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       בהעלתךפרשת                                           

  שם מפורש
  

  כולם כבר הלכו אל ההר ומחכים
  ,בשקט רב מחכים, מחכים לראות

  גם הגמלים, שלא כמנהגם גם החמורים
  זה ציפור לא צייצהבשקט ה

  ,גם ילדים על כתפי אבותיהם
  והשקט רב מנשוא כמו לפני דבר

  נורא וגדול ואני עוד רציתי
  להספיק ולתלות את הכבסים

  לעשות זמן לעצמי לתקן ריחותי
  שלא ירעב, וחיממתי את החלב לתינוק

  ברגע הלא, שלא יבכה חלילה
  הציפיה. כמה זמן עד כלות, מתאים

  .תינוק מהשתתייבש הכביסה וה
  איש לא ידע

  עברה, כמו נשימתו של איש ישן, ואני ראיתי שרוח קלה
  בכבסים וניפחה כרסה
  של כותנתי ומפת השבת

  היתה מפרש לבן באמצע המדבר
  ויצאנו משם על התכלת

  הרחק למקום בו
  

  נפרוט רימונים ונאכל עסיסם
  למקום בו
  לאהבה

  .שם מפורש
  

 מסע איילהמתוך , כהן-חוה פנחס
  

  דובי גינזכרג: פרשת השבועשעור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 דורית רידר–תורנית מרפאה השבת 

  ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  4.36  טלית/זמן תפילין   19.26  הדלקת נרות

  9.09  ש"סוף זמן ק  19.35'        ב14.00'    אמנחה

   19.48←19.46  שקיעה    ערבית  

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

       8.30   'שחרית ב

  19.35  וערבית מנחה  11.30   קידוש

  20.07  צאת הכוכבים  17.10,  13.30              מנחה 

  20.10  ערבית  17.30   'דור לדור'לימוד 

      18.00   שיעור גילי זיוון

  7.30  שחרית נוער   20.23   צאת השבת
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 מעשה המנורה כמשל למעשה המצוות

  

 פרק במדבר(ה למשה על מעשה הדלקת המנורה בידי אהרון הכהן "פרשת השבוע פותחת בדבריו של הקב

   ):ג-פסוקים א, ח

 ְּפֵני מּול ֶאל ַהֵּנרֹת ֶאת ְּבַהֲעלְֹתךָ  ֵאָליו ְוָאַמְרָּת  ַאֲהרֹן ֶאל ַּדֵּבר :ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל 'ה ַוְיַדֵּבר

 ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ֵנרֶֹתיהָ  ֶהֱעָלה ַהְּמנֹוָרה ְּפֵני מּול ֶאל ַאֲהרֹן ֵּכן ַוַּיַעׂש: ַהֵּנרֹות ִׁשְבַעת ָיִאירּו ָרהַהְּמנֹו

  :מֶֹׁשה ֶאת 'ה

כשנתבונן ונבחן את מצוות הדלקת המנורה במשכן ובמקדש כחלק מהציווי הכללי של בנין המשכן והכלים 

) ההיכל וקודש הקדשים(הבית כולל שני חדרים . ית מגורים סטנדרטי בנוי כבשהמשכןנגלה , הנוספים בו

 ומהצלע ,מהצלע הדרומיתבחלל החדר הראשון נמצא את המנורה המאירה לה . עם חצר גדולה לפניו

נועד להעמיד בו את ארון הברית ועליו הכפורת עם שני , הנחבא, החדר הפנימי.  שולחן עם לחם-הצפונית 

שניתן לדמותו לחדר השינה הממוקם בדרך כלל באחד מחדריו הפנימיים של , ונקבהבדמות זכר , הכרובים

הרי כל , זאת ועוד? ה זקוק לבית מעשה בשר ודם על מנת לשכון בו"האם הקב,  וכאן הבן שואל.הבית

  ? מאמציו ומעשיו של האדם לא יוכלו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של בורא העולם

   ):ח, טו פרשה רבה במדבר( דרש הבא תשובה לדברים נוכל למצוא במ

 ַּכֲחֵׁשיָכה ָיִאיר ַּכּיֹום ְוַלְיָלה ִמֶּמךָ  ַיְחִׁשיְך  לֹא חֶֹׁשְך  םּגַ ' :)יב, קלט תהלים(ה שאמר הכתוב ז

 :המלך לו אמר .אוהב לו שהיה למלך,  הדבר דומהלמה ?'בהעלותך' אומר ולנו' ָּכאֹוָרה

 של מנורה ,הדיוט של טהימ והתקין אוהבו ךהל .לי ותקן לך ...סועד אני שאצלך תדע

 של מנורה ומיכן מיכן סיבבו ,שמשין עמו באו המלך שבא כיון .הדיוט של ושלחן הדיוט

 לו שהתקין מה כל את והטמין התבייש הכבוד כל את אוהבו שראה כיון ,לפניו זהב

 התקנת לא למה ,סועד אני שאצלך לך אמרתי לא :המלך ולמר א .הדיוטות הכל שהיה

 כל והטמנתי ונתביישתי עמך שבא הזה הכבוד כל את ראיתי :אוהבו לו אמר ?כלום לי

 כלי כל את פוסל שאני ,חייך :המלך לו אמר .הדיוטות כלי שהיו ,לך שהתקנתי מה

   .בשלך אלא משתמש איני אהבתך ובשביל שהבאתי

 התקינו: לישראל אמר והוא 'שרא עמיה ונהורא') ב דניאל(' שנא אורה כולו ה"הקב וכן

 שמות /שם ('בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו') כה שמות (שם כתיב מה !ונרות מנורה לי

  ...שכינה באת שעשו כיון 'טהור זהב מנורת ועשית'/) ה"כ

  

אבל המלך , המדרש מתאר כיצד אוהבו של המלך מטמין את החפצים שהכין לכבודו של המלך הבא לבקרו

מכיוון שהעיקר מבחינתו של המלך הוא המפגש עם ? מדוע. שה ידי אוהבוחפץ דוקא במעשיו הפשוטים מע

יוצר 'שהרי הוא , ה איננו זקוק לאור המנורה"פשוט וברור שהקב. אוהבו והקשר העמוק הקיים ביניהם

הוא איננו מגיע כדי להשתמש בבית ובכלים שהכנו . ה היא לשהות ולהיות עימנו"מטרתו של הקב. 'אור

על פי רעיון זה נוכל לומר שפירושה . 'תירוץ'המשכן וכליו הם רק . מעוניין בעצם המפגשאלא הוא , עבורו

מטרתם של כל מעשי . הוא מלשון צוות וחיבור, )'ציווי'מלבד במשמעות הפשוטה של (' מצוה'של המילה 

, אלא להתחבר אליו ולהיות איתו בקשר מתמיד, המצוות לא נועדו על מנת לשרת את הבורא ולשמשו

  .צוותאב

 

  הרב ארי–שבת שלום 
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 זה היה השבוע

  

בארגונה של ועדת ,  לכבוד יום ירושלים, הסמוך לירושלים,ביום חמישי התקיים טיול לנחל חלילים

ואכן חמי וועדת . 89מגיל שנה ועד : שני אוטובוסים יצאו עמוסים במשתתפים בפריסה רב גילאית. תרבות

מדריכות נמרצות , יקור במערותב, הליכה נוחה,  נוף יפהובו היה טיול –תרבות לא הכזיבו גם הפעם 

 בעזרת צוות –שהכין עבורנו ,  בסוף הטיול פגשנו במיודענו נתנאל לנדאו–ולקינוח , ו את הילדיםלשהפעי

  !תודה רבה לחמי ולמשתתפים על הרוח הטובה.  פיתות ותה חם שהיו בדיוק במקום-  מיומן

  

בבית משפחת שנון . הכנסת-ון לביתביום ראשון חגגנו את הכנסת ספר התורה החדש שכתב אליהוא שנ

 לשנה( ולאחר מכן ליווה הקהל הקדוש את הספר אל משכנו, נכתבו האותיות האחרונות בספר התורה

עוטה מעיל מקסים וצבעוני , שנכתב להנצחת יקירי משפחת שנון, הספר.  בתופים ובמחולות)הקרובה

בהמשך הערב .  אתיופיתמשפחה ורקמה, ל" בעקבות נושא שהציעה חברה של שרה זמשה אש עיצבש

הטקס כולו .  הסופר של עגנון ומפי רב האולפנה בערדגדתא אודות –התקיימו שיעורים מפי הרב בני לאו 

  . היה מכובד ומרגש עד מאד

  

, הנות משיעורים מחכימים של מיטב אנשינויכרגיל ניתן היה ל. גם חג השבועות עבר בהתרוממות הרוח

: ובאופי הקהל, בצורת הלימוד,  בתכנים–הלימוד היה מגוון מאד  ".עשרת הדברות"והפעם בנושא 

ומי שהעדיף חברותא קיבל , מי שרצה זכה בשיעור פרונטלי, צעירים וילדים, התקיימו שיעורים למבוגרים

  . קישוטים שתרמו לאוירה החגיגית, ק ובשיבוליםהכנסת היה מקושט ביר-בית. גם הוא את מבוקשו

  !ולכל מי שתרם לשמחת החג, ועדת דתלו, תודה למרצים

  

  !מזל טוב

  !המטפלת המיתולוגית של אתו לוין מתחתנת, ו'מנג

  . היא שלחה הזמנה לחתונתה לכל חברי קיבוץ סעד

  :ובה נכתב בעברית, גבי לוח המודעות-ההזמנה נתלתה על

  ..."חשבון החבר- הנסיעה על. ו בסרילנקה'חתונתה של מנגאתם מוזמנים ל"

  

  

  

  

  מזל טוב

  ליוכבד גולד

  ולכל המשפחה

  להולדת הנין

  בן לרן וסמדר איזנר

  נכד לנעמי איזנר

 

  מזל טוב

  להילה וניצן ברביץ

  ולכל המשפחה

   אשכרלהולדת הבת

  מזל טוב

  לאילנה ומוישלה גינזברג

  לציפורה גינזברג

  ולכל המשפחה

   הנינה– הנכדה הולדתל

 .בת לרועי ונטלי גינזברג
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 בעקבות משפחתי
  

, גרמניה ב ביקור גומלין על ) בה משתתפים גם דני לזר וחגית רפל,"אשכול"מקהלת  (כשהתחילו לדבר במקהלה שלי

  . לבקר בעיר הולדתו של אבי וכל משפחתו, מאז ימי ילדותישקיים ,ניצת בי רצון עמוק

  ?מה היה שם? איך הם חיו שם, דעת איפה זהתמיד רציתי ל,  מנהיים שם העירן שבמשפחה שמעתי הרבה פעמים אתוכיו

  .והתחלתי לתכנן תוכנית

  

  .לא איזה דמיון ילדות שליהיא  הצצתי במפה כדבר ראשון לוודא שאכן העיר הזו ,הכל היה לוטה בערפל

  . הזמןשהגיעזקה אותי יועובדה זו ח, בשלב שני גיליתי שיש קהילה יהודית במנהיים

  .ועדיין היה נראה לי הכל בלתי הגיוני ונשארתי בספק גדול, הקהילה היהודית שםהתחלתי להתכתב עם המזכירה של 

  

: סק עם הרבה פרטים על משפחת סימוןדימשם נשלח אלי ,  שאחרי זמן רב והרבה סבלנות,מהקהילה הגעתי לארכיון

 של העיר שעליה מפהו,  צילומים מבית הקברות,צילומי משפחה,  תמונות מפעם מלפני המלחמה,צילומים של תעודות

  .מסומנים בדיוק ציוני הרחובות שבהם התגוררו המשפחות

  

  .כדי שלא אבזבז זמן על חיפושים, בד בבד ניסיתי למצוא מישהו שיוכל להדריך אותי שם

  . שונים למצוא והדבר נתקל בקשיים ובעצם הבנתי שאני הולכת לעשות את הסיור שם לבדתניסיונוהיו 

, מצאה מישהו שמוכןש בו היא מבשרת לי מייל מהמזכירה של הקהילה הגיע לפתע ... זהבכל זאת החלטתי לעשות את

  .זה היה יום מאד מרגש עבורי. היא תמסור לי את הטלפון ואת שמוו

  .חייב להיות קשר, שצריך לדבר עם צבוק רידרנורה  נדלקה ליומיד , שמו של האדם היה צבי  רידר 

  

והתוכנית התחילה לקרום עור ,  שגדל בארץ ולכן ידעתי שנוכל גם לדבר בעברית,ובכן זה בן דוד של אביו של צבוק

  .וגידים

 היתה מכולת סמוך לחנות של אביו של  של צבי המדובר ידע להגיד לי שלאביומידהוא , כשספרתי את הדבר לטוביה

  . ובטוח שהוא זוכר את משפחתו של טוביהיו מיודדים מאדה שהוריהם, טוביה בירושלים

  .הם באו מאותה עיר,  משפחת רידר הייתה מיודדת עם סבתי ממנהיים...אהוהל

  . שיחות  והכל התגבש למעשה,צבי ואני, הלנויכך שמכל הצדדים פתאום נעטפתי וכבר נ

  

  ושם חיכה לי אדם עם כלב קטן ולבן. ובכן נסעתי למנהיים שנמצאת במערב גרמניה קרוב לגבול צרפת

     ). זה היה הסימן ( 

זה .  אנחנו מגלים שכתובת המלון היא בדיוק הכתובת של ביתם של משפחת סימון, בצאתי.מיד נסענו למלון ו,יהגעת

  .על חורבות הבית נבנה המלון, היה רגע מהמם

  

בבית הקברות מצאנו את שלושת הקברים של משפחתי , מצאנו את כל הכתובות, אני עם כל הממצאים מהארכיון בידי

  .ן כך שקל מאד למצואהכל נקי מסודר ומסומ

והמון יוצאי רוסיה גם כן , בדרך כלל נישואים לגוי, כמו ברוב ערי גרמניה נמצאים יהודים מתבוללים, במנהיים

  .שקבלו הטבות רבות מגרמניה, מתבוללים

  .שבודאי ילדי סימון רכבו על אופניים לאורכו ובטוח ששחו בו, שם זורם לו ביופי עצום נהר הריין

. והשלחן עליו למד וכתב,  שם עדיין קיים בית הכנסת שלו .י" עירו של רש-או וורמיזא , קרוב מאד שוכנת העיר וורמס

  .כל רחוב היהודים נשמר ומשמש אתר ביקוריםו, עתיק ההמקוה גם 
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אזור .  בצרפת שטרסבורג קרובה מאד לגרמניה ושוכנת כבר.והוריה,  לפני נישואיההגעתי גם לשטרסבורג עירם של סבתי

  .שלמזלם לא נהרסו במלחמה, עם גידולי ענבי היין והערים שנשתמרו מאז ומקדם, הירוק, אלזס היפה

ונראה שמסורת התפילה , אנשים שלא התחברו לרפורמים, ודוקסי של הזרם האורתת כנסתיסד ביי  של סבתא אביה

  .ת את תרומתו שם מצאתי את תמונתו המציינ .וכך עד היום, שלהם דמתה מאד לשלנו

  .מזכיר מאד מה שקורה בארץ, וכל אחד מוצא את מה שמתאים לו, יניםינ מ23בשטרסבורג 

  . ולא מבינים אף מילה, כל מילההרבה יהודים שמתפללים

  .לרובם בנים בארץ והם קשורים מאד למה שקורה בישראל

  .והם נפלו במלחמות ישראל, זו שלטי זכרון לשני חיילים שהוריהם גרים בעיר בבית הכנסת בו התפללתייש 

  

היהודים והריק  ומפעלי הנצחה מרשימים ביותר לזכר ןזיכרופגשתי באתרי , עם המקהלה ואחריה בעצמי,בכל סיורי

  .לעזור בצורה נעימה ביותר, בלב חפץ, ם שמוכניםיצעירים פתוחים ולבביפגשתי . םבהילקחשהשאירו 

השיחות שהיו לנו התברר שבגרמניה אחוזי האנטישמיות הנמוכים  באחת(תחושה שאכן יש גרמניה אחרת נשארתי ב

  ). ביותר מכל אירופה והעולם

  

  .מרתק ומילא אותי סיפוק רבובמחוזות משפחתי היה לי מעניין ו  בברלין                                 הביקור

 .חנהלה אלברט                                                                                                                 

  

 
  

 מועדון  הסרט  הטוב
  

 , מועדון הסרט הטוב  ממשיך  בפעילותו

  ". תעביר את זה הלאה"והפעם  הסרט 

 . 17.30בשעה , סיוון'  יב, 14.6, יום  שלישי: המועד 

 .מועדון לחבר: המקום 

 :והרי פרטים על הסרט
  

  
  

עליו לחשוב על משהו שיכול לשנות . מקבל משימה מעניינת בשיעור בבית הספר) ואל אוסמנט'ג(קיני הצעיר 'קטרבור מ

  .את העולם וללכת וליישם את הרעיון

אנשים פשוט צריכים להעביר אותה הלאה ולעשות טובה לשלושה , טרבור הוגה את הרעיון שבמקום להחזיר טובה

 גם את חייו וחיי האנשים הקרובים אליו וגם את חייהם של אנשים רבים הרעיון המהפכני משנה. אנשים חדשים

  .סרט מרגש...שטרבור לא מכיר כלל

   דקות122.  דרמה: אנר' ז2000: ואל אוסמנט שנה'הלי ג, הלן האנט, קווין ספייסי: שחקנים

  

 ,כל הציבור מוזמן                    

                    עדנה  ונורית 
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 וכמובן חגית יאסו - " 9כוכב נולד "
  

לשנות קצת , היא סתם תכנית ריאליטי" כוכב נולד"אני מציעה לכל מי שאוהב זמר ישראלי אבל מרגיש ש

יש גם תכנית  (21:00ביום רביעי ובמוצאי שבת בשעה " כוכב נולד"את דעתו ובכל זאת לצפות בתכניות של 

  !).בלי התחשבות בדתיים, ביום ששי

  ?את למהוכל ז

וכך מתוודע , שירים ישראלים ישנים יחד עם חדשים. ראשית זו תכנית שמעלה שירים ישראלים על הבמה

  .המושרים בידי זמרים טובים,  לשירים ישראלים טובים,שרובו צופה בתכנית זאת, הנוער שלנו

רבית בני דורי שנוצרו בשנים האחרונות ומ, זאת ההזדמנות שלנו להכיר שירים ישראלים חדשים וטובים

  לא מכירים אותם

יות שהוציאו מתוכן כדוגמת הלהקות הצבא, היא תכנית שמעלה זמרים חדשים" כוכב נולד "–ושנית 

המתחרים . ימשיכו לשיר, גם אלה שלא יזכו, סביר להניח שמרבית הזמרים בתכנית. זמרים ושחקנים

ביחד עם התזמורת שמלווה , שלהםבתכנית זאת הם זמרים טובים ופשוט תענוג לשמוע את הביצועים 

  .אותם

שהולכת ונכנסת כנראה לשלישיה , המטפלת של נכדי אמיתי,  חגית יאסו משדרות–אבל הכי חשוב 

  .תענוג לראות אותה וכמובן כיף לפרגן לה, תענוג להאזין לה". כוכב נולד"הראשונה של 

) ינת התגובה שלהםילפעמים דווקא מענ(תתעלמו מהשופטים , למו מהקשקושים של צביקה הדרתתע

  .ותתרכזו בשירים הישראלים הנפלאים ובביצועים המצויינים של המתחרים

  !כדאי לכם

 .דרורה רוזנמן

 

שני : תזכורת י13.6.11ביום  סיוון"  של, א  הרצאתה    תתקיים 

גלאור הקשיש, אורית  רווחת  בתנועה על    הקבוצית 

לחבר18:00בשעה  במועדון   .  

  

 ביטוח כל הסיכונים

  .1.7.11- הביטוח השנתי מתחדש ב 

  . 200$שערכם מעל , כלי נגינה וכדומה, מחשבים ניידים, תכשיטים, מכשירי שמיעה, מצלמות: מומלץ  לבטח רכוש

  .  הביטוח חל רק על נזקים שנגרמו בארץ

  !כאשר האופניים נעוליםורק ,  הביטוח מכסה גניבה בלבד–אופניים 

 מוזמנים לפנות אלי –או לבטל ביטוח שהיה קיים בשנה החולפת , חברים המעונינים לבטח חפצים נוספים

  .בהקדם

  . יש פיצוי מוגבל– במידה והיתה פריצה לבית ונגנבו מכשירים שונים ותכשיטים –ביטוח ציוד ביתי 

  ! מומלץ לבטח תכשיטים יקרים! מומלץ לנעול דלתות.  אין פיצוי–במקרה של גניבה 

 

  שמחה בלס–לשרותכם 
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 מה חדש במעוז מול עזה
  

  :הקדמה

תוך מגמה שעניין זה  ,לאחרונה חלו מספר התפתחויות במעוז ואני מוצא לנכון לשתף אתכם בפעילות זאת

  .משפחתך למעוזאת בני תך או ויביא גם א

  קשר עם שימור אתרים

 ,לקת החינוךולכן בעזרת מח,  העבר לצעיריםילקרב את את אירוע, המועצה לשימור אתרים שמה לה כיעד 

  :לקחה על עצמה מספר משימות

  .מפגש חודשי של מפעילי האתרים כדי ליצור קשרים ולקדם פעילויות) א

פעילות שעד  , להעברת כספים ממשרד הביטחון עבור ביקורי חיילים'צינור' המועצה לשימור משמשת) ב

דירה מס הלשימור אתרים המועצה, בעקבות ההחלטה.  כי לא הובהרה דרך התשלום,לאחרונה לא ביצענו

  .את ביקורי החיילים

כתוצאה מדרך , עצמאותה בחג למעוזמנה את הכניסות ימ המועצה לאחרונה: מימון אירועים מיוחדים) ג

  . מבקרים שונים250עצמאות למעלה מהזו ביקרו בחג 

אום והתחלנו בת, במסגרת שדרוג זה יצרנו קשר עם מחלקת חינוך של חטיבת גולני שנמצאת באזור 

  .ביקורים

  לקראת בר מצווה

 ,לצורך הכרת ראשית הישוב,להיעזר בפעילות במעוז, בתקופה האחרונה בחרו מספר הורים ובניהם

ם יאנחנו משקיע.  מצווה-מצווה או בתה -בראו ישתתף בהדרכה של משפחתו ביום ולאפשר שהבן ידריך 

סיון למדנו שההשקעה הרבה ימהנ. יפהמצווה פועל מאוד הכ הילד בבר "ואח,ילדהרבה בהכנת המשפחה וה

  . ולאן שורשיה מגיעים,סעד מורשת  בהטמעת ובעיקר ,עוזרת לבן ולמשפחתו הן באירוע 

 אתכם לפעילות מעין זאת נים  מזמיחנואנ:  של סעד ואף נכדי וניני בארות יצחק ותקומההורים וילדים

  ! זה שווה- תנסו ,

  ל"ביקורי משלחות מחו

ים  משרדים אחרים עורכאך גם, ממשרד הביטחון בעיקר ,ל" אורחים מחומעניין' זה ענושא החיים בעוטף

לאחר שהמשלחות ו ,אנחנו שמחים לארח אותם. כ קבוצות קטנות"בד, אצלנו בסעד ביקורים שונים

  . ביותראנחנו מקבלים התרשמות חיובית, מסיימות את הביקורקטנות ה

  :בית הכנסת שלנו

במהלך הביקור המטיילים שומעים על . נו מעניין מאוד את המבקריםגם בית הכנסת האומנותי של

כמובן שגם אופי הקהילה המיוחד . מבנה בית כנסת ועוד, ארון הקודש, עזרת נשים ועיטוריה, הפסיפסים

  .שלנו עולה בביקור

כן הוא - אנחנו משתדלים שאת הביקור בבית הכנסת ילווה הנסי שרבים מהעיצובים הם מעשה ידיו ועל

  .עושה פעולה יפה בהדרכה ואף מיודעתנו שרה רבלין חזרה להשתלב בהדרכה בבית הכנסת

  מדריכים

במעוז התווספו מספר מדריכים שעוזרים לנו להפעיל את המעוז   והמסורהלמערכת ההדרכה הותיקה

חשוב לנו לעבות את מערך ההדרכה , מאחר שהמעוז אינו פתוח ברציפות. וההתרשמות מהדרכתם טובה

חברים או צעירים . יפה לראות שרבים מהמדריכים הם בני סעד.  שתמיד נוכל למצוא מדריך זמיןכדי

אתם מוזמנים . ולאחר השתלמות קצרה יוכלו להשתלב, שמוצאים עניין בנושא מוזמנים לפנות אלי

  .או אצלי, סנדי , להתעניין אצל עפרה גולדברג

  



 - 8 -

  :  אחזקה

כאשר יש לו גב טוב ממערכת גן , בהתמדה ובמסירות', דה רעולת האחזקה השוטפת עושה יהואת עיקר פ

  .המועצה האזורית  אחראית על הגינון מסביב. הנוי של סעד לנושא ההשקיה

  תכניות לעתיד

אנחנו חושבים שהגיע זמן לשדרג אותו ,למרות שהסרט הוא טוב ומעביר הרבה ידע : סרט אור קולי

צל את הרצף הרב דורי כדי להעביר את מסר ההתיישבות כאשר ניתן עדיין לנ,ולהתאים אותו לתקופתנו

  .והיאחזות בסעד מימי בראשית טרום מלחמת השחרור ועד ימינו

ואנחנו מעוניינים להגביר , הביקור על הגג והתצפית סביב חשובים למבקרים:  משקפת גדולה לגג המעוז

  .ואף לכיוון מערב, את יכולת התצפית מאשקלון ועד לכיוון נחל עוז

יש לנו חקלאות . היום מעניין את הציבור הרחב נושא החקלאות והחיים בפריפריה: יירות חקלאיתת

  .מתקדמת וצריך לראות איך אנחנו מגיעים לנישה זאת בזהירות ובהתמדה

 - אם יש חבר או תושב שיכול לעזור בגיוס ,לפעולות אלו דרוש מימון לא קטן ואנחנו מנסים לגייס אותו 

  .נשמח

  נים לבוא להתרשם ולהביא את בני משפחתכםואתם מוזמ

 בברכה

 בני גינזברג
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 משולחנו של מנהל הקהילה
  

  ? מי היה מאמין

רק , עד לפני חודשיים חשבנו שצומת בארי תהפוך לכיכר ותאפשר כניסה ישירה לבית הספר החדש

  . עוד חזון של שנים למועד–קרי , לכשיגמרו לטחון כל גלגלי הבירוקרטיה

חלטות להבנה שיש למצוא הביאה את מקבלי הה, המציאות המטורפת בה אנו חיים בצל איומי ירי הטילים

ראש המועצה קידם מהלכים . פיתרון מיידי שיאפשר את בטחון התלמידים המגיעים מידי יום לסעד

והצליח לגרום לכך שבתוך כחמישה שבועות יצא מכרז קבלנים על בניית , ץ"במשרד התחבורה ובמע

יכון הבטיחותי של צומת כיכר זו תאפשר גם להוריד את רמת הס. כאן ועכשיו, במילים אחרות. הכיכר

  . בארי

  

  חומת מגן

הכותרת בעיתון הייתה רק  זו -לא להיבהל". ירי טילים מעזהלהגנה מפני קיבוץ סעד יוקף בחומת בטון "

יש מקום שכולנו נבין על ,  והעניין התקשורתי שסבב את הנושא,אז אחרי כל הכתבות. השבוע" המודיע"

  .מה ולמה

. שית לבית הספר תהיה דרך כיכר בארי שבנייתה תחל בחודשים הקרובים שהכניסה הראלעילכבר אמרנו 

, כדי למנוע את חשיפת האוטובוסים הנכנסים ויוצאים מסעד, במהלך שנת הלימודים הקרובה, בינתיים

  -סוכם  במשרד הביטחון לפעול במתווה זמני בין כמה שלבים,  לעינו הרצחנית של החמאס

מי שרוצה (  ולא מתוכננת שום חומה נוספת-  מחסה זה כבר הוקם.סהמסתור מול הכני/הקמת מחסה.  א

 ).  מוזמן להציע-להציע איך להפוך את המונומנט המחריד הזה למשהו קצת יותר מזמין ונחמד
, דרך הכביש המקיף את השכונהמהשער יהיה -ב"מעבר האוטובוסים לבית הספר בשנת הלימודים תשע.  ב

לכיוון צומת הפנימי  ויציאה שמאלה על הכביש ,חממה, ם לבית הקברותומש, בואכה שער השדות, סייפן

ולא , לא יתיש את נפשם הענוגה של ילדינו, יומי זה-שנתיעל מנת שטיול . בארי  עד לבית  הספר החדש

העוקף החליט משרד הביטחון לסלול מחדש את קטע הכביש , יכביד על נהגי האוטובוס יתר על המידה

  . ושיפור הסיבובים,  כולל מעבירי מים,לאורך הגדר, דו מסלולי,  חדשכבישכ, לבית הספרמסייפן  ואילך עד 

הגדר , במילים אחרות. כמו כן השתכנע משרד הביטחון להכניס את בית הספר החדש לתוך גדר סעד. ג

  . כולל כביש ותאורה. ועד לשער החממה, תקיף את בית הספר החדש החל מפינת משק החי

בעצים , החל ממפלסים ועד לכיכר סעד, 232 תקודם נטיעת הייעור הביטחוני על כביש במקביל לכך. ד

  .ניתן יהיה בהמשך להסיר את הבטון, אנו מקווים שעם גידול העצים. גדולים יחסית שיתנו הסתרה לכביש

  

  .  שהביצוע של כל העסק הזה  יהיה זריז כמו ההחלטות- מה שנותר עכשיו לקוות

  

  . מתחמם-בית חם

 24סוכם על . יורק על מנת לראיין את חברי הגרעין שלנו- טסה לניו, ר"רכזת צוות גרעין צב, רונית ברט

-כזכור שאר אנשי הצוות. ה שכבר בארץ' חבר4-8ובנוסף להם , חניכים שיגיעו לכאן באמצע אוגוסט

  . ולירן יניב, דניאלה

ה 'קווים שיהיה באמת בית חם לחברואנחנו מ, )בית קסם לשעבר(בשעה טובה התחלנו את שיפוץ הבית 

  . הציונים האלה
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  !כאן בונים, כיף

ובעיקר , התחלנו לעסוק בתקנון קליטה מחודש, במסגרת ההכנות ליצירת תשתית קליטה לחברות בקיבוץ

, אופי הבנייה,  מגדיר את שטח הבתים שייבנו בידי החברים החדשיםזהתקנון . בתקנון בנייה מחודש

עם האדריכל ערן מבל , העוסק במלאכה" אופק חדש"לצוות . שטח הנוי הציבורי ועוד, הגימורים השונים

וצרכים , מחשבות צעירות לענות היבצד  הרצון ל, ברור שצריך לנסות ולשמור על אופייה היחודי של סעד

במוצאי שבת זו  נקיים מפגש משפחות צעירות החושבות על אופציית בנייה עתידית . של משפחות צעירות

  . שיש לכל אחד בראש" חלומות"ועל מנת לשמוע על ה, על מנת לשתף, סעדב

  

  -חילופי נשי

ה 'חייצ.  והוחלפה על ידי רננה יערי- ה לסיים את עבודתה במועדון לחבר'בקשה חייצ, כפי שכבר פורסם

מתוך רצון לתת את השרות , במסירות ובאכפתיות, השקעה מרובה. והמועדון אלו כמעט מילים נרדפות

אלא , ולא עוד. כך ניתן לסכם את התקופה - לאורך שנים, ולציבור כולו, טוב ביותר לחברים ולוועדותה

על מנת להכניס קצת כסף , ה קבלה על עצמה להעמיד את המועדון לכינוסים וימי עיון מבחוץ'שחייצ

תודה גדולה  –ה 'חייצ- נאמר לך-בשם כל ציבור הנהנים. ואכן עלות הפעלת המועדון ירדה פלאים, לתקציבו

ה תמשיך בזמנה 'חייצ. כפי שהיינו רגילים, נאחל לרננה שתצליח לתפעל את המועדון ולשומרו. ועמוקה

  . לחברי סעד" סיפור אישי"הפנוי  עם פרוייקט הראיונות של 

  

  .… שניות על60

על , רפסתלתלייה במ,  בכלבו יגיעו בקרוב שקיות לכידה מיוחדות של זבובים-  התמודדות בבית- זבובים

  .   יעילות למשך שלושה שבועות .…העץ הקרוב וכדומה

.  על קירות חיצוניים וכדומה, לרסס על רצפת המרפסת- יש  תכשיר ריסוס בכלבו- למי שפחות ירוק וצמחוני

  . אפשר לשבת בחוץ. תוצאות מדהימות, קניתי, לא האמנתי. לשאול את נגהיש 

   .   22:00- ל19:00 בין - למשך שעתיים ' ה- אימים –אחת לשבוע : תזכורת -השקאת גינות

  

 שבת שלום                  

 עפר שלומי                    

    

  

  

  

  

  

  מזל טוב 

  לרחל סימון

  ולכל המשפחה

  להולדת הנינה

  בת לענב ומיכאל סימון

  .נכדה לאיימי ויגאל סימון

 


