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  תפרשת מטו                                           

  
  ..ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעבירנו את הירדן"

  והנה קמתם ..'ויחר אף ה..כה עשו אבתיכם ..ולמה תניאון את לב בני ישראל ..ויאמר משה

  ).ו" ט-'ה, ב"במדבר ל" (ושחתם לכל העם הזה..תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים

  

  טראומת   מעוררים אצל משה אתאולם, ם יזמה מקורית לנחלהראובן מעליבני גד ובני 

  דובר בתחבולה שמטרתה להימנע א מ שמ חושש,שנכווה ברותחין, משה . ' המרגלים חטא'

   . מלזרוע דמורליזציה בעםמהכניסה לארץ ונזהר

  

  . לדמורליזציהפעולה הפוכהבאמצעות ' לרפא את הטראומה'מציעים , בני גד ובני ראובן

  : טרתם לסחוף את העם בצדקת הדרך ולהיות חלוצים לפני המחנהמ

  )ז"י.." (ואנחנו נחלץ ֻחשים לפני בני ישראל"

  )עיון בפרשת השבוע(                                                           

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

.'מנחם אב שיהיה ביום וח "רכים את רבהשבת מ  

  חלקים2 דקות ו12 עם 01.00בשעה ' ביום ד: המולד

  )י הרב טוקצינסקי"לוח א(
--- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  

   גילי זיוון– פרשת שבוע  

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת מטות
 05:00←05:05 טלית/זמן תפילין  19:20 הדלקת נרות

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

 09:22←09:24 ש"סוף זמן ק 17:40 13:30מנחה        

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 14:15 )עקיבא-בני(מנחה 
 19:25 מנחה וערבית 17:10 "מדור לדור"לימוד 
 19:40←19:35 שקיעה 18:00 הרב ארי-שיעור

 20:10 ערבית 20:16 צאת השבת
  

  הילרי יום טוב :תחות תורניא
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  פרשתם של ראשי המטות-" מטות"פרשת 

אל משה ' וידבר ה: "שלא נאמר למעלה? היכן מצינו שום פרשה שמתחלת כן,  לפי הפשט... - וידבר משה אל ראשי המטות 

  )ם"רשב (?והיאך מתחלת הפרשה בדבורו של משה שאין מפורש לו מפי הגבורה, "' לאמר איש כי ידר וגו

במקום זה אנו ? "אל משה לאמור צו את בני ישראל' וידבר ה: "ל פי הסגנון המקובלמדוע איננו נפגשים עם פרשת נדרים ע

  .שונה על הציווי דרך מסירתו לעםשומעים לרא

  ?הרי פרשת נדרים נוגעת לכולם, ולא לכלל ישראל,  את הדברים לראשי המטות משהמוסרמדוע 

  ?מה עניינה של פרשת נדרים דווקא כאן

שאתם צריכין להביא באחד , "במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם' אלה תעשו לה: "עלה כתב למ:"ם"ו של הרשבוזו תשובת

להורות לישראל , שהם שופטים, הלך משה ודבר אל ראשי המטות. כמפורש במסכת ראש השנה, משלש רגלים משום בל תאחר

  ."ריהםה צווה לי שיקרבו נדריהם ונדבותם ברגל פן יאחרו נד"הקב: ואמר להם, הילכות נדרים

ישנם קורבנות שאדם , בנוסף לקורבנות שחייבים להוסיף בכל חג. פרשת נדרים נסמכת לפרשת המוספים שבסוף פרשת פינחס

  .מוסיף מיוזמתו

ְנחֵֹתיֶכם ְּבמֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד ִמִּנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ְלעֹלֵֹתיֶכם ּוְלִמ ' ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלה :התורה הזכירה זאת בסוף פרשת המוספים

  .ּוְלִנְסֵּכיֶכם ּוְלַׁשְלֵמיֶכם

  .  פרשת נדרים נסמכה לפרשת המוספיםלכן. ועתה משה ממשיך ומפרט את הלכות נדרים

  :ע רואה את פרשת הנדרים קשורה דווקא לפרשיות הבאות אחריה"ראב

" ותדבר מרים ואהרן במשה: "כמו, על כן היא אחריה, שזאת הפרשה היתה אחר מלחמת מדין,  לפי דעתי-  ראשי המטות

שבאו בני גד אל משה ואל אלעזר ואל , והכתוב אמר. כאשר פירשתי, ) לה, במדבר יא" (ויהיו בחצרות: "אחר) א, במדבר יב(

, "ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות: "ואחרי כן כתוב. נשיאי העדה ודברו דבריהם

וידבר משה אל : "על כן כתוב, "והיוצא מפיכם תעשו: "ובעבור שאמר משה לבני גד ולבני ראובן. הנזכריםהם נשיאי העדה 

  ".ככל היוצא מפיו יעשה: "ושם כתוב, "ראשי המטות

והתורה כתבה קודם את פרשת נדרים ואחר כך את פרשת , פרשת נדרים נאמרה כרונולוגית לאחר מלחמת מדין, ע"לדעת ראב

ע "בהמשך ראב. ומדוע הפרשה נאמרה לאחר מלחמת מדין,  לא מפרש כאן מדוע שינתה התורה את הסדרע"ראב. המלחמה

והיוצא מפיכם : "ומשה אומר להם, ניתן לומר שבני גד וראובן נודרים נדר. קושר את פרשת נדרים לפרשת בני גד וראובן

, שה מוסר את הפיקוח על קיום הנדר לאלעזר הכהןמ,  כמו כן."ככל היוצא מפיו יעשה: " כשם שנאמר בעניין הנדרים,"תעשו

  . והם ראשי המטות להם נמסרה פרשת נדרים, ליהושע בן נון ולראשי אבות המטות לבני ישראל

: אך מדבריו עולה שניתן לקשור בין שלושת הנושאים המופיעים בפרשה, ע מתרץ תירוץ אחד או שנים"לא ברור האם ראב

  . גד וראובןמלחמת מדין ופרשת בני, נדרים

ע "ראב, אך שוב. היא מופיעה כאן ובפרשת בני גד וראובן. ע שההתייחסות לראשי המטות אינה מקרית"עוד עולה מדברי ראב

  .לא מסביר את מהות הקשר

  

  .שפרשת מטות משמשת לו כתמצית, נראה לנו שיש לראות את הדברים כחלק ממהלך כולל

בפרשת מטות מודגש המעבר של מטה .  ממשה רבנו וניתנת ליהושע בן נוןהפרשות הקודמות עוסקות במנהיגות שניטלת

  .מלמטה, אל יוזמות שבאות מן העם, ההנהגה ממשה רבנו

  .ה פרטיתבפרשת הנדרים מדובר ביוזמ
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ולכן גם המנהיגות שמטפלת , לכוחות שפועלים מלמטה, אמירת הפרשה לראשי המטות מבטאת את מעבר ההנהגה לשטח

, למנהיג של כל שבט ושבט, יש כאן האצלת סמכות לשטח. אינה מנהיגות של כל העם אלא של כל מטה בנפרד, באותן יוזמות

לא ,  שפרשה זו המתייחסת ליוזמות שבאות מלמטה מאודמתאים. ת הפועלות ויודע כיצד להגיבשמכיר מקרוב את הנפשו

   .'תוך כדי ציון שמדובר במצוות ה, אלא באמירת הדברים על ידי משה', תפתח בסגנון הרגיל של ציווי שנמסר למשה מאת ה

  

בשבתות וימים טובים יש תוספת : ן"ם ורמב"ביעו רשבעליה הצ, תכן וכך יש להסביר את הסמיכות לפרשת המוספיםיי

כאלו תבוא הוספה של קדושה התורה מציינת שבימים , בנוסף לכך. כציווי, שבאה לידי ביטוי בהוספה של קורבנות, קדושה

ברך על מצד אחד יש ל. יום כפי שבא לידי ביטוי בפרשת הנדרים-ומהלך זה יגלוש לחיי היום,  על ידי נדרים ונדבותמצד העם

  .פרצו הגבולותיומאידך יש לפקח עליה ולשמור שלא י, יוזמה זאת

  

ואילו משה ממנה , ואף מיתתו תלויה בכך, עניין זה נמסר לטיפולו של משה. במדין' ה/הוא נקמת ישראל, הנושא הבא בפרשה

  .  את מיתתולמרות שעל ידי זה הוא מזרז אף, והוא מצידו מזרז את המהלך, את פינחס לצאת בראש הלוחמים

  
, אף על פי כן. להסיר חרפה מעל ישראל ולהעביר את העם לידיו של יהושע בן נון במצב של שלמות, משה אמור לסגור מעגל

אלף "יחד עמו יוצאים . והוא זה שיצא בראש העם לנקום במדין, הוא שנטל יוזמה ועצר את הנגף. משה מאציל סמכות לפינחס

  .נשארים במחנהומשה ואלעזר , "למטה אלף למטה

ומתוך שכעס , משה קוצף ומתקן את המצב. בלו החלטות שאינן על דעת המנהיגותיומתברר שקציני הצבא ק, הלוחמים שבים

  . והפעם אלעזר נוטל יוזמה ומשלים פרשה זו, נשכחו ממנו הלכות גיעולי מדין

  

מצטרפת לכך יוזמה פרטית של שרי האלפים , וקובע את הלכות חלוקת השלל, גם כאשר משה חוזר ונוטל את היוזמה לידיו

  .שמתנדבים לתת מן השלל לכפר על נפשותיהם, והמאות

כאן מגיע לשיאו העימות בין . הנושא החותם את הפרשה הוא בקשת בני גד וראובן לקבל את נחלתם בעבר הירדן המזרחי

קוצף משה ומזכיר להם את ,  קציני הצבאעם, בעימות הקודם. המנהיג, יוזמה פרטית של שני שבטים ובין תגובתו של משה

וגם כאן יוזמת השבטים נושאת . ובלשון קשה, כאן משה חוזר לחטא המרגלים ומוכיח את שני השבטים באריכות. עוון הפעור

  .ומחזק יוזמה זאת בתנאי כפול, משה מתרצה. למלחמה' הם מקבלים על עצמם לעבור חלוצים לפני ה, פרי

  

;  בישראלהנדריםהם האחראים על עניין : המטותרשות הדיבור ניתנת לראשי . המטותרשת היא אכן פ" מטות"פרשת 

 יוזמים את המטותושני ; בנוסף למה שנצטוו,  מן השללנדבהוראשי הצבא אף מביאים , המלחמה במדין מתנהלת על ידיהם

                                                                                                                                .  לצאת בראש הלוחמיםונודרים, קבלת נחלתם

ומעתה ניתן מקום , ההנהגה לא תהיה ניסית כבעבר, מכיוון שלא משה יכניס את ישראל לארץ. מעבר מנהיגות זה הנו הכרחי

. המעבר מתבצע תוך כבוד והערכה עצומה של העם למשה, למרות זאת. מלמטה, להתעוררות אנושית שתקבע ותוביל מהלכים

מנהיגותו , גם כשמתרחש עימות. ובקושי יוצאים למלחמה במדין, ברגע האמת הם יודעים איזו אבדה מהווה עזיבתו של משה

                                            .ובסופו של דבר מגיעים להסכמה מלאה, של משה נשארת על כנה

מי דרורת
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 -שחלף ..וקצת השבוע

 
 התקבלה, למראה תמימה חברים באסיפת. נוסף בצעד קיבוצנו של הקידמה מחוגי נעו, 20.30 בשעה - רביעי ביום

      חממות כנפי תחת הפטריות גידול מיזם את המאשרת להחלטה והפכה, סוחף ברוב וחדשנית מקורית הצעה

 כשותפה לחבור קיבוץ לחברת המאשרת, וקהילתית משקית בהחלטה מדובר, ובכן? כאן החידוש ומה. 'אסף-סעד'

 אשר לאלו גם... חברים ובכן. שהגתה המיזם את אתו ביחד ולהגשים הקיבוץ ממפעלי לאחד, פרטית עסקית

.                      לעיכול מאד קשה ברעיון היה מדובר, המחשבה ולמהירי שבינינו לצעירים ואפילו בקיבוץ השינויים את הובילו

 מדוע" ,וכן" ??יותר שווה תהיה מאתנו שאחת ומדוע, שווים שותפים כולנו בעסקים הרי: "הן מיד שעלו השאלות

 עם שותפות עשיית של מצב כאן אין האם? הקיבוץ לשימוש, ידע נכסי כולל נכסיו כל את החבר יעמיד לא

 ואפילו כישלון של במקרה סיכונים בחובה הטומנת פשוטה לא וכלכלית חברתית בדילמה מדובר, אכן.." ?עצמך

 דעות מעצמם שנטרלו והקהילה המשק קברניטי את לשבח לציין המקום זה... הצלחה של במקרה יותר עוד

 באסיפה החברים לציבור פנו, מדוקדקת שקילה ולאחר ומקצועית אובייקטיבית בצורה בסוגיה טיפלו, קדומות

 שבבסיסה עסקית ששותפות התובנה הציבור בקרב התחזקה האסיפה במהלך!". זה על ללכת: "ההמלצה עם

 המיזם של ההצלחה סיכויי את שמגבירה היא, מצדה סיכון נטילת תוך החברה של אישית אחריות עומדת

 –" אסף סעד "ולחממות  בוברובסקי לקרן רבה הצלחה נאחל. ברווחים העתידית שותפותה את ומצדיקה

  ! הצלחתנו היא הצלחתכם

  
 עשרות התכנסנו": דרורי אוריה מדווח, בבריכה כדורעף טורניר התיכון תלמידי ארגנו, צ"אחה – ששי ביום

 - קבוצות התחרו בטורניר בכישרון רב6. תיקים לטורניר הכדורעף המסורתיבני משק ו, צעירים, נערים, ילדים

קבוצת בני משק וקבוצה נוספת שהתארגנה בצורה , גרעין הקרווילות, חיילים, התיכון, קבוצת החטיבה

 הקרטיבים והילדים הרבים שבאו לצפות ,החולצות המיוחדות שהודפסו במיוחד לכבוד האירוע. ספונטנית

לאחר שלב הבתים עלו שתי קבוצות לגמר ואחריו הוכרזה . תרמו לאווירה המיוחדת והספורטיבית, ולעודד

  ".וזאב ויצחק קויפמן, הלל רוזמן,  קבוצת בני המשק בה שיחקו שביט וגלעד הלפרין- הקבוצה המנצחת

  
 מיוחד ובשיעור בקידוש, לתורה בעלייה ושגיא יערה של רכותהב שבע שבת את אורן משפחת עם חגגנו -בשבת

 כדי עד, לרגע פסק שלא סוכריות של" אנגלי גשם "ספגנו התורה קריאת במהלך. יערה של אביה העביר אותו

 עלה מוסף קודם... כמובן שהתבדה חשש. החתן על להמטיר תחמושת מספיק תישאר לא שמא הגבאי של חששו

 והדגיש הצעיר הזוג את וכן השבוע באותו שמחתה את שחגגה ברט שני המצווה בת כלת את לברך ארי הרב

 אמנם פנחס. בפרשה שנרמז כפי, ממנהיג ובמיוחד עתידו את הבונה אדם מכל הנדרש באיזון הצורך את בברכתו

, מקבל שהוא הברכה. מנהיג להיות ממנו מונעים וקיצוניותו קנאותו אולם, הנכון במקום הנכון הדבר את עשה

 אשר איש "..יותר מאוזן באופי ניחן יהושע". שלום בריתי את לו נותן הנני "..נזקק הוא לה התרופה בעצם היא

: זה לרעיון מלאה הקבלה מצאנו בהפטרה. משה של כממשיכו ונבחר להנהיג יותר מתאים הוא לפיכך, "בו רוח

 ההפטרה בין נוספת הקבלה העלה שלומי יצחק. יותר המתון אלישע להחליף נבחר בקנאותו שבלט אליהו את

 ואלישע יהושע לבין, עצמאי באופן ופעלו' מבחוץ 'שהגיעו למשה אליהו בין: התפילה שלאחר בשיעורו לפרשה

  . קבוצתי באופן ופעלו העם מתוך שבאו, מחליפיהם

 אותם וכליו השני המקדש בית דגם סביב מרותקים ישבנו, הכלה אבי – כהן יוסי העביר אותו, צ"אחה בשיעור

 והמחיש המודולרי הדגם בעזרת, והכלים המקדש מבנה את ברצף יוסי לנו הדגים כשעה במשך. ידיו במו מעץ בנה

 שעומד היה נדמה שלעיתים כך כדי עד ומשכנע רהוט כך כל היה ההסבר. כה עד סתום שהיה את מכל יותר לנו

  ... ובעצמו בכבודו והמבצע המתכנן מולנו

 קימלמן יורם
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 ?ומה עם אחרים, התורה חסה על ממונם של ישראל

תמיד ממספר חסוי  (מקבלים טלפונים שונים ומשונים, וחברותחברים שבהם , ופה האחרונה התרבו המקריםבתק

, היא להפעיל לחץ על החברים, השיטה של הדוברים. תופינים ומגדנות, שלל הפתעות, ן המציעים לנמע)כמובן

  " וגומר....את אוצרו הטוב' יפתח לך ה: " יפסידו חלילה את הברכה,את הנדרששבאם לא יעשו 

רטיס את פרטי כ, אנא מסור לנו כך מבקש הדובר, וחסר רק דבר אחד קטן, כבר כמעט מושלמת" המלכודת"

  .ק על דלת ביתךדפתי, ושפע של טוב, האשראי שלך

לעשות צעדים כאלה , לצו לאחר מכן ונא, ומסרו את פרטי הכרטיס החכם,לצערנו היו גם אצלנו מי שהתפתו

  .רכישות שלאיש אין חפץ בהםבגין ,  על מנת שלא יחויבו,ואחרים

ובוודאי לא , ובוודאי שלא בטלפון, למי שאינך בוטח בו, אנחנו שבים וממליצים שלא לתת פרטי כרטיס אשראי

  . משולה לרדיפה אחר הרוח,שרדיפה אחריולמי 

על מנת שניתן , כמה שיותר סמוך לאירוע, מתבקש לפנות לאורן צרפתי, ם לב ובתומי שבכל זאת עשה זאת בטעות

  . מנעיהיה לבצע צעדי

  . בתשומת לב הנדרשת, בבקשהקחו את הדברים

 בוקי

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

  

 "נפילות לא קורות סתם"

  

  "שווי משקל ומניעת נפילות: "נכם מוזמנים להרצאה בנושאה

   במועדון לחבר17.30 בשעה 09/08/2016' ביום ג

  .מומלץ לגיל השלישי ולבנים להורים מבוגרים

  

, טיאש ליאון ומתילדה רקנ"בית הספר למקצועות הבריאות ע" מנהל - את ההרצאה יעביר פרופסור איציק מלצר

  ".הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון

  

ועוסק במחקר בקרת שיווי משקל בעמידה ובהליכה , התנועהמלצר משמש כראש המעבדה לשיקום ולחקר ' פרופ

  .טיבי בקרב קשישיםיוההשלכות של הנפילות על איכות חיים ותפקוד גופני וקוגנ

  

בשיתוף מכבי ואוניברסיטת בן גוריון בנושא הקשר בין מצב רפואי לנפילות ערך בסעד י יוצג מחקר שי - בנוסף

  .בקרב מבוגרים

  

 ועדת בריאות וועדת ותיקים, ות המרפאהצו  - מצפים לראותכם  
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  הזמן מנהרת

  הקיבוץ גיחמ לאחד נכתב". קיבוץ רצינו "ל"ז ברט יהודה של ספרו מתוך
  . ויצמן עזר הנשיא של ביקורו בעת היובל ירועמאי חדבא והוקרא

  

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

  

  רק את סיפורנו נדע לספר
  

  סיפור אחד יש עימנו ויש כמוהו יותר

  ,אך אנחנו את סיפורנו רק אותו נדע לספר

  .איך הוטלנו אל לב המרחב אל הנגב שהיה אז שומם

  ולא היה סקופ זה מיוחד ואיש על כך לא השתומם

  אמה' שקומץ נערים ונערות יבנו פה על ד

  .את ביתם מול כוח עוין החזק מהם פי כמה

  הם לשמירהימיהם מוקדשים לבניין ולילותי

  .אל תירא, עבדי, והסיסמא בשער היתה אל תירא

  היה ברן והיתה מרגמה, הן היו רק כמה רובים

  .לא מספיק לעמוד מול אויב המטיל עליך אימה

  אך נשק סודי וחזק היה ברשותו של הקומץ

  .אמונה חזקה בכוחו מרשם לתוספת של אומץ

  שיעמוד לישוב כי יותקף" בית בטחון"ונבנה אז 

  .והיה בטחון בבורא שיגן על עמו מאוייביו

  ח"וכשלמחרת הוכרזה המדינה והחלה מלחמת תש

  .המצרים הפציצו מלמעלה ומעזה רעם התותח

  טובים ביותר, מצאו את מותם חברים טובים

  .חד פה חסרזה כואב עד היום עד היום כל א, זה כאב

  נכבשה כפר דרום באחת ובארות יצחק החזיקה מעמד

  . כל אחד–לאחר גבורה של אנשי הישוב 

  והטור המצרי המשיך דרך יד מרדכי ניצנים

  .פנים– אל –מעטים מול רבים שם עמדו בקרב פנים 

  ומה יהיה גורלנו מתי יחרץ והיאך

  . איש אך איש סגור ליבו לא פתח–הרהרנו איש 

  רו המצרים במשלט ממש מעלינוהתחפ, והנה

  .נצרו את נשקם מחשש שכוחם הוא דל מכוחנו

  ח"כך ישבו הם מול הישוב עד גמר מלחמת תש
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  . רווח– אוי לנו - נהדפו לאחור עם השאר ולנו

  אז הבה נודה בגלוי אמת שאין בה שום רע

  .ות מגש הכסף לא היתה לנו אז כל יומרהשלהי

  אך אולי זכינו להיות כך מהרהר אני ברצינות

  .ציונות: מה שנחשב בעינינו עדיין בלשון פשוטה

  ואולי גם זה לא נכון ואין כלל סיבה לאופוריה

  .וסיפורנו זה יעמוד גם הוא למשפט ההיסטוריה

  פה קם" מעוז מול עזה"ובינתיים גלעד לעדות ו

  .שיומנו הוא גם יומם, וברוכים הבאים בשערינו

  

 

 

 

 גיוס טיול

  !המסורתי הגיוס לטיול בסעד ב"י בוגרי כל -יצאנו, שעבר בשבוע שני ביום

 שמע שלא מי" (רום אסקייפ"ב  לשחק, נתניה לכיוון יצאנו ומשם שלי בבית שהכנו מושקעת בוקר בארוחת פתחנו

  !)מקום להזמין ומיד באינטרנט לקרוא מוזמן, הזה והמגניב החדש הטרנד על

  "...האש על "הפעם - מפנקת ארוחה עם כמובן, בכנרת ולינה במעיין לשכשוך צפונה עלינו משם

  . הבניאס לאורך אבובים על שטנו שם, נחמיה לשדה נסענו, שלישי יום בבוקר

 מזלו את וניסה מקצועית חכה קימלמן תומר השבט חבר הוציא, מים למקור שהגענו פעם שבכל, לספר המקום זה

 במלאכת עסוקים היו היום סוף עד ומשם פורל דג בבניאס לדוג הצליחו הם, השבט גברי של הרבה לשמחתם. בדיג

  ...הערב בארוחת והנחשקת המרכזית המנה להיות שזכה עד הכנתו

 מקצועי סנפלינג מדריך עם אתגרי למסלול ויצאנו בבוקר וחצי בחמש השכמנו! הטיול לשיא הגענו רביעי ביום

  !הקרירים ומהמעיינות היפה מהנוף, האדירה מהחוויה מאוד נהנינו). תיכון זוויתן (השחור בנקיק

  ☺ ונעימה טעימה במסעדה וקינחנו בכנרת ימי לספורט הלכנו האחרון ביום

 שאנחנו הזה הטוב כל מאליו מובן לא זה! תודה לומר רצינו, החינוך ממערכת חלק היינו בהן שנים 12 לאחר

 בהדרכה מהמערכת חלק נשארים המוחלט שרובנו היא לכך ההוכחה. מאוד זאת מעריכים ואנחנו לו זוכים

 ממי נפרד בלתי שחלק ספק אין. ב"י ועד' א מכיתה מדריכינו לכל תודה! חלק להיות שזכינו כיף. הצעירים לחברה

  !שלום ושבת גדולה תודה. בקיבוץ החינוך במערכת נבנה, היום שאנחנו

 ב"י בוגרי בשם וייס רתם

גיוסכם לרגל ברכות -כהן וליאב דנין שחר, לנדאו לנריה  

דרכיכם בכל ותצליחו ומשמעותי יעיל לשירות שתזכו  

סעד וקהילת ש"חומ צוות  
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  !קהילתית גינה מקימים

 גינהה. בקיבוצנו קהילתית גינה, "חוסן גינת "הקמת על לכם לבשר שמחה אני, היקרים סעד קהילת תושבי לכל

  ) . Edible Garden (.למאכל כולהו אורגנית היא

  

 ילדים בין, לחברים תושבים בין: הקיבוץ תושבי כל בין הקשרים ולחיזוק לשיתוף, לחיבור מרחב תהווה הגינה

, לחוויה, ללימוד, למרגוע, להנאה מרחב יהווה המקום. חיים אנו בו קוםולמ מאתנו ואחת אחד כל בין -  למבוגרים

 לעבודה, בינאישיים לקשרים מרחב יהיה, ולהתבוננות לבילוי, ספונטני ולריפוי לטיפול, אישי ולמימוש ליצירה

 באהבה - מצוקה תותיובע שלווה תותיבע והאישי הקהילתי החוסן להגברת בכך ויתרום, משותפת וליצירה

  . הדדית ובעזרה

  

:                            בתאריך ראשון ביום שיתקיים במפגש, מתחילתה המרגשת ביצירה שותפים להיות אתכם מזמינה אני

  .לחבר במועדון 21:00 בשעה לאוגוסט 7 ה

  

  . חלומות ביחד ונרקום רעיונות נעלה, מהמקורות משותף לימוד יהיה, התכנית על לכם נספר במפגש

  !בשמחה בואו. גדול ועד מקטן, חלק להיות מוזמנים כולם

  

  – אריאל מיכל 

   )התכנית יוזמת(

  

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

 

  מספריםבנים

  

 שנת השבעים ברצוננו לארח בסעד מדי חודש בחודשו אחד או אחת מבנינו ובנותינו שאינם מתגוררים במהלך

  .שיהיו מעוניינים לשתף אותנו בסיפוריהם, ואשר יש להם עיסוק או תחביב מעניין, בקיבוץ

  .מי ירצו להגיע ולספר לנו,  למי כדאי לפנות-  לכם מאד אם תפנו אלינו ברעיונות נודה

  .כל רעיון על נשמח

  . אנא צרו קשר עימה-  אלברטה'חנהל הקשר לנושא זה היא אשת

  . לשיתוף פעולהובתקווה בתודה

  

 . וצוות שנת השבעיםה'חנהל
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 מהבריכה הודעות

  :לבריכה בקשר  דברים כמה לחדד מבקשים אנו ,לאחרונה שקרו מקרים לאור ,הקהילה אנשי לכל

 אבישג של אחריותה תחת – הבריכה של כללי לניהול הקשור וכל מצילים, שעות תיאומי, אירועים הזמנת .1

 .בלבד אליה לפנות יש אלו בכל. הבריכה מנהלת, אדור

 מפעיל, גינזברג עדיאל באחריות  – מתקניה או הבריכה של טכניים ובטיחות תפעול ונושאי המים איכות .2

 .אליו לפנות ויש, הבריכה

, סוג ומכל גיל בכל אורחים: מנוס אין זאת ובכל, הנושא את להעלות צורך יש שעדיין מצער – אורחים .3

 . מארחיהם בליווי להגיע חייבים

 העניין על להקפיד משמעי חד באופן מתבקש כולו הציבור. בנושא בזלזול דימ יותר הרבה נתקלים אנחנו

 . לבריכה אורחים וללוות

   ,ובטוחה מהנה רחצה עונת להמשך בתפילה

  

 ונחום עדיאל, אבישג              

 

 

 

 היקרה לקהילתנו תודה

  .חשן בתנו לידת של השמחה בתקופה, והחיבוק התמיכה העזרה על

  .בקהילתנו שמחות שירבו ה׳ בעזרת

 סאסי משפחת

 המצווה לבת טוב מזל ברט לשני

 המורחבת המשפחה ולכל ולדני ה'חנהלל, ה'ולאהרל לרונית

 !ונחת שמחה הרבה

  המשפחה ולכל זיוון לאסתר

 הנינה להולדת טוב מזל

 )יבנה (שריד ולצביקה לרבקית נכדה

 שריד ולרבקה לניר בת

 הודעה

  . בחופשה אהיה 10.08 רביעי ליום ועד 31.07 הקרוב ראשון מיום

  .חשבונות בהנהלת גולדנברג עמי לבת לפנות ניתן דחופים ביטוח בענייני

לזר דני


