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  וקותיחבפרשת                                                 

  

  בריתי ':  כמה פעמים"ברית" המלה  חוזרת'בחוקותי'בחמשת פסוקי הסיום של תוכחת 

   .'ברית ראשונים'וכן , 'בריתי אברהם', 'בריתי יצחק', 'יעקב

  וזכרתי להם ברית", .."וזכרתי את בריתי: " כמה פעמים חוזר בהםיב הזכרוןמוטגם 

  ..". ראשונים

  שנעשה אחד המעוגנים" זכות אבות"שראל המושג בהקשר לפסוקים אלו נולד במסורת י

  .בתודעת הדורות

  

  ובתנאי שאין אנו מתייחסים אליו רק במובן הביולוגי המעניק תעודה, רעיון זה נעלה ביותר

  .מבטיחים את הזכות ללא כל תלות בהתנהגותנושואישור 

  

  .המשך מפעלם של אבותנו ופעולה בכיוון בו הם בחרומ  נובעת'זכות אבות'

  

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

-- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  
  .הרחמים אב  אומרים  . 'ביום ג מברכים ראש חודש סיון - שבת מברכין 

  )הרב טוקצינסקי ישראל-לוח ארץ(

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

  18.00 בשעה :צ" אחה שבתשיעור             שרה עברון  – פרשת שבוע
  

   י מ י   ה ח ו ל     שבת  בחוקתי

 04:48←04:43 טלית/זמן תפילין  19:11 הדלקת נרות

 06:00 שחרית 19:20 14:00מנחה            

 08:20 )ס"בביה(' שחרית ב   ה אקטואליתשיעור הלכ

     06:45 'שחרית א

 09:11←09:09 ש"סוף זמן ק  08:30  'שחרית ב

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 17:40 13:30מנחה       

 19:20 מנחה משניות וערבית 14:00 )עקיבא-בני(מנחה 

 19:31←19:35 שקיעה 17:10 "דור לדור"לימוד 

 20:10 ביתער 20:07 צאת השבת
  

  הילרי יום טוב - אחות תורנית
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  ירושלים ליום בחוקותי מפרשת

  "!חזק חזק ונתחזק"בשבת זו נסיים לקרוא את חומש ויקרא ונאמר 

הנושא הראשון והנושא האחרון של החומש יש בהם מן המשותף גם מבחינה סמנטית וגם מבחינה תוכנית 

  :הדמיון בפתיחת הנושאים בולט וכבר מחבר אותנו אל רוח ההתנדבות, ראשית. מהותית

  ..."'ַלה, ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן-ָאָדם ִּכי, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ְׂשָרֵאלְּבֵני יִ -ַּדֵּבר ֶאל ": ב, ויקרא א

  ."'ַלה, ִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ֶנֶדר ְּבֶעְרְּכָך ְנָפׁשֹת, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל": ב, ויקרא כז

- ברוך-מעשה הנתינה הוא כלפי הקדוש. תינהאדם היוזם מעצמו את הנ, נשים לב כי בשני הפסוקים מדובר בנדבה

' גם האדם הנודר את ערכו לה. 'על אדם המביא קורבן נאמר שהוא כמקריב נפשו לה. הוא ואף הרעיון משותף

אביא תמורת , כאשר אסיים את משימתי בשלום וכדומה, כאשר אנצל מן הסכנה: כאומר. מביע בכך רעיון דומה

  . תרומה למקדש, נפשי

  . מופיעים עוד שני עניינים בקצרה, ז" פרק כ,בפרק שלנו

  .כשאדם נודר שאינו רוצה עוד בנכס כל שהוא שברשותו ונכס זה ניתן לכוהנים, החרם -

  . אותם נדרשים אנו לאכול או ליהנות מכסף פדיונם בירושלים, מעשר שני ומעשר בהמה -

 העולה הקורבן קודם מופיע שם גם. ויקרא בפרשת הקרבנות לסדר מקביל הדברים שסדר הדבר מפליא ובאמת

  .הבעלים גם אוכל ממנו השלמים קורבן ולבסוף, הכוהנים אוכלים ומהם' לה הניתנים הקורבנות אחריו. 'לה כליל

  ?זה דברים בסדר התורה לנו מעבירה מסרים אלו

  :גלבוע מעלה ישיבת ראש, ביגמן דוד הרב אומר כך על

 מלמדת, התורה לקבלת שקדמה, הים שירת. מראשיתה התורה לקבלת תשתית מהווה הוולונטרי היסוד

 בשבח ישראל של ליבם ממעיין שפרצה השירה. העם של החופשי מרצונו נובע ישראל צור עם הראשוני הקשר כי

 בטרם עוד, התודה שירת את מלבו נידב כולו ישראל עם. ומצוות תורה עול לקבלת הכנה בבחינת היא, והודיה

  .כגיגית תורה עליהם נכפתה

, או כקורבן תוכרז המתנה. לבוראו מתנה בהענקת קרבתו וחיפוש' בה בחירתו את לבטא מוזמן מישראל אדם

. 'ה לבית שיבוא הציבור ובצרכי הבית בבדק לטיפול המקדש לבית תינתן מכן לאחר ורק כנדר, בפרשתנו כנאמר

 חובות מערכת לבנות ניתן עליה, עולם בבורא האמונה תשתית זוהי, ובחירה פנימית הנעה מתוך נתינה

  .ומחויבויות

 פי על הניתן החרם גם כך. 'ה לבין הציבור משרתי', ה שלוחי שבין הקשר את מסמלים והחרם החובה קורבנות

 בלויק אם. חובתם היא זכותם. שני מצד לציבור שירות ונותני אחד מצד הארוכה זרועו שהם', ה למשרתי פרשתנו

  .מחבר כצינור מאחריותם נובעת סמכותם. בו לטפל חובתם, חרם שדה בלויק אם, לאוכלם חובתם קורבן נתחי

 בהנכחת ביותר ומשמעותי מרכזי חלק ומהווה ה"לקב שותף האדם. לעצמו האדם דאגת על מוותרת אינה התורה

, עניים, לוויים, כוהנים אם שלמה אינה השלמים קרבן אכילת. בירושלים ובמיוחד בארץ, בעולם' ה מציאות

 ובסיום פרשתנו בסיום הנזכרים בהמה ומעשר שני מעשר גם כך. בה שותפים אינם וגרים אלמנות, יתומים

 על, דווקא בירושלים מהם ליהנות המשפחה על. ובריותיו הבורא עם בירושלים שותפות היא מטרתם כל. חומשנו

  . שלם בעיר ונשמה גוף לחבר מנת

 אורן תרצה
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  אזכרה

  

  ,רויך י'ינג'ג -  זאב של לפטירתו שנה לציון

  .רויך עודד של לפטירתו שנים ועשר

  18/5/2015 באייר ט"כ שני ביום לקברם נעלה

  18.00 בשעה

  משניות ללימוד   לחבר במועדון נתכנס מכן לאחר

  ".רציני עניין זה בדיחה" :רום מושקו של ושעורו

  

 המשפחה

 

  גולדשמידט חנה של לפטירתה  30

הפה של לפטירתו שנים שבע במלאת ואזכרה  

 

)19.5.2015 (ה"תשע בסיון' א שלישי ביום  

הקברות בבית נפגשים  17:15  

לחבר במועדון התכנסות  18:00  

"תקום שיבה מפני  "- סט ארי הרב  18:15  

נכדה של דברים – שליסלברג מיכל  

אליאש ניתאי מר מפי דברים  19:30 -18:30  

גן לחולי אלצהיימר- רמת מרכז ל"מנכ  

 

  במוזיקה תרפיסטית דסה אילת ר"ד -  הרצאה

גן לחולי אלצהיימר-רמת במרכז  

"ומתקשרים נפגשים"  

?אלצהיימר חולי עם תקשורת על נשמור כיצד  

 מהמזכירות הודעה

  .לה המותאמים חדשים צילום בכרטיסי להצטייד יש, לפעולה חזרה התה בבית הצילום מכונת

 רפפורט מתי
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 - השבוע וחצי שחלף

  ..מרבי יהודה הנשיא ועד למוצארט

  

 . מבית שערים לציפורי בעקבותיו של רבי יהודה הנשיאנערך טיול לעובדי קומת הקרקע -ביום שלישי שעבר

   . בשבוע שעברנמשיך ונספר מהמקום בו עצרנו

  

               קצר הכניס אותנו לאווירת  זמן שבתוך ר חגי עמיצור"הצטרף אלינו מדריכנו הידען ד' בית שערים'סמוך ל

קבע , מדיני- דתי-הרוחנימנהיג  שבאותה התקופה היה ל"רבי" המכונה,  רבי יהודה הנשיא.'תקופת התנאיםסוף '

לא . ד בראש הסנהדרין שבא בעקבותיועמשם גם  ואת המשנה וסידר  ערך שם הוא,ת שעריםביב את מקום מושבו

עקבנו  . שאפו להיקבר בה,בארץ ובגלות,  רבים אמידיםיהודים כדי כך ש עדלה עלתה העיר לגדו שבזכותופלא

ום  כמו מיק, שהתאימו בדיוק לתיאורם המקורי בכתובים הבנויים אבני גזיתאחר שרידי המבנים המפוארים

 רותיםאפילו את מיקום הש.  ומספרם המדויק של העמודים בלשכת הסנהדריןהאורווה בחזית אחוזתו של רבי

ידע לשמור על , השקיע בקשרי חוץ,  המדינאי רבי.. זיהינו בקלות,'חשאיים ' כך שיישארו בסמוך לאורווהבעונקש

הקיסר . חברו הקיסר והקפיד להנהיג דרכי שלום עם המלכות ייעץ רבות ל, הרומייחסי קרבה ואמון עם השלטון

 . אמונים לאימפריה המשיכו לשמור על יחס חם ליהודי הגליל והםשמר , ובאחוזותבכפרים, שגמל לו במתנות

 לקוברו בקבר פשוט חפור המפואר והמעוטר ובאחוזת קברו של רבי שציווה, ביקרנו במתחם הקברים העצום

 רבי שחי. עת בקרב העשיריםשהיו נהוגים באותה ה, 'סרקופגים'-להבדיל מארונות האבן המפוארים ,באדמה

 העדיף להיקבר כאחד האדם, שהשיב נשמתו לבוראולם מא,  הייצוגי עשה זאת מפאת מעמדו,בעושר ובפאר

 על פי זיהו את הקברדעתם של הארכיאולוגים ש .ובצוואתו ביקש להעמיד ישיבה על קברו בתוך שלושים יום

ות מהילול וכך ניצלו רבי ואשתו ,'המשתטחים על הקברים'לא התקבלה על דעתם של , כמעט בוודאות הממצאים

  .'רבי יהודה נשיאה '- ארץ ישראלב םאמוראימראשוני ה,  לקברו של נכדו לציפורי שהועתקו בטעותחגיגותמו

מטבע - "מטבע לשון"..: האחד. של כמה מטבעות לשוןותיהם במהלך הסיור במתחם הקברים עמדנו על מקור

לשומר בממלכת השאול בכדי שיתיר לו , אותו נאלץ לשלם על פי האמונה הרומית, שהונח תחת לשונו של המת

נאסף : "והשני .. מטבעות אלושודדי הקברים הם אלו שזכו ב,  בפועל.עבור את הנהר המוביל לחיי העולם הבאל

 והונחו בבור מיוחד בו  העצמות נלקחו,שנאכל הבשר ולאחר , תחילה הונחה גופת המת על דרגש-  "אל אבותיו

 שערים לעיר הגדולה והפלורליסטית עבר רבי מבית, בערוב ימיו . עצמותיהם של שאר בני המשפחה יחד עםנאספו

   . ושם חתם את המשנה,ם גם יחד גרו יהודים ונוכריבה ,ציפורי

שוק מרכזי ,  מתוכננים היטבנסענו לציפורי בעקבותיו וגילינו שרידים של עיר מפוארת שכללה מערכי רחובות

 בטרקלינהגבעה וה בראש קמת הממו'וילה רומית '- של רבי) המשוער(נו במעונו הרשמי ביקר .ואפילו תיאטרון

במסגרת ציורי הפסיפס .  סמל לעושר ופאר–מורכב ממליון וחצי אבנים קטנטנות וצבעוניות פסיפס מרשים ש

שהקדימה את זו של " המונה ליזה של ציפורי"משולבת דמות אישה נדירה ביופייה , הקשורים בחגיגות היין

 בהמשילו , שבילה כנער בביתו של רבי יליד ציפוריס רבי יוחנןות ואליה כנראה מתייח מא13 י ב'לאונרדו דה וינצ

 ה"הקב כך, מבטת היא בי אומר ואחד אחד כל, בה מביטים אדם בני אלף הזה האיקונים" :את מעמד הר סיני

   "...אלקיך' ה אנכי ואומר מישראל ואחד אחד בכל מביט היה

הימים ההם ובחריצים שהותירו בהם הבחנו בגרפיטי מ, כשפסענו על מרצפות האבן ברחובות המרכזיים

 1.4 :כרוחב אחוריהם של שני סוסים, שבין הגלגלים היה זהה בכל המרכבותהרווח :  ועכשיו לסקופ.המרכבות

 ומאוחר יותר הוא ,תו של המרכב הדרכים באירופה שנבנו בתקופת הרומאים הותאמו אף הם לרוחב זה.יםמטר

 פסי הרכבת הותאמו לרוחבהמנהרות שנחצבו בהרים . ב"הפך לתקן הרשמי של רוחב פסי הרכבת באירופה ובארה

    המשאתורכב ותיהם של על פי מיד נקבע גודלם, לחללא" המאיצים למעבורות של נאס וכשיוצרווהקרונות
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 לבין , בימים ההםם של אחורי הסוסים הרומייםודל בין ג קשר ישירקייםש, מצאנו אם כן. ת במנהרותוחולפש

   .בזמן הזה, גודלם של מאיצי המעבורות האמריקאיות

, בברכות: א" נפרדנו רשמית מבני גינזברג כמנהל מש.את הטיול סיימנו על שולחנות ערוכים במסעדה בחדרה

 צמד זיקוקין שננעצו בעוגיותוב בשירה, יובל למנהל הקהילה -   וציינו יום הולדת,נאומים ואיחולים, סיכומים

  !מושלם היה, תודה למארגנים. הקינוח

  

 היבטיםל  העלה רעיונות הרב ארי. מצד פועלוהפעםו , רבי התחקינו אחר, בשיעור אחר הצהריים–בשבת גם 

משותף למשניות שלכאורה אין שום קשר מכנה מציאת : כמו .בזמן שערך את המשנה ותושהנחו אספרותיים 

   .אותו הפרקאות סמוכות זו לזו ב נמצ הן ובכל זאת,ןניהבירעיוני 

   ?ללא מחלוקתו  כמות שהיא, באמונה שלמה שהתקבלה על כל ישראל של המשנהצלחתהה אז מה סוד

כתוב את  וללפרוץ דרך שלא חשש , איש העולם הגדול-   רבי יהודה הנשיא של נעוץ במנהיגותו הפרגמטיתאולי הוא

  .סייעתא דשמיא.. והשאר .למרות האיסור המפורש שהיה קיים עד אז, שתכחבכדי שלא תפ "התורה שבע

  

' ג-' כיכבו בנות אבו,  המאה השמונה עשרהבסגנון, פע של מוסיקה ותנועהבבית שקמה מו התקיים - ביום שלישי

  של חברתנו כרמלה קוםקלאסית בניצוחה בחוג למוסיקה  בשעות הפנאימשתתפותבנות ש ה.שוחרות התרבות

 היו לבושות הן.  מאת מוצארט והיידן כשברקע מושמעות יצירותהופיעו בתנועה, עידודם של גדי והמדריכותוב

על היזמה ועל  יישר כח לכרמלה .חצר אצילים בזלצבורג או בווינה כאילו מדובר ב היהולרגע נדמהברוח התקופה 

  .ה רוזנטלריונ: דיווחה. דורי המוצלח- על החיבור הבין,ולצוות החינוכי, ההשקעה

 

 יורם קימלמן

 

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

  

 תודה

 

 יה'סנג של משפחתו עבור כסף לנו שהעבירו לאלה וגם ,ועוד ביגוד רחבה ביד שתרמו לה ומחוצה סעד אנשי לכל

  .בנפאל האדמה ברעידת וקרס נפגע שביתם) בנימין של המסור העובד(

  .הנדיבה התרומה עבור צדקה לועדת ותודה בכיתה בגדים ףאיסו תלמידיה עם יזמה אשר לתרצה מיוחדת תודה

  !כולכם תבורכו

 פקדה שוב והשבוע. (פעם מדי היו שאכן משנה לרעידות חשש בגלל לבתים להיכנס אסור – קשים המגורים תנאי

 מהגשמים ונרטבים ברוחות מתעופפים שלעיתים באוהלים גרים). ונפגעים הרוגים עם האזור באותו אדמה רעידת

 הרבה גם ויש בגז להשתמש אסור, חשמל אין. להיכנס לאן להם ואין הזה בזמן האזור את פוקדים אשר והברד

  .תקשורת בעיות

  !רבה תודה .לעזור והרצון הדאגה את,  קהילתנו של הלב וטוב רוחב את ראינו שוב

  

 גל משפחת
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  שחל במוצאי שבתחג שבועותהלכות 

  

לכן ראיתי לנכון להאיר על כמה הלכות אקטואליות . השנה נחגוג את חג השבועות מיד עם צאתה של שבת

  . זולא שכיחהבמציאות 

  :לכן, )ערוב תבשילין עושים רק כאשר החג קודם לשבת ( משבת לחגהכנותאין לערוך  .1

 . אין להכין בשבת אוכל לסעודת החג  .א

 .להניח על הפלטה מאכלים לסעודת החגאין   .ב

עצה ( אסורה –אפילו הוצאת אוכל מהמקפיא בשבת על מנת להפשיר את האוכל לסעודת החג   .ג

 ).העבירו את האוכל מהמקפיא למקרר כבר ביום שישי: טובה

 .את שולחן החג אין לערוך לפני צאת השבת  .ד

  .הדלקת נרות חג תעשה רק לאחר צאת השבת  .ה

ח "ע או"שו ('ברוך המבדיל בין קודש לקודש' לאחר אמירת 20:13ן להתחיל בשעה את ההכנות לחג נית .2

 .)ק לו"משנה ברורה ס, סימן רצט

לא הספיק לאכול ש מי .16:40לפני   סעודה שלישיתאת זמןלהקדים להתפלל מנחה גדולה בשבת זו וראוי  .3

ח " אוא"רמ (לה ושתיהעד זמן זה יאכל רק מעט לחם כדי שיוכל לכבד את החג באכיסעודה שלישית 

  .)א, תקכטסימן 

 שלרצוי להשתמש בנר . על מנת שנוכל להדליק נרות או לבשל בליל החג יש להשאיר אש כבר מיום שישי .4

 ).ולא בנרות הרגילים( שעות 48

ניתן להשתמש בנרונים או להכין נרות חג כבר ביום .  אפילו בחגאת נרות החג אין להדביק לפמוטות .5

 .שישי

אלא , אינו חוזר' ותודיענו' ששכח לומר מי. 'ותודיענו'י אמירת "ל חג השבועות מבדילים עבתפילת לי .6

 ).'ואם טעה'ה "ד, ביאור הלכה סימן רצד(הבדלה שיעשה בקידוש בתחילת הסעודה יסתפק ב

בורא =רנ, ידושק, בורא פרי הגפן=יןי (ז"יקנההקידוש בליל החג כולל גם הבדלה של צאת שבת בסימן  .7

,  זהו נוסח שאינו נאמר תדיר. ובסידוריםכמופיע במחזורי התפילה) שהחיינו=מןז, בדלהה, אשמאורי ה

 .לכן מומלץ לומר את הקידוש וההבדלה מתוך הכתב על מנת שלא לטעות

בורא 'את ברכת .  ביום טובו לכבותבליל החג מכיוון שאי אפשר) אבוקה(גיל אין להדליק נר הבדלה ר .8

כדי ליצור אבוקה אפשר לחבר גפרור .  החג או על האש שהדלקנו ביום שישינברך על נרות' מאורי האש

שמירת שבת ( ניתן גם לברך על נרות החג ללא יצירת אבוקה .לנר לפני הברכה ולהניח אותו שיכבה מעצמו

 ).פרק סב סעיף יח, כהלכתה חלק ב

בהבדלה זו . היתירהש מברכים על הבשמים על מנת להשיב את הדעת עם עזיבתה של הנשמה "בכל מוצ .9

  מכיוון שמאכלי החג המיוחדיםלא נהגו לברך על הבשמים ,בתחילת הסעודה, חגהליל שנאמרת ב

  ).ב"תוספות על מסכת ביצה דף לג ע(מיישבים הדעת 

הנוהגים להדליק ). אור, חימום, בישול(הדלקה שיש בה צורך לרק ט "מותרת ביוי העברה "הדלקת אש ע .10

 48ש אלא ידליקו נר של "במוצהנשמה נר את לא ידליקו , נ קרוביהם"לע' זכורי'נר נשמה ביום אמירת 

 .שעות כבר ביום שישי

מי שהיה ער כל . מנהג ישראל לעסוק בליל החג בדברי תורה כל הלילה ולעמוד ולהתפלל תפילת ותיקין .11

 :ולכן יש לנהוג כך, ת כל הברכות שמברכים לפני התפילה לברך איכולהלילה אינו 



7 

על נטילת ' יטול ויברך –  לפני התפילהאם התפנה בבית הכסא.  נטילה ללא ברכה–נטילת ידיים   .א

  ).ק ל"ס, ב סימן ד"מ(' אשר יצר'ת וברכ' ידיים

 ).ק כד"ס, ב סימן מו"מ(אחר שישן  ישמע מ–' המעביר שינה מעיני'וברכת ' להי נשמה-א'ברכת   .ב

 –אם לא ישן מהלילה הקודם . ול לברך בעצמו אם ישן ביום השבת שלפני החג יכ–ברכות התורה   .ג

  ).ק כח"ס, ב סימן מז"מ(ישמע מאחר שישן 

את . לכן במהלך החג מותר לבשל לצורך החג, התירה התורה להכין ולבשל ביום טוב לצורך סעודת החג .12

  ).נר נשמה (שבתהגז יש להדליק מנר שהודלק בערב 

 ).שיתבשל יותר או שלא יישרף(לצורך התבשיל במהלך הבישול ניתן להגביר או להנמיך את השלהבת  .13

. מכיוון שכיבוי האש לא נעשה לצורך אוכל נפש, י סיבוב כפתור הגז"בגמר הבישול אין לכבות את האש ע .14

 ?כיצד בכל זאת ניתן לסגור את האש לאחר הבישול
פשרויות כיצד  אשתיאציע .  מותר–אבל גרם כיבוי , אסור ביום טוב' אוכל נפש'אמנם כיבוי שלא לצורך 

  :לכבות את האש בדרך היתר

כאשר המים ירתחו ויעלו על גדותיהם . תה או בישול ביצים, אן לצורך הכנת קפה'נרתיח מים בפינג  .א

 .אין להרתיח מים לצורך כיבוי בלבד. ואז ניתן לסגור את כפתור הגז, הם יכבו את האש

לא לשכוח לסגור את . ות האש תכבהלאחר כמה שני(ניתן לסגור את הברז של בלון הגז מחוץ לבית   .ב

 ).כפתור הגז לאחר כיבוי האש

במהלך השבת והחג . ימי השבת והחגיש להיערך ולכוון את שעוני השבת של המזגנים ושל המאור למשך  .15

  .ניתן לשנות את זיזי שעון השבת בתנאים המפורטים בהמשך

המזגן פועל ואנו מעוניינים /במצב בו כרגע האור, כלומר.  מותר להאריך את המצב הקיים– בשבת .16

במצב בו כרגע , וכן. י הרמת הזיזים הרלוונטיים"ניתן לעשות זאת ע, להאריך את זמן פעולתו

ניתן לעשות זאת , המזגן כבוי ואנו מעוניינים להאריך את המצב הקיים ולאחר את מועד ההדלקה/האור

לגרום לכיבוי מוקדם או להדלקה (כחי אין אפשרות לקצר את המצב  הנו. י הורדת הזיזים הרלוונטיים"ע

 ).מוקדמת

יביע אומר חלק ג (וכן לגרום לכיבוי מוקדם , המזגן/ מותר גם לגרום להדלקה מוקדמת של האור– בחג .17

 ).יט, סימן יז

 
משכחין י ְד ני חביבַ קודשא בריך הוא אומר לפמליא דיליה חזו ּבַ , ד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורהּכַ "

  " ועסקין בחדוותא דילילצערא דילהון

 הרב ארי סט

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

  

 לימוד מסכת שביעית

. מסכת שביעיתה "מסיימים מסכת ומתחילים אי, הלומדים מדי בוקר אחרי התפלה, אנחנו, לקראת שבועות

ייגע בפלפול אלא הלימוד איננו מ. בקהילה חקלאית כמו שלנו ראוי שנלמד מסכת זו ומזמינים חברים להצטרף

שמובאים דיניהם בכל , נשמח במיוחד לשותפים הבקיאים בעבודות השדה ובצמחי הארץ. מתמקד בחקלאות

  . לכל היותר7.15הלימוד נמשך עד השעה . המסכת

 אליהוא שנון
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 שלי ירושלים

  .נעורי ומרבית ילדותי ימי עלי עברו בו מקום,  אבותי נולדו בו מקום לי היא ירושלים

  .השכונה כל את מעיר והמתנגן החזק ובקול שחרית לתפילת בוקר בכל המעיר ספרדי אותו זה, שלי ירושלים

  ...והריח ,חמים והחלב, הסיר לתוך ישר וחולב עדרו עם הבא מערבי שקונים עיזים של חלב זה

 כביסה של שלם יום, עבודה הרבה והרבה רותח נחושת ודוד הסקה ועצי, בוקר לפנות בשלוש הבאה כובסת זו

  .השכונה לקישוט ברוח ומתנופפת, לבסוף התלויה

  .המים לחמם כדי, )הגבוה (מהבוידם עצים המוריד ואבא, השבת לכבוד לשבוע אחת חמה אמבטיה זו

  .וחברות חברים שוב לפגוש -חלילה וחוזר לשלישי משבת -מתמשכת היציפי עם עקיבא -בבני פהענ פעילות זו

  .??...כי מים עלי לשפוך מנסים חרדים וילדים, בידי כשהסידור בסניף מהתפילה שבת בלילות הליכה זו

 תויותל מקום על השכנים עם אבא של ויכוח  זה, יהודים וסתם דתיים, חרדים זה בצד זה בה שגרים שכונה זו

  .מאחור ואו מלפנים, העצמאות ביום הדגל

  .מתחתי הראשונה בקומה םשהוק הכנסת מבית העולה והתפילה הרינה לקול במיטה לשכב תיליכו בו בית זה

 בריצה בחוץ, הנוראים בימים, מקומנו מוצאים הקטנים ואנו באידיש מתפללים בו שערים במאה כנסת – בית זה

 מצליחים השכונה כשדיירי בשכונה קטנה לחנות לפרוץ פעם מידי המנסים גנבים זה". ירושלים משוגעי "אחרי

  .השחר עלות עד ארוכות שעות מלבי הפחד לגרש מצליחים אינם אבל , לגרשם בצעקות

 ומורידים לגובה לקפיצה חבל י"ע חוסמים אנחנו שאותו, בשכונה ראשי - צר כביש בדמות" ספורט מגרש "זה

  .מתקרבת כשמכונית אותו

  .לכיתות עד המוסיקה לצלילי בשורות צועדים ההפסקה שבגמר הספר בית זה

  .חתונה כשיש רק בשכונה הנראות מוניות זה

 המיועדות הכלות את ומחפש לעיניו עבות משקפיים, המדרגות כל את ועולה מטפס ,מקל על הנשען זקן שדכן זה

  .בביתנו

, מחייל בראש ממתק פעם מדי ולקבל שם העוברות הבריטים מכוניות את לראות כדי" החדש כביש"ל ריצה זה

  .לים שמעבר ילדיו את לו הזכרנו שאולי

  .השני מהעבר וטף והנשים האחד מהעבר הגברים. לשניים העיר את חוצה תיל כשגדר, בעיר צבאי מצב זה

 בידה מנורה עם החוצה לצאת מעיזה ואמא, אין וגברים, ועוצר ,ולילה עבורה רופא להזעיק שצריך חולה אחות זה

  .עזרה ולבקש

 - אמא כעצת – אומרת בחשיכה הבית בפינת ואני קרוב כה הנשמעות ויריות הבריטים על ל"האצ של התקפות זה

  ".ישראל שמע"
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  .השבת כניסת את המציינת המרחץ מבית שריקה זו

 בעיר חייט אצל מדידות והרבה מעיל תפירת היא, מחסה בבתי סבתא אצל דחופים ביקורים היא שלי ירושלים

  )??ערבי או יהודי (העתיקה

  .הצמאים להשקות כדי מים פחי עם, לכותל בדרך היושבת סבתא על סיפורים זה

 את, כהו שעיניה, לסבתא ולקרוא העתיקה לעיר להגיע -העבודה לפני - להספיק כדי, קום המשכים אבא זה

  .העיתון

 הזיתים הבר להיקבר וזוכה תייםוהחומ בין נפטרת וסבתא למים ותור מצור זה, ח"תש מלחמת היא שלי ירושלים

  .יורים כבר כשהירדנים

  .רוחשות כינים הרבה והרבה הראש לחפיפת מים כוס זה, כדורים בתרמילי משחק זה

 הכנסת -בבית רבים שכנים של משותפת שינה זה, נפגע מי תמיד ויודע ראשונה עזרה בתחנת העובד אבא זה

  ...אינם שכבר בתים יש, ובבוקר, מבחוץ קשה והפגזה

 ימים מעליהם ירדו שלא מרופטים ובבגדים זקן מגודלי החוזרים וגיס ואח, מבהיל ואמבולנס שנפצעה אחות זו

  .רבים

  .הומצו בר היותו לפני יומיים בו ששיחק מפגז שנהרג חבר זה

 גפן עלי, הכין שאבא הבישול לתנור עצים ואיסוף, מערות, שננטשו בבוסתנים משחקים, לעיר מחוץ אל בריחה זו

  .מטעמים ועוד

  .עשר בת אז ואני, המלחמה שלאחר השנה בראש בבית שפרצה בדליקה הנספית שלי אמא זו, שלי ירושלים

  .חיות ומלאת תוססת , זאת למרות אך יתמות של ילדות זו

  !שלי בירושלים? לא ומה ואהבות מריבות, וכיתה תנועה, ספורט, חבורה ,שכונה, תבי זה

 פינקלשטיין רותי

  ז"תשכ ירושלים יום

 

 המצווה לבת טוב מזל קסון'ג לנעם

 ולדוד לשרה, ולתדהר לדניאלה

 חדרה ועד מאילת המשפחה ולכל

 !ונחת אושר להרבה שתזכו

 הנינה להולדת טוב מזל רוזנטלר ליונה

 ישי בן ולעופר ליעל נכדה

 ישי בן ולאפרת לעמר בת
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 לתגובהתגובה 

אלו שגויות אלא שהמסקנות מהנחות , אולי נכוןישנן הנחות שחלקן , שבוע שעברלצערי הרב במאמרה של אתי ב

  .ואנסה להסביר, באשר לכוונתנו

הן אלו , המסקנות הרלוונטיות, ניתוח סקר מעין זהבאלא חשבנו ש" אשליה אופטית" נתנו לא הייתה כלל להציג כוו

אין בדברים משום .  לשאלת ארוחת הצהריים בימי שישיוכך גם נעשה באשר. יסטית מובהקתהמראות מגמה סטט

 .שאיתה הנהלת הקהילה תצטרך לגבש את עמדתה בשאלת קיומה של ארוחה זו, אלא סימון מגמה, קבלת החלטה

  .בכל מקרה לא מדובר בהחלטה של ענף המזון

הרי שמזמן היינו נדרשים לסגור את , בהיבט עסקי בלבד, לאילו היינו בוחנים את פעילות ענף המזון בחדר האוכ

  .וכן את ארוחות יום שישי בצהרים, ארוחות הבוקר

אינם מוכנים יותר , משום שעובדי הענף, "ארוחה קהילתית"הכיצד הוא שותף לקיומה של , על הציבור לגבש החלטה

למרות , העובדה היא שנענינו בשלילה. דוזאת למרות ניסיון להציע רעיונות בשאלת התועלת לעוב, לשאת בעול

  .יכול ומתאים לעבודה זו, חיפוש מתמשך אחרי מי שרוצה

שייכת ,  וכל התרומה של הענף הזה80% הוא ענף שיש לנו בו חלק של הקייטרינגשענף , חשוב לי שהציבור יבין

  . שהציג חלופ באסיפת החברים האחרונה2014לחברים כפי שהוצג בסיכום שנת 

ת יותר פרגון צשמותר היה לנו לצפות לק, אני חייבת לציין שאנחנו חשים, בדי הענף על מחלקותיו השונותבשם עו

לשפר , אני עדה יום יום למאמצים של כלל העובדים. גם אם לא ניתן להשביע באופן מלא את כלל הציבור, וקרדיט

  .וחבל שאין לכך הד ציבורי, ולהיטיב

  ברטאירית

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

 בצהריים שישי יום

 ומשאלי קהל דעת בניתוחי חלש ממש אני. שישי יום לארוחות ביחס קימלמן אתי של כתיבתה את רב בעיון קראתי

  . שישי בימי צהרים ארוחות של הבעייתיות את מקרוב מכיר כן אבל, עם

 הבית כי האוכל בחדר ארוחה אפשרות לנצל נוח ומאד חופש יום אהו אצלנו וגם במדינה הציבור רוב לגבי שישי יום

 שישי ימי לעבודה מיומנים עובדים למצוא מתקשה המזון ענף. 'וכו הילדים אחרי לנקות צורך ואין לשבת נקי כבר

 שבת -שבוע סוף לחופש לצאת רוצים הם ואם האוכל בחדר שישי בימי שעובדים לאלה תייכפי כמעט מצב נוצר ולכן

  .בכלל אם מאד מסובך דברה

 מנסה אני, קימלמן אתי וכמצוות" סעד רוח "חברתי נכס ממש אכן האוכל לחדר לבוא הצבור רצון את מבין אני

 חדר תורנות קיימו החברים וכל שישי ימי כולל אוכל חדר תורנות הייתה השיתופי בקבוץ". לקופסא מחוץ "לחשוב

 לעבוד עצמם על שיקבלו חברים מספר יהיו שאם חשבתי .צופיםר חודשים שלושה למשך שנים לכמה אחת אוכל

 יהיה לא - לא ואם אוכל בחדר' ו יום צהרי את ולקיים להמשיך יהיה שניתן הרי) ראוי בשכר (בשנה שישי ימי מספר

 לא מזון שענף ולומר לבוא .זו מארוחה להיפרד נצטרך הטוב הרצון כל ועם הזו הארוחה את ולקיים להמשיך אפשרי

 .מוגזם - מעוניינת לא הקהילה והנהלת זו בארוחה עונייןמ

  סימקין רמי
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  משולחנו של מנהל הקהילה 

  

  לאחור הספירה

 וחידוש התשתיות בשיקום העבודות הקרוב בשבוע יחלו, האחרון הרגע של צפויים בלתי עיכובים יהיו לא אם

 יומיומי לאתגר אותנו שמכניס היסטורי באירוע מדובר, בעבר כתבתי שכבר כפי. סעד בתוך הכבישים

 אתי. בשלבים תתבצע העבודה, מסודרים חיים המשך, שניתן כמה עד, לאפשר כדי. הקרובים בחודשים

              השונים באמצעים, מראש הציבור את ליידע, מאמץ כל תעשה הפרויקט ניהול את עצמה על שקיבלה, קימלמן

 שכולנו ספק אין. 'וכד חילופיות אשפה פינוי נקודות, כבישים סגירות על) האלקטרוני ובלוח מסרונים, מיילים(

 תקוותי. העבודה במהלך, מבוטלים לא קשיים צופה ואני וסובלנות סבלנות להרבה נידרש קטון ועד מגדול

. היכר לבלי השתנתה שלנו וסעד כדאי היה המאמץ, לעצמנו ונגיד העיניים את נפקח, חודשים שמונה שבעוד

 תכנונית מבחינה הזה הפרויקט בהובלת כימים לילות שמשקיע לאליסף כח ויישר ולכולנו לאתי בהצלחה

  .ומקצועית

  

  ...המלתחה את לחדש הזמן הגיע העונות חילופי עם

 של הפנימי הסידור את נשנה, השבוע שהחל  הפרויקט במסגרת ...הבריכה למלתחות היא הכוונה הפעם

 במאה למקובל המבנה אגפי שני את ונתאים במקום הביוב את נסדיר, לנכים אחד רותיםיש תא ננגיש, התאים

 בוברובסקי אודיל רבה תודה. שלנו ובמעורבות ל"הקק בשיתוף, המועצה ביוזמת מבוצעת העבודה .21 -  ה

 ובהתאם הרחצה עונת פתיחת עד תסתיים שהעבודה, קטן סיכוי יש. המלתחות של הפנימי הארגון את תכנןש

 והעומד המועצה לאנשי תודה. אליה הגישה ולדרכי הבריכה לפתיחת בנוגע החלטות נקבל, בשטח למצב

 כל עם ופעילים טובים תקשורת לערוצי דואגים, המועצה במליאת נציגנו עמוס עם שיחד, לבוקי ותודה בראשה

  .המועצה מחלקות

  

  חדשות פנים

 וחנה  קום כרמלה של ברוכה יוזמה פרי הינו, הקרקע בקומת שבועיים לפני שנתלה החדש הארכיוני הלוח

 מיני להיות שהפך הקיר מן ניבטת, בעברה סעד של והייחודית היפה התרבותית שדמותה ספק אין. שהם

 ארך. בכיסנו מצויים תמיד שלא משאבים מעט לא דורשות, כאלה ברוכות שיוזמות להדגיש לי חשוב. ארכיון

 רמי, המייעץ ולצוות וחנה לכרמלה כח יישר. זה קיר של החזון את לממש ההזדמנות ההגיע אשר עד, רב זמן

  .נוספים לוחות להוסיף נוכל בעתיד אולי .אש ומשה רפל חגית, סימקין

  

  ...תרחק סקר מדבר

 את לבצע אירית את שעודדתי הסיבה גם זו. בארגון חשוב דבר הינם הציבור ושיתוף שביקורת מאמין אני

 תמצתנו, כך ומשום הציבור את מלאה היתה, הסקר ניתוח פרטי כל שהצגת, שחשבנו נכון. המזון בענף הסקר

 בכלל לנהוג לכולנו מציע אני, שעברה בשבת בעלון שנכתבו דברים בעקבות. הדברים עיקרי את הניתן ככל

 הזדמנות שנעשה בסקר רואה אני. חיובית אחת נקודה גם ולו להאיר לה ראוי, שתישמע כדי שביקורת, הידוע

 גוף עוד לנו אין, הלב על יד עם. הסקר תוצאות בעקבות מעשיים מהלכים נעשים, כעת וכבר ולשכלל לשפר

, בדברים ולטפל לשמוע, לשאול והפתיחות האומץ. שנים בחמש שנייה פעם רצון שביעות סקר שביצע ציבורי

 עין "יותר קצת שעם, לקוות רוצה אני. תקין ניהול על ומעידות וראויה נכונה דרך בעיני הינם, פשוט כשלא גם

   ובפיתוח המזון בענף השינוי בעקבות בהם שזכינו הטובים ובדברים, המלאה הכוס בחצי גם נבחין" טובה
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 בהזדמנות? בכך מה של עניין הינם, המזון ענף בתקציב הנחסכים שקלים מליון חצי, לדוגמא רק. הקייטרינג

  .הסקר בביצוע והסיוע המקצועית העבודה על אדור לרם אודה, זו

  

  מזל משנה מקום משנה

 במקום (התחתונה ברמפה הנמצאת בסככה קהל ולקבל התיקונים את לבצע עובר, האופניים מתקן מוריס

 יותר מוצנע במקום האופניים את להשאיר ולכולנו בצל לעבוד לו יתאפשר בכך). בעבר לפסח כלים שהכשרנו

 אופניים שמביא מי שכל, להקפיד מאד חשוב, ומגוונת רבה בחצר שהפעילות מכיוון. הראשי הכביש על ולא

  . הכיסאות עגלת עומדת שמאחוריו הרשת שער ליד, החצר של ימין בצד אותן יעמיד לתיקון

  

  חורמה מלחמת

 הסובל כאחד. ועוקצניים קטנים יצורים של בדמותם היתר ובין שונות בדרכים בואו על לנו מאותת הקיץ

 למיגור לעשות ניתן עוד מה מקצועיים גורמים עם בדקתי, בסביבתו להימצאותם רוח קוצר ומגלה מנוכחותם

 מוקדי הוא יתושים להיווצרות בלעדי והכמעט אחד מספר הגורם, בעבר פורסם שכבר כפי, ובכן. היתושים נגע

 לבדוק ואחד אחד כל מצד פעולה ושיתוף בעירנות הצורך היא, הדבר משמעות. וגדולים קטנים, עומדים מים

 .בשלום הזה הקיץ את לעבור נוכל משותף במאמץ רק. עומדים מים שום שאין עבודתו ומקום ביתו בסביבת

  

  לחרום קשר אנשי דכוןע

 נתוני את ועדכנו" לחבר שירות אתר"ל נכנסו, הקודמות המשפחות 32ל שהצטרפו משפחות 24 לעוד כח יישר

 לביצוע אותן ולהקדיש דקות מספר לפנות, רבים והם, הנותרים לכל אחרונה קריאה זוהי. לחירום הקשר

  .לה נזדקק לא ה"שבע, הזו החשובה המשימה

  

   לרכבת נגישות

 ההגעה דרכי את להגדיל בניסיון הארציים התחבורה גורמי מול המועצה ראש עם יחד פועלים שאנו שנה כבר

 נכנס, לסעד בכניסה פעמים מספר העובר 29 שקו התבשרנו לאחרונה. ציבורית תחבורה ידי על בשדרות לרכבת

. שיפור בהחלט, אך מספק לא אולי. הרכבת לתחנת מעל בצומת שעוצר 36 לקו ומצטרף הרכבת לתחנת הוא גם

  :בשדרות מהתחנה היציאה ושעות מסעד היציאה שעות ב"מצ, הציבור לנוחיות

 מתחנת הרכבת לסעד  לתחנת הרכבת–מצומת סעד 
7:35  

  נכנס לסעד     10:35

15:55  

17:55 

6:50  

9:50  

15:20  

17:20 

  il.gov.bus.wwwאפשר להתעדכן באתר האינטרנט 

  

 לבקשו מוזמנים, ולפנייתנו המועצה לפניית וענה אלו בימים במשרדי שהתקבל המפורט במכתב המעוניינים

  .לסייע והנכונות הפעולה שיתוף על המועצה לראש תודה. במשרד ממירי

  

  שלום שבת

  ירושלים - בארמנותייך ושלווה 

 חום                                                   נ
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 לוקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש-א' מודה אני לפניך ה

 את שנים לאחר להחליף, יצחקי נחום ושל מוסנזון ויהודית) חורכה (יעקב של תרומתם בזכות זכינו )1

 .הניקוי על שיקל כך אותם םולער ניתן וגם יפים גם נוחים גם אלו כיסאות .המדרש בתי בשני הכיסאות

 .לומד של דעתו המרחיבה מישיבה הנויי נובתוכ התרבו' ה שברוך המדרש בית שיושבי  שזכינו אשרינו

 את לבצע בנו והאיצו פעמים מספר פנו , והסדר היופי וכן הלומדים נוחיות להם חשוב שהיה אלו חברים

 יותר או פחות, הכנסת לבית ייחודי מסגרת ובצבע ויפים נוחים שיהיו אלו בכיסאות בחרנו. הרכישה

 שצבע כך על עמדה אשר, אריאלה אחראית הייתה הרכישה ביצוע על!. לעזרה נשמח ,התקציב בגבול

. ובהחלטיות רמה ביד הספק עם ומתן המשא את ניהלה ואף, הכנסת בבית לריפוד דומה יהיה הריפוד

  . בכך עמדנו ה"וב' תורה מתן חג 'לפני יגיעו שהכיסאות רצינו. לה גם תודה

 חשוב. השימוש אחרי להחזיר בבקשה החוצה הכיסאות את מוציאים אתם אם ,המשתמשים מכל מבקשים אנחנו

  .הכנסת בית משטח הריהוט את להוציא אין! זמן לאורך יחזיקו שהכיסאות לנו

 אנחנו. הברכה על יבוא הציבור לטובת שונים אירועים לרגל לתרום שרוצים חברים יש שאם נזכיר זאת בהזדמנות

. נוראים לימים המחזורים את לחדש רוצים אנחנו וכן. וחול לשבת והחומשים הסידורים מלאי את לחדש רוצים

 או לנדסמן חיים, עקיבא יניב, יצחקוב: הועדה מחברי לאחד או אלי לפנות מוזמנים ולהנציח לתרום המעוניינים

  .הברכה על ויבואו יערי רננה

 מי, הידועים למזמורים נגינה כלי בתפילה לשתף מעוניינים אנחנו ,ירושלים יום ליל – שבת מוצאי כזכור )2

 5 תתחיל התפילה, השבת קדושת מפאת. התפילה את שיוביל קראוס אלי עם שיתאם להשתתף שמוכן

 החגיגית לתפילה ולבוא הפעם לוותר השדה מנייני ממפעילי מבקשים שוב אנחנו. השבת צאת לאחר דקות

 .והציבורית

 כמובן. דעת הספר בית ילדי עם הכנסת בבית חגיגית שחרית תפילת 08:00 בשעה תתקיים ראשון ביום )3

 .ירושלים של בשבחה להוסיף שיכולים חברים להשתתפות נשמח, הלל באמירת

  

 גינזברג בני - דת' ו בשם

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

 עקיבא בבני מהנעשה

  .בסניף אצלנו הנעשה על דיווחנו לא רב זמן

 על אלא, בסניף הקיימת הברוכה השיגרה על ובכלל בעומר ג"ל מדורות על, המסעות על לספר לא הפעם נבקש

  .לדרך שיוצא פרויקט ועל השבוע שהתקיים סניפי טורניר

. ציון-נבטים משבטים החניכים מרבית השתתפו הספורט באולם שלישי ביום שהתקיים הסניפי המחניים בטורניר

  .ביניהם השבטים שיחקו, טוב רוח מצב הרבה ועם ספורטיבית באווירה
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 של כבודם מפאת. ההדרכה צוות מול החניכים כל של משחק חתם הטורניר ואת השבטים בין היתה התחרות

  ...ניצח מי נכתוב לא החניכים

  .הספורטיבית והרוח ההפעלה , ההגעה על ולמדריכים לחניכים כח ישר

 מטרת. הקיבוץ למבוגרי הסניף חניכי של חיבור לקדם החליט סעד סניף-.לדרך יוצא" בשלייקס סניף "פרויקט

. מבוגר כל של האישית ההיסטוריה ועל הקיבוצית ההיסטוריה על לימוד היא האישי הקשר יצירת מלבד, החיבור

 הפרויקט מתוצאות נשכרים נצא שכולנו מקווים ואנו זה חשוב לפרויקט הילדים רבוןבד ההורים לעזרת נשמח

  .הזה

. מנחה לתפילת בזמן ובהגעה בשבת לבן בכחול להגיע הקבועה התזכורת ללא הדיווח את לסיים נוכל לא

" תפילהטופי ("מגוונות בדרכים פועלים ואנו מנחה עימנו המתפללים החניכים במספר בירידה נוכחנו, לאחרונה

  .ההורים לעידוד נשמח, זה בנושא גם. המתפללים החניכים מספר את להעלות מנת על) לדוגמא

  .ע"לתו חברים בברכת, להפעם כאן עד

   ויהב ההדרכה צוות

 

 הנין להולדת טוב מזל אריאל לאינס

 אריאל ולאורה למתן בן

אריאל ולנעמה למאיר נכד

 המשפחה ולכל אש למלכה

 הנין להולדת טוב מזל

 פרוצל ולמשה לזיוה נכד

  ְירּוָׁשַלִים ּוְׁשָמּה ִעיר ֵיׁש ֶאָחד ְלָכל

  .ובזמרה במשחק, בסיפור, בלימוד ,שחרורה יום לרגל בירתנו עם נשמח השבת

  .ימין אוכל בחדר, 18:30 בשעה, קהילתית ברוח, שלישית לסעודה נתכנס

  ,כיף של משחק הכנו ות/ולילדים ,מאוהביה סיפורים נשמע ,לדורותיה הקודש עיר משירי נשיר

  .להתעייף בלי ירושלמים מושגים שפע ילמדו בו

  ☺ כםיממטבח בפינוקים מועשר ,לבואכם ערוך יהיה חלבי מזנון

 !בשמחה בואו
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 מוועדת רכב

  !ש" קמ90למי שנוסע מעל , ווננו דוחות בצרורותי לכ יורהשליד עין צוריםמצלמת המהירות  •

  . בלבדש" קמ80 המהירות המותרת בקטע זה של הכביש הוא :להזכירכם

  .צומת סילבר לקריית מלאכי בכביש שבין להוריד את הרגל מהגז  מאדמומלץ

  .רות המותרת והימנעו מעגמת נפש אנא סעו במהי-בכל מקום ודרך 

  

  .  את שם הנהג בפועל'הערות ' ובמיוחד בנסיעת ענפים וועדות יש לרשום בהזמנת רכבבכל  •

  . רישום זה הוא תנאי הכרחי לביצוע ההזמנה

 

  .משלהם) רוזמן(ומחזיקים כפתור זיהוי  ,מצויים ברשימת הנהגים ביומן הרכבה הם רק אלו ,הנהגים המורשים •

    ,מאריאל או מיורם לפני כל נסיעה צריך לקבל  אישור מיוחד, ינו נמצא ברשימת הנהגים ומבקש לנהוגכל מי שא

  . רשיון נהיגה בתוקף צילוםולהציג

  

   !סעו בזהירות

 ה"תשע שבועות חג

  .לשבועות חלבי אוכל מראש להזמין ניתן השנה

  .קוסקוס ומרק פשטידות, דגים: הכולל פרווה מזון יהיה בשוק.  בשוק חלבי אוכל נמכור לא

  :עד למשרד להביא או הקייטרינג של ד.בת לשים ניתן ההזמנות את

  .12:00 בשעה, באייר ח"כ 17/05/15  ראשון יום 

 "קייטרינג סעד"-שמח שבועות חג

  

 דברו על לב ירושלים

  

   .ופע חגיגי המשלב שיח ושירה למ-"פרשת דרכים" נארח את ההרכב, לרגל יום ירושלים

  .נבקש את הדרך לירושלים שבלב  בין געגועי הדורות לציון ושחרור העיר בדורנו

    . שדה אליהו-אברהם זלבסקי.  מירב-יוחאי בשן. מעלה גלבוע-נתנאל פרבשטיין :חברי ההרכב

 

   על הדשא ליד המועדון 20:45 בשעה 17.5ח באייר "יום ראשון כ

  

 תרבות . ו - בואו בשמחה 
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  ח אייר" כ17.5.15-מהחל  מכבימרפאת ב עות פתיחהש

  

  שי קרמרר " ד-  משפחהרופאת 

  יום א
  

  יום ב
  

  יום ה  יום ד  יום ג
  

  יום ו

 08:00-12:00    16:00-19:00   07:30-11:30   

  

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

  יום א
  

  יום ד  יום ג  יום ב
  

  יום ה
  

  יום ו

07:30-12:00  
  

07:30-12:00  
   

 16:00-19:00  
      

07:30-12:00 
   

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

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

  

    חוהמראש עם תור לתאם  12:00 עד 08:00שלישי ימי טיפת חלב 

  il.org.saad@torimאפשר לפנות במייל 

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

  יום ד  יום ג  יום ב  יום א
  

  יום ה
  

  יום ו

  
07:30-08:15  

  
07:30-08:15  

  
  אין מעבדה

  
07:30-08:15  

  
07:30-08:15  

  
  אין מעבדה

  

  מזכירה

  יום ד  יום ג  יום ב  יום א
  

  יום ו  יום ה

  
07:30-12:00  

  
07:30-12:00  

  
  בטלפון בלבד

  
07:30-12:00  

  
07:30-12:00  

  
07:30-11:30  

  

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

  

 !           לבריאות                           


