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  עקב פרשת                                              

  לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום": אמר רבן שמעון בן גמליאל

  יןכדי שלא לבייש את מי שא, שבהם בנות ירושלים יוצאין בכלי לבן שאולים, הכיפורים

  ..".בכרמים) ומחוללות(=ובנות ירושלים יוצאות וחולות  .וכל הכלים טעונין טבילה.  לו

  )'משנה ח' תענית פרק ד(                                             

  

   שיהיה להם לעתיד לבוא שהבורא ,כי אלו הימים מרמזים על מעלת גדלות בני ישראל

  עמהם לבל ידח ממנו נידח ולזככם שיהיו כולם שווים ברוך הוא וברוך שמו ייטיב חסדו 

  יוצאים בכלי לבן ", נשמות בני ישראל,  היינו,"שבהם בנות ישראל"וזהו . ..במעלה זו

  כדי ", אשר עשה עמהם,  כי שאולים המה מחסד הבורא ברוך הוא וברוך שמו– "שאולין

  דריגה ובשלימות  רק שיהיו כולם שווים במעלה ובמ,"שלא לבייש את מי שאין לו

  יום שהותרו השבטים לבוא זה"וזהו גם כן פירוש דברי רבי יוחנן אמר שמואל . המאושר

  כל כך שיהיה לעתיד לבוא שלא יהיה כל] ה[שיום הזה מרמז לבהירות גדול, היינו, " בזה

  וזהו שהותרו . רק כולם יהיו שווים במדריגה,  אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו

 . השבטים לבוא זה בזה והבן כל זה היטב
  .) באתר מדרשת"עתיד במדבר "דף מאת,לפרשות התורה" אוהב ישראל",  אברהם יהושע השל'ר(

  

   שפרה אסולין:שעור פרשת שבוע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 דורית רידר–אחות תורנית 

  ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  5.05  טלית/זמן תפילין   19.20  הדלקת נרות

  9.23  ש"סוף זמן ק  19.30'       ב14.00'    אמנחה

   19.35←19.38  שקיעה    ערבית 

  13.15  )א"בחד('   אמנחה   6 .45  'שחרית א

       8.30  'שחרית ב

  19.25  וערבית מנחה  11.30  קידוש

  19.56  צאת הכוכבים  17.10,  13.30              מנחה 

  20.10  ערבית    

      17.30  "בראשית"לימוד 

  8.00  שחרית נוער   20.15  צאת השבת
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 'שבע דנחמתא' לבין 'חזון ישעיהו'בין 

שבע 'ולאחר תשעה באב , תלתא דפורענותא - לקרוא לפני תשעה באב שלוש הפטרות של פורענות כידוע אנו רגילים 

 -וישעיהו א ', שמעו דבר ה' -ירמיהו ב ', דברי ירמיהו בן חלקיהו' - ירמיהו א : הן' תלתא דפורענותא'ה. 'דנחמתא

 שכולם דברי נחמה –' נחמו נחמו עמי'לקוחים כולם מהחצי השני של ישעיהו החל מ' שבע דנחמתא'ה. 'חזון ישעיהו'

  . של ישעיהותקוהו

, תריע עשרות שנים לפניוהזהיר והש, שהרי ירמיהו הוא נביא החורבן, הקשר בין נבואות ירמיהו לחורבן הוא ברור

 הוצמדו לתשעה –' שבע דנחמתא'ו' חזון ישעיהו'אולם מדוע  .סה להציל את שארית הפליטה אחרי החורבןיואף נ

 –' נחמו נחמו עמי'על איזה נחמה אומר הנביא ?  הלא מדובר בנביא שניבא למעלה ממאה שנה לפני חורבן הבית?באב

              ?עוד לא היו באופק, )וגם גלות יוהיכין שהיתה אחת עשרה שנה לפני החורבן(כאשר הסער הגדול של החורבן 

  :'חזון ישעיהו' ב מעט נןנתבו

ִׁשְמעּו ָׁשַמִים ) ב:(ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלם ִּביֵמי ֻעִּזָּיהּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיהּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה

ָיַדע ׁשֹור קֵֹנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיַדע ) ג:( ָּפְׁשעּו ִבי ִּדֵּבר ָּבִנים ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי ְוֵהם'הְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ ִּכי 

 ִנֲאצּו ֶאת ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ָנזֹרּו 'ההֹוי ּגֹוי חֵֹטא ַעם ֶּכֶבד ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים ָעְזבּו ֶאת ) ד:(ַעִּמי לֹא ִהְתּבֹוָנן

ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש ֵאין ּבֹו ְמתֹם ֶּפַצע ְוַחּבּוָרה ) ו:(ֻתּכּו עֹוד ּתֹוִסיפּו ָסָרה ָּכל רֹאׁש ָלֳחִלי ְוָכל ֵלָבב ַּדָּויַעל ֶמה ) ה:(ָאחֹור

ֶכם ְלֶנְגְּדֶכם ָזִרים ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ָעֵריֶכם ְׂשֻרפֹות ֵאׁש ַאְדַמְת) ז:(ּוַמָּכה ְטִרָּיה לֹא זֹרּו ְולֹא ֻחָּבׁשּו ְולֹא ֻרְּכָכה ַּבָּׁשֶמן

 'הלּוֵלי ) ט:(ְונֹוְתָרה ַבת ִצּיֹון ְּכֻסָּכה ְבָכֶרם ִּכְמלּוָנה ְבִמְקָׁשה ְּכִעיר ְנצּוָרה) ח:(אְֹכִלים אָֹתּה ּוְׁשָמָמה ְּכַמְהֵּפַכת ָזִרים

 ְקִציֵני ְסדֹם ַהֲאִזינּו ּתֹוַרת ֱאלֵֹהינּו ַעם 'הְמעּו ְדַבר ִׁש) י:(ְצָבאֹות הֹוִתיר ָלנּו ָׂשִריד ִּכְמָעט ִּכְסדֹם ָהִיינּו ַלֲעמָֹרה ָּדִמינּו

 ָׂשַבְעִּתי עֹלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים ְוַעּתּוִדים לֹא 'הָלָּמה ִּלי רֹב ִזְבֵחיֶכם יֹאַמר ) יא:(ֲעמָֹרה

לֹא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת ָׁשְוא ְקטֶֹרת ּתֹוֵעָבה ) יג:(ׁש זֹאת ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָריִּכי ָתבֹאּו ֵלָראֹות ָּפָני ִמי ִבֵּק) יב:(ָחָפְצִּתי

ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי ָהיּו ָעַלי ָלטַֹרח ִנְלֵאיִתי ) יד:(ִהיא ִלי חֶֹדׁש ְוַׁשָּבת ְקרֹא ִמְקָרא לֹא אּוַכל ָאֶון ַוֲעָצָרה

ַרֲחצּו ִהַּזּכּו ) טז:(ִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם ַאְעִלים ֵעיַני ִמֶּכם ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּוּוְבָפ) טו:(ְנׂשא

. . . ְפטּו ָיתֹום ִריבּו ַאְלָמָנהִלְמדּו ֵהיֵטב ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט ַאְּׁשרּו ָחמֹוץ ִׁש) יז:(ָהִסירּו רַֹע ַמַעְלֵליֶכם ִמֶּנֶגד ֵעיָני ִחְדלּו ָהֵרַע

ַּכְסֵּפְך ָהָיה ְלִסיִגים ָסְבֵאְך ) כב:(ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי ִמְׁשָּפט ֶצֶדק ָיִלין ָּבּה ְוַעָּתה ְמַרְּצִחים)כא(

ב ׁשַֹחד ְורֵֹדף ַׁשְלמִֹנים ָיתֹום לֹא ִיְׁשּפֹטּו ְוִריב ַאְלָמָנה לֹא ָיבֹוא ָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַּגָּנִבים ֻּכּלֹו אֵֹה) כג:(ָמהּול ַּבָּמִים

  :ֲאֵליֶהם

ומנאץ את ' עוזב את ה', בוגד בהישראל עם : מבחינה רוחנית המצב גרוע ביותר. מתאר בפנינו ישעיהושתאור נתבונן ב

מערכת המשפט , העם נוהג כסדום ועמורה; הנביא מתאר בעיקר כשלים חברתיים:  ובאופן מפורט יותר.קדוש ישראל

המערכת המסחרית מושחתת כאשר הכסף מלא , השרים רודפי שוחד ושלמונים, אינה מגינה על היתומים והאלמנות

המערכת , מערכת המשפט, אם כן. . .). 'זה מאה אחוז שמן זית: אל תדאג'(והיינות והשמנים מהולים במים ' סיגים'ב

  . רקובים עד היסוד–חרית והמערכת המס, השלטונית

ך "כל לומד תנ? הלא הוא פעל בתקופתם של ארבעה מלכים, אם נשאל לאיזה תקופה מפנה ישעיהו את חיצי ביקורתו

 אין זה מתאים שהרי מדובר בשלושה מלכים צדיקים שהכתוב משבחם –יותם וחזקיהו , בתקופת עוזיהו: ישיב

  )!ישעיהו ז' ע(ולישעיהו עצמו היו התקלויות קשות עימו , שיעשהרבה להר, מדובר במלך אחזככל הנראה ? מאוד

ארצכם שממה '.  הכל מוכה ופצוע–' מכף רגל ועד ראש אין מתום': וראשמתאר ישעיהו נמבחינה פיזית התאור 

הזה הוא כמעט התאור . 'עריכם שרופות באש אדמתכם לנגד עיניכם זרים אוכלים אותה ושממה כמהפכת זרים

כעיר ', 'כסוכה בכרם'שנותרה לבדה ', בת ציון, 'השריד הוא ירושלים. 'שריד כמעט'הותיר ' לולי שה, חורבן

  ?לאיזה תקופה מתאים תאור זה.'נצורה

נלחמים על ירושלים ומכים , הן לתקופת אחז בה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל, לכאורה לשתי תקופות

ולוקח מאתיים ,  שפקח מכה ביהודה מאה ועשרים אלף איש ביום אחד–בדברי הימים ב ' ע(נמרצות ביהודה מכות 

שבה סנחריב מלך , אולם התאור הזה מתאים לא פחות לתקופת חזקיהו.  אך ירושלים לא נכבשת–) אלף שבויים
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מנסרת 'ב(אור האשורי גם על פי הת. מלבד ירושלים' כל ערי יהודה הבצורות'אשור מגיע בצבא עצום וכובש את 

: וכלשון הסופר האשורי', כסוכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורה'והיא נותרה , ירושלים לא נכבשה, )'סנחריב

היכה ' שמלאך ה, הסיבה שסנחריב לא יצליח לכבוש את ירושלים היא, כידוע. שהוא כלא את חזקיהו כציפור בכלוב

  .ילה אחדשמונים וחמישה אלף איש בלבמחנה אשור מאה 

אולם אם נתבונן שוב בתאור המצב . גם את תקופת חזקיהו וגם את תקופת אחז אביו, התאור הפיזי תואם אם כן

 היינו – אומר ישעיהו –' שבעתי עולות אילים וכו; 'נגלה שזה בלתי אפשרי שחזון ישעיהו מכוין לתקופת אחז, הרוחני

העם . 'חדשכים ומועדיכם שנאה נפשי '–ים והחודשים העם שומר את השבת והמועד. העם מקריב הרבה קרבנות

בתקופתו המקדש חדל . תאור זה אינו תואם כלל את תקופת אחז. 'גם כי תרבו תםילה איניני שומע '–מרבה להתפלל 

  !שכן הוא הזיז את המזבח ממקומו ושם תחתיו מזבח שראה בדמשק, לתפקד

  . מסתבר שכן?מלך הצדיקהיעלה על הדעת שדברי ישעיהו מכוונים אל חזקיהו ה

ולהכריז קבל עם ועדה ' ירמיהו יצווה לעמוד בחצר בית ה, למעלה ממאה שנים מאוחר יותר, בספר ירמיהו, הנה

הוא . העם הכהנים והשרים ירצו להרוג את ירמיהו על דברים אלו. שבית המקדש עומד להחרב בגלל מעשיהם הרעים

שלימדו , כנראה מעטים במספר, אולם קמו אנשים? ומר דברים כאלה מעז ל כיצד הוא;יראה בעיניהם כופר בעיקר

  :זכות על ירמיהו וכה הם טענו

 ֱאלֵֹהינּו ִּדֶּבר 'הַוּיֹאְמרּו ַהָּׂשִרים ְוָכל ָהָעם ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְוֶאל ַהְּנִביִאים ֵאין ָלִאיׁש ַהֶּזה ִמְׁשַּפט ָמֶות ִּכי ְּבֵׁשם ) טז(

ִּביֵמי ַהּמֹוַרְׁשִּתי ָהָיה ִנָּבא  ִמיָכה) יח:( ֲאָנִׁשים ִמִּזְקֵני ָהָאֶרץ ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָּכל ְקַהל ָהָעם ֵלאמֹרַוָּיֻקמּו) יז:(ֵאֵלינּו

 ִּתְהֶיה  ְצָבאֹות ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירּוָׁשַלִים ִעִּיים'ה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּכל ַעם ְיהּוָדה ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ִחְזִקָּיהּו

 ַוִּיָּנֶחם 'ה ַוְיַחל ֶאת ְּפֵני 'הֶהָהֵמת ֱהִמֻתהּו ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוָכל ְיהּוָדה ֲהלֹא ָיֵרא ֶאת ) יט:(ְוַהר ַהַּבִית ְלָבמֹות ָיַער

  )רמיהו כוי (: ֶאל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲעֵליֶהם ַוֲאַנְחנּו עִֹׂשים ָרָעה ְגדֹוָלה ַעל ַנְפׁשֹוֵתינּו'ה

. בפי מיכה הנביא שניבא בזמן מקביל לישעיהו, עמדה נבואת חורבן איומה, שבתקופת חזקיהו,  מתבררמדברים אלו

טרח קשות בתקון , מסתבר שחזקיהו שמיד עם המלכתו תחת אביו.  לחזקיהואלאנבואה זו כוונה לא פחות ולא יותר 

אבל ככל הנראה לא השכיל לבער את , אל ותיקון המקדשחיי הרוח בישראל ועסק רבות בביעור העבודה זרה מישר

שידע לקבל את , גדולתו של חזקיהו). שאין לי ספק שהוא עצמו לא היה נגוע בה(השחיתות החברתית והשלטונית 

  .והשכיל לתקן, הביקורת

', ורבןכמעט ח'על ,  כאן דוגמא מאלפתיש לנו. נראה אם כן שזו הסיבה לקריאת הפטרות אלו סמוך לתשעה באב

 ).סנהדרין(' ה לעשות את חזקיהו משיח"רצה הקב'שהרי ' כמעט גאולה שלימה'שהפך בסופו של דבר לקרש קפיצה ל

אין : וזה המסר גם לנו בכל דור ודור, חזקיהו ידע להפוך את השואה לגאולה והצלחה. הכל אם כן תלוי במעשים

  .הדבר תלוי אלא בנו

  הרב דוד–שבת שלום             

 

 ערב זכרוןהזמנה ל

אנחנו מקדישים את ערב הזכרון הזה . ד בננו"יחול ערב יום הזכרון לאמתי יקותיאל הי, 5.8,  ה באב"כ', ביום ה

ואת החסר הזה ממלאת בהצלחה מרובה , שמקומם נפקד בדרך כלל מהאזכרות הממלכתיות, לאחים השכולים

  .לויות רבותשמקדישה לאחי הנופלים תשומת לב רבה ופעי, "משפחה אחת"עמותת 

שאת פירותיה המבורכים נראה בתערוכה , אחת מהפעילויות המבורכות היתה הסדנה ללימוד צילום כפוטותרפיה

  . וגם לאחריו–שתוצג במועדון במסגרת יום הזכרון 

 .20.30 –תוכנית יום הזכרון . 19.30 –פתיחת התערוכה . החברים מוזמנים

  משפחת יקותיאל
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 זה היה השבוע

 

  :ו באב" טיול לילי לט–לטיול יצאנו 

  

, המדריך. טיילנו למערות מסתור וסיימנו בביקור בכרם. עם ירח מלא שהאיר את הדרך, היה לילה קסום 

בנוסף , בכל מערה בה היינו .סיפר על ההיסטוריה היהודית ומה שהתחולל במערות המסתור, יאיר צורן

  .קטעים שהוסיפו לקסם של הטיול, הילרי ועדי, "צמד יום טוב"בביצוע שמענו קטע מוסיקלי , לסיפור

יחד עם סיפוריה של הכורמת וטעימות . ציפתה לנו הפתעה, אותו מגדלת אשתו של יאיר, כשהגענו לכרם

  .ממש כמו באולם שמחות, היו שם שולחנות ערוכים מכל טוב, היין

  .ה אלברט ושירים של הבחורים הצעיריםשמענו נוסטלגיה על הכרם של סעד דאז מפיו של טובי

  .)ה יקותיאל'חייצ: דיווחה! ( ולכל מי שדאג לטיול מוצלח כל כךתודה גדולה ויישר כוח לועדת תרבות

  

במקביל התקיימו . די מערכת החינוך מלאות עבודהיו, שבילי הקיבוץ מלאו השבוע בקייטנים ונופשים

  . נכדיםן וקיטנת"קיטנת איל, השבוע המחנון  המסורתי

מעט . זו אלחנן גינזברג ושילה הימןוריכ) 'ומעט ילדי כתה ז('  כתה חהדריכו ילדי' ג-' לילדי אהמחנוןאת 

, הגורם לגירודים, והסתבר כי זחל מסוים, לאחר תחילתו של המחנון החלו הילדים להתגרד באופן חשוד

וביום שני עברה ,  נותרה ברירהלילדים לא. בחר דווקא בשבוע של המחנון להתנחל על הדשא של הבריכה

המעבר . והאוהלים הוקמו בשנית בשטח החדש, הספר- כל החבריה אחר כבוד משטח הבריכה אל דשא בית

, כל הכבוד למדריכים . מן המקום החדש נרשמה שביעות רצוןבתחילה אכזבות וכעסים אך לבסוףגרר 

  ! ל הסבלנותלצוות החינוך ולכל העוזרים על הגמישות וע' ג-'למטפלות א

אופיר הימן וליאור , והמדריכים ורד עברון,  התקיימה הפעם בריכוזה של רבקי אלברטקייטנת נכדים

באופן " מסעדה"בריכה לילית והכנת ארוחה ב, קפה- בית, קהיפו- בין השאר חגגו הקיטנים בקומזיץ. לנדאו

  .נשמעו הדים חיוביים מכיוון סבתות ונכדים כאחד. עצמאי

ילדי התיכון ומתנדבים מבחוץ ליוו את , ן ריכז דני לוריא בסיועו של חיים פרידמן"את קיטנת איל

 בהמשך העלון מובא שיר .ובחוגים שונים, בערב קריוקי, בבריכה, הילדים חגגו בסופרלנד. החניכים

  .הללווהקיטנות ה נשמע פירוט על שלל הפעילויות "בעלון הבא בע .לכבודכם המתנדבים

  

 משפחות לגור 6בשבועיים האחרונים נכנסו . יד המרפאה הולכת ומתמלאת בדייירים-לשכונת הגרעין שע

  .ראו דיווח בהמשך העלון. מתוכן שתיים חדשות, בה

  :ברוכים הבאים

לבנת . למשפחת שלזינגר זאבי ולבנת שהגיעו השבוע לקיבוץ ונכנסו לשכונת הקראווילות של הגרעין

  . בשדרות ומתחיל ללמוד בספירזאבי עובד במפעל , תעבוד בחברת הנוער

שירה ועמיר הגיעו  .למשפחת כהן עמיר ושירה שהגיעו השבוע לקיבוץ והצטרפו גם הם למשפחת הגרעין

 ומילכה בת שנתייםאלישע בן , 4 נדביה בן : ילדים3לזוג . נטופה-במקור בני מצפה, ארבע- אלינו מקרית

  .ושירה מרפאה בעיסוק, י המדינה באשקלוןעמיר הוא איש משרד הבטחון באשקלון ולומד מדע. חודש

  ! ברוכים הבאים ושתהיה לכולכם קליטה רכה וטובה בסעד
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 )"ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים"ולא ( מנהג מבטל הלכה
  

דברים הביאו חיים אפשטיין והרב דוד את נימוקיהם לרצונם לקיים מצוות נשיאת כפיים ' בעלון שבת פר

  .בכל יום בבית הכנסת שלנו

 מקורותכתיבתם הכילה את רוב העשו מלאכתם נאמנה ואין בכוונתי להכנס לויכוח הלכתי עם הכותבים ש

שלדעתי הכרזה כזו כרוכה " סיום הגלות" דיון על חשאיני מתכוון לפתוגם בודאי  .והנימוקים ההלכתיים

  ). לגבי התייחסות לתעניות ולימי בין המיצרים(בעסקת חבילה 

 או שהיא , שבאה לתת אלטרנטיבה לבית שחרב– ?שאלה האם התכנסות לבית כנסת היא מהות הגלותה

  .גם בה לא אגע? ולם שהשתנהבע' התאמת עבודת ה

 והסיבה ,"מנהג מבטל הלכה":  מהכלל האומרמתעלמים לחלוטין, נכונים ככל שיהיו, נימוקיהםאבל 

 י ותיקי"והובא אלינו ע(מנהג קדום שנהגו בגליל מבוססת על , נושאין נשיאת כפיים בשחרית בקהילת

אגב ישנם מנהגים כאלה גם , בר של מה בכךאינו ד, קיים זה מאות שניםמנהג זה ). הקבוצה שהגיעו מחיפה

  .במקומות אחרים ובקהילות אחרות בישראל

מנהג "ומקור התופעה בקבלת , זה עשרות בשנים ישנה שחיקה בקהילות בישראל במנהגים מקומיים! נכון

 גם ,אולי, לכן, "הלכה למשה מסיני" כ)כ נוהגים לפי הרוב"בהם בד ("המוסדות החינוכיים הדתיים

 שלא תמיד למרות, וגם נשיאת הכפיים הונהגה שם, צי הדתיים הצעירים יותר מתפללים נוסח אחידהקיבו

 ששכחו להודיע להם, השוניםישיבות / הם בבתי הספר למדו "מנהג" את ה."מנהג אבותיהם"לפי 

  .שבחזרתם לקהילותיהם עליהם להמשיך את מנהג אבותיהם

ויש מקום גם לשאלה על מספר מנהגים שאולי , ך השניםאוכלוסית סעד עברה כמה שינויים במהל, נכון

י פתיחת מנין " עלפתור בקלות אותו אפשר אבל כאשר מדובר בעניין, אוכלוסיהאינם מתאימים לרוב ה

  . והיו דברים מעולם.  חבל לשנות לכולם,הרוצה בשינוי העונה לצרכי פלח אוכלוסיה, נוסף

שקיום מצוה זו ומי , דעתי יש מקום להשאיר את המנהג על מקומו ל,למען כבודם של מייסדי הקבוצה

כדי (בו מטבע הדברים , כ חטיבה"בבי למניין  נאלךי, או שזה מנהג אבותיו, חשוב לו שיתקיים יום יום

  .יש נשיאת כפיים בכל יום) לענות על המנהגים של הישובים השונים

  .אשר עברון

  

 !זו דעתי

 

  .הכנסת-חדש ברחבה שנקוה שתוסיף נוי לכל מתחם ביתהכנסת מת-בשעה טובה בית

כן מספר ספסלים קטנים בין השיחים -וכמו, ראוי להוסיף למקום תאורה סולידית ויפה, לעניות דעתי

  .לאורך הרחבה

ברוכבי בימבות , הכנסת באמהות ובעגלות ילדים חמודים- בערב שבת מתמלאת הרחבה ליד דלתות בית

 .ובוודאי בסיום התפילה, הכנסת-ולה לא תמיד מוסיפים לתפילה בתוך ביתהרעש וההמ. ואוכלי במבות

אם יתווספו ספסלים ותאורה ברחבה המשופצת נזכה , ולכן, הצפיפות הברוכה מעידה על גידול האוכלוסיה

  .הכנסת-למפגשים ולהרחקת ההמולה מדלתות בית, למקום יפה וראוי למשחקי ילדים

זאת בהשקעה לא גדולה ניתן לקבל מקום -אבל בכל, צבנו לא מי יודע מהח הכספי מ"פי הדו-אני יודע שעל

  .כאשר עיקר העבודה כבר נעשתה, הכנסת- מפגש יפה ליד בית

ט להתחדש "ונוכל לקראת החגים הבעל, כל מי שחושב שראוי הדבר ישמיע קולו באוזני מקבלי ההחלטות

  .נאת כולםבכיכר יפה של אבנים משתלבות שתשתלב בצורכי האוכלוסיה לה

  רמי סימקין
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 עדכונים מועדת דת
  

 ולאחר ,)בחול ובשבת (ת שחריתשהכהנים יברכו את העם גם בתפילועדת דת דנה בבקשת חברים   .1

 הוא מוזמן לפנות אלי ,יגילכן אם יש מי שמסת. ששמעה את דעת הרב היא רואה בזה החזרה עטרה ליושנה

ינים לעלות ילול הכהנים המעונ נשמח שהחל מראש חודש א,אם לא יהיו מסתיגים .במהלך השבוע הקרוב

  .לדוכן יעלו ויברכו את ברכת כהנים גם בתפילת שחרית

 התיחסנו לגילם הצעיר של , בקבלת שבת הילדים הצעיריםתפילת ענין פניות של חברים בעקב ,ושוב. 2

יל  רק נערים הסמוכים לג,הראוין מכי  ,נראה, ולאחר ששמענו את דעת הרב, שעוברים לפני התיבההילדים 

  .בר מצווה יעברו לפי התיבה בקבלת שבת

אנחנו פונים לבעלי התפילה לנגן את , וכן תחושה של חברי הועדה, בעקבות פניה של מתפללים רבים  .3

  .המזמורים בליל שבת ולהעצים את החוויה של קבלת השבת

בהסתמך על שנה ( מקומותהה של ָפ גם השנה ננסה לשלוח ַמ:מקומות בעזרת נשים בבית הכנסת דוריס  .4

  . מאודך השם התרבינוו אולם קחו בחשבון שבר,)שעברה

כל הטיפול במקומות מסור בידי יצחק שהם כבר שנים רבות ויש להודות לו על  :מקומות בעזרת ישראל  .5

  :אבל יש מספר נקודות רגישות .כך

  .םאורחיוכל למצא מקום ל כדי שי,יצחקובהודיעו לאם אתם נוסעים לשבת אנא ] א  

 או לחלופין , בצד אפשר להוסיף כסא. הקבועמוממקוחבר  להזיז ן הצדקהאורחים אילכם כשיש ] ב  

  .איפה יש מקום) !ושימו לב שמדובר באותו אדם(לשאול את איציק 

 .חנוש  

  

 ...מעט תרבות

. שך פרטים על הערב ישלחו בהמ.ערב.  מתוכנן ערב בבריכה כולל א12.8.10 -ביום חמישי ה          -

בערב זה אנחנו פותחות את האפשרות של הצגת דוכני מכירה של חברים מתוצרתם או 

)  באחריות המציג בלבד–העמדת הדוכן ופירוקו(, המעוניינים להעמיד דוכן בערב זה. מעיסוקיהם

  .מתבקשים לפנות אלינו

 -יכם את המועדאנא רשמו לפנ,  מתוכנן טיול משפחות לשפך נחל שורק29.8.10 -יום ראשוןב         -

  .פרטים נוספים בהמשך

, בעלי רעיונות.  נשמח לרעיונות מעניינים ומקוריים .27.9.10 יערך ביום שני -ערב סיכום שנה          -

 .מתבקשים לפנות אלינו

 חמי ואתי 

  

  

  

                ברכת מזל טוב לבביתמזל טוב מקרב לב                                                                         

  לחנה גולדשמידט                                                                                       ללאה ואברהם ימיני

  לכל המשפחהולכל המשפחה                                                                                           ו

  להולדת הנין                                                                                               לבר המצווה של הנכד בנימין

  .לחנןנכד לברוריה ודני מכמן                                                                             בנם של כנרת וא

 .בן לשירה ועודד

  ברכת מזל טוב לבבית

  ה וחיים יקותיאל'לחייצ

  ולכל המשפחה

  להולדת הנכד

 .בן ליערה ואודי סהר
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 הגרעין יוצא לדרך
  

  .. ראיתם טוב.לא טעיתם, אם ראיתם תנועות חשודות מכיוון שכונת הקרוואנים החדשה

ומשפחות מסעד ומחוצה לה מתחילות לפרוק את הארגזים , בימים אלה שכונת הגרעין הולכת ומתמלאת

פרנקל , קבלן, אל- קרב:  משפחות6 כרגע  גרות בקראווילות .והחבילות ולהשתקע בקראווילות של הגרעין

 משפחות חדשות 5בזמן הקרוב עתידות להצטרף עוד .  שלזינגר וכהן–ועוד שתי משפחות טריות , חן-ואבן

  .ה בחורף הקרוב"סלע יתמלאו בע-הקראווילות שליד בית. לקראווילות שליד המרפאה

ני ובעיקר ולאט לאט מכירים אחד את הש, האמת היא שגם אנחנו שואלים את השאלה הזו? אז מי אנחנו

  .ננסה בשורות הבאות להציג את עצמנו מעט, אבל בכל זאת. את הקיבוץ

  

 יצטרפו כחברים –מטרת הגרעין המרכזית כיום היא שחבריו שירצו ויתקבלו . נתחיל בהסתכלות כללית

הוחלט שהגרעין יקבל על עצמו פרויקט בעל ערך מוסף שיהיה מוקד עשייה משמעותי , עם זאת. לקיבוץ

אנו מקווים שעם . בהליכי תכנון והתהוותבשלב זה ישנם כמה כיווני עשייה  .חברתי או האקולוגיבתחום ה

  .נגבש את כיווני העשיה לכלל ביצוע, המעבר למגורים במתחם הגרעין והתגבשות הקבוצה

והדבר , שלו" שפה"יש תהליך של היכרות עם המקום ועם ה, ככל מעבר למקום מגורים חדש, גם אצלנו

הגרעין אחת מחברות . ימחיש זאת!) שהיה(מעשה  .אך גם משעשעים, ביורוקרטיים, געים קשיםיוצר ר

איך מוכרים אנשים , היא לא הבינה עד לאן מגיע השיתוף". יצחקוב"לקנות שמעה מישהי שממליצה לה 

  ..?בכלבו

את המושג ולהחליף , "כלבו"לטובת המילה , "מכולת"או " סופר"אנחנו משתדלים להפטר ממילים כמו 

  ..ידרשו מאיתנו זמן הסתגלות, "5תנוח בקו "גם כל מיני משפטים כמו  ".משק ילדים"ב" פינת חי"

עם מי צריך , בהם אנו מנסים להבין איפה נמצא שירות מסוים שאנו מחפשים, גם סיפורים של יום יוםויש 

אז אם אתם רואים . לדבר כאשר זקוקים למשהו מסוים ואל מי יש לפנות כאשר מבקשים משהו אחר

רתיים כנראה נתקלנו באחד הכינויים הבלתי שג. אל תיבהלו, "סימן שאלה"עם הבעה של , מישהו מאיתנו

  ..לקו-או שאנחנו סתם מנסים להבין איך מגיעים מהכלבו לקו, של אנשי הקיבוץ

  

בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות לעמיחי ורקפת אשר עוזבים את הגרעין בעקבות לימודיו של עמיחי 

מי . אנו מאחלים להם המון בהצלחה ומודים להם על ההשקעה הרבה והמסורה לכל אורך הדרך. בחיפה

   !תודה ובהצלחה. הגרעין היה יוצא לדרך, אם אלמלא ההתעקשות הרבה והמאמצים הבלתי נלאיםיודע 

  

אנו מרגישים צורך לומר , עם הכניסה הראשונית לקראוונים,  אך גם כעת, אמנם מברכים על המוגמר

  .מספר תודות

עד , של הפרוייקטעל הדחיפה , ובכלל, תודה גדולה לעופר שלומי על ההתגייסות והסיוע בכל מה שנדרש

  .שהגיע אל קו הגמר

שעושה לילות כימים על מנת לגרום לכך ששכונת הגרעין תהיה מאובזרת , ה גינזברג'תודה גדולה למוישל

  ולא מרפה מכל העוסקים במלאכה עד שמתקבלת התוצאה המושלמת, בכל מה שנדרש

הנכונים בכל מערך " טיםהמשיכה בחו"התיאומים השונים ו, תודה גדולה לאליסף אש על הסיוע הרב

  .התיאום והביצוע

הוציאו את הרעיון מהכח , שהמסירות וההשקעה הרבה שלה, של הגרעין" האמא", ותודה גדולה לגילי זיוון

  ..למרות כמה תחנות קשות בדרך, אל הפועל

  

  .ותודה לכל חברי סעד על ההזדמנות וקבלת הפנים

 חברי הגרעין ,נפגש בשבילים
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 נגמר בטוב
  

שמטרתו לדמות נפילה , "שבוע שבי"המכונה  ,ל"במהלך אימון מפרך של סיירת מטכ, בסוף השבוע שעבר

אבד , של חייל בשבי ולתרגל אותו בעמידה במצבים הלא פשוטים בהם הוא עלול להפגש בסיטואציה זו

 .הקשר עם אחד החיילים
משעות . הוזעקו כוחות צבא רבים, או אותוומשלא מצ, חברי הצוות שלו החלו לחפשו במהלך הלילה

הוחלט במערכת הבטחון לפרסם את דבר היעלמותו של החייל על מנת , לאחר מספר שיקולים, הצהרים

  .לפנות לציבור שיסייע בחיפושים

הקריטריונים להוצאת . הוחלט להוציא משלחת חיפוש מסעד, בעקבות פניה של המועצה להנהלת הקהילה

, לאחר שנשלחו הודעות. מפות ועם אופציה לחיפושים בשעות החשיכה, 4X4יע עם רכבי משלחת זו היו להג

שעה וחצי מרגע   הרכב הראשון יצא לדרכו  .החלו ליצור קשר מספר תושבים ואורגנו שלושה רכבי חיפוש

  .  הרכבים הנוספים2 ותוך שעה נוספת הצטרפו, קבלת ההודעה

ק היו גורמי משטרה שניהלו את החיפוש "בחפ. מיכאלק המשטרתי שהתמקם במושב כוכב "הגענו לחפ

של הסיטואציה והחייל  "פרופיל"חוקרי המשטרה והצבא בנו . וחילקו גזרות חיפוש לכל הרכבים שהגיעו

בו , החיפושים התמקדו בציר התנועה שבין יער חרובית, לפיכך. והגיעו למסקנה שהחייל ינסה להגיע לביתו

  .כב מיכאללמושב כו, הוא נראה לאחרונה

. צולם על ידי צלמי עיתונות שונים ואף פורסם בכמה עיתונים לחיפוש מהלך ההתארגנות של משלחת סעד

  ).בהזדמנות זו נודה לבני גינזברג על המפות המופיעות בתמונות ועל הייעוץ(

 לאחר שהוחלט להפסיק את החיפושים , עד חצות בערך20:30הצוותים שלנו סרקו את גזרותיהם מהשעה 

  .ולהמשיכם עם אור ראשון

לביתו מעט אחרי  התברר לשמחת כולם שהערכת החוקרים היתה נכונה והחייל אכן הגיע, מעט לאחר מכן

  .עייף ולא מבין על מה כל המהומה כשהוא בריא ושלם אך, חצות לילה

   ..אנו שמחים שזה נגמר כך, למרות הערב המתיש

  :נות להודות למתנדבים שלנו שאיישו את שלושת צוותי החיפושזו ההזדמ

  .דניאל סימון    יצחק לוי  דוד דרורי

  ה ברט   '                       אהרלשילה הימן    אייל גל

  זמיר פראווי      יצחק רסיס טל 

  .בתקווה שתמיד חיפושים אחר נעדרים מקרב חיילינו יסתיימו בטוב

 .וות החיפושחברי צבשם  טל-יצחק רסיס

 

 "מדור לדור"פרויקט 

". מדור לדור"במהלך השבוע נחלק בתאי הדואר מגנטים ובהם מספרי הטלפון של אנשי הקשר של פרויקט 

  .כדי שמספרי הטלפון יהיו זמינים בשעת הצורך, את המגנט ניתן להצמיד למקרר

במגוון תחומים , קלים בביתהפרוייקט נועד לתת מענה לאוכלוסיה המבוגרת בביצוע עבודות ותיקונים 

  .נדרשים

  . בכל דבר גדול וקטן, לא יהסס לפנות, אנו מקווים כי כל מי שמעוניין

  .אנא פנו לועדת ותיקים, אם אתם מעוניינים לקבל מגנט כזה ולא קבלתם

 ..אנו מתנצלים, והוא אינו רלוונטי לגביכם, אם קבלתם מגנט כזה
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  ראיון קצר עם יעקב פרידמן–" האיש עם הזכרון הפנומנלי"
  

בימים אלה הוא מסיים את . לשמש בתפקיד סדרן תורנויות שבת, מזה עשר שנים, יעקב פרידמן התנדב

  . לדבר עם יעקב גם על דברים נוספיםמנות טובהדנראה היה לנו שזו הז. התפקיד

  ? האם נהנית בתפקיד סדרן התורניות,יעקב

הסתיימה . בתקופה שהייתי סדרן תורנויות חלו הרבה שינויים. המשפחה שלי נהנתה פחות, נהניתיאני 

חדר האוכל נסגר בלילות חלו "...). תור שני"פרטים בספר (כל מוצאי שבת בתורנות שטיפת הכלים שהיתה 

  . שבועות15כל ב כאשר מארבע שעות עברנו לשתי שעות ,גם שינויים בתורנות השמירה בשבתות

  .אני חש היום שפעלתי מספיק ולכן אני נותן אפשרות למישהו אחר לשאת בתפקיד

  ?יד המחשב-מהעמדה שעל האם יש לך משהו לספר על ארוחת הצהריים –  נפגשיםאם כבר

האוכל האדם עם לכן כאשר הגיע , זכרתי רק את המספרים שלהם, בהתחלה לא ידעתי את שמות האוכלים

  ... הכרתי גם אותודרך המספר שלו, אל הקופה

ין אותי המפגש עם כל האנשים שבאים לחדר יאני אוהב לשבת ליד המחשב ולשרת את האוכלים ומאד מענ

  .האוכל

 וגם זוכר מה כל חבר אוהב לאכול בארוחת ,יעקב זוכר כל מספר של חבר בעל פה, כיום: ואנחנו מוסיפים

שתדל מאד שכולם יהיו שבעי רצון מהמפגש בחדר האוכל וכן בנושא סידור יעקב מ. הבוקר והצהריים

  .השולחנות בשבת

אנו מודים בשם החברים ליעקב על התפקיד שעשה ברצון ובאמונה ומאחלים לו שנים רבות וטובות של 

  .בריאות ושרות הציבור

  .דרורה: כתבה

  

  

  

  ,חב לברו,חברים,גיוון,קרוון,הכנסת אורחים,קהילה חמה,בית,סעד

  ,טרמפים,קבלה,שכנים,עופרת יצוקה,תיכון,שמחה,           ארוחות שבת

  ,נגינה בטקסים,שייכות,כלבו,גרעין,שוק שישי,אנשים טובים,אור,           שקט

  ,הזמנות,יופי,תהליך,שמירות בשער,ירוק,חיוך,שיחות בשבילים,חינוך.           ו

  ,גיל הרך,מילה טובה,מעורבות,דנטיםסטו,חום,המרוץ למיליון,           טוב לב

   בית,סעד,געגוע,אהבה גדולה,פרגון,התמודדות,תמיכה,           צבע אדום

  

  .אנחנו מסיימים כאן תקופה מדהימה ומלאת חוויות,לאחר כמעט שלוש שנים

לעולם לא ". קיבוץ סעד"ברצוננו להודות לכם על האפשרות להיות חלק מקהילה נהדרת וחמה זו הנקראת 

  .נשכח אתכם

  . ואולי עוד נתראה באחד משביליי חיינו

 רקפת ועמיחי צור, אוהבים מאוד
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 אנשים טובים באמצע הדרך
  

שהייתי עמוסה עם כ ו,ש נסעתי עם הקלנועית שלי"במוצ. יש אצלנו אנשים נפלאים, מה נאמר ומה נדבר

 ובלי לומר מילה לקח את הקלנועית ,במקרה עבר לידי אחד החברים. ר אחד הגלגלים'התפנצ, הכביסה

 כי היה ,התפעלתי ממעשיו הטובים.....ביתה נסע במהירות עם אופניו לחפש אוטו והביא אותי עד ,למוסך

  .'דאג לאוטו וכו,  לעבר המוסך - לא בקלות - הביא את הקלנועית , זה זמן ממושך שדאג לכל התהליך

ואחזור גם כן ברגל עד , )שזאת  כידוע דרך ארוכה למדי(אלך ברגל עד הבריכה : "למחרת חשבתי לעצמי 

ואפילו שנייה אחת לא ,  התעניין היכן אני נמצאת,םרי'כששמע על כך מתקן הפנצ. "שיתקנו אותה

  . כמו בכל יום רגיל וחזרתי, הוא הביא לי אותה עד הבריכה, הצטרכתי לחכות

כמו הטיפול המסור של עובדי ...ויש עוד הרבה דברים שאפשר לספר על מעשיהם הטובים של חברינו כאן

  .בית שיקמה לכל החברים הזקוקים לכך ועוד ועוד

  :כמו שנאמר בספר משלי. בנינו ובני בנינו ההולכים בדרכנואלה הם 

  ."עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם"

 רחל סימון  

 

 

 "הערוץ החרוץ" קצת על –למי ברכה , למי תודה

הערוץ "הידוע יותר בכינויו , לפני בערך כשנתיים התחלתי להפעיל את לוח המודעות האלקטרוני של סעד

. היה לי מאד חשוב שהערוץ ישדר אמינות, להנאה בהפעלת ערוץ זה לטובת יושבי סעדמעבר ". החרוץ

  .מודעות יכנסו בזמן לטלויזיה ומודעות ירדו בזמן

את הפעלולים שמאפשרת " סחוב"המחשב שעליו נסמך ערוצנו היקר היה ישן נושן והיה לו קשה ל, והנה

  .אתה אני עובדת, "פאואר פוינט"תוכנת 

 – ואז הופ –ופשוט לא מתפקד " נעמד על רגליו האחוריות"היה המחשב , )ולפעמים יותר(כל שני וחמישי 

על שם " דוקטור"אותו דוד פולק שכיניתי !". המודעות אינן עוברות לטלויזיה, הצילו"טלפון לדוד פולק 

  ...עשה כמיטב יכולתו, הרפואה שהיה מביא לערוץ תדירות

  . אישר לקנות מחשב חדש–את המצב ומתוך הבנתו שהערוץ חשוב ,  הקהילהמנהל, ראה עופר שלומי

  !!!והוא פועל -אפרים גולן ומתי גולן , אז יש מחשב חדש שעל התקנתו עבדו דוד פולק

כמו ,  כדי שהפעלולים של הערוץ לא יפילו את המחשב החדש,אני מודה שאני מהלכת בזהירות עדיין

  ...שהפילו את הישן

  ? י מילים אלהאז למה כתבת

. את כל הדרך" הערוץ החרוץ"למתי וביחוד לדוד שצעד אתי ועם , לאפרים, כדי להודות מקרב הלב לעופר

  .יבורכו גם אנשי יחידת המחשב שפרגנו לערוץ

, ישתדל להיות אמין" הערוץ החרוץ"תנו מודעות כאשר חפצתם ו, המשיכו לצפות בערוץ, אנשי סעד, ואתם

  .ב לכולכםמדוייק ולתת שרות טו

 .דרורה רוזנמן



 - 11 -

 ס ביבנה"קטעים מתוך איגרת חודש אב  של ביה
  

ובית , קיץ בעיצומםהימי  . נושא בכנפיו ימי כאב וחורבן בתחילתו וימי שמחה ובנין ממחציתוחדש אב 

חתמה את מעגל פעילות הלמידה התקיימה בשבוע שעבר שות האחרונה בחינת הבגר. הספר ריק מתלמידים

 יחתום את הפעילות החברתית ,בעוד עשרה ימים,  א"ידי יהמסע לפולין של תלמ . ע"שלנו לשנת תש

 בשבת חזון קיימנו סמינר .לתוך הקיץינטנסיביות למסע נמשכות כמתוכנן  האההכנות. ערכית של שנה זו

   ...ובשבוע הנוכחי מתקיים מפגש אחרון לפני המסע, הכנה לכל המשתתפים

יישר  קייטנות אילןמתנדבים במפעל החשוב של נו הי בגאווה ובשמחה אחרי תלמידינו ובוגראנו עוקבים

  !צלחה לאלה שהקייטנה עדיין לפניהםובה, המתנדבים עד כהכוח לכל 

  

   :א"חידושים לקראת תשע

אנו נערכים , והקריאה הברורה לחיזוקה,   בעקבות הדיונים על דרכנו הדתית-מדרשה/מסלול בית מדרש

 'נקיים בכתות יל הנוכחית "בשעה טובה החל משנה. מסלול בית המדרש, לפתיחת מסלול חדש בבית הספר

בית המדרש לבנים וכתת המדרשה בנוסף לכתות האם הרגילות ניפתח כתת :  כתות אם5מסגרת של 

שיקבל את , המסלול בחטיבת הביניים. למסלול זה בחטיבת הבינייםתוקם מסגרת מכינה , כמו כן. לבנות

, תלמידים בכתות החטיבה המעוניינים בהעמקה דתיתמיועד ל, תמיכת המועצה האזורית חבל יבנה

בחטיבה ובתיכון יתקיימו גם , בשני המסלולים. בתום יום הלימודים' ויתקיים אחת לשבועיים בימי א

בחטיבת הביניים נקיים את המפגשים בימי . ל"מפגשי לימוד משותפים להורים ותלמידים לאורך שנה

. בה ישתתפו תלמידי המסלול" לקראת שבת" במסגרת תוכנית נקיימם בימי חמישי בערב' שישי ובכתה י

  .ל"הודעות מפורטות על לוחות הזמנים ועל המפגשים המיוחדים יישלחו למשתתפים לקראת פתיחת שנה

  

הוא קהילתי , בית הספר שלנו. מצוינות במדעים בית הספר מצטרף לתוכנית פיילוט בנושא – 'בכתה ז

בנוסף להפעלת מרכז , בשנים האחרונות. באופיו ומשתדל לתת מענה לתלמידים בעלי יכולות מגוונות

ל "לקראת שנה.  במדעים וביהדותו ערוץ העשרה לתלמידים מצטייניםלמידה לתלמידים המתקשים פתחנ

 פיילוט לבניית עתודה מדעית א משרד החינוך בחר בבית ספרנו להיות אחד ממובילי תוכנית"תשע

אנו מרגישים שמסלול מסוג זה יוכל לתת מענה רציני ונכון עבור קבוצת התלמידים , טכנולוגית בישראל

  .הזקוקה לכך

אמורה ללמוד את מקצועות המדעים והמתמטיקה בהעמקה רבה יותר מאשר שאר התלמידים , קבוצה זו

 בחטיבת הביניים היא להגיע לתיכון עם תשתית מטרת הלמידה המוגברת. וכן לקבל העשרה והרחבה

 מגמה הנדסית,  יחידות בפיסיקה5,  יחידות במתמטיקה5מתאימה ללימודי בגרות של תעודה הכוללת 

התוכנית מאתרת ומטפחת תלמידים ותלמידות . 90וממוצע ציונים מעל , ) מחשבים-אצלנו( יחידות 5ברמת 

דגש מיוחד . ושואפת לתת להם הזדמנות להצליח בתחומים אלה, טכנולוגי-בעלי  פוטנציאל הצטיינות מדעי

כמו כן מלווה התוכנית המדעית גם בשיח ערכי . ניתן בתוכנית על עידוד בנות להצטרפות למסלול למידה זה

 ...הניתן לקבוצה בצורה מסודרת

   ס יבנה"מנהלת ביה, שרה עברון

  

  

  :נר זכרון

  ל " גוסטה גייפמן ז-ילי  יום השנה לפטירתה של אמא נ–באב ' כב

  )ח"תש(ל " יום השנה לפטירתו של חברנו משה יואל ז–באב ' כו

   )ב"תשס(ל " יום השנה לפטירתו של בננו אמיתי יקותיאל ז–באב ' כו


