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  משפטיםפרשת                             
  

  ).'ח', ירמיהו לד" (הדבר אשר היה אל ירמיהו: "ההפטרה

  .אדר ראשון: מברכים החודש

  .הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, שבת קודשראש חודש אדר ראשון יהיה ביום השישי וביום 

  .לא אומרים אב הרחמים ולא מזכירים נשמות

  אדר ראשון

  .5.51י "עון אשול,  חלקים6',  דק16 עם 11שעה ',  המולד יום ה

  .ח שבת קודש פרשת תרומה"דר' ב. 'ח יום ו"דר' א

  ינסקי'הרב טוקצ, י"לוח א

  

  התמר והארז

  שני מיני צדיקים: אמר המגיד ממזריטש, "ארז בלבנון ישגהצדיק כתמר יפרח כ: "על הכתוב

  . והללו יושבים לבדם על התורה, מזהירים ומלמדים אותם, ללו קרובים אצל כל הבריות ה.הם

  ".נעלים ועקרים, והאחרונים הם כמו הארז,  מזינים כמו עץ התמרהראשונים נושאים פירות

  )מרטין בובר". אור הגנוז"מתוך (

  

  

                                          

  נעמה סט: שעור פרשת שבוע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 דורית רידר–אחות תורנית השבת 

  ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  5.44  טלית/זמן תפילין   16.52   הדלקת נרות

  9.14  ש"סוף זמן ק  17.00 '       ב14.00'    אמנחה

   17.17←17.14  שקיעה    ערבית 

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

       8.30   'שחרית ב

  17.05  ביתוער מנחה  11.30   קידוש

  17.35  צאת הכוכבים  16.30,  13.30,  12.30  מנחה 

  20.10  ערבית  17.20   'דור לדור'לימוד 

  7.30  שחרית נוער  17.49   צאת השבת
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 חירות ושיוויון בפרשת עבד עברי
  

  

ראוי של האדם חסו האות שונות שעוסקים בעיקר בי והורהלכותפרשת משפטים אוגדת בתוכה קבצי 

הסמיכות המיידית של פרשת משפטים על סעיפיה הרבים למתן תורה שקראנו . ממונו של הזולתללרכושו ו

, על-סרי המגולם בעשרת הדברות כעקרונות על כך שהתורה איננה רק קוד אתי מודתמלמ, בשבוע שעבר

 א מורה לנו כיצד יש ליישם את אותןהי. קונקרטיות ופרטניות, אלא היא רצופה בהוראות והנהגות מעשיות

  . בעולם המעשהעשרת הדברות שניתנו לעם ישראל מפי הגבורה

. י הנמצא ברשותנו לעבד עברהראויחסנו תורה לפתוח את פרשת משפטים הוא יהעניין הראשון בו בחרה ה

דיני , מצוות השבת אבידה: הלא בנושאים רבים ומגוונים יכלה התורה לפתוח את הפרשה, על כך נשאל

העוסק , מדוע בחרה התורה לפתוח את הפרשה דווקא בנושא זהו ,'החובה להלוות לנצרך וכו, השומרים

  ?שהיא תופעה שקשה לנו להשלים ולהזדהות איתה, בעבדות

 ומאידך,  פירוט לדיבר הראשון ששמענו בהר סיניומקבילה מחד גיסא ת עבד עברי מהווה נראה כי פרשיי

  .  היא משמשת כפתיחה לכל הפרשיות והנושאים הבאים אחריהגיסא

 ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיךָ  ֲאֶׁשר לֶֹהיךָ -אֱ  'ה ָאנִֹכי" ):ב, כ פרק שמות ( במיליםה במעמד הר סיני פותחת"התגלות הקב

 ראו את ,דוגמאל(ה " פרשנים שונים למדו מפסוק זה את המצווה להאמין בהקב."ֲעָבִדים יתִמּבֵ  ִמְצַרִים

 דש של עם ישראלוחמ מעמדו האת מדגיש הפסוקלא בכדי  אבל נראה כי ).ן על פסוק זה"דברי הרמב

. מעליו אלא הוא בן חוריןבשר ודם  כבר איננו עם של עבדים שיש אדון הוא -בפתיחת עשרת הדברות 

אמירה זו נכונה הן במישור . לקבל החלטות לגבי עתידוומחובתו וביכולתו , עתה הוא אדון לעצמומ

   .כפניה אל כל פרט ופרט, שהרי פסוק זה נאמר בלשון יחיד, והן במישור הפרטי, הלאומי

גם אם יחפוץ בכך העבד , מדגישה התורה שאין יכולת ליצור מציאות של עבדות לצמיתותעל רקע הבנה זו 

ברצונו יכול שהעבד , ל"למדו חז, זאת ועוד. לשש שנים בלבדמשך זמן המכירה קצוב , ראשית. בעצמו

, וףלבס. אפילו בניגוד לרצונו של האדון, מועד שש השנים על ידי תשלום לאדוןסיום לפדות עצמו עוד לפני 

והוא יצא , אין הדבר ביכולתו, גם אם ירצה העבד לוותר כליל על חירותו ולהישאר בבית אדוניו לעולם

   . לחירות בשנת היובל

גם אם יחפוץ . למחילהנה ניתנת נעת יצא ממצרים איהזכות לחירות בה זכה כל אחד ואחד מעם ישראל 

מכיוון , עמים נוח לו לאדם למחול על החופשפ. חירותו לוותר על לאדם התורה איננה מאפשרת ,בכך האדם

המספק ואין לו אדון , בן חורין חייב לדאוג לכל צרכיו באופן עצמאי. החירות גם אחריות לצד טמונה בוש

התורה אינה מאפשרת , כאמור.  ומזור לכל בעיותיופתרוןליו למצוא בעצמו ע ;לו את צרכי חייו הבסיסיים

  .הנלווית להןעם האחריות הרבה ,  עצמאיות וחירותומחייבת, ן חוריןמהיותו ב" להימלט"לאדם מישראל 

פרשיות הבאות המדריכות את האדם כיצד ראוי ונכון להתייחס הפרשיית עבד עברי מהווה גם פתיח לכל 

הפגיעה באחר נובעת מתפיסת . )'הלכות שומרים וכו, מזיק לחברו, הלכות רוצח (לגופו ולממונו של הזולת

 כאשר האדם מפנים את התפיסה שלאחר יציאת ואילו, ע המחשיב את עצמו יותר מהאחרעולם של הפוג

 פרשת עבד .הרי שלא ייתכן שהאדם יפגע בממונו או בגופו של חברו, ל- שווים לפני האכל בני ישראלמצרים 

אך מכוונת את עם ישראל לתפיסה , לא חלף מן העולם" עבדות"מתייחסת למציאות בה מוסד העברי 

   . יותר המכירה בחירות ובשוויון של כל אחד מישראלוערכית נת מעוד

 .הרב ארי סט

  

 )ו"תשנ(ל " יום השנה לפטירתו של חברנו נחמן צור ז–בשבט ' ל: נר זכרון   
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 )קבוס (אבאלזכרו של 

 איש חזון ומעש-גנן

 שנתיים לפטירתו

  

  . בימים אלו אנו קוראים מדי שבת בפרשת השבוע על הנהגתו של משה את עם ישראל במדבר

ה לבטל "יכנס לארץ וחוזר ומתחנן לפני הקבלה שלא ןגזר הדימשה לקבל את קשה מת קרא כיצדנבהמשך 

אמר לו כך עלתה במחשבה : "... תשובה זומובאת גם, דרש שמובאות במה" הקבתשובותבין . את הגזרה

, עד עכשיו היה חלקך לשרת לפני. דור דור ומנהיגיו, דור דור ופרנסיו, דור דור ודורשיו, וכך מנהגו של עולם

)  ליברמן. מדרש דברים רבא בעריכת ש ("...ע שעה של יהושע תלמידך לשרתועכשיו נטלת אתה חלקך והגי

 וולאפשר ל להעביר את ההנהגה ליהושע ובקשתה ל"נענה הקבתחילה  כיצד ,רשבהמשך מסופר במד

עד עכשיו , ע"רבש, באותה שעה אמר משה...". וכיצד אין מציאות זו מתאפשרת חד מן העםלהמשיך כא

  ...".עכשיו הרי נפשי מסורה בידיך, בקשתי חיים

ם ששתל בעמל ויזע להגדלת מירעה אני רואה לנגד עיני את אבנר שנפשו נעגמת עם מחיקת האקליפטוסי

 ואני חושבת על אבא שעל אף הפרידה ) שוב ושובעל פצעיוועדין יד הכורת לא נחה וזורה מלח ( ,הדבורים

  .מתחולל חסד נעשה עימו שאינו נוכח ב-הכואבת

,  ועל אף היותו אופטימיסט מושבע. מפעל חייו בשיתוף צוות הנוי-אבא גאה היה מאד בנוי הקיבוצי

בצמצום ודו של הצומח ובזילות כב, בחורבן, בהרס, פקת אני אם היה עומד במראה הקיבוץ היוםמסו

 .ודאי נחסך ממנו שברון לב.  עמל של שנים ירד לטמיון- מתוך אילוצי ביטחון. האגרסיבי במרחב הירוק

  ). המיוחל כוחות נפשיים ופיזיים בשיקוםאחל לצוות הנוינ(

- לא זכה הוא לגדל דור המשך כמשה שגידל את יהושע בן. לא קל היה לאבא להעביר את שרביט האחריות  

  ...קיבוץחיים ב אך לא את האהבה ל הנחיל לכמה מנכדיוןאת אהבת הצומח אכ.  נון

  

  העבודה סביב פינת הזיכרון .פינה לזכר אבא נוהקמ, בקרבת בית שיקמה, מול הכניסה לחדר האוכל  

  .גן הקיבוציבמראה הה לנו עד כמה יש צורך בתיכנון וידע בכל התערבות המחיש

, מיוננו היצירתי ניתקל במיגבלות שוקאלא שד.  די בהם ליצור פינת חמד- ופינוי זמןרצון, חשבנו שיוזמה

ו  סופ...עוץ ותמיכהי חסר היה לנו אבא ליכך- כל. ועוד כהנה וכהנה, בגמר מלאי, בתנאי יצרן, בגחמות יבואן

, משתלב בנוף הפתוח.  ניראה כי התוצר תואם את רוח אבא- ועל אף הפשרות שבדרך. עלתה בידנו ,של דבר

   .צנוע ומזמין

   .ועוד עוברי אורח שהושיטו יד. רמי ס, צוות הנוי, רתמו ניסיםלעזרתנו נ

  .ותתודרוב  - מכולנו

י מקווה כי נצליח אנ. תיקיםהוהחברים בין ו של אבא ממשיכה ומנשבת בסעד בממסד שרוחו אני יודעת

  . אבא בערכים הסביבתיים שהאציל על כולנו-  ר באולא מכב אשר להדביק גם את כל תושבי המקום

     .יהא זיכרו ברוך

                          

  בשם המשפחה רועידליה
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".  של התחדשותזרעים"התקיים ערב חנוכת הגרעין בסימן , בשבט' טו, ביום חמישי

  ,חברת הגרעין, ורחלי לביא, מרכזת הגרעין,  גילי זיווןלפניכם דברים שאמרו

 :בערב זה
  

   –הרי לך משיח : אם הייתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך

  . כך צא והקבילו-ּבֹא ונטע את הנטיעה ואחר

  ) לא', נוסח ב, נתןאבות דרבי (
  

  .המדרש הזה תמוה ביותר

כ לצאת ולהקביל את פני " ורק אחמסוגל לנטוע , יעים לו שמשיח באהאם באמת מי שמוד? האומנם 

  ?המשיח

  !?הרי זה בניגוד לטבע האנושי

  

  .אלא על החיים, לא על המשיחאלא שהמדרש הזה רוצה לומר לנו משהו חשוב מאד 

  . היא שלנו- בדורות הבאיםלחיות בו בואו אלו שילהאחריות לעולם ו

חיים ראויים הם אותם חיים בהם אנחנו , פסיבית למשיחיה יפהחיים אינם צחכמים מלמדים אותנו ש

חיים . זיבול והצמחה, יההשק, בנטיעה,  בזריעה וקצירה:'כאן ובעכשיו'מגלים אחריות על חיינו ועוסקים ב

עבודה קהילתית עקב בצד אגודל , קראוון כאן וקארווילה שם, עהעוד נטיעה ועוד נטי, "בקטנה"של עשייה 

  .ובניסיון מתמיד לתקן ולשפץ

 חשאם נמשיך לעסוק בנטיעה ובנייה וניק: באבות דרבי נתן רוצה לומר לנו אף יותר מכךייתכן והמדרש 

  ! המשיח יבוא... אחריות על העולם הזה 

  

  .נדמה לי שהגרעין שלנו צמח בדרך דומה

המשיך לראיונות עם . ת רעיונות ושיחה עם אנשיםיענט, כתיבת מסמכים, עבודה ארגוניתבזה התחיל 

עבודה . כ לעבודה מתמשכת של המתכננים והמבצעים בשטח"לשיחות לתוך הלילה ואח, משפחות צעירות

  .רבה עוד לפנינו אבל אנחנו יודעים היום שהתחלנו לנטוע כאן חיים חדשים ורוח רעננה

 שצועד אתי יד ביד עופר,  אנשי החטיבה להתיישבות המלווים אותנו:ים במלאכהעוסקעם כל היחד 

, מוישלה המסור והדואג ללא הרף לטיפול במבנים וכל צרכיהם , מתחילת החלום ועד ראשית התגשמותו

,  מכל עברתם חברי הגרעין שהתקבצ–אתם  ובעיקר חברי קיבוץ העוזרים בקליטה , משפחות מארחות

ה עוד נשתול שתילים " אני בטוחה כי נצליח לטפח את השתיל שזה עתה נטענו ואי-!  רמתם ערב נפלאוה

  .נוספים

    !בהצלחה לכולםותודה 

 גילי זיוון

  

 

  

   

  

  לזוג הצעיר אילה ויובל

  להורים צפרי ועפר שלומי

  לסבתא וסבא הדסה וחנן גולן

  ולכל המשפחה

  לסבתא שפרה ניר

  ולכל המשפחה

 !ות חמות לנישואיןטוב וברכ-מזל

  לרחל ושי אבירם

  ולכל המשפחה

  טוב מקרב לב-מזל

  להולדת הנכד

 גליבן למרים ועופר ס
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 "ונתן העץ פריו והארץ יבולה, מאכלונטעתם כל עץ , וכי תבואו אל הארץ"
  

  ? וכי מה עניין ראש השנה לאילנות ולגרעין משימתי בקיבוץ סעד

  

 , כקבוצה מגששת, קצת פחות–קצת יותר , אז הגענו לכאן לפני שנה

  . תמחפשת עם המון כוחו

  ,משמעותמחפשים מטרה ו, אחרינפגשנו לפני המעבר לקיבוץ וגם 

   זו ההגדרה, זה השם–" הגרעין המשימתי"

  ,ואנחנו עם עיניים מלאות אתגר מסתכלים קדימה למטרה

  ,פיהי אך למתחם הקראווילות הסתכלנו בצ–אומנם קצת חומרי 

  ,וכל תנועה בשטח הפיחה בנו תקווה

  .רוצציםביום אחד הגיעו בקול רועם מובילי הקראווילות וביום אחר הדשאים פרושים וילדים מת

   –במקביל 

  ,יושבים והוגים לכיוונים שונים, נפגשים

  .ומקווים שנקצור פירות ביום מן הימים

  . לקיבוץ סעדנו כגרעין משימתילחנוך את כניסתלא לחינם בחרנו ביום חגיגי זה 

  .כולנו עברנו הליך קליטה חם מצד חברי הקיבוץ באופן שלא ניתן לתאר אותו במילים

  כך אנו כבודדים וכמשפחות, דמה פוריה ומקבל את כל צורכו בכדי להיקלט ולצמוחכזרע קטן הנטמן בא

  .נוהרגשנו מיום הגעת

  

כ אמיתי "בתלמוד בבלי מסכת תענית מתואר הסיפור אותו כולנו וודאי מכירים והיום נותן לנו פן כ

 אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין  הרי ?רכךאילן אילן במה אב: "ושם נאמר, ומתאים להרגשתנו

הרי אמת המים , יהא אמת המים עוברת תחתיךש, הרי צילך נאה, שיהיה צילך נאה, פירותיך מתוקים

  "יהיה רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך, אלא, עוברת תחתיך

, הן במישור החברתי, שיהיו כל הנטיעות הניטעות בקיבוץ, הוא קיבוץ סעדהלא , ן שלנולרכתנו לאיב

בל מכל אדם שנדע  לתת ולק, שנצמח ביחד, נטיעות מלאות בטוב ובשפע, התרבותי המשפחתי והמשקי

  .נו שנוכל להחזיר לכם כקהילהותפילת, באהבה ובשמחה

  

  ישבותי מנהל חבל דרום מהחטיבה להת–חנוך אלמסיק : לסיום רק רצינו  להגיד תודה ל

  ישבותים בחטיבה להתמחוז דרו מנהל –שאול שלוי 

   מלווה חברתי של החטיבה להתיישבות–יהודה אבני 

   מנהל הקהילה–עופר שלומי 

   מרכזת הגרעין–גילי זיוון 

   אחראי בניין בסעד–מוישלה גינזברג 

  .חן על הרמת הערב הזה והצלחתו- ןוחן פרידמן וחמוטל אב

על כך שבכל קושי ,  וכמובן על ההקשבההרצון להיטיב בלי סוף,  על הדלת הפתוחה–מר תודה לכל אלה נא

  .פלאבכדי להצליח בפרוייקט הנ, יפהשעלה נתתם כתף ודח

 ועם המבט קדימה לעשיה ולצמיחה

 ,מאחלים חג שמח לכם ולאילן

   סעד-כלל משפחות הגרעין המשימתי 
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 ת"ס דע"קיימות בבי
  

  

ת השנה הוא "ס דע"בבי) על תוכנית ברוכה זו יש לכתוב מאמר נפרד (הנושא המרכזי בתכנית מורשה

 וערכנו ערב לימוד -בהתאם לכך עסקנו בתחילת השנה באחריות הקהילתית והחברתית שלנו. אחריות

יכולים להשפיע ועד כמה הדבר כאזרחים וכיחידים -למדנו מהם הדברים בהם אנו. להורים ולילדים בנושא

  .'הכנו שלטים למשפחת שליט וכד, חשוב ובעקבות הלימוד כתבנו ושלחנו מכתבים  ליהונתן פולארד

סביב נושא זה פתחנו את החודש בטקס . ס לעסוק בנושא אחריות סביבתית"הלקראת חודש שבט נערך בי

רתו האדיבה של אריאל אהרון לביא  בעז,רים שעסק בהסברת הנושא של קיימות ובערב מויח המסורת"ר

ו בשבט ביקשנו מהתלמידים "במהלך השבועות שקדמו לט. המתגורר בשובה וחבר בגרעין המשימתי שם

מיכלים ריקים של , אספו הילדים קליפות גרעינים, כמו כן. לאסוף פקקי בקבוקים לצורך יצירה בפקקים

  .עיתונים ועוד, חומרי בנייה

לכיתה שתאסוף את המספר הרב ביותר של - באחריות התלמידים-ה תחרותסביב איסוף הפקקים נערכ

העמדנו מיכלים לאיסוף נייר בכל , בנוסף!  פקקים-ל1500 עם מעל - זכתהפלג תהילה של ' פקקים וכיתה ה

תוך שימוש במיכלים של שליכט וצבע הפזורים בשפע (החטיבות והתחלנו להפעיל פחי קומפוסט כיתתיים 

  . בעזרתו של דני לוריא–) באתרי הבנייה

 -שקלו אותה וגילו שאנו מייצרים הרבה פסולת, ילדי הכיתות הנמוכות אספו פסולת בתוך חצר בית הספר

  .שבטו ב" ט- בה עסקנו ביום הלימוד שלנוזה היה הפתיח לעיסוק בנושא הפחתת הצריכה ש

לכבודי ולצרכי "קטעי שירה ומאמרים על המתח שבין , חטיבת הביניים עסקה בנושא תוך עיון במדרשים

הלימוד המשיך בסדנאות מעניינות . לבין הצורך לשמור על העולם למען הדורות הבאים" נברא העולם

 יצירת עציצים כיסוי פחים בעיסת נייר לצורך, גיהוץ שקיות פלסטיק ליצירות אמנות: וידידותיות לסביבה

  .ס החדש ועוד ועוד"לבי

 וגם ,מוד מעניין בנושא אחריותו של האדם לסביבה בה הוא חיי גם הם זכו ללתלמידי החטיבה היסודית

, יצרו את יצירת הפקקים, הכינו אדניות פורחות, הם עשו סדנאות בשילוב עיסת נייר ובקבוקי פלסטיק

ההתגייסות של כל הנוגעים בדבר הייתה . פות גרעינים וזרעיםהכינו זרים יפים וקישוטים שונים מעץ ומקלי

  .לימודי וחשוב, מוחלטת והילדים זכו ליום מהנה ומעניין

, לסטיקמצום השימוש בשקיות פ צ- ואחר הצהריים של נושא האחריותבכיתות " פימפום"המבצע לווה ב

  .'מצום צריכת הנייר וכדצ,שמירה על ניקיון הסביבה

יך בתנופה הזו באופן קבוע כך שהקיימות תהפוך לאורח חיים ולא לאפיזודה חולפת אנו מקווים להמש

  .בקרב הצוות והילדים

 רונית ברט

 

 

 :הודעה מאת ועדת רכב

  ).לבן- כחול( ארציים - נשאר בידי מספר מצומצם של כרטיסי חנייה עירוניים

  .רטיסים לשימוש פרטי כ5ולרכוש עד , יכולים לפנות אלי בשבוע הקרוב, חברים המעוניינים בכך

 .יורם קימלמן
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 כוחה של הקהילה בזמן אמת
  

  .שבת עצמה ויצאנו לדרך לחגיגה ב לתת דגש דווקאהחלטנו מראש. בשבת שעברה חגגנו לתומר בר מצווה

במהלך התכנונים לקחנו סיכון מחושב לפיו מספר האורחים אמור להתאים למספר הדירות אותן יסכימו בעליהן 

  .לנדב לאותה השבת

  . וקיווינו לטובשל חברי סעד" רצונם הטוב"נתם תלויה בלחלק מאורחינו הודענו כי הזמ

  ? ונחשו מה היו התוצאות,הבשורה בדבר חיפושינו אחר דירות פשטה מפה לאוזן

הותקפנו בפניות אין ספור , בטבריה ש" דונה גרצייה"שלחה חלק מהחברים למלון גם ש, מלבד סייעתא דשמייא

  .צעות וקף לנדב את דירתם עד שהגענו למצב בו הדפנו חלק מההעמדו בתש  ,' חברים תושבים סטודנטים וכומצד

  

  .טוב חבר קרוב לאורח מרחוק? מסקנה

  

וגרמו לרמות הסוכר של אורחנו לעלות , לכל האופים והאופות שהפליאו בעוגות ששלחו הן בכמות והן באיכות

  .מעבר לכל מדד רצוי ומותר

הבעת התעניינות אמיתית ,עזרה, רעיונות, בות בעצות לכל אותם אנשים שליוו אותנו בתקופת ההכנות המרו

  . והכל בסבלנות אין סופית ובסבר פנים יפות- ותמיכה נפשית

  .שהיה קשוב לבקשותינו ורצונותינו ונענה להן על הצד הטוב ביותר, לענף המזון והקייטרינג על כל שלוחותיו

  .תודה רבה מעומק הלב

  

 .כיף להיות חלק מקהילה שכזו

 משפחת קימלמן

 

 נוהל תשלום חדש לקייטרינג ולהזמנת ריהוט בנגרית סעד
  

חיובים  הפנימית והפעם בנוגע להשינוי בשיטת העבודה בעבודה מול הבנקים מצריך גם שינויים בהתנהלות

  !).תתחדשו(או הזמנת ריהוט בנגריה !) מזל טוב(גדולים במיוחד כדוגמת אירוע גדול בקייטרינג 

  

 ,ב'כלבו מזון וכיו, ים כגון חינוךוב בלאומי קארד אנו רוצים לייעד בעיקר לחיובים השוטפאת שיטת החי

  .ולכך הותאמה מסגרת האשראי בכרטיסים אלו

על המסגרת המאושרת לרוב עולה  סך החיוב, ריהוט בנגריההזמנת גדול בקייטרינג או במקרה של אירוע 

  .ואנו רוצים למנוע בעיות בסליקה

  

  ח תחייב תשלום' ש4000 הזמנת קייטרינג או ריהוט בסכום העולה על 2011, פברואר 1ל מ הח- ל'לאור הנ

ל 'מי שאין ברשותו את אמצעי התשלום הנ ).שהוא לא לאומי קארד(בנקאי קים או בכרטיס אשראי 'בצ

  .הם מתנהלים מחוץ לסעדיהדברים נוגעים לחברים שחשבונות .מתבקש להתארגן בהתאם

  . בכל מקרה לגופוהו בין החבר לקייטרינג או הנגריייסגריפרטי התשלום 

  

הריבית תרד החל מ  -שינוי בשעור הריבית על הלוואות השיכון שחברים קיבלו מהמשק:נושא נוסף

  . וזאת בהתאם להחלטות בסעד1.1%   ל 1.65%   מ 1.1.2011

  

 הנהלת החשבונות, ישי אברהם
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 מהנעשה בצוות הפנסיה

"   עתודות"ח הפיננסי של "אנו מחכים לדו.  ומעלה65בימים אלו סגרנו את החוב האקטוארי לגלאי 

 על מנת לדעת כמה נדרש מאיתנו להפקיד לצורך השלמת החוב האקטוארי 31.12.10ליום " הראל גלעד"ו

  . ומטה65גם לגלאי 

ובעקבות אישור , )67גברים +  62נשים "  (ודותעת"הלי משיכת הכסף מבעקבות אישור האסיפה על נ

חזרנו לקיים את המפגשים  ,נוות  השונות שצברו עובדי החוץ שביניהאסיפה ביחס להתנהלות בנושא הקרנ

החברה העוזרת לנו לנהל נכון וחכם את קופות " (תמורה"הפרטניים של ציבור החברים עם נציגת חברת 

  )הפנסיה של ציבור החברות והחברים

  :מטרת המפגשים הללו

 להציג לכל משפחה את מצב הצבירה של קרן הפנסיה של כל אחד מבני  .1

 .  השינויהזוג ואת המצב העתידי על סמך השכר אחרי

יעוץ זה אינו  (.לאן להפנות עודפי כסף שנצברים למשפחה, לפי בקשת המשפחה, לתת יעוץ פיננסי  .2

וכל אחד זכאי להחליט למי הוא , פחות טוב מכל יעוץ בנקאי או יעוץ של כל חברת השקעות אחרת

 .)הייעוץפונה לצורך קבלת 

ומכיוון וישנם ,   משפחות לשבוע5 –וא כ ה" תמורה"מכיוון וקצב הפגישות של המשפחות עם נציגת 

בחדר של מרגלית שריד  הוחלט שאני אשב ,נושאים רבים נוספים שיש לטפל בהם במהלך התקופה הקרובה

  .15:00 – 21:00בין  השעות ' בימי ג,  מול הסנדלרייה–

  .מוזמנים לפנות אלי בשעות הללולהסבר ולעצה , חברים שיהיו זקוקים להבהרות

בפתק או , במיילמתבקשים לפנות אלי ,  ורוצים" תמורה"חברים שטרם נצלו את הזכות להיפגש עם נציגת 

  בהקדם האפשרי על מנת שאוכל לשבץ אותם לפגישות אלו  052-6043265לנייד  

  .מניסיון של החברות והחברים שכבר נפגשו אנחנו למדים על חשיבות מפגשים אלו

  מרכז צוות הפנסיה–אבי הלפרין 
  

 השומר החדש

,  רבות נאמר על ארגון המתנדבים ששם לעצמו כמשימה לשמור על קרקעות הלאום-"השומר החדש". 1

המטה .  מתנדבים1000במטה הצפוני של הארגון פועלים . רחבי הארץולהתמודד עם הגניבות החקלאיות ב

ואון , צעיר מציפורי, יואל זילברמן .ובימים אלה החל לגייס מתנדבים  ,הדרומי של הארגון פועל מסעד

 בחוות -מצורפת בזה הזמנה לכנס ייסוד של הארגון בדרום . הינם מייסדי הארגון  ריפמן מקיבוץ רביבים 

וצעירים פחות המעונינים , צעירים. ביום שישי בעוד שלושה שבועות, שליד להב" שמשהר "הבודדים 

אנו נשקול אפשרות לארגן הסעה ). נייד מופיע בהזמנה( עם רעות קשרלהשתתף בכנס מוזמנים ליצור 

 . מסודרת
 על רמןיואל זילב נתכנס לשמוע את הרצאתו של  במועדון לחבר20:00בשעה , ביום רביעי בשבוע הקרוב. 2

  כדאי לבוא ולשמוע את אנשי .ומרגש,  מרתק ...וסיפורים מהשטח, דרך עבודתו, נסיבות הקמת הארגון

  ארץ ישראל היפה והערכית

 )ראו פרסום בעמוד הבא(

 עפר שלומי
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  ,ה/ת יקר/מתנדב

 .ת למפגש מתנדבים בארגון השומר החדש/הינך מוזמן
  

 :מטרת המפגש

  הצגת פעילות הארגון  •

  הכשרת מתנדבים לשמירה בארגון •

  היכרות עם הבוקר בשטח •
  

 ).במקום יוצב שילוט הכוונה לנקודת המפגש( חוות הר שמש :נקודת מפגש 
  

   יום שישי–18/02/2011:  תאריך
  

 ז "לו
 התכנסות ורישום:  08:30 – 09:30
 )יובל כהן, יואל זילברמן(שיחת פתיחה והכרות : 09:30 – 10:15
 סיור שטח עם הבוקר : 10:15 – 11:00
 )ד פרי נובוטני"עו(הרצאה בנושא סמכויות  : 11:00 – 11:45
 מקרים ותגובות  : 12:00– 12:30
 ארוחת צהריים  : 12:30– 13:00

  

  054-9005443   רעות    –לפרטים נוספים   

 

 The ‘New Guardian’ Organization –) ר"ע(אירגון השומר החדש 
  org.israel-shomer.www 17106 נצרת עילית 691ד .ת 

Office:  +972 – 50 8818205  

  

 

 

 
  )לאחר תפילת ערבית (20:20בשעה , בשבט' כה, 30.1, בקרוב' ביום א

  .המדרש-  מסכת סוכה בביתיתקיים סיום

 !כל הציבור מוזמן


