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 דורית רידר –אחות תורנית השבת 

  ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  5.44  טלית/זמן תפילין   18.17   הדלקת נרות

  9.33  ש"סוף זמן ק  18.25 '       ב14.00'    אמנחה

  18.29←18.35  שקיעה    ערבית 

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

       8.30   'שחרית ב

  18.20  וערבית מנחה  11.30   קידוש

  18.52  צאת הכוכבים  16.30,  13.30                מנחה

  20.10  ערבית  17.00   'דור לדור'לימוד 

      17.30   שיעור הרב ארי

  7.30  שחרית נוער  19.11   צאת השבת
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 'סוף דרכו של משה עבד ה

  )'חלק א(

  

מהווה מעין מבוא " תבוא- כי" סיומה של פרשת .  ניצבים נפתחת במעמד כריתת הברית טרם הכניסה לארץ' פר

מחבר בין הפרשיות , ע'הראבגם ) א, כט" (שהכל מחובר הוא: " אכן מקשר ביניהם ואומרן"הרמב. ניצבים' לפר

אתם ניצבים , על כן אחריה, לכרות הברית: "ע'הראבממשיך "  כל ישראלויקרא משה אל: "תבוא-ועל הפסוק בכי

מלמד  ":י"רשאומר " אתם ניצבים היום"על האמירה ,  מקשר את המעמד ליום מותו של משהי"רש" היום

נושא מותו של משה הוא אחד הנושאים הנידונים ". ה ביום מותו להכניסם בברית"שכנסם משה לפני הקב

  ). להלן' ר(, ריםבספרים במדבר ודב

  .   גזר דינם-ויקדש בם 

הדברים מקבלים , מגיעה לשלביה האחרונים לקראת הכניסה לארץ,  הסאגה הארוכה של נדודי ישראל במדבר

בהמשך הוראת , תחילה המפקד שנערך בערבות מואב על ירדן יֵרחו. במדבר' ביטוי כבר בפרקים האחרונים של ס

  ). פרק כו(למשה על חלוקת הארץ לנחלות ' ה

  " בםויקדש: "שם נאמר".   מי מריבה"בחטא , באה התרעה ראשונה על עונשם של משה ואהרון, בפרשת חוקת

, ע"ראבכך גם " שמתו משה ואהרון על ידם:  על אתר אומרי"רש.  שתי מילים אלו מתפרשים כגזר דינם) יג, כ (

, על אתר, ר הירש"רש". אקדשבקרובי : "נאמרשם , שניהם גוזרים זאת כהקבלה למות בני אהרון נדב ואביהוא

מכאן באה  סדרת ".   מות משה ואהרון הוא חותמת נצח על המקור האלוקי של שליחותם: "מוסיף על כך

  . סוף שליחותו ואת מותו של משה, התרעות המבשרות את סיום כהונתו

הן ') יג, כז' במד(' ונאספת אל עמיך':  כגון, למשה' נידון מספר פעמים הן בדברי ה, כאמור נושא מותו של משה

בן מאה ועשרים שנה אנכי היום ... והן בדברי משה כאשר הוא פונה אל כל ישראל) לא יד' דב(' קרבו ימיך למות

מרחיבה , הגמרא בסוטה. ביום זה נולדתי  וביום זה אמות, היום מלאו ימי ושנותי:  "  שםי"רש)  ב, לא' דב(

ה משלים שנותיהם של צדיקים מיום "ללמדך שהקב" היום מלאו ימי ושנותי" שמעאל תנא דבי רבי י: בעניין זה

  )ב"שם עוד יג ע' ור" (ליום ומחודש לחודש

  .משה בן תמותה

 באים כדי להכין את העם [1]1של משה ועל מותו הקרב" מלכותו"שהאזכורים שחוזרים ונשנים על קץ , נראה לומר

וסופו , הוא אדם' וגם ללמדם שמשה שליח ה. כל זמן הליכתם במדברמשך , להמשך דרכם ללא מנהיגם הנצחי

-טעויות בני ) "1926-1843 ([2]2: 'משך חכמה' בעל רבי מאיר שמחה הכהןהסבר ממצה לעניין זה נותן . ככל האדם

ולכח האלוקי השופע בו הבדילוהו מן היוצר והוא , כי חשבו למשה כפועל מעצמו, ישראל בכמה מקומות היה

ביום , מאומה) משפיע(ואיפה ראו כי משה מעצמו אינו מנהיג ואינו שופע ... רק לפה לאלוקים, לא היה) משה(

  "...אז הבינו כי מחומר קורץ כמוהם וגם הוא בן תמותה. שמת משה

מכאן ניתן ללמוד את הצורך בהתרעות הרבות על , בלבד' קטע זה בא להדגיש היות משה ככל האדם ושליח ה

מאיר ' ר(, ם"המלבי. ולקבלת יהושע כיורשו וממשיכו, כהכנת העם לקראת הפרידה ממנו,  משהמותו הקרב של

 –וילך : כך הוא כותב, פית מהםכיצד יגיב העם לפרידתו הסו,  מפרט את חששו של משה[3]3)1879 – 1809לייבוש 

באופן שלא יתבהלו וִנחם אותם , והודיעם ממיתתו, כהולך לדרך רחוקה, הלך למקום אהליהם להתפרד מהם"

  )לא א"... (יעבור לפניהם ויהושע יהיה מנהיגם' כי ה... כי מלאו ימיו, כ על מותו"שלא יתעצבו כ

                                                           
הנך שוכב , 'לא יד, שם ', הן קרבו ימיך למות'. כב, ד' כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עובר את הירדן דב':   עוד כמה דוגמאות [1]1

 ...כט, לא'  כי ידעתי אחרי מותי,  'טז, לא' עם אבותיך 
  רסח' עמ, כי תבוא' פר, ב"תשמ" הוצאת השכל" קופרמן . י, מהדורה מבוארת,   ספר דברים [2]2

  ו" הוצאת מנורה ירושלים  תשט444' וילך עמ'   פר [3]3
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  הדאגה

- כי'כך בפרשת , משולבים דברי תוכחה אזהרה והתרעה, ן העםבסיום פרשת הנהגתו של משה ובדברי פרידתו מ

דאגתו הרבה .  לאחר מותו ולאחר כניסתם לארץ, אלו דברים שנובעים מדאגתו הכנה של משה לגורל העם.  'תבוא

כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון : "כך משה מבטא זאת, לאשר יקרה להם בארץ מהשפעת הפולחן הכנעני

  "..ך אשר ציוויתי אתכםוסרתם מן הדר

הדאגה מפני הסכנה הצפוייה מאותה : " וכך הוא כותב,  רואה בדאגה זו את עיקרו של ספר דברים][4]4קאסוטו

  ".   של כל ספר דבריםהרעיון המרכזי והיסודיהדאגה מפני סכנה זו היא ) השפעת הפולחן הכנעני(השפעה 

משה מבטא זאת בפנייה ,מי שאמור להמשיך את דרכו בהנהגה לאחר לכתו, תו של משה היא גם ליורשודאג

  ''נאצלת ופיוטית אל ה

  איש על העדה , אלוקי הרוחות לכל בשר' יפקוד ה"    

     אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם 

  "כצאן אש אין להם רועה'    ולא תהיה עדת ה

  נענה' משה פנה וה

  קח לך את יהושע בן נון: אל משה'  הויאמר"    

  ...איש אשר רוח בו וסמכת ידך עליו    

  "ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל    

  )טו, כז' במ(                

  

  גמר שליחותו

  .  שלושה שלבים שמביעים את גמר שליחותו של  משהר הירש"רשמציין , על דברי הסיום של משה בפרשת וילך

  ". בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא: " ן העםדברי פרידה מ  .א

  ". לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ: "הצגת יורשו יהושע  .ב

 . וציווי לקריאת התורה במעמד הקהל, מסירת התורה לכהנים ולזקני ישראל  .ג
 )המשך יבוא בגליון הבא(

 בנימין סלנט

  1965  מוסד ביאליק ירושלים  614' דברים  עמ' ערך ס, יה  מקראית אנציקלופד[4]1 

 
  

 "?מה לך נרדם, בן אדם"
  

  :במוצאי שבת נתחיל באמירת סליחות בבית הכנסת

  

   שיעור הרב ארי   11.00

   אלי קראוס- סליחות    11.30

  

  

  .כתבו והתקשרו,ים שהגיעואני מבקש להודות לכל המנחמ, בשם משפחתי ובשמי- "ְוָׁשְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך "

  גדי סמואל,תודה
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  ב"קובץ הלכות מעשיות לראש השנה תשע
  

  :ערוב תבשילין

ערוב תבשילין על מנת שנוכל להכין ) רביעי(ה "יש להניח בערב ר, מכיוון שהחג סמוך לשבת  .א

  .לשבת) שישי(ה "של ר' מאכלים ולהדליק נרות מיום ב

ה "מא' ברוך אתה ה": ולברך) ביצה היא תבשיל שקל ופשוט לשמור, למשל(יש לקחת פת ותבשיל   .ב

בערוב זה יהא מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין : " לאחר הברכה יש לומר."ו על מצוות ערוב"אקב

 ".ולהדליק נר ולעשות כל צרכינו מיום טוב לשבת

נהגו להשתמש בלחם .  את כל צרכי השבתיאין לאכול את מאכלי הערוב עד שגמרו להכין ביום שיש  .ג

  .הערוב כלחם משנה בסעודות השבת

  :בישול בגז

במהלך החג מותר לבשל לצורך החג לכן , התירה התורה להכין ולבשל ביום טוב לצורך סעודת החג  .א

ג את הגז יש להדליק מנר שהודלק בערב ח. )'עירוב תבשילין'אם נעשה (ולצורך השבת הצמודה לו 

  ).נר נשמה(

שלא שיתבשל יותר או  (במהלך הבישול ניתן להגביר או להנמיך את השלהבת לצורך התבשיל  .ב

 . )יישרף

כיוון שכיבוי האש לא נעשה לצורך מ, י סיבוב כפתור הגז" האש ע אתבגמר הבישול אין לכבות  .ג

 ?כיצד בכל זאת ניתן לסגור את האש לאחר הבישול.  נפשאוכל
אציע שתי אפשרויות .  מותר–אבל גרם כיבוי ,  אסור ביום טוב'אוכל נפש'אמנם כיבוי שלא לצורך 

  :כיצד לכבות את האש בגרמא

לא לשכוח לסגור . לאחר כמה שניות האש תכבה(ניתן לסגור את הברז של בלון הגז מחוץ לבית . 1

  ). את כפתור הגז לאחר כיבוי האש

כאשר המים ירתחו ויעלו על . תה או בישול ביצים, אן לצורך הכנת קפה'נרתיח מים בפינג. 2

  .יהי שתאין להרתיח מים שלא לצורך. ואז ניתן לסגור את כפתור הגז, הם יכבו את האשגדותיהם 

   :שעוני שבתכיוון 

במהלך . יש להיערך ולכוון את שעוני השבת של המזגנים ושל המאור למשך כל שלושת הימים  .א

  . את זיזי שעון השבת בתנאים המפורטים בהמשךהשבת והחג ניתן לשנות

 ואנו מעוניינים פועלהמזגן /במצב בו כרגע האור, כלומר. ת המצב הקיים מותר להאריך א– בשבת  .ב

במצב בו כרגע , וכן. י הרמת הזיזים הרלוונטיים"ניתן לעשות זאת ע, להאריך את זמן פעולתו

ניתן לעשות , המזגן כבוי ואנו מעוניינים להאריך את המצב הקיים ולאחר את מועד ההדלקה/האור

לגרום לכיבוי מוקדם (אין אפשרות לקצר את המצב  הנוכחי . לוונטייםי הורדת הזיזים הר"זאת ע

 .) מוקדמתאו להדלקה

יביע אומר  ( לכיבוי מוקדםוכן לגרום, המזגן/גם לגרום להדלקה מוקדמת של האור מותר – בחג  .ג

 .)סימן יז, חלק ג
  

 .הרב ארי סט

 

 

 ל"ז) ןאמא כה( יום השנה לפטירתה של גניה כהן –באלול ' כז: נר זכרון
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 דיווח מאסיפת החברים

  

לקראת , "דמודל אורחות החיים בסע" לדיון סופי בעדכון , האסיפה האחרונה הוקדשה כמעט כולה

למודל קבע שעל פיו סעד בוחרת לחיות את  תקופת ניסיון מהמודל להעביר את ההצבעה הסופית שתפקידה

  .חייה

 כאשר בכל אחד מהמפגשים,  גילאיותבחמש קבוצות, קדמו לאסיפה ערבי הסברה שבהם פגשנו את הציבור

שעיקרו , צת סעדבאשר למודל הנכון והראוי לקבו, הצגנו בראש וראשונה את תפיסת העולם של הצוות

 על רמת ערבות הדדית ומאידך שמירה בלתי מתפשרת, חופש לכל בית אב לנהל את תקציבו והחלטותיו

ערכנו בצוות , בהמשך למפגשים הללו.  השינויים המוצעים במודליקריכמו כן הצגנו את ע. גבוהה מאד

  .יפהוערכנו את החומר לקראת האס, בהתאם להערות שנשמעו בהם, שינויים נוספים

וכן לשמיעת הערות כלליות שלא בהכרח , ועברנו לדיון פתוח, במהלך האסיפה חזרנו על עיקרי הדברים

בעיקר מקבוצת , קיוויתי שיהיו נוכחים באסיפה חברים וחברות רבים יותר .עוסקות בהצעה כזו או אחרת

 על המוצע לקראת ונשמעו יחסית מעט הערות, אבל גם כך הייתה נוכחות בהחלט סבירה, הגיל הצעירה

יש בה כוח בלתי רגיל להמשיך , אני מוכרח לציין שתחושת האמון שהציבור מעביר לנו ברובו .ההצבעה

  .לעוד שנים רבות, ולהוביל את הדברים קדימה

ואנחנו מאד מקווים שההצעה תעבור ברוב גדול ככל , במהלך סוף השבוע הקרוב תתקיים הצבעה בקלפי

                           .2012החל מתחילת , ונוכל אז להתפנות להיערכות הנדרשת לקראת הפעלת המודל המשודרג, שניתן

, תוך תפילה ותקווה, לקראת השנה החדשה הממשמשת ובאה, סיימנו את האסיפה בהרמת כוסית לחיים

  .ימשיך לשגשג ולפרוח, שהקיבוץ הנפלא שלנו

 בוקי

, שנהמיד לאחר ראש ה" ) האזינו"מוצאי שבת פרשת ( יתכן ונקיים אסיפה במוצאי השבת הבאה : הערה

, במידה והכל יהיה מוכן לדיון נפרסם כמובן הודעה על קיום האסיפה. בנושא מכירת אחזקות בסיפן

  .ופרטיה

 הודעות 
  :ועדת תרבות

   .ולא כפי שפורסם 17.10  ט תשרי" י,ס"ערב סיכום השנה יתקיים ביום שני של חוהמ: שינוי בתאריך

  ...נא רשמו ביומן 

  

  :ענף המזון

  ב "תשע–ראש השנה 

  27/9/11ח אלול "כ, צ ביום שלישי"לקראת ראש השנה נפתח את שוק שישי בחדר אוכל ימין אחה

   17.30 – 16.00:  משעה : ללקוחות חיצוניים 

   .19.00 – 17.30:  משעה : לכל תושבי סעד   

  

  .יהיו שתי קופות ומגוון רחב של מזון

  . בבוקר 26/9/11לסעודות החג ושבת בצהרים יש להירשם עד יום שני 

 !שנה טובה



 - 6 -

 ועל הנשים, על הגברים, על התורה

 ובעיקר על סעד שלנו
  

  .ברצוני להאיר סוגיה זו מפן שונה שלא עלה עד כה. בעלונים האחרונים הועלתה סוגיית לימוד תורה לגברים ונשים יחד

ני משהו בהרכב האנושי הכל כך הטרוג. שאני מאוד אוהבת את סעד, כפי שכתבתי לא מזמן בהקשר אחר, ראשית אציין

בשנים האחרונות . זה נותן פרופורציות לחיים, גילאיות שיש בסעדהרב אחד הדברים המיוחדים הוא . מאוד נכון לדעתי

עובדה זו מאתגרת מכל מיני בחינות וברכה . זכינו והצטרפו אל שורותינו מספר גדול של אנשים צעירים על משפחותיהם

  .בצידה

למי הרוחני ועם זאת אני מרגישה את ומחייב אותי למחשבה מתמדת על ע זה - אני אוהבת את הקשת הדתית שיש בסעד

שהם רבים אני יכולה להעריך אנשים על דברים . הסובלנות הרבה שיש בין האנשים למרות הדעות וההשקפות השונות

רב המאחד על  -כך גם בקהילתנו הקטנהוכמו תמיד בעם ישראל . עושים ועם זאת לחלוק עליהם בדברים אחרים

  .מפרידה

מקובלת פחות יתה ישל חלקים שונים בקהילה להביע את עצמם בדרך שהרוחניות בשנים האחרונות ישנן ריבוי יוזמות 

  .תהילים לנשים ועוד, תפילות נשים, מניין שירה חדשה, מבעבר כמו סליחות בנוסח עדות המזרח

  . תתףאולי בדרך זו נוכל לפרש גם את שיעורי הגמרא בהם התבקשה אישה לא להש

בשנה האחרונה ידוע לי  .אך יש לקחת את הדברים לפרשנות הנכונה, "את לא רצויה כאן "- פוגע כשאומרים לךזה , אכן

לגברים היו פרי יוזמה  הגמרא  שיעורי.כאן אצלינו בבית המדרש)  אגב,ברמה גבוהה(שהתקיים שיעור גמרא לנשים 

   ! ישר כוח- על כך אני אומרת.אמרו ועשו, רצו, שבוח. אישית של אנשים שרצו לקבוע לעצמם עיתים לתורה

,  זה פשוט לא התאיםלהם הם ביקשו זאת כי) והשתדלו לעשות זאת ברגישות רבה (,קשו מאישה לא להגיעאשר ביכ

ונמצאנו ) גברים ונשים( יקום שיעור נוסף ובו ילמדו עוד אנשים - אדרבא. ולעניות דעתי יש לכבד את מקומם ורצונם

אני בטוחה שהחוסן הקהילתי של סעד יוכל להכיל גם את אלו המבקשים ללמוד בנפרד וגם את  . תורה בקיבוצנומגדילים

  .זוהי גדולתינו וזהו יתרוננו. אלו המבקשים ללמוד יחדיו

  .כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל בית ישראל". ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך"ואסיים בתפילה 

 חיה קופלד

 טבעעוד צד למ
  

כיוון שגם אני התלבטתי , )ותודה לך שיקמה על גילוי הלב ועל השיתוף(קמה מאוד דיבר אלי באופן אישי סיפורה של ש   

ואף פניתי לרב , אך בהחלט רציתי בכך, לא שחשבתי שאצליח לעמוד בכך מבחינה טכנית. אם להצטרף לשיעור הגמרא

ולא רק בגלל , הבנתי שזה כנראה לא יצא לפועל, עו על רצונימתגובות שקיבלתי מאנשים ששמ. לבדוק אם זה אפשרי

הבנתי שיש בחורים שקשה להם לחשוב שבחורה תשב איתם ותלמד איתם באותו . לצערי, שאני לא אוכל להתפנות לכך

  .הבנתי  וגם קיבלתי. שיעור

ואולי עם הזמן התרגלו למשהו , אולם אחרים לא רגילים בכך, לא רואה בכך בעיה, שלמדתי כל שנותי בחינוך מעורב, אני

  .ואני לא רואה בכך משהו נגדי או נגד היכולות שלי כאישה, זה אפילו בסדר גמור. וזה ממש בסדר מבחינתי, אחר

וגם אם זה כדי להתרכז יותר , כדי ליצור אינטימיות שחשובה ללימוד, מותר לבחורים לרצות ללמוד רק עם בני מינם

  .כדי ליצור את אותם תנאים,  ללמוד רק עם בנות מינןכמו שמותר לבחורות, בשיעור

הרי אנו חברה ? אז מה הבעיה, וגם אם יש מגמה כזו, לא נראה לי שזה מעיד על מגמת הפרדה והתחרדות בקהילתנו

  .ועל כך גאוותנו, דתית מגוונת מאוד

לכולם יש מקום .  כל זאת במעורבומי שירצה יעשה', ילך לפעילות תרבות בנפרד וכד/ילמד בנפרד/מי שירצה ישב בנפרד

 ?הלא כן, אצלנו

 עידית לנדאו
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 ערב ראש השנה סוגרים מעגלים
  

  . רומא–בתחילת השבוע קרה אירוע מכונן בבירת איטליה 

למדנו על כך בשיעורי , נכון? 1553ד תשעה בספטמבר "שי'בראש השנה ה" שריפת התלמוד"זוכרים את 

 , ואחר כך גירושים נוספים1492גירוש ספרד ב , הסטוריה כשעסקנו באינקויזיציה ותוצאותיה הטראגיים

תוצאה נוספת .  המתנצרים למראית עין ושומרים על זהותם היהודית בגבורה בסתר–תופעת האנוסים 

טראגי בזמנים שספר היה נכתב ביד ואובדנו היה קשה מנשוא לכל אלה אירוע , הייתה אותה שריפת תלמוד

  .שרצו לשמור על המורשת היהודית בתוך עולם עוין ומתנכר

הציבה הקהילה היהודית ,  מנשוא קשהה חוויה שנים אחרי אות458 ,שנהממש לפני ראש ה, ובכן השבוע

שדה -בתרגום " (קאמפו דאי פיורי"במקום המדויק בו הועלו ספרי התלמוד על המוקד ב ,איטליהשל 

הציטטה מדברי חנניה בן ". גוילין נשרפין ואותיות פורחות"לוח נחושת מעוצב עליו נכתב , )הפרחים

לימוד תורה " עוון"רוגי מלכות שהעיד שזאת ראו עיניו כאשר נשרף על המוקד באחד מעשרת ה, תרדיון

 של חנניה בן תרדיון היא נצחון דבריוב  שהציבו את הלוחאין ספק שהמשמעות שמצאו אלו). 'ח א"ז י"ע(

  . הנה כי כן נסגר מעגל וטוב מאוחר מאשר כלל לא .כך תמידה בתתמחהדבר שהיהדות , הרוח על החומר

  

? תהינו מה שולח לנו משרד הפנים. ע שלפניו הגיע לתיבת הדואר שלנו מעטפה גדולה ממשרד הפניםבשבו

חנה תעודת אזרחות כבוד לחלל מלחמת הקוממיות מוענקת בזאת ל "כאשר פתחנו את המעטפה מצאנו 

עיניי הדמעות עלו ב,  אין ספק שזאת תעודה מרגשת".נצחת שמה לעדי עדה לאות על גבורתה ולקאסוטו

לא ידענו אנחנו .  שנים אחרי קום המדינה63למקרא שמה של אמא שלי שהוכרה כאזרחית מדינת ישראל 

שהם אומנם הוכרו , המשפחה וכנראה עוד משפחות רבות שיקיריהם נפלו בקרבות טרם הכרזת המדינה

והוא זה שהביא  , כ זבולון אורלב"חזאת גילה להפתעתו . אבל לא קיבלו אזרחות ישראלית, ל"כחללי צה

. באייר' ט בנובמבר ל ה"בסוף הדיון הוחלט להעניק אזרחות לכל אלה שנפלו בין כ. לפני הכנסת את העניין

 4000. אזרחות של כבוד, מעבר לכך נפלה גם החלטה להעניק לכל הנופלים במערכה של מלחמת הקוממיות

, זה לא יחזיר לנו את הנופלים, ל פועלוכ אורלב ע"יישר כוח גדול לח. נופלים קיבלו תעודת אזרחות כבוד

  . של מעגל עצובתואבל יש בכך משום סגיר

  

גשמים , שלווה, שקט, והנה נסגר לנו מעגל של שנה ונקווה שהשנה הבאה עלינו לטובה תעניק לנו מברכותיה

  ,פריון ובקיצור שתתגשמנה כל משאלות לבנו לטובה, בריאות, בעתם

  שושנה עברון

 

 

 :ש מאנה"ד

האחות הראשית היאי אפרת , זהו בית אבות מאד מסודר". דורות בנגב"אנה דיירת בבית אבות , כירכםלהז

  .שמזכה את אנה בחיוך רחב כל יום, גיל

  .נוסף לכך מבקרות אותה לסירוגין שתי נשים דוברות ספרדית

  .ומאד מתגעגעת לסעד, אנה זוכרת את כל החברים

 קסון'שרה ג: מסרה
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 א"מהנעשה במש
  

ישר כוח י .שוב זכינו לעיצוב מיוחד ועדין של מיודעינו משה אש לתלושים הפנימיים לקראת ראש השנה : שי לחג

הענפים יתנו ש   -לאחר התייעצות עם מנהלי המגזרים  -השנה החלטנו . גדול למשה על הנכונות וההתמדה

כמו כן סוכם .  השי גם את הגמלאים שאינם עובדיםקבליולצרף למ , אחיד לכל עובדי הבית בגובה שי -  תלושי

 - בין עובדי חוץ ובית הבין עובדי  ,עיקרישמקבלים תלושי שי ממקום עבודתם ה ועל כן חברים ', כפל שי'שאין 

  . לא יקבלו שי נוסף ממקום עבודתם המשני

    .אני מקווה שעיצוב נוהל זה נותן מענה נכון ומפרגן לכל החברים

כאן הנמצאים בני משק צעירים  ממדיניות כוללת וכתופעה חיובית אנחנו רואים יותר כחלק  :ענפים צעירים ב

 צעירים  :אם נשוטט בענפי המשק נוכל לראות .השוניםעובדים בענפים ו,  ובתקופות ארוכות יותרבפגרת קיץ

נו הבאים לעבוד יצעיר ועם תוספת המשבצת בברור חיל נוכל למצוא גם שם מ,שם הקליטה היא שגרה - ש"גדב

 ורק באחרונה הצטרף יאיר שלומי שחזר , על בני משק שלנותכמעט כולה מושתת - רפתה .לתקופות קצובות

 . ראש השנהלאחרהשתלבות בענף מיד וכבר סגר על וד לא פשט את מדיו  שעשאול עברון וכן , ל"מהמחנה בחו

 הצטרפו ,לאחרונה. עבודות שונותית זני מכלוא ובריבהפהעובדים  ,בנים ובנותניתן לראות קבוצת  -  חממהאף ב

 המרחיב את פעילותו קולט ומוכן מכון הגזרגם . ל גבי העפרונים בגיזום באבוקדו עמטער  בנים לעבודה במספ

 נוכל למצוא לקראת המדגר החדש את אליאב יהילול  הרבק נדוד עד יאם נרח .לקלוט עוד צעירים בעבודה

ענף המזון נסיים את סיבובנו ב .בת נוספים/ועדין יש לנו שם מקום לבן,  הלול גולדברג  המצטרף לצוות

.  והן בעבודה במטבח,לעזרה צעירה הן בהובלת האוכל וחלוקתו וזקוק ושהרחיב מאוד את פעילותג ניטרייוהק

נות ניתן  אנחנו מבינים שעבודה זאת היא קשה פיזית ולכן רק למעט ב,מנהלת ענף המזון, בהתייעצות עם אירית

  . למצוא מקום בענף

  .ולכן שילובן בענפים קשה יותר, בנות ההיצע הוא קטן יותרהלגבי ,באופן כללי

 - להצטרף לפרוייקט פתיחת  בית שקמה ) מותר גם לבנים( הצענו לבנות ,בתיאום עם צוות חומש, לאחרונה

 ונראה פעילות קהילתית , לאתגרההן תענינ אני מקווה ש.לכל חברנו המבוגרים - צ "כמועדון לפעילות של אחה

  .יפה

  . לעבודה קבועה, לענפים תביא בעקבותיה הזרמת דם צעיר וחדששהצטרפות זו, נשמח כולנו

, לעיתים מזומנות , עם מרכזי הענפים  והועדות המרכזיותאנחנו נפגשים,  משגרת עבודתנוכחלק  :פורום ענפים

, התקדמות מקצועית, ח אדםורות לכו שאלות שונות הקשמעליםאנו  ,במפגשים אלו. לפגישה פרטית על הענף

 שיחות משוב שנתיות ,שיחות משוב לחברים מבוגרים לקראת גיל פרישה, שיחות משוב לכל העובדיםארגון 

 .חברים העובדיםותקנים לשכר נושאי התייחסות לו, םתלגמלאים עובדים על שינויים אפשריים בהיקף עבוד

  . פת ובחשיבה לטווח ארוךטבהתארגנות השופגישות אלו עוזרות לענפים 

תנועה הקיבוצית  של הא "הלת משנ מ–' באחרונה נפגשה הנהלת משאבי אנוש עם שלומית צ :מדיניות שכר

הדגישה את הצורך והיא ,  חשובההייתהפגישה ה כללית .והיא הציגה בפנינו גישה כוללת בנושא מדיניות שכר

  : שתי תובנות חשובות עלו מפגישה זו .ועה לחבריםבקביעת מדיניות שכר אחידה ויד

 לפי ועמידה ביעדים הנקבעיםהתקדמות מקצועית של העובד : םלהעלאת שכר המים העיקריים הגור  )א

  . ההתקדמות הכלכלית של הענףוכן , שיחות משוב

  ויש להגדיר התקדמות ממשית של,היום נושא הוותק בענף הוא לא גורם מקצועי שנכון להתחשב בו  )ב

 . ולקיחת יותר אחריות  כדי להעלות בשכרו, העובד
 התייחסות  תכוללה ,להביאה לאישור מוסדות סעדסיכמנו את הישיבה שעלינו להכין הצעה שלמה יותר כדי 

  .לנושא הצלחות מקצועיות וכלכליות של  המשק
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  : ההצבעה  על מודל השינוילקראת 

  :קרו מספר דברים מהותיים, ךאנחנו מלווים את התהלילאחר  למעלה משנה וחצי ש

  רביםויש, יש מעטים שבחרו להאט את הקצב .על קצב ההתפרנסות שלהםהחברים בוחרים ומחליטים   )א

  . וההחלטות הן של שני בני הזוג, חשוב ביותר שהמודל שלנו הוא משפחתי.שבחרו להוסיף ולהתפרנס יותר

 .ודה רק כשברור להם מה היעד הבאעבומחליפים מקום  ,החברים מתאמצים לשמור על מקום עבודתם  )ב

 .) מחלה ודמי אבטלה,כולל חופשה(מוגדרים מסגרות העבודה נעשו יותר ברורות ומטופלות לפי כללים   )ג

 נהנים ויה זימעלו, עלתה בצורה יפה ומרשימהרמת ההשתכרות של כלל החברים : אהנקודה העיקרית הי  )ד

 . אך כמובן גם הקהילה כולה,בעיקר החברים
 

שנת קליטה והצטרפות חברים , שנת  צמיחה ופריחה, יאות ובנייהאנחנו מאחלים לכל החברים שנת בר - ולסיום 

   .נותשנה שנדע למצות את הטוב שבנו ובחברו ,חדשים

  

  !אתם מוזמנים.  כל שאלה ומשאלהל דלתנו פתוחה כי, זכרו

 בני גינזברג

 

 
  

 

 
 קפה ומה שביניהם, אופניים, עצמאות

 

ולתת לו , חלקינו מתוך כוונות להדריך אותו.  של תינוק מנסים ההורים לחנך אותו לעצמאותכבר מרגע לידתו

וחלקינו מתוך כוונות טהורות , כלים להתמודדות עם אין סוף ניסיונות שעתידים להתרחש בחיי היום יום שלנו

  .בשקט' הקפה של הבוקר'שייתן לנו לשתות את ...פחות

  . קולעים בדיוק למטרה השנייה-קרי בקיבוץ שהם כלי התחבורה העי,  אופניים

ונותנים לנו קצת אוויר בהתארגנות של , דחיפה קלה באופניים והם נוסקים הרחק הרחק... אפשר לדמיין

התחלנו בתורנות לימוד הבנים את מלאכת הרכיבה , אחרי שהשלמנו את זוגות האופניים לכל המשפחה. הבוקר

עידוד , זיעה קרה, ריצות, המון סבלנות!). ולמדה בכוחות עצמה, כבר מזמן רוכבת, למי ששואל, נעמה(

ההתרגשות הייתה גדולה והילדים !  הגענו לרגע המיוחל- אך נחושים להשיג את המטרה , פסיכולוגי בגרוש

לצידם התרגשו יעל ודוד שלמדו גם הם לרכב ונתנו להם טריגר . הרגישו שהם עושים עוד צעד לקראת הבגרות

  .ל הצר שבשכונה הפך בין רגע צר יותר וסואן יותרהשבי. מצוין

, יש - אופנים? מה עושים!  אבל אז גילינו שנגמר החלב,עזבנו אותם להנאתם והלכנו לשתות קפה, מרגע זה

 הבקשה הבאה לא איחרה להגיע ...אז שולחים אותם למשימה הראשונה! יש – ילדים שיודעים לרכב על אופניים

נכון לעכשיו נסתפק בשלוק אחד . רישיון נהיגה זה כבר פאזה אחרת, טוב...". ארוצים לנסוע לאנשהו "–

  ...מהקפה

 

 קובי אברהם
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 משולחנו של מנהל הקהילה
  

  שמום-ם "או

נים בשטח י השאלה היא איך יתפתחו העני...כלום,  בום-אנו יכולים להוסיףו, כבר אמר זאת בן גוריון

המהלך הפלסטיני ,  בקריםללכאורה לפי כל הפרשנים החכמים שאנו שומעים חדשות . מבחינה בטחונית

די בהפגנה , אך כמו שאנו יודעים. בל מהצעד הזהשהרי גם החמאס מבול, צריך לעבור בשקט בגזרתנו

  .... ובהמשך הסרט כבר היינו, כדי שכאן יעוף הקאסם הראשון , ש"גדולה אחת עם כמה נפגעים באיו

 נתפלל כולנו שבאמת .והציבור כולו מוכן אף הוא, אני מקווה ומאמין שהצוותים שלנו אכן מוכנים מספיק

  ".רכותיהותחל שנה וב, ללותיהתכלה שנה וק"

  הכנס השנתי-י"צח

י "וצוותי הצח, ארבע המועצות בעוטף עזהבי "צוותי הצחהמתנדבים של התכנסו כל , ברביעי בערב, השבוע

התפרסו במדשאות ,  ואכפתיים אנשים טוביםכמאתיים. י"ס השנתי של מתנדבי צחולכינ, של שדרות

, לסדנאות פעילות יצירתית) בסעדבתכנון המקורי האירוע היה אמור להתנהל , אגב(המועצה שלנו 

קייטרינג (כמובן גם מקומה של ארוחת ערב . היה ערב מצויין. המשלבות עבודת צוות ואתגרים מחשבתיים

וליאורה אלפרן ' תודה גדולה לעדי לבקוביץ.  וחבלמי שכן נפקד זה חלק גדול ממיטב חברינו. לא נפקד) סעד

  . שטרחו על ארגון הכנס ) רפפורט(

  "כות הושבתי את בני ישראלכי בסו"

  . ")סוכה יא( סוכות ממש היו  –רבי עקיבא אומר .  ענני כבוד היו-אליעזר אומר' ר" 

ויהיו , יהיו שישבו בסוכות ממש. בשנה זו, נראה שמחלוקת עתיקה זו תקבל ביטוי אמיתי אצלנו בסעד

 ובירורים הקדים בשאלות זריזים המקדימים במצוות החלו ל...בענני כבודכנראה שיצטרכו להסתפק 

  : על כן נסביר בקצרה, הסוכהבניית באשר למיקום 

הוכנו '  במתחם ב, דשאים נשתלוכבר' במתחם א.  לפי סדר המתחמים שנקבעהשיקום הנופי מתקדם

עומד השטח לפני תחילת הכנה ועיבוד בזמן '  מתחם גבחלק מו, ישתל בימים אלהיהשטחים והדשא 

כך נוצר מצב שבו . נעשה תוך רצון לסיים את עיקרו לפני בוא הגשמים, ומתקדםההולך , מהלך זה. הקרוב

  : אנו מבקשים למנוע אי נעימות ולהקפיד על הכללים הבאים.  אין כל כך היכן להעמיד את הסוכה

  . או על השטחים עליהם מתחילה עבודת ההכנה לשתילה, אין להקים סוכה על הדשאים החדשים  .א

   .ה על השביליםכמובן שאין להקים סוכ  .ב
  

  ?? כן ניתן להקים סוכההאז  איפ

  .אחרי  הבית  /שלפני  פרגולה/המרפסת  /על הרחבה להקים סוכה  כמובן ניתן  .1

 לבין הכביש - הכביש שמעל בית הכנסת  המתפתל בואכה הגיל הרךדיירי הבתים הנמצאים בין   .2

עד אליהם חנו שהקבלן לא יגיע מובט.  יכולים לנהוג כבימים ימימה, עד משה גולן ליפאמצומת ש

  . אחרי סוכות

 כלפי מטה בלס לבית אסולין/בין בית יערי: רצועת שטח נוספת שבה דיירים יכולים להקים סוכה .3

 . על השטח שאינו מעובד, )לייכטרל-ברנעבין (עד הכביש העוקף 

 בית שבחזית ברצועת הדשא וכן , עד מתי גולן-זינר'  שורת הדיירים  ממשפחבחזית  רצועת הדשא  .4

 . ליפא

 .   הקוביות ובית סלע,איזורי הגרעין .5

  . ה'מוזמן להתייעץ עם מוישל ' לא ברור לו וכו/כל מי שמתלבט

  .בסוכה הגדולה , סעודות שבת חול המועד ושתי ) צהריים, ערב(שתי סעודות החג לענף המזון מתארגן 
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  ....." ופרוש עלינו סוכת שלומך "- ונבקש ונתפלל 

  

  .לחיים עם הבנק-ניננגאיגוד אב

ביום שלישי  התכנסו ובאו כחמישים . לקראת השנה החדשה, די נחמד לשתות לחיים עם הבנק שלך

  : ברך אחד החברים -בשם הקיבוץ.  עם צוות הסניף באשקלון, ןלערב חביב במועדו, חברים

 

  , בהתחלה די נבהלנו כולנו, האמת"

  ? שבנק יכנס לשטח שלנו? מה זה

  ?ה מוצאים מן בנק נחמד כזהאיפ, ובכלל

  ? לא שמן ולא רזה, לא גדול ולא קטן

  , איגוד–כנראה מצא חן בעינינו השם 

  .גוד, גוד,  גוד–מה שמזכיר תמיד 

  גם בגלל הצבע הסגול, בסוף בחרנו באיגוד

  . של בנק הדואג לכל- צבע אופטימי

  ,ותמיד עם כיבוד, דואג להרמת כוסיות לחיים

  . נלך לאיבודושלא, ח"ולמט, מ"ולפק

  ,ומידי יום שני התרגלנו לרכב ומאבטח

     .ופקיד נחמד קרח, וחדר ישיבות

  ,והסניף הנייד,וכך הסניף הקבוע 

  .צועדים איתנו  כל הזמן יד ביד

  ,ממש יופי ונחמד ואוירה טובה

  .וכל בעיה ושאלה זוכה  מהר לתשובה

  ,בינתיים, אז אנחנו לא מצטערים על הבחירה

  .ב גם בעוד שנתייםנקווה שכך נחשו

  ,כי המבחן האמיתי הוא מבחן הזמן

  ?  לאן-בנק איגוד–ואז נראה ונדע 

  , עולה ועולה- נראה שהריבית על החסכונות, ה"ובעז

   ."והמשך שיתוף הפעולה, לחיי השנה החדשה

  

  סיום טוב

זל טוב גדול מ. בחורף הקרוב, הודיה גינזברג הודיעה בשעה טובה על חתונה עם רוני גרוס מעין הנציב

  .למשפחות

                    

 .  עפר,שבת שלום

  

  

 הודעה חשובה מהמזכירות הטכנית

חשוב שכל המעוניין למשוך סכום של , מכיוון שאנו מושכים כסף מזומן מהבנק רק פעם אחת בשבוע

  .מנת שנוכל לתכנן נכון את קופת הבית- על, ומעלה יודיע לנו שבוע מראש ₪ 10,000

  . לא בטוח שנוכל לתת את מלא הסכום–וח קצר יותר במקרה של הודעה בטו

  ,בברכת שיתוף פעולה ושנה טובה

 מתי רפפורט

********************  

 

 רכבים לחופש סוכות

לא נוכל לטפל בהזמנות שיבוצעו לאחר .  בכדי שנוכל להתארגן בהתאם3/10יש לבצע הזמנות עד ליום שני 

  !תאריך זה

לפיכך יש להיות בקשר ,  מספר הרכבים מוגבל ואינו מובטח– מקומות 7 לתשומת לב המזמינים רכבים של

  .בסמוך למועד ההזמנה ולהתארגן בהתאם) המל(עם הסדרן 

 רכב. ו
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 ?ומה יצא לי לחג
  

, לכל המתלבטים והמתלבטות בשאלה איך לגוון את התפריט. השנה מתקרב ואיתו סעודות רבות-חג ראש

  :לעזרתכם מתכון ממטבחה של אפרת שלומי

  

  

  חזה הודו בדבש

  ...וגם לא רוצים להוציא הרבה כסף,  לא רוצים להשמין,זהו מתכון לעצלנים שאוהבים להרשים

  .ל להכנהבריא וק, מתכון זול

  

   .קונים פרפר חזה הודו

,  שיני שום כתוש3 כוס רוטב סויה ו 1/2,  כוס מיץ לימון1/2,  כוס שמן זית1/2משרים אותו בתוך תבנית ב

  ).או למשך הלילה(למשך כמה שעות 

  .ולאפות שעה על חום גבוה מאד) כמו רולדה(לגלגל אותו , יש לכסות בנייר כסף

  . כפות דבש מלמעלה2ון ו 'מרוח כף חרדל דיזאחרי שעה להוציא מהתנור ול

  .נוספות בגריל'  דק10 -להכניס ל

  .בעת ההגשה מומלץ לפרוס ולמזוג כף מהרוטב על כל פרוסה

  

 !בתיאבון

 

 
  

  לאילה ואהרן פורת

  ולכל המשפחה

  מזל טוב מקרב לב

  להולדת הנכדה

  וגילה פורתבת לחגי

 

  לכנרת וגדי סמואל

  לשרה ויורם פולק

  לנחמה ואדו פולק

  ולכל המשפחה

  מזל טוב מקרב לב

  הנינה-הנכדה-להולדת הבת

 !שיהיו רק בשורות טובות

 למרגלית וישראל שריד
  ולכל המשפחה

  ברכת מזל טוב לבבית 

  להולדת הנינה

  בת ליונתן ומיכל

 נכדה לרמי ומירב שריד

לזוג הצעיר מיכל וברקאי

  לה לוי'ליונת ואהר

  ולכל המשפחה

ברכות חמות מזל טוב ו

 !לנישואין


