רישום בדף לעיין חבר לכל מומלץ

 שהופיע מזה יותר נמוך מ"ק נסיעתם בסיום רשמו שחברים מקרים קרו (הגיוני אכן, שנרשם מ"הק שמספר

  ).?...לאחור בנסיעה עשו הנסיעה כל את, כלומר (הנסיעה בתחילת

 יש למחשב הנתונים בפריקת גם אך, נסיעה כל על רבים פרטים למחשב מדווחים" רוזמן"ה כפתורי, אמנם

  .יותר לקשה השחזור מלאכת את שהופך מה, תקלות לפעמים

 העורכים אלה את לאכזב לי צר .לחבר השרות באתר וכן, המפתחות ארון דלת על רשומה עלותן –" יקרות שעות"

  ...טלפוני חידון לי

 9 -ה לפני זאת לעשות נא, ערעור לו שיש מי כל, לכך בהתאם. בחודש 10 בכל נעשית החבר חשבוןל החיוב העברת

  .בחודש

 שהעייפות בשעה, החודש של האחרון ביום מנסיעה חזרתם בעת הנסיעות רישום דף את להוציא לזוכרים ותודה

                .לארון הדף הבאת את לזכור עוזרת תמיד לא

 הימן איתן                                                                  

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

 הילדים בספריית הספר שבוע

  .מאכלים בנושא ספרים :היה הנושא . הילדים בספריית שעבר בשבוע נחגג הספר שבוע

, הספרים ושוק היצירה פינות את שותלמאיי, שהציגו המקסימים לילדים, החינוך לצוות להודות ברצוני

 אירוע לקיים זכינו כולכם בזכות .שנהנו היה וניכר בשמחה שהגיעו והילדים ההורים ולקהל הסיפורים למספרות

 .ומקסים יומרני לא, צנוע

 קסט מלי
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 מהנעשה בענף המזון

  .ונכון שנדווח פעם נוספת על המתרחש בענף המזון, עבר זמן רב מאז הדיווח המסודר האחרון

לנו לנהל את כל הדרוש מאפשר חידוש הזה ה.   ותוכנה חדשיםסיימנו הטמעה של חומרהבשעה טובה  :כל בו

הוא אמצעי מצוין שמאפשר לעוסקים הכלי החדש . רכש ועוד בעזרת כלי משוכלל ועדכני יותר, מלאי, ניהול

החידוש חייב אותנו להטמיע קודי פריט . בקרה הרבה יותר מדויקת ועדכנית על כלל פעולות הכל בו, במלאכה

וכעת ניתן לומר שהעסק עובד לשביעות , וכמובן דרש זמן של הסתגלות מהעובדים בעזרת תוכנה זו, חדשים

בתקופת , סובלנות ופרגון, תודה רבה לציבור שגילה סבלנות .ת הכליאם כי כמובן שנשתפר ככל שנכיר א, רצוננו

     .אין לכם מושג כמה זה היה חשוב לנו, המעבר

שנזקקים , בשל התחשבות בחיילים ועוד, חזרנו לאחרונה לפתוח את הכל בו גם במוצאי השבתות הארוכות

מחלקת הפירות והירקות לא תפעל ו, ש"סוכם שהכל בו ייפתח לחצי שעה במוצ. לשירות הזה במוצאי השבת

שעבורם אנחנו , וילדי התיכון, סטודנטים, מספקיה לחיילים, אנחנו מקווים שהזמן יוכיח שחצי שעה. ש"במוצ

, ה/ת קבוע/ולפרסם שוב כי אנחנו מחפשים עובד, אני מבקשת לנצל את ההזדמנות .מבצעים את השירות הזה

במקום הנוער שאסור להעסיקו ( ת לשעות אחר הצהריים /מו כן עובדוכ, וערבי חגים, לעבודה בכל בו בימי שישי

  ).על פי חוק 

ואנחנו עדיין חסרים מתקן אחד חדש , בשבוע שעבר הגיעו אלינו עגלות החימום וההגשה החדשות :חדר האוכל

                     נדמה שכבר במבט ראשון ניתן להבחין בשיפור החזות, שאמור להגיע בחודש הבא, למנות העיקריות

  .  הוספנו מקרר חלבי חדש המיועד אך ורק לשרת את חדר האוכל,כמו כן. רך ההגשהשל מע

, לחידוש חלונות חדרי האוכל, ניגש במהלך הקיץ, במסגרת תוכנית ההשקעות של הקהילה שאושרה לאחרונה

וחיסכון , תוך הנאה ממזג האוויר בחוץ, ימותכולל הוספת רשתות שיאפשרו לפתוח חלונות בתקופות המתא

  .בהפעלת המיזוג

עודף בפלפל גרוס בסלטים , בדבר מליחות יתר של חלק מהמנות,  הופנו אלינו לאחרונה טענות- ..."על טעם"

לאור איסור  .ה נצליח להשתפר מהר ככל שניתן"ואי, הועברו לצוות המטבח, כל הפניות וההערות הללו, ועוד

  .עברנו להגיש אותן במערך ההגשה מקולפות ומבוקרות, על הכנסת ביצי לול עם קליפה למטבח, ותמשרד הבריא

)  סביב חודשי הפעילות של בתי הספרהסובבת(נחנו מסיימים שנת פעילות נוספת א, בסוף החודש :קייטרינג

כמות תרד ה,  הקיץובמהלך חודשי,  מנות בעיקר לבתי ספר וגנים7,000בחודשים האחרונים הפצנו בכל יום כ 

  .וקייטנות, שעיקרן גני ילדים, )ובאוגוסט אפילו לפחות מכך( מנות ליום 2,000לכדי 

ואילו אנחנו מנצלים את התקופה לשדרוג , רובו של הצוות מנצל את חודשי הרגיעה בפעילות לחופשות שנתיות

  .ותחזוקה נוספת של המטבח

  . והציבור מוזמן לבחון וליהנות15.7ים ביום שישי ה הפתיחה הראשונה תתקי:  עם שוק איכריםשוק שישי

תוך ניצול המשאבים שממילא אנחנו , להגדיל את כמות הלקוחות של השוק הנפלא הזה, שמנו לעצמנו כאתגר

שימוקם ,  של מוצרי מזון שוק איכרים" שוק שישי"יגיע אלינו אחת לחודש בצמוד ל , כחלק מהניסיון. משקיעים

והאחריות שלנו היא האכסניה , נעשית על ידי גורם חיצוני" שוק האיכרים "תהפעל .אוכלבפטיו שבין חדרי ה

לאחר תקופת ניסיון נבחן את . שלנו" שוק השישי" והרצון לבחון האם זה יגדיל את הרכש שמציע , בלבד מחד

  .ונוכל לסכם האם הוא מצדיק את עצמו או לאו, הרעיון

 אירית ברט
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  ! כדורעף חוזרטורניר

  ! שמחים לבשר לכם שטורניר סעד חוזראנו

  . בשטח הבריכה22.7,  בתמוזז"בט  ??מתי

  . חטיבה ומעלהמגיל,  לכל אוכלוסיית סעד ולכל בניה באשר הם? הוא מיועדלמי

בני משק הגרים /קבוצת גיל/שכונה/ענף.  מוזמנים להצטוות לקבוצה כלשהיא לפי בחירתכםאתם

  .תיכון ועוד/חיילים/בחוץ

  .בהודעה אישית או טלפונית אצל הצוות המארגן הרשום מטה,  במיילירשם להמוזמנים

  .שמות חברי הקבוצה ואת ראש הקבוצה,  לרשום את שם הקבוצהיש

  .חולצות בהזמנת בזמן להתארגן שנוכל בכדי בתמוז' ו,  13/7 לתאריך עד להירשם אפשר

  : ולפרטים נוספים ניתן לפנות אללהרשמה

 com.gmail@123nogis  6346688-052:  לנדסמןנגה

  052-6318931:  וידסאמתי

  058-7456880:  לייכטרהראל

 ! בהמשךפורסמו יפרטים

 

 

 

 

 

 

 

 המצווה לבת טוב מזל - ' לבקוביץ לאביב

 המשפחה ולכל ולאוהד לעדי

סעד קהילת – ונחת לאושר שתזכו  

 הנינה להולדת טוב מזל רבלין לשרה

 רבלין א"תבדל ורותי ל"ז לאסף נכדה

רבלין ולמשה להדס בת  

 הנינה להולדת טוב מזל, המשפחה ולכל גולד ליוכבד

גולד ולאסף למוריה בת, גולד וליוסי למרב נכדה  

 המשפחה ולכל סאסי ולאריאל לעדי

 חושן - הבת להולדת טוב מזל

סעד קהילת – ונחת לשמחה שתזכו  
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 עשה בתחום הבחירות לבעלי תפקידיםדיווח קצר מהנ

לקראת תהליך ארוך ועמוק , שרה האסיפה חלופה נבחרת למבנה ארגוני ניהולי בסעדיא, לפני למעלה מחודשיים

להתארגנות לקראת , על ידי צוותים וגופי ניהול, מיד לאחר האסיפה החלה עבודה. ות בסעד/של חילופי מנהלים

  :היכן הדברים עומדים ברגע זה, אני מבקש לעדכן, בשורות שלהלן. סיפהמינויים חדשים בא

, לאיתור ומינוי מזכיר חדש, שצוות איתור שמונה על ידי המזכירות,  כזכור פרסמנו כמה פעמים-  מזכיר .1

, אינני יכול לעדכן מעבר לכך, מאחר ואינני חבר בצוות בכוונה תחילה. פועל כבר מזה כחודש וחצי

. ת באסיפה מהר ככל שניתן/שניתן יהיה להגיע לאישור מועמד, וברור שאני מתפלל, במרץשהצוות פועל 

ניתן יהיה לגשת , שלא יאוחר מתחילת ספטמבר הקרוב, באופן אישי הצבתי בפני הצוות בקשה נמרצת

 .ת שייבחר/עם המועמד, לחפיפה מסודרת

 
. לוש שנים ראשונות לכהונתו נחום עומד לסיים בתקופה הקרובה ש- אגודהומנהל מנהל קהילה  .2

כחלק . הארכת כהונתו של נחום בשנתיים נוספותאת , בכוונתנו להציג לאסיפה לאישור בתקופה הקרובה

שהשתנתה ,  ומנהל אגודהמהנושא הזה מתבצעת עבודת הגדרה עמוקה לתכולת תפקיד מנהל הקהילה

את עיסוקי מנהל שמרחיבים , ד" ותהליכי צמבעיקר סביב תוספת האגודה הקהילתית, בשנים האחרונות

מבקש לקבל , ות/מי מהחבריםאם . הן באתגרים המתלווים לכךו, הן בנושאי הניהול,  והאגודההקהילה

נת לפנות /הוא מוזמן,  להציג את מועמדותו לתפקיד זהעל מנת לשקול, הגדרת התפקיד המעודכנת

 . ליולי15- עד הא"למש

  
, ר כלכלי"אנחנו נדרשים לאתר ולבחור יו, כחלק מיישום המבנה הניהולי שהוחלט עליו -  ר כלכלי"יו .3

הנהלה / בעבר קראנו לכך וועדת משק( , "מועצת המנהלים של תאגיד האחזקות של סעד"ר "שישמש כיו

המזכירות נדרשה לנושא במשך שתי . נים הכלכליים של סעדורג האשתחתיו פועלים כל) לית ועוד כלכ

ועדיף , מועמד מסעד, לאתר לתפקיד זה,  היה רצון חברי המזכירות,כאשר המוטיב העיקרי, ישיבות

שלאור החילופים , נראה היה לחברי המזכירות. כמובן בעל ניסיון והיכרות של המערכת הכלכלית בסעד

כול וב מאד שנאתר אדם מתאים שיחש) ולאחר מכן מרכז משק , ר כלכלי"יו, מזכיר( הרבים הצפויים לנו 

 גם במחיר של ויתור על הליך מכרז מסודר כפי ,בתקופה הרגישה הזו" בהעברות המקל" ,ות עוגןלהו

. למציאת מועמד מתאים, אנחנו נמצאים בתהליך מתקדם, לאור החלטת המזכירות הזו. שנהגנו עד היום

ר הכלכלי "יו חשוב להדגיש כי ה. ולהביאו לאישור האסיפה, הזה בהקדםתהליךהאת גם תקוותנו לסיים 

אחרי למעלה מעשר שנות , בניהול תהליך לאיתור מרכז משק חדש, יידרש לעסוק מיד עם כניסתו לתפקיד

 .פעילות מבורכות של חלופ

 
 נקיים אסיפת חברים ובה מספר נושאים שהעיקרי בהם 20.7.16, בתמוז'  ביום רביעי יד-  אסיפת חברים .4

מדובר במיזם , "סעד אסף"תחום פעילות חדש תחת כנפי להוסיף , אישור המלצת ההנהלה הכלכלית, הוא

 .עם קרן בוברובסקי שעיקרו כניסה לגידול פטריות מאכל, " אסף–סעד "משותף של 

 

 

  ברטבוקי
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 אוגוסט-יולי לחודשי הבריכה פתיחת שעות

             !!!ולתוספות לשינויים לב שימו

  הרחצה עונת למשך זה דף על לשמור מומלץ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :בלבד שחייניות/לשחיינים – לילית שחייה

  .גברים שחיינים – 21:00-22:00', ב יום •

 .נשים שחיינות – 21:00-22:00', ד יום •

  

 

  ד, ב ימים  הפתיחה שעות

  מעורב שחיינים  6:30-7:30

  נשים שחייניות  7:30-8:45

  משפחות   10:30-12:30

  גברים  14:00-15:30

  נשים  15:30-17:30

  משפחות  17:30-19:00

  מעורב שחיינים  19:00-20:00

  הדשא על ערב.א

  ה, ג, א ימים הפתיחה שעות

  מעורב שחיינים  6:30-7:30

  נשים שחייניות  7:30-8:45

  משפחות   10:30-12:30

  נשים  14:00-16:00

  משפחות  16:00-18:00

  גברים  18:00-19:30

   ו יום  הפתיחה שעות

  מעורב שחיינים  6:30-7:30

  נשים שחייניות  7:30-8:45

  משפחות  10:00-12:00

  נשים  13:00-14:30

  גברים  14:30-16:00

  משפחות  16:00-18:00

 ...הוא מתקרב

 .חג המשק מתקרב!  שימו לב

  . נחגוג יחד את חג המשק18.7.16ב תמוז "ביום שני י

  !ביומנים ורשמו – אנא שמרו את התאריך

  .פרטים נוספים ישלחו בהמשך

 תרבות. ו


