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         "ברדבר הגז"
 

 

19.12.2013 

 

 ת ז כ ו ר ת

 

 לחברים שלום.

לקראת סוף השנה האזרחית קופת הבית )מזומן( 

)יום שלישי(  31.12.2013 –תהיה סגורה עקב ספירה מ 

 10.00)יום חמישי( בשעה  2.1.2014עד 

  עמכם הסליחה וההבנה.

 תודה 

 צוות הנהלת חשבונות.
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האמיצים בסופת השלגים" זה לא רק חברת חשמל. זה איצ'ה  "החשמלאים

שנתפס בעדשת אייפונו של סיוון כהן טופל, מתקן עמוד חשמל ליד הבית 

 של סיוון.



  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"
 

מתארת את המשך המאבק בין משה רבנו לבין פרעה מלך מצרים סביב הדרישה של  – פרשת וארא
 משה לשחרר את עם ישראל מהעבדות הנוראית.

אשר סרבנותו ועקשנותו שלא לשחרר את עם ישראל הביאו עליו ועל עמו סדרה של   פרעה הגאוותן
 משה.עשר מכות קשות ומייסרות שבסופן הוא נכנע לה' ול

מדוע היה צורך בעשר מכות? שכן אם רצה ה' הוא יכול היה להנחית עליו מכה אחת ניצחת שתעשה 
את העבודה. המצרים נענשו בגלל אכזריותם כלפי היהודים. מטרת המכות הייתה להעניש את מצרים 

שנות מידה כנגד מידה ולהוכיח לפרעה שהעולם אינו הפקר ויש דין ויש דיין. המכות ניתנו בכדי ל
ולעצב את השקפת החיים של העבדים העבריים המוכים בכדי שלאורך הדורות הם ובני בניהם יכירו 

בכוח של ה' ובמשמעות התורה שהוא נתן לנו, ומתוך כך יפעלו בדרך האמת אשר תביא לעולם 
 תועלת ומרפא.

תחילה בפרשה הקודמת קראנו כיצד ה' בחר במשה והטיל עליו את המשימה להנהיג את העם. ב
משה, ברוב צניעותו וענוותנותו, סירב ואמר לו שהוא אינו ראוי ושכדאי למנות מישהו אחר ואף הציע 

 את אהרן אחיו
משה ידע את מעלתו כאדם נעלה, אך עם זאת הוא זכר שאת כל המעלות והתכונות שלו הוא קיבל 

הוא היה מגיע לאותן מה'. הוא חשב שאם הכוחות האלו היו ניתנים לאדם אחר, סביר להניח שגם 
 יכולות, ולכן אין שום סיבה להתגאות. 

משה רבנו היה אחד ויחיד, אולם ע"פ האמונה היהודית אם אדם אחד הצליח להשיג מדרגה זו, פירוש 
הדבר שהפוטנציאל טמון בכל אחד ואחד מאיתנו. משה היה עניו ממדרגה ראשונה ומעולם לא 

ם בעיניו והוא אהב אהבת נפש כל אחד ואחד מישראל, ואף התגאה "והרים את האף". כולם היו שווי
 היה מוכן להקריב את חייו למענם.

מסופר על אליהו הנביא שפעם הלך עם חבר בשוק ולפתע פגשו באדם נוסף. בזמן שהם עצרו לשוחח 
עימו אליהו הנביא סתם את אפו עם ידו. לאחר מכן שאל אותו החבר מדוע נהג כך ואליהו ענה שאותו 

 ם היה כל כך מלא גאווה שהוא ממש הסריח כמו נבלה ועל כן היה חייב לסתום את אפו.אד
הגאווה מולידה תכונות של רכושנות ופירוד. תפקידנו בעולם הוא לצבור מעשים טובים ומצוות ולא 

רכוש, ולמצוא גשרים אל לב הזולת. כל מחלוקת, ריב, שנאה וגאווה רק מרחיקים אותנו מהייעוד 
בגינו הגענו לכאן. ההיסטוריה של הארץ יכולה ללמד אותנו שבכל פעם שרבנו, קינאנו, האמיתי ש

 ארץ ישראל הקיאה אותנו לגלות. –חמסנו וגזלנו אחד את השני 
אדם נבון ינסה להתחבר לכוחות משה רבנו שקיימים בו ויתרחק מפרעה. הוא יברח כמו מאש מהיצר 

סם את הצלחותיו, להגדיל עצמו על חשבון הקטנת הרע שקורא לו לעשות רושם על הסביבה, לפר
 הזולת ומגנדרנות חיצונית מופרזת.

כל אדם צריך להצניע לכת ולא לתת פומבי לכישוריו מתוך מטרה "לסנוור" את האחר, ולהשתדל 
 להעניק כבוד ויקר דווקא לסובבים אותו.

  אשרי האיש שיצליח בכך... 
 

  בברכה, 
 חיים קלדרון

 

  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "להגידגם לי יש מה "
 

 לחברים שלום,

 מכיוון שאיני יודעת אם הדבר על סדר יומם של הנוגעים בדבר,

 בני משק שזכו בהגרלה על הבתים בתוך תחום הקיבוץ 16חשוב לי לציין כאן שאמנם ישנם 

 אך אנו צריכים לשאוף לעוד בנים, כי הם העתיד שלנו.

ביתו, אז שקודם כל יצא מכרז  ולכן חשוב לדאוג שבבוא היום אם מישהו מהיורשים מתכוון למכור את

 לבני משק.

 באופן כללי זהו קו החשיבה שצריך להנחות אותנו, כבכל קיבוץ מתחדש אחר, שמתעדף את בניו ובנותיו.

 בברכה,

 הנרייטה.
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 שקיעה

 והחמצתי באירופה לביקור קפצתי אני, בקיבוץ לביקור קפצה כשאירופה

 שלישי ביום. אותה לתעד ההזדמנות ואת 2013 של הגדולה הסופה את

 אחרי של תמונה ביתי מחלון וצילמתי המצלמה את הוצאתי ערב לקראת

 .תתכוננו – הבאה בסערה נוספות תמונות. הסערה

 

 

 

 

   .4.1 –. 29.12 – הקרוב  השבועמזל טוב לילידי 

 קון וחמדה גלרינה דגן, לירון אל
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  רפאה :שעות פתיחת המ

 קבלת רופאה. – 14.00בימי ראשון, מהשעה 

 7.00, לקיחת דמים מהשעה רביעיבימי 

 . + אחות קבלת רופאה – 16.30 – 20.00בימי חמישי, מהשעה 

 המרפאה סגורה –', ו' גבימים ב', 

 אנו מבקשים מהחברים לתאם עם המרפאה את בואם, על מנת שיהיה סדר בתורים. 

רופאה מגיעה בערב, במיוחד לטובת מי שלא נמצא במשך היום. נא לנצל זאת על מנת שהרופאה לא ה

 תגיע לחינם( 

 ר להתקשר.במקרים דחופים תמיד אפש

 טלפונים : 

  ( 46) מקוצר  8666  –מרפאה 

 8889 –מרפאה בחוץ 

 ( 5280) מקוצר  050-5682030 –הנרי 

 050-7373461 –אפרת 

 050-5255472 –נהג בריאות 

 

  שעות פתיחת הסופר :

 17:00 – 6:30 –כל יום מ 

 13:00 – 6:30 –יום ו' 

 8603 -טלפון סופר 

 

 שעות פתיחת הספריה :

 12:00 – 09:00 –ימי א' 

 18:00 – 16:00 –ימי ד' 

 8630 -טלפון ספריה 

 

  : מחסן בגדיםשעות פתיחת 

 11:30 – 07:00 –ימים א', ב' 

 12:00 – 07:00 –יום ו' 

 בשאר הימים המחסן סגור

 8879 –טלפון מחסן בגדים 

 8634 -טלפון מכבסה 

 

 שעות פתיחת הדואר :

 08:30 – 08:00 –ימים א', ג', ה' 

  תכם.י, מחכה לפניבהנה"חנמצאת שימי  16:00 –ל  15:00יום א' בין ב

 
 ון חירום :מספרי טלפ

 100 –משטרה 

 5001 -מד"א 

 5000 -מכבי אש 

  -משטרת מבשרת ציון 

 ( 5003) מקוצר  050-5584388 –איצ'ה 

  ( 5203) מקוצר  050-6511276 –אבי ניב 

 5050 -שומר לילה 

 



 מסירת פלאפונים לתיקון בפלאפון :

 וייקח את המכשיר.ום איתו *  ושליח יגיע אליכם, לאחר תיא232להתקשר לשירות תיקונים שמספרו  

 .8.00 – 14.00וביום ו' בשעות    8.00 – 17.30ה', בשעות  –בימים א' 

 שעות.  72, יקבלו מכשיר חלופי זמני והמכשיר התקין יוחזר עד  SIMבעלי הפלאפון עם כרטיס  

 ר אחר. (, אם יש מכשיר כזה במלאי, המכשיר יוחלף במכשיSIMמי שבבעלותו מכשיר ישן )ללא כרטיס 

 

 

 

 

 

  תחזית לימים הקרובים:

 
 מז"א וטמפרטורה יום ותאריך

  ראשון
29/12  12°C - 6°C 

 

  שני
30/12  10°C - 5°C 

 

  שלישי
31/12  11°C - 5°C 

 

   

 
 

    

 

  
  

 סופרבוס :

 187זמני נסיעות קו 

  חמישי -ראשון 

 (1)06:10  • 

 (2)06:15  • 

•  07:20    

•  09:00    

 (3)10:35  • 

 (3)11:35  • 

 (3)12:35  • 

 (3)13:35  • 

 (3)14:35  • 

 (3)15:35  • 

 (3)16:35  • 

 (3)17:35  • 

 (3)18:35  • 

 (3)20:05  • 

•  21:45    

 (4)23:30  • 

  שישי

 (1)06:10  • 

 (2)06:15  • 

•  07:30    

•  09:00    

 (3)10:35  • 

 (3)11:35  • 

 (3)12:35  • 

 (3)13:35  • 

 (4)14:35  • 

  מוצ"ש

 (3)20:05  • 

 (4)23:30  • 

 

 שעון קיץ:

  מוצ"ש

 (3)21:05  • 

 (4)23:30  • 

 

 

 דרך נטף (1) 
 אדר-מתחיל מהר (2) 
 דרך קניון הראל (3) 
 מירושלים עד הר אדר בלבד (4) 

 www.superbus.co.il  9205005-08, 181-700-700-1 –@ מודיעין סופרבוס 

 .  sms)@ בירור הגעת האוטובוס לקיבוץ באמצעות מסרון )

 מספר קו ומספר תחנה, ויודעים מתי האוטובוס יגיע לקיבוץ.  5006-שולחים ל

    05584מירושלים:  .  05583לירושלים:   187מספר קו:  

http://www.superbus.co.il/

