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 תבואכי ת פרש                                      

                                                                                                                 ( ה"כ, ז"ברים כד) .."ארור לוקח שוחד להכות נפש דם נקי"

                                                                                                          ??מדוע השוחד מהווה סכנה כל כך חמורה–

                                                    בכל הקשור לסמכויות המופקדות   כהולך על חבל דק -הציבור  שזכה לאמוןמשרה  נושא

                                                                      דעתעליו לשמור על שיקול  שם כךלו אותו הוא משרתלציבור קודם  מחוייבהוא  .בידיו

                                                                 מחבל  - ממכרו מסוכן כסם ,השוחד .שיוכל לקבל את ההחלטות הנכונות כך, אובייקטיבי

                                                          נגרר בו לנותן השוחד והחוטא עוברת השליטה.  'שמור לי ואשמור לך': בסדרי העדיפויות

  ".נקי דם להכות נפש": ומגיע' ותטנמתנות ק'ב מתחיל -מראש  לא חזה אותןלתהומות 

                                                        היות והוא רואה את             , לתפקידו כשיר חדל להיות ,האישיות מעלותיו על אף ,שוחדהנגוע ב

ינֵּי: "תהמציאות בצורה מעוות ר עֵּ י ַהשַֹּׁחד ְיַעוֵּ ים כִּ ם ֲחָכמִּ יקִּ י ַצדִּ ְברֵּ ף דִּ יַסלֵּ   .(ז"דברים ט)" ..וִּ

 (יורם קימלמן – עיון בפרשת השבוע) 

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

 ה אדמנית'אהרל :פרשת השבוע

   י מ י   ה ח ו ל     תבא-שבת פרשת כי
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 0/:00 ערבית /9:0/ צאת השבת

 

 הילרי יום טוב –אחות תורנית 
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 לפרשת כי תבוא –" ?איזה כיף להיות יהודי"

הביטוי ההלכתי , כידוע, אמנם. ל ובספרות התורנית בישראל עוסקים בנושא השמחה"מקורות רבים בדברי חז

יש נטייה טבעית לכל אחד , אך מאידך, לשמחה מצטמצם אך ורק לימי הרגלים בהם יש מצוות שמחת יום טוב

 . להיות בשמחה

ככל שניתן במגבלות , ולתור אחר סיבות  למסיבות, נעים לשמור על מצב רוח טוב בשגרת היום יום, בנוהג שבעולם

אך גם אם לא נקצין , "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד" יש שאף הרחיקו לכת וקבעו ש. המשאבים הקיימים

 . נוכל למצוא תימוכין לחיוב ולתועלת שיש בעניין השמחה, עד כדי כך

  :ן שני פסוקים מפורסמים מפרשת השבוענציי, בהקשר זה

ופירוט הנאום אותו אומר מביא , מיד לאחר הציווי על הביכורים. בעניין הביכורים, האחד בפתיחת הפרשה

 (. א"י, ו"כ..." )לוקיך ולביתך-א' אשר נתן לך ה ושמחת בכל הטוב: "נאמר, בשעת הבאתם, הביכורים

ובאו עליך כל הקללות האלה : "שם כתוב, הקללות בפסוקי התוכחה נמצא בתוך רשימת, מפורסם אף יותר, השני

 ". מרב כל בשמחה ובטוב לבבלקיך -א' תחת אשר לא עבדת את ה ...ורדפוך והשיגוך עד השמדך

שתורתנו , חשוב להזכיר שמפשט הפסוקים נראה. המעודדים אותנו לשמוחשני פסוקים , בפרשתנו, מצאנו אפוא

 .חה באופן כללי ולא רק בצמידות לקיום מצוה ספציפיתמדברת כאן בשבחה של השמ

כי "פרשת . ירה השוררת בימי השנה בהם הם נקראיםונראה לכאורה שהדברים עומדים בסתירה לאו, דא עקא

שבו כל יהודי נמצא בתהליך של חשבון נפש פרטי , חודש הרחמים והסליחות, נקראת לעולם בחודש אלול" תבוא

ידוי והחרטה על כל והו. לכל מעשיו ומחשבותיו מהשנה החולפת" בקרת איכות"עין המבקש להביא למ, וכללי

 .קא בשמחה ועליצותוולאו דו, מלווים פעמים רבות בעצבות וכובד ראש, נפילותינו במשך השנה

טומנים בחובם , ימים אלה. מתוך התבוננות בימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, באה לידי יישובה, סתירה זו

אנו מצווים באכילה ושתייה , יחד עם כל אלה, אבל. ואמירת הסליחות, זעקת השופר, התפילה, ימת הדיןאת א

 .ולובשים בגדי לבן אף ביום הכיפורים, כדין יום טוב, ביום ראש השנה

. אלא מתוך שמחה, דרך שבה התיקון והתשובה אינם באים מתוך עצבות ודיכאון, אם כן, תורתנו מתווה לנו

 :ל כותב"קוק זצ ה"הראי

. גם בהרהור תשובה, היא מנחמת אותו. שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד, טבעה של התשובה היא" 

, ועם זה היא מצגת לעיני רוחו תמיד, כבר מונח אושר רם ונשא של עולם מלא, בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול

 ( .'א', ת התשובה זאורו) ..."חובות של השלמה המצילות אותו מזחיחות הדעת

היסוד העומד . על תחושת ההחמצה המוכיחה לאדם את אפסותו ומיעוט כוחו, איננה שמה דגש, דרך התשובה הזו

, דווקא מתוך אמונה בכשרונותיו של האדם וביתרונותיו הרבים. טוען כי ההיפך הוא הנכון, בבסיסה של דרך זו

 .והמידותאנו מבקשים להגיע למקום הטוב של תיקון המעשים 

 :ה קוק על וידוי המעשרות ממנו ציטטנו בתחילת המאמר"כותב הראי, דברים ברוח זו
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כ לפעמים גם בביטוי שפתים על מעשה הטוב אשר "שישמח ג כ נתנה לנו התורה דרך להערה שצריך האדם"ע 

' ולא יהי, ושלוהוימלא שמחה  ראוי שימצא בנפשו קורת רוח... וכפי המדה הראויה לחזק לבבו בעבודה. עשה

כ תועלת "כן יש ג, לתיקון הנפש בוידוי העונות כ כשם שיש תועלת גדולה"ע...תמיד בעיניו כרשע וכמקצר 

 .'בדרך ד למען ישמח בהם בלבבו ויחזק ארחות חייו, בוידוי המצות... קבועים לפרקים

מתוך רצון חיובי , את דרכינולתקן ולשפר , להתקדם במשימותינו, נשתדל אפוא, בימי הרחמים והסליחות האלה

 .הבונה שמחה של מצווה, להתקדם

 תומר כראזי                                                                    

 

 

 

 

 

 לזכרו של אברהם זלקין

. זה החזיר אותי שנים רבות אחורה. תפס אותי לגמרי לא מוכנה, המסרון בטלפון על פטירתו של אברהם זלקין

, רוריהב, עפרה, חנני, ביניהם עמוס, שכללה אחד עשר ילדים, בימים ההם כאשר הכיתה השנייה של בני משק

חיפשה ועדת חינוך דרך להשאיר את הנערים בבית , הכיתות של בית הספר היסודי סיימה את שמונה, איטה ועוד

, של ילדי סעד ואת חברת הנוער שאמורה הייתה להגיע' ואז הוחלט להביא לסעד מישהו שינהל יחדיו את כיתה ט

מורה בשתי  אני הייתי. כך הגיע אלינו אברהם עם אשתו הדסה וילדיהם. עדנה ועוד, יצחקוב, ביניהם בנימין גל

אבל כבר , לא הייתה לי כמובן תעודת הוראה, בימים ההם כל בוגרת תיכון יכלה להיות מורה, הכיתות האלה

 .לימדתי חברת נוער קודמת ועוד

מאז ועד היום אני נושאת אתי . מורה דרך אמיתי –אברהם זלקין לא רק ניהל את כל העניין אלא היה לנו המורים 

המטרה של שילוב שתי הכיתות שלמדו . וההודעה על פטירתו העציבה אותי מאד, את התובנות שלמדתי ממנו

ולדעתי זה בהחלט הצליח אודות , ההייתה מה שקראו אז אינטגרצי, היום בית כנסת חטיבה –באותו המבנה 

רק בשנת הלימודים הקודמת שמעתי הרצאה מרתקת מבנו הפרופסור מוטי . לעבודתו המסורה של אברהם

 . ש"ליו אחרי ההרצאה למסור דוניגשתי א

אין לי ספק שרבים בוכים , כשאדם מסתלק מן העולם הוא משאיר אחריו מעשים שעשה ואנשים שעליהם השפיע

 .תהא נפשו צרורה בצרור החיים, על הסתלקותו של אברהם זלקין

 

 שושנה עברון

 אתך באבלך במות אחיך ,לרותי פינקלשטיין

 ל"אברהם זלקין ז

 קהילת סעד
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 אלול                           

 

ִניִמי ֹוןאש   קֹול נּות אֹוִתי ֵמִעיר פְּ ּבֹונְּ ִהתְּ   לְּ

ל קֹול יֹון ֵמֵהיכ  ע ֶעלְּ מ  ֵרי ַהִנשְּ ַחדְּ ה ּבְּ מ  ש   .ַהנְּ

ת   הֹות ֹעז ֲהָאַזרְּ עֹות, ִלתְּ עֹות, ִלטְּ  ?ִלתְּ

ת   ַצרְּ ִשיב ֲהע  ַהקְּ ַרֲחֵשי לְּ  ?ַהֵלב לְּ

ת   רּוֲחָך ֲהָאַצרְּ ַות ּבְּ נ ה ֶחדְּ ב  ַחּדּותַהּׂשֹוֶחֶקת  ַהלְּ  וְּ

ַטֶהֶרת ַהֶשֶמש  ?ַהמְּ

ת   ל ֵשאת  תֻעּוַ  ֲאֶשר ֶאתַיֵשר לְּ  ֲהֵהיַטבְּ  ֶאתוְּ

ִרים ַהַמֲעִשים ֻחס   ?ַהמְּ

ת   ת   ֲהִשַפרְּ עּוִסים ִּדּבּוִרים וֵמַרקְּ חּוִקים לְּ  ?ּושְּ

ת  הֲ  ִּדי ֶהֱאַזנְּ ַילְּ חּוֶמיָך לְּ עֹוֶתיָך יַמֲעשֵ  רְּ ּבְּ  ֶאצְּ

ת   ַמעְּ ש   ?םּב  לִ  ַרֲחֵשי וְּ

ת   ַזרְּ ֵראִשית ֲהח  ַמִנים לְּ תְּ  ַהזְּ ִהַּבטְּ ַאֲחִרית וְּ  לְּ

 ?ַהּדֹורֹות

ת   ַהִאם ֹּדף ֵהַתמְּ ת   ִלרְּ ַחלְּ ִהתְּ  ?ֶלֱהֹוות וְּ

ַמע ֶאשְּ ה קֹול ו  מ  מ  ֵחל הַּדק   ּדְּ ַחלְּ ַתח – מְּ  ִלי פְּ

ֹחד ַתֵחל ַהַמַחט כְּ ַתח ַהִמשְּ ֶאפְּ ֶניָך וְּ פ   ֵלב ֶאת ּבְּ

עֹול ם  ה 

 

 

                                        אהרלה אדמנית                               

 

 

 

http://www.misgeret.co.il/ClassifySubject.php?q=%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA
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 דוחינוך אלול

על חלקן  - עבר עלינו קיץ עשיר בפעילויות.  ..."נו מהתחלהוהתחלנו את שיר, ו עלהיובבוא אלול אלינו ריח סת"

  ...טרם ,הספקנו לדווח ועל חלקן

אפרת ביליה  בהובלת - בסעד' ד-'לכיתות אופשה הסתיימה בקייטנות המסורתיות הח :על קצה קצהו של המזלג

 .בתכנונה של גיל פיש ובהובלת צוות המדריכים ומלווים מסורים - ב בצפון"י-'ולכיתות ה הנמרצות וענת קימלמן

ושבט מעפילים זכו לטיול זריחה מיוחד בארגון , עקיבא-יצאו למחנות קיץ של בני" אורות"ניצנים ושבטים 

 .המדריכות

פעילות שיא לסיום הקיץ שלאחריה יצאנו , במתקנים מתנפחים בבריכה' ו-'ביום האחרון של הקיץ בילו ילדי א

 !על ההשקעה -המייעצים וכמובן לצוותים, המלווים, בהזדמנות זו תודה לכל המתכננים .לפגרה בת שבוע

, בערב מפנק בבריכה ז"נפרדנו מצוות המדריכות של תשע. וכבר מתחילים מחדש, הספקנו לנשוםכמעט שלא 

 . ערכות להכיר ולתכנן את השנה החדשהיי הונכנס לו צוות חדש ונמרץ שכבר התחיל בימ

 :ח"תשעחינוך הכירו את צוות 

 .(ל.עד שנגייס בת שבינתיים )ומרב לוי אוריאנה נקי משדרות , שגית דניאלי -מובילה  :ב-'בית כולל א

לל ביטון שיעבוד כמחליף קבוע והי( .ל.ש)עדן אסולין ורעות בן אבו , אושר ברנע דומיניץ -בילה מו :'ד-'בית כולל ג

 .בנוסף לתפקידו כמדריך חטיבה

, (היתה קומונרית בסעד לפני מספר שנים וכיום מתגוררת בכפר מימון - לשעבר אינגדה)מזל כהן  -מובילה  :ל"מפ

אחרי החגים תצטרף  !עקיבא שלנו-ומונרית של סניף בניסיוון גם תהיה הק (..ל.ש)הודיה אלמקייס וסיוון סיוני 

 .ל גם שירה בן עמי"לצוות המפ

ואנו מחפשים  .מתגורר בנחל עוז עם אשתו שמדריכה שם במכינה, בוגר המכינה בעלומים-ןהילל ביטו :חטיבה

 .דומדריכה שתהיה לצ

 .עדי ואריאל סאסי - תיכון

 .נאחל לכל הצוות הצלחה רבה בעשייה החינוכית הקהילתית שלנו

 55במפקד נכחו מעל . בהובלת סיוון הקומונרית החדשה, ת הקודמתיבא חידש את הפעילות בשבעק-בניסניף 

 . 00:55מוזמנים לחזק את תפילת מנחה של הסניף כל שבת בשעה  -וחברים הורים.  כן נרבה וכן נפרוץ  ! חניכים

 ,נויבאואר – הדר אבן חן :של נשמטו שמותיהםשפרסמנו בשבוע שעבר נפלו כמה טעויות ו' ה אבברכה לילדי כית

 ' ין שרוני אש עולה לכיתה וכמוב  !'בכיתה א לכם שלוחהברכת הצלחה  - ואביתר סולומון החמודים אור רועי

 !סליחה... 'ולא לא

 !חיבור זה לזה ולקהילה, מלאת חוויות, יציבה, אסיים בתפילה לשנה טובה

 שלומי אפרת
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 ח"טקס פתיחת שנת הלימודים תשעשנשא יחזקאל לנדאו ב דברים

למי שבזכותו כולנו כאן היום פותחים , ראשית לכל אני רוצה להודות בשם ומלכות למי שאמר והיה העולם

 (כוס מים וקחל) . זהובעזרתו הגדולה הגענו ערוכים ומוכנים ליום מיוחד , בשמחה ובהתרגשות עוד שנת לימודים

 !וברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה !אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו' ברוך אתה ה -

 !שנת השבעים למדינת ישראל, אנחנו זוכים לפתוח שנת לימודים מיוחדת

כי , לא היה כאן בית ספר. וסעדתקומה  –לנו שני ישובים בלבד שלפני שבעים שנה היו כאן באזור  –ילדים יקרים 

 -אנחנו פותחים שנת לימודים חדשה עם למעלה מ, יתברך' בחסדי ה, והיום .א היו כאן ילדים בגיל בית ספרעוד ל

זכינו לחיות בדור שחש את גאולת עם ישראל בארצו באופן  .מספר שלדעתי לא היה כאן מעולם, תלמידים 054

 .המוחשי ביותר

 22נפרדנו מדרורית וייס האחת והיחידה לאחר  –בצוות בית הספר  משמעותייםבקיץ האחרון עברנו שינויים 

דרורית לא יכלה להיות . האחרונות כמנהלת חטיבת הבינייםשנים ובשש , שהיתה חלק מצוות המורים שלנו שנים

, תחילת השבועאותו היא מנהלת מ, כי היא פתחה היום את שנת הלימודים בתיכון נריה בנות במועצה, כאן כעת

תה ספר בשם כל הנוכחים כאן שהכירו אודות לה כאן על תרומתה העצומה לבית האבל אני מרשה לעצמי להו

 !והרבה הרבה הצלחה בתפקידך החדש, יישר כוח גדול. כתלמידים וכהורים, כעמיתים

ולאחר , שנות עבודה בבית ספרנו 04 -לאחר למעלה מ, מלאותשולה היקרה שפרשה לגגם תנו בקיץ הזה נפרדה מא

 משולה אמנם נפרדנו בצורה מכובדת בסוף שנת הלימודים. בבית ספרנום כיהנה כסגנית שנים בה 22 -קרוב ל

אבל אני מבקש שוב להודות לה על תרומתה המאוד משמעותית ומיוחדת לבית הספר במשך שנים כל , הקודמת

  !והרבה הצלחה בהמשך, מזל טוב להולדת הנכדה שלשום, יישר כוח גדול. כך רבות

ומורה בבית הספר בעשר השנים , בוגר בית ספרנו, בן סעד, יים נכנס השבוע יצחק שלומילניהול חטיבת הבינ

שלקחת על  ומאחל הצלחה רבה בתפקיד החשוב והמשמעותי, מברך אותך מעומק ליבי –יצחק יקר . האחרונות

. בנים' שתמשיך במקביל לשמש כמחנכת כיתה ו, הסגנית החדשה שלי בבית הספר היא אפרת אלמסי !עצמך

ושתעזרי לנו להמשיך ולקדם את , אני משוכנע שהבחירה שלנו היתה טובה! המון ברכה והצלחה –אפרת יקרה 

 .בית הספר

ות יתלפני סיום אני מבקש להודות מעומק ליבי להרבה אנשים יקרים שבזכותם קלטנו אתכם תלמידים הבוקר לכ

וגם זה ודאי , שמכבד אותנו בנוכחותו, ר יובל שטייניץ"ד –תודה לשר האנרגיה ...  .יפות ולבית ספר מטופח ונעים

, נה האחרונהגוף חשוב ומשמעותי שהקמנו בש –ותודה אחרונה להנהגת ההורים שלנו  .(עידאן) תמיר, בזכותך

תודה לכם הורים מנהיגים על . אך כבר היום אנחנו לא יודעים מה היינו עושים בלעדיו .והוא רק בתחילת דרכו

 !אחריות והמסירותה, השותפות

שנה בה תבואו כל יום , מאחל לכולכם שנת לימודים נפלאה –המתוקים וכל תלמידי בית ספרנו ' תלמידי כיתות א

, שהמשימה העיקרית שלנו היא להיות טובים, ותזכרו תמיד, תפיקו את המירב והמיטב, ס בשירה ובשמחה"לביה

  !שנה טובה ומתוקה לכולם. חום הלימודימצליחים ומצטיינים בת, וכמובן גם ישרים ומאושרים
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 ?מה קורה בחדר האוכל שלנו

 . ופונה אל הציבור בקשר לחדר האוכל, אני נבוכה

עד כמה שאני יודעת ארוחת הצהריים . נראה שאני באמת זקנה ולא מבינה מתי להגיע לאכול ארוחת צהריים

, .."התחלנו מאוחר", .."לא הספקנו להוציא" –ההגשה עדיין לא מוכנה , 33.11אם אני מגיעה ב   .33.11נפתחת ב 

 ..". מיד יוציאו", .."האוכל עדיין לא מוכן"

ירק , האורז המלא נגמר, התבניות בעגלה בחלקן ריקות, המרק נגמר. כבר אין אוכל 33.11כאשר אני מגיעה ב 

זו התשובה , "הככ" – ??למה.. היום אין, שוקיות אתמול שכחו להוציא, "עוד מעט יוציאו"–אין -מבושל

 "...צריך להודיע למטבח"–רוטב אין . שקיבלתי

                . המצב בזמן האחרון ממש מעליב ??האם רוצים לסגור את חדר האוכל, אני לא יודעת מה עומד מאחורי זה

 ...".יש כזה שפע: "כאשר פניתי נאמר לי

   !?מדוע שוק שישי כל כך יקר: ועוד שאלה

 .כשהוא קר מהמקרר, נמכר בשוק שישי במחיר כפול, שמוגש לנו ביום חמישי בחדר האוכל החם המרק :דוגמאל

   ...עזרו לי בבקשה להסתדר.. אז

 !בתודה

 הירבקה ידיד

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

 עדות המזרח בימים הנוראים בנוסח תפילות

 .  ביום הכיפורים" עדות המזרח"מניין בנוסח  -ה "גם השנה נקיים אי, לאור ההיענות המרשימה בשנה שעברה

הנכם מעוניינים להשתתף בו               אם  .מניין גם לתפילות ראש השנההשנה אנו בודקים את האפשרות לארגן 

 בפרק הזמן הקצרשנוכל להתארגן כראוי כך , ומספר המשתתפים, אנא העבירו את שמכם( או בחלק מהתפילות)

 .שנותר

   7390707450  חגיב חכמון : להרשמה לראש השנה

    7395303590   ל מאיר סאסיאריא –להרשמה ליום הכיפורים 

 ...ספרדים ואשכנזים כאחד, גברים, נשים: המודעה מיועדת ל

 המארגנים
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     לקראת כניסתי לתפקיד    

 

קיד עם תחושת שליחות אני מגיעה לתפ.  ם ואני מודה לכל מי שנתן בי אמוןנבחרתי לרכז את צוות פרט על ידי  החברי

  (.90.31)ב באלול "כ ,שמי ביום רביעיפה עם רותי ואכנס לתפקיד באופן רהתחלתי בתהליך החפי. ורצון לעזור

במידה ואני לא זמינה שילחו בבקשה  .3036040:100 -יהיו לנייד ,לשיחה או תיאום פגישה דרכי התקשורת איתי

 .6chagitkaufmann@gmail.com לכתובת מייל דיסקרטיכמו כן ניתן לשלוח . מסרון ואחזור כשאתפנה

יין הוך ביקשה לסיים ואני מודה לה על 'ג. תודה לכם על הנכונות, יתיימשיכו א, מתי רפפורט ורועי גולן6 רי הצוותחב

 .עד כה פעילותה בצוות

תודה גדולה לרותי שלוין על ריכוז הצוות לאורך שנים ועל הסכמתה להמשיך כחברת צוות ובליווי שלי בתהליך  

 . כניסתי לתפקיד

 !שנה טובה ובשורות טובות לכולנו

 חגית קאופמן

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

 

 יוצאים ומבלים

 ."בשלייקס+ 3: " בשיתוף – ועדת ותיקיםמתוכננות כמה יציאות מטעם  בתקופה הקרובה

₪  93במבצע של  הסרט כלול". אהבה יוונית"המומלץ נצא לסרט , 93.1, ביום ראשון הקרוב -היציאה הראשונה 

 .יוםהלסרט שחל באותו 

 .זאת על מנת לאפשר קניות ובילוי לפני ראש השנה. 94.1, ביום חמישי ,למרכזי הקניות בנתיבות -היציאה שניה 

נו מבית שקמה עמלו ויצרו יחד ישם תוצג התערוכה שחברות -א "בת( י"מוזיאון א)א "לנסיעה למוז - נפתחה הרשמה

 .1.:9הנסיעה תהייה  ב. עם תרצה אורן

 !מהרו להירשם. שימו לב לרשימות ולהתאמה בניהן. א"וח המודעות בחדעל גבי ל נמצאים כל ההרשמות והפרטים

 .יצור איתי קשרלכל שאלה או ברור נוסף ניתן ל

 

 ועדת ותיקים - שגית דניאלי

 

 

 הנינהלכרמלה ולשלוימיק קום ולכל המשפחה מזל טוב להולדת 

 בת למאור ולאלון קום, נכדה לרחלי ולישי קום

 איחולים לשמחות ולאושר

mailto:chagitkaufmann@gmail.com
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 הודעה לציבור

 .נכנסתי לתפקידי כמנהלת משרד צוות הניהול בסעדבשעה טובה 

 .(זבולון ונחום)בשלב ראשון אני נכנסת למשרד הקהילה 

 .(כרמל ואורן ברנע, רענן)רד העסקים שבהמשך אכנס לחפיפה עם רחל צור במ

 .עד חמישיראשון : ימי העבודה שלי

 88::0עד  80:88בין ( 5:80) 80:0088:80  -בטלפון למשרד: דרכי תקשורת

 misradkehila@saad.org.il(: שלא השתנה)או במייל 

 
 !שנה טובה

 יהל בקיש

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

 
 "ציפורי גיל"נסיעה לתערוכה 

נקרים המציצים מגזעי נפתחה תערוכה בה מוצג מיצג , אביב-בתל (א"מוז)במוזיאון ארץ ישראל , בעלון כפי שפורסם

נקרים " –ן יקה בבית שקמה במהלך החורף האחרואת המיצג הכינו משתתפות החוג לקרמ. העצים מקרמיק

המוזיאון הזמין אותנו לתערוכה . ונקר שינקר בו כל אחת ממשתתפות החוג הכינה גזע עץ אישי ".המנקרים בעצים

 .נו בחיוביואנו נענ

 :ז המתוכנן"הלו  . 50.9תשרי ' ביום שלישי ו ה"אי נצא

 .(מהמזכירות)יציאה מסעד  -0:88

 ."ציפורי גיל"סיור במוזיאון ובתערוכת  -08:88

 .(ב"כיוומי שמעוניין יכול להביא מהבית כריך או )הפסקת קפה ומאפה  -00:88

 .הדרכה בתערוכת אמני הנייר -00:88

 .(בבית 88::0משוער )התארגנות וחזרה  - 0::05

 . ₪ 88עלות מסובסדת של כל משתתף היא 

 !מהרו להירשם .1..9ז באלול "א עד יום שני כ"הרשמה על גבי לוח המודעות בחד

  בית שקמה ותרצה אורן, בשלייקס+ 60, ועדת תרבות

 מזל טוב לעדנה ויוסף כרמון ולזהבה ועמוס ברט

 כרמון עומר –לבת המצווה 

 תם של נעה ועדו כרמוןב

mailto:misradkehila@saad.org.il
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4739414,00.html
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 yesסיכום פרוייקט 

 .yes יזיה של ולמערכת הטלו נו את העבודה בבתי המשפחות שביקשו להתחברשבוע האחרון סיימב

וחלקם מתחברים ותיקים  חלקם מתחברים חדשים -נכללו למעלה ממאה בתי אב , בפרויקט שנמשך כמה שבועות

 .שביקשו להוסיף ממירים בביתם

את צפונות  להסביר למעוניינים התנדבואשר  ,קיבלנו מנעם אבן חן ומלירן יניב ,ביתית - תמיכה הסברתית

 .  החדש' לט הממירש' ההפעלה של

ארון תקשורת ודרכי , חיבור, כבל :ם גולן ששולט בצורה מעוררת הערצה בכלאפריסיוע רציני נוסף קיבלנו מ

 .שנדרש ושימש לכולנו עוגן מקצועי רציני אפרים עזר לנו ולחברים ככל .התחברות של כל המערכת המסועפת הזו

 ...."דור הולך ודור בא" - אנו נפרדים ממערכת השידור הישנה ששירתה אותנו עד היום

                                  , להזמין ממיר נוסף הקיימת או שירצו למערכתלהתחבר  חות שיהיו מעוניינותמשפ-ואילך מעתה

 . שהם מקבוץ סעד ויציינו בבקשתם" יס"לשרות הלקוחות של  באופן עצמאייפנו 

 .על כל המשתמע מכך ,קט הנוכחיההזמנה תיחשב כחלק מהפרוי 7102נציין שרק עד סוף ספטמבר 

ולתאם מולם ישירות הגעת   *0202רות הלקוחות של יס בטלפון ישיאה דרך יש לפתוח קר -לתקלות שוטפות 

 ( ! YES, I CAN)  .טכנאי

 !ה מהנה לכולםצפיי

 קימלמן אתי

 

 קורס חובליםברכות לרגל סיום  –לדור אש  

 !גאוותנו עליך –עלה והצלח 

 קהילת סעד

 בתמזל טוב להולדת ה לנדאומר למוריה ולע  

 לנדאו                      לעידית ולנחום, (03-הנינה ה)לאדו פולק , לשרה וליורם פולק

 !ולשמחות שתזכו לאושר - ולכל המשפחה

http://mehanisayon.blogspot.com/2014/01/yes-multiroom.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Course_hovlim_badge.jpg

