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 15.1.1 – 338 מידעון מספר

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת  20.1 מרים עד תאריךחו 22.1 –מועד המידעון הבא

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

      עדכונים ממנהל העסקים –"עסקים כרגיל" 
8.1.2017 

 .1הודעה בדבר שינויים בתנועה בכביש מס' 

 לכולם שלום רב,

 10:00בשעה  20.1.2017ועד למחרת, יום שישי  21:00בשעה  19.1.2017מיום חמישי 

 בקטע, מגשר מבשרת ועד גשר עין חמד. 1ייסגר לתנועה כביש מס' 

 -משמעויות הסגירה 

סוע נירת הכביש, יצטרך למי שרוצה להגיע מירושלים לקריית ענבים, בשעות סג .1

 )הכביש שמוביל מבית שמש לצומת שער הגיא(. 38או  443בכבישים חלופיים 

 לירושלים.  בשעות סגירת הכביש לא תתאפשר תנועה מהקיבוץ .2

למקרים מיוחדים כמו הסעות לבית הספר יש ליצור קשר עד שלושה ימים קודם לכן 

 varfman@gmail.comמייל וב 050 – 5669952עם חנן בנייד: 

 סוע לת"א בשעות הסגירה, אין בעיה נוסעים כרגיל. נמי שרוצה ל .3

סוע לקיבוץ, אך נמי שיסע מכיוון ת"א ובית שמש, בשעות סגירת הכביש, יוכל ל .4

בצומת שער הגיא יהיה מחסום אשר יבדוק כי הנוסעים ברכב גרים בישובים 

 אין עליהם לעבור את הקטע החסום לתנועה כדי להגיע לביתם. הסמוכים אשר 

מי שגר בקרית ענבים אך בתעודת הזהות שלו לא כתוב שהוא גר בקריית ענבים 

 מומלץ שלא ייסע בטווח שעות סגירת הכביש. 

 בשעות סגירת הכביש לא תהיה תחבורה ציבורית. .5

 ורפמן חנן. , בברכה

הוגשה עתירה לבג"צ על ידי תושבים ממבשרת,  , נכון לשבוע שעבר....בינתייםו

בבקשה לא לאשר את פתיחת המנהרות עד שלא יינתן פתרון חלופי לבעיית 

האוטובוסים ולבעיית הכניסה היחידה למבשרת. בג"צ הורה לנתבעים )משרד 

, כדי 15.1.17התחבורה והרשות הלאומית לדרכים( להגיש את תשובתם עד היום, 

 כך שכרגע לא ברור מה יקרה,  .נןשיוכל לפסוק בסוגיה לפני תאריך הסגירה המתוכ

 רנים....או במילים אחרות... הישארו עי
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     הודעות תרבות – "תרבות היום"
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"
יעקב אבינו שנמצא על ערש דווי, מברך וגם מוכיח את בניו. בדבריו אל בנו  –פרשת ויחי 

הבכור ראובן, הוא ציין שכבכור הוא היה זכאי לכתר כהונה אך בגלל תכונת הכעס שלו הדבר 
 נמנע ממנו.

 
כעס זו תכונה קשה מאד. זו מחלה שיש לכולם במידה כזו או אחרת וניתן ממש לראות כיצד 

מחריבה את העולם הפנימי של האדם ועלולה להרוס משפחות, חברויות וקשרים. אדם היא 
כועס כשלא עושים מה שהוא רוצה. הוא מצפה להתנהגות מסוימת מהסובבים אותו, וכשהם 

 מתנהגים אחרת מציפיותיו הכעס מתחיל לבעור בו.
 

ישנן מספר חז"ל כתבו על הנושא רבות וניסו להזהיר אותנו מליפול למלכודת הזו. 
 התייחסויות והנחיות בולטות מהגמרא והמשנה:

ברגע של כעס משהו בנפש מתערער והאדם לא  – "כל הכועס מיני גיהינום שולטים בו"
 שולט בדיבורו ומעשיו. כוחות שליליים שולטים בו ומזיקים לו.

אמנם האדם לא מת פיזית, אבל מבחינה מסוימת  – "כל הכועס נשמתו מסתלקת ממנו"
ק מהנשמה שלו נעלמת, וזה החלק הטוב, העדין והנעים שעוזב אותו. בעת כעס חזק חל

 האדם יכול לאבד לנצח חלקים משמעותיים מכוחות הנפש החיוביים שלו.
עבודה זרה איננה רק השתחוות לפסלים, אלא גם  – "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה"

 הודי הבסיסי של רוך ונועם.התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם המהות והאופי הי
 מי שכועס נחשב לאדם כסיל )טיפש(. – "כעס בחיק כסילים ינוח"

 –זהו פסוק שכתב שלמה המלך בספר "קהלת"  –"והסר כעס מליבך והעבר רעה מבשרך" 
כעס עלול לגרום למחלות פיזיות מלבד נפשיות. גם היום הרפואה מכירה בעובדה שמתחים 

צבו הפיזי של החולה ויכולות להתפתח למחלות כגון: אולקוס, וכעסים משפיעים מאד על מ
 התקף לב, צרבות, וכו'.

 
איך מתקנים את המידה הרעה הזו? איך בורחים מגורל של תסכולים 

בראש ובראשונה צריך להתבונן בהתנהגות של  –מהסביבה/חיכוכים/קשיים וסבל פנימי? 
מאנשים ואת מקורות התסכול. אדם  עצמנו, לבחון את התגובות שלנו, את הציפיות שלנו

המתבונן בעצמו יכול לזהות מבעוד מועד את נקודות החולשה שלו ולגייס משאבי נפש כדי 
הוא לא להתמודד עם "שדי הכעס" ו"מפלצות הגאווה" שבתוכו. כשאדם אומר לעצמו ש"

לה זאת כבר התחרוצה יותר לכעוס, שהוא רוצה רק לאהוב, לשמוח, לפרגן ולהיות רגוע" 
בשעת  –טובה, אולם בוודאי שהיא אינה מספיקה. המבחן האמיתי יהיה בשעת הניסיון 

 הניסיון ביצר הרע.
 

כיצד נוכל לרסן את עצמנו? להרגיל את עצמנו לדבר תמיד בנחת ובשקט ולא להרים את 
הקול, בשעת כעס להקפיד לא לענות מיד ולחכות כמה רגעים לפני שמגיבים, לשפוט לכף 

ות חמלה כלפי הצד השני, אחרי כשכבר כעסנו להתבונן על ההתנהגות שלנו, לזכור זכות ולגל
 שכל דבר מרגיז שקורה לנו זה רק ניסיון, וכו'.

 
לרוב מי ש"דופק על השולחן" )ואם אפשר גם הופך אותו(, מטיל בשפת הרחוב "גבר" הוא 

את אימתו ומרותו ובכך משיג את מטרותיו, לעומת זאת ביהדות "גבר" )או "גברת"( זה 
"איזהו . מי שמתגבר על כעסיו הוא גבר/ת אמיתי/ת. על כך כתבו חז"ל להתגברמלשון 

הלוואי ונוכל להתגבר  –ש עיר" "גדול המושל ברוחו מכוב -הגיבור? הכובש את יצרו!" ו
 על יצר הכעס ובכך להפוך לגברים וגברות אמיתיים.

 
 בברכת שבת שלום

 
 חיים קלדרון 
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 אווז קטן

היתה אווז קטן. ציפור זו  2016הציפור הנדירה ביותר שראיתי בשנת 

פעמים בלבד. הפרט הזה נמצא בעמק בית שאן  5או  4תועדה בארצנו אולי 

ה ארוכה. לאחר מאמצים לא מבוטלים הצלחתי לראות ונשאר שם תקופ

מעורר תיאבון. החורף הנוכחי הוא חורף מיוחד בכל הקשור  –ולצלם אותו 

עופות נדירים אלו שממעטים להגיע ארצה, הגיעו  –למיני אווזים שונים 

 השנה בכמויות שלא נראו עד כה. 

 
 

     למכירה, דרושים, למסירה – 2לוח יד 

 שלום לכולם,
 קמה. –מגיע משלוח של שמן זית חדש מצבר 

 ₪.  180  -ליטר  5
 ₪.  80   –ליטר  2

 ינים יירשמו.יהמעונבלוח המודעות שליד הסופר תלויה רשימה 
 כמו כן יש עדיין כמה פחים מהשנה שעברה והשמן טוב לפחות לעוד שנה.

 ₪.  150  -ליטר  5
 ₪  70 –ליטר  2
 ש"ח 130 –ליטר   2פחים של   2
 

 נים יפנו לאפרת ניר. יחברים המעוני

http://www.yad2.co.il/
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    21.1 – 15.1 – הקרוב השבועמזל טוב לילידי 
 

ג'קי וינוקור, יונינה נרדי, עידית ניב, זיו זהבי, עדי 

 יר שמעוניכהן ונ

 להדסה צוקר

להולדת הנינה תברכות חמו  

 

ית קרית ענביםב  
 

 

 אילן וזיוה, למשפחת גל

 להולדת הנכד מזל טוב
 בן לחמדה ושי

 
 ולכל משפחת גל המורחבת

 ברכות חמות.
 בית קרית ענבים. 
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