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 מצורע –תזריע                                                  

 המציינת את האלמנטים דברים שבלבעל ' את עבודת הבניגוד לתפישת הנצרות המעמידה 

 .או בתודעה בלבד' ברוח' עבודת ה'בעולם התורה לא קיים כלל , הרוחניים שבאדם

 .היא ניתנה לאדםהתורה לא ניתנה לנפש האדם  .רוח האדם אינה קיימת כלל מצד עצמה

 
 מדובר ', הכאשר מדובר על עבודת . מה שקיים בפועל הוא רוח האדם שהוא בשר ודם

 . תחלואיה וזוהמתה, דווקא במתכונתו הטבעית על כל נגעיה, באדם כמות שהוא

 .בגוף' עבודת ה -כאן בא לידי ביטוי הנושא הגדול של המצוות המעשיות

 

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

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

 .(אין אומרים למחרתו)  'וב' ביום א  מברכים את ראש חודש אייר

  !הרחמים  אב  אומרים(.  'כ 'שמואל א)' מחר חודש'  מפטירים

 .חלקים 5דקות ו 73עם   0.44שעה ' המולד יום א

 (טוקצינסקי   הרב   ישראל   ארץ  לוח)                                                                          

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

 פולק-כנרת סמואל: פרשת השבוע

   י מ י   ה ח ו ל     מצורע-שבת פרשת תזריע

 טלית/זמן תפילין  38:48 הדלקת נרות

 00:00 'שחרית א 38:11 34:00   מנחה         

 00:41 (כ"בביה)' שחרית ב   שיעור הלכה אקטואלית

 08:00 (ס"בביה)' שחרית ג 00:41 'שחרית א

 ש"סוף זמן ק  08:10  'שחרית ב

     34:40 31:10מנחה        

 31:31 (א"בחד)' מנחה   א 34:00 (עקיבא-בני)מנחה 

 30:00 מנחה וערבית 34:31 "מדור לדור"לימוד 

 שקיעה 38:00 הרב ארי-שיעור

 00:30 ערבית 30:44 צאת השבת

 

 חגית קאופמן –אחות תורנית 
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 ועת לבנות עת להרוס

ר ַגע ִנְרָאה ִלי ַבָבִית  לוֹ ַהַבִית ְוִהִגיד ַלֹכֵהן ֵלאֹמר-ּוָבא ֲאשֶׁ ת .ְכנֶׁ ם ָיֹבא ַהֹכֵהן ִלְראוֹת -ְוִצָּוה ַהֹכֵהן ּוִפּנּו אֶׁ רֶׁ ַהַבִית ְבטֶׁ

ת ַגע-אֶׁ  (ו"ל-ה"ל, ד"ויקרא י) ...ַהּנֶׁ

לאחר שהוא מפונה " ביקור בית"הכהן מגיע ל. ם מגלה שנגע הצרעת אחז בביתו ופונה לכהן בכדי שיטפל בבעיהאד

 .  מתכולתו

ת  ַגע ְבִקיֹרת ַהַבִית-ְוָרָאה אֶׁ ַגע ְוִהֵּנה ַהּנֶׁ לַהַבִית -ְוָיָצא ַהֹכֵהן ִמן.. ַהּנֶׁ ת-אֶׁ ַתח ַהָבִית ְוִהְסִגיר אֶׁ ַהַבִית ִשְבַעת -פֶׁ

ַגע ְבִקיֹרת ַהָבִית .ָיִמים ת ...ְוָשב ַהֹכֵהן ַבּיוֹם ַהְשִביִעי ְוָרָאה ְוִהֵּנה ָפָשה ַהּנֶׁ ר ָבֵהן ַהָּנַגע-ְוִחְלצּו אֶׁ ְוָלְקחּו  ..ָהֲאָבִנים ֲאשֶׁ

ל ת-ֲאָבִנים ֲאֵחרוֹת ְוֵהִביאּו אֶׁ  (ב"מ-ז"ל) .ַהָבִית-ַתַחת ָהֲאָבִנים ְוָעָפר ַאֵחר ִיַקח ְוָטח אֶׁ

 .במטרה לרפא את הנגע ,ם מהקל אל הכבדהכהן מטהר את הבית בשלבי

ת-ְוִאם  ַגע ּוָפַרח ַבַבִית ַאַחר ִחֵלץ אֶׁ ת-ָישּוב ַהּנֶׁ ּוָבא ַהֹכֵהן ְוָרָאה ְוִהֵּנה  .ַהַבִית ְוַאֲחֵרי ִהּטוֹחַ -ָהֲאָבִנים ְוַאֲחֵרי ִהְקצוֹת אֶׁ

ַגע ַבָבִית ָצַרַעת ת ִהוא ַבַבִית ָטֵמא הּוא ָפָשה ַהּנֶׁ רֶׁ ת .ַמְמאֶׁ ת-ְוָנַתץ אֶׁ ת-ַהַבִית אֶׁ ֲעַפר ַהָבִית -ֵעָציו ְוֵאת ָכל-ֲאָבָניו ְואֶׁ

ל ל-ְוהוִֹציא אֶׁ  (.ה"מ-ג"מ) .ָמקוֹם ָטֵמא-ִמחּוץ ָלִעיר אֶׁ

עוזבת את הבית  הצרעת אינה -והטיוח מחדש  האבנים הנגועות החלפת, שלמרות ההסגר על הביתהכהן מגלה 

 .להרוס את הבית ולא להשאיר ממנו זכר עליו בנקודה זו חובה .ללא תקנה בו ממשיכה להתפשטואף 

, בעדינות את האבנים מקיר הבית ומניחים אותם במקום טמא' מחלצים'בו  –בין שלב הריפוי  החריפה הניגודיות

מול חומרי  ביותיסמה פשר האגר: עוררת תמיההמ, על אבניו עציו ועפרואת הבית ' מנתצים'לבין שלב ההריסה בו 

 ? אבניםהעצים וה ניתוץב מה הטעםו בניין הבית

ם ִתֹתצּו ּוַמֵצֹבָתם -ִאם-ִכי": ?עבודה זרהל שזוכה לטיפול הדומה מאד במה חטא הבית ם ִמְזְבֹחֵתיהֶׁ ֹכה ַתֲעשּו ָלהֶׁ

ם  ם ְתַגֵדעּון ּוְפִסיֵליהֶׁ   (.'ה', דברים ז) "ִתְשְרפּון ָבֵאשְתַשֵברּו ַוֲאֵשיֵרהֶׁ

ננסה  לפיכך .תה מעולםשלא היי( שמעון בן אלעזר' ר)סברא המעט תמוה וקיימת " צרעת הבתים"עניין , ובכן

 .הבית כמשל -בחיי היום יום  אחר ללמדנו עניין חשוב ההבא להתייחס אליו כדוגמה

. עליו להרוס עד היסוד את הבית שבנה בשתי ידיו –הוא כואב מאד  ,בצרעת שלקה המצב אליו נקלע בעל הבית

.                    ייתכן שאין לו דיור חלופי וייתכן שטרם שילם על הבית שאותו הוא צריך להרוס, ייתכן שזהו רכושו היחידי

 .ביתו חסר תקנה, םלהכיר בעובדה שחרף כל המאמציעליו , אולם

                       ,("צרעת ממארת")ה במחלה מדבקת וחשוכת מרפא שהבית חולעובדה עצם ההשלמה עם ה, מבחינתו

באמצעות פעולה  להפניםלהרוס אותו עד היסוד ו ,מביתו הנגוע עליו להיפרד ,אבל קודם .היא תחילתו של התיקון

 . ואף מסכן את עתידו כבר אינו מבצרוהוא ש זו

 .רק כך יוכל לבנות באמת את ביתו החדש

 יורם קימלמן                       
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 חודש אייר

 

 "..אלה אזכרה"

 

 (ב"תשע)    ל                                 "יום פטירתה של חברתנו ציפורה גינזברג ז -איירב' ג

 (ע"תש)    ל                                          "יום פטירתו של חברנו נתן קאופמן ז -איירב' ז

 (א"תשע)    ל                                "יום פטירתה של חברתנו עליזה שטיינמץ ז -איירב' ז

 (ט"תשכ)   ל                                                   "יום נפילתו של בננו אריק רון ז -איירב' י

 (ג"תשע)                         ל             "פטירתו של חברנו חיים אפשטיין זיום  -איירבג "י

 ( ג"תשס)  ל                                        "יום פטירתו של בננו שלמה בן צבי ז -איירבז "ט

 (ו"תשע)             ל                        "פטירתו של חברנו יהודה אל עמי זיום  -איירבז "ט

 (ה"תשס)ל                        "דט זמישגולד( הפה)יום פטירתו של חברנו דוד  -איירבה "כ

 (ט"תשס) ל                     "ז( זומברה)יום פטירתו של חברנו יחזקאל זוהר  -איירבה "כ

 (ד"תשע)  ל                                "ז( י'ינג'ג)יום פטירתו של חברנו זאב רויך  -איירבו "כ

 (ו"תשע)             ל                "פטירתה של חברתנו סבינה קאופמן זיום  –ו באייר "כ

 (ו"תשט) ל                                    "יום פטירתו של חברנו שלום אולרייך ז -איירבז "כ

 (ה"תשס) ל                                     "ז( רויך)יום פטירתו של בננו עודי רום  -איירבט "כ

 (                     ט"תשס) ל                                       "יום פטירתה של חברתנו נעמי אילן ז -איירבט "כ

   

 

 

 

 

 

 תפילת שחרית בבית הספר

 :זמני תפילת שחרית בבית הספר בשבוע הקרוב

 7::5 - ניסן' ל, יום א

 8::0 :ג-ימים ב

 7::5: כרוןייום הז -יום רביעי

 8::0 :יום שישי

 יצחק שלומי

 "האירבעל ק" קריאה ל

 .לבעלי קוראים קבועים או מזדמנים יםהמניין השני בשבת זקוקמתפללי 

יודע לקרוא את הפרשה האורח  אליכם או מגיעבתורה אם אתם מעוניינים לקרוא 

 .עדכנו אותי בהקדם, אנא, באותה השבת

 יניב עקיבא

 "יד שניה"הודעה מ

ן להביא יותר בגדים וחפצים                       עד להודעה חדשה אי

 !אין יותר מקום  ."יד שניה"ל

 .אנא הודיעו גם לבני המשק שאינם מתגוררים בסעד

 יהודית מוסנזון



4 

 ד בבני עקיבא סעד"כ שנת ועידה

 

 ..."לו הייתי ראש ממשלת ישראל הייתי משנה את כל העולם"

מה הרעיון שלי יעזור למישהו ואיך אני מביע את מה שאני , ס'מה הדעה שלי כבר תשפיע תכל? יש לעשות לימה  

 ? רוצה לשנות

 !!!שנת ועידה

 ?מה, רגע

החלטות עקרוניות וחשובות  בועידה מחליטים. "ועידה" :שנים תנועת בני עקיבא מקיימת אירוע שנקרא 4כל 

יום ההוקרה לפצועי צה״ל , לכבוד חג הסיגד 'שבת ארגון'דחיית  :דוגמאל. )שנים הבאות של התנועהה 4להמשך 

 .(ועוד

 .ליטים החלטות שנוגעות לנו כסניףשלנו ומח( בוגרים"חב+אהוהר)בועידה סניפית אנחנו מכנסים את הסניף 

נציע הצעות , נחשוב איך אפשר לשפר ולשנות, עידות נחשוב ביחד איך אפשר להפוך את הסניף לטוב יותרובו

 !!שאנחנו רוצים להביא לסניף ועוד

 

--- !ועוד( קפה ועוגה, תורה, תפילה)= תתקו״ע,תפילטופי, יום תורה ועבודה -קודמתהועידה הומהחלטות ---

 42:02בשעה ( 2..4), ו׳ אייר. פרשת אחרי מות קדושים, ש הבא"הועידה תתקיים במוצ

 במועדון לחבר

.                                                                ..(821ועד  81 מגיל)ובוגרי הסניף ' חבריא ב, ה"לחניכי שבט הרוא - למי מיועדת הוועידה

 .(יום שני הקרוב. )4..8,ך א׳ איירעד לתארי( סיון) לאשר הגעה אצלי כרגע - ?מה עליכם לעשות

  !!בואו לא נבזבז אותו!! בידיים חזקיש לנו כח 

 "אני לא ראש ממשלה אך גם לי מחויבות" 

 

  כאן לשאלות ולכל דבר

 סיון הקומונרית 

 

 משה - הבןלדקלה ואחיה הימן מזל טוב להולדת 

 למיכל ואיתן הימן למרים שלמון ולכל המשפחה

 איחולים לשמחות ולאושר

 
 הניןליהודית אפשטיין מזל טוב להולדת 

 לציפורה ונתנאל שקלובן , נכד לאילנה ויעקב אפשטיין

 איחולים לשמחות ולאושר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90.png
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 שיירת הדסהשבעים שנה ל

בית . בניסן התקיים טקס מרשים לזכר השיירה שעלתה להר הצופים לפני שבעים שנה' בד, עשרה ימים לפני פסח

החולים הדסה שעל הר הצופים יזם מסע שיצא מכיכר ציון בירושלים ועבר את הדרך שעברה השיירה אי אז ואף 

שעליו היו , הר הצופים –ר אותו למי שלא שמע את הסיפור חייבים לספ. השלים את הדרך שהשיירה לא השלימה

אבל , בית חולים אוניברסיטאי והאוניברסיטה העברית היה מנותק מן העיר כי הערבים שבדרך התנכלו לנוסעים

צריך לזכור שאז הבריטים עדיין . לכן נסעו לשם בשיירות עם כלי תחבורה ממוגנים, המוסדות היו עדיין פעילים

 .שלטו בארץ

 ראח שם'עברה דרך שער מנדלבאום ונסעה עד שייח ג( היום רחוב החבצלת)וב הסולל ל יצאה מרח"השיירה הנ

כל תושבי השכונה בעיקר  הוהשיירה נתקעה כשמסביבוהאוטובוס שאחריו המשוריין הראשון  יןהתפוצץ מוקש ב

 . בקבוקי תבערהרימונים ויורים ומעיפים , משפחת חוסייני

? איך הם שמרו. לשמור על השיירה ולא אפשרו לחברי ההגנה להתקרבהבריטים הבטיחו ? "ההגנה"היכן הייתה 

 ".המחזה"להיפך הם אפילו נהנו מן , הם עמדו מנגד ולא נקפו אצבע לעזרת הלכודים בתוך המכוניות העולות באש

בתוך . עובדי בית החולים ונהגי אוטובוסים, סטודנטים, חולים, רופאים, פרופסורים, אנשים 87בשיירה נספו 

היא הייתה . של בית החולים הפתולוגיתד שהייתה עובדת מעבדה במחלקה "הי חנה קאסוטושיירה הייתה אמי ה

 .ניצולת שואה ושבה אלינו רק שנתיים לפני כן

הייתה ידיעה מוקדמת והוא הודיע למנהלי האוניברסיטה והדסה על התוכנית והציע  "ההגנה"למודיעין של 

של  "שלום עכשיו")של שני הגופים וגם איש ברית שלום  םמאגנס שהיה מנהלאבל פרופסור , לדחות את היציאה

 אני זוכרת אותו בביתנו בזמן השבעה, אחרי זמן הוא סיפר שלא היה בארץ. שם מבטחו בבריטים ולא דחה( ימינו

ירים ח שם הם מזכ"עדיין יש לי גיליון ידיעות של האוניברסיטה מניסן תש. כשסבא שלי ביקש להעיף אותו משם

 .את פעילותו ההרסנית

יואל השתתף בצעדה שהייתה מודרכת . וגם בניי אשר ויואל נסעו, כמובן אני נסעתי כמו בכל שנה ליום הזיכרון

 .בצורה נאותה ושם הוא פגש את בת דודתי הנקראת על שם אמי ובתה

 
ל מוקלט למעבדה מצוינת והאזכרה בהר הצופים והבאנו סלי אשר ואני ניצלנו את מרחק הזמן בין בית העלמין

ל הקליט ליואל את פרשת "בסליל נתן שלנו ז, בבית הכרם בירושלים כדי להמיר אותו למשהו מתאים לימינו

מ פסח התאספו כל בני משפחתי בביתי ושמענו יחדיו את "חוה' בא .מצורע כדי שישנן אותה לבר המצווה שלו

 . קולו של נתן שלנו אחרי ארבעים שנה

 
לפני שבעים שנה נהרגה אמא שלי ושלושים שנה אחר כך איבדנו את , זה היה יום מרגש ומיוחד, האחזור לאזכר

על התוכן ועל כך שהם ממשיכים לקיים אזכרה , ח הדסה הר הצופים על היוזמה"ביהכל הכבוד ל ...בננו הבכור

 .בכל שנה ושנה

 .שנזכה לימים טובים ולבשורות טובות

 

 עברון-שושנה קאסוטו
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 על ההפנינג שהתקיים בפסח במשק הילדים

של )לפני החג היו הכנות מרובות וגם קצת תקלות ומחלות  .בפסח התקיים ההפנינג המסורתי במשק הילדים

 !הצלחנו לקבל בברכה את הפסח  - מאמץ רבאחרי  –אך כמו תמיד , לא היה קל להגיע מוכנים לחג, (הצוות

נהיר  -כולל מוריה רפפורט)והילדים החמודים  ,לא אכזב ובא בהמוניו  - לבקרכבר רגיל לבוא שקהל היעד שלנו 

 .היה פשוט נפלא ונעים, מזג האוויר היה הפעם לטובתנו. התייצבו להדריך ולהוביל את ההפנינג( וילדיו של רוני

פדיון נאה נשאר גם ! ה שכך היה"ב. לא הפריעו לאנשים לבקר וליהנות, שקיימו תהלוכות, אפילו השכנים ממערב

 .אותו נוכל להשקיע בקניית מתקן חדש למים קרים ששבק זה מכבר ,לנו

 :אחת המבקרות שלחה לי בהתרגשות הודעה שאותה אני שמחה להעביר לכם

החל . שהפעילו את הפינה בעיקר מהילדים, אני נהניתי גם. תי שנהנתה מאודביקרתי היום בפינת החי עם ב" 

 .וכלה בפינת הליטוף ,בכניסה ובגביית התשלום

. לראות כמה הם אדיבים וסבלניים הן כלפי בעלי החיים והן כלפי המבקרים, פשוט תענוג היה לצפות בהם

ולא מאבדים סבלנות על אף כל הקטנטנים שמסתובבים ביניהם והבקשות של , מסבירים בחיוך ובדרך ארץ

 ...ההורים

אשמח שתעבירי להם שאשריהם שזכו בילדים ערכיים , םלך בטוח יש דרך קלה יותר ממני להגיע להורים שלה

 !!!"ומקסימים שכאלה

לכל להורים וועל כך מצרפת את הערכתי ותודתי , ולא רק זכייהיודעת אני שזו תוצאה של חינוך והשקעה 

 !יש שכר לעמלכם !ת החינוךהעוסקים במלאכ

. וחבל, הן לאט לאט נעלמות לנו. משקבהזדמנות זו בדקו אם נשארו אצלכם בבית חולצות ירוקות של צוות ה

 . הילדים אוהבים ללבוש אותן והן חשובות לפעילות שלנו

 !תעבירו אלי בבקשה –כך שאם מצאתם 

לאנשי סעד ולאנשים , מזכירה לכולם שבכל יום שני משק ילדים פתוח מארבע עד שש וחצי לפעילות משפחתית

 .מוזמנים להפיץ בסביבה. מבחוץ

 .לקיים במשק אפשראיתי אירועים משפחתיים וימי הולדת ש כמו כן ניתן לתאם

  !קיץ נעים ומהנה לכולם

 רחלי לנדאו

 
 למרים תמיר מזל טוב לרגל בת המצווה של הנכדה 

 בתם של ענבל ופלג תמיר -אלי 

 איחולים לשמחות ולאושר
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 ל ונפגעי פעולות האיבה"לקראת טקס יום הזיכרון לחללי צה

 (באולם הספורט)ת "בבית ספר דעשיתקיים  

 

. יושב צוות הטקס ורושם מסקנות ותובנות שישמשו אותנו בשנים הבאות, בכל שנה כאשר מסתיים הטקס

 .כמה פרטי מידע חשובים ובקשות נביא, בעקבות דברים שכתבנו בשנים עברו

אין ספק שרק בהתגייסות . בהזדמנות זו נודה לרבים וטובים בקהילתנו המסייעים בארגון הטקס והפקתו

 .משותפת זו ניתן להעמיד טקס כה גדול ומכבד

 :מספר בקשות לנו במיוחד לקהילת סעד

יועמדו בו פרגודי התפאורה ויערכו  בשעות הבוקר ..77 , איירב 'ב ביום שלישי – אולם הספורט ייסגר לפעילות[ א

 .עד יום רביעי בצהרים לא יתקיימו פעילויות ספורט באולם. חזרות

ומעגל התנועה יהיה סגור . החנייה הקרובה לאולם הספורט תהייה שמורה למשפחות השכולות בלבד - רכבים[ ב

בבקשה הימנעו , החנייהבשל צמצום מקומות . סדרנים יכוונו את התנועה במקום. עבור הסעות התלמידים

 .השאירו את הרכבים ליד חדר האוכל או בחניית חנן קסלר והגיעו ברגל. מהגעה ברכבים

אין לחסום את .  ם של חדר אוכל של הנוער או בחניית האופניי ו בצדי האולם אנא החנ –קלנועיות ואופניים [ ג

 .הכניסה לאולם בקלנועיות ואופנייםשביל ורחבת 

הביאו עמכם לאולם , רים וכדומה"מע, חובשים, פרמדיקים, אחיות, רופאיםבקשה מ – ראשונההגשת עזרה [ ד

 . בתקווה שלא נזדקק להם, תיק או תרמיל עזרה ראשונה שברשותכם

מן  75:11וכניסה תתאפשר עד  75:11דלת הכניסה הראשית תינעל ב   –הגעה מוקדמת של כלל הציבור [ ה

הן תלויות בחיילים המלווים אותן ואינן , המשפחות השכולות מלוות בחייליםהיות ו. הכניסות הצדדיות בלבד

לא להתיישב במקומות המסומנים , נבקש מן הציבור הרחב להקדים בואו. יכולות להקדים בואן לאולם

 .ולכבד בנוכחותו  את המשפחות השכולות בכניסתן למשפחות השכולות

ביקשנו להיות בית הספר , ספר רב ומספר אוטובוסים מצומצםהיות ולמועצה מספר בתי – הסעות התלמידים[ ו

אנא פנו את . בשל כך על תלמידינו לצאת מן האולם מיד בתום הטקס להסעות. שתלמידיו יוסעו ראשונים

 .הדלתות ליציאת התלמידים ראשונים בסיום הטקס

 .יתברך' בעזרת הולשמוח בתקומת ישראל בארצו  לכבד את משפחותיהם, שנזכה לזכור את הנופלים

 .תודות מראש על שיתוף הפעולה של כולכם

 

 :בשם צוות יום הזיכרון

 ותרצה אורן  אריאל סאסי, נגה ויס, טלי שולץ, איתמר דניאלי
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 עדכונים ותזכורות –קהילנט 

 .גם הקהילנט מתחדש –" אחרי החגים יתחדש הכל"

המעבר , טפון עצמוראוכמו בסמ .תווספו כפתוריםוי, צובייתחדש הע, בשבוע הקרוב ישונה פורמט האפליקציה

 .י החלקה ימינה ושמאלה"כדי לראות את שלל הכפתורים יהיה ע

ואחרי תקופת הסתגלות אנחנו שומעים הדים חיוביים , הודעות יומיאחרי חגי תשרי עברנו לשיטה של ריכוז 

 .מהציבור

כך קופצת התרעה למי  ".ל"שלח דוא"ולא ב" הודעה חדשה"הודעה לכל הציבור כותבים ב –זכרו את הכלל 

 .ל הריכוז היומי"וההודעה מצטרפת להודעות שישלחו בדוא, שמקבל התרעות באפליקציה

 

 85 -ואל זה מצטרפים כ, אנשים 05 -ערכנו מראות כי את ההתרעה המידית קוראים ככמה בדיקות סטטיסטיות ש

ל האישית אנו "גם למי שלא מקבל הודעות לתיבת הדוא .ל של ריכוז ההודעות היומי"אנשים שקוראים את הדוא

 .ממליצים להיכנס פעם ביום לאפליקציה ולקרוא את הודעת הריכוז היומי

 :רים חדשיםבאפליקציה החדשה כמה כפתו

  או ההורים )מי שמעוניין לעשות בייביסיטר יכול להעלות את פרטיו דרך הכפתור  –כפתור בייביסיטר

 .כך יוכלו ההורים בסעד המחפשים בייביסיטר לדעת למי לפנות, ( עבורו

 

  או אתם בעצמכם בעל מקצוע , ? עבדתם עם בעל מקצוע שאתם ממליצים עליו –כפתור בעלי מקצוע

נתוני בעלי המקצוע יהיו גלויים למשתמשי הקהילנט  .את הפרטיםהעלו , ציע את שירותיושרוצה לה

כך גם אם מישהו בסעד יחפש בעל מקצוע הוא יוכל לראות המלצות  .בסעד אבל גם בקיבוצים אחרים

 .שהעלו משתמשים בקיבוצים שכנים

 

  מפנה לאתרי החברות והקווים הרלוונטיים –כפתור תחבורה ציבורית.  

 

  יכולה להתפרסם לכלל קהילות " לוח המודעות"הידעתם שמודעה המתפרסמת ב –כפתור לוח מודעות

שאתם מפרסמים תתפרסם לכלל קהילות קהילנט סמנו  2-אם ברצונכם שמודעת יד? משתמשי הקהילנט

 ".הצג בכל אתרי קהילנט"ופציק 'את הצ

 

  שמשתמש האפליקציה יוכלו לראותועוד כפתורים נוספים... 

 

 ,נקווה להמשך עבודה מוצלחת עם המערכת

 איילת ברנע

 יחידת המחשב
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 "טוב להודות": מדור

 בית , ות בניקוי בית הכנסתזו ההזדמנות להודות לילדי החטיבה והתיכון על כך שעבדו במרץ ובמסיר

 .מקומות נוספים בקיבוץשקמה ו

 ...בלעדיהם לא היינו מסתדרים

 אריאלה כהן

 

 על המצבות  -יפתח ונריה  -הסתער צוות גינזברג , לאחר מספר שנים שהמצבות בבית העלמין לא נוקו

 .יישר כח. עד הברקתן, ניקו וקרצפו, בבית העלמין

 איתן הימן

  לאלי סימון– 

ובעיקר באזור , מעריכים ומוקירים את המאמצים הרבים שעשית לפני פסח בניקוי המרחב הציבורי של כולנו

 !יישר כוח. מסתורי האשפה

                                            :בוודאי בשם רבים                                                             

 רחלי ויחזקאל לנדאו

 

 

-- 

 

 סעודת יום העצמאות

 .שנה למדינת ישראל 07כמיטב המסורת גם השנה תתקיים סעודה חגיגית לציון 

 :שעברההמחיר לסועד נשאר כבשנה 

 .ח לילד"ש 53-ו( ומעלה' מכיתה א)ח למבוגר "ש 53

 תלויה על לוח המודעות בחדר האוכלההרשמה 

 .7335563359אפשר להירשם גם ישירות אצל מיכל אפרתי 

 .(ט ניסן"כ) 3.41רשמה עד מוצאי שבת הה

 : הצוות המארגן

 אפרתי רננה יערי ומיכל, קרן בוברובסקי, צילה הימן, שגית דניאלי, חני לכר
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 חוויה רב דורית

 ,מעולה ומשובח חדר בריחהפה בביתנו בסעד מצוי  .יה יוצאת דופן ומאתגרתזכיתי לחוו באחד מערבי חול המועד

 . למדינה 00לשנת ה מאד מתאיםיחיד ומיוחד ש

כולנו יחד ניסינו לפענח . אתרב–ואני סבתא  ,ואשתו (אב וסב)-בן, ובעלה (בת ואם)-נכדה, נינות ונין :דורות 4היינו 

        .                                                                                                                            התפתלנו במעברים והתרגשנו בגילויים, חיפשנו מפתחות וקודים מסובכים, ולפתור את הקושיות הקשות

הרגשתי כאילו לבני גילי אומר ש .ממש להתפעל ,במקום עבודה רבה ותחכום עם רעיונות מקוריים ניכר שהושקעה

 .                                                                                         "חסמבה"אני בחבורת 

, לחברנו אבי וייס על היזמה תודה לומר זה הזמן .על בילוי מהנה פה קרוב לבית ,מכל הלב,אני ממליצה בכל פה

  .יתברך על שזיכנו' ותודה גדולה לה. המחשבה והביצוע ולצור גולן על ההנחיה

 מרגלית שריד                                                                                                                           

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

 הרעיון ועד לביצועשלב מ -" יד ושם"על ההצגה 

 ."משלנו"העלו שחקנים  האות "יד ושם"כרון לשואה ולגבורה צפינו בהצגה יבערב יום הז

  .בחר את ההצגה ואף הפיק וביים אותההוא  -יוסף כרמון שגם הוציא אותו לפועל היה כולו של חברנו  הרעיון

הוא בחר בקפידה ". תיאטרון הקיבוץ" הוא שיחק בעבר ב הזה בומחזה ה דווקא את עלותהלכרמונה היה חשוב ל

  . את השחקנים ובמשך כשלושה חודשים עבד איתם באופן מקצועי על החזרות גם כשחקן

  .הדר קאופמןונעמי רסיסטל , חגי קבלן: הנהדריםלשחקנים תודה רבה 

לדותן גולדנברג על ההגברה והתאורה וליצחק רסיסטל על הטרחה , ורה וההלבשהתודה לחגית גולן על התפא
 .'מאחורי הקלעים'

  ..מחכים בקוצר רוח להצגה הבאה, ההשקעה והמאמצים, תודה גדולה לכרמונה על היזמה 

 ועדת תרבות

  הנינה מזל טוב להולדת, לשושנה וראובן עברון ולכל המשפחה 

 ויובל עברוןנכדה לדבורה , בת לרוני ויוסי אלוש

 !איחולים לשמחות ולנחת

 ליוכבד ולאיציק ולכל המשפחה, לרחל ולבניה

 אנק-בת לנטלי ולעידן ברזלי, נינה-דההנכמזל טוב להולדת 

 !לשמחות ולאושראיחולים 

 הניןלשרה רוזמן מזל טוב להולדת 

 בן ליפעת ולאילון רוזמן, נכד לתמר ולאלדד רוזמן

 !איחולים לאושר ולנחת
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 ח"ערב יום הזיכרון תשע

 ('כ' , תהילים עז..." )בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נדעו"...

 
 ל ולנפגעי פעולות האיבה"נתכנס כולנו לטקס יום הזיכרון לחללי צה

 .בחדר האוכל(  בדיוק) 11:41 -שעהב 11.4.11,באייר ' ב ,ביום שלישי

 .אנשי הצוות שנספו 96-יש את הטקס לסיפור הצוללת ולנקד, שנה לטביעת הצוללת דקר 05לרגל 

 
 .תפילת מנחה -11:81

 .(מיד לאחר הטקס)תפילת ערבית   – 14:41

 ערב שירי לוחמים בחדר האוכל  – 81:11

 .שירה-ישראל סבן ,  קלידים–שרון לוי  ,גיטרות -אסף סוברי  :נגנים בליווי בציבורשירה 

 .מקו לקו 14:91בשעה " נגב שדות"הסעה לטקס במועצה האזורית 

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

 8....8באייר  'ערב יום העצמאות יום רביעי ג

 
 .שיעור של הרב בין מנחה לערבית, תפילת מנחה -14:11

 .תפילת ערבית חגיגית 14:91

 
הישגים של מדינת ישראל ~ מורשת של חדשנות : בנושא שנה למדינה 05מפקד ליל עצמאות חגיגי לרגל 

  .שנה של חדשנות 05 בשבעת העשורים שחלפו

 .ריקודי שמחה ברחבת הכלבו

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

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

 8....6.אייר ב' יום העצמאות יום חמישי ד

 .תפילת שחרית -1:11

 . בוקר עצמאות  משפחתי– 0:55.-5:05.

                                 . (25.-0מגיל . )נות בהנחיית אמני קרקסיולולי יתית בלהטוטיםהתנסות חווי: "פעולה קרקסית"

 מתאים, מתחם הפרחת בועות סבון בגדלים שונים ומהפנטים ...בועות סבון גדולות מהחיים - בעבוע

 .ימבורי לקטנטנים'ג, לכל הגילאים

 .מופע קרקס מרהיב לכולם – 2:05.בשעה 

  

 .הנות  ביחדילבוא ול "חדר הפינג פונג"א וליד "מוזמנים כולם מקטן ועד גדול לדשאים שמעל חד

 

 .מנחה שיעור וערבית 14:11

 

 ועדות תרבות ודת  -חג שמח 


