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  2792'      גליון מס

  

  

  
                                          

   שקלים– פרשת פקודי                               

  

  כי בדומה למשה רבנו הממנה את בצלאל ואהליאב' שבת שקלים'אנו קוראים בהפטרת 

  ש תחילה לכהנים ומטיל עליהם צדיק יהואקורא המלך ה, כאדריכלי המשכן וכליו

  . מן התרומות והנדבות שנאספו מכל ישראל העולים למקדש'בדק הבית'לחזק את 

  

  נוסף לכך התעוררה. מן הכתובים משתמע שהכוהנים התרשלו ולא עשו את המוטל עליהם

  ? מבדק הבית להיכן נעלם אותו כסף הקודשים הנותר:השאלה

  

  ,  הטכנאים- מה שנקרא בימינו', עושי המלאכה'נמסר ל  מהכוהנים ו ניטלהתפקיד

   ,מהם נדרש דין וחשבוןש,  והמפקחים'אנשי הרוח'- לעומת הכוהנים. האמנים והחרשים

  .. נאמנים יותר-פנויים למחשבות זרותהעסוקים במלאכתם ואינם  'עושי המלאכה'היו 

  

  אנשים אשר יתנו את הכסף את הבּוְש חַ ולא יְ " :רזכו עובדי כפיים אלו שעליהם ייאֵמ 

  .)ז"ט, ב" י-'מלכים ב(ׁ "שים כי באֻמנה הם עׂ על ידם לתת לעושי המלאכה

        

                                                                     )' ישעיהו לייבוביץ- 'שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע'מתוך (                        

-- -- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- -                             

                                     

  בני גינזברג:   פרשת השבועשעור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  הילרי יום טוב -אחות תורנית

    ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  5.18  טלית/זמן תפילין   17.18   הדלקת נרות

      17.25'          ב14.00' מנחה א

  8.59  ש"סוף זמן ק    ערבית  ושיעור

  17.42←17.39  שקיעה  6.45   'שחרית א
  13.15  )א"בחד('   אמנחה    8.30   'שחרית ב

  17.30  וערבית מנחה  11.30   קידוש

  17.59  צאת הכוכבים  13.30,    12.30מנחה              

  20.10  ערבית   17.30    'דור לדור'לימוד 

        

  7.30  שחרית נוער   18.14    צאת השבת
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  )'ב(אדר חודש 

  

 "..אלה אזכרה"

 

  )ה"תשס(ל                                               " יום פטירתה של חברתנו רבקה לוי ז- אדר' ג

  )ב"תשמ(ל                                               " יום פטירתו של חברנו יעקב דרורי ז- אדר' ה

  )ד"תשס(ל                                               " יום פטירתו של חברנו יהודה ברט ז-אדר' ט

  )ע"תש(ל                                            " יום פטירתה של חברתנו גתית כהן ז-ז אדר"י

  )ג"תשנ             (ל                                " יום פטירתו של בננו שמוליק קסלר ז-אדר' כ

  )ע"תש(                    ל              " רבלין ז יחיאל- יום פטירתו של בננו אסף–א אדר "כ

  )ב"תשע( אביו של דני יום טוב          -ל " יום פטירתו של אברהם יום טוב ז- ד אדר"כ

 )ט"תשמ    ( אמא של ריבה זהר         - ל" יום פטירתה של רחל אלפרשטיין ז- ז אדר"כ
  

  

  שבת מברכין - פרשת שקלים -  פקודי

  

  גברי בפרשת השבוע ובשני למפטיר בפרשת כי תשא '   באחד קוראין ז-מוציאין שני ספרי תורה

  .."בן שבע שנים ":ב"י, 'מפטירין מלכים ב".      על נפשותיכם"מתחילתה עד 

  .ואין אומרים אב הרחמים' ויום ב'  יום א- ראש חודש אדר שני-מברכין החודש

  .יום שני -דראש חודש' ב,  יום ראשון-דראש חודש' א.  חלקים8  דקות ו 10 עם  3 יום שבת קודש שעה -המולד

  

 ) הרב טוקצינסקילוח(

 ?מהי שבת שקלים

 
) בשנה מעוברת' או אדר ב(הוא הכינוי שניתן לשבת שלפני ראש חודש אדר  -'שבת שקלים'

  .או השבת שחלה בראש חודש אדר עצמו

זכר למנהג קדום בישראל בעת היות , )ז"א ט"י/'שמות ל" (פרשת שקלים"קוראים ב 

לכל " מחצית השקל"לפיו היו מכריזים בכל שנה על חובת תשלום , המקדש עומד על תילו

  .נפש מבן עשרים שנה ומעלה

תרומה למקדש והיה בגדר חובה המחייבת ,  נפשכופר, תשלום זה שימש מעין מס גולגולת

  .'זכר למחצית השקל '-כיום נותר ממנהג זה מה שנקרא. אף את העניים מעוטי היכולת

  

 'שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע' -'ישעיהו לייבוביץ
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 ...המקדש בית את בונים היו קיבוצניקים אם
  

 מתיאור!). שמות מספר כמחצית (ובבניינו המשכן הקמת על בציווי שעוסקות פרשיות חמש חותמת פקודי פרשת

 כי נראה ,הכהונה בגדי ושל המשכן כלי של העיצוב ואת המבנה של הארכיטקטורה את, הגלם חומרי את התורה

 קירותיו את היוצרים המשכן עמודי. שמסביב האהלים מכל במראהו השונה מיוחד בית להקים התורה כוונת

 כך. טהור זהב אחת מקשה כולה – המנורה. הם אף זהב מצופים הקטורת ומזבח השולחן, הארון. זהב מצופים

   ):צח מצוה (במנורה הנרות עריכת מצוות את החינוך ספר מסביר לדוגמה

  

 דרך כן כי, הרואים בעיני ולתפארת לכבוד הבית להגדלת הקדוש בבית דולק נר להיות יתברך השם שציונו

 מורא כשיראהו בלבו האדם שיכניס כדי בו ההגדלה ענין וכל, דולקין בנרות בבתיהם להתכבד איש בני

  וענוה

  
 המקדש בית של בניינו את המתארים הנביא פסוקי את כשלומדים. המקדש בניית בתיאור גם נמצא והדר פאר

 כמות אחר לעקוב הפסיק אפילו הוא. הבית בבניין שלמה המלך של אדירה כלכלית להשקעה נחשפים, הראשון

 ֶנְחַקר לֹא ְמאֹד ְמאֹד ֵמרֹב ַהֵּכִלים ָּכל ֶאת ְׁשלֹמֹה ַוַּיַּנח' ):מז, ז א מלכים (מהם שנעשו הנחושת כלי ומספר הנחושת

 יותר גדול היותו מלבד). משה י"ע בפרשתנו שמופיע המדויק הנחושת למשקל בניגוד זאת(' ַהְּנחֶֹׁשת ִמְׁשַקל

 השבת הפטרת (שלמה בניין את המתארים הפסוקים. במשכן מאשר יותר רבים כלים במקדש היו, במימדיו

 היה הראשון הבית שבניין ספק אין! טהור זהב עשויות מנורות עשר בנה ששלמה מלמדים) מט, שם. הקודמת

  .מהמשכן יותר מפואר

  
 תיאור בין השוואה. השכינה להשראת מקום להוות הוא המקדש או המשכן של העיקרי שהתפקיד לכולנו ברור

  .ביניהם שוני יש זה בנושא שגם לנו תגלה הראשון שבמקדש לזו שבמשכן השכינה התגלות

  

  ):יא-י, ח א מלכים (פסוקים בשני ענן בדמות השכינה ירידת מתוארת שלמה בניין בחנוכת

   

 ָמֵלא ִּכי ֶהָעָנן ִמְּפֵני ְלָׁשֵרת ַלֲעמֹד ַהּכֲֹהִנים ָיְכלּו ְולֹא. 'ה ֵּבית ֶאת ָמֵלא ְוֶהָעָנן ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהּכֲֹהִנים ְּבֵצאת ַוְיִהי

  .'ה ֵּבית ֶאת' ה ְכבֹוד

  
 למצוא נוכל, קבע דרך הימצאותה את אלא השכינה השראת את רק לא המתאר, יותר ארוך אבל דומה תאור

   ):לח- לד, מ שמות (המשכן חנוכת עם הפרשה את החותמים בפסוקים

  

 ֶהָעָנן ָעָליו ָׁשַכן ִּכי מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ָלבֹוא מֶֹׁשה ָיכֹל ְולֹא :ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ָמֵלא' ה ּוְכבֹוד מֹוֵעד אֶֹהל ֶאת ֶהָעָנן ַוְיַכס

 ֶהָעָנן ֵיָעֶלה לֹא ְוִאם :ַמְסֵעיֶהם ְּבכֹל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִיְסעּו ַהִּמְׁשָּכן ֵמַעל ֶהָעָנן ּוְבֵהָעלֹות :ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ָמֵלא' ה ּוְכבֹוד

  :ַמְסֵעיֶהם ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ָכל ְלֵעיֵני ּבֹו ַלְיָלה ִּתְהֶיה ְוֵאׁש יֹוָמם ַהִּמְׁשָּכן ַעל' ה ֲעַנן ִּכי :ֵהָעלֹתֹו יֹום ַעד ִיְסעּו ְולֹא

  
 הרגעית השכינה להשראת, במשכן הקבועה השכינה השראת בין ההבדל בולט הפסוקים בין הגדול הדמיון רקע על

  .שלמה בנין חנוכת בזמן

  

' עמ נא דף סוכה (הורדוס תקופת – השניה בתקופתו הבית של הדרו על מרהיב תיאור מצאנו? השני הבית עם ומה

  .בו שרתה לא, כידוע, שכינה אבל, "מעולם מפואר בנין ראה לא בבנינו המקדש בית ראה שלא מי" ):ב

  

  ):כד, לח שמות (השכינה והשראת החיצוני הפאר בין וההפוך הישיר הקשר על מצביע ספורנו עובדיה רבי
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 העושר אל בערך מאד מועט דבר שהיה המשכן במלאכת שנכנסה והנחשת והכסף הזהב קצבת על העיד

 התמיד יותר זה כל ועם. הורדוס בבנין שהיה העושר ממנו ויותר מלכים בספר כמבואר ראשון בבית שהיה

 שלא הורה ובזה. שני במקדש כלל נראה ולא, ראשון במקדש שהתמיד ממה משה של במשכן' ה כבוד מראה

 לשכנו ומעשיהם יריאיו את' ה רוצה אבל, בישראל השכינה להשרות סבה יהיו הבנין וגודל העושר קצבת

  :בתוכם

  
 הדר לא שהרי, פנימי גיבוי גם לו שיהיה מאוד חשוב אבל, )החינוך ספר כדברי (החיצוני במראה לזלזל שאין כמובן

  .בוניו הדרת אלא השכינה להשראת שגורם זה הוא הבית

 סט ארי הרב
 
 

 

'לחופש נולדה'  

 סיפורה האישי של בלה מנדל

 

.המשתפת את הציבור בסיפורה האישי, אשה צעירה, חברי סעד מוזמנים לפגישה מרתקת עם בלה מנדל  

כבר בגיל צעיר לא הצליחה להשתלב במסגרת   ,  ילדים14 הצעירה בין, ה שערים למשפחה חרדיתבלה נולדה במא

 קיצונית 'אקרת-נטורי'בקהילת  לחיות רחוק מהבית , מטוס להעלות אותה על הפתרון שהגו עבורה היה  ,החונקת

.ביותר  

 

הוחלט לחתן אותה בגיל צעיר מאד ובכך סברו , ארץ ולא מצאה מסגרת מתאימההיא חזרה ל, שם היה לה קשה מאד

    .תיפתר הבעיה

         

???האומנם...      

 

.הבעיות הקשות רק התחילו כשהיא מטופלת בשני ילדים קטנים  

למרות הקשיים הקשורים בעברה  ,צד היא מנסה לבנות את חייה מחדשכי, באופן מעורר השראה, ספרתבלה מ

.ומקשים עליה להתקדם בחייה  

 

. במועדון במושב תקומה20.00בשעה   ,2.3.2014  ',חודש אדר ב-ראש, ראשון ה ביום "המפגש יתקיים בע  

  20₪עלות ההשתתפות 
 

  בואו בברכה  

  במועצה האזוריתהמחלקה לקידום האישה, פאולה
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 -השבוע שחלף

 

 כתבנו  . מטעמה של המועצה ביער שוקדה)הראשון('  הכלניותמרוץ'  בנינויהשתתפו חובבי הריצה שב -ביום ששי

תוואי השטח . אדום-  צבעי ירוקיצאנו למרוץ שטח בנוף מדהים של, רביום חמים ונהד-- : מדווח"חלף עם הרוח"

מרחקים שונים גילאים ו על פי רצים שהתפלגו למקצים אתגר את ה..)הפךאו ל( עליות ומורדות ל ברובושכל

 ואף  שכללה נשים וגברים בכמה קבוצות גילאים לקיבוצנו היתה נציגות מרשימה.והוציא מהם את המקסימום

 נוספים המתאמנים רצים  --!שעלה על הפודיום כמנצח במקום הראשון, קראל לוי– אחת הקטגוריותזוכה ב

זכו  ,כהן ויהונתן חורב מכפר מימון נתנאל –שר ובהדרכתו הצמודה של מרסלו באופן תדיר אצלנו בחדר הכו

 על הפופולאריות העצומה מספרו ממשיך, חברנו נפתלי קאופמן. במקומות ראשון ושני בקטגוריות הנערים

. שנפתחה לא מזמן' רצי סעד' לציבור להצטרף לקבוצת וקוראמנצל את שעת הכושר , שתופסת הריצה בקהילתנו

חברי הקבוצה .  חדשים חברים אליהמעוניינת לצרף -משותף ' וואטס אפ' שכבר פתחה , המתגבשתבוצההק

  . העומדים לפתחנו הרבים'מרוצי השטח ' ו,ט" הבעלמרתונים לקראת עונת ה, חדשיםתכניות ורעיונות לפתוחים

  

 ן עשה שהזמן גרממצוות" ברכת נשים ב :שמענו שיעור בהלכה אקטואלית מפיו של הרב דוד בנושא -בליל שבת

, אך מה דינה של אישה הרוצה לקיים מצווה כלולב, נשים אמנם פטורות ממצוות אלו ". נו תם לרב עובדיהבין רב

ם "ואכן הרמב? והיא לא מצווה" וציוונו"כיצד תאמר ? האם רשאית לברך, ישיבה בסוכה או תקיעת שופר

 )י"נכדו של רש (נו תםאולם רב.  פסקו שאינה רשאית לברך-  בדיה יוסףועעקבותיו השולחן ערוך וכמובן הרב וב

ראשונים , רבים מפוסקי ספרדאף שראינו . ברך וכן נוהגות בנות אשכנזא פסקו שיכולה ל"ובעקבותיו הרמ

, של הרב עוזיאלהוצגה פסיקתו בסופו של השיעור . שים רבותוכך נוהגות עד עתה נ, ואחרונים התירו לנשים לברך

מכאן   .'וציוונו'בהחלט יכולות לברך ולומר ו, בהן' שייכות'שהן ודאי ,  אלו במצוותשים אינן חייבותקבע שאף שנש

 קיום מצוות מתוך חובה או מתוך –' גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה'לסוגיית , המשכנו באופן טבעי

  .. ? או מהישגה הרוחני,  נובע מצדה הצייתניהאם חשיבות המצווה?  היכן הקושי והשכר גדולים יותר-רשות 

 אלה. " העלתה תמי דרור את רעיון בניית המשכן כתיקון לחטא העגל,בשיעור פרשת השבוע לאחר תפילת מוסף

הביאו "מול " ויעשהו עגל מסכה..נזמי הזהבויתפרקו כל העם את "".   פקודי המשכןאלה"מול "  ישראלהיך-אל

 ראינו תיקון לחטא , כהקדמה לציווי המשכןבמצוות השבת שהובאה  גם". ' להזהב אשר הניף תנופת ..נזםחח ו

 ויצא העגל ואשליכהו באש..: " כח היצירה והפעולהאוסרת את השימוש באש המייצגת את העגל בכך שהיא

   ."שבותיכם ביום השבת בכל מֹתבערו אשלא : "מורה תחת זאתו "הזה

  

מיוחד טי רובאי מתקיים מופע 'תדהר' סמוך למושב - ממש לידינו ש)רקצת באיחו (ננצל את ההזדמנות לעדכן

 במחול  היוצאותמדובר בלהקות ענק של זרזירים. עצמו בשנים האחרונות בתקופה זו של החורףבמינו החוזר על 

 באחידות  יוצרים באוויר הזריזיםאלפי הזרזירים. 'נחל גרר' של בין ערביים לקראת לינת הלילה בערוץ מרהיב

, נוסקות וצונחות, מתכהות ומתבהרות, ומתארכות מתעגלות,  צורות מופלאות המתפצלות ומתחברות,מדהימה

  . באין ספור צורות וכיד הדמיון..משפךעולות כמזרקה וצוללות כ, נפתחות כמניפה ומצטמצמות

הולך ופוחת ואף  עם מספר משתתפים ,בני גינזברג מצנן את ההתלהבות ומוסר שמדובר בהצגות האחרונות לעונה

  ..רגע האחרון המפגן האווירי בייתכנו ביטולים של

 וקריאה לתפילה  נשמעה הזעקה למים-ביום רביעי.. לצערנו יש בו גם הרבה כאב, לא רק יופי טומן בחובו הטבע

  . בתקווה להעביר את רוע הגזירה,  סליחות שופרות וצדקה.נשים וטף,  אנשים-  תפת ליום המחרתמשו

    .. שעוד יישמעלקול המון טיפות המיםנו כולנתפלל 

 יורם קימלמן                 
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 ד"ך תשע"חידון התנ

אנו רואים חשיבות רבה בהפיכת לימוד . ך הוא אחד מאירועי הדגל של בית הספר במהלך השנה"חידון התנ

במקומו הראוי , לפחות לחודש אחד, ך"ך בבית הספר שם את התנ"חידון התנ. ך לחוויה מאתגרת ומחברת"התנ

  . בראש הפירמידה, לו

הגידול במספר הכתות בחטיבת הביניים . בחופש הגדול, לפני זמן רב, מוריםאת ההכנות לחידון התחלנו בצוות ה

זאת .  חידון חדשלחבר, והשינוי בתכניות הלימודים של משרד החינוך דרשו מאיתנו עבודה רבה ובעצם)  כתות5(

  . בכל שנהלהעלות את רמת השאלות דדים עולה משנה לשנה ואנו נדרשיםנו רמת הידע של המתמומחתשל, ועוד

החידון מתבצע !    פרקים100כ כ"סה, ומגילת רות) ב-א(שמואל ,  שמות:ספריםההשנה התקיים החידון על 

                             .                                   נציגים מכל כתהר אליו הגיעו שלושהבכמה שלבים שנמשכים כחודש ושיאו בערב הגמ

                                  . שולבו מצגות וסרטונים מבית היוצר של מורי החטיבהו, בחדר האוכל, תכמיטב המסור, נערךשלב הגמר 

על בסיומו המותח של החידון התברר כי הקרב היה צמוד ביותר והמרחק בין המקום השלישי לראשון עמד 

                                                               !  בנים זכתה זאת השנה השניה ברציפות במקום הראשון' כשכתה ח, נקודה וחצי בלבד

פעם לווסת את קולות העידוד והשמחה של נדרשה  מדי , )חברת עלומים(רונית וינשטיין , מנחת הערב

שרה עברון ומאיר פדוה ,  הרב ארי-תודה לשופטים . התלמידים והסתייעה גם בצוות השופטים לשם כך

יישר כוח גדול לתלמידים היקרים שהגיעו לשלב הגמר ולמדו . שתזכו ללמוד וללמד עוד שנים רבות) מעלומים(

ה להמשיך וללמוד "תזכו בע, עפר וייס וסיני לזר ,  רנן שלמה–וץ סעד ובתוכם נציגי קיב, ושיננו עשרות פרקים

  . מה מתוך שמחהְש תורה לִ 

אהבת תורה ויראת   ובתלמידינו בנוְרבהשנזכה להמשיך במסורת יפה זו עוד שנים רבות וִת אסיים בתפילה 

 .  שמים

יצחק שלומי          

 חטיבת הבינייםב םמוריהבשם צוות 

 

 

  

  

    

 

 ללאה כץ ולכל המשפחה

 מזל טוב לנישואי הנכד

  אודליהל " עם בחדוד 

 בנם של נדיב ויעל כץ

 !הרבה שמחה ונחת

 ולכל המשפחהליונה רוזנטלר 

 מזל טוב לנישואי הנכדה

 אלישיבל " עבמשכית

 בתם של יעל ועופר בן ישי

 !הרבה שמחה ונחת
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  מנהרת הזמן

  

  .במתכונתו הנוכחית בראשית דרכו העלון 1959-ט"השנה היא תשי

  ..עורך העלון מביע את דאגתו מדלות החומר שהגיעה לידיו ומביע חשש אמיתי להמשך דרכו של העלון

  

=================================================================  

  

  עם הגליון

  

 סופרים קבועים ומבלעדיהם אין חבר המנסה לתרום את תרומתו 3-4 משתתפים . יון זה דלים הם בחומרהגליון הקודם וגל

ה מוקדש לסיכום "הופיע גליון ר. 'הופיעו גליונות מוקדשים ליובלות השונים והעתקנו קטעי יומן וכו. וחבל, לביטאון שלנו

תדרבן הדלות אתכם לכתוב . אל אף אחד אלא אל עצמכםואל תבואו בביקורת , השנה ומאז הגליון הוא צנום ועני בחומר

חיינו הרבה יותר עשירים ומגוונים . למען ישקף את חיינו בנאמנות. נעשיר את בטאוננו. הערכה או סקירה, מאמר, רשימה

  !לכתיבה!  לעבודה–ולכן , מן העלים

  

  

    

 עדת רכבומו

  - מותרת רק למי 'סידור הרכב'ברכבי  הנהיגה •

  . בתוקף ומחזיק כפתור הנעה משלו'נהג מורשה ' כ במערכתשהוגדר

: ש מי תתבצע רק בידי ,לקיחת הרכבים והחזרת המפתחות למקומם בארון המפתחות •

  .  בפועלמיומן לכך ומורשה לנהוג בהם

  
 תפילת נשים

 
  .לקריאה בתורה ותפילה משותפת, פגש השבתינ

) 1.3.2014, ד"תשע' אדר א' כט" (ליםשק" שבת -" פקודי"' פרהנך מוזמנת בשבת הקרובה 

לברכת חודש , מפטיר והפטרת שקלים, לשמיעת קריאת התורה !הצטרף לקבוצת התפילה שלנול

  !לתפילת מוסף ולשיעור מפי חגית רפל', אדר ב

   !9.15פגש במועדונית בשעה ינ

  !שבת שלום

  
וןאו גילי זיון  אנא טלפני לשרה עברו-  ושאר בקשות" מי שברך"עליות ול  

 
 הצוות המארגן, להתראות
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 משולחנו של מנהל הקהילה

  

  !זעקה לשמיים באין מים

עברו עלינו ובהשראת ביקור שלי בשדה אליהו ומעשים שעשו שם , השלא לומר חרב, עוד שבועיים של יובש

תקוותי ותפילתי . דת וקהילה להתעורר ולעשות מעשה ,התכנסנו לישיבת חרום אנשי חקלאות, בקהילה

  . ייע להשתדלות משמייםשהשתדלותנו כאן על פני האדמה תס

  

  נחמן מברסלב' ר" עצבות נועלת שערי שמיים והשמחה פותחת את השערים הנעולים"

בדבר ארוסיו  , מגיעה הבשורה המשמחת כל כך, עוד אנחנו עוסקים בפתיחת השערים הנעולים ובבוקרו של יום

חמש דקות . ..רם הותרו לפרסום להינשא בקרוב ושאר הפרטים טןהזוג הטרי מתכוו. ל נורית" עב פולקשל דוד

 כאשר חבריה קורנים מאושר ,יפותכמה פני הקהילה עד הראו לי , י הקיבוץ ובחדר האוכל באותו בוקרבשביל

  ! מי ייתן והשמחה הזו אכן תפתח שערי שמיים. לאדו ולכל המשפחה, ונוריתברכת מזל טוב גדולה לדוד!  ושמחה

  

  לוח קהילה

שראוי , כמובן. אסיפה או אירוע תרבות בלוח הקהילה זמן רב מראש, וע ישיבהפעמים רבות אנו נדרשים לקב

. אך לשם כך עלינו לדעת זאת) בת מצוה או חתונה/אזכרה או להבדיל בר(ונכון לנו להתחשב באירועים פרטיים 

לבדוק לעשות לעצמנו הרגל ובמידה ואתם מעוניינים לקבוע תאריך לאירוע זה או אחר , אני מבקש מאד מכולנו

ככל . ומאידך לאפשר לנו להכניס את האירוע ללוח הקהילה ולהתחשב בו, עם שחר בלוח הקהילה שהוא פנוי מחד

  .שנדע זאת מוקדם יותר כך נוכל להתחשב יותר

  

  ...הולכים על בטוח

אני מבקש להתייחס .  בהמשך לכתבתה של רבקה ידידיהתודה לשושנה עברון שהעלתה שוב את הנושא לכותרות

  :ופו של ענייןלג

הורדה מן "הן פתרונות טכניים של הגבלת מהירות והן בשיחות אישיות ו,   אנו פועלים במספר דרכים- קלנועיות

נכון שיש כאן סכנת חיים ממשית ועדיין לא תמיד פשוט לשקף לאנשים את המציאות . במידת הצורך" ההגה

  .רגישות ובנחישותאני מקווה שנשכיל לעשות זאת ב. המחייבת פגיעה בעצמאותם

ברור לנו .  נתחיל לקדם את נושא הסדרת החניות בשכונות2014  ככלל אני מקווה שבהשקעות - חניית הגיל הרך

נתיב הליכה ראשי לשכונה וכרגע מהווה כשל גם  , בפועל,הינה נמצאת חניית הגיל הרך אשר שבעדיפות ראשונה

 שלנו  הכבישיםביצענו סיור מקדים עם מתכנן. ת של סעדאיש הבטיחו, ביצענו סיור מקדים עם גואל. בטיחותי

ה " ובע,בשיתוף עם המועצה הגשנו בקשה למשרד התחבורה לתקציב. ועם מהנדס המועצה ונכנסנו לתכנון

  !  מחויבים למשנה זהירות -  הורים והולכי רגל,  נהגים: כולנו,בינתיים. הדברים יתקדמו למעשה בשטח

  

  ...נוסעים על בטוח
קש בכל לשון של בקשה מכולנו להקפיד על כללי הבטיחות בנהיגה ועל חגירת חגורות בטיחות גם בתוך אני מב

נאלצתי ! על שבוקר אחד נסעתי בתוך סעד ובמושב הקדמי לצידי אחד מילדי לא חגור,  אני מזכיריאת חטאי. סעד

יעה בטוסטוסים עם שני ילדים בין אני כבר לא מדבר על נס. לבלום בפתאומיות ורק בדרך נס זה נגמר בשלום

 הבה. שומעים כל הזמן, זה בנפשנו וסיפורים על מקרים שנגמרו רע, אנא . הרגליים או על מלגזה וילד על הברכיים

  .לא נוותר לעצמנו ונשמור על חיינו
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  ...?למי הילד הזה שייך
הוא זמן , "שינה בשבת תענוג "–ת עת רבים מאיתנו מקיימים את מצוות השב, זה לא סוד שזמן שבת בצהריים

 שהם התרחשו המשותף לכולם הואו, ד"חלקם היו בקיבוצי הקהב, מקרים קשים קרו בקהילות. מועד לפורענות

.  שהאחריות המרכזית היא של ההורים על ילדיהם, וכתבתי זאת כבר בעבר,ברור לי. שבתותבשעות הצהריים ב

.  אך האחריות היא הורית וקהילתית,"סיירת ההורים"ת לדאוג לועדת חינוך לקחה על עצמה את האחריואמנם 

 בשבתות 16:00 -  ל14:00 ההורים בין ת כוונתנו לחדש החל מהשבת הבאה את תורנו,למי שלא יודע או זוכר

 אולם הספורט ומשק ,ס הישן"ביה, אחד שומר ומסייר באזור הבתים הכוללים.  בכל שבת שני הורים,בצהריים

  .באזור חדר אוכל ומגרש המשחקיםהילדים והשני 

  

  ...ארץ ישראל יפה וסעד פורחת
ציינו לעצמנו שישנה ירידה ברמת הניקיון של המרחב , מנהל הנוי, איציק סנדרוסיבסיור שיגרתי משותף עם 

. אלא פשוט קורא לכולנו לתשומת לב נוספת בנושא זה, אני לא נכנס לניתוחים של סיבות וגורמים. הציבורי

התכופפו והרימו נייר , ום ואם יש צורך תשומת ליבם לפחים הפזורים בכל מקהסבו את, ין על הילדיםפיקחו ע

  .יחד נשמור על סעד יפה ופורחת ועל איכות חיים גבוהה...).  ומטה60לבני (

  

  ...פותחים בטוב ומסיימים בטוב
הזוג יגורו בשלב . הנישואין כאן בסעדבברית ', אדר ב' ד,  ל איילת שריב יבואו ביום חמישי השבוע"יצחק לוי ובח

נאחל להם שכגודל ההקשבה כך , מפאת היותם של שני בני הזוג עובדים סוציאליים. זה בעיר הקודש ירושלים

    . ולכל המשפחה , ההורים המאושרים,ה'ליונת ואהרל, מזל טוב לזוג הצעיר!  האהבהעצמתתהיה גם 

  

   שבת שלום

  !עם עוד תפילה גדולה לגשם

  

 נחום לנדאו

 

 לציונה ולמיכאל פרקש 

 ניןמזל טוב להולדת ה

 בן לתהילה ולאלדד אדרי

 נכד לאיריס וליורם טהר
 ללאה ולאברהם ימיני ולכל המשפחה

 ניןמזל טוב להולדת ה

 בן לחיה ולתומר ימיני, נכד לזיוה ולעדי ימיני

 לרחל כהן ולכל המשפחה

 הניןמזל טוב להולדת 

 לאונכד לבני ונעה 

 בן לאלומה ולמשה לאו

 ליוכבד גולד ולכל המשפחה

 הנינהמזל טוב להולדת 

 בת ללירז ולגיל איזנר  נכדה לנעמי איזנר


