בע"ה י' בטבת תשפ"א
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גליון מס' 7133

פרשת ויגש
יוסף

ָאחיו וַיֵ בְּ ךְּ
ארי בִּ ְּני ִָּמן ִּ
"וַיִּ פֹּל עַ ל צַ וְּ ֵ
ָאריו
ובִּ נְּ י ִָּמן בָ כָ ה עַ ל צַ ו ָ
ַשק לְּ כָ ל אֶ חָ יו וַיֵ בְּ ךְּ ֲעלֵהֶ ם"..
וַיְּ נ ֵ

..זְ כּות נ ְִשמַ ר  7בְ ִרית ָׁשמַ ר  7בְ ִמ ַדת הַ יְ סוד חָׁ תּום.
לִ ְמֹלְך זָׁ כָׁה ּ 7ובִ ְמלּוכָׁה  7לו נִגְ לָׁה כָׁל סָׁ תּום.
ּובִ זְ כּותו  7לְ אֻ מָׁ תו ַ 7גלֵּה ֵּקץ הֶ חָׁ תּום.
וְ ִת ְרדף  7וְ גַם ַתהֲ דף  7ל ְָׁר ָׁשעִ ים י ְִסיתּום.
זְ כּות ָאבות  7רו ֵּכב ע ֲָׁרבות  7זְ כר הַ ּיום לְ רו ְממֶ יָך.
זָׁ כְ ֵּרנּו ה' בִ ְרצון עַ מֵּ ך.

(בראשית מ"ה י"ד –ט"ו)

בִ זְ כּות יוסֵּ ף  7הֱ יֵּה ְמאַ סֵּ ף  7נַחֲ ל ְָׁתָך בְ בֵּ ית ָׁק ְד ֶשָך.
ְּורצֵּ ה אֵּ ל חַ י  7בְ נִיחוחַ י ְ 7תפִ לַת עַ ם ְמקֻ ָׁד ֶשָך.
ּובְ ִריתו ּ 7וזְ כּותו  7זְ כר לְ עַ ם ְמג ָׁר ֶשָך.
חָׁ ְתמֵּ ם לְ גִ ילָׁה  7וְ צָׁ הֳ לָׁה  7וְ ַקבְ צֵּ ם לְ ִמגְ ָׁר ֶשָך.
הו ַשע ָׁנא  7וְ ַרחֵּ ם נָׁא  7בִ זְ כּותו לְ אֻ מֶ ָך.
זָׁ כְ ֵּרנּו ה' בִ ְרצון עַ מֵּ ך.
יוסף מתוודע לאחיו
פטר פון קורנליוס 80817/

פייטן לא נודע בפיוט להושענא רבה בהקפה השישית
שהיא כנגד יוסף.
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אחות תורנית (נייד ,0503439505 -קווי מקוצר :)0000-דורית רידר

2
על חודש טבת ,עשרה בטבת והשילוב עם השנה הלועזית
בלוח השנה העברי קיימים שישה ימי צום .יום הכיפורים הוא מהתורה והאחרים הם תקנת חכמים.
בשנת  953לספירה הלל השני חתם את הלוח לשיטת החשבון המקובלת והמוכרת כך שזמני החגים והצומות
ידועים מראש.
הלל השני סידר בחישוביו כך שהצומות לא יחולו בערב שבת (יום שישי) ,אולם את צום "עשרה בטבת" לא היה
מנוס מהאפשרות שיחול בשנים מסוימות ביום שישי ,כפי שקורה השנה .האילוץ נובע מהעובדה שאורכם של
החודשים חשוון וכסליו משתנה .ולגבי הצומות האחרים :גדליה ,אסתר ,י"ז בתמוז ותשעה באב ,במידה והם
חלים בשבת ,מקדימים או מאחרים אותם בניגוד לצום יום הכיפורים שמתקיים אפילו בשבת .צום עשרה בטבת
על פי חשבון הלוח לעולם לא יחול בשבת.
צום עשרה בטבת נקבע כיום "הקדיש הכללי" לזכר חללי השואה שתאריך מותם אינו ידוע.
השנה יחול צום "עשרה בטבת" ביום שישי .בפעמים הבאות זה יקרה שנתיים רצופות בתשפ"ד ובתשפ'"ה ,ולאחר
מכן יעבור עשור והצום יחול ביום שישי בשנת :תשצ"ה (.)2392
צום עשרה בטבת לא זכה להיכנס לנוסחה :א"ת – ב"ש  -שמראה את ימי השבוע בהם יחולו המועדים או הצומות
על פי ימי הפסח ,אבל ידוע שר"ח טבת יחול תמיד בשבוע חג החנוכה.
ולגבי התחלת השנה הלועזית  -ה  1בינואר יחול כמעט תמיד (בכ  39%מהמקרים) בחודש טבת .במאה ה  23היו 2
שנים חריגות בלבד בהן השנה לא התחילה בחודש טבת אלא בל' כסליו או בא' בשבט .עד אמצע המאה  21תהיה
חריגה אחת וזה יקרה בא' שבט תשצ"ג– )1.1.2399
במאה ה  23היו  9מקרים בהם עשרה בטבת חל ב  1לינואר – .עד אמצע המאה ה  2 - 21מקרים.

מנחם קימלמן

 -קיבוץ ראש הנקרה

קריאת תהילים לילדות
מוזמנות בכיף לקריאת תהילים לבנות בכיתות א'-ג'
בשעה  13:25בשבת ,על הדשא שליד בית משפחת אחיה ודקלה הימן.
אשמח לראותכן.
דבש הימן
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ניבוי השואה ע"י משוררנו הלאומי ח.נ .ביאליק
ביאליק נולד בעשרה בטבת (לפני  841שנים).
עשרה בטבת נקבע ע"י הרבנות הראשית ל'יום הקדיש הכללי' לזכר קורבנות השואה .המשורר צפה את העתיד
המר וכתב על כך עוד ב  8294בתקופת שהותו בברלין עד לפטירתו כעבור  1שנים.
"בקרוב יופיע מישהו וישחט את כולנו ..ולכן עלינו לשוב מהעולם הגדול לארצנו."..
ב  8231שיתף ביאליק בחרדותיו הגוברות את מזכירו יוחנן פוגרבינסקי" :עננים כבדים עולים בשמי גרמניה ,אין
ספק כי הנציונאל הסוציאליסטי והיטלר בראשם עומדים לעלות לגדולה ..כל הציפורים בברלין מצייצות זאת
מעל גגות הבתים ואז תבוא כליה חס וחלילה על כל יהדות גרמניה .מי יודע באיזו צורה תצא לפועל מחשבת
הרשעים הללו .ליבי אומר לי כי רע ומר יהיה גורל היהודים בארצו של גיתה והשומר נפשו צריך לברוח משם."..
"רואה אני כי לא רק ביהדות גרמניה יפגעו הרשעים הללו אלא גם בכל יהדות אירופה .בכל ארצות אירופה
יושבים היהודים על עקרבים וצפויה להם כליה" (י .פוגרבינסקי "חמש שנים עם ביאליק 'הדאר' .)2.3.8249
לנוכח זאת החל ביאליק להאיץ בכל הסובב אותו להימלט מאירופה ולהשתקע בארץ ישראל .כשהגיע הסופר יוסף
פטאי לביקור בארץ לא חסך ממנו את שבט ביקורתו" :שוב באת כתייר לארץ ישראל? ואני אומר לך בא והשתקע
מבעוד מועד."..
"כלום חושבים אתם שהיטלר יישאר בתוך תחומי גרמניה? הוא יעבור גם על גבולות אוסטריה והונגריה .ארץ
ישראל אפילו יש בה מהומות ,היא מקלט יותר בטוח מכל העולם כולו בלי פרעות"( .י .פטאי פרקים לביאליק שבעל
פה" הארץ .) ....32

בשנת  8233הפנים ביאליק עוד יותר את המתרגש על העם היהודי וחשש לחורבן הנורא שכבר חש אותו בעצמותיו.
את הביטוי המקראי "שואה" ביטוי ששב וחזר בכתביו של המשורר ובנאומו" :השואה אשר באה על אחינו
בגרמניה גילת ה לעיניי כל העולם מה רעועה וכושלת עמדתו של עם אשר לא אדמתו היא תתמוך צעדיו"
הצהיר ביאליק וברוח זו אף הצהיר על עמדתו החד משמעית לגבי ארץ ישראל כמקום המפלט התקומה
וההתחדשות הלאומית.
"השואה באה לפתע פתאום כל כך! אך בשבילנו אין זו הפתעה ,ידענו זאת מראש ..אין לנו ברירה ..אלא לשוב
מהעולם הגדול אל הפינה שלנו ,לארצנו ..לשמור על הקיים ,להצמיחו ,לפתחו וגם להוסיף עליו( ."..ח.נ .ביאליק
דברים שבע"פ תל אביב תרצ"ה)

(מתוך מידע שהועבר משמואל אבנרי הארכיונאי של בית ביאליק)
---------------------------------------------------------

ביאליק הלך לעולמו לפני פרוץ מלחמת העולם השניה וכך נחסכו ממנו ממדי השואה שצפה ואף התגשמות חלום
התקומה שבעקבותיה.
כרמלה קום
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פרשת ויגש – חידות א' ב'
הדרמה בשיאה .הגביע של יוסף נמצא בשקו של בנימין ועליו להישאר כעבד במצרים לעולם .יהודה ,מממש את
הבטחתו ליעקב ומציע ליוסף להישאר כעבד במצרים במקום בנימין .ברגע הזה ,יוסף מתגלה לאחיו ,מסביר להם
שהוא לא כועס עליהם כלל ומזמין אותם ואת כל משפחותיהם לגור במצרים במשך שנות הרעב הבאות.
יעקב מתרגש מאוד מהבשורה שיוסף חי במצרים .הוא יורד עם כל משפחתו (כמה?) למצרים וזוכה לפגישה
מרגשת עם יוסף ,וכמובן גם עם פרעה המלך .בסוף הפרשה ,מאריכה התורה בתיאור התנהלותו של יוסף כמשנה
למלך מצרים מול המצרים בפרויקט חלוקת האוכל בשנות הרעב.
הרב ארי

ב – בכה על צוארי אחיו (מי עוד בכה בפרשה? למה
בכו?)
ג – מקום מושבם של בני ישראל במצרים

ל – אביהם של גרשון ,קהת ומררי (ציינו  4משפחות
מהקיבוץ שמשתייכות לשבט זה?)
מ – על פי דברי יהודה בתחילת הפרשה ,כך עלה בגורלו
של יוסף
נ – כך מכנה יהודה את בנימין בנאומו לפני יוסף

א – אשתו של יוסף (מה שם אביה?)

ד – אחד השבטים (יש לו רק בן אחד .מה שם בנו?)

ס – בהם משלמים המצרים ליוסף כדי לקנות לחם

ה – השלימוֹ" :לא יּוכַ ל ______ ַל ֲעזֹב אֶ ת ָאבִ יו" (למי
הכוונה?)
ו – השלימו" :מַ הֲ רּו _____ אֶ ל ָאבִ י " (מי הדובר?)

ע – פרעה שולח אותן לכנען כדי לסייע למשפחת יעקב
לרדת למצרים
פ – שאלת אתגר :יוסף נעשה לו לאב (הוכיחו דבריכם!)

ז – כינוי לקרבן (באיזו עיר מקריב יעקב קרבנות?)

צ – בנו הבכור של גד

ח – מספר שנות הרעב שנותרו עם הגעת האחים
למצרים
ט – הגיל הרך

ק – מספר הפסוקים בפרשת השבוע (גימטריה)

י – מזהה אך אינו מזוהה (כמה בקיבוץ נושאים את
שמו?)
כ – עובדים במקדש (מה הם עושים בפרשת השבוע?)

ר – תפקידם של אחי יוסף
ש – סכום הכסף שבנימין מקבל מיוסף
ת – השלימו" :וַ _____ רּוחַ ַי ֲעקֹב אֲ ִביהֶ ם"

ביטוח מוצרי חשמל
ההרשמה לביטוח מוצרי חשמל  0202באמצעות הקישור-
"קריאות וטפסים" באתר ה"קהילנט" החלה.
ההרשמה תסתיים ב 02.20.0202
מי שזקוק לעזרה בנושא ,מוזמן לפנות אליי במהלך השבוע הקרוב.
אשר רונה
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טיול האופניים המסורתי
ביום ראשון ,נר שלישי של חנוכה ,יצאנו -חברי כיתה יב' -לטיול האופניים המסורתי של הקיבוץ ,מים אל ים .את
הטיול ליוו והובילו ישראל וטליה קלרי (וידס) התותחים ,ולסירוגין הצטרפו אלינו גם אריאל סאסי ,כרמל הלפרין
ואמיתי וידס המדהימים.
התחלנו בחוף זיקים ,ממנו רכבנו באופניים עד לצומת בית קמה .בדרך ראינו נופים עוצרי נשימה ומתחנו כמה
שרירים רדומים .ישנו בבקתה נחמדה בסנסנה המיועדת למטיילי שביל ישראל ,וזכינו לביקור שווה במיוחד
ממורן ואביגד טובים ,ההורים המאמצים של הכיתה שלנו.
בבוקר יום שני ,לאחר חיזוקים שונים לאופניים ,יצאנו מסנסנה ליום מאתגר ,רווי בעליות וירידות .צלחנו אותו
בכבוד והגענו מסופקים לסוסיא ,שם ישנו בבית ספר שדה.
ביום שלישי רכבנו לכיוון ים המלח ,בתקווה שמזג האוויר יאפשר לנו לצלוח את היום עד סופו ,כולל הירידות
התלולות .בסופו של דבר ,מפאת החשש לשטפונות באזור לא יכלנו לרכוב על פי התכנית המקורית ,אך זכינו
לחוות ירידה מטורפת אחת .חתמנו את הטיול בעלייה למצדה עם האופניים בידיים (!) ,שם נהננו מהנוף המדהים
ומאווירת הסיפוק והסיום (ומפרצופיהם ההמומים של המטיילים שפגשנו על ההר) .ירדנו ברכבל ונסענו לערד
לחתום את הטיול עם שווארמות ודברי סיכום.
זכינו בחוויה בלתי נשכחת ,מגבשת ומדהימה עם בני ובנות הכיתה .נהנינו מנופים משגעים ומהדלקת נרות חנוכה
במקומות מעניינים .חווינו אתגר גדול ,אשר חשף תכונות שלא הכרנו בעצמנו ובאחרים ,והשאיר בנו תחושת
סיפוק ענקית.
אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לכל האנשים שבלעדיהם הטיול לא יכול היה להתקיים :לאפרת שלומי
המהממת מרכזת ועדת חינוך ,לאריאל סאסי המדריך המדהים ,לכרמל הלפרין ואמיתי וידס התותחים ,וכמובן
לטליה וישראל קלרי המטורפים.
תודה רבה על החוויה המשותפת שלנו בתור כיתה ,שגיבשה ואיחדה אותנו מאד!!!
אוהבים ,כיתה יב' :אודם ,דניאל ,יהב ,ישי ,נעם ,נעמה ,צור ,רז ושבות

6
על נוער סעד
נוער סעד השנה מונה כ 07חניכים משכבת הגיל ט'-י"ב .בגלל גודל הקבוצות ומתוך ראייה של שייכות חברתית
פיצלנו את הקבוצה לשני זוגונים ,זוגון צעירים ט'-י' ,וזוגון בוגרים י"א-י"ב.
בעקבות הקורונה אנו זוכים השנה שנערינו היקרים נוכחים בקיבוץ יותר ,ולמרות הקושי הרב בלמידה מרחוק
לבגרויות ויתר הזמן הפנוי של החבר'ה ,אנו זוכים לחוות עם הנערים הרבה יותר זמן.
כחלק מחשיבה חינוכית קיבוצית אנו מאמינים בעבודת הנוער בענפי הקיבוץ שטומנת בחובה המון לבניית
האישיות וחיזוק הקשר של הנערים עם הקיבוץ ,לאחרונה התחלנו שיתוף פעולה מבורך עם פופלי בעבודת נוער
בשעות אחר הצהריים ,והחבר'ה ממשיכים לעבוד בזמנים הפנויים שלהם בגד"ש ,בחינוך החברתי ,בכלבו
ובחופשים גם בגיל הרך ,בעקבות הגידול המבורך בכמות הנערים אנו נשמח לעוד ענפים שיפתחו את שעריהם
ויזכו מעמל כפיהם של נערינו הנפלאים.
השנה בחנוכה קיימנו מסיבה לפי קפסולות במועדון שכללה משחק קופסאות בריחה מאתגר ומעניין ,וקישוטי
סופגניות ,הקמנו את דוכני האוכל ביריד צדקה כחלק מההפקה של כל החינוך החברתי ,ולאחר מכן נסענו לחלק
לחיילים היושבים במוצב קריר מרק חם .סיימנו בזאת חנוכה בסדנאות מושקעות ומעניינות של השוקוליטייר
שבתאי בה מילאנו פרלינים ,למדנו לטמפרר ,והוסבר לנו על סוגי השוקולד השונים ,כמובן שבין לבין גם אכלנו
שוקולדים.
כיתה י"ב יצאו למסע האופנים המסורתי ,על כך הרחיבה שבות לזר במאמר נפרד.
בזמנם החופשי אחר הצהריים הנערים מגיעים לשבת במועדון החדש שממוקם במבנה החינוך החדש ,והיום לאור
מציאות הקורונה והלמידה מרחוק אף נפגשים שם  3פעמים בשבוע למרכז למידה יחד עם בנות השירות שלנו
ובכך מפצים על שיעורי הזום.
צח"י נוער ממשיך להיות בכוננות ומוכן לסייע לכל מקרה שיתרחש ,ב 0.7נקיים ערב הוקרה לחברה הפעילים
בצחי ,את הערב יכבד בנוכחותו מח"ט החטיבה שיעביר שיחה ויעניק תעודות הוקרה לחניכים.
התחלנו  2קבוצות כושר ,לבנים הבוגרים כושר קרבי עם מדריך שמגיע מבחוץ פעם בשבוע ,ולבנות קבוצת ריצה.

בתקווה שיתאפשר לנו להמשיך בשגרת פעילות מבורכת,
אריאל תהילה וטליה

לנורית ואלי קראוס מזל טוב להולדת הנכדה
בת לבר ונעם קראוס
איחולים לשמחות ולנחת!
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מהנעשה בבטחון
בשבוע שעבר זכינו להדליק את הנר השמיני של חנוכה בבית הכנסת יחד עם מפקד החטיבה המרחבית שלנו
אל"מ יואב ברונר והרב ארי .הרב ארי דיבר על ניצחון הרוח בנס חנוכה והמח"ט המחיש את עוצמת הרוח
(מוטיבציה בלע"ז) המפעמת בקרב הלוחמים השומרים ומגינים עלינו פה בגזרה.
עניינים נוספים:
מצלמות זיהוי מספר וכניסה בשערים -לפני כחודש וחצי ביצענו כיוון מחדש לכלל מצלמות זיהוי המספר של
השערים וכחלק מזה גם הזזנו בשער החדש את המצלמה בכניסה לנתיב הימני לכן על מנת שהשער יפתח יש
לעמוד בנתיב הימני ולא לעבור לשמאלי ,מאז הכיוון הזה לא קיבלנו תלונות על רכבים מאושרים שהמספר שלהם
לא מזוהה .בנוסף לפעמים עומדים ראשונים בשער רכבים לא מאושרים ולכן המצלמה לא פותחת את השער
הפתרון הוא להתקשר לשער על מנת שיפתח ( מי שצריך שנכניס לו את מספר הטלפון למערכת שישלח לי בהודעה
ואכניס אותו)
בשבת מערכות הפתיחה עובדות כרגיל על מנת לאפשר כניסת ויציאה במקרי חירום ופקוח נפש ,לכן הנכם
מתבקשים להודיע לאורחים בשבת לא להחנות בקרבת ומול השער כי זה משבש את הפתיחה לרכבי חירום
(במידה וצריך לעמוד על הקו הצהוב לדוגמא) ולפעמים אף גורם למצלמות לפתוח עצמאית את השער כי הרכב
שהוחנה מול השער מאושר במערכת.
לאור פניה של יחזקאל לנדאו (בתור מנהל בית הספר) על כך שבשעות ההגעה והחזרה של הילדים מבית הספר
היום יש הרבה הורים מבחוץ שמביאים את ילדיהם עצמאית והם אינם מאושרים במערכת המצלמות ,אנו
פותחים קבוע את השער החדש לחצי שעה בזמן הגעת וחזרת ילדי בית הספר
כיתת כוננות  -לאור מספר הנחיות חדשות בצבא המשפיעות על כלל היישובים בגזרה נאלצנו לצמצם את חברי
כיתת הכוננות שלנו לסד"כ התקני של  61חברי כיתה( ,במקום  42חברים שהיינו) ,לפני שבועיים קיימנו אימון
לכיתת כוננות במטווחים ובקיבוץ יחד עם אחת הפלוגות בגזרה ,ובסיימו נפגשנו בבית משפחת רננה וזיו יערי
לערב פרידה מהחברים שסיימו את תפקידם בכיתה ,הערב היה מפגש רעים שהתגעגענו אליו מאוד ,שאיפתנו
להמשיך לשמר ערבים חברתיים כאלה לכיתה אף עם מי שכבר לא בכיתה.
כיבוי אש -בקיבוץ קיים צוות כי בוי אש פעיל מאוד שמתנדב בקיבוץ ובסביבה במקרי שריפות ואף בכוננות למתן
מענה מהיר ומקצועי בתקופות טרור הבלונים ,לאחרונה אני וצבוק קיימנו פגישה עם מפקד תחנת כיבוי נתיבות
וסגן מפקד מחוז דרום על מנת להסדיר את פעילות המתנדבים והכיסוי הביטוחי ,ובאותה שיחה אף אושר לנו
פתיחת קורס מתנדבי כיבוי אש בסעד ,הקורס יהיה בהתאם לזמנים הנוחים לנו בשעות הערב ,חברים
המעוניינים להצטרך לקורס ולצוות הכיבוי של הקיבוץ מוזמנים לפנות אליי /אל צבוק על מנת למלא טפסי
רישום.
גדר בטחון  -בשנה האחרונה לאחר המון כיולים של מערכת הגדר ההתרעתית שלנו ,היא תקינה ומשדרת לרכב
השמירה במידה וקיימת התרעה ,בצוע המערכת גרם גם לשינוי תפיסת האבטחה למענה לפי אינדיקציות ולא רק
להסתובב סביב הקיבוץ עם הרכב.
אנטנה בטחונית -לפני כשנה צה"ל ערך ניסוי בסביבתנו על מנת לבחון מיקום מיטבי להצבת אנטנה לצרכים
הביטחוניים .לפני מספר חודשים עדכנו אותנו כי המיקום המיטבי משיקולים ביטחוניים וטכניים הינו ברחבת
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חניית הבנים ,בנוסף נאמר לנו כי האנטנה הינה אנטנה קולטת אך יש לה גם רכיב שידור שבגובה שהוא יותקן
אינו מהווה סכנת קרינה לעבר הקיבוץ .קביעה זו נעשתה לאור בדיקה של קצין רפואה ראשי.
למרות שהשטח אינו באחריות ובסמכות קיבוץ סעד אלא של מע"צ  -משמע לא נתון להחלטתו של הקיבוץ והוא
גם אינו נהנה משכ"ד או תגמול אחר בגין הצבתה ,הקיבוץ החליט לקחת ייעוץ של גורם חיצוני בנושא זה  -מומחה
בתחום ,על מנת לבדוק את המשמעויות וההשלכות יחד עם צוות שהוקם הכולל את צבוק ,חופני ,כרמל ,תומר,
זבולון ואנוכי.
בקרוב נקיים אסיפה לתושבים יחד עם היועץ החיצוני על מנת להציג את המסקנות ולבחון את דרכנו אל מול זה.
פרויקט מצלמות מועצתי  -במסגרת פרויקט של המשרד לבט"פ במועצה במהלך חודש ינואר יותקנו אצלנו שתי
עמדות של מצלמות אבטחה ,שיצלמו ויקליטו על מנת להגביר את הבטחון בקיבוץ ,לאחר בחינה והתייעצות עם
מספר גורמים בקיבוץ אנו נמקם מערכת אחת במתחם בית הספר הישן בין אולם הספורט למבנה החינוך
המחודש ,ומערכת שניה על הכביש מול המזכירות ושיצפו גם על מבנה המזכירות.
תאורת גדר  -בעזרת פיקוד העורף אושר לנו פרויקט של שדרוג תאורת הבטחון סביב גדר הקיבוץ לתאורת לד
חסכונית יותר והחלפת תשתית ישנה של כבלי החשמל המזינים את התאורה ,הפרויקט היה אמור לצאת לפועל
אך הוא תקוע בגלל הליך בירוקרטי של המועצה אל מול משרד הפנים (על אף שהתקציב לביצוע אושר) ,לצערי
הנורות בטחון שכרגע לא תקינות לא מוחלפות בגלל שבקרוב פרויקט השדרוג אמור לצאת לפועל ,אני מודע לאי
הנוחות סביב החושך בכביש ההיקפי אך כרגע המועצה לא מאשרת את תיקון המנורות בגלל שבקרוב אמורים
להחליף את כלל המערכת.
דיווחיות -פיקוד העורף הפסיק את ההתקשרות עם חברת ביפר וההתרעה על צבע אדום מתבצעת ע"י אפליקציות
ובמערכות הכריזה ,ובנוסף אף פיצלו את א זורי ההתרעה למדויקים יותר לדוגמא אנחנו כבר לא עם כפר עזה
באותו פוליגון ,אך בדיווחיות עדיין צרוב הפוליגון שלנו ושל כפר עזה יחד ,מה שגורם להתרעות שווא במידה ויש
התרעה רק בכפר עזה ,לכן עצתי היא לכבות את הדיווחיות ולהחזיר אותם אליי (בתיאום) ובמקביל לוודא את
תקינות האפליקציה (עדיף אפילו להתקין  4אפליקציות של פיקוד העורף ועוד אחת כומתה /צבע אדום)

קורונה  -נ ראה שהקורונה מעסיקה את שכנינו באופן שמסייע להם לא להציק לנו יותר מדי ..אך הם בטוח לא
שוקטים על השמרים.
יהי רצון שהשקט הזה ימשיך..

אריאל מאיר סאסי  -רבש"ץ

לחנוש ואליהוא שנון ,ליוכבד גולד ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכדה-נינה ,בת לחלדה ומאיר חדד
איחולים לשמחות ולנחת!

