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  שבוי פרשת                                          

 (.'ב, ז"ל.." )אלה תולדות יעקב יוסף"

 
 קיימת אנלוגיה מפתיעה בין חיי האב לחיי הבן, חייהם של יוסף ויעקב שלובים אלה באלה

 :מבחינת משמעות האירועים שפקדו את שניהם

 יוסף , יעקב ועשיו-שניהם בנים לאמא עקרה הנפקדת לאחר שנים רבות ומולידה שני בנים

 שניהם (. ויתרוצצו הבנים בקרבה)סובלת האם מקשיים בלידה אצל שניהם . ובנימין

 . י אחים המבקשים להורגם"נרדפים  ע

 (. י האחים"י לבן וע"ע)שניהם נגנבים (. סולם יעקב)שניהם נתגדלים על ידי חלומות 

 שניהם משרים ברכה על הבית בו הם. שניהם נושאים אשה בחוץ לארץ מולידים שם ילדים

 שניהם זנים זה את זה כל אחד בתורו. שנה 00שניהם פורשים מבית אביהם ל . נמצאים

 .מתים במצרים ושם נחנטים, שניהם משביעים לקוברם בארץ כנען. שנה 17במשך 

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

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

 
 נחם אילן –פרשת שבוע 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת וישב

 טלית/זמן תפילין  11:18 הדלקת נרות

 31:33 'שחרית א 11:01 10:33מנחה            

 31:01 (כ"בביה)' שחרית ב שיעור הלכה אקטואלית

 38:03 (ס"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 31:01 'שחרית א

 10:11 (א"בחד)' מנחה   א  38:03  'שחרית ב

 11:01 מנחה וערבית 11:18 10:03, 10:03מנחה 

 שקיעה 10:03 (עקיבא-בני)מנחה 

 03:13 ערבית 17:10 צאת השבת

 

  נטע בן עמי :ות תורניתחא   
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 ט"תשע הלכות חנוכה

 ופשטו, ובמצות בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכו שני בבית' .1

 מפניהם מאד לישראל להם רצ     ,הטהרות וטמאו פרצות בו ופרצו להיכל ונכנסו ובבנותיהם בממונם ידם

 הכהנים חשמונאי בני וגברו והצילם מידם והושיעם אבותינו להי-א עליהם שריחם עד גדול לחץ חצוםול  

 מאתים על יתר לישראל מלכות וחזרה הכהנים מן מלך והעמידו מידם ישראל והושיעו והרגום הגדולים

 ונכנסו, היה כסלו בחדש ועשרים בחמשה םדּוב  א  ו   אויביהם על ישראל שגברוכ  ּו. השני החורבן עד שנה

 והדליקו ,בלבד אחד יום אלא להדליק בו היה ולא אחד פך אלא במקדש טהור שמן מצאו ולא להיכל

, ג פרק וחנוכה מגילה הלכות ם"רמב) 'טהור שמן והוציאו זיתים שכתשו עד ימים שמונה המערכה נרות ממנו

 .(ב-א

נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה . ומותרים בעשיית מלאכה, שמונת ימי החנוכה אסורים בהספד ובתענית .2

 .(א, ע"סימן תרח "אוע "שו)בגלל מעשה יהודית בתו של יוחנן כהן גדול , בזמן שהנרות דולקים

מצווה סעודות שנאמרים בהם דברי תורה ומזמורים נחשבות כסעודות . אין חיוב לערוך סעודות בחנוכה .3

 .( ג, ע"תר)

זכר לנס פך השמן תקנו חכמים להדליק בכל יום מימי החנוכה נרות על פתחי הבתים כדי לפרסם את  .4

לכן גם אישה שמתגוררת לבד חייבת להדליק נרות חנוכה , בהדלקה זו חייבים אנשים ונשים כאחד. הנס

 .בביתה

 זמן הדלקת הנרות

. ויש שנהגו להדליק נרות חנוכה בצאת הכוכבים, (11:44)יש שנהגו להדליק נרות חנוכה בשקיעת החמה  .5

אם ישנם בחוץ עוברים ושבים שאפשר , מי שלא הדליק בזמן זה רשאי להדליק במשך הלילה בברכה

 –אם מדליק לעצמו בשעת לילה מאוחרת . לפרסם להם את הנס או אם מדליקים נרות עם שאר בני הבית

 .(ק יא"רורה סב ובמשנה ב-א, ב"תרע)ידליק ללא ברכה 

בערב שבת , לכן. (ב, ב"תרע)יש לשים כמות שמן שתספיק לדלוק כחצי שעה לאחר צאת הכוכבים  .1

ט "תרע)אין להשתמש בנרות הצבעוניים שדולקים חצי שעה בלבד , שמדליקים נרות חנוכה לפני השקיעה

 .(ק ב"במשנה ברורה ס

ג המנחה  מי שנאלץ לצאת בביתו מבעוד יום יכול להדליק נרות בברכה .7 ל  יש להקפיד (. בערך 15:35)כבר מפ 

 .(א, ב"תרע)להדליק נרות גדולים שידלקו עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים 

 מקום הדלקת הנרות

בפתח יש להדליק , כאשר יש חצר לפני הבית. כדי לפרסם את הנס, את הנרות יש להדליק בפתח הבית .8

מי שאין . יכול להדליק נרות בחלון הפונה לשבילהחושש שהרוח תכבה את הנרות . לרשות הרבים החצר

 .(ה, א"תרע)יניח הנרות בחלון הפונה לרשות הרבים  –(המתגורר בבניין קומות)לו פתח לרשות הרבים 

 (ו, א"תרע)כדי שיהיה ניכר שאלו נרות של מצווה , מ"ס 24-84לכתחילה יש להניח את הנרות בגובה של  .9

שהרי איננו רגילים להשתמש בנרות למטרת , ין צורך להקפיד בכךנראה שכיום א. שלא משמשים לתאורה

 .תאורה אלא בחשמל וגם נרות שמונחים גבוה יותר בחנוכיה ניכר שהודלקו לשם מצווה ופרסום הנס

 .(א, ה"תרע)יש להדליקם במקום בו הם צריכים להיות . אין להדליק את הנרות בפנים ולהוציאם החוצה .14
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בפתח . כך הנכנס בפתח יהיה מסובב במצוות, בפתח שיש בו מזוזה יש להדליק את הנרות משמאל לפתח .11

 .(ק לג"ז ובמשנה ברורה ס, א"תרע)ללא מזוזה יש להדליק את הנרות בימין 

עו . המתארחים אצל אחרים חייבים להדליק נרות בביתם .12 ס  י  ראו סעיף , מפלג המנחה)לכן ידליקו לפני ש 

 .(א, ז"תרע)נים אצל המארחים ידליקו בבית שמתארחים בו ש  אם י  . שיחזרו לביתם או לאחר( 7

 סדר הדלקת נרות חנוכה

מבני  אחדרק  –למנהג הספרדים . ביום הראשון מדליקים נר אחד ומכאן ואילך מוסיפים נר בכל יום .13

כל אחד ואחת מבני  –למנהג אשכנז . וכל שאר בני הבית יוצאים בהדלקתו( איש או אישה)הבית מדליק 

יש הנוהגים שאישה לא מדליקה לעצמה אלא יוצאת ידי . הבית שהגיעו לגיל חינוך מדליק נרות בעצמו

 .(ב, א"תרע)חובה בהדלקת אישּה 

. 'שהחיינו', 'שעשה ניסים', 'להדליק נר של חנוכה': ביום הראשון יש לברך לפני ההדלקה שלוש ברכות .14

ביום הראשון יברך ביום שנזכר ' שהחיינו'מי ששכח לברך ברכת . לבדבשאר הימים מברכים שתי ברכות ב

 .(ב-א, ו"תרע) אין להתחיל בהדלקה עד שיסיים לברך את כל הברכות. לפני ההדלקה

 אחרי הדלקת הנר הראשוןאת הפיוט יש לשיר . 'הנרות הללו'נהגו לשיר בזמן הדלקת הנרות את הפיוט  .15

 .(ד, ו"תרע)

ביום הראשון יש להדליק את : המנהג הנפוץ הוא כדלקמן. בחנוכיה יש כמה מנהגיםבסדר הדלקת הנרות  .11

המסמל את  ההדלקה בכל יום תתחיל מהנר החדש. ובכל יום להוסיף נר משמאלו, הנר הימני בחנוכיה

 .(ה, ו"תרע)ותמשיך לכיוון ימין  התעצמות הנס

אוי להדליק בשמן זית מכיוון שאורו לכתחילה ר. כל השמנים והנרות כשרים להדליק בהם נרות חנוכה .17

 .(ק ד"א ובמשנה ברורה ס, ג"תרע)צלול ויפה וגם מכיוון שבו נעשה הנס 

אין להשתמש לאור נרות החנוכה אפילו תשמיש של  -' ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד' .18

אורם יעשה זאת לאור לכן נהגו להניח בקרבת הנרות ָשָמש שנבדל בגובהו שאם יבוא להשתמש ל, מצווה

 .(א, ג"תרע)השמש 

אין . לאחר הדלקת הנרות כולם או לפני הברכותאם מדליקים את נר השמש בשמן זית יש להדליקו  .19

 .להדליק את השמש בין אמירת הברכות להדלקת נרות המצווה

. ליקואפילו לא דלק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים אין חיוב לחזור ולהד, נר חנוכה שכבה לאחר הדלקתו .24

 .(ק כז"ב ובמשנה ברורה ס, ג"תרע)מן הראוי לשוב ולהדליק אבל אין לברך על הדלקה זו 

 הדלקת נרות בבית הכנסת

כל המתפללים   זמן ההדלקה הוא בין תפילת מנחה לערבית כאשר. בבית הכנסת נהגו להדליק נרות חנוכה .21

 .(ו, א"תרע)לברך על הדלקת נרות בבית הכנסת  יש. מכונסים יחד

 .כדי לפרסם את הנס, בבית הכנסת נהגו להדליק נרות גם בתפילת שחרית ללא ברכה .22

גם המדליק בבית הכנסת צריך לחזור ולהדליק , לכן. בהדלקת הנרות בבית הכנסת ן יוצאים ידי חובהאי .23

אלא אם כן צריך להוציא את בני , ביום הראשון כשחוזר ומברך בביתו לא יברך שהחיינו. בביתו בברכה

 .(ק מה"ו ובמשנה ברורה ס, א"תרע)ידי חובה  ביתו
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חיוב הדלקת נרות חנוכה הוא בבית הפרטי ובבית  .אין להדליק נרות בברכה במשרדים ובמקומות עבודה .24

מעוז 'אלא בליווי שירת , ניתן לקיים טקס הדלקת נרות במקומות ציבוריים ללא ברכות. הכנסת בלבד

 .ושאר שירי החג' צור

 ש"ב שבת ובמוצהדלקת נרות בער

מכיוון שגם במקדש הדליקו את המנורה , בערב שבת ראוי להתפלל תפילת מנחה לפני הדלקת הנרות .25

, 'תרתי דסתרי'וכן שלא יראה כ(. שכנגדו תוקנה תפילת מנחה)לאחר הקרבת תמיד של בין הערבים 

ק ז "שער הציון ס, ב ק"ט במשנה ברורה ס"תרע)שמתפלל מנחה לאחר שהדליק נרות חנוכה של היום הבא 

 .00:11מנין מנחה יתקיים ביום שישי בבית הכנסת בשעה . (ק א"ובשערי תשובה ס

 .(א, ט"תרע)בערב שבת נהגו להדליק את נרות החנוכה לפני נרות השבת  .21

. במוצאי שבת יש שנהגו להדליק נרות חנוכה לאחר ההבדלה ויש שנהגו להקדים הדלקת הנרות להבדלה .27

מנהגנו להדליק . (ק ג"ב ובמשנה ברורה ס, א"תרפ)בבית הכנסת יש להקדים את הדלקת הנרות להבדלה 

 .'עלינו לשבח'נרות לפני 

 ' על הניסים'הלל ו

ל לא ישמש כשליח ציבור בתפילת שחרית בחנוכה ָא, לכן. כל שמונת ימי החנוכה גומרים את ההלל .28 ב 

 .ץ"בתפילות מנחה וערבית יכול האבל לשמש כש. (ק א"א ובמשנה ברורה ס, ג"תרפ)

על '( בברכת הארץ)ובברכת המזון ( בברכת ההודאה)בכל שמונת ימי החנוכה יש להוסיף בתפילת עמידה  .29

ובברכת ' יהיו לרצון'בתפילה ניתן לומר לפני . וזראינו ח –אם שכח להזכיר וכבר סיים הברכה . 'הניסים

בימי ... הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם'המזון אפשר להוסיף 

 . (ב-א, ב"תרפ)' מתתיהו

 "תיכון בית תפילתי ושם תודה נזבח –מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח "

 הרב ארי סט

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

 "לכבוד החנוכה"

 .נתכנס יחד בבית הכנסת להדליק נר ראשון של חנוכה ברוב עם, לאחר תפילת מנחה, הקרוב ראשון ביום

גדנות, להדלקת נרות ילדות וילדים, מתפללות ומתפללים, כולם מוזמנים  .זמירות ושירות וחלוקת מ 

 02:61תפילת מנחה בשעה 

 02:01הדלקת נרות בשעה 

 !בואו בשמחה

 ועדת דת 

http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/735/182762263/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94/%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1
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אשר שם , שבת זו היא יוזמה של פרויקט מונטיפיורי. 'םד  ק  חכמה מ  'תתקיים ברחבי הארץ שבת ( וישב)השבת 

במסגרת שבת זו תלמידי ותלמידות . לעצמו למטרה להנכיח ולהעצים את הקול הספרדי בקרב הציונות הדתית

נחם ' פרופבקהילתנו יתארח . שיעורים בנושא חכמי ספרד ותורתם, מדו במגוון קהילות ברחבי הארץל  חכמים י  

 :שיעביר את שיעורי השבת אילן

 
 .למדנות בשירות המנהיגות: לרבי אליעזר פאפו' פלא יועץ': שיעור לאחר ערבית, ערב שבת

 
' בן איש חי'משהו על סוד קסמו של : ד עם תה ועוגיות"שיעור בביהמ, 02:32לאחר סעודת שבת בשעה , ערב שבת

 .לרבי יוסף חיים

 
 .ם לפרשת וישב"אברהם בן הרמב' פנינים מפירושי  ר: שיעור פרשת שבוע, לאחר שחרית, שבת

 
 .בואו בשמחה

  ועדת דת

 

 

 מברכין שבת -פרשת וישב 

 .(שביעי  נר)ביום ראשון  פרשת מקץ ולמחרתו -הבאה  ראש חודש טבת יהיה בשבת

 .אין אומרים אב הרחמים

 .חלקים 31דקות ו  02עם  00.22שעה ' מקץ'ליל שבת קודש : המולד

 (י הרב טוקצינסקי"לוח א)

 

 תפילת נשים

 .תתקיים קריאה בתורה ותפילת מוסף לנשים במועדונית, וישב' פר, השבת

 !2.39 נפגש ב

 !מקומיות ואורחות, וחדשותכולן מוזמנות וותיקות 

 הצוות המארגן - להתראות

 "קטונו מכל החסדים ומכל האמת שעשית עמנו"

 בן למתן ואורה אריאל הנין לכבוד הולדת

 .מאיר ונעמה אריאל והסבתא רבא המאושרת אינס אריאל -נכד לסבא ולסבתא הנרגשים 
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 במסגרת בנים מספרים

                  .3891בשנת  על השתתפותו במבצע העלאת יהודי אתיופיה, (בנם של רחל וראלי סימון) סיפר לנו גדי סימון

 .בקומנדו הימי –היה ברור לו לקראת גיוסו שהוא בשייטת . מספר על עצמו שמשחר ילדותו אהב להיות במיםגדי 

 .היטב  םלוחמי הקומנדו התאמנו עליהם והכירו אות, שהם, משוכללות מאדבזמנו הגיעו לשייטת סירות 

 היאני, א שייח בשארם הם הכירו מהאימונים אותה ,"גלים–בת " האנייהאת  לוחמי השייטת לוקחים – 3891

 ."סנפיר"ו "טירן" באיים אספקה לחיילים ששרתוששימשה להבאת 

שלושה ימים  .ודןט סלהפלגה מאילת לים האדום ומשם לפורויוצאים , את סירות הגומי האנייההם מעמיסים על 

 .לכל כוון

מראה העולים  .הגומי ומפליגים לעומק הים הם עולים על סירות. מגיעים לחוף עם משאיות מאד רעועות העולים

  .היה מראה מאד אסתטי ומיוחד, שכולם לבושים לבן עם צרורות עטופים בלבן

הם כש ,ה גבוהה מאד ואת כולם העלויניהא". בת גלים"ברים למנוף אניית העם לוחמי השייטת מתח העולים יחד

 .מטר 02מעל  נייה גבהועם מנוף האנייה כשדופן הא, בתוך סירות הגומי

גדי התעניין מאד באנשי העדה . התחבר רגשית באופן עמוק ביותר, אחד המבצעים הללוכל מי שהשתתף ב

ועד הגעתם  החל מהניתוק מהבית ,ראיין וחקר את מה שעבר עליהם ,מלימודי התואר השניוכחלק האתיופית 

 .לארץ ישראל

גדי ויפה מחליטים  ןהריאיובעקבות  (.עלתה לארץ כנערה צעירה ללא הוריהש)ראיין את יפה , במסגרת המחקר

ומאידך מצד , אשר הםב םמצד המדינה הדואגת ליהודי. יסופר סיפור העלייה משני צדדיו לקיים ערב שבו

אלפי שנים ולהגיע להגשים חלום של  כדי, הלוא נודע שעזבו משפחות ויצאו אל, שבסיפור האמתייםהגיבורים 

מספרים את , הם מפיקים סרט שבו עולים שעשו את המסע הקשה ולוחמים שהשתתפו במבצע לשם כך. לירוסלם

 .בסיפוריהם המרגשים צפינו בערב מרגש זה, םובחוויית םסיפור העלייה כפי שנחרט בזיכרונ

יהודי אתיופיה החלו את מסעם הקשה כי . י העוצמתי ביותר בדורנועליית יהדות אתיופיה הוא הסיפור הציונ

 . חלמו על ירוסלם

 ה אלברט'חנהל

 

 

 קסלר מזל טוב לרגל נישואיכם לחירות וטל

 המורחבתסבא חנן וסבתא יוכבד ולכל המשפחה , לרונית וניר

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 בסעדט "תשעכה ואירועי חנ

 :ראשון נר  ,21.2 בכסלו ד"כ ,ראשון יום

 .מיד לאחר תפילת מנחה 4:61.בשעה בבית הכנסת  – הדלקת נרות  קהילתית

בהזמנות שחולקו פורסמה , שימו לב לשעה)  2.111בשעה ניפגש .. כולנו מארחים ומתארחים –בתים מאירים 

.. ני מטעמיםמשקה חם ומי, משחקים שיח רעים, להיכרות, המארחותבבתי המשפחות  ( בטעות שעה אחרת

    .(בתאי הדוארפרטים מלאים פורסמו )

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

 
 :נר רביעי,  21.2 ,ז בכסלו"כ ,יום רביעי

 - "הנגב מלאכי"ל יוקדשו התרומות כל השנה. א ימין"בחד 07:71-03:71 - של החינוך החברתייריד צדקה 

 .שלנו במועצה מיוחדים צרכים בעלי לילדים מועדונית

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

  :נר חמישי,  41.2, ח בכסלו"כ ,יום חמישי

  - טקס וברכות/ הפעלה לילדים / סיורים מודרכים  -חנוכת בית וקביעת מזוזה למפעל נס שמנים 

  .והפעלה לילדים למבוגרים סיורים  -00:11

 .במפעל נס שמנים החדש קביעת מזוזה וברכות – 00:61

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

  (:זאת חנוכה) 11.2.בטבת ' ביום שני 

 .ל"נשמע על הפרוייקטים של מוישקו ז -בנים מספרים עם אתי רום 

  .לחבר במועדון 51:61 

 !כה שמחוחנ

 

 ותרבות קליטה, דת, חינוך: ועדות

  

 לנורית ואלי קראוס ולכל המשפחה

 בת ליערה ורותם קראוס, מזל טוב להולדת הנכדה 

 !איחולים לשמחות ולנחת

https://amitrenanim.tik-tak.net/events/%D7%A0%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/
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חג אורים שמח - הפנינג לחנוכה  

 .בגינה הקהילתית 13:31בשעה  נר שני של חנוכה, /321 -ביום שני הלהפנינג כולם מוזמנים 

 :בתכנית

 הדלקת נר שני של חנוכה.  

  לילדיםחנוכה ופעילות דוכני יצירה.   

  הסוכנות היהודיתת ותרומ - כניסה לגןב חמדפינת בניית וקישוט הגן בפרחים ו בוסתן עצי פרינטיעת וחניכת 

 (.מיכל וחוסה אריאל). מ"בע ומרס'מרכז חוסן וחברת זרעי ג

 הלאומי עם חיילי המרכז  היא פעילות משותפת ,אורן סולומון והכין יזם גולת הכותרת של הערב אותו

ד כאשר סע .תות מצוקהל לקהילה בע"ובין צה ל"במסגרת חיזוק החוסן והקשר לצה .(י"מל) לאימוני היבשה

 .עם הילדים ישיר ואישילנו מזמנם ויצרו קשר הם יתרמו  הפעם .בית לחיילים גם משמשת

.תהורים וילדים מוזמנים להגיע וליהנו  

  !   הסופגניות עלינו

-צוות גינה קהילתית                                 

  חוסה ומיכלאורן ומרי    

 

 

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

 והקשר של משפחת גינזברג אליה" פטריה"ית הגירוש יעל אנ

שנועדה " פטריה"הביאו השלטונות הבריטיים לנמל חיפה את אניית הנוסעים הגדולה , 1491שנה בנובמבר  88לפני 

 .שבמזרח אפריקה" מאוריציוס"לאי " אטלנטיק"ו" פסיפיק", "מילס"לגירוש המעפילים שהגיעו לארץ באניות 

מים רבים חדרו . תוצאות הפיצוץ היו קשות מהצפוי. מפקדת ההגנה החליטה לחבל באנייה כדי למנוע את הגירוש

מלחים ושוטרים  311ואיתם כ 12/טבעו , מעפילים שהיו על האנייה 1811מתוך . לתוכה והיא טבעה במהירות

 .בריטיים

 .היתה על הסיפון ולמזלה ניצלה והועברה עם שאר הניצולים למחנה המעצר בעתלית, ל"ציפורה גינזברג ז, ואמא שלנ

 

 ה גינזברג'מוישהל
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 שלנו בקהילה

ל "החמ. ל החדש במקלט שמול המוסך"בימים אלה הולכות ומסתיימות העבודות על החמ - ל חדש"חמ

י לבצע "ד בכל הנדרש על מנת לאפשר לאנשי הבטחון והצחשודרג שופץ בסיוע משרד הבטחון והמועצה ויצויהמ

 .אנו תקווה כי נזדקק לו כמה שפחות -מיטביתהאת עבודתם בצורה 

ובאדיבות " קרן היסוד"בחודש האחרון התחדשנו בכלי רכב חדש לכיבוי שריפות הודות לתרומת  - שריפות

 . קבלת הכלי תאפשר יכולת התמודדות טובה יותר עם השריפות ותגבור המערך הקיים. המועצה

כפי . החמיםאנו מתנצלים בפני ציבור החברים על אי הנוחות הנגרמת כתוצאה מהפסקות המים  - מים חמים

הצוות לקראת סיום עבודתו ויניח את , הוקם צוות לבדיקת תחום המים החמים, שעדכנתי בעלון ובאסיפה

רוך טווח הם נר לרגליו א הבטחת איכות החיים ופתרון. 8102 המלצותיו על שולחן המזכירות בסוף חודש דצמבר

כמה שיותר מהר ולצמצם למינימום את הזמן בינתיים כל עוד יהיו הפסקות מים אנו ננסה לתת מענה  .בעבודתו

 .עד לתיקון התקלה

במסגרת השיפוץ מותקנת מערכת , בימים אלו מסתיים שיפוץ באולם הספורט ביוזמת המועצה - אולם ספורט

זה המקום להודות לאיתמר דניאלי שריכז את הפעילות . מיזוג אוויר שתנעים את השהות בימי הקיץ החמים

חלק אנו מחפשים מישהו שהספורט זורם בדמו ומעוניין לקחת . לאחר תקופה להחליפו באולם הספורט וביקש

 .מוזמנים לפנות להילה אור מנהלת משאבי אנוש -בריכוז התחום

ומסתמן כיוון " מקבלי ההחלטות"קולות התושבים ואמירות מנהיגי האזור נופלים על אזני  - פיצויים ימי לחימה

כידוע לכם עד שזה לא נחתם . אבדן הכנסה והוצאות בעקבות המצב הבטחוני ןלמתן פיצויי לתושבי עוטף עזה בגי

ך הגשה וקביעת גובה לגבי התהליך והנתונים הנדרשים לצוראנחנו נעדכן ונוציא הודעה והסבר  !!זה לא נחתם 

 . הפיצוי

בימים האחרונים אנו עדים לשיח המתקיים בנוגע להטבות המתקבלות דרך הביטוח  - רפורמה בביטוח הסיעודי

זה המקום . אפשרות לקבלת כספים לזכאים לצד הסיוע הטיפולי י כתוצאה מהרפורמה החדשה ובמרכזההלאומ

עלות ההשתתפות בשרות זה די הקיבוץ וכך גם מרבית הנשיאה בלהזכיר כי בסעד קיים הסדר בו הסיוע ניתן על י

. ולכן המקור הכספי מביטוח לאומי מהווה פרמטר חשוב להחזקת הסדר זה והמשכיותו. המשפחהלצד חלק 

 .חנוש עומדת לרשותכם בכל שאלה והבהרה בנושא - מכתב נשלח לחברים הזכאים ובו הסבר מפורט

משנברך לכבוד הניסים ועל כל . ות מהאבק בארונות לקראת הדלקת הנרותוהחנוכיות מתמרק חג החנוכה בפתח

והאור הנותן כוח להגשים חלומות בכוחות מאוחדים על הכפיים שבנו את קהילת קיבוץ סעד לתפארת , הגבורות

ת סעד ומוזמנים לקחת חלק באירועים והשמחות בשבוע זה מאחל חג שמח לכל בי. ומשותפים לעבר המחר

 !!יישר כוח לכל המארגנים -ביישוב

 ,שבת שלום

 תומר רכטמן

 
 הניןמזל טוב להולדת , לאינס אריאל

 אריאל נכד לנעמה ולמאיר אריאל בן למתן ולאורה

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 ט"יריד צדקה חנוכה תשע

 
 ה"שיתקיים בע הנכם מוזמנים ליריד הצדקה הגדול של חנוכה

 /521, בכסלו ז"כ, רביעיביום  

 13:71-13:71בין השעות , היריד יתקיים במתחם חדר האוכל

 !נשמח לראות גם בני משק וחברים מבחוץ, מקטן ועד גדול, כולם מוזמנים

 
 ?ומה מחכה לנו ביריד

, שנייה-חפצי יד, ל"מגוונים שהכינו ילדי הבתים הכוללים והמפ מאפים ,וחברת הנוער בארגון התיכון כלמתחם או

 ,עיצוב בלונים, שולחנות משחקי ספורט, יצירה לילדיםימבורי ו'ג,  תסרוקות, איפור

לצד בתי המזוזה המוכרים ימכרו גם : מעשה ידיהן של נשים יוצאות אתיופיה משדרות, "רוקמות"דוכן של מוצרי ה

  ! תמונות ועוד, שרשרות, מגנטים, סימניות, פלייסמנטים ססגוניים

 ... נוספות הפתעותו

 
 .מועצה שלנומועדונית לילדים בעלי צרכים מיוחדים ב - "מלאכי הנגב"השנה כל התרומות יוקדשו ל*

 .ניתן לפנות לרננה יערי -מי שמעוניין להקים דוכן מכירה ביריד

 .בחדר האכל' ניתן עדיין להניח חפצי יד שניה עד יום ב

 

  !נשמח לראותכם

 !שמח חנוכה

 

 ועדת חינוך 


