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 לאחר התפילה :שבועהשיעור פרשת 

   י מ י   ה ח ו ל     פטיםשבת פרשת שו

 זמן תפילין /טלית 19:07 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 19:15 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( 06:45 שחרית א'

 08:30 שחרית ג' )בביה"כ(  08:30  שחרית ב'

 סוף זמן ק"ש 17:40 13:30מנחה        

 13:15 מנחה   א' )בחד"א( 11:15 לנשיםשיעור 

 19:10 מנחה וערבית 17:15 לימוד הורים וילדים

 שקיעה 18:00 גילי זיון    -שיעור

 20:10 ערבית 20:02 צאת השבת

 דורית רידר :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידתורנית  אחות

ן שְֹׁפִטים ְושְֹׁטִרים" יָך  ְלָך ְבָכל ִתתֶּ  "..ְשָערֶּ

 (דברים ט"ז י"ח)

 אופנועני משטרת ישראל

 (1950)בתל אביב 

 בין שוטר לשופט

                אין מקצוע הדומה למקצוע המשטרתי, מבחינת הצורך 

              לקבל החלטות מהירות ומידיות, הקובעות לעתים גורל 

מצבים, בהשוטר מפעיל את סמכויותיו  אנשים וארגונים.

בהם נדרשת, לעתים קרובות, החלטה גורלית, המתבססת 

ול דעת לא רק על חוק או נוהל כתוב, אלא תוך שיק

 .ופרשנות אישית

              מקבלים החלטות קשות וגורליות, לדוגמה, שופטים,

אך עומד להם מלוא הזמן הדרוש לקבלת ההחלטה, 

ומערכת משפטית שלמה המציגה להם את כל ההיבטים 

ואף ממליצה על ההחלטה הרצויה והנכונה  הנדרשים,

ולדון לדעתם. אם יש השגות על ההחלטה, הרי ניתן לערער 

שוטרים במצבים מורכבים ומסובכים  בה בערכאה נוספת.

נדרשים להחליט לעתים  –רוויי עימות וסכנת התפוצצות  -

א גורלית ובלתי ניתנת לבד, כהרף עין. לעתים החלטתם הי

 .כמו למשל בעת הפעלת סמכות לשימוש בנשק לתיקון,

 ("ייצור ידע" :רעיון מתוך האתר)
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 על מערכת המשפט בהתהוותה 

בכל  "שופטים ושוטרים תתן לך :אכיפההו חוקה ינושא את בפועל ליישם מצווהמשה  ,'שופטים' נובפרשת

יתרו, כיועץ ארגוני לתפעול  –, אז שימש לו חותנו בצאת ישראל ממצרים החל עוד ,ראשיתו של המהלך ".שעריך

  .ניהולה שיטות בתוספת משפטמערכת ה

, לטובת מערכת המשפט והסדר הציבורי מזקני ישראל איש לאסוף שבעים צטווהה סע במדבר, משהמהבמהלך 

שופטים, ה בתקופת מערכת המשפטית התנהלהמדויקים מן הכתובים, כיצד ה אין בידנו פרטים .ז("ט-א"י )במדבר

 שער העיר'.       'ב תהיושב הכללי על מערכת הצדק , למעט המידעמלכיםוה נביאיםה

הקימו את המוסד המחוקק  עזרא ונחמיה", שיבת ציוןתקופת "לאחר הצהרת כורש, בשהחוקרים סבורים 

מעון ש ימיו שללתפקדה עד  "הכנסת הגדולה". 120או  71 ואם הי אינו ברורמספר חבריה  .נסת הגדולה""הכ

 מייחסים תפקידם המשפטי,מלבד . אלכסנדר מוקדון(על ידי ימי כיבוש ארץ ישראל  -לפנה"ס  3-המאה ההצדיק )

                                                                                                             התנ"ך. ספר את חתימתו של לאנשי כנסת הגדולה

ההשפעה העצומה . מקור שמה היווני מצביע על "סנהדרין"ל" הכנסת הגדולה"פכה ה החשמונאים תקופת ימיב

                   של מספר חבריה'מקום כינוס'. /של תרבות יוון בימים ההם. משמעות המילה בעברית היא 'מועצה'

בראשה ו לדעת רבי יהודה( 70)או  71ה"סנהדרין הגדולה" שישבה בלשכת הגזית בבית המקדש בירושלים, היה 

"סנהדרין הייתה כחצי גורן  :בחצי גורן כמתואר במשנה בעת הדיונים ישבו חבריה. אב בית דיןנשיא ו ועמד

עריך' נקבע : 'בכל שנוהפותח את פרשת הפסוקבהמשך  כמצווה .('ג-'ד סנהדרין) "כדי שיהיו רואין זה את זהעגולה, 

 .נקראו "סנהדרין קטנה" , אשרדיינים 23בתי דין של  שיש לקבוע בערי ישראל

המלך החשמונאי,  - אלכסנדר ינאיעבדו של  :ומעמדה שהקפיד לשמור על כבודהסיפור מעניין על נשיא הסנהדרין  

-האדון להתייצב יחד עם עבדו-המלךדרש , נשמעון בן שטח -נשיא הסנהדרין . במשפטו מולנאשם בהריגת אדם

 עמד נשיא הסנהדרין. ז("י-ט")ילפני הכוהנים והשופטים'  האנשים.. שני: 'ועמדו פסוקעל סמך ה למשפט רכושו

 דייני את 'סקר'ניסה לערער על סמכותו של הנשיא,  המלך הוא הגיעכש. יתייצב המלךגם ש על כך בתוקף

"ינאי המלך, עמוד על רגליך  :בקול מולו שמעון בן שטח קראקודם לכן,  .כך הטיל עליהם מוראבו סנהדריןה

כבשו  ,במצב שנוצר. (ט"י -הדרין)סנאתה עומד"  י שאמר והיה העולםלא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מ - ויעידו בך

                                                                   והביאו עליהם עונש בכך שלא עמדו במשימתם. עקהדיינים פניהם בקר

שם ו לגלילצפינה יא הלאחר מרד בר כוכבא ה .נדדה מירושלים החרבה ליבנה "סנהדרין"לאחר חורבן בית שני, ה

גדע את השלטון הרומי  ירהלספ 425בשנת ו טבריה ציפורי, בית שערים, שפרעם, אושה, - שוביםינדדה בין הי

 'המשפט העברי',  המתמקדת בהליך בתלמודאחר כך במשנה ו שלמה להקדיש מסכת חז"ל מצאו לנכון  פעילותה.

 ."סנהדרין" -ושמה 

למרות שאין ודאות  את השם "קברי הסנהדרין" במהלך השניםה קיבלש ת קבורהמער הבצפון ירושלים מצוי

ללימוד  ,בגליל למטיילים מו של "שביל הסנהדרין"ו, הוא קימה שכן ודאי .שימשו למטרה זו אולוגית שאכן יארכ

        .ביישובים בהם היא התקיימה הסנהדרין נושאהכרת ו

                               קיבוץ ראש הנקרה-מנחם קימלמן                              

 קברי הסנהדרין

 בלב שכונת "סנהדריה"

 בירושלים
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 הרב ארי/חידות א' ב' – שופטיםפרשת 

פרשת השבוע עוסקת בהתנהלות הלאומית של עם ישראל בארץ ישראל ומתמקדת במוסדות המרכזיים שמנהיגים 

כל מוסד וההלכות  את העם: השופטים והשוטרים שבכל עיר, בית הדין הגדול )איפה הוא יושב?(, המלך והנביא.

 התורה מחייבת להכין ערי מקלט אליהם ינוס הרוצח בשוגג וינצל.  שלו.

בחצי השני של הפרשה מפרטת התורה דינים והלכות של מלחמה: מי יוצא להילחם ומי נשאר בבית, האם יש 

אויב ללא סיבה ודין עגלה האיסור להשחית סתם רכוש של החובה לקרוא לאויב לשלום לפני יציאה למלחמה, 

 הרוג שלא יודעים מי הרג אותו. נמצאערופה כש

כינוי לנחל שם עורפים את העגלה הערופה )כמה אנשים  – א
 אתם מכירים בשם זה?(

נמצאות משני צידי הלשון )מה הן עושות  – ל
 בפרשה?(

הקריבו עליה  –כיסוי לקבר, בעבר  –כיום  – מ כינוי לכהנים בפרשה )שתי מילים( – ב
 קרבנות.

הפעולה המרכזית בהקמת כרם )מכירים כאלה  – נ בשוגג )שתי מילים( רודף אחרי הרוצח – ג
 עם שם דומה?(

 מלך ישראל חייב לכתוב לעצמו )למה?( – ס מילה נרדפת ל'שופטים' – ד

י השלימו: " – ה צֹור ______כִּ ֶניָך ַבמָּׂ פָּׂ בֹא מִּ ֶדה לָּׂ  מספרים לבית הדין מה שקרה – ע "ֵעץ ַהשָּׂ

ר ֲאֶשר השלימו: " – ו בָּׂ ן ַהדָּׂ סּור מִּ ין לֹא תָּׂ ידּו ְלָך יָּׂמִּ  ירא ורך לבב – פ ____"ַיגִּ

אנחנו מצווים לרדוף אחריו )מי זוכר את  – צ חלק מהבהמה שיש לתת לכהן לאחר השחיטה – ז
 הפסוק?(

עיסוק  –עושה להטוטים. בפרשה  –כיום  – ק לא יוצא למלחמהה מי שבנה בית כז – ח
 כתחליף לנבואה שאסור לעסוק בו

מילה נרדפת ל'סכסוך'. השופטים יכריעו מי  – ר ההיפך מ'רע' – ט
 צודק

 המערבימספר ערי המקלט בעבר הירדן  – ש מקום בו חוטבים עצים – י

 כינוי לאדם שמאמין באמונה פשוטה – ת קורא 'שמע ישראל' לפני היציאה למלחמה  – כ

 

 קיבוץ סעד אבל על פטירתה של חברתנו

 הדסה גולן ז"ל

 ומשתתף בצערה של המשפחה

 אזכרה לישראל שריד

 .18/8תתקיים ביום רביעי, י' באלול תשפ"א, ה , שנים לפטירתו 5במלאת 

 נצא לבית העלמין ולאחר מכן ניפגש על הדשא הסמוך למועדון. 17.00בשעה 

 מרגלית והמשפחה 
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 תורה שהושאל ל"מניין של בוקי" לתקופת הקורונהה-ספרסיפורו של 

 מתניה רפל(מתפללי השבת: סיפר ל .פה על ידי רונית שאנן-)סופר בעל

 איר.ינרה  - שאנן רונית הושאל לנו על ידי )שבת פרשת "ראה"( מן השבת הזוהתורה שאנו עומדים לקרוא בו -ספר

לחלקכם כמי  אולי זכורה ה,תמאז נערו ז"ל מאומצת אצל משפחת ציפ ויהודה בר"ט שהיתה ,ביתנו-רונית, בת

ומניה לפני ארבע וחצי התורה הזה מר-רונית הביאה את ספרהקייטרינג שלנו לפני יוסי סוסנה.  חברת שניהלה את

 שערכה עם משפחתה ברומניה ובהונגריה. "טיול שורשים"שנים במהלך 

תרם ונוחמישים שנה לערך -בן מאהזעיר שאותיותיו, על פי המומחים, מעוצבות באופן ייחודי, הוא  זהו ספר

לא ידוע  של רונית מצד אמה, לזכר כל משפחתה שנספתה בשואה. ההכנסת בעיר טימישוורה על ידי סבת-לבית

 כן.-מה היו תולדותיו לפני

בעיר )זה  "חראי על התפילותהא"התייעצה עם א היהולדתה, ו-גילתה רונית באחד מביקוריה בעיר את הספר

להעלות אותו לארץ. הסתבר שזה מבצע מסובך ניתן כיצד בעיר(  כנסת פעיל אחד-לאחר שנותר רק בית תוארו,

 חוץ לגבולותיה.מ םמדינה ואינה מתירה את הוצאת-התורה רכוש-רואה בספרי מאד כיוון שממשלת רומניה

ודש קה-לאי של הספרים וחפצימ-כאשר נערכה ספירת הכנסת-חוץ לביתסייע לה "להגניב" אותו מהאחראי 

להוציאו  היה אפשר-כיוון שאי וחיכה ליום שרונית ומשפחתה יגיעו לביקור.הכנסת. הספר המתין בביתו -בבית

ך עלה שכור להונגריה וכ-יוו אותם ברכבשפחה נהג ומלווה שלשכר עבור המאחראי -אותו ידיד ,התעופה-שדהדרך 

, שם שימשה רונית בעיר"יחדיו" לבית הכנסת הגיע ללהבים, . הוא ספר התורה מטימישוורה ברומניה לארץ

אף הקפידו לקרוא מתוכו סת"ם מומחה ו-נבדק בידי סופרהספר גבאית מסורה מאין כמוה.  במשך שנים רבות

כו לעולמם( ואת משפחתה שהל-יו רקומים שמות בניאת המעיל )על רונית חידשה ., לפי ההלכהבמשך שנה שלמה

 החיים" של הספר.-"עצי

סבא שנסעו -הושאל למניין של בני משפחת רונית בכפר הוא הקורונה-מהלך שנתזאת לא תמו נדודיו של הספר. בב

 מצווה שלה-את ברה נית ומשפחתחגגו רו מחצהו-גירת המעגל הושלמה כאשר לפני שנהסעימה לטיול השורשים. 

 והוא קרא בתורה מתוך הספרבדל"א, ת רוניתאלי ז"ל ושל הבכורה של  םבת ,בנה של לילך -נכד הבכורה -אופק

 הזה. המיוחד

תורה הושאל ה-מנת להתגורר בסמוך למשפחתה. ספר בלהבים למושב נורדיה, על ביתהבימים אלו עקרה רונית מ

 כנסת ביישוב.ה-וחזר לרונית וימצא את מקומו בביתי, כאשר נתגבר על המגיפה השם-עזרתכאמור למניין שלנו, וב

הוא ישלם שכרה -ברוך-י הקדושיבותה ומאחלים לה כלב על נד-ודים לרונית מקרבמ -תפללי המניין מ-אנו 

 ציבור  באמונה.-, יחד עם כל העוסקים בצרכימונים-עשרת

 שבת שלום.

 העלתה על הכתב: חגית רפל

 

 
 זמרתיה מזל טוב לרגל נישואיך עב"ל לאריאל שלומי

 המורחבת לכל המשפחהלצפרי ועפר לחנן גולן ו

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 קייטנת נכדים הראשונה שלי

יע שיגכ ותהיתי נכדים,לא היו לי  הייתי צעירה מידי, . לעולםי יתגיע אל המסורתית "קייטנת נכדים"חשבתי ש לא

 . .בכלל תהיה קייטנהאם תורי 

 הפכתי ביןשהקייטנה תתקיים כמו בכל שנה.  ינודע ל ,ל אף הקורונהע, השנים עברו ונולדוהנכדים פלא פלאים, 

לא ידעתי מה  אבל אני נכנסת למעמד חדשהרי  ,גאווה מסוימת הרגשתי !סבתא של נכד בקייטנת נכדיםלילה ל

 . תפקידי בכח

את התכנית וראיתי שהימים מתוכננים להפליא ואין לי כמעט מה לעשות חוץ מלארח את  תיקיבל הסר דאגה,

חה הולך בשמ  אריאל ת נכדית לראות אינאני נהששמתי לב תי ואיציק חתני. אריאל ברנט, הבן של חגית ב - ינכד

ר הרגע המכונן בשבילי היה בקידוש בשבת בבק .ומספר לי כמה כייף היה לו פעילות וחוזר עם חוויות חדשותלכל 

                   .בערך כיתההוא ענה  כמה נכדים יש בקייטנה ת אריאלכששאלתי א שהיה גדוש באנשים. במועדון לחבר

או  האהוב המקום ולספר מה יסיו-קוםרותם המארגנת, מ ! התבקשנולא הבנתי שמדובר בכמעט ארבעים נכדים

שעה התמימה הזו שכל בשריגש אותי  שהו מסויםסעד. אני לא יכולה להצביע על מבמיהו האדם האהוב עלינו 

 אחד שיתף את הקבוצה בכל מיני דוגמאות של מקומות ואנשים. 

             . רבה מההווה והתרגשות לקראת העתידשמשולב בו הרבה מהעבר, ה של זמן שאני נמצאת בצומת שתיגהר

ולימד  בריכה,ל, שקיבל אותי פרוכטר מצד אחד הייתי מוקפת באנשים שליוו אותי בדרכי הראשונה בסעד. מיקי

סחב את המזוודה שלי כשהגעתי לסעד. . שרה ג'קסון שהזכירה לי איך דוד ז"ל את כל הילדים שלי חינוך גופני

 שהיה מאומץ אצל קסט ישראל. עושה את כל העבודות שעבדה אז בחדר אוכל ותמיד צחקה כשהיא דביר שושנה

 אל עמי בסעד באותו קיץ שהגעתי לראשונה. חדוה היהשהיתה בגרעין ש קסט כמוני. מלי ז"ל, חנה קיניו קיבוס

רים שאני לא מכירה צעיהייתי מוקפת בנכדים הילדים שלי. מצד שני  שעבדה בבית תינוקות וטיפלה בכמעט כל

, הסבים והסבתות שלהם ומספרים היטב יושבים ליד אותם אנשים יקרים שאני מכירה ,מכל מיני מקומות ,כלל

 על מקומות ואנשים שהם אוהבים בסעד. 

שאני אוהבת בסעד. הדשא ליד חדר דברים אותם מספרים על  כדים הללו, בוגרי כיתה ז',נה .לאפוהנה הדבר הנ

 הבית.  - , הרפת, החממות, הכל בו, המשפחה, ובעיקרהשדות, המוסך אוכל, הבריכה,

שמתחיל ליצור קשר עמוק עובר הלאה לדור הצעיר  נעים ומיוחד כל מתחבר במוח והבנתי שמשהוהיש רגעים ש

 ולה לצוות המארגן!דתודה גקייטנת נכדים. מי ייתן ונמשיך לקיים את מסורת למקום שהוא גם בית וגם משפחה. 

 ג'יין סימון 

 
 לרחל ובניה, לאיציק ברזלי ולכל המשפחה

 מזל טוב לבר המצווה של הנכד/נין 

 בנם של רעות ואורי אזולאי - שחר 

 איחולים לשמחות ולנחת!

 הניןליוכבד גולד ולכל המשפחה, מזל טוב להולדת 

 לשירה ואמיר  בןלמרב ויוסי גולד  נכד

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 האגודהמנהל הקהילה ו משולחן עדכונים

 :הרך הגילבניהול  חילופים

 .אסנת בלמס מסיימת את עבודתה כמנהלת הגיל הרך בסוף אוגוסט

 
חמוטל אבן חן ושחר ) הנהלת הגיל הרך  ותהוקם צוות איתור מטעם הנהלת האגודה, בו ישבו נציג ,לאור זאת

( ומנהלת מש"א )הילה אור(, צוות האיתור קיים תהליך סדור במהלך החודשים שרגא וילק(, מנהל האגודה )סמיט

 והגיש את המלצתו להנהלת האגודה.  ,יולי –יוני 

יפעת וקנין מאחוזת פה אחד את , את המלצת צוות האיתור ובחרה 20/7/21 -הנהלת האגודה קיבלה בישיבתה מה

צועי והכשרה בתחומי חינוך וניהול מערכות חינוך, לרבות יפעת בעלת ניסיון מק. הגיל הרךלתפקיד ניהול אתרוג 

 ניסיון בניהול מערכת גיל רך קיבוצית.

 . אוגוסטנמצאות בימים אלה בתהליך חפיפה ביניהן, אותו ישלימו במהלך חודש  אסנת ויפעת

ה ואסנת תסיים את תפקיד ב"מתחילת שנת הלימודים תשפכנס לנהל את המערכת באופן רשמי החל ית יפעת

 א."בסוף שנת לימודים תשפ

בניהול והובלת מערכת עם כניסתה לתפקיד ולאחל לה הצלחה גדולה  יפעתלברך את אנו רוצים  אתבהזדמנות ז

 הגיל הרך של סעד.

אנו רוצים להודות על ניהול המערכת בתקופה מורכבת בסעד,  הגיל הרךבניהול   שלוש שניםשמסיימת  אסנת,ול 

 ינויים מבחוץ ומבפנים, ולאחל איחולי הצלחה בהמשך דרכה. ומאתגרת זו, תקופה של ש

 

 הנכנסת לתפקיד   אתלזאת היוצאת ולז

 איחולי ברכה והצלחה

 בשם הקהילה כולה,

 ,מנהל הקהילה והאגודה

 שרגא וילק

 

 בעיית הממזרות בישראל

 .2021ישראל יעסוק בנושא הכואב של בעיית הממזרות במדינת  ,18:00שיעור אחה"צ בשעה ה, השבת

 לבעיית הממזרות בימינו". –"ילד אסור ילד מותר נשמע את שיעורה של חברתנו גילי זיוון: 

 פתרון לבעיית הממזרות" –גילי חברה ב"פורום דמעת העשוקים 

 והיא תשתף את הקהל בבעיות המיוחדות של דורנו בנושא. 

 כולם מוזמנים!

 ועדת דת
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 ."חיים שאין בהם בושה וכלימה"

 )"ברכת החודש"(

 
 ".שזו העת לחלק "מתנות ,הניבה רווחים כה גבוהים ,הייתה כה טובה 2020החליטו ששנת  מישהם א(

, אין לנו יותר חובות, או פרוייקטים ציבוריים, שכדאי להשתמש 2021מישהם החליטו שכרגע נכון לאמצע  ב(

  .ב"רווחים" הללו עבורם

חליטו מה לעשות עם והם ורק הם, י" ימוגגו", וברצותם "יפוגגו"מישהם החליטו, שהם ורק הם, ברצותם  ג(

 .הם החליטו, וכך יהיה. ואין אספה -אין מזכירות, אין מועצה . לים של כולנוהמשאבים המדול

 .ולקבל החלטות בצורה קיבוצית לעניות דעתי נכון להחזיר את הנושא לדיון ציבורי ד(

 )סוקרטס(. "אין שווה לחיותם -חיים שאינם נבחנים " ה(

 

 ברט עמוס          

 

 

 

 

 2020 –קייטנת נכדים 

הילדים כבר עוסקים -קייטנת הנכדים שלנו, מדי קיץ, כבר הפכה לשם דבר. כל בוגרי הפעוטונים וגני         

 בחישובים, מתי יגיע תורם לחוויה זו, כשסיפורי האחים והאחיות עוברים מדור לדור...

 
 אשתקד נפל דבר: הקורונה, ששיבשה סדרי עולם ופגעה אף בקייטנת הנכדים הקטנה שלנו.   

 
השנה, עם בא האביב, כשהחלו להסתמן תקוות מעודדות לחידוש המסורת המפורסמת, החלטתי לנסות      

 ולבדוק כיצד אפשר לתקן את קיפוחם של הנכדים שהפסידו את קייטנת תש"פ.

ענתה לי שהועדה כבר  -התקשרתי בנידון זה למרכזת החדשה של ועדת חינוך, רות נגלר, ולהפתעתי ולשמחתי   

 כבר דנו, וכבר טיפלו בנושא! -בנושא )לא "אני חדשה", "נראה".., "נחשוב", "נבדוק"( דנה

 

ימים בלבד, אך היתה זו קייטנה למופת! מלאת פעילויות,  3קייטנת "המקופחים" היתה, אמנם, בת  -ואכן   

שבת, תקלה במזגן וכל זאת על אף אילוצי החום הכבד ששרר בסוף השבוע, שמירת  -עשירה בֹתכן, באוירה חברית

 הנאה, שמחה ורוח טובה. –ועם זאת  -המועדון

 

 תודות מקרב לב, הערכה רבה לכל השותפים לתכנון ולביצוע, יישר ֹכחכם!                                       

 

 דליה ויצחק דן
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 קום-ֹרתם וייס /סיכום קייטנת נכדים תשפ"א

' זואחת לבוגרי כיתה   כל שנה,בקייטנות נכדים בזו אחר זו, אחת לבוגרי כיתה ו' כמו  2בשבוע שעבר התקיימו 

 שיחקו משחקי -עמוס ומושקע ו מלו"זרויקט מופלא זה. שתי הקבוצות נהנהנות מפיאשר לא זכו בשנה שעברה ל

היכרות ושחרור, למדו על ההיסטוריה של סעד, פגשו חברים חדשים, התארחו אצל סבים וסבתות שהתנדבו 

 נראה היה כי הם חברים מאז ומתמידהקבוצות התגבשו במהרה ו ועוד ועוד.. לארח בביתם לפעילות קצרה

. )הבת של צורית לנדאו, נכדה של רחלי ויחזקאל( ונטע גולדנברג )מסעד( מצרפת פה סיכום שכתבו רבקה רוזנבלט

 .לבוגרי כיתה ו' רב כשרונות צעירים שנערך ביום רביעי בערבע -את הסיכום הן הקריאו במסיבת הסיום

 

 נטע גולדנברג ורבקה רוזנבלט \סיכום קייטנת נכדיםשיר 

 

 ביום ראשון בבוקר פעילות פתיחה

 ריכה.ובערב היה פגז בב

 כמובן שאי אפשר לדלג על מה שהיה בין לבין

 הכל הולך, מפגש עם כרמלה ומרוץ מעניין.

 בהכל הולך היה מעולה

 את השיר "שחר עולה".ועם כרמלה למדנו 

 במרוץ התרוצצנו מקצה לקצה

 והעיקר שכל ילד יצא מרוצה.

 

 

 

 ביום שני צבענו צמיגים, תחנה וקיר 

 וגם את שערה של אלומה בירוק בהיר.

 לאחר הפסקה של כמה שעות

 הלכנו לארוחת ארבע אצל הסבים והסבתות.

 בערב היה קפה נכדים

 שהכינו ילדי סעד המדהימים!

 פנקייקים, לימונדה, קפה ועוגיה פריכה

והלכנו לישון מוקדם כי היינו צריכים לקום 
 בזריחה.

 

 

 ]יום חמישי[ פתחנו את הבוקר עם כמה סוגים של דגנים,והיום 

 ואחר כך היה משחקי שירים.

 אחרי ארוחת צהריים התחלנו לארגן והפעלנו שירים

 לקראת מסיבת הסיום של קייטנת נכדים!!!

 ביום שלישי למעוז מול עזה עשינו טיול

 וכמה בנות מסעד הדריכו את המסלול.

 באמצע הקראת הוראות על המים

 התפרצו כמה בנות בריבים וצעקות עד השמיים!!

 מסתבר שזה היה רק הצגה על מישקה שלנו שהפר הוראה.

 קהוטחזרנו מהפסקה אל משחק 

 והיה קשה וממש לא פשוט.

 אחר כך היה צביעת חולצות טאי דיי

 ונזהרנו שלא להתלכלך יותר מדי.

                                              בערב ארגנו כמה נכדות משחקי חברה והמון הפתעות.
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 פרוייקט אסבסט

בפירוק והחלפת גגות האסבסט. הגגות שפורקו השבוע היו במגורי חברת  , התחלנו בשעה טובה,ביום שני השבוע

הנוער. ניצלנו את הימים המועטים בהם עומדת הפנימיה ריקה, במקום להתמודד עם איתור חלופות דיור 

 לעשרות הבנות, במהלך שנת הלימודים.

מפרוייקט זה הוא העדכון וההודעות על הנעשה ,על מנת להרחיק את הציבור מסכנת האסבסט חלק בלתי נפרד 

 ביום הפירוק. לשם כך אנחנו שולחים הודעות לציבור בשלוש רמות שונות:

הודעה לכל משפחה נשלחת מבעוד מועד, על מנת לאפשר לה להתארגן  – בתים בהם מפרקים את הגגות .1

 ת במייל/מסרון, ובמקרה הצורך בשיחה אישית. בצורה מיטבית. ההודעות נשלחו

משפחות להן מפרקים את הגג צריכות לצאת מביתן בבוקר הפירוק ולחזור אליו ביום למחרת אחה"צ. תנאי 

 לחזרה הינו קבלת מסרון מסודר, שאכן ניתן לחזור הביתה. לפני היציאה יש לסגור את כל פתחי הבית.

מ' מהגג המיועד לפירוק מקבלים הודעה  50השכנים ברדיוס של  -שכנים סמוכים לגגות בפירוק אסבסט .2

אישית לקראת יום הפירוק, שבה הם מתבקשים לסגור את כל פתחי הבית, לא להדליק מזגנים היונקים 

 אויר מבחוץ ולא להסתובב באזור. לאחר סיום הפירוק הם מקבלים מסרון המודיע על חזרה לשגרה.

 

ון של השבת המקדימה למועד הפירוק, בו יצויין היכן ומתי מתוכננת יקבל עדכון בעל - הציבור הרחב .3

 העבודה, כדי להימנע מהגעה לאזור זה.

 
 -מתבקשים במסגרת ההודעה לחזור אליי במייל חוזר, ולאשר שקיבלו את ההודעה 1+2נמעני הודעות בסעיפים 

 אנא עשו זאת , זה לוקח דקה אבל בעל חשיבות גדולה מאד.

 , אינו נמצא בטווח המצריך זהירות מחלקיקי אסבסט.אישיתהודעה ברמה המי שלא קיבל 

לא תמיד אתם שייכים לאותה קבוצת דיוור  ,את ההוראות והמידע שקיבלתם לאחריםאני מבקשת לא להעביר 

 י.יולפעמים זה מטעה את השכנים. לכל שאלה או הבהרה אתם מוזמנים לפנות אל

ים בו גורמים רבים, קבלן, חומרים, השקיית נוי, דרכי גישה, צרכים אישיים הפרוייקט הינו מורכב ביותר ומעורב

 ועוד. אנו מנסים לשקלל את הגורמים השונים על מנת להגיע לתוצאה מיטבית. 

, לא ם, ולמרות הניסיון להתחשב בבקשותאנו מודעים לכך שהפרוייקט יכול להסב חוסר נוחות לחברים השוני

א קבלו זאת בהבנה ובשיתוף פעולה. כדי לצמצם את הפגיעה במרחב, כדי לייעל את תמיד נוכל לעשות זאת , אנ

העבודה וכדי לחסוך את בלבול המוח למעגלי השכנים, פירוק גגות האסבסט מתבצע על רצף של גגות. נימנע ככל 

 האפשר לעשות רק חלק מהרצף ולחזור להשלמות במועד אחר.

האנשים שעונים על  הבאים: משה גולן, נילי כהן ומש' פורת. ביום שני הקרוב יחליפו את הגגות בבתים

הציבור מתבקש לא להגיע לאזור, להיזהר, ובמיוחד לעיל, קיבלו הודעות אישיות.  1+2קריטריונים של סעיף 

 להשגיח על הילדים כך שלא יתקרבו לאזור המסוכן.

 

 !תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה לכולנו

 קימלמן אתי


