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  פרשת דברים                                           

  

 )ג"י',דברים א" ( אנשים חכמים ונבונים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכםלכםהבו "
  

   אינם הםגם אם ',אנשי שלומו' ב דואג לרפד עצמו, לטוןאשר מונע על ידי תאוות השמנהיג 

  . במטרה לשמר את שלטונו, מתאימים לתפקידם

  
  פתח לבעלי תפקיד  מבין שהממשה . לטוןהוא אינו מוצא מטרה בעצם הש. משהלא כן 

  .'חכמת ההמונים' וסומך על  מוצלחים מצוי בידי הציבור

    
  באופן נדיר ו את האנשים הנכוניםיאתר בעצמוהוא פונה אל העם על מנת שבענוותנותו 

  .)ד"י" (ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות" :מחמאה מקבל ממנו

  

  )עיון בפרשת השבוע(                                                            

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

  

   אליאב לזר– פרשת שבוע

  

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת דברים
 05:11←05:15 טלית/זמן תפילין  19:08 הדלקת נרות

 06:00 'שחרית א 19:15 14:00מנחה            
 06:45 )כ"בביה(' שחרית ב 06:45 'שחרית א
 08:00 )בצריף(' שחרית ג 08:30  'שחרית ב

 09:25←09:26 ש"סוף זמן ק 17:40 13:30מנחה        

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 14:15 )עקיבא-בני(מנחה 
 19:10 מנחה וערבית 17:10 "מדור לדור"לימוד 
 19:27←19:21 שקיעה 18:00 יהרב אר-שיעור

 20:10 ערבית 20:03 צאת השבת
  

    דורית רידר:תחות תורניא
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 ש"במוצ שחל באב תשעה הלכות

  :התענית תחילתו השבת צאת

 החמה שקיעת עם מייד מתחיל והוא, ראשון ליום הצום נדחה לכן )דברים פרשת (בשבת חל באב' ט השנה .1

 .)ל ק"ס ב"במ, יב תקנב סימן(' הרחמים אב 'אומרים בשבת מוסף תפילת לפני .שיבואר כפי, שבת מוצאי של

 למי יין ולשתות בשר לאכול ניתן שלישית בסעודה גם. יין ושתיית בשר אכילת על מגבלה אין זו בשבת .2

 לסעודה משפחות ולארח להזמין ראוי לא והאבלות התענית מפאת. )י סעיף, שם( השנה כל בכך שרגיל

 את סייםל להקפיד יש. )כג ק"ס, ברורה משנה שם( שבת בכל יחד לסעוד נוהגים הם כן אם אלא, שלישית

 .התענית מתחילה זו בשעה .)19:25 (החמה שקיעת עד האכילה

 .)א, תקנט ובסימן יב סעיף, שם(' צדקתך 'אומרים אין שבת של נחהמ בתפילת .3

 באב שעהבת גם ללמוד שמותר דברים מלבד, היום מחצות באב תשעה בערב תורה ללמוד שלא נהגו .4

 השיעור). 12:44 (היום חצות לפני ילמדו אבות פרקי ללמוד יםגהנוה, לכן). לותאב ודיני החורבן ענייני(

 סימן( באב תשעה בענייני ויעסוק מהרגיל קצר יהיה אבל בזמנו יתקיים הצהריים אחר בשבת הקבוע

 .)י-ח ק"ס, שם ברורה משנה( לסמוך מי על לו יש באב תשעה בערב כרגיל תורה ללמוד המיקל. )ב, תקנג

 שם ללא ('לחול קודש בין המבדיל ברוך 'לומר יש ערבית תפילת לפני) 20:03( השבת צאת עם דמיי .5

 ק"ס ברורה במשנה שם( חול בבגדי השבת בגדי את ולהחליף העור נעלי את לחלוץ שיוכלו מנת על, )ומלכות

 הראוי מן .הכנסת לבית ולהגיע להתארגן לכולם לאפשר מנת על )20:20 (נאחר ערבית תפילת זמן את. )ז

 .בלבד הנר על' האש מאורי בורא 'ברכת בביתו יברך אחד שכל

, תקנו סימן( הצום צאת עם בערב ראשון ביום נבדיל אלא, ש"במוצ הכוס על הבדלה נערוך לא הצום מפאת .6

 שמע ולא בביתו ברך שלא מי. 'האש מאורי בורא 'ברכת הנר על הכנסת בבית נברך איכה קריאת לפני .)א

 ).א ק"ס ב"במ שם( ביתול כשיחזור יברך הכנסת בבית הברכה את

 תקנו סימן( רחוז אינו – לומר שכח אם. )א, תקנט סימן( 'חוננתנו אתה 'לומר יש ש"במוצ ערבית בתפילת .7

 .)ב ק"ס ב"במ

 ואמירת איכה קריאת לאחר). 'תתקבל' (שלם קדיש ץ"הש יאמר עמידה תפילת לאחר ערבית בתפילת .8

 .)ד ק"ס ב"ובמ ב, תקנט סימן( ש"מוצ בכל כמו' נעם ויהי 'אומרים לא אבל', קדוש ואתה 'אומרים הקינות

  :התענית ומנהגי הלכות

 מלבד. המיטה ותשמיש הסנדל נעילת, סיכה, רחיצה, ושתיה אכילה: ייםעינו בחמישה סרנא באב תשעה .9

 .להלן כמבואר איסורים עוד נהגו אלו עינויים

 שחש או, לאכול אותו מחייב שהרופא חולה גם. מהתענית פטורה ללידה יום שלושים בתוך יולדת .10

 .)ו, תקנד סימן( יתענה ולא יאכל בגופו חלישות

 ומי, להתענות תתחלנה ְּבִריאֹות) הלידה לאחר שנתיים עד (ומניקות מעוברות, נדחית שהתענית, השנה .11

 .)'ואינו 'ה"ד תקנט סימן הלכה ביאור( ותאכל התענית את תפסיק קטן קושי או חולשה שתרגיש

, עצמו בצום מבדיל שהוא מכיוון. )לז ק"ס ב"במ, תקנט סימן( שיבדיל לפני אכולל רשאי אינו צם שאינו מי .12

 ברכת לברך ליושע כמובן ).מים על מבדילים לא (יין על ולא טבעי מיץ על או קפה כוס על שיבדיל כדאי

 יכולים שאוכלים קטנים ילדים .22 בסעיף ההבדלה סדר. 'הגפן פרי בורא 'במקום' בדברו נהיה שהכל'

 .הבדלה בלי גם לאכול
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 לכן. הלכלוך מקום את לשטוף יכול שהתלכלך מי. )ז, תקנד סימן( מים עם מגע כל כולל רחיצה איסור .13

 לרחוץ מותר מלכלכת פעולה כל או מהשירותים יציאה, ברפת חליבה, לתינוק טיטול החלפת לאחר

 .)ט, שם( הצורך כפי הגוף או הידיים

 את מעט שמנגבים לאחר. האצבעות קשרי סוף עד אלא היד כל את ליטול אין בבוקר ידיים בנטילת .14

 .)יא-י, שם( ולנקותם העיניים על להעבירם אפשר הידיים

 שימוש גם. רפואי לצורך משחות למרוח מותר. בקרם או בשמן הגוף מריחת כולל סיכה איסור .15

 .סיכה איסור בכלל ואינו מותר בדאודורנט

 אינה ואפילו לרגל שנוחה נעל בכל להחמיר שכתבו יש. )טז, שם( בלבד עור נעלי כולל הסנדל נעילת איסור .16

 .)ט ק"ס תשובה שערי, שם( מעור עשויה

 גם אסורה מתנות נתינת. להימנע יש' טוב בוקר 'מאמירת גם. באב בתשעה' שלום 'באמירת מברכים לא .17

 .)מא ק"ס ב"ובמ כ סעיף שם( שלום כשאילת היא

 מותר אבל. )ט, יט תהלים( 'ֵלב ְמַׂשְּמֵחי ְיָׁשִרים 'ה ִּפּקּוֵדי 'שנאמר משום באב בתשעה אסור תורה לימוד .18

 דף (גיטין' מס בבבלי החורבן סוגיות, איכה מדרש, פרשנים עם איכה מגילת: ואבלות חורבן ענייני ללמוד

 .ועוד )'מגלחין אלו' (קטן מועד במסכת שלישי פרק, )א"ע נח – ב"ע נה

 שהקפידו יש). ג, תקנט סימן. 12:44 (היום חצות עד התענית מתחילת כאבלים קרקע גבי על לשבת נוהגים .19

 .)ב ק"ס תשובה שערי, שם( שרפרף או כרית, בד הפסק בלי הקרקע על לשבת שלא

 חורבן תקופת על ספרים לקרוא; המותרים בדברים ולעיין ללמוד? באב בתשעה לעשות וכדאי מותר מה .20

, החברה לתיקון דרכים על לחוד או יחד לחשוב; בנושא שעוסקים סרטים לראות; השואה או הבית

 אינן הללו הפעולות כל. 'וכו) משפחתי בפורום והנהגות החלטות לקבל גם אפשר (בעצמי ואני המשפחה

 המפגש בבסיס עומדים אלו תכנים. עולם בתיקון או בה עוסקות אלא מהאבלות הדעת את מסיחות

 .לחבר במועדון באב תשעה בבוקר הקהילתי

 :והבדלה התענית סיום

 ידיים לשטוף וראוי כדאי )ח, תקנא סימן א"רמ( הלבנה לקדש נהגו, הצום בצאת, ערבית תפילת לאחר .21

 .בעצב ולא שמחה מתוך לומר יש אותה' הלבנה קידוש 'לפני ופנים

 ללא(' הגפן פרי בורא 'ברכת :ההבדלה סדר. יין כוס על להבדיל יש )19:44 (הצום צאת עם ראשון ביום .22

 היין את בעצמו לשתות יכול המבדיל). והנר הבשמים ברכת ללא (בלבד' המבדיל 'ברכתו) הישועות פסוקי

 לפני הצום בצאת ולשתות לאכול שרוצה אישה .)ג ק"ס ב"מ, תקנו סימן( לשתות לקטן לתת צורך ואין

 .לעצמה להבדיל יכולה הכנסת מבית חוזר שאישּה

 הצום צאת עם מייד מותרים הימים בתשעת שנהגו האיסורים כל ראשון ליום נדחה שהצום מכיוון .23

 שני יום עד להימנע יש) מההבדלה חוץ (יין ושתיית בשר מאכילת). מוזיקה שמיעת, תספורת, כיבוס(

 .)א, תקנח סימן( בבוקר

  ..."דברת כאשר בתוכה ותשכון תשוב ברחמים עירך ולירושלים"

 סט ארי הרב
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 האדם של אופיו את קובע מה בשאלה לדיון כדוגמא משה של דמותו

 מלווה משה. דרכו בתחילת היהודי העם של התהוותו על שהשפיעו המרכזיות הדמויות אחת היא משה של דמותו

 המורכבת דמותו. מחשבתו והלך, אמירותיו, התלבטויותיו, ותיובעליל שלמים ספרים ארבעה לאורך אותנו

 אומנותית פרשנות קבלה דמותו בנוסף. והציונית התרבותית ,המדרשית, המקראית בספרות גם נידונה והאניגמטית

  . וישראלים ציונים יהודיים אומנים אצל מגוונת

 האנושיות ומגבלותיו חולשותיו עם התמודד הוא ואיך שלו הכח מוקדי מהם? לדמותו הקווים מהם? משה אותו מיהו

  ? כיום עבורנו מסמלת דמותו מה. היהודי הקנון בימת על ביותר הנערצים המנהיגים אחד להיות הגיע זאת ועם

 הוא. שמד גזרות של מורכבת טראגית מציאות לתוך נולד כשהוא לראשונה ההיסטוריה בימת על מופיע רבנו משה

 ַוַּתַהר ב. ֵלִוי ַּבת ֶאת ַוִּיַּקח ֵלִוי ִמֵּבית ִאיׁש ַוֵּיֶלְך  א  "לוי מבית ואישה לאיש בן– המשפחתי בהקשר לראשונה מוזכר

 שני ניםמצוי התיאורי הפסוק מתוך)  2-1' ב שמות " (.ְיָרִחים ְׁשלָֹׁשה ַוִּתְצְּפֵנהּו הּוא טֹוב ִּכי אֹתֹו ַוֵּתֶרא ֵּבן ַוֵּתֶלד ָהִאָּׁשה

  : בולטים מאפיינים

 תכונות על שמצביע מפואר יחוס ללא, מעם אחד, אנונימי הוא הנולד הרך. המשפחתי חוסוילי מתייחס האחד

  .מולדות נבואיות או מנהיגותיות, זמטיותיכר

 היא הכוונה ולדעתי חיובית שהיא ברור אך אותה מזהים איננו שעדיין תכונה -"טוב כי. "טוב היותו על מצביע השני

 אבחנתית יכולת יפתח משה  כי נראה בהמשך. לטוב יעודו  או טוב מזג בעל שבנה" לוי מבית אישה"ה של בתחושה

  . ורע טוב בין גבוהה

 והארועים הנסיבות לקראת גומא תיבת בתוך היהההיסטור גלי על נשלח צעיר בגיל כבר שמשה רואים אנחנו זה בשלב

  .כורחו בעל חייו את שיעצבו

  :הבאות האופי תכונות  עולות הכרונולוגי התאור מתוך אך במקרא מתוארים אינם פרעה בארמון חייו קורות

 התערבותו כדוגמת. הצדק להשגת לפעול נכונות עם  ורע טוב בין להבחין והיכולת מפותחת צדק תחושת למשה

  ).20 -14' ב שמות (יתרו ובנות מדין רועי ספור, הניצים בין בריבים

 אחיו אל יצא "כי מציין הכתוב מדוע כן שללא, העבריים לאחיו כלומר השווים לקבוצת חזקה שייכות תחושת למשה

  ).11'  ב שמות" (בסבלותם ראה "וכיצד" 

 ברצף אותו מלווה זו רגישות. חברתית ורגישות עצמית במודעות שמתאפיינת גבוהה רגשית גנציהינטליא למשה

 שפעמים לראות ניתן. ה"הקב ועם ישראל עם מול משה של הרגשית ההתנהלות את לראות אפשר. במדבר רועיםהאי

 לבין) 'ה דבר את המבצע (כמנהיג עצמו את שלו הראיה בין מאתגרת ובדינאמיקה רגשית במערבולת נתון משה רבות

  . פרטי איש היותו ולבין ישראל לעם אב דמות היותו

 הארמון לגבולות מחוץ לצאת לו אפשרה זו תכונה. באומץ המלווה הסקרנות היא משה של החשובות התכונות אחת

    הוא גם סר ה"הקב ולאחריו הסנה אל לסור כך אחר אותו הובילו התודעתי והאומץ הסקרנות. והמטאפורי המעשי
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 ֵאָליו ַוִּיְקָרא ִלְראֹות ָסר ִּכי' ה ַוַּיְרא ד. ַהְּסֶנה ִיְבַער לֹא ַמּדּועַ  ַהֶּזה ַהָּגדֹל ַהַּמְרֶאה ֶאת ְוֶאְרֶאה ָּנא ָאֻסָרה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ג"

  . חדשות יותוהתמודד לו מזמנת זו סקרנות).4-3' ג שמות " (.ִהֵּנִני ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ַהְּסֶנה ִמּתֹוְך  ֱאלֹקים

  .הנבחר ההיסטורי המנהיג להיות) בתיבה לשליחתו בדומה (ביוזמתו ולא נבחר שמשה מודגש הסנה בסיפור

 והתפתחות נויילש והיכולת גנטי דטרמניזם של הרלבנטיות לעניין דעתו את מוצאים אנו' ה לדברי משה של בתגובתו

 ביצועי איש הוא כי במפורש עצמו על ומעיד שלו הכח ומוקדי לכשרונותיו מאוד מודע משה למעשה. אופי תכונות של

 ְכַבד ִּכי ַעְבֶּדךָ  ֶאל ַּדֶּבְרךָ  ֵמָאז ַּגם ִמִּׁשְלׁשֹם ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם ָאנִֹכי ְּדָבִרים ִאיׁש לֹא 'ה ִּבי' ה ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר י  "רטוריקן ולא

 מתאימה איננה ה"הקב של שבחירתו משוכנע הוא כי להסיק ניתן כך מתוך). 10' ד שם" (.ָאנִֹכי ָלׁשֹון ּוְכַבד ֶּפה

  .  מילולי הינו שבעיקרו לתפקיד ראוי איננו כך ומתוך בו ומקובעות מולדות ותכונתיו

 ְוַעָּתה יב. 'ה ָאנִֹכי ֲהלֹא ִעֵּור אֹו ִפֵּקחַ  אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִאֵּלם ָיׂשּום ִמי אֹו ָלָאָדם ֶּפה ָׂשם ִמי ֵאָליו 'ה ַוּיֹאֶמר יא " היא' ה תשובת

 כבד משה היות דבר את מכחיש איננו ה"הקב להבנתי). 12-11' ד שם" (.ְּתַדֵּבר ֲאֶׁשר ְוהֹוֵריִתיךָ  ִּפיךָ  ִעם ֶאְהֶיה ְוָאנִֹכי ֵלְך 

 את רואה ה"הקב. תוכחה נימת אלא משה של ויבמגבלות המעטה או הכחשה או המציאות של פוייי פה אין, פה

 משתנה במציאות האנושיות מגבלותיו בתוך שלו הקושי עם והתמודדות בניה של כתהליך למנהיג משה הפיכת תהליך

  .לאומויות הצלחות ובהמשך אישיות הצלחות גם אך אתגרים, שלונותיכ, התנסויות רצופת מורכבת

 במחקרים היום נתמכת והיא המוסרי ברובד וגם החינוכי ברובד גם היום ייבעינ רלבנטית למשה' ה תשובת

 החלמה, נוייש המאפשרת, המרכזית העצבים מערכת של) פלסטיסיות (וצמיחתה גמישותה את שהוכיחו מעבדתיים

  .החיים לאורך שונות ברמות) טראומה מצבי לאחר גם (והתפתחות

 הנאום את. קריותיהע התורה ומצוות המדבר אירועי סיכום הוא שעיקרו דברים בספר הראשונה היא נופרשת, לסיום

 הנאום הפעם. פסוקים לאלף קרוב המכיל במקרא ביותר הארוך הנאום זהו אך לשוןה וכבד הפה כבד משה נושא

 משה זהו. בטחון חסרת או מתנצלת נימה ללא אישית פרספקטיבה מתוך מלא בבטחון, ראשון בגוף משה מפי נאמר

  . כוחותיו ועם הקושי מתוך והתפתח למד קשייו עם בבד שבד רבינו משה, לדורות שנזכר

 עצמית עבודה בעזרת, לשינוי ובכוחו באדם אמונה ומלאת מאפשרת חינוכית לדרך דוגמא הוא משה של סיפורו

  .מקצוע וכאשת כאם והטיפולית החינוכית בדרכי כיום אותי ומנחה לחייו משמעות ובהענקת

 נויבואר חן-אבן חמוטל

 

 

 

  המשפחה ולכל נויבואר – חן אבן ולנעם לחמוטל

איתן הבן להולדת טוב מזל  

סעד קהילת – ונחת לשמחה שתזכו  

המשפחה ולכל פורגס ולצביקה להלה  

הבן להולדת טוב מזל   

סעד קהילת - ושמחה נחת להרבה שתזכו  
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  – שחלף השבוע

  

: שמרץ ניר החטיבה מדריך מדווח, "מיכאל מעגן "מקיבוץ ונערות נערים קבוצת בקיבוצנו התארחה - בשבת

 נערות כעשרים. שלהם השנתית המצווה – בר מתוכנית כחלק" מיכאל מעגן "מקיבוץ' ז כיתה שכבת את ארחנו"

 בין בהיכרות התחלנו. ולכבד ללמוד במטרה דתי בקיבוץ הנהוג החיים לאורח הכנה לאחר אלינו הגיעו ונערים

 ולכל החטיבה להורי נודה זו בהזדמנות. המארחות למשפחות פוזרו הם מכן ולאחר, ושלהם שלנו החטיבה ילדי

 בתי בין רב דמיון שיש וגילו הקיבוץ בבתי ביקרו, התארגנו הם לשבת סמוך. קצרה בהתראה לעזור שהתגייסו אלו

 בבית לסעוד הנערים חזרו...) לטעמם מדי מהירה שהיתה (השבת ליל תפילת לאחר. שלהם לבתיהם הקיבוץ

 פעולה שמענו, "עקיבא בני"וב המרכזי הכנסת בבית בצוותא השבת תפילות את התפללנו. המארחות המשפחות

 במועדון משותפות סעודות אכלנו, ממעגן" חדשים"ה החניכים את לקבל ששמחה שהם לירון מפי מאוד מעניינת

 לשני רבות תרמה המשותפת שהחוויה גילינו התודה ובדברי הסיכום בשיחת. התחברנו ובעיקר יחד שיחקנו, לחבר

 לשלום נפרדנו... המזוזה נישוק ולמנהג ידיים נטילת למצוות מאד התחברו אורחינו: ומעניין חשוב פרט. הצדדים

  ".קשר על לשמירה ובציפייה מיכאל במעגן השלמה לביקור בתקווה

  

  על. במועדון שנערך' מעוצב 'בקידוש חושן בתם הולדת את סאסי ואריאל עדי משפחת עם חגגנו התפילה לאחר

. כהה חומה פרווה ולה ורוד בסרט עטורה' חמודי דובי 'בובת בנחת לה ישבה, הקידוש כלי ליד המרכזי השולחן

                     כי הסתבר מעמיק במבט, ובכן. למשפחה הנכנסת לבת פנים לקבלת כיאה, ורדרדים הם גם היו ם"והסכו הצלחות

.                     אמנותה שזו עדי של אחותה סילברמן שירה הכינה אותה, רב וקבדי המעוצבת עוגה בעצם היא הבובה

 את מועד מבעוד שיגרה, הכנסת בבית השבוע פרשת שיעור את הקידוש לתחילת במקביל שהעבירה אורן תרצה

 דברים נשא אריאל. לשונה על אשר מהתורה וגם ידיה מפרי גם לטעום זכינו וכך הכינה אותו המפורסם הקוגל

 סיום "לעריכת החגיגי האירוע את ניצל עדי של ואביה, כשצריך לעזור ונכונותה הקהילה של כוחה בעניין מרגשים

, שבפרשה ישראל בני מסעי בין השווה דוד הרב. נמנה הוא עליו היומי הדף לימוד במסגרת, עם ברוב" מסכת

 להבדיל כי והדגיש הרב התעכב' חושן 'השם על גם. חייו במהלך הפרטי האדם  את המלוות והתחנות למסעות

 תלוי אינו הוא אם גם, הגדול הכהן של לבו על רעיונית מבחינה קבוע נשאר החושן, הזמניות והתחנות מהמסעות

  . מחושן ואור נחת להרבה ושיזכו משפחותיהם ולבני המאושרים להורים טוב מזל נאחל. צווארו על פיזית

. שני בית חורבן ערב בירושלים היושב העם של רגשי - המוסרי העיוות על עמדנו, צ"אחה שלומי יצחק של בשיעורו

 האדם כבוד נושא את לחלוטין הפקירו, הקודש ועבודת טהרה, טומאה בדיני מאד שנזהרו והחכמים הכהנים

 אליו הרגשית והאטימות המוסרי העיוות את יוחנן רבי תאר יותר מאוחר שנה וחמישים מאה. החיים וקדושת

 להתפלפל' ענוותנותו'ב בחר זאת ובמקום קמצא לבר שנעשו העוולות על מיחה שלא אבקולס בן זכריה רבי הגיע

" מארצנו והגליתנו, היכלנו את ושרפה, ביתנו את החריבה, אבקולס בן זכריה רבי של ענוותנותו: "קרבנות בדיני

  ). ח"מ גיטין(

  

 גורן יעקב חברנו פתח אותה שקמה בבית שנערכה אב חודש ראש למסיבת הוזמנו, צ"אחה – ראשון ביום

 האוכלוסייה קבוצות בין המורכבים ביחסים, טובים שכנות ביחסי שהתמקדו בירושלים מילדותו בסיפורים

 המרתקת הרצאתה על נספר) ל"לעי ראה...(עסקינן רגשית באטימות ואם. אז נהוגים שהיו החברתיים ובקודים

. המדינה של הראשונות בשנותיה ממשפחותיהם וקריעתם הילדים חטיפות על, מתקומה זייד שושי של והמזעזעת

, בשיטתיות הנושא את חוקרת, שנה מעשרים למעלה לפני משפחתה בני בעקבות לנושא' נשאבה'ש שושי

 ילדים בחטיפת שעסק משומן מנגנון התקיים ישראל במדינת: מאד חמורות ומסקנותיה וביסודיות במקצועיות

   ורופאים שופטים, פוליטיקאים, שרים, מנהיגים –' גדוילים'ה כל שותפים היו למנגנון. ומשונות שונות מטרות ולו
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 כאשר העדות כל מבני היו החטופים הילדים. היום עד שנמשך והשתקה שתיקה של בקשר שפעלו בכירים

 משאב כאל אלו ילדים אל התייחסו המנגנון מפעילי. הם רק לא אך, )70%כ (תימן בני אחינו הם בהם הבולטים

 וקיבוצים ילדים חשוכי משפחות בין מקומית לתצרוכת חולקו חלקם. עיניהם כראות בהם וסחרו המדינה של

 על נקבעה הילדים חלוקת... ובהירים ברורים לקריטריונים בהתאם שנקבע מחירון פי על לים מעבר שווקו וחלקם

  המעשה את מצדיק מהזרמים אחד כשכל' המזרחי פועל'ל ועד' ישראל אגודת 'דרך' י"מפא'מ -  מפלגתי מפתח פי

 היו רבים, ובכן. משמד והצלה רווחה לחיי הזדמנות מתן, מחדש חינוך: מייצג הוא אותה לאידיאולוגיה בהתאם

  ? והתקשורת האקדמיה עם ומה. חטא על ויכה אחריות שייקח מי אין שנה  60-70 לאחר וגם לפשע שותפים

  ...הס שקט, ושקט 

 ראש   למסיבות המקום את להכין תמיד דואגת אריאלה. כהן לאריאלה ותיקים ועדת בשם להודות ההזדמנות זו

 שהמסיבות פלא לא כזו אכסניה עם. הארוע בתום לכנו הסדר את מחזירה וגם ובשמחה בנועם, ביעילות החודש

  ...מוצלחות תמיד יוצאות

  
 במועדון שנערך' המייסדים מפגש'ב. אריאל מיכל של בניצוחה" הקהילתית הגינה "פרוייקט לדרך יצא, בערב

. הקיבוץ תושבי כל בין הקשרים ולחיזוק לשיתוף, לחיבור מרחב תהווהש לגינה חלומות ונרקמו רעיונות הועלו

  . בהמשך מיכל מדווחת

  

 של יוהמשפחת האישי סיפורה את שמענו בו קטיף מגוש ההתנתקות אירועי לציון ערב במועדון נערך – שני ביום

 שבחבל בעצמונה מסעם את החלו ומשפחתה לאה. קצרים סרטים בהקרנת לווהש קטיף גוש תושבת, אידלס לאה

 במטרה ומבודד חלש יחסית שהיה מורג למושב עברו ומשם קטיף שבגוש בעצמונה המשיכו, לפינוי עד ימית

 התמימה והאמונה הקשיים על וסיפרה גדולה אחת כמשפחה – שבגוש הקהילה חיי את תיארה לאה. לחזקו

 באולפנה משפחתה עם שוכנה הפינוי לאחר. הגבול על לשמור ושמתפקידה שנית מביתה תגורש שלא שבליבה

 שמחת על לספר ללאה היה חשוב. מעורב ליישוב חילוני מיישוב שהפך" עומרים טנא "ליישוב ומשם בעופרה

  .המפוארים בימיו הגוש בתושבי שאחזו והאמונה האהבה, החיים

  

 קימלמן יורם

  

  

 הכנסת לבית ילדנו את לחבר ואיך כיצד – מעט ומקדש ילדים

 פנים שני זה לדיון. הכנסת ובית בילדים נעסוק השנה. ולשפר לתקן שמטרתו דיון נקיים באב בתשעה שנה דיכמ

 להתפלל ילדינו את ללמד נוכל כיצד שני מצד, בתפילה הילדים את לשלב יכולים אנחנו כקהילה כיצד האחד

  .הכנסת לבית שייכות ולהרגיש

  
   .לחבר במועדון 10:30 בשעה באב בתשעה יתקיים הדיון

  .זה לדיון צעירים לילדים הורים של להגעתם רבה חשיבות יש

 דת ועדת



8  

 !הבאים ברוכים

 עליה החמישית המשפחה תצטרף הקיץ בסוף ה"ואי, בסעד לקליטה הקרובים בשבועיים תגענה משפחות ארבע

  .הגעתם מועד כשיתקרב מידע נפרסם

 - ספיר יהלי  בת, 9.5ירין בן : וילדיהם והדס אסף, גרשי משפחת היא – השבוע שהגיעה, הראשונה המשפחה.א

  . המשפחה הגיעה אלינו מאשקלון במגמה למצוא קהילה מתאימה מבחינה חברתית וחינוכית. 3 -נוגה בת, 6

  .בתחום הסוכרת באזור הדרום והסביבה כחמש שנים, "דין דיאגנוסטיקה"אסף עובד כנציג רפואי בחברת 

וארגונים ) שירות פסיכולוגי חינוכי(ח "בתפקיד רפרנטית שפ, הדס עובדת במרכז לשרות פסיכולוגי שער הנגב

משרד ממשלתי אשר סייע למפוני גוש קטיף וצפון " (מנהלת תנופה"בארבע השנים האחרונות ולפני כן עבדה ב

  .חום חברתיבתפקיד רכזת ת) השומרון

  .ב"משפחת גרשי תגור בבית משפחת אורלוב אשר בימים אלו יצאה לשליחות מטעם משרד הבטחון בארה

  . שמחה בלס- מלווה מטעם ועדת קליטה

,  שליחות משמעותית ותקופה מעשירה בחוויות למשפחה–עדו וילדיהם , לאחל לנאווהזו אם כן הזדמנות 

  !שיהיה בהצלחה

  !בהצלחה! והתערות חברתית קלה,  קליטה מהירה-וילדיהם ולמשפחת הדס ואסף גרשי 

  . באב תשעה שלאחר בשבוע תגענה נוספות משפחות שלוש, כאמור

: ילדיהם וארבעת) יבנה מקבוצת ל"ז אדמנית צוריאל של ונכדו גדעון של בנו( ה'ואהרל חנה, אדמנית משפחת. ב

משפחת אדמנית מגיעה . ארבע בני תאומים, ומשה אמונה', ב לכיתה העולה תהילה', ד לכיתה העולה שלום דוד

  . אלינו מנתיבות

במחלקה לשרותים חברתיים " נושמים לרווחה"משפחה ורכזת תוכנית ) עובדת סוציאלית(ס "חנה היא עו

, היהדות בבאר שבע ואף עוסק בעריכת תוכן למדעי ארן בספרית גוריון בן באוניברסיטת ספרן ה'אהרל. בנתיבות

   .לשון וניקוד

  . הכנסת בית יד על, לשעבר שקלאר' משפ בבית תגור אדמנית משפחת

  .לייכטר מתוקה – קליטה ועדת מטעם מלווה

  .סעד בקהילת וטובה מהירה השתרשות אדמנית למשפחת מאחלים אנחנו

  

 מבחוץ קולטים שאנחנו ביותר הצעירה המשפחה זוהי. עבריה ובתם מיכל ,)בליה טל של אח( גיא, בליה משפחת.ג

 של הזמנות במוקד, מהבית עובדת ומיכל בפופלי האחרונות בשנים עובד גיא. משדרות מגיעה המשפחה. השנה

  .נחם במושב" בנחת צימרים"

 יהנותל שיזכו משק ובנות בני של צעירות משפחות לעוד בכך ותצטרף המשופצות הקוביות במבנה תגור המשפחה

  !הקיבוצי החיים במרקם מהירה והשתלבות, בהצלחה  .הלבו הדעת מרחיב המשופץ מהמבנה

  .עמר רביב – קליטה ועדת מטעם מלווה
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 דפי מעל נאחל ורק ... להציג צריך לא שאותם לי נדמה. בשמחה אלינו חוזרת פרווי משפחת חביבה ואחרונה.ד

 את) משמע תרתי (ולבנות להיקלט מנת על חזרה זו שתהיה! השבים ברוכים  -  וילדיהם זמיר, לאפרת העלון

  !חדש הישן ביתכם

  .המוסך שליד במתחם לשעבר ניר משפחת של בקרווילה תגור פרווי משפחת

  גילי - קליטה ועדת מטעם מלווה

 במהלך להצליח כדי אך, והקהילה הקיבוץ לחיי להצטרף מבקשות חדשות ומשפחות זכינו, רואים שאתם כמו

  !מכם ואחת אחד כל של לעזרה זקוקים אנחנו זה קליטה

  .ב"וכיו כנסת בבית, בשבילים, בו בכל פנים והסברת בחיוך. טובה במילה, קפה לכוס בהזמנה

 למשפחות נפנה בהמשך, הראשונים לשבועות קליטה ועדת מטעם מלווה יש לסעד הגעתה עם משפחה לכל

 לנקלטים לעזור שתפקידה, "מארחת משפחה "ולהיות הקליטה במהלך יותר פעיל חלק לקחת ומבוגרות צעירות

  . הקיבוציים החיים במבוכי

  .בלס שמחה עם קשר צרו אנא, המארחת המשפחה תפקיד את לקחת שמוכנה משפחה יש אם

   !רעננים בכוחות ולהתחדש,  לשימור הראוי את לשמר שנזכה

 קליטה ועדת בשם גילי

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

 בקיבוץ אצלנו קהילתית גינה

  

  ... לדרך יצאנו

  
 בקשר העוסקים ארי הרב מפי תורה לדברי גם זכינו. ומעשירה מעניינת ולתכנית הראשון למפגש השבוע התכנסנו

 חשיבות על לנוכחים הסבירה בנוכחותה אותנו שכיבדה" חוסן מרכז "מנהלת הלפרין ליאורה. לאדמה אדם שבין

  . בפעילותנו" חוסן מרכז "תמיכת על וסיפרה הכלל לטובת הפרוייקט

  
  . ואני יניב מיכל, רועי אחיה, רידר עמית, דרורי איילת, סולומון מרי -  אנשים 6 המונה נלהב היגוי צוות גיבשנו

  
 בערב והשתתף שבא מי לכל להודות רוצה אני. בשמחה ונענה בקשה או שאלה בכל מאתנו אחד לכל לפנות ניתן

  .זה חשוב

  
 חג ליום לקרקע ראשונה לעליה שיקבע תאריך לקראת העשייה ובשלבי בהתפתחות הציבור את ונעדכן נמשיך 

  .מהנה ופעילות

  !להצטרף מוזמנים כולם

 אריאל מיכל
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 לקראת אסיפת החברים הקרובה

בה מספר ו, נקיים אסיפת חברים, 20:30בשעה  ) 17.8.2016( ו "באב תשע' יג, ביום רביעי הקרוב הבא עלינו לטובה

  .להכין את הציבור לאסיפה זו, ואשר על כן מצאתי לנכון,  על סדר היוםנושאים חשובים ומעניינים

  :על סדר היום יוצגו לדיון הסעיפים הבאים

ולכלל רכזי , לשלושת ההנהלות,  הדוחות במלואם הוצגו-  31.12.2015אישור דוחות כספיים ליום  .1

על פי התקנות יש לאשר את תקציר הדוח . בדיון שהיה פתוח גם לציבור הרחב, הענפים והפעילויות

ו שלא חווינ,  מדובר בשנה כלכלית-טיזר קטן . (ואת זאת נעשה באסיפה הקרובה, באסיפת החברים

 )ועד היום ... כמותה מאז

יווחתי  כפי שכבר ד-  בהמלצת המזכירותהארכת כהונת נחום לנדאו כמנהל הקהילה לשנתיים נוספות .2

התהליך כלל ניתוח עיסוק . לקראת הארכת כהונות של נחום,  הדרוש אתהשלמנו, בעלון לפני כחודש

, של הנהלת האגודה הקהילתיתבעיקר בכל הקשור לניהול מקביל , לאור השתנות התפקיד( מרוענן 

להגדיל את היקף , כתוצאה מכך המזכירות ממליצה) עבודה רבה בתחום הצמיחה הדמוגראפית ועוד 

וכתוצאה מכך  ) 85%עד כה היקף המשרה עמד על (  משרה 100%ל , המשרה של מנהל הקהילה והאגודה

ם נכון לקיים את ההצבעה התלבטנו במזכירות הא.  השכר למנהל הקהילה והאגודה מחדשעודכן גם

אבל בסופו של דבר אנחנו ממליצים לקיים , על מנת שיותר אנשים ישפיעו על הבחירה, באסיפה או בקלפי

, על מנת שהמצביעים ייחשפו לתהליך שבוצע,  ומקווים שכמה שיותר חברים יגיעואת ההצבעה באסיפה

 .ויתנו בכך משקל נוסף של איכות להצבעה, ישמעו וישמיעו דברים בנדון

ונראה , דיווחתי בעלון,  גם על הנושא הזה- ר כלכלי לשנתיים בהמלצת המזכירות"כיומינוי אורן ברנע  .3

לפתוח מכרז התלבטה האם נכון כזכור המזכירות . למזכירות שאנחנו מוכנים להציגו לאישור האסיפה

נכון לנסות ולמצוא מועמד , של חילופי ניהול כל כך נרחבים, או ששמא בשל התקופה הרגישה, כמקובל

איתור מרכז , כולל בניית הנהלה כלכלית חדשה, שיהיה מוכן לשאת על עצמו את המשא, מבין חברי סעד

והוא , ולשמחתנו אורן נאות לבקשתנו, המזכירות בחרה לנסות ולאתר מועמד פנימי. משק חדש ועוד

 )עד אז הוא עמוס בעבודתו כמזכיר ארגון מגדלי ירקות (להתחיל בתפקידו בתחילת אוקטובר ערוך ומוכן 

וידרשו זמן , בתוספת טיפול אד הוק בפרויקטים שיעמדו לפתחנו, היקף המשרה יעמוד על יום בשבוע

 .שבסופה נקיים מכרז מסודר, יה לתקופה של שנתייםהבחירה תה, בשל העובדה שלא פתחנו מכרז. נוסף

ואנחנו ,  נייר מסביר חולק לציבור-  רכישה לבני משק/ומענק בניה, הסדרת נושא תשלום דמי עזיבה .4

 .מבקשים לדון ולאשר אותו באסיפה הקרובה

  

  בתקווה להשתתפות רבה ופעילה 

  בוקי
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 ביעק בזכרון ניצולים מפגש על

 
 מצאו, העיר את החוצה הדנובה נהר גדות את ולהרחיב להעמיק בודפשט עיריית תכנית במסגרת לאחרונה

  . עירוני גן לחופי בסמוך ניכר בריכוז אדם שלדי צוללנים

 נבחרתי זה אירוע" ובזכות "אליי בסמוך שעמדו אלו שנורו כפי למוות נוריתי בטרם האחרון ברגע נסתי זה מגן

 הציבה בעבר. בירושלים" ושם יד"ב השואה ביום שנערך הממלכתי בטקס זיכרון משואת להדליק כשנתיים לפני

  .ההרוגים לזכר המפורסמת" הנעליים "אנדרטת את המקום באותו בודפשט עיריית

  
 ונציגי הרב במעמד לנספים ממלכתית לוויה לקיים הוחלט, לבודפשט הראשי הרב עם התייעצות לאחר

 כדורים שלושה. להורג המוצאים בין כמונו שהיה ניצול לו חי יעקב בזכרון כי, לאחרונה לנו נודע והנה. השלטונות

 עם. בראשו הדם שטף נעצר, 1945 ינואר ראשית של הקפואים המים ובזכות לדנובה נפל הוא, בראשו נורו

  . נפשו על ונס המים מן יצא הוא דמדומים

  .יעקב שבזכרון בביתו מרגשת פגישה קיימנו ואף קשר בינינו נוצר אחדים ימים לפני

  
  .יעקב זכרון של המקומי בעיתון שפורסם המעשה סיפור להלן

 הרצל חיים
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  משולחנו של מנהל הקהילה 

  

 ...הנוער של כוחו

 מתגייס שלנו הנוער את לראות מתרגש אני מחדש שנה כל. המסורתית ן"איל קייטנת לה התקיימה השבוע במהלך

 חלקם אשר מיוחדים צרכים בעלי לילדים טוטאלית התמסרות של לשבוע, הארץ מרחבי נוספים נוער בני עם יחד

 שלנו הנוער, חינם משנאת שנולדה ועצבות חורבן של בימים שדווקא בעיני סמלי זה. מאד קשה פיזית במוגבלות

  . מסורה כה ונתינה חינם באהבת עסוק

, בשדרות מהסינמטק שיצאו אחרי רגע, לב בדום לקתה בקייטנה מהחניכות אחת, בערב שלישי ביום לצערי

 במספר ולפעול י"צח נוהל לפתוח אותנו חייב הזה הקשה האירוע. ברזילי החולים בבית מותה נקבע יותר ומאוחר

  . במקביל חזיתות

 ובתאום שנוצרו במגבלות, הניתן ככל, סופה עד הקייטנה את להמשיך כוחות ואספו גדולה בגרות גילו המדריכים

  .הקייטנה חניכי אלינו מגיעים מהם הספר בתי וצוותי ן"איל הנהלת עם מלא

 שלומי ולאפרת, אחרון ועד מראשון המדריכים צוות לכל, הקייטנה מרכזי למנצח ועדיאל לוי למירב גדול כח יישר

  .אותנו שפקדו באירועים, שעות על שעות לסייע ונאלצה החינוכית העשייה כל על שמנצחת

  
   תורגל שלא התרגיל

 אמת אירוע בשל. ומחוץ מבית רבים גורמים בשיתוף רחב י"צח תרגיל להתקיים אמור היה, בערב שלישי ביום

 התרגיל את לדחות, והמועצה הצבא גורמי עם יחד, ולבטים המתנה אחרי נאלצנו, לנו הדרומית בגיזרה שהתרחש

  . הגדולה וחשיבותו המרובות ההכנות כל למרות, אחר למועד

  .הקודם בסעיף סיפרתי עליו האמת באירוע מיד התמלא, שהתפנה הזמן, לצערי

  
   בעברנו שורשנו

 סעד של" המקום סיפורי "את לאסוף ברוכי נחום בעזרת כרמלה שיזמה המבצע על עלוןב פורסם שעברה בשבת

 צוות (לפתחנו כעת שעומד הגדול והאתגר, הזה המבצע של בחשיבותו מפקפק לא שאיש לי נדמה. היישוב מוותיקי

 סעד ממורשת חלק שיהיו מנת על הצעיר הדור אל סיפורים אותם את להביא להצליח הוא) הארכיון וצוות 70 -ה

 על לכרמלה גדולה תודה. אחריהם הבאים הדורות למען הראשונים של בידיהם נבנתה ואשר לה רק המיוחדת

  .בקרבו בוערת ההיסטוריה שימור ותאוות ליחו נס שלא ברוכי ולנחום הדרך כל לאורך והדחיפה הארגון, היוזמה

  
  תיכון לבית פנים מתיחת

 עברנו כאשר. השנים לאורך התיכוניסטים למגורי נאמנה אותנו ושירת שנים עשרות כמה לפני נבנה" התיכון בית"

, משק בנות. שונות ממסגרות בנות למגורי משמש האחרונות ובשנים ייעודו את הבית שינה, משפחתית להלנה

 שיפוץ מביצוע  מנוס שאין הבנו, האחרונה בשנה. ועוד והמשפחתון מהנוער בוגרות, הנוער מדריכות, ל"ש בנות

 שבועות מספר לפני שאושרה ההשקעות בתכנית. הבנות את ראויה בצורה בו ולשכן להמשיך כדי, בבית מקיף

 העבודות. המירב את ממנו ולהפיק, מיטבית בצורה לנצלו מאמץ עושים ואנו, זה למהלך מכובד סכום הקצינו

 שנוכל כך, השיפוץ  את במהירות ולסיים מאמץ לעשות הבטיח והקבלן שבועות שלושה לפני התחילו בשטח

 שנשכיל מקווה אני. הבניין דיירות יתר עם יחד החדשות השירות בנות את, האפשר ככל מוקדם, בחזרה לקלוט

  .וטובות רבות לשנים המחודש הנכס על לשמור
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  לאן פנינו – הדלק תחנת

, הסביבה לאיכות המשרד ידי על לנו הובהר) 'וכד מס ענייני (הקיבוצים על" להתלבש", האחרונה האופנה במסגרת

, שונים מכיוונים אך, הקורה לעובי אכנס לא. הנוכחית במתכונתה הדלק תחנת את לסגור נידרש, הנראה שככל

 הנוגע בכל לפחות, התחנה של פעולתה את להפסיק ניאלץ, הקרובה שבתקופה ייתכן ובהחלט צעדינו את מצרים

 הוגן מחיר על סיכום ידי על, נזקים למזער מקווים ואנחנו בשליטתנו לא הדבר אך. בהחלט? תנאים הרעת. לבנזין

  .שמולנו אלון דור תחנת עם

  
  ?הפרעה או הפריה – הכנסת בבית ילדים

 הצמיחה מחד. הכנסת בבית הילדים רעש בנושא" משהו לעשות "שחייבים רבות פניות אלי הגיעו, לאחרונה

 נשאלת, ומאידך וסביבתו הכנסת בית את הפוקדים ילדים מצהלות בשערנו מביאה הצעירה והקליטה הברוכה

. וראויה מכובדת בצורה להתפלל ורוצה הכנסת לבית שבא, הבוגר בציבור וההתחשבות הגבולות הם היכן השאלה

, )נדחה (באב תשעה צום של בבוקרו זה חשוב בנושא לעסוק לנכון מצאו, ארי הרב עם יחד דת ועדת, לשמחתי

 את להזמין מבקש אני. חשובים קהילתיים בנושאים ושיח לעיון זה בוקר להקדיש, ילתנובקה המקובלת כמסורת

  יחד ולצעוד ולהשמיע לשמוע שנוכל כדי ובדיון בשיח פעיל חלק וליטול להגיע ומבוגרים צעירים, הציבור כל

  .קדימה ובאהבה בהקשבה

  
  .סדר עושים – גן ריהוט

 עברה לימים. הקהילה לשימושי) מתקפלים ושולחנות כתר כסאות (גן ציוד תרבות ועדת רכשה, הרחוק בעבר

, תרבות לוועדת המזון ענף בין לסיכום הגענו, אלה בימים. רבות שנים היה וכך לקייטרינג זה לציוד האחריות

 להיות עצמה על קיבלה, גל באה. תרבות לוועדת תחזור, שמעוניין למי והשכרתו הריהוט על שהאחריות

 שבכסף להדגיש חשוב. אליה לפנות מתבקש, אחר או זה לאירוע ציוד לשכור שמעוניין מי וכל בשטח האחראית

 שהשינוי, תקוותי. כולנו והנאת לרווחת עליו ולשמור הציוד את לחדש מתכוונים אנחנו, ההשכרה עבור המשולם

  .לברכה יהיה

  
  ...משעשע סיפור

 פונג פינג רשת הייתה החבילה בתוך" . סעד – הקהילה מנהל "עבור קטנה חבילה בדאר התקבלה השבוע בתחילת

  :הבא המכתב צורף ואליה

  .והברכה השלום הקיבוץ לחברי"

  .גזר באריזת בקיבוץ עבודה לשבוע נשלחנו, ברחובות דתי בתיכון נער בהיותי

  . הביתה, פונג פינג שולחן של רשת, המשחקים מחדר ברשות שלא לקחתי, שובב כנער

 ב"מצ. כך על שמח ואני תשובה לעשות משמיא לי מרמזים כנראה. זה מעשה על נקפני וליבי בנושא נזכרתי היום

  .סליחה בבקשת ואסיים מתאימה רשת

  "ציון בן חיים: בברכה

  

 
   שלוםשבת

   לעשות תשובה  ולהרבות באהבת חינםשנזכה

   ירושלים כולנו ננוחםובבניין

                                                     נחום
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  לקראת אסיפת החברים–משולחנה של הנהלת הקהילה 
  
 לשינוי והמלצתה המשק בני של עזיבה דמי להסדרת בנוגע הקהילה הנהלת החלטת את פרסמנו ,חודשיים לפני .1

 ולקראת אסיפה אישור מחייב ד"צמ נוהל ששינוי הדגשנו. בית רכישת או בניה למענקי בנוגע ד"צמ בנוהל

  .הדברים את ומציג חוזר אני, הקרוב בשבוע האסיפה

  
  :הופיעה ההחלטה הבאה, שקיבלנו לפני מספר שנים ד"בנוהל צמ

ושהוריהם היו חברי , בני קיבוץ שנקלטו לחברות: ובונים בית חדש בקיבוץ, מענק לבני קיבוץ שנקלטו לחברות

 .יהיו זכאים למענק סיוע, הקיבוץ טרם השינוי

 .והוא יינתן עם תחילת הבנייה  ₪  45,000לבוני בית חדש גובה המענק הינו  -

 .  15,000₪יהיו זכאים למענק של , בני קיבוץ אשר יבחרו לרכוש בית קיים ולשפצו -
  

סברו מנסחיה שהפער הגדול בין עלויות בניית בית לרכישת בית ישן בקיבוץ ושיפוצו יהיו ,  קבלת ההחלטהבעת

ראינו שההפרשים , לאור המצב בשטח ותחילת מימוש הנוהל בפועל.  הוצע המענק הדיפרנציאליולכןגדולות מאד 

  :אינם כה גדולים ולכן ממליצה הנהלת הקהילה לקבל את התיקון הבא

  
יהיו זכאים למענק סיוע אחיד שיעמוד על , ושהוריהם היו חברי הקיבוץ טרם השינוי, בני קיבוץ שנקלטו לחברות

. ללא קשר לדמי העזיבה, מענק זה יינתן לכל בן שיתקבל לחברות). ללא הבדל בין רכישה ושיפוץ לבניה(ח " אש30

  ).מחייבת החלטה נפרדת בעתיד, ינויהחלטה לגבי מענק זה עבור בני חברים שהתקבלו לחברות אחרי הש(

 
 לאחר. וקליטה ד"צמ ת/מרכז לבחירת, האיתור צוות המלצת את הקהילה הנהלת אישרה, האחרונה בישיבתה .2

 בשנה. לתפקיד לייכטר מתוקה על הצוות המליץ, למכרז מועטות ופניות, וגיוס איתור של ארוכה תקופה

 מחויבת שמתוקה מכיוון. בהמשך גם לאיישו חשבנו וכך יחד וקליטה ד"צמ תפקיד את גילי ממלאת, האחרונה

 תרכז מתוקה: הבא המתווה אושר, וקליטה ד"צמ של הגדולה המשרה לכל להתפנות יכולה ולא הספר לבית

 במהלך. בשבוע ביום ד"צמ את ולרכז להמשיך הסכימה וגילי בשבוע וחצי יומיים של בהיקף קליטה ועדת את

 ברכת. זו פעילות על ח"דו ניתן ובאסיפה מאד רבה עדיין והקליטה ד"הצמ בתחום שהעשייה צויין הדיון

 רואה, תפקידה את לסיים הרצון שלמרות לגילי תודה וכמובן ההתגייסות על ותודה למתוקה גדולה הצלחה

 .יותר מצומצמת במסגרת, ד"צמ ריכוז את להמשיך ונענתה והצורך השליחות את

 

 הקהילה הנהלת בשם נחום

 

 בקשה מהנהלת חשבונות

  ,אבקש מהמבקשים החזר מול קבלות, עול העבודהילמען י

  : להגיש את הפתקים באופן הבא

  . לבן מקור ובו פירוט הבקשה:פתק עליון               

  .חשבונית/  קבלה:פתק אמצעי                         

  .קופי/העתק,  לבן:פתק תחתון

  .תודה על תשומת הלב ועל ההתחשבות

 עמי-בת

 הודעה 

  באב ' ש ערב ט"במוצהכל בו יהיה סגור 

  .באב' וכן ביום ראשון ט

 .אנא התארגנו לכך מראש

 צוות הכל בו, בתודה

 הניןללאה גוטמן מזל טוב להולדת 

 , נכד למירי ולדובי מילר

 בן להדר וליאיר מילר

 !שתזכי לאושר ונחת


