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  מור פרשת א-יום העצמאות                                 

  

  )'א, א"ויקרא כ (.."אמור אל הכוהנים בני אהרן ואמרת אליהם"..

  ".להזהיר גדולים על הקטנים: "י" מתרץ רש–?  מדוע כפל לשון– "אמור ואמרת"

  

  ואילו , שחינוך הוא דבר שיכול להתאים רק לדברים שניתן להסבירם בהיגיון, יש הסבורים

  , אם האיש טוען שאין הוא מאמין. ים לכךאפשר לחנך לדבר  אי- כשמדובר בענייני אמונה

  שכלי  עניין על, כוהנים-מדגישה התורה דווקא בעניין כמו טומאת. אין מה לעשות בעניינו

  שגם בעניינים שבאמונה מועיל החינוך ואין שום, כדי ללמדנו, את חובת החינוך, לחלוטין

  י הוא מאמין והחינוך רק עוזר לו לגלות את שכן בפנימיות לבבו כל יהוד, סיבה להרים ידיים

  . האמונה שבעומק נפשו

  אלא הציווי ,  אפשרי אין זו רק הוראה שהדבר, מה-כאשר התורה מצווה אותנו לעשות דבר

  ה אינו תובע מהאדם דברים שאין הוא "הקב. עצמו מעניק את הכוחות לבצע את המצווה

  . זאתהוא נותן גם את הכוחות לבצע , הושכאשר הוא תובע מש, ומכאן, יכול לעמוד בהם

  

  )ט"קי' עמ' כרך א" איגרות הקודש" - הרבי מליובַאוויטש(                          

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

    כנרת סמואל– פרשת שבוע

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת אמור
 04:50←04:45 טלית/זמן תפילין  19:09 נרותהדלקת 

 06:00 'שחרית א 19:20 14:00מנחה            
 06:45 )כ"בביה(' שחרית ב 06:45 'שחרית א
 08:20 )ס"בביה(' שחרית ג 08:30  'שחרית ב

 09:12←09:10 ש"סוף זמן ק 17:40 13:30מנחה        

)א"בחד(' מנחה   א 18:00 הרב ארי-שיעור  13:15 

 19:20 מנחה שיעור וערבית 14:15 )עקיבא-בני(מנחה 
 19:30←19:34 שקיעה 17:10 "מדור לדור"לימוד 

 20:10 ערבית 20:06 צאת השבת

  

   הילרי יום טוב : בשבתתחות תורניא
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 ל" מרים בן צבי ז-דברים שנשאה יהודית ויידן ביום השלושים לפטירתה של אמה 

  

  !אמא היקרה

  

רק חשבת שאין לך זכות , נתת ונתת ונתת, כולך היית נתינה. ורחום מאין כמותו, לב טהור ברא לך אלוקים

אך . אנא סלחי לנו, נו אוליואנחנו כעס, לא תמיד ידעת להסביר את עצמך, ולכן לפעמים לא הבינונו אותך... לקבל

  .מטרותייך בחיים היו תמיד טהורות וטובות

  

במשך תקופה . הבנות המתמודדות עם בעיות פרנסה, ל ועל הנאות שונות כדי לעזור לנו" ויתרת על טיולים בחו

ך ארוכה ביקרת אותנו כל שבוע והבאת לנו גזר וביצים ועוד מיני מטעמים ותבשילים המיוחדים לכישרונותיי

מיני , על כל זה הוספת מפרי ידייך. כדי לסייע קצת לילדים ולנכדים, ותמיד תמיד בלונים, הברוכים בבישול

  . וגרביים וחליפות לתינוקות, מיני שמיכות וסוודרים, אהילים, סריגה של בובות נפלאות

  

ל ובישלת "את לסבא זבמשך תקופה ארוכה זכית לקיים מצוות כיבוד הורים על הצד הטוב ביותר כבשכל שבוע ב

  .כמיטב מומחיותך המיוחדת!! לו לשבוע שלם

אם בהקראה ותפילה עם ,  אם בהובלה בקלנועית- כל פעם כפי הצרכים , הקרבת עצמך למעננו ולמען אבא שיחיה

, המחויבות הזו, אף על פי שתמיד היה לך קשה, פשוט נהנית לתת. במסירות אין קץ לאורך שנים, אבא היקר

  .נושאת בעול. עול. וחלילה שלא יהיה מושלם...) בשביל מה(שהכל יהיה מושלם , לארגן הכל

בכל פעם שקיווית למשהו ולא , את היית שיא האופטימיות, אמא. אך הם טועים, אולי לא כולם חושבים כך, אמא

סתיימו וכך גם ה. לא היתה מבחינתך שום אפשרות שבסופו של דבר לא יהיה בסדר, אמרת שיהיה בסדר, הסתדר

  .'אותך, אני מברכת אותך, יהיה בסדר, טוב': גם כל השיחות הטלפוניות ופנים אל פנים

 אז -אם צריכים , אך המשכת להקרין חיוניות ולו רק בשביל אבא היקר. כמה שידעת. ידעת, אוהו, ידעת שכול

  .  פועלים ושמחים

  

  . 'בסוף יהיה בסדר, יהיה בסדר, אני כבר אסתדר'. חיים של תקווה אין סופית לטוב, מבחינה זו חייך היו מתוקים

אולי תפגשי שם מישהי  "-דוגמת כשיצאתי לאיזה כינוס אמרת , היו לך תקוות שנראות אולי קצת משונות

אך את תמיד נשארת , וני על פניוזה לא היה נראה הגי" ?או טרמפ שיחזיר אותך הביתה? שתרצה לגור איתך

 בוודאי שזה יקרה ויהיו - אך מבחינתך , זה לא קרה כי  א נ י  לא האמנתי שזה יקרה. באולי החיובי הזה

  . הזדמנויות נוספות כל הזמן

   

עם רוח צעירה כזו שאי אפשר , עם מרץ בלתי נדלה שמעולם לא בא על סיפוקו. אגדה-אשה, צעירה כזו- היית זקנה

   .לרפא

וגם את . המילה-של- החיובי-במובן-הייתי אומרת ילדותיות, כולנו קיבלנו ממך את האופטימיות ואת החיות

וזכינו על אף קשיי החיים להקים בתים שמחים ושוקקים ילדים טובים ומלאי , האמונה והביטחון שיהיה טוב

  . התורה וארץ ישראל, מרץ ושמחה של קדושה, חיים

  

לחנוש , השבעה והשלושים, הלוייה, עד על החיבוק הענק שנתנו לנו לאורך כל ימי המחלהרציתי להודות לקיבוץ ס

והוציא לאור הרבה , שגרם לה לאמא בימיה האחרונים שמחה רבה, היקרה שיצרה קשר מיוחד עם אמא

  . ממידותיה המיוחדות של אמא
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וממש , נות לא יכולנו לעשותלאריאלה היקרה שבמרץ ובהתנדבות קמה וטיפלה באמא ועשתה מה שאנחנו הב

לגרייסי הנפלאה שעל אף שטיפלה באמא רק חדשיים המתיקה לה עד מאד את ימיה האחרונים . הצילה אותנו

ולעוד מתנדבות מקסימות שבאו וחיזקו , שארגן וסידר הכל בשמחה ובלי טרוניות, לאיתן. בסבלנות ובחמימות לב

 . נו מישהווסליחה אם שכח, אותנו ותרמו לנו בימי השבעה
  

  . אחווה ושלום ולהצלחה בכל דרכיכם, תבורכו כולכם כל בית סעד ותזכו לאהבה

  

  .  עומר ואלעד בן צבי, אביה אשר, נעמה טל, יהודית ויידן, בהערכה עצומה

  

 

  

  

  ל"וחנה גולדשמידט ז) הפה(אזכרה לדוד 

   שמונה שנים לפטירתו של הפה- שנה לפטירתה של חנה 

  

  )17.5.2016(ייר בא' ביום שלישי ט

   בבית הקברות- 18:00

  יבוד כ+ לחבר  מפגש במועדון- 18:30

  בני משפחה, הרב ארי סט:  דברים לזכרם19:15 – 18:45

-- --- ---  

  ...ולאחר מכן                          

  סדנת יצירה בפרחים ושיבולים לכל המשפחה - 19:15

 משה אשבהנחייתו של 
  

  ,ריהםלסדנא מוזמנים ילדים והו

  .גם כאלה שלא הכירו את הפה וחנה

  .ושיבולים סידורי פרחים נתנסה בהכנתבסדנה 

  .ניתן להגיע רק לסדנה

  

  :אנא הביאו

  ,מספריים

  )ליטר וחצי ( ריקפלסטיקובקבוק 

  .ליצירת אגרטל

  

  המשפחה  -   !להתראות
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  ויום העצמאותפרשת אמורעל 

כי תבואו אל " שנאמר ,ת המועדות אשר חורזת בתוכה את מצוות הנפת העומרבפרשתנו אנו פוגשים את פרש

 וסומכת אחריה את ".. אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהןהארץ

בפתח פרשייה זו נמשכה תשומת ליבנו אל המיוחדות של  ".. ממחרת השבת לכםוספרתם" מצוות ספירת העומר

ולקחתם "אך כמו בציווי , המבטאת אחדות וכלליות" לכם" בה הדגישה התורה את המילה מצוות ספירת העומר

וכן אנו מוצאים . יד לספור לעצמו גם כאן הציווי על כל יח,בו מתפרט הציווי לכל אחד ואחד שייקח לעצמו,  לכם

 ואפילו שמע  אפילו נמצא ממש לידו ומתכוון יכול להוציא את חברו ידי חובת ספירת העומראין אדםש בהלכה

המורכבת , יצע את הספירה לא קיים את המצווהכל עוד לא הניע האדם את שפתיו וב, את שליח הציבור מברך

ע ואליו  הקבו מצטייר שחג השבועות הואלכאורה? ומה התכלית. מרצף אחיד של ארבעים ותשעה ספירות אישיות

אלא שחג השבועות ..) בחודש השלישי בשישי בו תחוגו חג שבועות(אך התורה לא נקבה בתאריך מדויק , סופרים

 ומסתיימת לאחר אחר מצוות העומר שהינה תהליך המתחיל בהנפת מנחת העומר על ידי הכהן' חג נגרר'הינו 

  .ספירת ארבעים ותשעת ימי העומר שלמחרתם חג הביכורים

עקביות והתמדה מתבטא בתחנות ,  עצמאותה העצמית שמבצע כל אחד עם עצמו בתהליך סדור המחייבההכנ

כל פרט מישראל הכשיר עצמו על בו  "ויחן העם " נאמרבמתן תורה. משמעותיות אותם עובר עם ישראל לדורותיו

 ומטביע את תכונתו ,ולב אחדמנת להגיע למעמד הנכסף של מתן תורה בו ציינה התורה את כולם כגוף אחד 

הפותחת " (כי תבואו אל הארץ"תחנה משמעותית נוספת היא .  שנהבמחזוריות ספירת העומר עד חג השבועות כל

תובעת אף היא את תכונתה בכך שהפרטים בעם ישראל נדרשים ) את מהלך פרשיית הנפת העומר עד שבועות

 אשר , לארץ ישראליע לשלמות של ההגעהל מנת להגמשפחות וקהילות ע, לעבור תהליכים פרטיים כאנשים

כאשר אנו רואים את התהליכים הכרוכים בקשר חי בפרט בימינו . פותחת לנו פרק חיים חדש לאורך ההיסטוריה

ובכלל אחדות העם , עם תקומתנו על אדמתנו בה נדרשת עבודתו של כל פרט על מנת להיות טוב ושלם יותר

 אליה אנו נחשפים בשיא ,מותזניקה אותנו לשאיפה לאחדות ושל ומ" אל הארץתבואוכי "מתחילה בפרטים 

והצורך להשתלם , עוצמתה ותפארתה בימים אלו בהם אנו מציינים את גבורת הפרטים אשר יונקת מגבורת הכלל

  .עוצמתיים ושלמים כעם, אמתייםולתחזק את ערכינו כדי להיות מסוגלים להתקיים ולחיות חיים 

  .בת שלוםחג עצמאות שמח לכולנו וש

 אפרת וטל ביליה

 
 

 הזמנה לקידוש

 .יוסף-ישי, מצווה לבננו-השבת נחגוג בר

  .לקידוש שנערוך לכבוד המאורע, חברי הקהילה, שמחים להזמינכם

  .במועדון לחבר, מיד לאחר המניין השני

  !בואו בשמחה

 שמואל ושחר סמיט
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 :העצמאות יום לקראת רנושעב הרוחניות ההכנות על

 
 לזה זה הסמוכים העניים מתנות לבין השלמים קרבנות שבין בקשר, סט נעמה של בשיעורה עסקנו – בשבת

, זמן מגבלות עליו חלו אולם, הבעלים ידי על ברובו אמנם נאכל השלמים קרבן, המקדש בתקופת. קדושים בפרשת

 הגאוגרפי הריחוק מפאת להתקיים היה יכול לא השלמים קרבן בהם במקרים. כפיגול נחשב הוא השלישי וביום

 – העניים למתנות. וסייגים מגבלות תחת – נפשנו כאוות בשר לאכול לנו הותר – כלל נוהג הוא אין בהם ובימים

 באופן התבואה כל את לאסוף שלא השדה בעל את מגבילות הן אולם, מדויק שיעור אין, ופאה', שכחה', 'לקט'

 ומתנות בשר אכילת: המצוות לשתי המשותף המכנה. לאחרים גם ולהשאיר... 'לארג להיות אלא לעצמו רק יסודי

 להשאיר עלינו חובה.. אבל, כפנו מיגיע ליהנות לנו מותר. הבשר ותאוות הממון תאוות – התאווה ריסון הוא עניים

 מעשית- רוחנית להכנה זכינו כך. בחזירות ולא, בעדינות... אבל, בשר לאכול לנו ובריא מותר. לאחרים גם קצת

  .הבשר והכנת המנגלים שליפת לפני רגע, העצמאות יום לקראת

 שתוכנן השיעור. העצמאות ליום פסח של שביעי בין חיברנו, "וגאולים גאולה על: "צ"אחה גילי של בשיעורה

 מענייני הכובד מרכז עבר אתוו, העצמאות יום קודם" קדושים "לשבת הזמן אילוצי עקב נדחה, פסח של לשביעי

 ראשית "כ המדינה הקמת את לפרש ניתן האם בשאלה התמקדנו. ישראל מדינת הקמת לענייני" מצרים גאולת"

 הטוען) ופילוסוף דעות הוגה, אליהו שדה מראשוני (גולדמן אליעזר של מדבריו הבאנו? "גאולתנו צמיחת

 ניצלו בה, היהודית ההסטוריה כל לאורך מתפרשת והיא כללי מושג היא" גאולה! "שלילית היא שהתשובה

 את לתקומתה לזקוף ניתן אולם, "הגאולה ראשית"כ המדינה הקמת רגע את לציין ניתן לא. קיומי מאיום קהילות

.                      בו גם תלוי ממימושן שחלק אפשרויות – גלות שנות אלפיים לאחר ישראל עם בפני שנפתחו האפשרויות

? למדינה העתיד צופן מה יודע מי: בשאלה גולדמן מערער' הימים אחרית חזון 'של בתחילתו שאנו הטענה על

 פרס וחתן דעות הוגה (רביצקי אבי.. ?המשיח ימות את הנביאים תיאור לבין אפיה בין כלשהו דמיון יהיה ואם..

 ראשית: "בתפילה לומר ובמקום לעיל הספקות את המיישב יצירתי פתרון מעלה) ישראל מחשבת לחקר ישראל

  "... גאולתנו צמיחת ראשית – תהא' ה שבעזרת: "האישית בתפילתו מוסיף, "גאולתנו צמיחת

 קימלמן יורם

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

  

  ...הסוף כמעט - פרוייקט ח"דו

  תאורה

 רצועת את מאירה שהיא לכך מותאמת הפנימיים הכבישים תאורת. חג ולבשו הכבישים הוארו הפסח חג לכבוד

 לא, המגורים לבתי הקרובה, זו שתאורה גם חשוב היה כן כמו. הסביבה את מאירה ואינה וכמעט בלבד הכביש

, יקרות באור זכה בארי צומת מכיוון הכביש גם. התאורה לעמודי  בסמיכות הגרים לתושבים ותפריע תחדור

  .מגורים מבתי המרוחק לאזור המותאם

  בכבישים התקדמות

 פיקוד דרישת פי על מבטון כולו עשוי הביתן. השומר ביתן בניית מלאכת ונשלמת הולכת בארי מכיכר בכביש

  .זה משער לקיבוץ הכניסה פתחית בו, המהפך לרגע מתקרבים אנחנו. העורף
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                      .אותה לסלול הקבלן מתכנן הבא ובשבוע, ניקוז ותעלות מצעים קורמת היא גם החקלאית הדרך

 שאר כל עם יחד טווהובל סומנו השבוע של ובהמשכו, הכניסה כביש לאורך הבמפרים נעשו השבוע בתחילת

  . שונים תמרורים הוצבו הכבישים על לסימונים בנוסף. 'וכד חניות, הנתיבים סימוני

  תנועה הסדרי

 האחרונות בשנים התנועה בהיקף והגידול, דרומה לקיבוץ הראשית הכניסה בהעברת המתוכנן הדרמטי השינוי

. רבות שנים הורגלנו אליהם, התנועה בהסדרי משמעותי ולשינוי מחודשת לבחינה אותנו חייבו, הקיבוץ בשטח

 בהסדרי שינויים החלת. כיום המקובלים התעבורה כללי פי על, תנועה מהנדס י"ע כעת נקבעו והתמרור הסימון

 לכללים מתאימים לא הכבישים מהמקרים ובחלק מאחר, ועיקר כלל פשוטה אינה ישנים בכבישים התנועה

 מלבד, התנועה הסדרי מאחורי העומד הרציונאל. ההרגלים בשינוי מנטאלי קושי קיים – ובנוסף, כעת הנהוגים

  . התנועה נתיבי של ברורה הגדרה הוא, כמובן חוק פי על היותם

   :משמעותיים שינויים כמה נעשו השונים בכבישים התנועה הסדרת במסגרת

  הכניסה כביש

 הסיבה. ימינה הפונה הנתיב והופרד תנועה אי נבנה הקקטוסים גן מכיוון היורד בכביש, הכניסה בצומת •

 ואילו" האט "תמרור הוצב זה בנתיב ימינה לפונים. זו בנקודה הצומת של החריג רוחבו הינה זו להפרדה

  ".עצור "תמרור הוצב שמאלה לפונים או ישר לממשיכים

 למסתור סמוך (המגורים מכיוון הראשי הכביש אל המתחברים התנועה נתיבי את חסמנו הקרווילות באזור •

. מוגבל הנהג של הראיה ושדה היות, מאד מסוכנת אלה מנקודות הראשי הכביש אל שהגישה מכיוון, )האשפה

  .ש"הגד משרדי בכיוון תעשה הראשי לכביש הגישה

 מרכזי לצומת המחרשה עם הירוק האי את הופכת לסעד הראשית לכניסה והפיכתו בארי מכיכר הכביש פתיחת •

 המשתמשים של בטיחותם על לשמור ובכדי, מחד לזרום לתנועה לאפשר כדי. התנועה מבחינת מאוד ופעיל

 ידרוש סטרי-דו לכביש זו דרך להפוך נסיון כל (סטרי- חד לתחנה הסמוך הכביש יהיה, מאידך הדלק בתחנת

  . סיטריים-דו יישארו ולמסגריה למטבח הסמוכים הכבישים). אחר למקום הדלק תחנת את להעתיק מאתנו

 המגיעה הדרך את שחוצים לפני, "האט "תמרור הוצב הכלבו חניית לכיוון החממות ממשרדי הבאים לנהגים •

 הכביש ואילו הראשי הוא האוכל מחדר שהכביש העובדה הינה לכך הסיבה. הנוער חברת לכיוון האוכל מחדר

  .המשני הוא החממות מכיוון

  

  בארי מכיכר הכביש

 הראשית הדרך ממשיכה זו בנקודה כי לב שימו. לרפת הנגריה בין לכביש ומתחבר סיפן מעל מסתיים הכביש •

 לפני להאט מחויבים סיפן מכיוון העולים, לכן. המשנית הדרך היא לסיפן הפניה ואילו, הנגריה לכיוון ישר

  .הנגריה לכיוון הפניה ביצוע

 לנסוע ולא, והמעודכנים השונים לתמרורים ולציית לאט לנסוע, ערנות לגלות הנהגים מציבור מבקשים אנו

 ומבקשים שבים אנו וקלנועיות באופניים ומהנוסעים הרגל מהולכי". אוטומטי נהג "ועל הרגל מתוך בכבישים

  – וזהירה בטוחה נסיעה בברכת.להיזהר

 ואתי אליסף
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 לישראלם "החכ בין יום הזיכרון לשואה ויום העצמאות הרהורים

.  הזיכרון עבר ואנשי העדות שוקדים עדיין להנחיל את זיכרון זוועות הנאציזם שפגע אנושות בעם ישראליום

אבל בעיניי הדבר החשוב הנוסף שחייבים , זיכרון השואה יישמר גם אחרי שייתמו מספרי החוויות שלהם מהעבר

שים ואת המפיצים לא נוכל אם לא נכיר את השור, לשים לב אליו הוא מחקר מעמיק של שורשי האנטישמיות

  .לגבור עליו

  

אבל הם הנרדפים ,  היחידהשמי העםהיהודים אינם .  דעתילעניות,  מהמילה אנטישמיות שאינה נכונהאתחיל

במשך אלפיים . היא בעצם אנטי יהודיות" אנטישמיות"על כן ה,  הדורותלאורך העמים השמים מביןהיחידים 

 והםהתופעה ממשיכה עד ימינו כאשר אנו חיים על אדמתנו אבל שונאינו שנה נרדפו היהודים בכל תפוצותיהם ו

  .העולם בנו תופעה שעליה להיעלם מן רואים, "הנאור "המערבירבים גם בעולם 

  

האם היהודים הם צדיקים גמורים או גם אשמים במקצת בפורענות " גלותנו רדפה אותנו תמיד השאלה בשנות

 מדינת היהודים היא מדינת ישראל ומנסים להאשים גביה השאלה להיום שואלים את אות" ?שפקדה אותם

  .ולדרוש מעמנו להיות יותר צדיקים מהאפיפיור, אותנו על מעשים שלא עשינו

  

 ההשקעה חוסר מול ובמצוות בלימודהדבקות ,  ראשי הציונות נטו לטפול מידה של אשמה ביהודים עצמםגם

האלה על ידי הפרדת " מגרעות"הציונות רצתה לרפא את ה. ועודחוסר ההיטמעות בין הגויים ,  העצמיתבהגנה

איננו חיים בתוכו אבל אנחנו , והנה אנחנו שוב מול עולם עוין. היהודים מארצות הגולה והקמה של מדינה יהודית

  ".אשמים"תמיד 

  

 יש בתוכנו  היו יהודים שטפלו על בני עמם את הסיבה לשנאה גם היוםתמיד שכמו שוא שמדאיג אותי היום המה

ולא מדובר רק על אנשים מהשורה . אנשים כאלה שטורחים להעביר לכל העולם עוולות מדומיינות הנעשות כאן

,  באופי גלותי שפוףמחזיקיםה) ראה דב חנין למשל (ופוליטיקאיםביניהם פרופסורים , מכובדותגם בעלי עמדות 

  .נה עצמהעוזרים לשונאינו מתוך המדי,  מריבונות יהודית גאהחוששים

  

  . הבה נחקור את השורשים ונקיא מתוכנו את אלה המשתפים פעולה עם שונאינואז

  

 הזמן שנזקוף את גוונו נרים ראש ונעשה בתוך המדינה שלנו מה שטוב ליהודים ולא מה שמוצא חן בעיני הגיע

ף וגאה אחרי שישים זה אף פעם לא יספק אותם ועלינו לנהוג כעם ריבוני שומר מוסר ושומר חוק זקו, שונאינו

  .ושמונה שנות עצמאות

  

   עברון שושנה                                                                                     

 

 חינוך מוועדת הודעה

  :יתקיים בין התאריכים' ה-'מחנון א

 22-24/8באב     ' כ- ח" י

 אפרת שלומי
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 ?הידעת את הארץ

  ...) ללא ציונים–חידון לבחינה עצמית (

  

שובות  אצלנו הת– 59 והתשובות אי שם בעמוד 2שהשאלות בעמוד , "מכובדים"שלא כמקובל בעיתונים ה

  .ל הקוראיםלמען הקל ע, מחוברות לשאלות

  
  ?שלושה ישובים על שם אותו אדם

  .ן"יית ביאליק וגם גבעת חגם קר, ביאליק זכה שעל שמו נקראים גם כפר ביאליק  .א

 . והמושב שדה יצחקהקיבוצים ניר יצחק ומשאבי שדה: האחריו זכה יצחק שד  .ב
  

  ?אוניברסיטה ושני מושבים

המושבים הם בית מאיר בדרך . ב"בנו הצעיר של הנצי, )בר אילן(הרב מאיר ברלין : זה בוודאי ידוע לכולם

  .לירושלים ושדה אילן בגליל התחתון

  
  ?רבורג וכפר ורבורג הם על שם אותו אדםהאם גם שדה ו

 ליד קרית כפר ורבורג. שהיה נשיא ההסתדרות הציונית, על שם אוטו ורבורג, ליד כפר סבא, שדה ורבורג. לא ולא

אלא בארגון חשוב המושיט , אין מדובר בסם כלשהו, כדי למנוע טעות. וינט' מייסד הג– על שם פליקס  ,מלאכי

שבעת היותו שר , ל"אחד מחברי המושב כפר ורבורג היה יגאל הורביץ ז. עלים חינוכייםעזרה לנזקקים וסיוע במפ

התקציב להרחבת הכביש הסתיים בדיוק , אך בדרך מקרה.  נתיבים4- האוצר הורחב הכביש ממסמיה דרומה ל

  ..ליד כפר ורבורג) ?כבר אמרנו, במקרה(

  
מדוע קטע הכביש הקצר בין צומת הודיה לצומת  –בוודאי שאלתם את עצמכם לא פעם , ואם בכבישים עסקינן

  ?מ" ק3.5- עיקולים בתוך כ17מכיל , גבעתי

המדובר . על העובדות לא היתה מחלוקת...  תשובות שונות מארבעה חברים ותיקים בסעד4אני שאלתי וקיבלתי 

האחת .  הדעותאבל על סיבת הסיבובים נחלקו. כחלופה לכביש החוף, בכביש שנסלל בימי מלחמת העולם השניה

שמטוס קרב לא יוכל ,  עדיף שהדרך לא תהיה בקו ישר–שמחשש שמטוסי האויב יתקיפו שיירות תחמושת , אמרה

 ירבו בו –אם ייסלל כביש ישר , השניה טענה שעקב היות השטח גבעוני. שיירה שלמה בגיחה אחת" להשחיל"

. ל סוכנים זרים לפוצץ גשרונים ולעכב התנועהעובדה שתאריך את משך סלילתו וגם תקל ע, מעברי מים וגשרונים

 בזכות העיקולים נמנעים חלק גדול מן העליות –שלאורך כל הקטע ישנו רק מעביר מים אחד , עובדה היא, אכן

לכן הם ניצלו את הדרך . שהבריטים שאפו לסיים במהירות את סלילת הכביש, דעה שלישית סברה. והמורדות

וכך נמנע הצורך בהתדיינויות ,  בין חלקות קטנות של פלחים מקומייםהמפרידה, שהיתה קיימת במקום

  ... שכחתי–את ההצעה הרביעית . משפטיות

-כדרך להתגבר על החשש לנמנומים, לבחור דווקא בדרך זו בשובי בשעות מאוחרות..) תרתי משמע(בעבר נהגתי 

  !מלץמו–בעת הנהיגה ,  נים-לא

  
  ?"הרעבכביש "האם שמעתם אי פעם את הכינוי 

מדוע  מכנים ותיקי הנגב את קטע הכביש בין צומת גילת לצומת מגן , הרי לפניכם ההסבר, גם אם לא שמעתם

בצורת קשה הכתה את ). סליחה על חוסר הדיוק, ואולי השלושים(המדובר בשנות העשרים . בשם המוזר הזה

  אבל . וקת הרעב של הבדואיםהשלטון המנדטורי הבריטי החליט להקל על מצ. האזור שנים מספר ברציפות
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לכן הוחלט להעסיק את הבדואים בסלילת כביש בלתי נחוץ . הוא לא חילק מתנות חינם, כנראה, מבחינה חינוכית

  .. הסוללים משכורת עבור עבודתםלובקי וכך –") עבודות דחק"מה שלימים כונה במדינת ישראל (בעליל 

  

  ? רב מהונגריהב שרובו תימנים על שםרב גדול וישוקיבוץ של השומר הצעיר על שם 

היה המהנדס , הנקרא גם הוא שמואל מוהליבר, נינו. אגב. על שם הרב שמואל מוהליבר, הקיבוץ הוא גן שמואל

, על שם הרב עקיבא יוסף שלזינגר, )ליד קיבוץ חצור(ש "הוא בני עי" תימני"היישוב ה. שתכנן את בית הכנסת שלנו

  . ותמך בהתיישבות החקלאית19- ל המאה השעלה ארצה במחצית השניה ש

  
  ?נשיא וראש ממשלה של מדינות זרות, שלושה קיבוצים על שמות מלך

  .שמלך בעת הצהרת בלפור', ורג'רמת דוד על שמו של מלך בריטניה דייויד לויד ג

  .תומאס מסריק, כוסלובקיה'נשיאה הראשון של צשם על , כפר מסריק

שאפשרה קליטה מסויימת של יהודים שנמלטו ,  ראש ממשלת דרום אפריקה,על שם יוהאן סמאטס, רמת יוחנן

  .מאירופה בזמן השואה

  
  :מצפון לדרום, נא לסדר את הנקודות דלהלן על פי מיקומן הגיאוגרפי

  .יזרעם, זרועה, הזורע, מזרע, הזורעים, זרעית

  ...הם כבר מסודרים כך בשאלה

  
  ?קיבוץ אור הנר על שום מה

מסופר שבעת הגזרות היה ) 'סנהדרין לב(בבלי תלמוד ה ב.פ הגמרא"ע, י זאב וילנאי"הצעת השם היתה של חוקר א

. אור הנר בברור חיל משתה שם משתה שם: והדוגמא". אסורה"ליהודים קוד סודי איך להודיע על קיום מצוה 

: דעה על אור הנר היא על ברית מילה שם שבירושלמי ההוהתוספות מציינים.  נשואין בברור חילסעודת: כוונהה

  ".שבוע הבן שבוע הבן, אור הנר בברור חיל"

  
  :שינויי שמות של ישובים

אך הם , לקיבוץ גבים נקבע השם ניר עקיבא: ועוד באזורנו. ואחר כך שדמה, כפר עזה נקראה בתחילה יגב, לידינו

צליחו והשם ניר עקיבא ניתן למושב באזור ואכן ה.  גבים–התנגדו בתוקף כי רצו לשמר את שם הגרעין הראשון 

 ,אך חברי הקיבוץ טענו שהם אינם מוכנים שכאשר יישאלו מהיכן אתם". רמים"לקיבוץ מנרה נקבע השם . לכיש

סיפר לי הפה . לעומת זה לא הצלחנו, אנחנו. לכן הם נשארו עם השם מנרה... אנחנו מרמים: הם ייאלצו לענות

המילה סעד הפכה להיות . (שנו מוועדת השמות הממשלתית לחזור לשם עלומיםביק, לאחר הקמת המדינה: ל"ז

כי במסמך הסכם !  בלתי אפשרי זה- תשובה שקיבלנו ה.)..אפילו משרד הסעד טרח להחליף את שמו, לא רצויה

מ צפונית " ק3מצויין שמושב ועדת שביתת הנשק יהיה , מ"המופקד באו, שביתת הנשק בין ישראל ומצרים

  ... ולכן אין אפשרות לשנות–סעד לקיבוץ 

 האין לנו מספיק –אך קמה זעקה גדולה ומרה . שם יפה ונאה, אפיקים בנגב: לעיירה אופקים רצו לקרוא בתחילה

זו גם הזדמנות להזכיר עד כמה . ר בשפלהיש חצור בגליל ויש קיבוץ חצו? מיםצרות עם ישובים בשמות זהים או דו

...). כי דברי דואר כמעט לא מגיעים, אם כי לאחרונה הבעיה צומצמה(נו ולהיפך דברי דואר של סער מגיעים אלי

   ם כנון וקבעו את שם העיירה א ו פ ק יהסכימו חכמי הת

  
אנר 'אבל תרומה נכבדה של בני משפחתו של הלורד ג. היה קרוי בתחילה הר גיבורים, הישוב הנקרא היום גן נר

  .גן נר:  הביאה לעולם שם עברי יפה–וב ייקרא על שמו ובקשתם שהייש, מבריטניה לפיתוח הישוב
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  ?אזורנו על שמו של ברל כצנלסוןקיבוץ ב

   .יבאר

  
  ?ישובים על שמות ספרים

על שם ספרו של חוקר , ליד הדסה עין כרם, אבן ספיר: למשל, אבל יש עוד. הידוע ביותר הוא כמובן חפץ חיים

ת "על שם ספר השו" דגל ראובן"יש גם רחוב בפתח תקוה בשם . פירהרב יעקב הלוי ס , 19-יהדות תימן במאה ה

  ....ץ"אבל כבר היה רחוב כ, העיריה רצתה לקרוא רחוב על שמו. ץ"של רב העיר הרב ראובן כ

  
... אני בדקתי בספר המיקוד, תאמינו? י"ציהתל: התאמינו שיש בתל אביב רחוב ושמו, ואם כבר הגענו לרחובות

  ?המה רחוב ז/על שם מי

  ציון הלא תשאלי: יהודה הלוי' תיבות מתחילת שירו של ר) ?וסופי(אלו ראשי , ובכן

  
  ?הידעתם מי הוא האדם אשר על שמו מספר הרחובות הגדול ביותר בישראל

  ...בוטינסקי'הלוא הוא זאב ז

  
  ?בוטינסקי חובת המדינה לספק לאזרחיה'פ ז"הידעתם מה הם חמשת הממים אשר ע

  ).אינני בטוח אם זכרתי נכון את הסדר. (מורה,  מלבוש,מרפא, מזון, מעון

  
  ?האם אלה הנקראים ממשיכי דרכו מיישמים את חמשת הממים

  ...ות/ של הקוראיםשאלה זאת נשארת לשיפוטם

  גולןחנן

 
 

 11.5אייר ' ערב יום העצמאות יום רביעי ג
  

  . תפילת מנחה-19:15

  .שיעור של הרב בין מנחה לערבית

  .רבית חגיגית תפילת ע19:45

  
  מחווה לחברות הנוער בסעד  - מפקד ליל העצמאות

  .ריקודי שמחה ברחבת הכלבו

  .מיד לאחר הריקודים) בהרשמה מוקדמת(סעודה חגיגית  בחדר האוכל 

  
 12.5אייר ' יום העצמאות יום חמישי  ד

  . תפילת שחרית- 8:00

זרת אלינו בפעילות  חברת הולה הופ חו– בעקבות ההצלחה בשנה שעברה – 10:30-13:00

  .משפחתית מהנה ומגבשת המתאימה לכל הגילאים

  .הנות  ביחדילבוא ול "חדר הפינג פונג"א וליד " שמעל חדוזמנים כולם מקטן ועד גדול למדשאותמ

  
  . מנחה שיעור וערבית19:10

  
 ועדות תרבות ודת! חג שמח
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 זהב ששוות מעטות דקות

 
 יכולה דקות כמה של קטנה לב תשומת. דוחות מספר שלכם למייל או לבתיכם מקבלים אתם האחרונים בשבועות

  . אתו לעשות ניתן מה ונבין אחד סוג על בקצרה נעבור. כסף ואפילו חשוב ידע לכם להניב

  .קיצור לצורך, כללי באופן וניתן דק בשופין פינות מעגל כאן המידע

, שהופרשו ההפרשות את המסכם דוח"): קופה: "להלן( מנהלים ביטוחי או הפנסיה קרנות של השנתי הדוח

 שאתם לפני, רגע . מתייחס הדוח אליה לשנה, עצמה לקופה שלכם המעסיק י"ע ששולמו הניהול ודמי הרווחים

  ...הכל נסביר עמוקה לשינה פורשים

 מהמעביד חודש כל הופרש מה המסכמת טבלה, היתר בין, בתוכו כולל הדוח. לידיכם האישור את קחו, ראשית

: לדוגמא (עוקב חודש לכל 15-ה עד קבוע באופן חודש כל מפריש לא שהמעביד רואים אתם אם. שלכם לקופה

 יידרש והוא החוק על עובר שהוא בלבד זו לא אז, )לפברואר 15-ה עד להתבצע צריכה, ינואר חודש בגין הפרשה

  ...שלכם ח"קו את לרענן הזמן וזה כלכליות בבעיות שהוא יתכן האיחור על ריבית שלכם לקופה לשלם

  .גדולה כלכלית משמעות עם סתומות מילים 2". הניהול דמי", חשוב והכי שנית

  . ניהולה עבור הקופה מנהל שגוזר התמורה זאת? "ניהול דמי "מהן אז

  :סוגים לשני מתחלקים הניהול דמי

 .בקופה ,תקופה לאותה עד שצברתם החיסכון כל מתוך אחוז כלומר – הצבירה על ניהול דמי  .א

 .חודש כל) סיקהמע חלק כולל (מפרישים שאתם מה מתוך מסוים אחוז כלומר – הפרמיה על ניהול דמי  .ב

 י"ע המועבר החודשי התשלום, כאמור( מהפרמיה לחודש 6% עד לגבות מאפשר החוק) פנסיה בקרן( ,עכשיו

 מה יש כאן גם אבל מזה נמוכה יותר הרבה עצמה הגביה המקרים ברוב. מהצבירה לשנה 0.5% ועד) המעסיק

  .פשוט מאוד באופן לחסוך ניתן שאותו כסף המון על ומדובר לעשות

 עם התמקח וכבר העבודה את לכם עשה הוא, הנראה ככל, עובדים ועד להם ויש גדולות בחברות אתם אם .1

 על אחוזים ובכמה הצבירה על הניהול דמי את) האחוז עשירית (פרומילים במספר להוריד והצליח הקופה

 .עשו הם מה ולשאול לוועד לגשת כדאי מקרה בכל. הפרמיה

 אפילו ואולי לבקש ותתחילו הביטוח לחברת טלפון הרימו פשוט. בכם תלוי זה כאן, קטן במקום אתם אם .2

 יכולה ההתמקחות .למה תבינו מיד, אגרסיביים אפילו להיות תנסו). הסלולר חברות עם כמו (בעזיבה לאיים

 .הצבירה על וגם הפרמיה על הניהול דמי גובה על להיות

 :מספרית דוגמא אתן המשמעות את שתבינו כדי

 כמעט שצברתם להיות יכול לחודש 10,000 הוא לפנסיה שלכם והשכר שנים 5 עובדים כבר שאתם נניח

 -כ הוא הפרמיה על ואחוז הצבירה על פרומיל כל של המשמעות. )לשנה 2.5% של ממוצעת ריבית (₪ 150,000

 ההורדה כ"בדר). שנה 30-כ (שנותרה החיסכון תקופת לכל ₪ 19,000 -  כל להגיע יכולים שהם בחודש  ₪ 35

 של לחסכון להוביל שיכול מה לצבירה 0.25% ו) מהחוק פחות 4% כלומר (הפרמיה על 2% לכדי להגיע יכולה

  ! אחת טלפון בשיחת זה וכל ₪ 65,000 מעל

) מבוגר או צעיר חוסך (מורכב זה אבל הפרמיה על בלבד 3%ו הצבירה על אפס כמו קומבינציות מיני כל ישנם

  . מקצוע איש של בדיקה ודורש

  .לבדוק שווה. Wobi כמו בזה שמתמחים אתרים ישנם
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 אתם אם וגם, הידוע שוקה אותו, כן, כן (שלוש- בשנתיים פעם שלכם הביטוח לסוכן לפנות לכם כדאי מקרה בכל

 שבאו העובדים ברוב או בחלק מטפל והוא כזה לכם מינתה ,עובדים אתם בה החברה אז כזה לכם שאין חושבים

  .להיות לכם כדאי קופה או מסלול איזהבו לכם יש מה להבין כדי) סוכן ללא העבודה למקום

   .בהצלחה

  שולץ משה

  

 הבן להולדת טוב מזל - דומיניץ ולשחר לאושר

 המשפחה ולכל ברנהרד ולהנזי לרכטי, ברנע ולאורן לאיילת

 !ואושר נחת לרוב שתזכו

 המשפחה ולכל גולד ליוכבד, שנון ולאליהוא לחנוש

 נינה-הנכדה להולדת טוב מזל

 שנון ולעדי לאוריה בת

 המצווה לבר טוב מזל-  סמיט יוסף לישי

 המשפחה ולכל ולשמואל לשחר

 סעד קהילת – ונחת שמחה להרבה שתזכו

 המשפחה ולכל לב ולשעיה לאביבה

 הנכדה להולדת טוב מזל

 לב וליהודה לעדן בת

 הנינהמזל טוב להולדת  - למלכה אש 

 נכדה לשרה ובלנקי

 ןבת להדס ולבועז בלנקשטי
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  משולחנו של מנהל הקהילה 

  

  , לבדי צלמוות בגיא אלך כי גם"

  .עימדי אתה כי, אפחד לא רע אירא לא

   ינחמוני המה, ומשענתך שבטך

  )המלך דוד בהשראת ריבו ישי("  קוני עלי שומר כי, ירא יותר אהיה ולא

 

,  בחיינו באמת החשובים לדברים פרופורציות ונותנים כולנו את המציפים מרגשים אירועים של עמוסים ימים

    השכולות המשפחות עם יחד נסעתי, שלנו הקהילתי הטקס לאחר.  עיקר ומה טפל מה, בבחינת

, וירוב איתי ל"תא של העוצמתיים ודבריו) עברון (אמיתי מירי של המרגשים דבריה .המועצה בטקס להשתתף

 הלוחמים שירי בערב שהושרו הזכרון לשירי כבד משקל ונתנו  ארוכה שעה עוד באוזניי הדהדו, עזה אוגדת מפקד

  . שכול ופחות נפגעים פחות עם, יותר שלווה תהיה לעצמאותנו 68-ה ושנת ייתן מי. האוכל בחדר

 ועוד והתאורה ההגברה צוות, המזון ענף, דת ועדת, תרבות ועדת, ובראשם והיוזמים הפועלים לכל כח יישר

 ישועה, ושמחה זיכרון של משמעותיים ימים אלה שיהיו זוכים אנו להם הודות אשר, וטובים רבים מתנדבים

  .ונחמה

  

 ...פסח כאן שהיה זוכר מי

 יציאתנו את חגגנו רגע לפני שרק שכחנו וכמעט היומיום את להכיל מקשה, השנה של זה בחלק האירועים שטף

 על נכתב רבות. סגורות היו, החברתי ובחינוך הרך בגיל החינוך מערכות, לראשונה ובו עברנו מיוחד פסח. לחרות

, הורים ממספר שמעתי וכך לתחושתי. לקחים ומפיקים לומדים, מהמערכות אחת ובכל, זה מהלך של המשמעויות

 שלנו המערכות של ויעיל נכון ולתפקוד מחד המשפחתי התא לחיזוק, חולו על המועד להגברת נוסף נדבך בכך היה

  . עבר דפוסי בשינוי מדובר אם גם, כולנו לטובת שנדרש היכן ולהתחדש להמשיך שנדע תקוותי. מאידך

  

  ...מצריים ממכות שאיננה מכה

 ידי על ברפת ביסודיות מטפל אודי. פועלות הקיבוץ ברחבי המלכודות. לדעת חשוב? מהם נטרף לא מי, הזבובים

 אחת משיכה ובמוקדי הפחים בסביבות מרססת המועצה. בשבוע פעמיים הזבל ערמות הפיכת ידי ועל חיצוני קבלן

 התברואה אנשי עם מעמיק תחקיר ואחרי יואל של גדול במאמץ? זבובים הרבה כך כל יש למה אז. לשבוע

 לטיפול שם נכנסו, הנגב שער מועצת עם בשיתוף. בגבים הקומפוסט אתר הוא הגורם הנראה שככל נמצא, במועצה

 מקור לאיתור המאמץ על ליואל תודה. משמעותי שיפור שנראה צפוי שבוע תוך מקצוע גורמי ולהערכת מסיבי

  . הקשה המטרד

 .וזבובים יתושים דגירת למנוע כדי, ולייבשו עומדים מים של מוקד כל סביבנו ולחפש לזכור חשוב

  

 ...קטן מאמץ עוד

 עוד ישנן. הסתיים שנסללו החדשים הכבישים כל ותמרור סימון של חשוב שלב ועוד מתקדם הכבישים פרויקט

 את לכבד אלא נותר לא, כעת. מאחרינו והמורכב הגדול הרוב דעתי לעניות אך, להיעשות שצריכות עבודות

 דבר, הנסיעה מהירויות ואת סטריים החד הרחובות את, העצירה וקווי ההאטה פסי את, והתמרורים הכללים

 את להוביל שממשיכים ואליסף לאתי כח יישר. כולו הקיבוץ בשטח, ילדינו ובעיקר כולנו לבטיחות יתרום אשר

  .  צעהמב הקבלן עם יחד הזו הברוכה העשייה
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 בא וזה מדבר זה עוד

 של ומורכב גדול פרויקט לעוד ניכנס הקרובים בשבועות, צפויים לא עיכובים יהיו לא ואם, זהירה בהערכה

 שמגיע כסף כל וכמו, זה בנושא העיסוק התחיל מאז עברנו ארוכה דרך. המגורים בבתי האסבסט גגות החלפת

 הסביבה להגנת המשרד של הדרישות. ומתישים מורכבים לפועל הדברים של ההוצאה תהליכי, המדינה ממוסדות

 מתגמד, הישן באסבסט, לכאורה שהסיכון נדמה ולפעמים לבקרים חדשות משתנים אסבסט בנושאי והחוקים

 על ומפורט ראשון פרסום נוציא הקרובים בימים. זה ממפגע להיפטר כדי הנדרשים הבירוקרטיה הררי לעומת

 רב תאום תוך, רוח ואורך סבלנות להרבה כולנו נידרש, הזה בפרויקט שגם ספק אין. הפעולה דרכי ועל לנו הצפוי

 הפרויקט ניהול את, אליסף מוביל והמועצה המדינה מוסדות מול הטיפול את. והחברים העשייה מובילי בין

, גדולה מתנה בידינו נפלה. המקצועי הביצוע את ילווה ומוישלה, אתי עצמה על קיבלה המורכבים והתיאומים

 יהיו שוודאי והקשיים הנוחות אי כל עם יחד, ובנחת ברוגע הזו המתנה של קבלתה תהליך את שנעבור ונתפלל

  . בדרך

  

 ומחוץ מבית זבל פינוי

 סימון אלי. קשה זאת המבצעים הקבלנים עבודת אכיפת כמה עד יודע, מקרוב הזבל איסוף מערך את שמכיר מי

 שירות ולקבל לנסות כדי, בראשה העומד חדד וירון במועצה ע"השפ מחלקת עם מתמיד בקשר עומדים ואני

 עושים במועצה המקצועי לצוות שהצטרף, שקלר עדי גם ולאחרונה ירון. האשפה איסוף מקבלני ועקבי מקצועי

, מאד חשוב. יומיומיים כמעט ודרישה פיקוח של סיזיפית עבודה זו אך, לנו המגיע השירות את שנקבל רב מאמץ

 ותתקשרו לנו תסייעו' וכד הפחים כל פינוי אי, בברוטאליות פחים השלכת של בבעיות נתקלים חברים שכאשר

  . שראיתם האירוע על) ושעה תאריך  כולל (אמת בזמן ותדווחו המועצה למוקד

 את מנצל אני .ונעימה נקייה בסביבה נזכה, אותם נכבד אם ורק עצמנו על שקיבלנו פנימיים כללים גם ישנם

 מישהו אם. ברפת העגלים לחוות הצמודה הבטונדה ליד עצמאית לפנות יש, חשמל פסולת: לתזכורת ההזדמנות

 מי כל באחריות. האשפה למסתורי, וגדולה קטנה בניין פסולת להביא אין. לאלי לפנות ניתן, בפינוי לסיוע זקוק

 לאתר ולא, לסעד מחוץ ומסודר מורשה לאתר הפסולת כל את לפנות ממנו לדרוש, אחר או כזה קבלן שמעסיק

  פועלו על לאלי להודות מבקש אני, מבתינו פסח בערב שפינינו הזבל ערימות כל פינוי אחרי רגע. סייפן שמעל

 יעדר, שבועות שלושה ולמשך באייר ד"י ראשון מיום, כולנו לב לתשומת. האשפה מסתורי לנאמני וכן המבורך

 על לאחיה תודה. האשפה ומסתורי הזבל לפינוי באחריות מקומו את ימלא, רועי ואחיה מעבודתו אלי

  .ההתגייסות

  

 ר"מזמו שיר

 פי על מתכנס זה גוף. הדתי הקיבוץ – השיתופית האגודה של פורמאלי גוף הינו) מורחבת מזכירות (ר"המזמו

 ומנציגי הפעילה המזכירות מחברי בנוי הגוף. תנועתיות החלטות לקבלת, לחודשיים אחת ובממוצע, הצורך

 אותנו שייצגו חדשים חברים שני מחפשים אנחנו, כתבתי שכבר כפי. גודל מפתח פי על בתנועה החברים היישובים

 מנהל למשרד לפנות מוזמנים, זה תפקיד עצמם על לקבל שמוכנים חברים. ואנוכי ברזילי בניה עם יחד, זה בפורום

 נציגינו את האסיפה לאישור נביא הפונים מתוך. מועמדותם את ולהגיש לשחר טלפונית או במייל הקהילה

  .ר"למזמו החדשים

  

 המתנה ללא טוב לשירות המלצה

 הכנה עם הגעתי. בנתיבות החדש הסניף של קיומו על לי נודע במקרה. הפנים משרד של לשרותיו נזקקתי לאחרונה

   ידי על באדיבות התמלאו כשבקשותיי, מהסניף יצאתי דקות עשר תוך, פלא זה וראו והמתנות לתורים נפשית
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 הסניף. תקשורת ודרכי בסניף הפתיחה זמני ב"מצ הציבור לשירות.  בתור המתנה כל וללא שבמקום הפקידה

    .)הרחוק בעבר" גלי "חנות שהיתה היכן. (10 ירושלים' שד, העיריה לבניין סמוך ממוקם

    *3450 או 02-6294777: מוקד שרות אישי טלפוני

      :קבלת קהלשעות 

  08:00-12:00: ` ה`, ג` , ימים א

  14:30-17:00: צ" ואחה ,8:00-12:00: `יום ב

  13:30 - 17:00: ` יום ד

  com.gmail@netivot.pnim  :ל"דוא
  

 הקהילה הנהלת של משולחנה

 זו זכאות בין ולממשק להם הזכאים לבנים העזיבה דמי נושא בהסדרת הקהילה הנהלת דנה, האחרונה בישיבתה

 שהתקבלו וההחלטות, מורכבותו, הנושא את שיבהיר לציבור מפורט דף יצא, הקרובים בימים ה"בע. ד"צמ ונוהל

  .להסדרתו

  

 ...הריח עם הפינה

 הביוב במערכת סתימות מספר חווינו, האחרונים בשבועיים, לצערי. לתזכורות זקוקים היינו לא מאד רב זמן

 בזמן, יואל מצא המקרים בכל. קשה תברואתי מפגע המהווה דבר, הקוביות ובתי הנוער באזור לגלישתו שגורמות

 של לשון בכל ומבקשים חוזרים אנחנו. לסתימה העיקרי הגורם היו אשר מגבונים של גדולות כמויות, הפתיחה

  ".ירווח ולכולנו לפח המגבונים:                 " ידוע שרברב של וכמאמרו לאסלה בוניםמג מהשלכת הימנעו, בקשה

  

 לידיעה

 אחר) באייר ד"י (ראשון ביום לעבודה אשוב. משפחתית שמחה בשל מהעבודה אעדר, השבוע של השנייה במחציתו

  .טובות ובשורות לכולנו שמחות. הצהריים

   שלוםשבת,                                                                   חג שמח                    

                                                                                                                      ולכל בית ישראל ישועה ונחמה

                                                     נחום

 

 לבאה ולבנימין גל 

 עינב–מזל טוב לבר המצווה של הנכד 

 בנם של אמנון וסימה גל

 !הרבה אושר ונחת

 90 מזל טוב ליום הולדתך ה - למיכל אפלבום

 בריאות ושמחה, שתזכי לרוב נחת

קהילת סעד


