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מנהיגות ואחריות
פרשת השבוע מציגה עימות בין האחים לבין יעקב בשאלת הורדת בנימין למצרים .אחי יוסף מביאים בפני אביהם
את דרישת השליט המצרי התקיף ,להביא איתם לפגישתם הבאה עימו את אחיהם הקטן בנימין .יעקב אבינו
מסרב לבקשתם בתוקף ,מחשש לשלומו של בנימין ,בעקבות סכנות הדרך ,ובעקבות עריצות השלטון במצרים ,לה
הוא עד מתוך חוויותיהם של בניו בביקורם האחרון במקום .שניים מבניו של יעקב מנסים את כוחם בשכנוע
אביהם :ראובן ויהודה .שניהם התחייבו להשיב את בנימין לאביו ,ואף חיזקו את דבריהם בהתייחסות לעונש
שהם מקבלים על עצמם מראש ,אם הם לא יעמדו בהתחייבותם .אלא שכאן התגלה הבדל ביניהם .ראובן הצהיר
בפני אביו הצהרה דרמטית סוחפת " -את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך"! יהודה לעומתו ,נשמע הרבה יותר
מתון .כל שהוא אמר היה – "אם לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך ,וחטאתי לך כל הימים" .למרבה ההפתעה
דווקא דברי יהודה הפושרים הם שהצליחו למוטט את חומת התנגדותו של יעקב ,במקום בו נכשלו דבריו
המרשימים של ראובן.
גם במכירת יוסף ,מצאנו התייחסות מיוחדת למעשיהם של ראובן ויהודה ,באופן הבולט יותר משאר האחים .גם
שם ,רעיון הפעולה של ראובן – כשל – "וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ,ויקרע את בגדיו" ,ורעיונו של
יהודה "לכו ונמכרנו לישמעאלים" – התקבל ובוצע.
מהו סודו של יהודה? מדוע הוא מצליח באופן שיטתי במקום שאחיו הבכור נכשל?
נראה שהמפתח להבנת העניין נמצא דווקא בדברים שאומר יהודה לאביו ,לפני התחייבותו לשאת בתוצאות אם
יכשל במשימתו .יהודה מצהיר בפני אביו" :אנכי אערבנו ,מידי תבקשנו" .במילים אלה ,ללא דרמטיות מיותרת,
מציע יהודה בפני יעקב את הדבר החשוב ביותר שניתן להציע – הוא לוקח על בנימין אחריות אישית .ידוע
במקומותינו שלהצלחה אבות רבים ,ואילו הכשלון תמיד נותר יתום .יהודה הנוטל על עצמו את האחריות
הבלעדית והמלאה במקרה של כשלון ,פותח בדבריו פתח חדש המאפשר ליעקב לסמוך עליו ולהפקיד בידיו את
בנימין.
כאמור ,כך היה גם במכירת יוסף .ראובן תכנן להשיב את יוסף אל אביו ,לאחר שיושם בבור ,אך משום מה ,הוא
לא הקפיד להתייצב בפתח הבור ,ולבדוק מקרוב את הנעשה עם יוסף .גם שם ,יהודה שהציע רעיון ,ולקח אחריות
על ביצועו המעשי ,יצא מהדיון כשידו על העליונה.
מימד האחריות מופיע לאורך כל תיאור דמותו של יהודה במקרא .כבר בפרשת השבוע הקודמת ,במעשה תמר,
מתבלטת נכונותו של יהודה לקחת אחריות ,וגם שם מדובר באחריות לכשלון ולא להצלחה .לאחר שתמר שמה
את נפשה בכפו ושולחת אליו את שאלתה "הכר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה" ,מודה יהודה ומכריז
בפה מלא "צדקה ממני ,כי על כן לא נתתיה לשלה בני" .יסוד זה ממשיך גם לפרשת השבוע הבא ,בה נדרש יהודה
"לפרוע את הצ'ק" ,שהוא הפקיד בידי אביו .כאשר הכל מסתבך ,ובלי כל הסבר רציונאלי נמצא הגביע באמתחתו
של בנימין ,ניגש יהודה אל יוסף ,כמסופר בתחילת פרשת "ויגש" ואומר לו בצורה ברורה" :כי עבדך ערב את הנער
מעם אבי לאמר ,אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים".
יסוד האחריות ,הוא מפתח ההנהגה ,והוא זה שאיפשר ליהודה לקבל עליו את כח המלכות על עם ישראל ,כפי
שבירך אותו אביו בצוואתו – "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו".
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בימים אלה החלה החברה הישראלית בתהליך החיפוש אחר המנהיגים הראויים לשאת בעול ,ולהנהיג את
המדינה כולה .נקווה כולנו ,שנוכל למצוא את המנהיגים ההולכים בדרכו של יהודה ,ומביעים בפועל את נכונותם
לקחת אחריות בהנהגת העם ,גם לאחר הצלחות מסחררות ,וגם ובעיקר ,לאחר כשלונות .ולוואי שנזכה.
תומר כראזי
נשוי לחני בתם של אהרל'ה ויונת לוי ,גר בנוקדים

שבת חנוכה-מקץ-שבת מברכים
אומרים הלל שלם .לקריאת התורה מוציאים שני ספרים .מפטיר ,קוראים בשני  -פר' "נשא" )במדבר ז,ל(.
הפטרה  -רוני ושמחי)זכריה ב ,יד( .מברכים ראש חודש טבת  -ביום ב' וג' .אין אומרים 'ולמחרתו'.
אין אומרים 'הבאים' ,אלא 'הבא עלינו' .אין אומרים אב הרחמים.
)לוח ארץ ישראל ,הרב טוקצינסקי(

לג'יין ולאייזיק הוך ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכד
בן לדפנה ולעזרא הוך

למרים וליוסף צרפתי ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנין נכד לטליה ולצבי מלק
בן לליטל ולגיא מלק

לג'יין וליהודה סימון ,לרחל סימון ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכדה נינה
בת לחגית ולאיציק ברנט
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השבוע שחלף-

בליל שבת – לאחר תפילת ערבית ,למדנו בשיעורו של ד"ר גבי ברזלי את סיפור החנוכה דרך ספרי המקבים
)החשמונאים( .הספרים שנכתבו בסמוך לאירועי המרד ומשמשים מקור הסטורי אמין ,נחשבים ל"ספרים
חיצוניים" ,להבדיל מ"מגילת אסתר" המספרת בפרוטרוט את סיפור הפורים ותופסת מקום של כבוד כחלק
מהתנ"ך .סיפור החנוכה נותר אם כן מעט עלום ,עד כדי כך שבגמרא במסכת שבת נשאלת השאלה" :מאי
חנוכה? "..כלומר :מה אנו בעצם חוגגים?..
במהלך השיעור עמדנו על ההבדלים בין ספר מקבים א' שנכתב בארץ בעברית )המקור אבד( ומספר את סיפור
החנוכה בהשפעה 'מקראית' מנקודת מבט אמונית-יהודית ,לבין ספר מקבים ב' שנכתב במצרים בשפה ובסגנון
'יווניים' ומספר את הסיפור מנקודת מבט מוסרית-מדינית.
בשבת – מיד לאחר התפילה ,הביאו עפרה ואליאב גולדברג את בנם בבריתו של אברהם אבינו וייקרא שמו
בישראל – ארז .ומדוע דווקא ארז? מספר הסב הגאה' :כשנולד התינוק בערב שבת בין השמשות ,עלה הפסוק
מתוך קבלת שבת.." :כארז בלבנון ישגה "..לעיני הוריו ,ושימש מיד כהשראה לשמו .הקהל שהתאסף לקראת
הברית והמתין למוהל ,הופתע לגלות כי הוא לא אחר מאשר חברנו לביא שילר שעטה חלוק לבן וניצח על המלאכה
בקור רוח וביד בוטחת .ובכן חברים ,מרגע זה נפתחה אופציה ממשית לברית מילה בשבתות ובחגים..
בקידושא רבה שנערך לאחר מכן על הדשא ,נרשם שיא משמעותי להרינג משובח ודגים מומלחים .המגשים
הססגוניים ומעוררי ההשראה ועליהם מגוון רציני של דגים ,הובאו במיוחד מהמעדנייה של "לייבל'ה" שבבני ברק,
ששמעה נודע למרחוק..
ביום ראשון – יצאנו תחת גשם זלעפות לסיור ב "פארק אריאל שרון" )'חירייה' לשעבר על שם הכפר הערבי 'אל
חירייה' ששכן על בני ברק הקדומה – 'מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ,('..בארגונה ובניצוחה של חברתנו
הפעלתנית – מרים תמיר .סיור זה שאמור היה להתקיים כבר לפני כחודש נדחה מפאת הגשמים ,אלא שהפעם
הפעילה מרים את כוחותיה העל טבעיים וכבר ברגע שירדנו מהאוטובוס הפציעה השמש וזרחה על ההר ,הירוק כל
ימות השנה .בתחילת הסיור המרתק ,חזינו במו עינינו בטיפול הראשוני אותו מקבלת האשפה הטרייה שנאספה
בכל גוש דן עוד באותו הבוקר .מדובר בכ 3500טון אשפה שמתנשאת לגובה  20מטרים! המרוכזת בבור ענק ועליה
נוסעים הדחפורים ללא הרף במטרה להעמיסה על המשאיות בדרכם דרומה .למרות המראה המדהים של פעולת
כלי הענק שלידם נראו המשאיות כצעצועים מתנדנדים ,נאלצנו להזדרז ולהמשיך הלאה מפאת גלי הריח
החריפים ..את הסיור סיימנו בתצפית מרהיבה על גוש דן ומגדליו ,כשמעלינו חולף בכל כמה דקות מטוס בדרכו
לנחיתה בנתב"ג הסמוך .שוכנענו בקלות שנחמד ובטיחותי הרבה יותר לקבל את הבאים ארצה כשהם צופים על
פארק מרהיב ,מאשר על הר הזבל הלאומי וענני הציפורים שחגות מעליו.
ביום שלישי -הדלקנו בצוותא בבית הכנסת  -נר ראשון של חנוכה .זו הפעם הראשונה בה התכנסנו יחד עם
הילדים והמשפחות להדלקת נר לאחר תפילת מנחה  -וההצלחה הייתה עצומה .הילדים הנרגשים שעלו בזמן
ההדלקה על הדוכן ,הקיפו את הרב ארי בזמן שברך ושרו ברינה ובמלוא גרון " -מעוז צור" .לאחר מכן סיפר לנו
הרב מעשייה חסידית שכללה :עיירה )מז'יבוז'( ,רבי ,שודדים ,יער ,נר ,נס ,ובעיקר  -מוסר השכל..
יורם קימלמן
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אסור ,מותר ,מצווה?
הוויכוח ההלכתי )ואולי גם הפוליטי (...סביב נושא העליה להר הבית ,שונה באפיו הטכני – ולא התכני – מרוב
חילוקי הדעות הקיימים למכביר בחיינו .בדרך כלל מתמקד הוויכוח בשאלה :מותר או אסור? ובימי קדם אף
בשאלה :טהור או טמא? הפעם מספק הדיון שפע בלתי רגיל של אפשרויות :אסור .אסור ,אבל יש מקילים
)והמחמיר תבוא עליו ברכה ,(...מותר ,מותר אבל יש האוסרים )והמקל תבוא עליו ברכה ,(..מצווה -) ,וכל המרבה
הרי זה משובח.(...
אם ננסה לאפיין את האוסרים ואת המתירים ע"פ השקפת עולמם ,ניווכח כי בהרבה מקרים יש התאמה בין
תפיסת עולם שמרנית מצד אחד לבין תפיסה נועזת בצד השני .במקרים רבים ,הנועזים מזוהים כבעלי דעה
"ניצית" ,והמתנגדים – בעלי דעה "יונית".
ומכאן אני מגיע לשאלה הידועה :האם פסק ההלכה מושפע מהשקפת עולמו של הפוסק ,או אולי ,כפי שרבים
טוענים ,שההלכה – והיא בלבד – קובעת את השקפת עולמם של גדולי התורה? ידועים המקרים שבהם נחלקו רב
העיר מול ראש הישיבה בעירו – כאשר ראש הישיבה דן באופן אקדמאי בשאלה ,ואילו רב העיר רואה את
השואלים מקרוב ואת המציאות על כל מורכבותה.
הפוסקים הגדולים ידעו לשקלל את כל הצדדים ,כאשר באה לפניהם בעיה מורכבת – ולא הסתפקו בקריאת
הסעיף בספרי ההלכה .בעלון "שבת בשבתו" מהשבת האחרונה ,כתב הרב חזי כהן מישיבת הקיבוץ הדתי במעלה
גלבוע ,על הרב משאש .הוא מספר שבאחת מפסיקותיו הנועזות טען שהסתמך על "שלושת עמודי ההוראה" :הדין,
השכל והזמן) ...ברמז ברור לשלושת עמודי ההוראה הידועים בספרות השו"ת :הרא"ש ,הרי"ף והרמב"ם(.
לפני שישים שנה ,בשנת תשט"ו ,שהה בקיבוצנו מספר חודשים הגאון הפלאי – הפרופסור בן שושן )יותר מאוחר
נתכנה הפרופ' שושני( ,והרביץ בנו תורה .זכורני ,ששיעורים רבים הקדיש לחצי פסוק מתהילים י"ט" :משפטי ה'
אמת – צדקו יחדו" .הוא הביא פסקי הלכה מכל הדורות ,שבהם שקלל הפוסק את כל הצדדים בבעיה לפני הגעתו
למסקנה .כלומר ,אם יש שני כתובים המכחישים זה את זה – ואין כתוב שלישי שיכריע ביניהם – יבוא הכתוב
השלישי  .שהוא השכל הישר ...ויכריע ביניהם..
כאשר דנו בנושא היתר המכירה בשמיטה ,היה אחד הנימוקים לצדד בהיתר – ההתחשבות בכלל הציבור .כלומר,
אילו לא יונהג היתר זה - ,נמצאת מכשיל את רובם של הישראלים ,שאינם מקפידים על קלה כחמורה –
בהתנהגות פסולה ביחס לפירות וירקות של שנת השמיטה .מכאן אני רוצה להעלות שאלה :האם בהתירנו את
העליה להר הבית – איננו מכשילים את הרבים )שאינם מקפידים וכו'( בהתנהגות לא נאותה בעלותם להר?
ואסיים בהערה אישית .לאחר קריאת דבריי שלעיל ,מתגנב החשש לליבי – שמא גישתי נובעת מהשקפת העולם
שלי ,ולא כפי שאפשר לצפות ,מראייה אובייקטיבית לחלוטין? ובכן רבותי הקוראים ,אני מקבל על עצמי את
"האשמה" .סוף סוף אינני פוסק לרבים )אלא רק לעצמי בקושי( ,ולכן מותר לי "לפסוק" על פי השקפת עולמי....

חנן גולן
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מה זה ? 929
 929זהו מספר פרקי התנ"ך!
ביום ראשון הקרוב )כט' כסלו ,ה' חנוכה  (21.12.14יוצא לדרך מיזם חדש שנקרא  929המבקש לאמץ את הרעיון
של הדף היומי התלמודי לקדם את הרעיון של פרק מקראי יומי!
 929הוא מיזם חברתי -ישראלי חדש לייסוד שיטה קבועה ואחידה לקריאת התנ"ך .כל יום ייוחד לפרק יומי
בתנ"ך ,לפי הסדר 5 ,פרקים בשבוע 20 ,פרקים בחודש ,קריאת  929פרקי התנך במשך שלוש שנים ותשעה
חודשים ,עד לסיום מחזור קריאה שלם .זו הליכה בשביל התנ"ך יחד ולחוד .הליכה אישית של כל קורא,
ולצדו הולכים עוד רבים ,שלומדים כל אחת ואחד מהם בדרכם שלהם :האזנה
שמתחבר אל התנ"ך בדרכו שלוִ ,
לפרק או לימוד פרשנות ,בחברותא או לבד ,ברכבת או בפאב ,בישראל או בתפוצות ,באפליקציה או עם תנ"ך ביד.
רבים בישראל מבטאים זיקה לתנ"ך ורואים בו טקסט מכונן ,אך לרוב אין לכך ביטוי ממשי .מיזם  929מבקש
לתרגם את החיבור לתנ"ך למפגש יומיומי עם פרקיו .בעידן שבו רבים מבקשים למצוא אתגר אישי ,אנו מציעים
להפוך את הקריאה בתנ"ך לתופעה חברתית ,שתוביל ללמידה אישית ולהעמקה ,ובד בבד תייצר תחושה של
קהילה ,הפוסעת יחד יום-יום בשבילי התנ"ך.
המיזם הוא הזדמנות ליצור קהילה לומדת ,שבחלקה האחד תהיה וירטואלית ותתקיים באפליקציה ייחודית,
ברשת וברשתות החברתיות ובחלקה האחר תהיה ממשית ותתבטא במפגשי פנים אל פנים ,בסיורי שטח ובאירועי
שיא.
מטרת הפרויקט הוא לפנות לכלל החברה ,אך ברור ליוזמי המיזם כי לא כל המשתתפים יקראו את כל התנ"ך
באותו אופן חלקם יקראו רק ספר אחד ,אחרים יקראו את כל  929הפרקים ,אחדים ידלגו ואחרים יעמיקו בכל
פרק .כל דרך אפשרית וכל מסע שייבחר – יבורך!
מהיכרותי עם קהילת סעד ,אני יודעת שיש כאן הרבה שוחרי תנ"ך והרבה לומדים מתמידים,
אז כל מי שרוצה להרים את הכפפה ניתן להיכנס לאתר  929או לדף הפייסבוק ולקבל עזרה ותמיכה!
https://www.facebook.com/929project/app_679540548833543
כמה חברות וחברים אף הציעו לקיים קבוצת  929שתיפגש פעם בשבוע ללמידה משותפת! במידה ותתארגן קבוצת
לומדים קבועה אשמח גם אני להצטרף ולתרום את חלקי ...
גילי זיוון

* בשנת  1923הגה הרב מאיר שפירא מלובלין את מיזם ’הדף היומי בגמרא‘ קריאת דף תלמוד בבלי בכל יום,
במטרה לסיים את הש“ס כולו בשבע שנים וחצי .במהלך  90השנים האחרונות קריאת הדף היומי הלכה
והתחזקה ,וכיום ,עם התקדמותו של מחזור הקריאה ה ,13מאות אלפים קוראים את הדף היומי בקבוצות לימוד
או ברשת עם שיעורים סינכרוניים שמועברים לכל דורש .קריאת התנ"ך באופן שיטתי מבקשת לרכוב על ההצלחה
של הדף היומי בגמרא ,ולבסס את השיטה בעולם תוכן חדש ובקהלים חדשים.
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שמיטה קהילתית -מעורבות אמיתית
משק סעד מבוסס ברובו על חקלאות ,וחווה את שנת השמיטה והשלכותיה מדי יום ביומו.
קהילת סעד מורכבת ממגוון א/נשים ,אשר עובדים/ות בתחומים שונים בקיבוץ ומחוצה לו ,ורובנו לא
שומטות/ים דבר השנה )מלבד את הגינה הפרטית שלנו ,כמובן ☺ (.
את החלל הזה אנחנו מבקשים למלא בפרויקט 'שמיטה קהילתית'; מדובר במגוון תכניות ,אירועים ויוזמות,
שמטרתם לצקת תוכן מיוחד -אישי וקהילתי -לשנה זו ,בשגרת היומיום ,בחיי המעשה והרוח שלנו.
'שמיטה קהילתית' מורכבת ממעשים קטנים וגדולים גם יחד )מייד אפרט את חלקם( ,ותלויה בכל אחד ואחת
מאיתנו .נשמח להשתתפות ערה ושיתוף פעולה .הערות ,הארות ורעיונות נוספים יתקבלו בברכה רבה .את
הפרויקט על שלוחותיו מרכזת החתומה מטה ,בשליחות הנהלת הקהילה וועדת דת.
מה על הפרק? רשימה חלקית:
•

'שעת שמיטה' -הפקרת שעה חודשית פרטית לטובת הזולת .בימים הקרובים תפורסם רשימת
התנדבויות קטנות בקהילה -משמרטפות ועד שטיפת רכבים ,משמירה בשער ועד אפיית עוגה לשמחה
משפחתית .כל המעוניינ/ת להשתתף במיזם זה מוזמנ/ת לפנות לתיבת הדוא"ל היעודית:
 , shmita.saad@gmail.comאו להירשם ברשימה שתמתין בקופת חדר האוכל .נא לציין את תחום
ההתנדבות )אפשר להציע רעיונות חדשים!( ,ולהמתין שנשדך אתכם למי שזקוק/ה לעזרה .הרעיון הוא
להתחייב לשעה אחת מדי חודש ,עד ראש השנה ,ולהתמיד במשימה.

•

לימוד קהילתי -החזון שלנו הוא שקהילת סעד תלמד יחד ,בעיון ,את התנ"ך וש"ס משניות ,ע"י
חלוקה של הנ"ל לקבוצות לימוד קיימות או חדשות .אנו נערוך מפקידה לפקידה רענון ודרבון בדמות
שיעור ציבורי ו/או פרטי לקבוצה הלומדת ,כאשר המטרה היא ליהנות מהלימוד ,להוסיף דעת ולערוך
'סיום' חגיגי בליל חג השבועות.

•

שמיטון -מוצר חדש בכלבו! לא ניתן לחוש אותו באחד מחמשת החושים הפיזיים ,אבל הנשמה ודאי
תשמח בו ...השמיטון עולה שקל אחד בלבד ,ותוכלו להוסיפו לכל קניה שלכם בכלבו ,אם תרצו.
הרווחים ממכירת ה'שמיטון' יועברו בסוף כל חודש ל"חסד אמיתי" ויתורגמו לקניית מצרכים עבור
משפחות נזקקות .שימו לב -ניתן לקנות מספר שמיטונים בבת אחת ☺.

•

שבתות "הכל כלול" -חמש שבתות תוכרזנה כמוקדשות לנושא מיוחד ,ותועשרנה בתכנים מגוונים
סביב נושא זה .שבת ראשונה מתקרבת ובאה -זוהי שבת פרשת 'ויחי' ,מייד לאחר עשרה בטבת ,צום
החורבן הראשון .ירושלים חרבה בשל פירוד ומחלוקת ,ואנו נציין שבת זו בסימן "יחד כל שבטי
ישראל" .שיעורים ,תפילות ,ניגונים ופינוקים ממגוון עדות ישראל יוצעו לכל דורש/ת.

•

אוצר בית דין -חלקת תפו"א שנזרעה לפני ראש השנה תבשיל לאסיף לקראת ט"ו בשבט .כולנו נצא
לשדה כשלוחי בית הדין ,לאסוף את התוצרת הקדושה ולהעבירה לנצרכים.

•

סדנת יצירה לצורך הפקרה -רבים מאיתנו מגדלים בגינה צמחי תבלין ועצי פרי .בשנת השמיטה כל
הנ"ל אינם בחזקתנו .בסדנה נכין שלטים מאירי עיניים עם הוראות שימוש כדי שההפקר לא יהפוך
להשחתה )למשל :פסיפלורה אוספים מהקרקע ,לא קוטפים מהשיח!(.

זו היתה רק טעימה .בשבועות הבאים נפרסם כאן דיווחים ,עדכונים ועוד תכניות.
תגובות תתקבלנה בברכה ובשמחה,
ִסלעית לזר
052-8694580
shmita.saad@gmail.com
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שיר תודה לברוריה גורן על פועלה כמרכזת ועדת ותיקים
זאת יש לדעת ולכך נפנה את תשומת לבנו  -שיש מי שדואגת לרווחת ותיקינו
ברוריה היקרה אשר בחריצות ובהתמדה  -מקדישה לנו שעות של מחשבה
"מה טוב לוותיק?! כיצד נעניין אותו?! – מה יעשה לו כיף?! ואיך נצ'פר אותו?!
אולי טיול יתאים פה ,מזמן לא יצאנו – אולי שיעור מעולה שינעים את זמננו
הן הוותיק הוא צרכן תרבות ידוע – ומובטחת לו הנאה בבית מדרש מידי שבוע
ועל מסיבות ראש חודש אין מה לדבר – זוהי הפקה רצינית ,יצירתית כעומק הבאר
בקיץ ,בחורף ,רעיונות מלוא חופניים – הו אילו יכולנו ,לערוך מסע אופניים...
וכך ללא לאות ,זה כבר מספר רב של שנים – מקפידה היא איתנו ,שלא נשקוט על השמרים
אוהבת את חבריה ומסורה להם מאד – מאורגנת מסודרת ומלאה יוזמות
כזאת היא ברוריה שלנו ,העוסקת בצרכי ציבור באמונה – שה' ישלם שכרך ואנו נאמר – תודה!!!
)הקריאה ,מרים תמיר לפני הסיור ב"פארק שרון"(

מוועדת רכב

החל מה  1בינואר  2015ירד המחיר לכל המשתמשים ב 5אגורות לק"מ.
המחיר לחבר :רכב רגיל  +רכב ידני  7מקומות –  ₪ 1.20לק"מ .רכב  7מקומות אוטומט –  ₪ 1.40לק"מ.
מחיר השעות היקרות נשאר כפי שהיה.
מחירון מפורט )שעות ,סוגי אכלוסיה( יפורסם על דלת ארון מפתחות ולוח המודעות הסמוך.

הודעה מצוות המרפאה
כל מי שברשותו קביים שאינם בשימוש ,מתבקש להשיבם למרפאה בדחיפות!
אנו צריכים אותם!

ללאה ולאברהם ימיני מזל טוב לנישואי
מאור ועובד פרל
בתם של כנרת ואלחנן אריאל
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יריד צדקה חנוכה תשע"ה!
על היריד-
היריד יתקיים בע"ה ביום שלישי ,נר שמיני של חנוכה ,בין השעות  17:30ל 19:30-בחדר אוכל ימין.
ביריד תוכלו להנות מדוכנים שונים ומדליקים כגון -יצירה ,ג'ימבורי ,מאפים לקנייה ,חפצי יד שניה ,מגנטים,
כובעי צמר בעבודת יד,מגוון דוכני אוכל טעים ועוד ועוד...
על הצדקה-
את הכסף שנרוויח ביריד אנו מתכוונים לתרום לעמותת "מקום לכולם" עמותת "מקום לכולם" היא עמותה
חדשה יחסית אשר במסגרתה משרתים נערים ונערות בעלי צרכים מיוחדים בשנת שירות לאומי .מטרתם היא
להעלות את המודעות בחברה וכן הם שמים דגש על קידום נושא הנגישות לבעלי צרכים מיוחדים.
הנערים מעבירים במהלך השנה מפגשים בבתי ספר שונים כאשר המסר שלהם הוא קבלת השונה במובן הרחב,
תוך שימת לב שבעצם לכל אחד מאיתנו יש צרכים מיוחדים מכל מיני סוגים ומקומות בהם הוא חלש יותר.
בסופם של המפגשים מתקיימת פעילות מסכמת בשיתוף של המדריכים וילדי בית הספר.
מדריכה שמתנדבת בעמותה מספרת שיפה לראות תהליכים שעוברים על ילדי בית הספר שמתמודדים עם קשיי
לימודים וכדומה ,איך בזכות המפגשים הם מעיזים לדבר על המגבלה שלהם ומרגישים בנוח לשתף בכיתה על
עצמם.
כרגע פעילות העמותה מתרכזת בירושלים ובסביבתה אך בקרוב תגיע גם לדרום!
שנזכה לתרום בשמחה!
מחכים לכולכם! ילדי א'-י"ב והצוות
מזל טוב ללאה ולאברהם ימיני להולדת הנין
נכד לזיוה ולעדי ימיני
בן לחיה ולתומר ימיני

ליהודית אפשטיין מזל טוב להולדת הנין
נכד לאורנה ולרן אפשטיין ,בן לדורית ולהראל אפשטיין

לרחל ולבני גינזברג ,לגאולה ולליפא אהרוני ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכדה-נינה
בת לעדיה ולחנוך גינזברג
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התפקדות ל"בית היהודי"
לכל בית סעד שלום,
מאז הבחירות הקודמות לבית היהודי ,הצטרפו לשורות המצביעים בסעד מספר משפחות חדשות ומספר צעירות
וצעירים שאז טרם מלאו להם .17
•

מדוע חשוב להשתתף בבחירות הפנימיות לבית היהודי?

הפעם יש לנו ,חברי הקיבוץ הדתי ,נציג ברשימה :נחמיה רפל .שעשה ועושה למעננו רבות הן בתחום החינוך והן
בתחומי הכלכלה .כמו כן ייצג אותנו נחמיה נאמנה בדרך המאוזנת בין דת למדינה ובין עם לארץ.
גם מי שיחליט בסופה של מערכת בחירות זו לא להצביע לבית היהודי ,חשוב שעכשיו יצטרף לבחירות הפנימיות
בתוך הבית היהודי וישפיע על קידומם של נציגים איכותיים בתוך הבית.
•

מה צריך לעשות עכשיו?

כל מי שהתפקד לבית היהודי לפני שנתיים ,לקראת הבחירות הקודמות ,אינו צריך להתפקד שוב .הוא נמצא
ברשימות .מי שלא זוכר אם התפקד או לא ,מוזמן לפנות אלי לבדיקת העניין.
מי שלא התפקד לפני שנתיים ,מתבקש להתפקד דרך אתר "הבית היהודי" באינטרנט .ניתן לעשות זאת באופן
עצמאי או בחדר האוכל ביום שני הקרוב ,נר שישי של חנוכה ,בשעות ארוחת צהרים או ביום שלישי במשך שוק
הצדקה .עלות ההתפקדות  .₪ 39אשמח אם תעדכנו אותי לאחר מכן על מנת שנוודא שתופיעו ברשימת הבוחרים
בסעד לקראת יום הבחירות לבית היהודי.
•

מתי הבחירות לבית היהודי?

תאריך הבחירות לבית היהודי:
יום רביעי כ"ג בטבת14.1.2015 ,

אנא רשמו ביומנכם.
ככל שיהיו יותר מתפקדים מסעד ,כן יגבר הסיכוי שהקלפי האזורית תהיה אצלנו.
ברכה והצלחה –
תרצה בשם צוות הבחירות
ברכות
לחן קאופמן על השחרור מהשירות הצבאי .עלי והצליחי!
לשובל כהן על תחילת שירות קבע .עלה והצלח!
ולשניכם יחד -על האירוסין!!
מזל טוב! עלו והצליחו!
באהבה והערכה :צוות חומ"ש בשם כל קהילת סעד

