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 כי תצא פרשת                                                        

                                                           חצי לוג ושתהבשר  (מנה גדושה) רבי שמעון וכי מפני שאכל תרטימראמר  -בן סורר ומורה "

                                                        ?ואמו מוציאין אותו לסקלו אביו, יין

 .ולא עתיד להיות ,אלא לא היה

 ".קבל שכרדרוש ו -? ולמה נכתב 

 
 תפקיד ההורים לדאוג לחינוך הילד . לילדיותר מאשר  להוריםלדעתו מכוונת פרשה זו 

 .שירסנו את תאוות הפרא שלו בעודו קטן

 
 על הבן להרגיש בידו. סלחנות יתרה וותרנות שלא במקומה עלולות להתנקם בגורל הילד

 .הוריםולטובת ה, לטובתו הוא, של אביו התקיפה אבל גם, הטובה

 "(ארזי. א-ממעיין האגדה: "מתוך)                                      

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

 

 דובי גינזברג  – רשת השבועפ
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 /33:1 מנחה וערבית //:31 "ור לדורמד"לימוד 

 שקיעה 31:00 הרב ארי-שיעור

 /3:/0 ערבית 39:00 צאת השבת

 

 

  דורית רידר :אחות תורנית
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 מצוות שבין אדם לעצמוהעל 
 

ים א" ֶאְפרחִּ ֵאם רֶבֶצת ַעל הָּ ים ְוהָּ ים או ֵביצִּ ָאֶרץ ֶאְפרחִּ ל ֵעץ או ַעל הָּ ֶניָך ַבֶדֶרְך ְבכָּ ּפור ְלפָּ ֵרא ַקן צִּ קָּ י יִּ ים כִּ ו ַעל ַהֵביצִּ

ים נִּ ֵאם ַעל ַהבָּ ַקח הָּ ַקח :לא תִּ ים תִּ נִּ ֵאם ְוֶאת ַהבָּ ְך ְלַמַען יִּ  ַשֵלַח ְתַשַלח ֶאת הָּ יםלָּ ְך ְוַהֲאַרְכתָּ יָּמִּ                                    "יַטב לָּ

 (ז-ופסוקים , ב"דברים כ)

 
שכרה נקוב , ממצוות אחרותאשר להבדיל , ג מצוות"היא אחת מתרי" כי תצא"מצווה זו המופיעה בפרשת 

  ."למען ייטב לך והארכת ימים": במפורש

 ? כה מפורט הוא שדווקא אצלה התגמול ,הנדירה והמוזרה, "שילוח הקן"מצוות  מהו כוחה של: השאלה נשאלת

 שזכתה בכבוד זההנוספת  'מצוות העשה' נציין ש. למעט שתיים ,כלל ןשכרלא מצויין  'העשה מצוות'מרבית ל

                       . גיוןימסתדר היטב עם הה, המודגש 'התגמול' כאן. "כיבוד אב ואם"היא מצוות , ושכרה מופיע בצדה

אחר כבוד בין עשרת  היושבת, המחברת בין מצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו מדובר במצווה הראשונה

ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך": די יום ביומונוגעת כמעט לכל אחת ואחד מאתנו מו הדיברות בֵּ ן , כַּ עַּ ֶמיָךְלמַּ כּון יָּ  ."..ַיֲארִּ

הקושי יהיה חזק  ,התורה מעלימה באופן מכוון את שכרן מעינינוולכן  כלל האומר שכל המצוות שוותלאור ה

                ,ששכרה נקוב במפורש החמורה שבחמורות – 'כיבוד אב ואם'מצוות ש את העובדה לקבלכיצד ניתן  .יותר

של הנקוב שכרה לאלא ש, לא זו בלבד .הקלה שבקלות -שנראית לכאורה  'ילוח הקןש'למצוות  שווה בערכה

 ..."למען ייטב לך" :נוסף הבונוס 'שילוח הקן'מצוות 

 ".תן לו טעם -וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם " :להתבונן במשפטי התורה ם"הרמב נאמץ את המלצת

. יערבשדה או שבלדרכו ומגיע לשטח הפקר  פונה, ביתומ יוצא אדם: ת שילוח הקןומצוה לצייר בדמיוננו את ננס

הענף על , לגמרי במקרה והנה ,טרי ומזין מזוןתוקף אותו רעב ל ,לאחר צעידה ממושכת של כמה שעות או ימים

                     . יוחלבון מן החי בשלל צורות – יונה צחורה ומעליהן רובצת בתוך הקןביצים טריות  שלידו ממתינות לו

 תראה באבדן הביציםו תצטער כך שלא ,לוותר על היונה ולגרשה, להיאבק בבלוטות הרוק, ברגע זה עליו לעצור

                       .. ועד אז חביתה עסיסית להכין לו יוכל רק לאחר מכן .עם בן זוגה בקפדנות בקן שבנתה טיפחה אותן

התלבטויות מצפוניות ומוסריות וישביע !( רק הפעם) יחסוך מעצמו, שייהנה מהמצב שנוצר ,או . הלך התיאבון

  .באין רואה, מיד את רעבונו

 .לבד מול מצפונו, כאן האדם נמצא לבד מול עצמו

                             ."אדם לעצמוהבין ש" :ותסוג נוסף של מצו ומאגדת בתוכה מסמלת" שילוח הקן"ייתכן ומצוות 

בשטחים  כיצד לנהוג את ההחלטה הראויה לקבל האדםעל  בהם, יוצאי הדופןמקרים טיפוס למדובר כאן באב 

 .אלו שאינם כתובים בספר, כשהוא לבד האפורים

הבונוס בעולם , שנשגב מבינתנו לוקימעבר לשכר המצווה והחשבון הא ,"האדם לעצמובין "במצוות ש -? והשכר

 . "למען ייטב לך" - !פשוט טוב לו, עם החלטותיו מרגיש שלםכשהאדם  .באופן טבעי כנראה מגיע הזה

השקט הנפשי  .שאינה פחותה מתזונה בריאה או ספורט אריכות ימיםל נוספת זו סגולה הרי ,ואם יתמיד בכך

 ."והארכת ימים": יעניק לו

 יורם קימלמן

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%91#.D7.95
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 ירושלים נחמת

 
 אנחנו הרי. דברים כמה להוסיף כדאי, השבוע פרשת ובין ההפטרה בין הקשר על הדברים בהמשך

 ההפטרה בין קשר יש, אלא. כלל בדרך קשר הפרשה ובין ביניהן שאין, הנחמה הפטרות את כעת קוראים

 שאין לנו מזכירות ההפטרות. הדין יום ובין באב' ט החורבן יום בין התקופה כלומר. השנה לתקופת

 .העולם לתיקון ובתקוה להיטיב בכוונה, באופטימיות חיינו את להמשיך ויש, החורבן מן להתיאש

 
 חודש בראש השנה אבל. לשבוע משבוע בתקוה עֹוָלה סדרה האלה ההפטרות בסדרת רואים יש ואמנם

 היא אף. הרצף את לכאורה קוטעת אשר, "כסאי השמים" תהפטר, הסדרה מן שלא הפטרה קראנו לאלו

, נד פרק את בתהש להשלים לנו מאפשרת ואף, הנחמה סדרת בתוך קצת משתלבת ולכן, ישעיה מנבואות

 . נפרדות הפטרות לשתי חצוי אחרות שבשנים

 
 לאות משמעות יש ואולי] רוח-עצובת, עזובה, עניה, עקרה לאשה ירושלים את מדמים זה ובפרק

. אהלך מקום הרחיבי, צהלי, ָרני: לשמוח העיר את ומעודדים. ועוד[ ?האלה המילים כל של הראשונה

" חפץ-אבני"וב" אקדח-אבני"ב והולכת נבנית אשר, בימינו העיר על מדברת הזאת הנבואה שכל ואפשר

 לכו: "היום ירושלים תושבי של ולנדיבּות בשווקים לשפע אנחנו עדים. לעיר המתקרב כל לעיני הנראות

ברו  !"תטעם:  "ימינו ובלשון, "מחיר ובלוא כסף-בלוא. . .  ֶוֱאֹכלּו שִׁ

מודי בניך וכל: "מוזכרות הרבות הישיבות אף  בפסוק ניזכר ברחובות קבצנים רואים כאשר וכן." 'ה לִׁ

י בצדקה" ּכֹוָננִׁ  ".מֹעֶשק רחקי" מוזהרים העסקיםו החנויות בעלי ועוד, "תִׁ

 
 והוא, המערבי בכותל העין חדי רק שרואים דבר נזכיר, חודש ראש שבת הפטרת את והזכרנו והואיל

 בשינוי שם מופיע זה פסוק". ]תפרחנה כדשא ועצמותיכם לבכם וׂשׂש וראיתם: "האבן על החרות הפסוק

 ֵאילת המומָחה של דעתה לפי שנה מאות שבעו אלף אפילו או, שנה אלף לפני נכתב הנראה וככל, קטן

 :אותם הרואה כל לב את מרחיבים והדברים[ מזר

 

 

  

 

 

 

 

 

אאליהו  
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                         עדת ותיקים לקראת ערב חשיפה ומפגש עם ועדכון ושיתוף מו

 :+"06 אפ"מועצה ומרכז מחלקה לשירותים חברתיים בה

ומעלה עם המועצה  06-אנחנו רוצים לקיים מפגש של החברים בגילאי ה ,שנכתב בעלון לפני מספר שבתות פיכ

על הצרכים , חושבים על כל הפרטים הקטנים, עובדים על הכנתו של ערב זהבימים אלה אנחנו . "+06 אפ"ומרכז 

העבודה נעשית בשותפות יפה שלנו . על ההיבטים הטכניים והמקצועיים, השונים של שכבות האוכלוסייה השונות

 .עם צוות מרכז אפ וצוות המועצה

 .ומעלה 06מגיל  שכבות הגילאיםלכל דגיש שהערב מיועד ראשית נ .ובתוכןרצינו לשתף אתכם במטרות המפגש 

 .שיהיה רלוונטי למגוון הגילאים ולשלבים השונים בחיים כפי שתראו בהמשך ךהערב בנוי כ

 :עיקריות שתי מטרות למפגש

, ובתחום ההכנה לפרישה, בתחום הפנאי והתרבות. חדשים באזורנו-השירותים הישניםשלל הכרות עם  .1

  .ותעסוקה לאחר פרישה עצמה פרישהה

חיזוק הקשר והאמון ויצירת שותפות על מנת , במועצה ובמרכז אפ חיבור והכרות עם הנפשות הפועלות .2

  .ל"לשכלל ולדייק את העשייה בתחומים הנ

 :מבנה הערב

 .התכנסות וכיבוד קל  11:66

 .ברכות תומר רכטמן מנהל הקהילה ונוח אלמסי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים  11:26

 ".+06אפ "מצגת אינטראקטיבית בנושא גיל פרישה והצגת מרכז   11:41

 .והשירותים השונים" קהילה לדורות"הצגת פרוייקט 

 *:שולחנות עגולים בהנחיית נשות המקצוע  13:96

 .בהנחיית צוות קהילה לדורות – ותיקים למען ותיקים .1

 .בהנחיית צוות קהילה לדורות – פנאי ותרבות בגיל השלישי .2

 .+06 אפ"בהנחיית צוות מרכז  – בקיבוץ המתחדשהפרישה  .3

 ".+ 06 אפ"בהנחיית צוות מרכז  – תעסוקה לאחר הפרישה .4

 .דברי סיכום ותפילת ערבית 26:26

את הטופס . ד של ועדת ותיקים.על ידי מילוי טופס והחזרתו לת, ההרשמה לשולחנות עגולים מראש: שימו לב*

 תקבלו בתיבות דואר בימים הקרובים

 .בחדר אוכל ימין, 00:11-31:21בין השעות , בספטמבר 32 ,אלולבג "כ ,יתקיים ביום שלישיהערב 

 !!מצפים לנוכחות מרשימה .מעניין וחברתי, מחכה לכם ערב חוויתי

 .מחברי הוועדה או איתי דמוזמנים ליצור קשר עם אח –תהיה או בקשה , לכל שאלה

 חנה אדמנית
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 מהנעשה בקהילה

 
סוכם לצאת לתהליך לאיתור . התקיים דיון בהנהלת האגודה הקהילתית על התרבות ותפיסת התפקיד - תרבות

                         .מהלך שבוע הבא נפרסם את המכרז לריכוז התרבותב. ה לאתי וחמי שמסיימות בסוף שנה/המחליף

    מרגלית ריז -א"מוזמנים לפנות למשם להמליץ על מועמדים פוטנציאלים אלה המתעניינים בתפקיד או שרוצי

 .נוספים פרטיםלשמוע  ,יאלי או

 
יד י תחל בתפקרות. ש"הנהלת הקהילה בחרה ברותי לזר לתפקיד ניהול ברו .רווחה וגיל שלישי, בריאות -ש"ברו

 . נהלת בהתאם למבנה הארגוני החדשבמועד זה נצא עם פרסום להקמת המ  ! מאחלים לה בהצלחה -לאחר החגים

 

לקראת מתן צו התחלת אנו בשעה טובה חתמנו על הסכם פיתוח תשתיות עם המועצה ו -"ארץ הצבי"שכונת 

  .בפרויקט שמתעניינותבמקביל התקיים מפגש ראשוני עם משפחות . במהלך החודש עבודות לקבלן

 

. הפגיעות הינם לרכושלשמחתנו . ביום שלישי השבוע ארעה שריפה בביתם של יונתן ואורלי וידס -שריפהאירוע 

אסון גדול נמנע הודות לתושייה של בני המשפחה וזינוק מהיר של צוות הכבאות שלנו שהספיק להשתלט על 

ועלים לסייע אנחנו פ (!לא בכדי נבחרו לאנשי השנה) זה המקום להודות להם. השריפה עד להגעת מכבי אש

 .לסייעהתגייסו תודה לחברים ש. למשפחה בתהליך לשיקום ושיפוץ הבית וחזרה לשגרה

 
הצוות הגיש בשבוע שעבר את המלצותיו בדיון משותף שהתקיים במזכירות ביחד עם  -אורחות חיים תהליך

  . לינו לטובהעציבורי מיד בתום חגי תשרי הבאים ל את הדיון היחתנ, בהתבסס על המתווה שגובש .הנהלת קהילה

 תומר רכטמן

 

 

 

 
 הזמנה לקידוש

 "כי תצא"אנו מזמינים את הציבור לקידוש שייערך השבת פרשת 

 לרגל נישואיהם של דינה ושבתי ברודר

 .ניצן ועלמא –ולרגל הולדת שתי הנכדות  

 האוכלבאולם הכניסה לחדר  -לאחר המניין השני הקידוש ייערך  

 לכר -משפחות פרידמן 

 לסנדי ויעקב פרידמן ולכל המשפחה

 שבתי ברודרל "עב דינההבת מזל טוב לנישואי 

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 (מתוך תפילת ונתנה תוקף)  וקול דממה דקה ישמע ..ובשופר גדול יתקע

.                                                        במשעולי האזור ,שעות רבות וקילומטרים רבים, לרכוב עם הרב ארי על אופנינובשנים האחרונות אני זוכה 

                                                                                        .את גופו של הרב ואת אמונתו של השותףשל לח ה היאהמטרכש ,נעמה –יוזמת אשת הרב בהוא כולו  ,מיזם זה

 לפעמים), ודיוניםשיחות לנהל  מצליחיםנופלות המחיצות ואנחנו  ,לבושים בבגדי הרכיבה הצבעוניים כשאנו

נדחקים , מאידך "כבודה של תורההיזהרו ב" -ו ,מחד" והדרת פני זקן"כאשר מצוות   ,חופשיתבאווירה   ,(סוערים

  -השל קריירה הרבנית ב לפגיעה ללא חששו , "שלא לציטוט"והשקפות  דעותלבטא  יםחופשי ואנחנו הצידה

 .שלנו" מרא דאתרא"

לא , עד כה לצערי אך, "אציבורדטרחא "דיני לקראת חגי תשרי ניסיתי לשכנעו להקדיש שיעור לטובת חידוד 

 לוקח בחשבוןאף שאני , החלטתי לשים את נפשי בכפי ולנסות להעלות נושא רגיש זה בכוחות עצמי         .נעניתי

 . נצא לדרך ונצלול קצת לגופו של עניין, ובכן. הסיכונים הטמונים בצעד זה תא מראש

ובכדי שלא , אבל מתוך כבוד לנושא הכתבה, לנושא זה" גוגל -הרב "הם המקורות שאותם מציע מספור רבים 

 ".                                                                                 ויקיפדיה -הרבנית "אסתפק בתמצית קצרצרה מתוך  , להלאות את הקוראים בציטוטים ארוכים

 :וניהול התפילה בציבור קיימת הקפדה רבה למנוע בזבוז זמן של הציבור בית הכנסת סדרי

 כך מסופר (. סעיף יא' שולחן ערוך אורח חיים סימן נג)מפני טורח הציבור , להאריך בתפילתו שליח ציבוראסור ל

 .שכאשר היה מתפלל עם הציבור היה מקצר בתפילתו ,רבי עקיבא על( א, בבלי ברכות לא)בתלמוד 

 כדי שלא יצטרך הציבור , לא יסגור את ספר התורה בזמן ברכתו ברכות התורה העולה לקרוא בתורה ומברך את

, א, בבלי מגילה לא) .בספר שממנו הוא צריך להמשיך לקרוא יאתר את המקום המדויק שבעל הקריאה לחכות עד

 .(יז סעיף קטן סימן קלט משנה ברורהו  ,רבי יהודה התנא לדעת

 משנה ברורה סימן רפב סעיף קטן ה)גם כאשר הדבר מותר , ראוי שלא להרבות במספר העולים לתורה(. 

 בסעד אנו מקפידים לעשות את החגים בביתנו .אני אוהב את התפילות בבית הכנסת שלנו ,!ספקלאיש שלא יהיה 

כל על נוכחות מלאה לנמנה עם המקפידים אינני , "אטרחא דציבור"דין כמי שמקפיד על ) .ולהשתתף בתפילות

                                                                   . תפילהאוהב את השתתפות הציבור כולו בשירה ובו, אני אוהב את המנגינות   . (פילותהתשל כל  אורכן

לחסוך יואיל ש ,(ויהיו בוודאי רבים כאלה), (כולל דרך העלון), בכל דרך שיבחר ,מי שיבקש לחלוק על דעתי, פיכךל

 .ובמנגינותיהתפילה הנוסח גס בלבי על כך ש הטענה מעצמו את

                                         .חלק מבעלי התפילה שלנוישנם שני דברים המפריעים לי באופן מיוחד בתפילתם של , אומר בגלוי

סובל משמיעה לקויה  ,(מופלג אכן שגילו), ה"שהקב כנראה ריםוסב אותם שליחי ציבור ,שמשום מה, הראשון הוא

                                                                                                                        .במקום לכבדה ולאומרה בכבוד ובקול הראוי, את התפילהולצעוק לזעוק  ,ועל כן צריך להרים את הקול

 שוכחים עד שהם פשוט טראנס מצבעצמם ל מכניסים אותם בעלי תפילהכאילו נראה שלא פעם , השני הוא

 .                                                                                                                      ומתעלמים מאותה מצווה חשובה שבה עוסקת כתבה זאת

פני וכמתווכים בכשליחים   תפילתוב קהלהמייצגים את ה "שליחי ציבור"אתם  בתפקידכם זהשאנא זכרו 

                                                                                                                                                                                                 .ה"קבה

                                                                                                           .במישהו בכתבה זאתו "ח סליחה מראש אם פגעתי

 .(וקצת יותר בקצרה) ,ברצוןו באהבה שיעלו תפילותינו לשמיים ויתקבלומי ייתן    .שנה טובה לכל עם ישראל

 דני ברט

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_%D7%A7%D7%98%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_%D7%A7%D7%98%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
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 "אשל"פעוטון  –גן משחקים חדש 

הורכבה רשת הצללה , המשחקים בו השבוע הותקנו. קורם עור וגידים ,"אשל"גן המשחקים החדש באזור פעוטון 

 .ספסלים ועוד, דשא סינטטי -בהמשך יתווספו גם ו

עבר את מ .ולכן הוא סגור סכנה בטיחותית המקום מהווה כרגע .אליו אסורה כניסהה ,גןל "תו תקן"קבל יתעד ש

 .לאחר סיום העבודה השביל נפתח

 .גם אם המתקנים החדשים קורצים לכם ,למתחם עדיין לא להיכנס: בכל לשון של בקשה ציבורהנו מבקשים מא

 .הגן שלנו סגור, כרגע. להישמע להוראות הדריכו את הילדים אנא, הורים

 .לציבור על פתיחתו הרשמיתנודיע , לגן " תו התקן"בתום העבודות וקבלת 

 אתי קימלמן

 

 סדנא למיניות בריאה

 !יקרים' ז-'הורים וילדי כיתות ו

 .מוגנות מינית ומיניות בריאה :נקיים סדנא משותפת בנושא ,1..9 ,אלולבז "ט ,ביום שני

 .הסדנא תתחלק להרצאה להורים ובמקביל שיחות נפרדות לבנים ולבנות

                                   משותפת של הורים וילד שם נתרגל רכישה של כליםלאחר השיחות נתכנס לסדנא 

 .גם בנושאים שלא תמיד קלים לנו לגשת אליהם ,שיח פתוח וערכי ליצירת

  :ניפגש 90:11בשעה 

 במועדון לחבר: הורים

 מועדון חטיבה: בנים

 ל"מפ: בנות

 הפסקה וכיבוד קל במועדון לחבר 81:81

 .המשותפת להורים ולילד סדנא 81:81

 .סיום 83:81

 תהווה אבן דרך ביצירה שפה קהילתית ומשפחתית בריאה בתקווה שסדנה זו

 .וקהילה מוגנת יותר עבור ילדינו

 הרשמה בהודעת ווטסאפ לאפרת או במייל חוזר

 ם והחינוך החברתי"צוות תל
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 דרך ערך

אשר על . וטוב שכך, כך נהגנו לאורך השנים, שהעלון שלנו איננו במה לוויכוחים פוליטיים, אני מודע לכך :פתיח

הדברים שלהלן שבוערים , להצביע עבור מפלגה כזו או אחרת, בניסיון לשכנע, אינם עוסקים, כן הדברים שלהלן

הפרטית של כל עד להכרעה , כמורה דרך, כך אני מקווהשישמשו , אוניברסלייםמנסים להציב קריטריונים , בי

 .מי להצביע עבור, בוחר

, והיא עוסקת הרבה יותר, אמונה וכדומה, דרך, איננה משקפת ערכים, ההצבעה של רובנו, נדמה לי כי כבר שנים

, יאכאילו היה מדובר בתמונה מרוטשת להפל, שמעלימה כל פגם, בדרך מתוחכמת, בבחירה במוצר ששווק לנו

שמקיף את  ,הציג מצעאינן מוצאות מספיק חשיבות ל לא למפלגות שכבר זמן רבא, הטענה איננה חלילה לבוחרים

מאחר וזוהי . ועוד הגיל השלישי והרביעי, תחבורה, חינוך  ,בריאות, כלכלי-החברתי, כל מערך חיינו בצד הביטחוני

שלא תהיה תלויה במצע  ,מבקש להציע דרך בחירהאני " לרעה"גם בבחירות הבאות עלינו , יתמונת המצב לדעת

 .להגיע לבחירה נכונה, שיתכן ויעזרו לרובנו, אלא על כמה קריטריונים בודדים, שאיננו

 :עד להחלטה עבור מי להצביע, שאני מבקש להציע לכולנו, ולהלן רשימת הקריטריונים

                   :בשאלה, הוא מבקש להצביע יבחן את המועמד שעבורו, אני ממליץ שכל אחד מאתנו – דוגמא אישית .1

שייה למען האחר וביכולת ע, צניעות, יושר: בכל הקשור ל המועמד משמש ומהווה דוגמא אישית האם"

 "?כמצפן מוסרי להציב ערכי אמת

 .אנחנו מעוניינים להצביע עבור מי ,הכרעההלפני  ,את עצמנו שאולאני ממליץ ל – ערבות הדדית ואחדות .2

ולאחדות של כל חלקי  ,הדדית בחברה שלנו לערבות אכן פועל בכל מאודו ,הנבחר שלנו האם המועמד

 ?העם

שיש להם , "יודעים הכל"שבפני המועמדים , וקריאה ציב סימני שאלהלה אני ממליץ – אני ואפסי עוד .3

אין "בצניעות  עדיפים מועמדים שיאמרוהאם לא ? ושהם יודעים בדיוק מה צריך לעשות, פתרון לכל דבר

למציאת , שתיתן סיכוי מקסימלי, אבל יש לנו את הכוח לבנות עבודת צוות כזו! לנו פתרון לכל בעיה

 ".!ונכון פתרון נבחר

האם הוא היה מצביע כאן אצלנו , מאתנו לשאול את עצמואחד מציע לכל אני  –ולהבדיל אלף אלפי הבדלות  .4

בשחיתות , בנהנתנות, בחוסר יושר, במועמדים הנגועים, הניהולייםלבחור מי מבעלי התפקידים , בקיבוץ

ובבחירת ראש , המדינה ניתן לעשות ברמת, האם מה שלא היינו מעלים על דעתנו לעשות בביתנו.. ועוד

 ?ממשלתה

חשוב שנשים , מוסרי שבו המדינה נמצאת-אבל נדמה שבבור הערכי, רלוונטייםיש בוודאי עוד קריטריונים 

ללא שמץ של , והנכונות לעשות הכל למען כולנו הצניעות, הערבות ההדדית, האישית ערכי הדוגמא במרכז את

 .כערכים שעל פיהם נחליט על בחירתנו, טובת הנאה אישית

  –ל אבהצלחה למדינת ישר

 בוקי

 

 ליהודית אפשטיין ולכל המשפחה 

 הנין מזל טוב להולדת

 וצבי אפשטייןבן לפזית , נכד לאילנה ויעקב אפשטיין
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 !שימו לב

קבענו שלט חדש המציין את תרומת . נצבעו" דק"המיגונית וה". מתיחת פנים"סוכת הבנים עברה לאחרונה 

 .ה שיחים מטפסיםדדיוהשבוע נשתלו משני צ, ג השבעיםהבנים לח

 .ה לכבוד החגים"בע, עוד הפתעה מצפה בהמשך

 .יזיקו לצמחיה החדשהלבל , אנא השגיחו על ילדיכם המשחקים בשבת באיזור -ובינתיים

- ולכל העוסקים במלאכה, בתודה להורים ולילדים

 (.בשם כל צוות סוכת הבנים)חגית 
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 הריקוד לנערות ולנשים חובבות

 !בשעה טובה נפתח חוג לריקודי עם  בסעד

 02.22משעה ' מטעם המועצה באולם ספורט בימי ד, ה"החוג יתקיים אי

 .לא נדרש ידע קודם

 מתחילות -02.22-00.22

 .משתלבות ומתקדמות 00.22-00.22

 .ללא תשלום, הקרוב יתקיים שיעור ניסיון' ביום ד

 !וליהנות לנסות ,לבוא מוזמנות

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו

 ומתוקה קרן בוברובסקי 

 

 הודו לה כי טוב

 .ה הסתיימה בנס גדול וללא נזק בגוף ובנפש"חוויה לא נעימה שב, השבוע טל נחבל בגבו

 .שלנואנו מרגישים צורך להביע תודה על החיבוק הגדול שחווינו מהקהילה הנהדרת 

 , צוות פרט, י"הרגשנו עטופים החל מצוות צח. ת העזרה לא פסקווההתעניינות והצע

 .החברים ואנשים שונים שהתעניינו ורצו לעזור, צ"אריאל הרבש, חברי צוות כיבוי אש

 .שמחים להיות חלק מקהילה כזו

 אפרת וטל ביליה

 כל המשפחהלללאה וגיא בובליל ו

 ברכות להולדת הבן 

 אורי

 קהילת סעד - איחולים לשמחות ולנחת

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

 "בית סלע"לאה וגיא נקלטו לפני כחודש ומתגוררים ב


