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 חגית קאופמן–ית השבת אחות תורנ

  ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  5.09  טלית/זמן תפילין   16.35   הדלקת נרות

  8.41  ש"סוף זמן ק  16.45 '       ב14.00' א   מנחה

   16.50←16.53  שקיעה     ושיעורערבית 

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

       8.30   'שחרית ב

  16.40  וערבית מנחה  11.30   קידוש

  17.11  צאת הכוכבים  16:25,  13.30,  12.30  מנחה 

  20.10  ערבית  17:00  'דור לדור'לימוד 

      16.50   שיעור הרב ארי

  7.30  שחרית נוער  17.30   צאת השבת
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  האקטואלית המציאות אל מולהבטחה וייעוד 

  

  

בכולם   נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמדתניסיונועשרה ": אומרת ג/מסכת אבות פרק ההמשנה ב

סיונות שנתנסה י מפרטת מהם עשרת הנתורה אין ה." של אברהם אבינו עליו השלוםוחיבתלהודיע כמה 

והאלוקים ניסה "נאמר בפירוש התורה מספרת לנו רק על ניסיון עקידת יצחק שעליו , הם אברהם אבינוב

מי שמונה את קניית ויש , ניסיונותה עשרת את יםפרשני המשנה כל אחד בדרכו מונו  ל"חז, "את אברהם

   ? ניסיון יש כאןאיזה ונשאלת השאלה .כניסיון העשירי  שהתנסה בו אברהםהמכפלה מערת 

פרק מעט  מעפרון החיתי כמערת המכפלה התורה מקדישה לתיאור המשא ומתן לקניית ,שלא כדרכה

למה  .' וכו נוףיתיאור, תיאורי סביבה:כגוןו את הפרטים נבדרך כלל התורה מקצרת וחוסכת מאית.שלם

  )ג"ם בראשית כ"המלבי (? כאן בסיפור קניית המערה מאריכה התורה בפרטיםאדווק

  :לתופעה יוצאת דופן זו סברים  נביא שלושה ה

' קניית מערת המכפלה מסמלת את ראשית ההתנחלות בארץ ישראל ותחילת מימוש הבטחת ה  – א

  .)בראשית רבה" (לזרעך אתן את הארץ הזאת" לאברהם 

  .)ג"ן בפירושו לתורה בראשית כ"הרמב(בין הגויים של אברהם  וייעודו  להראות את גדולתו–ב 

 ענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושיםכי רצה להודי -ג

  .)ן שם"הרמב(

עמידת ב כי כחווינ,המערה מעפרון מתן לקנייתו  המשאתיאור שלביב אם נעיין היטב בפרשה ו,ואולם

ן "אין כל סימן לתחילת הגשמת היעודים הנפלאים כפי שמתאר אותם הרמב, אברהם אבינו לפני בני חת

 לקבור בה את היקר לו עומד ומתחנן לפיסת אדמה:גר בארץ לא לוכאברהם מוצג בסיפור . ופרשנים אחרים

  .שותפתו לחיים ולדרך שבה בחר ללכת, מכל את אשתו שרה

 המאמין הגדול ומפיץ אמונת ,בעת צרתו עומד אברהם-אלא להיפך, אין כאן כל הגשמה של מלכות ואדנות

ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את "טחות האל במוש היקום ממוב,  לפני שוקת שבורה,אל בעולם

 לקבור , אחוזת קבר לוחנן בפני אדוני הארץ למכורת ומ' בחיר ה עומד אברהם,"כל ארץ כנען לאחוזת עולם

  .את אשתו היקרה

 כפי שאנו  בשפתיובו את המתרחש בללא ביטא, לא מרד', תו בהנ לא פקפק אברהם באמו-  זאתובכל

אלא המשיך בסבלנות ובהתמדה לנהל את המשא ומתן לרכישת אחוזת , נים אחריםימכירים אצל מאמ

ואברהם אבינו המאמין הגדול , ל בקנית המערה ניסיון גדול" ולכן ראו חז.הקבר כאילו אין הבטחות בידו

   :רשותיהםדל ב"וכך מנסחים זאת חז ! עמד בו בגדול

 ועכשיו לא ,ה לתת לו ולזרעו את הארץ עד עולם"שהבטיחו הקב,  של אברהם אבינוונותענוותבוא וראה 

ולא עוד אלא שלא , ה ולא קרא תגר"ולא הרהר אחר מידותיו של הקב, מצא קבורה אלא בדמים מרובים

, אתה השפלת עצמך: ה"אמר לו הקב, "גר ותושב אנכי עמכם: "שנאמר, דיבר עם יושבי הארץ אלא בענווה

  .)מדרש הגדול ("ך שאני אשימך אדון ונשיא עליהםחיי

 מאז העלייה התיישבותו המחודשת של עם ישראל בארצוגם , ואולי יש כאן מעשה אבות סימן לבנים

 האם נעמוד גם - מתנסים להיבדקהאם גם אנו כמו אברהם , מלווה בקשיים עצומיםנו יהראשונה ועד ימ

  ! ?אנו בניסיון 

 

 .חגית לנדסמן
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 גודחיבוק דב מבנק א
  

עוד לבנה מחומת הקיבוץ  ... בעיני אוכל הקיבוצי המסורתי התקיים מחזה סוריאליסטירהשבוע בחד

יכולה לתאר טוב יותר את המהפך השורה אין . הקיבוץ לעולם החיצון וחושפת את חברי ,הולכת ומתנפצת

  אני כמעט בטוח ...."י הרכב משוו75%הלוואה לרכישת רכב משומש עד  " : מאשרשעובר הקיבוץ 

  ..."קיבוץעוזב הבלדה ל" ברקע את השיר ששמעתי

  

נאה  קישהחיים בסעד נפלאים ומעורר רק הוכיח ,ש"או פעולת שורה בעו,רה חוסר בהירות סביב עמלת שו

ש ללא " הפטורים מעמלות וריבית בגין הזכות בעו,ההטבות המפליגות .הבורגניצוות הבנקאי מצד הגם 

ניסיתי להבין למה ...'הקטשניסיתי למצוא את . רב משתתפיםליטים את היתרון בחוזה קיבוצי ספק מב

  ? הבנק מחבק אותנו בפרווה נעימה

   ! לא יודע-? חיבוק דב

 .ותי במשך שנים ולסגור איתו חשבון הבנק שלי עשק אלמהשאני הולך לברר אבל אני יודע 

 .קובי אברהם

 ...היו גם ימים אחריםו

  :א"בחודש חשוון תשמסופר על דיון בנושא זה שהתקיים , על תקופת נתניהל "זערכה שרה המל בחוברת ש

היו . שמצוי אצל כמה מחברינו" הכסף הפרטי"היו ויכוחים סוערים על עניין . אמש היתה אסיפה" 

  ."לעקור את העניין הזה לגמרי מן השורש, אך לפי דרישת החברים סיכמו בהחלטה, דעות-הרבה חילוקי

  :כ אומר"ואח, א מסביר חבר את נושאר הכסף הפרטי מכל הצדדים"בעלון של חודש ניסן תש

בכך שידענו לשמור על עקרונות הקבוצה היסודיים , עד עכשו היתה קבוצתנו נבדלת משאר הקבוצות"

-  אנו מתקרבים למצב בו חלק מן החברים מספקים את צרכיהם על-והיום. ועל זה היתה גאוותנו, ביותר

ומבלי . דול יכול להתפתח דבר ג-מדבר קטן...דבר שיתר החברים אינם יכולים לעשות, ידי עזרה מן החוץ

  ..."חוץ- נעמוד לפני מצב שחלק מן החברים יקנא באותם חברים הנעזרים במקורות–שנרגיש 

 ...צא ולמד על שינויי הדורות

  

 הודעות

  :מהקיבוץ הדתי נמסר

, ד" שנה לתנועת הקבה75 שידור חוזר של תכנית 20:00יועבר בערוץ הראשון בשעה , חיי שרה' ש פר"במוצ

 .ות המאה לתנועה הקיבוציתוזאת במסגרת חגיג
  ! מוזמנים לצפות

  

  :מוועדת חינוך נמסר

 ).בית כנסת חטיבה( יתקיים חצי שעה לפני צאת שבת במועדונית "מדור לדור" בית מדרש ,החל מהשבת
  !מחכים לכולכם   .17:30צאת שבת  , 17:00 -בית מדרש  , 16:25 - תפילת מנחה -השבת 

  

  :הודעת המערכת

את החומר ניקח מן .  מראשית הקיבוץ וגם מן ההמשך– פינה של זכרונות חברים מהעבר בכוונתנו לפתוח

נשמח גם אם ירצה מי מכם להעלות זכרונות על . כמובן נבקש רשות של החבר או החברה לפרסם- הארכיון

  .הכתב ולהעבירם אלינו
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 )?(הכן גינתך לחורף 

  

מקסימום אפשר לכנות את התקופה ... בינתיים השרב שולט ברמה, לא ברור מתי החורף יגיע, טוב

הדשאים שלנו כבר מזמן , בכל מקרה ").שלהי דקייטא קשיא מקייטא "- וכידוע" (שלהי הקיץ"הנוכחית 

לנו מתגעגעים לקצת ירוק את חלקם הניכר של השיחים עקרו לטובת פרוייקט המיגון וכו, צהובים

  ...בעיניים

  

כי הבתים (שם אין עבודות מיגון , ז"יאז אפשרות ראשונה היא להסתובב בין הבתים הכתומים של שיכון 

  .הדשאים מחייכים והשיחים פורחים, ")בילט אין"ד "נבנו עם ממ

 ככתוב ... קצתותה אשמחול, הים הקטנה שלנו לפני או בצידי הבית- אפשרות שניה היא לדאוג לחלקת הא

  ".החבר יטפח את גינתו ":בתקנון הקיבוץ

כדאי להגזים בתפילות לגשמי  (וגם עכשיו לא צריך להגזים, נכון שבקיץ כולנו נמנענו מהשקיות תכופות

קצת , לפני שנתחיל בעבודת האדמהאז . אבל אפשר בהחלט לנצל עודפי מים בבית לטובת העניין, )ברכה

  :יםמה עודפי טיפים בעניין

! לא לשפוך לכיור? נכון,  מים קצת ובכל אחת מהן נשארויש שש כוסות על השולחן? רוחת ערבסיימתם א

  . את העציץ הקרובולהשקות בהן, ת כל השאריות זו לזולחבר א

 אל תתנו למים ? גם אצלכם.עד שיגיעו המים החמים" על ריק"לפני מקלחת נהוג אצלנו לפתוח את הברז 

  .סה תתמלא בקלות מהמים הללו גיגית כבי!הללו לרדת לטמיון

  !הישר לגינה??? מה עשיתם עם המים שנשארו משבוע שעבר? ממלאים את המיחם לפני שבת

  ...בטוחה שתצליחו למצוא עוד עודפים לטובת הגינה שלכם... ועוד כהנה וכהנה

  

  ... ורוד, צהוב, וםאד, סגול, דמיינו אותה בירוק. צאו החוצה אל הגינה והביטו בה.  קדימה-ועכשיו

כדי שהצמח , אך השתילה או הזריעה צריכות להתבצע כבר עכשיו, רוב הפריחות תהיינה באביב ולא בחורף

  .יתבסס בקרקע ויקלוט מספיק מים ומוטמעים שיאפשרו לו לפרוח בבא העת

 להתמקד  ישלדעתי, "לאוורר את הקרקע"בניגוד לאסכולה שטוענת שיש להפוך את כל הגינה בקלשון כדי 

  .שתערב להם שנתם...  את כל זרעי העשבים הרדומיםאין טעם להעיר.  רוצים לחדשבמקום הספציפי שבו

נטמון אותם בתחתית בורות ! אל תזרקו לפח. יש לעקור אותם ולהניח בצד, אם כבר יש עשבים בגינה

 ניתן להשתמש .נווהם ישמשו כדשן ירוק לצמחים החדשים בגינת, )בבקשה, ללא תפרחות(השתילה שלנו 

  .)למעט אורנים(לצורך כך גם בשלכת של עלי הפקאן או כל עץ אחר מסביב 

  

 בשורות .זה אומר שצריך לתכנן בתבונה מה שותלים והיכן? נכון, היא קטנה למדי. הביטו בגינה שוב

  !יש כמובן עוד עשרות אחרים. הבאות ניתן למצוא הצעות ודוגמאות לצמחים מתאימים

  

אבל יש לדעת כי הוא צמח שתלטן שיפלוש , אדום וצהוב, שיפרח בבוא העת בכתום,  כובע הנזירניתן לזרוע

אך אם נספק לה תמוכות , יש אותו מנהג מגונה) טופח(גם לאפונה ריחנית ... לרוב שטח הגינה אם נניח לו

  .לטפס עליהן היא תתמקד בהן במקום להתפרש מסביב

בעלי ריח דבש , לבנים או סגולים, פרחים קטנטנים(ניתן לזרוע צמחים עדינים יותר כמו סלסלי כסף 

  .פשתה או ציפורני חתול, )מתוק

נוריות ,  אם הריח אהוב עליכם-נרקיסים...  אם לא נמאס לכם ממנו-אמריליס(ניתן לטמון פקעות ובצלים 

  .)לילה קודם לשתילה רק צריך לזכור להתפיח אותן במים במשך - וכלניות

  ).לובליה, חיננית, לוע הארי, אמנון ותמר(ניתן גם לשתול פרחים חד שנתיים 
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אם גינתכם הינה גינת צל .  לגינה המצויה בשמש או בחצי צלהצמחים שהזכרתי עד עכשיו מתאימיםכל 

 צל  תתפתו לשתול צמחי נא אל.סיגליתו  קליביהכדוגמת, יתאימו לה צמחים ספציפיים, אמיתית

  ...והם לא ישרדו אותו בשלום, יחסית, כי החורף אצלנו חם, כדוגמת פוקסיה, "צפוניים"

  

, שימו לב. כדי שיווצר כתם צבע משמעותי בעת הפריחה, כדאי לשתול את הצמחים בקבוצות ולא בבודדים

ים  במרווחי שתילה המתאימ,אחד ליד השניפשוט ! זה לא אומר שצריך לשתול אותם צמודים זה לזה

  ).מ" ס25-30רוב החד שנתיים יסתפקו במרווחי שתילה של (לצמח הספציפי 

  

  . לכו על רב שנתיים, ואם אתם רוצים גינה שתחייך אליכם כל השנה

 -איזה כיף איתו". עטרסה"בשם ) ☺(הידוע גם בקרב העדות הנכונות , הוא הגרניום הרפואי,  בעיני, המלך

גם בעל , גם בעל עלים מאוצבעים יפים ומעניינים, וזר מאד לכאבי בטןגם ע, גם נחלט היטב ונותן תה מצוין

  ?כבר כתבתי, מלך. הוא משריש בלי בעיה! טדדדם... ו, פריחה שופעת בוורוד

אזוביון , )בזיליקום(ריחן . הם באמת רבי פנים ומלאי חן, האמת שאני מחבבת מאד את צמחי התבלין

ורובם מסתדרים , ה חנן אותם בשפע תכונות טובות"הקב. עוד ועודו) סלביה(מרווה , )רוטה(פיגם , )לבנדר(

  ! איזה כיף איתם.נותנים פרחים בשפע וגם מושכים פרפרים, נפלא באיזור שלנו

. ואולם יש לדעת כי לא כולם יתאימו לאיזורנו, ניתן למצוא במשתלות בשפע" סתם יפים"רב שנתיים שהם 

אבל הם יחזיקו מעמד לאורך שנים וישמחו , "מיוחדים"הם לא , וןנכ. עדעד, חרצית, יצה על גזניהאני ממל

כנראה שהוא ,  אם אתה רואה צמח מסוים שמצליח אצל כמה שכנים שלך-כלל האצבע. אותנו שוב ושוב

  .☺יצליח גם אצלך 

  

עדיף לשתול צמחים , כן. במוצאי שבת, לא עכשיו, לא. עכשיו צריך להפשיל שרוולים ולצאת לעבודה, זהו

ואל תשכחו לתת למים מהמיחם להתקרר לפני ... ולא לחשוף אותם מייד לשמש הצהריים החמה, ערבב

  !שאתם משקים בהם את הגינה

  

  !שיהיה בהצלחה ובפריחה

 . לזרלעיתסִ 

  

  

  

 

  :ועוד בעניני גינון מכתבנו המשוטט

זיון שאינו  שם תראה ח–אל שכונת הקראווילות החדשה , קום לך צפונה, אם חשקה נפשך לראות ירוק

  !דשא ירוקנפוץ כיום במחוזותינו 

טמנו ממטרות בה והניחו מרבדי דשא מסביב , במבצע מהיר ומזהיר הכשירו עובדי גן הנוי את הקרקע

  ... לגינה ולדשא הצמאים,וגם לשמחתנו, לשמחת הדיירים וילדיהם, לבתים
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  ה במלאת שנה לפטירתו"אזכרה לחיים רבלין ע

  17.11.10א "בכסלו תשע' ביום רביעי י                                        

  

  . 15:25 בשעה" קו לקו"אוטובוס יצא מרחבת ,  אזכרה בבית העלמין15:30 

 ".אשל"התכנסות וכיבוד קל באולם ,  מנחה16:00
  . הרב דוד- לימוד משניות 16:30

  ,אבי פיקאר'  דר - " ר ותרבות כגשר תרבות כפע–מחנכי הספר למען ילדי הפריפריה  "-  הרצאה 16:45

  .בן גוריון' בר אילן וביחידה להכשרת מורים באונ' ה ללימודי ארץ ישראל באונ מרצה במחלק          

  . המשך בחוג המשפחה18:00

 

 הזדמנות היסטורית או בכיה לדורות -המאבק על תגמולי הגז

  

 ישנם מול חופי ,פ הערכות" ע,כיום. מול חופי ישראל התגלו במהלך השנים האחרונות מצבורי גז גדולים

ברוב . ברור לכל שסכום כסף כזה יכול לשנות את פני המדינה!! ח" ש מיליארד300ישראל מצבורי גז בשווי 

  .  מפיק הגז-והשאר לזכיין,  מהרווחים הולכים למדינה60-90%בי בין מדינות העולם המער

תנצל , במקום שהמדינה תרוויח מאוצרות הטבע הנמצאים בשטחה...  מגיעים למדינה24%רק ,  בישראל

היא נותנת , לבסס את המערכת הכלכלית ולקדם תוכניות לחיזוק המדינה, הזדמנות פז לשפר את החינוך

  .הגז שייך לכולנו! זה לא צודק. שפשוט יהיו יותר עשירים, םאותם לאנשים פרטיי

  "...שקשוקה"מריח כמו 

נסו לחשוב רגע מה המדינה ). פ המודל הנורווגי"ע(  לברוני הגז20% למדינה ו80%מובילי המאבק אומרים 

  . פשוט סכום בלתי נתפס,  מיליארד דולר240שלנו תוכל לעשות עם 

כל מה ... כאן גילו משהו שקיים מקדמת דנא בארץ הזאת וזה שייך לתושביה..." :יובל שטייניץ, שר האוצר

לא יעלה . יהודים, דרוזים,  ערבים-המשאבים האלה שייכים לכל האזרחים . שמתחת לקרקע ומתחת למים

 אזרחי המדינה לא ייהנו מהם - ולא משנה מי חשף אותם -על הדעת שמשאבי טבע במדינת ישראל 

  .)2.7.2010, מרקר-דה(". טנדרטים המקובלים בעולם המפותחמשמעותית על פי הס

אך הפעם אני לא מרגיש ? למה הכל צריך להיות תמיד שלילי, "מאבק"לרוב אני לא אוהב להשתמש במונח 

  . מאבק שיעזור לנו לבנות ביחד עתיד טוב יותר, מאבק צודק מאין כמוהו, לדעתי יש כאן מאבק אמיתי, כך

  .לק במאבק מוזמן לפנות אלימי שמעוניין לקחת ח

  com.restart-israel.www://http -אינטרנטהפרטים באתר 

 דני לוריא
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 מדריך לנהיגת קלנועית בבטיחות

 ) בטיחות בדרכים–ד .ב.מתוך עלון ב(

 

  .ה והסבר על הקלנועית ואופן השימוש בהכ בקשו הדר–הגים חדשים נ .1

  .אדם וחפצים-והתרחקו מבני, נהגו רק במשטח ישר ובמישור, להכרות, בהתחלה      

שהקלנועית לא תופעל , הוהוציאו אותו בתום הנסיע, הכניסו את מפתח ההפעלה לפני הנסיעה .2

  .בלעדיכם

 .או למי שלא בקי בנהיגת הקלנועית לנהוג בה,  שנה16אל תרשו לנערים שטרם מלאו להם  .3

אין להסיע נוסע נוסף על קלנועית . הקלנועית יציבה ובטוחה כאשר אינה עמוסה יתר על המידה .4

 .דה או יותר מנוסע נוסף אחד על קלנועית זוגיתייח

 הקלנועית. מדרכות או כבישים במושב ובקיבוץ, תאימה לנסיעה על שביליםהקלנועית נמוכה ומ .5

 .אינה בנויה לנסיעה בדרכים משובשות

לסיבוב , ומגיבה כראוי לתנועה, בדקו אם הקלנועית שלמה ותקינה, לפני כל נסיעה ובתחילתה .6

 .אל תסעו בקלנועית שאינה תקינה. ולעצירה

 .בדיקה וטיפול בבית מלאכה מוסמךהביאו את הקלנועית ל, לפחות, אחת לשנה .7

 ! האטו–ובמיוחד ילדים , בקרבת הולכי רגל, י כןעל פאף . הקלנועית אינה נוסעת מהר .8

 .ולמרחק קצר בלבד, אלא במקרה הצורך, אין לנסוע לאחור .9

 .הדליקו את האורות לפני החשיכה, תם מוכרחיםאאם . כהיאל תסעו בחש .10

במיוחד בחציית כביש , והאזינו לקולות התנועה, הכיווניםפקחו את העיניים והביטו לכל , בנהיגה .11

 . או המושב,או בנהיגה בכביש הקיבוץ

סעו בצד ימין קרוב , והנכם נאלצים לנסוע על הכביש, במקום שהמדרכה אינה מתאימה לנהיגה .12

 .וחזרו אליה ברגע שתוכלו, למדרכה

 .ומקומות נמוכיםצמחיה , הזהרו מענפי עצים, אם מותקן על הקלנועית גגון .13

 !צופהבתשומת לב ר נהגו –ית היא רכב עהקלנו .14

 . זהבישמחה בלס ודודה: הביאו לדפוס

 

 

  

    

  מזל טוב                                                                                                          מזל טוב

                                                                           לנחמה ואדו פולקליוכבד גולד                        

  ולכל המשפחה                                                                                            ולכל המשפחה

                                               להולדת הנכדהלבר המצווה של הנכד דורון                            

  בנם של עירית וצביקה                                                                                בת לאורלי ושחר

  .                    נכדה לרותי ובוקי אהלי.                                                                   נכד לנעמי אייזנר
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 משולחנו של מנהל הקהילה
  

  )שמר.נ ("יתחדשו וישובו ימי החול, אחרי החגים יתחדש הכל"

זמן . ועוד, תוכניות לשנה הקרובה, סיכומים בענפים.  ימי תחילת הערכות לתוכנית העבודה השנתיתהימים

דים להכניסו למסגרת של יע, זמן שבו במקביל להתנהלות השוטפת יש לכמת את העתיד, עמוס במיוחד

אני מבקש מכל מגזרי הקהילה שעדיין לא סיימו לסכם את השנה .  ולגזור את תוכניות העבודה, ספציפיים

  . להשתדל ולסיים זאת במהלך השבועיים הקרובים, ולהכין את הבאות, החולפת

  

  נטרי בנקאק

, קטן" ופהב"דאגו ל,  שתהיה אוירה נעימהךנציגי הבנק עמדו על כ. הגענו השבוע לערב הסבר של הבנק

 במועדון ים להיות חברנותחושה שנכנס נוקיבל. ופינת שתיה,  מפות לשולחנותבקשו שתהיינה 

לא הצלחנו , האמת .  כמעט הביאו גם בלונים סגולים לבנים."נטרי בנקאק:" כמו שאמרנו.אקסקלוסיבי

אני מקווה . ) איש120-כ( לערב הגיע קהל גדול .הגימיקים קצת פחות עובדיםאצלנו  שלשכנע אותם 

של  המבחן . ויוסיף ביטחון, נכון,  פשוטהמהלךשאכן , שחברים השתכנעו מהמהות והתוכן ולא רק מהצורה

   .מבחן התוצאהיהיה הבנק 

  

   פרומו-"ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה"

ועלות , בימים הקרובים ישלח לבתי החברים דף הסבר מפורט על התארגנותנו בנושא צריכת המים

יוצע בדף ,  כיוון שישנם כבר  מדי מים כמעט לכל דירות החברים והתושבים. מוש בהם ההולכת וגואההשי

במקום תשלום כללי בתוך אגרת ( שלקראת השנה הקרובה תשלם כל משפחה לפי צריכה ביתית , ההסבר

המים כמו כן תוסבר ההצעה להפסיק לחמם את .  הנושא יובא בהמשך לאישור האסיפה). שרותי הקהילה

  . אלא באמצעות משאבות חום, למקלחת באמצעות מזוט וגז

  

  קול ענות אנוכי שומע

לפני כשבועיים נחרדנו לקול צרורות של יריות שנשמעו מתוך שטח . אבל עם מסקנה חשובה, קצת באיחור

רב סרן . שפירושו אכן יריות בתוך הישוב" מעגל פתוח"הצבא קיבל קוד דיווח . באישון לילה, הקיבוץ

עליהם לוחמי , וחיש קל הגיעו ארבעה כלי רכב צבאיים, שמועתי הפך זאת להתקפת מחבלים בתוך סעד

ולהסביר להם את אשר , היה קשה להרגיע אותם. …מוכנים להסתערות, דובדבן חבושי קסדות ואפודים

. ת סעד חומדי לצון שהפעילו זיקוקין בחורשובתוכםהסיפור האמיתי הוא של שני כלי רכב . אירע באמת

איני יודע איזה מוח מעוות ממציא מתיחות כאלה .  וכלי הרכב ברחו במהרה, קול צחוקם נשמע עד אלינו

הצבא כאמור פעל .  סיטואציה מורכבת ולא פשוטה,אך לנו היתה זו הזדמנות לתרגל על אמת, בלילה

לעומת ..…ל מחירונראו שחיפשו אקשן מהיר ובכ, הייתה תחושה שהחיילים חותרים למגע צמוד, למופת

חלקם עם , כמו כן אנשים יצאו מהבתים מתוך סקרנות.  זאת  כיתת כוננות שלנו לא פעלה בהיקף הנדרש

  . תופעה בעייתית מאד כשקורה אירוע אמיתי-" גופיות"כלי נשק ו

  : לקח והישג נדרשים      

, .כרמל ה-נסעם מפקדה הנכ, אנחנו מתכוונים להמשיך במגמה לארגן מחדש את כיתת הכוננות  .א

  . בקרוב נתכנס לתדרוך ותרגול. כולל המצטרפים החדשים לכיתה

, לבניה, ץ"לדווח לרבש. אם אכן נשמעים צרורות ירי בתוך הקיבוץ יש להיכנס לבתים ולנעול היטב  .ב

ה של דובדבן לא תמיד יודעים בחושך 'החבר(עם נשק ובלעדיו , אין להסתובב בחוץ. או לכרמל

 )…לעופר, להבחין בין מוסטפה
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 . בדיוק בגלל סיבה זו, חייבים להיות לבושים בלבוש הסטנדרטי, חברי כיתת כוננות  .ג
  .. …מה לעשות שכן נדע,  אבל אם יקרה.…שלא נדע, חלילה

  קו חמש

אולי אף ישנה . בית העולמים הינו מקום שאין מצווה מיוחדת לנאותו, יהודיתנכון הוא שבתפיסת העולם ה

לא ניכנס כאן למשמעות  .ביקורת מסויימת כלפי התופעה הרווחת של הפיכת בתי הקברות  לגן פורח

, נקי , אך נעיר שבודאי מוסכם שצריך  שיהיה מסודר, הדתית העמוקה של השקפת היהדות בנושא זה

ואף ייעדנו לכך סכום , כבר שנים שבכוונתנו להשקיע במראה בית הקברות שלנו. ולםונגיש לכ, מכובד

, אליסף, ' גבני, ה'חנהל, רפלחגית –הוקם צוות לטיפול בנושא . ראשוני בתוכנית ההשקעות השנתית 

 קיבוץב למשל- באזורינו(ין מבתכנון בתי עלבין השאר גם עוסק ה, אדריכל דור קריבפנינו ל.  ואני,איציק

. א"כללית תלויה בחהתוכנית ה  . מידי שנה נבצע בשלביםאותה ,  ומקיפההגיש הצעה מלאהדור  ).בארי

   ...לטפל ביישור הקרקע ועוד , לשפר נגישות, השנה אנו מעוניינים להתמקד באזור הדרומי

. וכניתעל הת, עם האדריכל, נקיים ערב  הסברה קצר  במועדון, חשון' כה, בשלישי בערב, בשבוע הקרוב

   ....) בסופו של דבר כולנו נגיע לשםהרי(כולנו מוזמנים  

  

  )'יא' כב' שמ" (יביאהו עד, ואם טרוף יטרף"

 גוויות 40- כ.   בכלוב הליטוף במשק חיראינו, עדות מצמררת על טריפה המונית של ארנבות ושרקנים

זו אינה . גדר הכלוב ליד הפתח את  בכוח מעשיו של כלב גדול שהצליח לפרוץ–המעשה . פזורות בכלוב אחד

 כאב הילדים והמטפלים, התסכול עצום. אך הפעם זהו שיא חדש, הפעם הראשונה של טריפות מסוג זה

נצטרך .  מסעד או מחוצה לה הסתיימה באופן סופי,  והיכולת שלנו לסבול כלבים משוטטים, רבהינו 

 את עובדי משק החי ילדים נוער ובוגרים נחזק.  לחשוב איזה אמצעים ננקוט כדי למנוע טריפות נוספות

  . ולא להתייאש, להמשיך ולפתח את פנית החמד הזו

  

   חניהללא חניה 

אנו מודעים לכך שכלי רכב הולכים . בודאי הלכה למעשה, זו משימה כמעט בלתי אפשרית גם ברמה הלוגית

ש לעשות מאמץ גדול לא עם זאת נבק).  בגין העבודות בשטחםג(והחניות הולכות ומתמעטות , ומתרבים

  .מסרו זאת גם לאורחים, אנא. אלא רק בחניות ההיקפיות , לחנות בשבתות בתוך הכבישים הפנימיים

  

   עמוד דום-רמזור

הותקן בעזרת , אחרי מאמצים לא מעטים. אבל רמזור, אמנם מהבהב.  אדוםסוף סוף גם לנו יש רמזור

הולכי הרגל העומדים לחצות את . לשכונת שקדרמזור מהבהב במעבר החציה בין הקיבוץ , החשמליה

שאנו מקווים , ורמזורנו אומר את דברו בהבהוב אדום בוהק ומאיים, הכביש לוחצים על כפתור ההפעלה

, נקווה ששילוב של המקפצות. לאחר מספר שניות יכבה וימתין למשתמש הבא. שיזהיר את הנהגים

  .  בנקודה רגישה זויגרום לנהגים לתשומת לב יתרה,  והרמזור השלטים

  

  וכרגיל נסיים בטוב ובשמחה 

  ..משנכנס אדר מרבים בשמחה–) 3.2(' ח אדר א"ר' הודיע על חתונה עם מיטל טיירי מאשקלון אאשר דדון 

החתונה . בחודש שבט) בנם של עמוס ניר ולייצי ממגדל עוז(אילה שלומי הודיעה על חתונה עם יובל ניר 

  !אכן משמח מאד.  תתקיים בסעד

                    

 .שלומי עפר ,שבת שלום


