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  ראה פרשת                                              

  חודש אלול עד יום הכיפורים ועד בכלל לומר בכל יום אחר -נוהגין במדינות אלו מראש

   שכן,"אורי וישעי' לדוד ה"שבתהילים ' שחרית ואחר תפילת ערבית מזמור כז תפילת

  ,שהוא יום הדין, השנה- אורי בראש–" אורי וישעי' ה) "'שוחר טוב כז(אמרו במדרש 

  ,הכיפורים- וישעי ביום, "והוציא כאור צדקתך ומשפטך כצהרים) "'תהילים לו(שנאמר 

  ואנו נוהגין לומר עד , ואומרים קדיש אחר המזמור, מחול על כל עוונותינוישיושיענו ו

  .שמיני עצרת ועד בכלל

  שמראש חודש אלול , ולכן אומרים אותו מראש חודש אלול', שמות ה' זמור זה יש בו יגמ

  י אמירת המזמור "וע, והם מתגלים ומאירים למטה, מכילין של רחמים' נפתחים יג

   .דין של מעלה-יכולין לבטל מעלינו כל המקטרגים לפני בית

  )י עגנון"ש, "ימים נוראים"מתוך , שבתי' סידור ר(

                                      

  

      מברכים חודש אלול-   ראהת פרש

  שרה עברון: שעור פרשת שבוע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   חגית קאופמן–אחות תורנית השבת 

  ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  5.11  טלית/זמן תפילין   19.14  הדלקת נרות

  9.24  ש"סוף זמן ק  19.25'       ב14.00'    אמנחה

   19.28←19.32  שקיעה    ערבית 

  13.15  )א"בחד('   אמנחה   6 .45  'שחרית א

       8.30  'בשחרית 

  19.15  וערבית מנחה  11.30  קידוש

  19.50  צאת הכוכבים  17.10,  13.30              מנחה 

  20.10  ערבית  18.00  שיעור הרב דוד

      17.30  "בראשית"לימוד 

  8.00  שחרית נוער  20.09  צאת השבת
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 !תודה
  

,  ימים עמוסי עשייה4דרך בננו שהשתתף בו זכינו לחוות . 'ו- 'במהלך השבוע שעבר התקיים המחנון המסורתי לילדי א

  . יצירתיות והרבה הרבה שמחה, פעילות, התרגשויות

, לעזור לאחר, לפתח הווי קבוצתי וגאוות יחידה, ליצור ביחד, בעזרת המחנון לומדים הילדים לעבוד בשיתוף פעולה

  . והכל מתוך הנאה ובאווירה נעימה, לתת יד ולתרום למאמץ המשותף

  

, ...)אנחנו התרגשנו לא פחות, האמת(תענוג היה לראות בעיניו של הילד את הציפייה לשינה הראשונה מחוץ לבית 

ון ולשמוע כל השבוע את ההמנ, ...)?יחטפו או לא יחטפו ילדים(הסקרנות המהולה במעט פחד לקראת אש הלילה 

  ...).היו שירים אחרים, אגב, בזמננו(הקבוצתי ושירי המוראל המשעשעים 

זכינו ולראות כיצד מתגייסים הבוגרים , אם באמצע הלילה או אם באור ראשון, בשעות שהגענו אל המחנון

ם כול,  ובעיקר–ומתחקים , קשובים, והצעירים במבטים מעריצים, והילדים הגדולים מסייעים ומנחים, כמדריכים

  !שמחים

בין שכבות גיל ובין , רצינו להודות על קיומו של פרוייקט משמעותי זה שמאפשר חיבור ייחודי בין גדולים לצעירים

, ולקיים תקשורת וחברויות מגוונות ועשירות, במובן השלם והיפה, באמצעות המחנון ניתן ליצור חברת ילדים. ילדים

  . ת יותרהמאגדות את הילדים לכדי חברה מלוכדת ומאוחד

  

  :תודותינו והערכתנו לכל העוסקים במלאכה הנפלאה

ועל אף כל , בחיוך ובנעימות, בתשומת לב ורגישות לילדים, ושילה הימן שהשקיעו וטרחו.  אלחנן ג–למארגנים 

  !הצליחו להרים שבוע מקסים, הקשיים שצצו

, היה לחוש את התמסרותכם למשימה ניתן –...) המהוללת" פורים"בייחוד למדריכי קבוצת (למדריכים היקרים 

  ! והבגרות והאחריות שהפגנתם ראויות לשבח ולהוקרה, עזרתכם בכל המישורים, דאגתכם לחניכים הצעירים

 –כלל ועל כל העשייה בחופש ב,  על שבוע מפרך ומלא עבודה זה–ל ולענת בראשם "לצוות המפ, הכולל-לצוות הבית

  . ה יישלח לכם כוחות ואמונה להמשיך במלאכת החינוך הברוכה"יהי רצון שהקב! והערכה עצומה, תודה מכל הלב

  ! רוב תודות–ולכל מי שלקח חלק בעשייה , להורים שמתנדבים, לכל העוזרים

להיות מנת ושמסורות מיוחדות וערכיות ימשיכו , בתקווה שפעילויות מושקעות ומשמעותיות יהיו נחלת ילדינו

  .חלקנו

 .שחר ושמואל סמיט

  

 :ברוכים הבאים

, שמחים שחזרתם אלינו! ב לאחר שנתיים"יהב יהל ורביד שחזרו אלינו מגולת ארה, לכרמל ושביט

  !ומאחלים התאקלמות קלה ומהירה לכל המשפחה

  !ברכת קליטה טובה ונעימה גם לכם,  ברוכים הבאים–לטל ואפרת ביליה שהצטרפו לגרעין 

                                                               

  :הודעות שונות

נשמח כי אנשים . בכוונתנו להוציא עלון שיעסוק בנושא התנדבויות, " כי תצא"פרשת , בעוד שבועיים

  .יספרו לנו או יכתבו לנו על פועלם לעלון זה, מלים'וכן יג, בקיבוץ המתנדבים במקומות שונים

       *****                                                                                                 

  . תתקיים רחצה לילית לנשים22:30 – 21:00בימי רביעי בחודש אוגוסט בין השעות : רחצה לילית לנשים

  .אין צורך בתשלום, בבריכה תהיה מצילה
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 קיטנת נכדים
 

ילדי הקיבוץ , קייטנת נכדים היא פנינה של הקיבוץ. בסיומו של שבוע מדהים רצינו לספר לכם קצת על מה שעברנו

מכירים , הקייטנה תורמת לגיבוש חברתי רב. מארחים את הנכדים בני גילם, לפני המעבר לחטיבה' שסיימו כתה ו

להורים , לסבתות ולסבים, זו קייטנה של כייף למדריכים. רבותחברים חדשים ואוספים בשבוע אינטנסיבי חוויות 

  . ובעיקר לילדים

הספקנו גם לצבוע חולצות ולטבול בבריכה , ביום הראשון היינו עסוקים בעיקר במשחקי הכרות וגיבוש מקסימים

  .בשעות הלילה

 בישלנו - "דת הנכדיםמסע"ומשם המשכנו ל, שהסתיים במשק ילדים, את היום השני פתחנו במשחק מטמון מהנה

 אצל הסבתות והסבים  לארוחת ארבע מפנקתאחר הצהרים הלכנו להתארח בקבוצות. לעצמנו ארוחת צהרים 

  .ולשמוע מהם קצת  על הקיבוץ של פעם 

. חזרנו עייפים ומרוצים בשעות הצהרים, לפנות בוקר יצאנו לטיול זריחה בנחל חוורים אותו הדריכה ורד עברון

  ".קולנוע נכדים"ואת היום קינחנו בסרט ב, שכלל גם משחקי חברה" בית קפה"נו במועדון לחבר אחר הצהרים פתח

 -אפשר ללכת לראות את היצירות שלנו במיגונית של מגרש הטניס ובבית. ביום הרביעי צבענו קירות ומיגונית 

שם חיכה לנו " קפה רלי"בשעות הערב נסענו בטרקטור לשדות ובסיום הסיבוב הגענו ל. תינוקות ופעוטון נרקיס

  . בערב שירה בלתי נשכחכשהערב ירד שרנו וניגנו, פוייקה חם וגם הכנו פיתות

את , את הכביש חצינו בעזרתו האדיבה של אורי יערי.  עם אופניים"מעוז מול עזה"ביום החמישי והאחרון נסענו ל

  .םע לנו בהצלחת היויויענקלה גורן סי,  העבירה ורד עברון המרתקתההדרכה

 אליה הוזמנו הסבים והסבתות וגם ,חזרנו מיוזעים מאד ומרוצים עד הגג והתחלנו בהכנות למסיבת הסיום

מופע קסמים ומופע , חידות וחידות בציורים,שירה,נגינת סקסופון: במסיבה הוצגו כישרונות החבורה. ההורים

  !!! להקת קייטנת נכדים-ן"להקק- ואפילו הקמנו להקה,מצגת,כוסות מיוחד

  

ותודה אישית וענקית לצוות המדריכים , בהזדמנות זו אודה לכל האנשים שסייעו בידנו להצלחת הקייטנה

  :בלעדיהם כל זה לא היה קורה, המדהימים שליוו אותי

  , שהגיעה הישר מהשירות הלאומי והתגייסה בכל המרץ והכוחות-לליאור לנדאו

  , שהיה הקשר הישיר עם הבנים שבחבורה-לאופיר היימן

ובהזדמנות זו נאחל לה שיחרור קל והמשך עשיה , שהשתחררה כמה ימים לפני הקייטנה מהצבא–ולורד עברון 

  .פורה

 פסדר) אלברט(רבקי  ,המשך חופש מהנה ובטוח לכולם
  

 : הוקרא במסיבת הסיום של הקיטנה–תודות 

  !יםליאור וורד היקר,  אופיר– מרכזת קיטנת נכדים ולצוות המקסים –לרבקי החביבה 

ועל כך תודתנו לוועדת חינוך שמתמידה במשימה ', מסורת יפה בקיבוצנו לקיים קיטנת נכדים לבוגרי כתות ו

  .ומעניקה הרבה נחת לסבתות ולסבים שזוכים לארח את נכדיהם ולהנות מהם במשך שבוע שלם

. יה לנכדינו היקריםמשקיע הרבה מרץ ודבק במשימה להעניק חוו, תודה מיוחדת לצוות החביב שמנהל את הקיטנה

בין הנכדים ובין ילדי הקיבוץ נוצרו הכרויות .  אין רגע דל–מגוון גדול של פעילויות מסביב לשעון , יש הרבה אקשן

  .וזה חשוב ומבורך

על זמן איכות ועל הזכרונות הטובים שנכדינו לוקחים איתם , אנחנו מודים לכם צוות חביב מקרב לב על תרומתכם

    !םהיו ברוכי. הביתה

 שרה בלס                                                 
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 מילות תודה

  ,ברצוננו להביע תודה ענקית על שבוע נפלא

  .שבוע עם הרבה פעילויות מגוונות והמון המון השקעה

  . נהנו מאד וחזרו עם הרבה חוויות– אלון ולירון –התאומים שלנו 

  .ורד עברון וכמובן לקיבוץ סעד, יאור לנדאול, אופיר הימן, י פסדרקאז תודה לרב

 )בלס(מוטי ופזית שניר 

 

  !כל הכבוד למדריכים של קייטנת הנכדים

הסבים , הנכדים שלנו ואנו. הכל היה מאד מוצלח. אין לי מילים לתאר איך עבר השבוע של הקייטנה

ואחרי כל פעולה , אד נחמדיםהמדריכים היו מ, כל התכניות היו מאד מוצלחות .והסבתות נהנינו יחד איתם

  .חזרו הנכדים שמחים וחיכו ליום המחרת לתכנית הבאה

 לפנות בוקר 2:30- יצאו לדרכם ב, ביום שלישי הם קמו מוקדם. התחברה עם כל הילדים, נכדתי, נטע

אבל , בצהריים חזרו הביתה. בוקר ולעוד מקומות-כדי לראות את זריחת השמש והמשיכו לשדה, לדרום

  ...שלא הצליחו להרדם, ך מרוציםהיו כל כ

  . ביום חמישי התקיימה מסיבת הסיום והילדים הציגו את כל כשרונותיהם

בראשם ,  וכאן המקום להודות למדריכים–מלאה בתכניות נהדרות , קייטנת הנכדים היתה חמישה ימים

  .ורד וליאור, לאופירו, רבקי פסדר

  !נהנומאד  השתתפו בקייטנות הנכדים עד כה וכולם שמונה נכדים שלי - אצלי אין יותר קיטנת נכדים 

 . אינס אריאל–ועוד פעם תודה רבה 
  

 של הקיבוץ הדתי' מחנה כתה ט

 6- ל התחלקנו .הרחוק לצפון שעות הגענו 4 ממושכת של ואחר נסיעה  ,מהקיבוץ   יצאנו בבוקר שני  ביום

ומיד לאחר  במשחקי הכרות פתחנו את המחנה .קבוצה בכל ילדים 15 ,הקיבוצים בין קבוצות מעורבות

 הבנייה של .שלמדנו שם קשרים באמצעות) ענפי איקליפטוס(מסנאדות  בתים  התחלנו לבנות מכן

 20.40 של   בבניאס אבובים ואומגה בגובה ביום השלישי עשינו .יומיים ארכה  הבתים

 איתם קיאקים ושטנו  ביום האחרון בנינו .אך מאוד מהנה מפחיד קצת  היה,מטר

מטעם   המחנה רכז ,ספקטור וגד) הקיבוץ הדתי רכז(בן יעקב  עם רזי שיחת סיכום לנו  התהי כ"אחו ,דןביר

 .דרכנו חזרה לקיבוץ את  והתחלנו,ודרומי  צפוני  , אוטובוסים2-ל התחלקנו כ"אח ).הקיבוץ הדתי

 .מרוצים ךלקיבוץ עיפים א  שעות הגענו5של  נסיעה יאחר
  

  .מפנקות יפרה אותנו בפיצות'ב שצ אחיטו ברצוננו להודות למיכל

  'ט כיתה

 . בחדר האוכל–" לה'מידע"אפשר לראות תמונות מן המחנה ב. ב.נ

 

 הודעה

בימי שני בשעה , הרך-במהלך חודש אוגוסט תתקיים בספריית הילדים שעת סיפור לילדי הגיל: שעת סיפור

  !ובואו ותהנ. אפרת שלומי: והשבוע, בכל שבוע מספר הורה אחר. 17:30
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  ליהודית ויעקב מוסנזון

  ולכל המשפחה

  מזל טוב מקרב לב

  ד"לחתונת בנם של תמר ואהרן ברח

  ל חני"נועם עב

    

  ליהודית וחיים אפשטיין

  ולכל המשפחה

  ברכת מזל טוב לבבית

  לנישואי בתם של אורנה ורון

 ל יהודה עשהאל"שני עב

  לרחל כהן

  הולכל המשפח

  מזל טוב מקרב לב

  לחתונת בנם שלח נועה ובני לאו

 ל תאנה"ידידיה עב

  לפרלה וניסים דדון

  ולכל המשפחה

  מזל טוב מקרב לב

  אל-המצווה של הנכד נועם-לבר

 בנם של זוהר ואורי

  למרים ויוסף צרפתי

  ולכל המשפחה

  מזל טוב מקרב לב

  להולדת הנכדים

 בן ובת לעמיר וסיגל צרפתי

 
 !? המלצה- עם הילדים טיול לצפון

 

עובדה שכמעט כולם  . שום היסוס למשפחת האוקסימורוןהייתי מצרף בלי" חופשה משפחתית"המושג את 

  .יב על כך בהמשךחואולי אר...בביתאמיתית ם יום אחד לחופשה ישומר

ד נשארו ללא שער ם שעו מסלולי חינם במקומות הבודדיבסימן לצאת לצפון , כמה מפתיע,השנה החלטנו

  ).לא ליפול על שבוע שרבי כמו שלנוכמובן צריך גם מזל ( ממליץ בחום  ואני,יהיחוצץ לגב

את התחלנו ם באחת מהתחנות שבכביש שש ורק אז  ועצירה נוספת לקרטיבירהיארוחת בוקר מהב פתחנו

  . לקיבוץ ניר דודסמוךבעמק בית שאן נחל הקיבוצים דרכנו אל 

בהמשך ם ו נגד הזרנושט! ולילדים הקטנים חובה מצופים) תודות להמל(ד באבובים מומלץ מאוד להצטיי

 ומהנה ואם קצת המסלול קל . הזרםהתגלשו בכיווןיש מנהרות מצינורות גדולים שדרכם הילדים 

  . אפשר לחזור ברגל לנקודת ההתחלה, בעיקר מהילדים שנעלמים כל רגעעמתעייפים ורוצים להירג

חת מבריכות הקצינים המצויות ברמת הגולן שם כמובן שוב הכנו לאהמשכנו צפונה אחרי ארוחת צהרים 

ומשם  )ל" ז זה מתחיל להזכיר את המערכון של דודו טופז, אוכלבנושאיותר לא ארחיב , זהו (ארוחת הערב

 ובפרט המזגן זה הזמן להודות להם על הבית .)משפחת שילר(של חברים  לאלוני הבשן לקמפינג אצל חברים

  ...השתדלנו להשאיר אותו שלםשבאמת . ועל הסובלנות שהם יגלו כשהם יחזרו הביתה ,שהעמידו לרשותנו

 אבניםהרבה ודגים  , סרטניםגשנובדרך פ.  שעות בערך4 שאורךמסלול מים מוצל  - למחרת נסענו לזאכי

לץ להשאיר  אם יוצאים עם שני רכבים מומ.במקל כדי להתקדםיש כאלה שנעזרו  .מחליקות בקרקעית

חמישים  ,ביום השלישי קינחנו בירדן . אחרת צריך לעשות את כל הדרך חזרה ברגל,אחד לסוף המסלול

את  .טרזןהילה שלנו בנהר העדפנו בשיטת  את הטב.ת קאנווסירבשייט  -" רוב רוי" ל,אחרי הכניסהמטר 

   .בר בלי להרגישהמים נעימים והזמן ע.  בזהירות מטההובלנוהילדים 

. צבים הכי מעצבנים שיכולים להיות זו הזדמנות גם לחנך את הילדים שלך ביותר סובלנות במהטיול

חשיפת שיניים  .מזהים את מגבלת עוצמת הדציבלים שיש לדבר אליהם והם מנצלים זאת לטובתםהילדים 

  .ת את העבודהועם נהימה קלה יכולה לעש

  ....)אפשר אחד ,טוב( לכו על זה ואל תשאירו את הילדים בבית: לסיכום

 קובי אברהם

  

 

   מקרב הלבמזל טוב

  לחנה גולדשמידט

  ולכל המשפחה

 להולדת הנין דוד
  מכמן  לשירה ולעודד  בן

 כמןנכד לברוריה ולדן מ
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 זה נהנה וזה אינו חסר: מעלים בקודש ואין מורידין או
  

ורוב חברי , היה המנהג" חיפאים"י " שנה ע65 –אבל לעניות דעתי מנהג ששונה לפני כ , לא אכנס לעוביין של הלכות

, יותר מזה. וגם לא במקרה רוב הקהילות במדינה ובקיבוץ הדתי נוהגים כך, סעד שהתקבצו לקהילתנו נהגו כמותו

כי , לא הייתי שולח את החפצים בברכה למניין אחר, אם הייתי בין המתנגדים לברכת הכהנים בימות החולגם 

  .כנס מניין"נראה לי שלא יישאר בביה

ומי שדואג שיכשל חלילה , גם אם התפילה תסתיים דקה מאוחר, קשה להבין מי לא רוצה שיברכו אותו בכל יום

ובסופו של דבר שנחיה בקהילה , ובא לציון גואל,  ולא שינויחזרה למנהגה  זו תהי–בביטולו של מנהג שדוחה הלכה 

  .משופעת בברכות

 מיקי פרוכטר
  

 תגובה

  :אני מביטה על הכיוון שלקחה ועדת דת ובלבי כמה תמיהות

ב ועוד "שבכל שנותיו של הקיבוץ כמניין ס?  מה אומרת לנו הועדה– בנוגע לברכת כהנים בשחרית של ימי חול -

ובכך פתאום חשוב לשנות נוהג ? הם נהגו שלא בסדר,  בו חיו וחיים אנשים טובים ושומרי מצוות בקיבוצנו,אחת

  ...חכמים היזהרו בדבריכם?  אנשים חיים וגם כאלה שאינם בין החייםהסכמה עם מנהגם של-להביע אי

 –ים לצמצם את הגיל של הילדים היו פניות של חברים ולכן רוצ,  ובנוגע לילדים העוברים לפני התיבה בלילות שבת-

שנהנו מכל רגע שהילדים , ואני ביניהם, לא היו פניות של חברים אחרים". רק נערים הסמוכים לבר מצווה"

דווקא משום שאני באה ממורשת ספרדית בה נהוג . עברו ברהיטות לפני התיבה', לקראת ג' עדיין בכיתה ב, הקטנים

,  באותו גיל ממשוערביתם לשלוח אותו לעבור לפני העמוד בקבלת שבת וג, להעלות למפטיר ילד שיודע לקרוא

גירסא "המרגיל ילדים לשמש שליחי ציבור וזאת תהייה בהמשך ה, נהניתי לראות את השינוי המבורך הזה

צריך רק לוודא שהילד לא רק שיודע לקרוא ולנגן אלא אף מבין היטב את מה ? למה להגביל. שלהם" דינקותא

  .שהוא אומר

הרי הוא זה המוביל את ? מה עם חופש הבחירה של החזן.  ובנוגע לבקשה להרבות בניגון בתפילת ליל שבת-

ורבים הם החזנים המתחשבים בכך שבקיץ כאשר תפילת ערבית מאוחרת הם ממעטים במזמורים ואילו , התפילה

שכן הוא , אותו החזן עצמו מסוגל לזה וגם לזה ובכך גדולתו, בחורף כשהערב עוד ארוך לפנינו הם מוסיפים מנגינות

  . הציבור ולתפילה שתתקבלקשוב לרחשי לב

  .דבריי נכתבים ברוח טובה וככאלה אני מקווה שיתקבלו

   שושנה עברון, שבת שלום
  

 הבהרה על הודעת ועדת דת בקשר לברכת כהנים

אנחנו שמחים שנַתנו חומר רעיוני לדיונים השבוע בענין רצונם של הרבה חברים להוסיף ברכת כהנים לתפילת 

ברור לנו כי בהיות מסתיגים ההצעה . נכתב שרק אם אין מסתיגים נחדש את המנהג: אולם לשם חידוד. שחרית

סוף סוף נתנו לי , אחרי שלוש שנים בועדה" (תקנות בית הכנסת"או באמצעות תיקון : חייב לבא להכרעת הציבור

עיף בפני עצמו או בס, )כי יש דברים רבים שהגדרות נפרצו בהם, ונראה כי נעבור עליהן ונחדשם. לעיין בתקנות

  .באסיפה

  

-ונשמח שחברים יכינו להם ארוחת ערב בימים שלישי, בשבוע הבא משפחת הרב ארי ונעמה וילדיהם מגיעים לקבוץ

 ).3506לפנות לחנוש (חמישי וכן יזמינו אותם לארוחות השבת -רביעי 

 חנוש בשם ועדת דת
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 שלום וברכות, לכל משתתפי תפילת הילדים

 

   : הןתהמשימות הנכללות בתורנו .ברצוננו ליצור תורנות מסודרת בה יטלו חלק המשתתפים בתפילה 

  .איסוף ושטיפת הכוסיות. 1

 יחד עם שאר המפות לארון השירות -כביסתן והחזרתן מקופלות, ק"איסוף המפות המלוכלכות במוצש. 2

  ) הכנסת-מטלה זו הינה זמנית וייתכן שבקרוב תעבור לאחראית על נקיון בית. (בשירותי הגברים

 -הרשימה תתלה על דלת בית. אנא הרשמו אצל רננה יערי, במידה והנכם מוכנים להשתתף בתורנות

   .המדרש וכל אחד יהיה אחראי לתורו

  :כמו כן נבקש

   .כסדרם, ספסלים למקומםעם סיום התפילה החזירו כסאות ו,  המדרש- כך גם בבית- כמו בבית

  .אנא החזירו אותם למקומם עם סיומה, ספרים לעיון בזמן התפילה, ילדכם  אתם או, במידה והוצאתם

ספרי הילדים המאוירים , נולצער.  המדרש-ספרים המוצבים בביתאנו שמחים על השימוש ב, ובאותו ענין

נשמח אם ימצאו . שאיננו עומדים בו והם נשלחו לתיקון כבר מספר פעמים בקצבמתרפטים ומתבלים 

  )בבית או דרך הכריכיה. (מתנדבים גם לטיפול בספרים אלו

  ,תודה על שיתוף הפעולה

  רננה יערי ורונית ברט

                                                          

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

  

  

  

  ..."רא אל אלוהיךקום ק" 

  

  סליחות
  

  חודש אלול בפתח וכמדי שנה נתחיל באמירת 

  .סליחות בנוסח הספרדים ועדות המזרח 

  ,כולם מוזמנים ביום חמישי בלילה

  .00:20בבית הכנסת של החטיבה בשעה ,  לחודש אלול' ב

  שני וחמישי, ש"מוצ: מדי שבוע יתקיימו הסליחות בימים

 .בשעה זו

 לא 17/8 – 3/8בין התאריכים 

  .יהיה רופא במרפאת השיניים

  :במקרים דחופים ניתן לפנות ל

 – אביטל –עזה -מרפאת כפר

050-6492875  

 –מרפאת מכבי דנט בנתיבות 

073-2816700  

 .יעל

  חן-לנעם אבן

  משתתפים באבלך

 ל" זחן- אבןיפה במות אמך
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 ?מאסיפת החברים ומה עוד בדרך 
  

והייתה בסימן , שנערכה הפעם במועדון לחבר, התכנס ציבור נכבד ויקר לאסיפת קיץ, ביום רביעי השבוע

  .ופארים של קיץ להנאת כולם'שהכין לבאים צ, ענף המזון

  

  :ובה הציג בני גינזברג את הרכב צוות ליווי הרב החדש בהרכב, האסיפה החלה כאסיפת מתיישבים

וכן תרצה אורן ומתניה , מיכל אחיטוב נציגת וועדת חינוך, חנוש נציגת וועדת דת, יצחק שלומי מרכז הצוות

  .רפל

היה גם מי שטען שהצוות , והממשק בינו לבין וועדת דת, השאלות עסקו בעיקר בתחום האחריות של הצוות

וכולנו מאחלים לו , וב קולות גדולסוף דבר הצוות נבחר בר. גדול מידי ועדיף צוות קטן וקומפקטי יותר 

  .ולרב הצלחה בתפקידם

  

  :בהמשך החליפה האסיפה כובעים והפכה לאסיפת חברים ובה

האסיפה קבלה את המלצת המזכירות להתחיל בדיונים לקראת ההצבעה המחייבת על מודל השינוי רק 

  .2011 לאמצע שנת וכמשתמע מכך הוארכה תקופת הניסיון בה אנחנו נמצאים עד, 2011בתחילת שנת 

 הדוח משקף גידול בפעילות וברווחיות הענף על שלוחותיו –אבי הלפרין ואירית מסרו דוח על ענף המזון 

נמסרו לציבור דגשים על פעילות . ראוי לציון ענף הקייטרינג גדל באופן מאד מרשים. השונות באופן קבוע

נשמעו הערות על איכות ירקות . ואשר לו מגיעים הכתרים, ועל הצוות המסור שעובד בו, כל אגף בענף

ואני מקווה ובטוח שההערות תגענה לעוסקים , ועל רעש הילדים בחדר האוכל, ופירות מפעם לפעם

  .במלאכה

  

  :אסיפות קרובות

חוברת הסיעוד שכבר נדונה בשני ערבי =  תתקיים אסיפה שתעסוק בסעד בסעד 16.8באלול ' ביום שני ו

  .הסברה

, )כולל סיפן (הן של המשק ,   תתקיים אסיפה שבה יימסרו דוחות חצי שנתיים25.8באלול ' ום רביעי טובי

  .והן של הקהילה

ביחד עם אייל הראל מחברת ,  נקיים ערב הסברה בתחום הפנסיה10.8באב ' ל'  ביום ג–בשבוע הקרוב 

  . גדול ככל האפשר יגיע לערב זהחשוב לנו מאד שציבור. תמורה שמלווה אותנו בניהול התחום הפנסיוני

 ט"בוקי בר

 

  לערב מהנה לכבוד סיכום עונות ) ונשותיהם(ש "ביום חמישי שעבר יצאו עובדי הגד
  .קטיף היבולים והתחלות הזריעה החדשה, א"תפו, הגזר

  
משם נסענו לראות הופעה של להקת , את הערב פתחנו בארוחת ערב בראשון לציון

  .פו העתיקהבבית מיומנה בי" מיומנה"
  

  ,דאג לארגן ערב מהנה שכזה לכל מי שתודה רבהזאת ההזדמנות לומר 
  

  ".ש סעד"גד"ולאלה שמנצחים על כל המערכת הזאת שנקראת 
  

  .תודה רבה על ערב נפלא, שוב
  

  .זיו ורננה יערי
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 משולחנו של מנהל הקהילה

  רחבה מרחיבה את הלב

כפי שכתב רמי בשבוע .  אחרי המתנה לאבני אקרשטיין שהגיעו מן המפעל, רחבת בית הכנסת ממשיכה להיבנות

על ( ּוְזֵקנֹות ְזֵקִנים ֵיְׁשבּו  עֹד"אנו מקווים שאכן תשמש מקום מפגש לפני ואחרי התפילה ויקויים בנו ש, שעבר

. )על אבניה( ְמַׂשֲחִקים ִויָלדֹות ְיָלִדים ִיָּמְלאּוו .…ָיִמים ֵמרֹב ְּבָידֹו ִמְׁשַעְנּתֹו ְוִאיׁש )תוכננים ספסליםמ,  כן-ספסליה

  ".שבעתיים כאור החמה"נבטיחו שאורה יהיה , ואם משהו דואג שמא יהיה חשוך מדי

  .  מתבקשים לבוא אלי- קצת לפני ראש השנה, מתנדבים לארגון טקס חנוכת הרחבה

  

  מועדון לחבר

ה אף הצליחה להקטין את העלות השנתית של 'חייצ.  ה'המועדון מתוחזק בנאמנות וביסודיות על ידי חייצ

יש לזכור שישנו בלאי לא קטן , עם זאת. הפעלתו על ידי מתן שרות לימי עיון וסדנאות שונות המתקיימות בסעד

לעיתים . ועוד, עלות המיזוג המרכזי, שם בקביעותישנה עלות לא מעטה של מוצרי המזון המצויים , של ציוד

  . ומשתמשים במועדון גם למטרות שאינו ערוך אליהם כלל, נשכחת מטרתו העיקרית כמועדון ציבורי לחבר

  , וקבלה החלטה להגדיר באופן ברור יותר את אופני  השימוש במועדון, הנהלת הקהילה נדרשה לדיון בנושא

, כללית.  תקווה שפנינה מושקעת זו תוכל להמשיך ולשרתנו עוד שנים רבות מתוך, ועוד, עלות השימוש בו

 ,שימוש לאירועים פרטיים של חברים ותושבים.  ולפעילות תרבותית ימשיך כשהיה, לוועדות, השימוש לציבור

 ,וץהזמנות פרטיות מבח, וכן חוגים המאורגנים באופן פרטי, שימוש חוזר ונשנה. יהיה פטור מתשלום פעם בשנה

הנוהל המפורט יפורסם .  ועוד,נוער במועדון ללא נוכחות מבוגר-לא תותר פעילות  בני. יחוייבו בתשלום מסויים

  .  בקרובבנפרד

  

  עבר הווה ועתיד משמשים בערבוביה

כאשר מימין ומשמאל זרוקים שיחים , חפירות היסודות וסרטי הסימון, בעודי מסתובב בינות לדשאים היבשים

איני יכול שלא להיזכר באיש אשר לו מניות רבות יותר מכולנו בהפיכת , ושאריות גזם וחישוף, ינוייבשים לפני פ

כל אחד מאנשי הנוי שהרי ?  לו היה רואהמה היה אומר.  קיבוס נוחו עדן,עדן של צמחיה ונוי -סעד לגן

  .נוכח מראות היום, יותרמתייסר ייסורים גדולים ב, וגידול, צמיחה,  בפיתוחמרצו וכוחושהשקיע , לדורותיהם

ותוחזר עטרה ליושנה , זהו קלקול על מנת לתקן, ויודעים שבסופו של דבר, אנחנו מאמינים בני מאמינים

  . באמצעות צוות הנוי המסור שלנו

 , לכיוון המרפאהאוכל- על הדשא של חדר,ל"לקיבוס זפינת זיכרון קטנה , אין סמלי יותר מלהקים בימים אלה

  .  שעתיד להיותטובותפילה ותקווה ל, בבחינת זיכרון של מה שהיה, ת הנוי צוושיזם כפי 

  

  חילופי גברי

לזכות אלי נזקפים לא . עבר אלי סימון לעבוד במוסך, כיד ימינו של דותן, לאחר שנתיים של עבודה באינסטלציה

ה הרכבת מדי המים הישל הענף הפרוייקט הגדול והמרכזי . מעט תיקוני תקלות והתמודדויות עם אתגרי הענף

נכנס לענף , במקום אלי.  ישן-והצלחה בענף החדש, תודה בשם כולנו לאלי.  לדירות החברים שכמעט הסתיים

איחולי הצלחה .  תאפשר לדותן לצאת לעבודת חוץש, אשר מתוכנן לקבל אחריות הולכת וגדלה, יואל עברון

  . אך בזמן קצר יחסית, על שתי רגלים, ותקווה שהתלמיד ילמד מן המורה  את כל התורה, ליואל

  

  חילופי נשי

ומעבירה את השרביט , מסיימת את תפקידה, שהייתה מקשרת בנות השירות הלאומי השוהות בסעדקרן רועי 

הם שתדע לסייע ולהיות אוזן ומאחלים לש,  בעול במשך כמה שניםל הנשיאהאנו מודים לקרן ע. הם קבלןלש

 בחינוך הבלתי 3,  בנות בחברת הנוער4המתוכננת לסעד מונה . ל.קבוצת בנות הש. קשבת לבנות השרות הלאומי

  . קומונרית1,  בגיל הרך1,  במשפחתון2,  פורמלי ומשק חי
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  מ שר הביטחון"מ

בינתיים בפועל ימלא את מקומו יואב פרנקל . ונאחל לו הנאה מרובה, ל"חואורי נוסע לשבועיים ומחצה ל

  ) .  על–בניה נשאר אחראי . (ולביטחון שוטף, בכל מה שקשור לשמירה )מהגרעין(

  

  האוטו שלנו גדול ולבן

ה עלויות התפעול של רכב בסדר גודל כז.  הולכת ומזדקנת,  נוסעים9המסיעה עד , הטויוטה הישנה והטובה שלנו

.  הרכב עצמו עומד שעות רבות  משועמם בחנייה.  מכוסות רק אם באמת משמש לנסיעת אנשים באופן אינטנסיבי

הובאה הצעה ) סדר גודל של רבע מליון שקל(מכיוון שרכישת רכב אוטומטי חדש ואמין כמו זה הינה יקרה ביותר 

 ,סוכם בדיון).  מקומות7(ניים שלנו סתפק בארבעת רכבי הביונ , הוא יימכרהחגיםשאחרי  ,להנהלת הקהילה

הביניים -שרכבי, עבור משפחות גדולות, מבוסס על שכירות  לחופש הגדול והחגים, שבמקביל יוצע פיתרון מתאים

  .  לא מספקים להם מענה הולם

  

  כתבנו לעניני פלילים

 עורר את חשדה של אחת הלה. הסתובב אורח בלתי קרוא לבוש בגדי שבת,  בשעות הצהריים, בשבת לפני שבועיים

כנראה , ויחד איתו נעלמו כלא היו, האורח לרגע נעלם כלא היה, מן הון להון .תפה בכך את בעלהיהחברות אשר ש

ואפשר להשאיר את הכסף , אשר חשבו שזה קיבוץ, יצויין שבבית גרו אורחים. מהבית שלידו נראה,  1,200₪

  . חד יכול רק לתאר כל א- את עוגמת הנפש. בארנק על השולחן הפנימי

   - לקח והיסק נדרשים

  . וגם בקיבוץ ,גנבים פועלים גם בשבת  .א

ה האלה 'החבר. כדי לבדוק בלי להשתהות,  להפנות שימת לב חברים במקוםחשוב - שהו חשוד יאם ראית מ  .ב

 . הם אלופי ההתחמקות 
  

  בחדר הכושר, ומעט מדי עושר, הרבה אושר

- למעלה מ(קבוצה גדולה מאד של  חברים ותושבים נהנית פעילותו , נהאוירה מה. חדר הכושר מתפקד באופן יציב

  . וכמות צומחת לאיטה  של מנויי חוץ). 120

ומסתכם לאחר מחצית , הגרעון הולך וגדל. עלות הפעלת המקום לא מכוסה על ידי תשלומי המשתתפים, עם זאת

ל מאוגוסט יועלו מחירי המנוי החודשי ב  הח.  אין ברירה אלא להעלות מחירי מנוי.  השנה בעשרות אלפי שקלים

, נשמח לניצול יעיל עוד יותר של המקום. דף מפורט ישלח בקרוב לציבור .  תלוי לפי סוג המנוי, לחודש  ₪ 10-20

  ! קורא לך " צעד בסעד.  "והצטרפות  למועדון הבריאות הייחודי שלנו

  

פרטים  . 16/8, אלול' ה ביום שני ו" תתקיים אי, אסיפת החברים  על נושא סיעוד ורווחה בסעד-"סעד בסעד"

  . בהמשך

   שלומי עפר,שבת שלום                

  

  

  

  "מדברים שינוי עושים שינוי:  "תזכורת לצעירים

בהשתתפות ,  במועדון לחבר מפגש לכל מי שהשתחרר ועומד להשתחרר21:30-במוצאי שבת פרשת ראה ב

  .ש"ועדת קליטה וחומ, א"מש, מנהל הקהילה


