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  שמות פרשת                                      

  

  ).ד"י', שמות ה( "..י פרעהגׂש אשר שמו עליהם נֹ שוטרי בני ישראלּוּכויֻ "

  

  ,ם משתפים עמו פעולה ה.עם המשועבדמדכא עם זר וממנה שוטרים מבני השליט עריץ 

  . אדוניהם כדי למצוא חן בעיניעליו את מלאכת התליין ומתנכרים לעמם במקילים 

  , מסוג זה עם ישראל במלחמת העולם השניה חש על גבו את צליפות השוט של שוטרים

  .שזכרם ישאר לדראון עולם

  

    . אותם ביד נוגשיהם מוכים על יתר העם ולא מסרוהיו, שוטרי בני ישראל במצרים

  . למסור נפשו על עמו ולהקריב למענו את חייו–כיאה למנהיג אמיתי 

  

  לדרגת , להעלות את אותם שוטרים שלקו על העם ה את משה" הקב ציווה, בהמשךלפיכך

  .)ז"ט, א"במדבר י.." (טריווׁשׂזקני העם  כי הם  אשר ידעתאספה לי שבעים איש" :הנהגה

  

  )ארזי.  א–"מעיין האגדה" מתוך(

  

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

  

   גילי זיוון– פרשת שבוע

   י מ י   ה ח ו ל     שבת  שמות
 05:48←05:48 טלית/זמן תפילין  16:35 הדלקת נרות

 06:00 שחרית 16:45 14:00מנחה            
 08:20 )ס"בביה(' שחרית ב   יתשיעור הלכה אקטואל

     06:45 'שחרית א
 09:16←09:17 ש"סוף זמן ק 08:30  'שחרית ב

     11:30 קידוש
 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 16:35  12:30 13:30מנחה  
 16:45 מנחה וערבית  14:00 )עקיבא-בני(מנחה 
 16:56←17:01 שקיעה 17:00 "דור לדור"לימוד 

 20:10 ערבית 17:32 צאת השבת
  

  דורית רידר -אחות תורנית
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 פרשת שמות

  ."לִֹהים חֵֹרָבה-ַהר ָהאֱ -ָּיבֹא ֶאלוַ , ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר-ַוִּיְנַהג ֶאת; ּכֵֹהן ִמְדָין-- צֹאן ִיְתרֹו חְֹתנֹו- ָהָיה רֶֹעה ֶאת, ּומֶֹׁשה"

משה גר כעת אצל יתרו ורועה את , הרג את המצרי וברח למדין, ראה בסבלות אחיו, לאחר שגדל בארמון פרעה

  .צאנו במדבר חורב

י ממצרים "בו תגיע להשלמתה גאולתם הפיזית והרוחנית של בנ, הוא הוא הר סיני' הר האלוקים חורבה, 'כידוע

  .רהי מתן תו"ע

. מקום בו עתידה התורה להינתן, משמעות עמוקה לעובדה שתחילת הגאולה מחורב "-ר הירש"כותב על כך הרש

  ."בו ייעשו לעם התורה,  הבאת העם למקום זה-מתן תורה: בזאת הודגש כי תכלית הגאולה

ר כי המדבר הוא מסבי. מקדיש פרק שלם לנתינת התורה דווקא במדבר" תפארת ישראל"ל מפראג בספרו "המהר

  . רגשי של האדם-כי אם תיאור מצב נפשי, אינו רק תיאור מקום

צמא , במקום פתוח". מדברי"על מקבל התורה להיות במקום נפשי , מסודרת ומלאה,  בנויה-שלא כמו עיר

  . ומשתוקק

, ציאותתאפשר לאדם להיפתח למרחבים חדשים של מ, או לחיי תורה באופן כללי יותר, גישה כזו ללימוד התורה

ממקום כזה יתעוררו . נוף בתולי שיד אדם לא נגעה בו, זוהי עמדה המזכירה שדה שטרם נחרש. להתקדמות חדשה

 .בלב האדם התלהבות ורצון עז להמשיך ולצעוד קדימה

  לצאת אל המדבר"

  זה לוותר

  על ארבע פינות

  טחוןשל ב

  להתמסר

  אל הרוח הגדולה

  להינשא

  אל הר האלוקים

  ."רבהחו

  )ישראל כהן חברוני(

 נעם אש

 

 המשפחה ולכל אש למלכה

 נחמה ל"עב שמעון הנכד לנישואי טוב מזל

  )פרוצל ומשה זיוה של בנם (
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 -השבוע שחלף

 

 בני  ועמיתיהם חניכיהם לפגוש את,לקיבוץ מירב ,ן ממחזור הקיץ האחרון"קייטנת אילאו מדריכי יצ - ביום ששי

על שמירה ה  המשך–האחת :  הצלחות נוספות נרשמו שלוש,עליו פיקדה נעם אש, מעבר למפגש המוצלח. המקום

 חיזוק הקשר בין -והשלישית, ך שירעננו את כוחותיהםכ  להורים'שבת חופשית' מתן -השניה,  עם החניכיםהקשר

  . זו ההזדמנות להודות שוב לחברי קיבוץ מירב על האירוח החם והלב הרחב. הקיבוצים

  

ולימד ,  כשהוא מוקף בחבריו,בערביתו מצווה בניה שילר כשליח ציבור בקבלת שבת בר העלה חתן - שבתבליל 

 לכולם היה ברור שכדאי להיות נוכח .ביטחון עצמיבעיקר  וב מתנגןבנוסח,  ומדויקתאותנו פרק בתפילה ערבה

   ..למחרת בקריאת התורה וההפטרה

  

 .בראי ההלכה, למשורר יצחק לאור'  לנדאו למדעים ואומנויותפרס'בשיעורו של הרב ארי עסקנו בסוגית ביטול 

שהתנגדה מוסרית חברי הוועדה מ של אחת , בדיעבדמדובר בניצחון טכני.. ? לביטול הפרסמה בדיוק גרם, ובכן

חליטה לפרוש מהצוות ובכך נפסלה ההחלטה  ה,משלא נתקבלה דעתה. 'תכשיט-משורר'למועמדותו של אותו 

 "בית דין"המקבילה ההלכתית למקרה מעין זה הוא  .היתה בדעת מיעוטהמתנגדת למרות ש, באופן אוטומטי

במקרה זה . 'איני יודע כיצד להכריע את הדין': ים טועןמינימאלי של שלושה דיינים כשאחד הדיינה בתקן היושב

גם אם השניים האחרים מסכימים , דיינים ואין משמעות לרובשני היות וכאילו ישבו בו רק , נפסל בית הדין

ר  ואף מודה בכך ביוש אינו בקי בדין באמתאם כן רעיון זה הוא מוסרי ויפה במקרה שאחד מהדיינים. ביניהם

ולפסול את בית הדין ,  להפיל את החלטת הרוב בתחבולה האפשרות כאןנפתחת, צד שנימ. קבל עם ועדה

- האם התנהלותה של אותה משוררת, ונחזור לענייננו ..וכבר היו מקרים, "איני יודע"נה באמצעות הימנעות בטע

ובר ובעצם מד, וועדה תתפרק בעקבות החלטתה לפרושהאם ידעה שה? היתה ראויה,  גילית חומסקי:סופרת

 וחשפו אותה ללחצים מצד 'פה אחד'האם מעניקי הפרס שלמרות התנגדותה פרסמו שהוא התקבל ? בתחבולה

נציין נוסיף ו .. מדובר בהימור של ממש-  ?נהגו בה ביושר , פמיניסטיות שלא טרחו לברר את העובדותפעילות

 המשוררת -   ועוד עובדה קטנטנה."מפעל הפיס "-מפעל ההימורים הגדול במדינה מ שמקורו הכספי של הפרס הוא

  ..חד גדיא.   נעמה סט- אשת הרב המדוברת היא בת דודתה של 

  

הפעם המסר  ..וספג את אשר ספג,  לאחר שסיים את מלאכתו בצורה מושלמת שילרברך הרב את בניה – בשבת

התחלף במקומות הרי יכול היה לבקש מהם ל, יכל יעקב את ידיו כשברך את אפרים ומנשה מדוע ׂש.היה חינוכי

 הו את במעשהתשובה היא שיעקב מדגיש, ובכן? נוכך שאפרים הצעיר ישב מול ימי, במקום להצליב את ידיו

 אמנם אפרים הצעיר .שמאל-גשמיות, ימין-רוחניות:  ולכל אחת מהן צד משלה, של כל אחד מנכדיוחוזקהנקודת 

 ,ימינומנשה אחיו הבכור היושב מ  עלבעוד, ים אליו את ימינו של יעקבמשמאלו אך הישגיו הרוחניים מושכ יושב

  ..אין תורה, אם אין קמח .  גשמיים– הישגיו הארציים  ומדגיש בכך אתניח יעקב את שמאלומ

  

להגיע  -  ך" נחשפנו לתכסיסי המלוכה של הטוענים לכתר בימי התנ,בשיעור פרשת השבוע אותו העביר גדי סמואל

 שתדבר עם בנה מבת שבע מבקש , והפסיד שטען לכתראדוניה בן חגית.  נשות המלכים ופילגשיהםבאמצעות אליו

לטת את היא קו, בת שבע לא פראיירית..  של דוד את אבישג השונמית פילגשו יתן לו'רק 'ש,  המלך שלמה-

 מורה כך שהוא ומעלה את חמתו עד כדי   שמזכירה לו נשכחות'קטנה 'קודמילת המזימה ומעבירה לבנה שלמה 

  . אליאב גולדברג– דיווח קשבנו המיוחד לשיעור זה .לחסל את אדוניהמיד 

  



4  

שהתחיל בצפייה על שאריות זרימות , ש לטיול גיבוש בהדרכתו של בנצי לנדאו"יצאנו צוות הגד" - ביום ראשון

    והמשכנו"מעלה עקרבים" המלווה בהסברים ב 'רכה'משם פנינו לנסיעה . בעין יורקעם תוך שתיית קפה של בוקר

.  בנהיגת שטח המצטבר ונסיונםשל הנהגים  את מקצוענותם עד תום שסחטה,בנחל צין) 4x4 (בנסיעה אתגרית

  .  מדווח חיים לנדסמן- "..בערב חזרנו רצוצים אך מרוצים

  

סבר  ההם קיבלו' חניכה'ה טקס כחלק מ. "חסד אמתי"ב  םה כפעילי" חניכי שבט הראהצטרפו - ביום שלישי

 נאחל .ד" ובעיקר על אישיותו המיוחדת של אמתי יקותיאלי היר על מהותו של הארגוןמליאב כהן וירדן אדו מקיף

  .פעילות מבורכת והרבה עשייה,   תהילה לנדאו-המסורהלהם ולמדריכתם 

  

 יורם קימלמן

 

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

  

  שבטי ישראל-שבת קהילתית

 

לאחר  .תיוחד לנושא קהילות ישראל', שמות'פרשת , שבת זו. המגוונת והנהדרה, נו המעטירהברכות לקהילת

  .ניגע השבת בצדדים נוספים של הנושא', ויגש'בשבת , ר נחם אילן"הקדמה אקדמית מרתקת מפי ד

  

קרא כל פרק י. כנהוג בעדות רבות, נקרא בבית הכנסת את שיר השירים, מייד לאחר תפילת מנחה של ערב שבת

, ה להגיע לערבית/מי שרגיל. י חברים מהקהילה" ע-פרס וספרדי ירושלמי, מרוקו, אשכנז,  תימן- בנוסח שונה 

  .ת להקדים מעט ולהצטרף לקריאה בקול ובנעימה/מוזמנ

  

עד : "תחת הכותרת, לאחר תפילת ערבית נשמע שיעור מפי הרב ארי. קבלת שבת ותפילת ערבית בנוסח אשכנז

  ".?ים לוותר למען האחדותכמה אנחנו מוכנ

  

הקריאה בתורה וההפטרה . ק הספרדים ועדות המזרח"בנוסח ק, את תפילת שחרית במניין שני יוביל הרב דוד

נשמע שיעור ,  )☺בנוסח אשכנז (לאחר תפילת מוסף . בטעמי קריאה מגוונים, י מספר חברים"תתקיימנה אף הן ע

  .ש מגילי זיוון"פ

  

אנא זכרו לצרף פתק . ן לחבר לקידוש קהילתי עם מטעמים מייצגים מתפוצות ישראל נתכנס במועדו11:00בשעה 

  ...שנחכים כולנו ונדע גם ממי לבקש מתכון, משקה וארץ מוצאו/עם שם המאכל

  

  .בתוכנו) ולפעמים קצת נחבאים(ונתברך בשפע המסורות והמנהגים המקובצים , בואו בשמחה

  

  

 צוות שמיטה קהילתית
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 ? ומה הלאה-דיווח 

  :במהלכה עלו שני נושאים, על מרק חם לאסיפת חברים, ביום שני התכנסנו

, היו מקור בלתי נדלה, שבהן קרקעות הקיבוצים,  לאחר שנים רבות- רכישת זכויות בקרקע המגורים  .1

ה אושרה לפני כחודשיים הצע, לרשות מקרקעי ישראל, ולעימותים בין הקיבוצים, להתקפות מצד אחד

מהצורך לקבל , ובכך להשתחרר, לרכוש את הזכויות בקרקע המגורים שלו,  הקיבוץ- המאפשרת לאגודה 

יש , לנו כממוקמים בעוטף עזה. או שינויים כאלה ואחרים/הכרוך בבנייה ו, אישור כמעט לכל מהלך

 ולכן בקשנו מהאסיפה לאשר את המהלך, כמעט ללא עלות, סיכוי לרכוש את הזכות החשובה הזו

  .בהצבעה בקלפי

 

ויאפשר , קל מאד על הליך שיוך הדירותי, רכישת הזכות בקרקע -חשוב להדגיש כי ביצוע המהלך 

  .ללא תוספת עלות כנראה, לבצע שיוך קנייני במנהל, נרצה בכךאם , בהמשך

אמיתית בכל הקשור לבניית " מהפכה"יהיה בכך משום ,  ואכן נשלים את המהלךנדמה שלא נגזים שאם

  . בסעדולשיוך דירות, יםמגור

 

תוך שהוא מציג את תוצאות , 2015הציג את התוכנית לשנת ,  המיוחדתו חלופ בדרכ- 2015תוכנית משק  .2

 ממשבר בתחום בעיקר כתוצאה, יתה מוצלחת כלכלית לא הי2014כידוע שנת .  חודשים9 על פי 2014

  .ובייצוא לרוסיה בפרט, הגזר

  

תוך שהיא מציבה , 2013 להחזיר אותנו למספרים היפים של שנת ,אם תתבצע,  אמורה2015תוכנית 

 מבנה, טיפול בהון אנושי במספר ענפים? שאלת מפעל הגזר, כמו מפעל הפופלי החדש, אתגרים רבים מאד

צוק "שאושרה בממשלה בעקבות , תוכנית הסיוע לעוטףבנוסף לכך יש סיכוי שאם . ארגוני חדש לגזר ועוד

בעיקר בתחום , לבצע בשנה הנוכחית מספר פרויקטים מאד משמעותייםנצליח , תתממש" איתן

כביש , הגנראטוריםהחלפת , שדרוג מערכת החשמל בסעד,  הסדרת תנועה וחניות ביישוב- התשתיות כמו 

  .מזרחי מצומת בארי עד לסיפן ועוד

  

 .ה גם להיות שנת מפנה אמיתית"שיכולה אי,  התחלנו שנה מאד מאתגרת-בקיצור 

  

  :ו בשבועיים הקרובים שתי אספות נוספותלפנינ

 .2015לשנת , אישור תקציב האגודה הקהילתית להתיישבות .1

 .2015אישור תקציב הקהילה לשנת  .2

  

  ..לאחר מכן אני מבטיח חופש לזמן מה מאספות

  ברטבוקי
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 ..השמיטה ברוח, תודה

 העניין -? גאווה אפילו ואולי? ביישנות אולי ?ביטחון חוסר אולי. (קורה לא וזה ..תודה לומר מחכה אני שנים תשע

  )...בבירור ןיעדי

 אמת גרה השקרנים בעיר" ):המספר יוסף שכתב" (האמת נהר "ספר מתוך הלקוח קצר בקטע לפתוח רוצה אני

 כי ואמרו. מפניה הזהירו תמיד.  באיש פגעה שלא אף על ממנה פחדו כולם. סחבות בבלויי, מקומטת, זקנה אחת

  ." שהיה כפי ולהיות לשוב יוכל לא מילים כמה איתה שיחליף מי

  ...קרה פשוט זה אחד שיום עד

 שלח ה"הקב .בסעד עימי להתגורר שעברה שלי אמא הייתה - האמת. הביתה האמת אליי גיעהה שנים 9 - כ לפני

  .וכואבת בוכה, לקבל מסרבת, מורדת, כועסת...ואני .עצמי את שאפגוש כדי אותה

". עומד אני עליך העומדים הקשים הדברים מאחורי גם  "המילים עם השיר לו מתנגן" בהסתרה ואפילו "בשיר

 השליחים.  לנו שיעמדו שליחים שולח גם הוא אבל .שם ונמצא מציץ. מהחלונות משגיח ה"הקב. עומד ה"הקב

  .אמת של אנשים הם -הללו

 מטיילת פשוט לפעמים ,שעומדת האמת .האמת הייתם אתם -  בקיבוץ, בחוץ. שלי אמא הייתה האמת שלי בבית

, שתיקה של בדמות לפעמים, ביקורת של בדמות לפעמים, איפוק של בדמות הופיעה האמת לפעמים, השבילים על

  .וכואבת בוכה, לקבל מסרבת, מורדת, כועסת...ואני .וענווה צניעות של בדמות ולפעמים

 קצת מתבוננים שאם וראיתי שלי האמת עם נפגשתי ,לאט לאט". לאדם האדם לב כן, לפנים הפנים כמים "אך

  . וזכה נקייה, פשוטה, טהורה ,יפה אמת מתגלה יותר

 אמת לי ונשארה ..ובתודה, בשמחה, בפיוס, בשלום , לי שהייתה אחת מאמת נפרדתי שנים של תקופה לאחר

, בשתיקה גם שנמצאת. ופרידות ובכאב בשמחות. שלום ובעתות מלחמה בעתות שעוזרת, שתומכת אמת .אחת

  .ובפשטות בענווה, ארץ בדרך, באיפוק

  !אתם זה– הזאת והאמת

 אני היום .לשחרר, לוותר, לסלוח, הרגלים לשמוט, האדם של הטבע את לשמוט - השמיטה שנת של כוחה זאת

 הולך לא עצמו את שפוגש אדם"ש למדתי .ולצניעות לענווה מתפללת וכן ביישנות/ הביטחון לחוסר שלום אומרת

  ."הזה בעולם לאיבוד

 לשמוח שהיגיע מי לכל. הכל על גדולה תודה לומר ההזדמנות וזאת .מצווה בר ,בניה שלנו הבן חגג שעבר בשבוע

 על, הלב את שמחממות המילים על, הברכות על, והקינוחים העוגות על תודה. טובות אנרגיות איתו והביא איתנו

   .לזרוק וגם לחלק שדאג מי על, הסוכריות סלסלת על, לשבת הפרחים

 .האמת אור את ולהפיץ להמשיך כוחות לנו ייתן ה"שהקב  לכולנו ונאחל נברך

  שילר גלית

 בשמה למסור מבקשת, האנשים בגלל אלא הירוק בגלל רק ולא הקיבוץ את אהבה כך שכל ,שלי ואמא - . ב.נ

  .תודה פשוט . תודה
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 מועדון הסרט הטוב

 

   17:00 בשעה  11/1/2015  ראשון ביום

  העזרה :הסרט לחבר במועדון יוקרן

אמריקניות שעובדות -עוקב אחרי סיפוריהן של עוזרות הבית האפרו ו60-תרחש במיסיסיפי בשנות ההסרט מ

מנקות את הבתים ומכינות אוכל בזמן שבעלות , במשך שנים אצל משפחות לבנות ובעצם מגדלות את הילדים

 ' מהקולגחוזרת,  לבנהבחורה דרומית, סקיטר. הבית הלבנות עסוקות במשחקי קלפים ובילויים מסוגים שונים

עיתון מקומי שוכר את שירותיה והיא הופכת . עם חלום להפוך לסופרת, עיירת הולדתה, סיפין מיסיקסו'לג

מאחר ואין לה מושג בניהול משק בית היא פונה לאיבליין קלארק עוזרת הבית . לאחראית על מדור עצות לבית

  .שעובדת אצל חברתה הטובה כדי שזאת תעזור לה לענות על שאלות הקוראים

  

אמריקניות לעשות את -סקיטר נחשפת לסיפוריה של אייבלין ונרתעת מחוק חדש שאוסר על עוזרות הבית האפרו

היא מחליטה לראיין את העוזרות שעובדות אצל המשפחות בעיירה כדי לכתוב . צרכיהם בבתים של מעסיקיהם

ן יפוטרו וגם בשל החוק בהתחלה זאת משימה מאוד קשה לגבות עדויות מאחר וכולן חוששות שה. ספר בנושא

כולן , התאך כאשר אחת העובדות נופלת למלכודת שטומנת לה מעביד. שאוסר לשחורים וללבנים לבלות יחדיו

למרות הנושא הרציני והלא פשוט . מחליטות להתגייס למשימה וברוח התקופה לשנות את המציאות בה הן חיות

בסך הכל מדובר במלודרמה . רצינית ואיכותיתשהסרט עוסק בו אי אפשר לקטלג אותו דרמה היסטורית 

היתרון הגדול מלבד . כלל לא מורגש)  דקות146(הוליוודית מבדרת וקולחת המתקדמת במהירות כך שאורכה 

  .הבימוי המקצועי והקולח הוא התסריט הקליל והמבדר וכמובן הליהוק שהוא גולת הכותרת של הסרט הזה

  : ביקורות מהאינטרנט

לוקח אותך לתקופה אחרת . לכל המשפחה. חכמות וחזקות, הרבה כוח של נשים מצחיקות. דרמה עם הומור ומסר. סרט מעולה ומהנה-- 

סרט מרגש חכם ומצחיק נוגע בדיוק בנקודות הרגישות ומראה את כל הצדדים של הדמות גם  --  . ...)שמלות של פעם. (בהומור וכיף

  !מומלץ מאוד. 2012ר הסרט הטוב ביותר לשנת היה מועמד לאוסק, לטובה וגם לרעה

  ני  סיסי ספייסק 'סטיין  אליסון ג'סיקה צ'אמה סטון  בריס דאלאס הווארד  מייק ווגל  ויולה דאביס  אוקטביה ספנסר  ג: שחקנים

   2011/ ב "שנה ארה/ מקום ,  דקות146אורך , אנר דרמה'ז, טייט טיילור: במאי

 !כולם מוזמנים

  

 

 ..מילה טובה

  

, מההנחיה הקולחת ,מהידע הרב של המתמודדים,  מהמעמד המכובד  התרשמתי .ת"ס דע"ך של ביה"נכחתי בחידון התנ

   ).וקולוקים'צ..( גם מקריאות השמחה ,וכן, מהסרטונים הקלילים, מהארגון

  .ולהתראות בשנה הבאה, יישר כח למארגנים

  דותן צימבליסטה          
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 !הניםנ..ו תורמים ,יוצרים

  .בובה בגדי ותפירת בובות להכנת יצירה חדר שנפתח נעדכן ובשמחה בהתרגשות

  :הסיבה וזאת 

 במחלקה סורוקה החולים בבית באומנות בטיפול עוסקת, ורותי חנן של בתם, פינקלשטיין – יואל נחמה

 דמות את יחד איתם לעצב כדי, ילד לכל אישית לבובה זקוקה היא בילדים הטיפול לצרכי. לילדים האונקולוגית

  .חווים הם אשר הטיפוליםו התחושותמ עליהן להשליך אפשרות לילדים ולתת הבובה

  .זה חשוב פרויקט עצמנו על שנקבל הציעה נחמה

 הצטיידנו ובאמצעותה תרומה לנו ניקהעה צדקה ועדת .בצוותא וליצור להיפגש שנוכל חדר מהקהילה בלנויק

  .בובות של נכבד חלק תפרו גםו הבובה גוף את לנו גזרו במתפרה. הדרושים בחומרים

 לחדר לבוא בשבוע שעה לתרום שבאפשרותו מי את מזמינה אני ..לפנינו רבה עבודה המלאכה את להשלים בכדי

  .                 בבית לתפור גם אפשרות נהיש  17.00-18.00 השעות בין ',ד-'א בימים הישני יד בנין:ב העבודה

                ..לתת רק ושנזכה, בברכה יתקבלו תרומות  .החרוץ בערוץ המפגשים על להתעדכן רצוי 

 הרצל דבורה  

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

  סעד–הודעה ממרפאת מכבי 

לבין שעות קבלה רגילות במרפאה " טיפת חלב"עלינו להפריד בין שעות הקבלה של , פ דרישת משרד הבריאות"ע

  .כדי למנוע חשיפת התינוקות למחלות

   קבלת קהל לאחות מרפאה .12:00 בימי רביעי בבוקר תהיה קבלה במרפאה לטיפת חלב בלבד עד לשעה, לכן

 .15:00 עד 12:00משעה :  ולרופאת המשפחה

  .  אנחנו מבקשים מהציבור לא להגיע למרפאה בזמן שעות הקבלה לטיפת חלב 

  !  בברכת בריאות טובה לכולם 

    צוות המרפאה

 מוועדת רכב

  !!האורות כבויים כלשימו לב שלאחר נעילת הרכב ! בימי החורף במיוחד

.ועלולה להשבית את הרכב, מסבה לו נזק,  מרוקנת את המצבר-אור פנימי קטן ואפילו , השארת אור דולק  
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 "מעוז מול עזה"מתב תודה שנשלח מטעם 

  

  –" שקמה הבשור"עמותת ,  ולבנת עמית:לכבוד

    'חורף חם בנגב'יוזמי מבצע  

  .שלום רב לכם

  

  : משתי סיבות' צוק איתן'היה במצב קשה אחרי " מעוז מול עזה"

  .מבקרים לא רצו להתקרב לאזור .1

 .עכבה מאוד בתיקוןחשמל התהוחברת , במבצע עצמו נפגעה מערכת החשמל באתר  .2
  

  : הצלחתם במספר נקודות חשובות'חורף חם'במסגרת 

  

יצג את ראשית קום המדינה לתודעה ילהכניס את האתר שמ, להחזיר אותנו למפת הביקורים  )א

  .הביקור באתר משקף את ראשית הקמת עוטף עזה וחשוב לכל הדורות, הלאומית

  .התחשב בנושהפסיקה ל, להחזיר אותנו למפת התקשורת של התיירות  )ב

גם כשיש ,  המצב הכספי של האתר כתוצאה ממיעוט המבקרים היה קשה ביותר,ולא פחות חשוב  )ג

כולל פתיחת ,  התמיכה הכספית שנתתם לנו במבצע.מבקרים תחזוקה ופיתוח צריך לעשותמעט 

  . ולהמשיך להשקיע, אפשרה לנו מעט לזקוף ראש, אתרי המורשת בחנוכה שהמעוז הוא חלק מהם

, תרומתכם יכולנו להקים חנוכיה חשמלית על גג המבנה שאפילו בעזה יראו שאנחנו על המפהבזכות   )ד

  .ואף לחלק סופגניות למבקרים ולחיילים

  

בשם עמותת . 'צוק איתן'אפשרתם לנו להמשיך להיות , אנחנו מודים לכל מי שהיה שותף למבצע זה

 .  לכםוחברי קיבוץ סעד אנחנו מודים, מפעילי האתר, מעוז מול עזה
  .בברכה להמשך עשייה ולהמשך העברת המורשת

  

 בני גינזברג

 

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

  

 הצבעה למועמדי הבית היהודי
 
 

 במועדון לחבר שלנו 22:00 ועד 15:00ביום רביעי הקרוב משעה . מתפקדי הבית היהודי שלומות, לקהילת סעד

  .ם שלכם המועמדות והמועמדי7 תעמוד הקלפי של הבית היהודי למימוש זכותכם לבחור את

  

  .חשוב לעשות שיעורי בית ולבוא עם שמות של נשים ואנשים בהם ברצונכם לבחור& 

  .חשוב להביא אתכם תעודת זהות& 

  . אנא הזכירו לצעירים בני משפחתכם להגיע לקלפי הקרוב למקום שהותם& 
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  .רשימת הקלפיות תפורסם באינטרנט בתחילת השבוע

  

מוסרי ומוכוון על פי שיקולים , אחראי, הוא אדם שקול.  נחמיה רפל הוא מועמד נכון להנהגה,לעניות דעתי

  יסייע לו להביא את החזון הציוני , הניסיון בניהול מערכות חינוך ומערכות המשתפות גוונים שונים בעם. ערכיים

  

הוא מוכן , הוא לא קוסם. הקשבה  ושיתוף פעולה רב גווני ותהליכי, הפשוט למציאות לא בכפייה אלא בשיח

  .כך יקבל את מירב הניקוד בפריימריז, לכן חשוב לבחור בו במקום הראשון. לעבוד קשה עבור עם ישראל

  ."כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן: "בתחושת

  

 תרצה אורן
 

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

 המשך.. סיום ו- חוג טעמי המקרא 

 

 טעמי המקרא בשבת 'ו- 'למדו איתי ילדים מכיתות ד") צוק איתן"עקבות ב(במהלך חודשי הקיץ וקצת לאחריו 

  .הצהרים-אחר
  

הלימוד הזה . אך גם פרשנות על התורה שיש ללומדה, טעמי המקרא הם המנגינה שמלווה אותנו בקריאת התורה

נה בלימודם רבים מהילדים נפגשים בהם לראשו, לצערי. מצווה אלא הוא חלק מלימוד התורה-איננו שייך רק לבר

לומדים כמו "ולעיתים גם לא מספיקים להפנימם כראוי ואז , כך שזו גם חוויה מלחיצה מעט, המצווה- לקראת בר

 .המצווה- החוג בא לתקן זאת ואני בטוח שהילדים שלמדו יהיו מוכנים יותר לקריאת פרשת בר". תוכי

 .תבכל מפגש למדנו את אחד הטעמים והדגמנו אותו במספר רב של דוגמאו

 .כל ילד קיבל חוברת ומי שרצה יכול היה לחזור בבית עם הדפים ועם ההקלטות ששלחתי במייל
במפגש אנו . עקיבא-כעת לאחר סיום הלימוד יש להמשיך ולתרגל ואנו נפגשים בשבת לרבע שעה לפני פעילות בני

  .אותו קוראים במנחה שמתקיימת מיד לאחר מכן, של הפרשה הבאה" ראשון"לומדים את 

  

  .המדרש- בבית13:45 -הפעילות מתקיימת ב

  !מוזמנים, ילדים שיודעים טעמים ורוצים להצטרף

 ציון שקלאר-בן

 

 

 

 

  

  מרים-הנינה ללאה ולאברהם ימיני מזל טוב להולדת 

 בת לערבה ולאבידן

 נכדה לכנרת ולאלחנן אריאל
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 חילופי גברי בוועדת דת

  .אחרי מספר שנים של עשייה ברוכה מבקש חיים לנדסמן לסיים את תפקידו בוועדת דת

על כל תרומתו . 'מטווח קצר'ילו להתקלות חיים עשה את עבודתו במסירות ובהתמדה ותמיד נענה בחיוב אפ

. אחד הדברים שהקשו עליו היו דרישות הציבור השונות בנושא החימום והקירור של בית הכנסת. אנחנו מודים לו

בהזדמנות זאת נציין שבזכות . ובוודאי לא טוב שכל אחד יגע וישחק במזגנים, קשה לעמוד בדרישות כל הציבור

הצלחנו להחליף את מרבית המזגנים לדגם חדיש יותר עדין יותר , בתפקידו' סיוםכמתנת 'הדחיפה של חיים ו

אנחנו מקווים שמעבר ליעילות של החימום והקירור הוא גם יוזיל לנו את הוצאות החשמל בבית . ויעיל יותר

ו בעקבות חסכון בהוצאות שהיו לנ, דת' נציין שהחלפת המזגנים נעשתה מתוך התקציב השוטף של ו. הכנסת

ה  בעזרת "אנחנו  נטפל אי. עם החלפת המזגנים הורדנו גם את הכיסויים שהיו בין המזגנים, למתעניינים. השנה

יש מספר רעיונות . למען שיפור מראה חלל בית הכנסת', כיסויי המזגנים'באזור בו הורדו , צוות עיצוב בית כנסת

חיים ימשיך ללוות את וועדת דת לקראת . או הנסימוזמן לפנות לבני , ומי שרוצה להביע דעתו בעניין, לשיפור

  .ההחלטות על הרחבת בית הכנסת

יובא בקרוב לאישור אסיפת האגודה ובינתיים היה עלינו לחפש שני בעלי תפקידים , הרכב חדש של הועדה

  .בגבאות של מניין שני) ב. בכל התחומים הטכניים ) א, שיחליפו את חיים

 ונאחל לו כולנו הצלחה ותקופת חפיפה – אלחנן וינברגיעסוק , שעונים ומזגניםכולל כיוון , בדברים הטכניים

  . קצרה ויעילה

.  אנחנו מחפשים מתנדב שייקח על עצמו את התפקיד–עדיין לא מצאנו מחליף לחיים , בתחום גבאות מניין שני

אנחנו פונים .  התפילותאחד הקשיים של תפקיד זה הוא בהיענות הציבור  לבקשותיו וכיבודיו של הגבאי במהלך

מי שמוכן לשרת בקודש כגבאי , לציבור המתפללים לשתף פעולה עם הגבאי שייבחר למען כבוד התפילה הציבורית

  . מוזמן לפנות אלי-

למרות שיש בעלי תפילה שמתוך צניעות . בהזדמנות זאת נבקש שוב מבעלי התפילה להתפלל על הבמה המרכזית

אנו מבקשים להתחשב במתקשים , אוהבים להתפלל ליד העמוד" 'קראתיך הממעמקים "ותפיסה אמיתית של 

  .ולהתפלל מהבמה המרכזית, לשמוע

  בני גינזברג–דת ' בשם ו

 

  

 סעד בית לכל

 את ומחפשים להצביע הבאים לכל סייעו בבקשה, האזורי הקלפי אצלנו ייפתח הקרוב רביעי וביום היות

  ).שילוט גם יהיה (אותו למצוא, לחבר המועדון

 בתקינות ולסייע) היהודי הבית ממצביעי דווקא לאו  (22:00 ל 15:00 בין בקלפי אחת שעה לשבת ה/שמוכנ מי

  . הפעולה שיתוף על רבה תודה. אליי פנה/פני אנא, הדמוקרטיה

 תרצה
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  טבת'  כ11.1.15-מהחל  מכבימרפאת ב עות פתיחהש
   

  )מומלץ לשמור במקום בולט(

  ר סמדר ריין"ד -  משפחהרופאת 

  יום א
  

  יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב

12:30-15:00 08:00-13:00  12:30-15:00 08:00-11:00 
 

  

   il.org.saad@torim-ללפנות במייל אפשר , לקבוע תור מראש דרך המזכירה  -אחיות 

  יום א
  

  יום ד  יום ג  יום ב
  !שינוי 

  יום ו  יום ה

07:30-12:00  
  

07:30-12:00  
   

07:30-12:00  
      

12:00 –15:00 
   

07:30-12:00  07:30-11:30  

  

  )טיפת חלב בלבד(נא לא להגיע למרפאה בימי רביעי בבוקר 

  

    חוהמראש עם תור לתאם  12:00 עד 07:30 'דימי טיפת חלב 

  il.org.saad@torimאפשר לפנות במייל 

  il.org.saad@torim- ל לפנות במיילאפשר, לקבוע תור מראש דרך המזכירה  מעבדה

  יום ו   היום  יום ד  יום ג  יום ב  יום א
  

07:30-08:15  
  

07:30-08:15  
  

07:30-08:15  
  

07:30-08:15  
  

07:30-08:15  
  

  אין מעבדה

  

  מזכירה

  יום ד  יום ג  יום ב  יום א
  !שינוי 

  יום ו  יום ה

  
07:30-12:00  

  
07:30-12:00  

  
07:30-1200  

  
  בטלפון בלבד

  
07:30-12:00  

  
07:30-11:30  

  

  2412מתוך סעד טלפון קווי , 08-6800412. טל, מרפאת סעד

 !           לבריאות                           


