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 שבת חזון-דברים פרשת                                            

 אותו ספר תורה שאופיו שונה מכל , "משנה תורה"היא ראשיתה של " דברים"סדרת 

 אלה הם דברי משה שיש בהם משום חזרה מסכמת על התורה כולה שניתנה.  קודמיו

 .לישראל ולמעשה כריתת הברית לקיום התורה כולה

 .את דבריו בחומש זה אומר משה  מתוך האספקלריה האישית שלו

 

 על שם ' שבת חזון'היא לעולם הפרשה שלפני תשעה באב ולכן נקראת גם " דברים"

 שהיא מדברי התוכחה הקשים ביותר שהוכיחו , ('א" )חזון ישעיהו בן אמוץ: "הפטרתה 

 .הנביאים את עם ישראל

 

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

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

 גדי סמואל –  פרשת שבוע
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 ובין המצרים ר דבריםפ  ס  ל   –דברי חכמים בנחת נשמעים 

 " :שאינם צריכים למקל חובלים, חניתי מורים חמושים בגבורה רו"ע, מבין המצרים נגאל עם"

רבים מהפתגמים . ל החודשלנסח פתגם קצר המבטא בתמציתיות את המסר הפנימי ש, נהג הרב קוק, בכל חודש

ובעיקר באופן בו היא באה לידי ביטוי בחודש זה , כלפי הדור והתקופהמבטאים את גישתו המיוחדת של הרב 

מבטא את הגישה , (9191)ד "לתקופת בין המצרים בשנת תרע, י הרב קוק ביפו"שנוסח ע, המשפט דלעיל. בשנה

 .בדור התחייה והגאולה, החינוכית הראויה לדעתו

מתחבר  מקל חובליםהביטוי . המקפלים בתוכם תורה שלמה, הנהגות והלכות, במשפט קצר זה נרמזים מדרשים

התקיפים והקשוחים לחכמי , המגדירים את ההבדל בין החכמים בבבל ,לדברי הגמרא במסכת סנהדריןישירות 

המבאר את פתגמי הרב , "באר מגד ירחים", הרב עוזי קלכהיים במאמרו .המלמדים בנועם ובנחת, ארץ ישראל

בין  להימנע מלהכות את התלמידים בימי המוריםאת המנחה , רואה ברקע גם את ההלכה בשולחן ערוך, קוק

 . המצרים

כלפי , רותיו של הרב קוקבמאמריו ובאיגנדרשת , הלכה זו שלשמחתנו נשמעת כבר לא ממש רלוונטית לדורנו

התחייה בדור  .שיבה לארץהלקראת סוף הגלות ו, "ריםבין המצ"בה הוא מצוי , בתקופה זו הכללחינוך 

, סובלנית ונעימה, נדרשת גישה חדשה, ת מורכבת ובמבוכה רוחניתהמצוי במצוקה אידיאולוגי, לוציותוהח

רוח  אורך, איפוק, דורשת גבורה רוחנית ,במיוחד בדור זה היכולת להשפיע ולחנך. המדגישה את הטוב והמאחד

 .ואמונה חזקה באור הפנימי של כל אדם וכל תנועה

. מהדהדים אף הם בפתגם זה, נראה לי שפרשות השבוע הנקראות בתקופה זו ובמיוחד תחילתו של ספר דברים

במטה על הסלע ובין /סובבים סביב ההכאה במקל, חילופי דורות ההנהגה עליהם אנו קוראים בסוף ספר במדבר

מבטא באופן בולט את השינוי בצורת , הנפתח השבת, נאומו הגדול של משה. בו רוחאשר  איש, גבורתו של יהושע

 . ההנהגה בתקופת חילופי הדורות והכניסה לארץ

דברי הפרידה כוללים תוכחות . בדיבורים ומילים היוצאים מלב אוהב ודואג, "דברים"ב, משה בוחר להיפרד מעמו

עוצמתיים , אותות ומופתיםמקום ב ,זיכרונות נוקבים ושירה מרוממת ,הנחיות ומצוות, ברכות ונחמות, והזהרות

 (. באחרית ימיו מואלעשה שכמו ש), ומעוררי יראה

 מחוץ אך עדין ,בנחלת השבטים, בארץ המובטחת, נאמר כולו באזור הדמדומים בין המדבר והארץה ,ספר דברים

תהליכית , הנהגה נינוחה וסבלנית. בארץ חייםמעבר בין המדבר למשקף הנהגה חדשה המתאימה ל, ארץ כנעןל

 .ומלאה אמונה בטוב האנושי ובצמיחה איטית

 ונחרטים עמוקמשפיעים , ונכללים בספר התורה 'מקבלים מעמד של דבר הה ,רים אלו של משהובידווקא ד 

 .ביסודי הזהות הלאומית והדתית של עם ישראל

, הפכו לפס הקול המלווה, ועוד רבות מפרשיות ספר דברים "שירת האזינו", "מקרא ביכורים", "שמע ישראל" 

 . במעגל השנה ובתהפוכות ההיסטוריה, הישראלימנחה ומכוון את הפרט והכלל 

 

 אליאב לזר
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 ח"תשעה באב תשע

 ק"מוצש

 !(בשבת)תחילת הצום   - 54:91

 צאת השבת  - 22:22

 (עם הגברה)  הרב ארי סט –ערבית וקריאת איכה   - 22:92

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

 קרבו

 שחרית  - 20:22

 . 'גיור בישראל'יום עיון בנושא : במועדון  - 52:32

 .רכזת מחוז דרום של מערך הגיור -המשמש כדיין בבית הדין לגיור ותמי דרור -ןהרב דוד אסולי: בהשתתפות

 .וחוקר הגיור" גיור ישראלי"עורך הספר . מהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ופורום קהלת, ר נתנאל פישר"ד

 

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

 

 מנחה

 מנחה גדולה  - 53:32

 מנחה קטנה  - 50:32

 ערבית - 22:22

 סוף הצום  - 22:52

 

 "ותשוב לירושלים ברחמים רבים, תמהר ישועה ותחיש גאולה. ותכונֶנָה כאשר דברת, תרחם ציון כאשר אמרת"

 

 ועדת דת

 לצפורה רויך ושעיה לב

 אתכם באבלכם במות אחותכם

ל"נחמה זמיר ז  

 קיבוץ סעד
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 ש"הלכות תשעה באב שחל במוצ

 :תחילת התעניתצאת השבת ו

והוא מתחיל מייד עם שקיעת החמה של , לכן נדחה הצום ליום ראשון (פרשת דברים) באב חל בשבת' השנה ט .1

 .(ק ל"ב ס"במ, סימן תקנב יב)' אב הרחמים'לפני תפילת מוסף בשבת אומרים  .כפי שיבואר, מוצאי שבת

למי שרגיל גם בסעודה שלישית ניתן לאכול בשר ולשתות יין . בשבת זו אין מגבלה על אכילת בשר ושתיית יין .2

אלא , מפאת התענית והאבלות לא ראוי להזמין ולארח משפחות לסעודה שלישית. (י סעיף, שם)בכך כל השנה 

שקיעת  לפניסיים את האכילה ד ליש להקפי. (ק כג"ס, שם משנה ברורה)אם כן הם נוהגים לסעוד יחד בכל שבת 

 .בשעה זו מתחילה התענית .(91:54)החמה 

 .(א, ובסימן תקנט סעיף יב, שם)' צדקתך'נחה של שבת אין אומרים בתפילת מ .3

ענייני )שעה באב מלבד דברים שמותר ללמוד גם בת, נהגו שלא ללמוד תורה בערב תשעה באב מחצות היום .4

השיעור הקבוע בשבת (. 91:54)ים ללמוד פרקי אבות ילמדו לפני חצות היום גהנוה, לכן(. לותהחורבן ודיני אב

המיקל ללמוד . (ב, סימן תקנג)ויעסוק בענייני תשעה באב  בזמנו אבל יהיה קצר מהרגילאחר הצהריים יתקיים 

 .(י-ק ח"ס, משנה ברורה שם)יש לו על מי לסמוך בערב תשעה באב תורה כרגיל 

רק לומר . ללא שם ומלכות) 'ברוך המבדיל בין קודש לחול'לומר  ישלפני תפילת ערבית ( 12:11)עם צאת השבת  .5

שם במשנה )השבת בבגדי חול לחלוץ את נעלי העור ולהחליף את בגדי  שנוכלעל מנת , (את חמש המילים הללו

מן  .הכנסתעל מנת לאפשר לכולם להתארגן ולהגיע לבית  (12:52)את זמן תפילת ערבית נאחר . (ק ז"ברורה ס

 .על הנר בלבד' בורא מאורי האש'הראוי שכל אחד יברך בביתו ברכת 

 .(א, סימן תקנו)נבדיל ביום ראשון בערב עם צאת הצום אלא , ש"במוצ על הכוס מפאת הצום לא נערוך הבדלה .6

שמע את ברך בביתו ולא מי שלא . 'בורא מאורי האש'לפני קריאת איכה נברך בבית הכנסת על הנר ברכת 

 (.ק א"ב ס"שם במ)ביתו כשיחזור לברכה בבית הכנסת יברך ה

ב "במ סימן תקנו)ר אינו חוז –אם שכח לומר . (א, סימן תקנט) 'אתה חוננתנו'ש יש לומר "בתפילת ערבית במוצ .7

 .(ק ב"ס

לאחר קריאת איכה ואמירת הקינות (. 'תתקבל')ץ קדיש שלם "בתפילת ערבית לאחר תפילת עמידה יאמר הש .8

 .(ק ד"ב ס"ובמ ב, סימן תקנט)ש "כמו בכל מוצ' ויהי נעם'אבל לא אומרים ', ואתה קדוש'אומרים 

 :הלכות ומנהגי התענית

מלבד עינויים . ילת הסנדל ותשמיש המיטהנע, סיכה, רחיצה, אכילה ושתיה: ייםבחמישה עינוסר נאתשעה באב  .9

 .אלו נהגו עוד איסורים כמבואר להלן

או שחש חלישות בגופו , גם חולה שהרופא מחייב אותו לאכול. יולדת בתוך שלושים יום ללידה פטורה מהתענית .11

 .(ו, סימן תקנד)יאכל ולא יתענה 

ִריאֹות תתחלנה להתענות( עד שנתיים לאחר הלידה)מעוברות ומניקות , שהתענית נדחית, השנה .11 ומי שתרגיש , בְּ

 .('ואינו'ה "ביאור הלכה סימן תקנט ד)חולשה או קושי קטן תפסיק את התענית ותאכל 

כדאי , מכיוון שהוא מבדיל בצום עצמו. (ק לז"ס ב"במ, סימן תקנט)אכול לפני שיבדיל למי שאינו צם אינו רשאי  .12

שהכל נהיה 'ליו לברך ברכת כמובן שע (.מבדילים על מים לא)ולא על יין  שיבדיל על כוס קפה או על מיץ טבעי

 .ילדים קטנים שאוכלים יכולים לאכול גם בלי הבדלה .24סדר ההבדלה בסעיף . 'בורא פרי הגפן'במקום ' בדברו

ר לכן לאח. מי שהתלכלך יכול לשטוף את מקום הלכלוך. (ז, סימן תקנד)כולל כל מגע עם מים  איסור רחיצה .13

יציאה מהשירותים או כל פעולה מלכלכת מותר לרחוץ הידיים או הגוף , חליבה ברפת, החלפת טיטול לתינוק

 .(ט, שם)כפי הצורך 
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לאחר שמנגבים מעט את הידיים . בנטילת ידיים בבוקר אין ליטול את כל היד אלא עד סוף קשרי האצבעות .14

 .(יא-י, שם)אפשר להעבירם על העיניים ולנקותם 

גם שימוש בדאודורנט מותר . מותר למרוח משחות לצורך רפואי. כולל מריחת הגוף בשמן או בקרם סיכה איסור .15

 .ואינו בכלל איסור סיכה

יש שכתבו להחמיר בכל נעל שנוחה לרגל ואפילו אינה עשויה . (טז, שם)כולל נעלי עור בלבד  איסור נעילת הסנדל .16

 .(ק ט"שערי תשובה ס, שם)מעור 

נתינת מתנות אסורה גם היא . יש להימנע' בוקר טוב'גם מאמירת . בתשעה באב' שלום'לא מברכים באמירת  .17

 .(ק מא"ב ס"שם סעיף כ ובמ)כשאילת שלום 

ִרים 'ה ִפּקּוֵדי'לימוד תורה אסור בתשעה באב משום שנאמר  .18 שָׁ ֵחי יְּ מְּ שַׂ אבל מותר ללמוד . (ט, יט תהלים) 'ֵלב מְּ

סוגיות החורבן בבבלי , מדרש איכה, פרקי החורבן בספר ירמיהו, מגילת איכה עם פרשנים: ותענייני חורבן ואבל

 .ועוד ('אלו מגלחין')פרק שלישי במסכת מועד קטן , (א"נח ע –ב "דף נה ע)גיטין ' מס

יש שהקפידו שלא (. ג, סימן תקנט. 91:54)נוהגים לשבת על גבי קרקע כאבלים מתחילת התענית עד חצות היום  .19

 .(בק "סשערי תשובה , שם)כרית או שרפרף , לשבת על הקרקע בלי הפסק בד

לקרוא ספרים על ; (18לעיל סעיף ) ללמוד ולעיין בדברים המותרים? מה מותר וכדאי לעשות בתשעה באב .21

לחשוב יחד או לחוד על דרכים לתיקון ; לראות סרטים שעוסקים בנושא; תקופת חורבן הבית או השואה

כל הפעולות הללו אינן . 'וכו( אפשר גם לקבל החלטות והנהגות בפורום משפחתי)המשפחה ואני בעצמי , החברה

נים אלו עומדים בבסיס המפגש הקהילתי תכ. מסיחות את הדעת מהאבלות אלא עוסקות בה או בתיקון עולם

 .בבוקר תשעה באב במועדון לחבר

' נחם'אומרים ' בונה ירושלים'בברכת . (א, סימן תקנה)מתעטפים בטלית ומתעטרים בתפילין בתפילת מנחה  .21

מי ששכח להוסיף אינו חוזר . 'עננו'אומרים ' שומע תפילה'ובברכת . 'מנחם ציון ובונה ירושלים'וחותמים 

 .(א, סימן תקנז)לל ומתפ

עם ' נחם'לאחר מלחמת ששת הימים והחזרה לעיר הקודש ומקום המקדש לא ראוי לומר את נוסח תפילת  .22

הצעות רבות העלו הפוסקים להתאמת הנוסח למציאות החיים . תיאורי האבל והחורבן המופלגים של ירושלים

 .'רחם'מנהג סעד לומר נוסח . 'ושננתם'רו מומלץ לעיין בהצעות השונות שהביא אליהוא שנון בסידו. המתחדשת

 :סיום התענית והבדלה

כדאי וראוי לשטוף ידיים ופנים לפני  (ח, א סימן תקנא"רמ)נהגו לקדש הלבנה , בצאת הצום, לאחר תפילת ערבית .23

 .אותה יש לומר מתוך שמחה ולא בעצב' קידוש הלבנה'

ללא פסוקי )' בורא פרי הגפן'ברכת  :ההבדלהסדר . יש להבדיל על כוס יין (12:92)ביום ראשון עם צאת הצום  .24

ואין צורך  את היין המבדיל יכול לשתות בעצמו(. ללא ברכת הבשמים והנר)בלבד ' המבדיל'ברכת ו( הישועות

 אישה שרוצה לאכול ולשתות בצאת הצום לפני שאישּה חוזר מבית .(ק ג"ס ב"מ, סימן תקנו)לתת לקטן לשתות 

 .הכנסת יכולה להבדיל לעצמה

, כיבוס)ד עם צאת הצום רים שנהגו בתשעת הימים מותרים מימכיוון שהצום נדחה ליום ראשון כל האיסו .25

, סימן תקנח)יש להימנע עד יום שני בבוקר ( חוץ מההבדלה)מאכילת בשר ושתיית יין (. שמיעת מוזיקה, תספורת

 .(א

 ..."בתוכה כאשר דברתולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון "

 הרב ארי סט
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 חכמת ההמונים סוד

 
י ְשֵאת ֶאְתֶכםֹלא .. ֵלֶכםָוֹאַמר א   ְרָבה ֶאְתֶכם-א   'ה .אּוַכל ְלַבדִּ י ָטְר  ..ֹלֵהיֶכם הִּ ֶכם ֵאיָכה ֶאָשא ְלַבדִּ ֶכם ּוַמַשא  ח 

יְבֶכם  .(ב"י-'ט' דברים א) ְורִּ

 ..לשאת על גבו עם שלםאינו מסוגל , מוצלח ככל שיהיה, מנהיג אחד: משה מגלה את חולשתו האנושית

 .אשר סרים למרותו 'אנשים מטעמו' -מנהיגים תחתיו  למנות בעצמו - האחת  :קיימות בפניו שתי אפשרויותהיו 

ייתכן באופן  'מהשטח צומחים' מנהיגים ובעלי תפקידים ש –לתת לעם את הזכות לבחור את אנשיו  – השנייהו

 . .וייתכן גם שלא ,ומכובד ראוי 

יֵמם ְבָראֵשיֶכם :באפשרות השנייהמשה בחר  שִּ ְבֵטיֶכם ַוא  ים ְלשִּ יֻדעִּ ים וִּ ים ּוְנֹבנִּ ָכמִּ ים ח  ָנשִּ  (.ג"י) ָהבּו ָלֶכם א 

האם עם של עבדים שטרם התגבש ונמצא בתחילת ? מדוע משה לקח הימור כה מסוכן? מדוע –נשאלת השאלה  

להוביל יכלתו דבר קפק לכל אורך הדרך בפ עצמו משה, הרי ?לזהות מי ראוי להיות לו למנהיג בכלל מסוגל, דרכו

 ?אז כיצד הוא מפקיר החלטה כל כך חשובה בידי הציבור ,את העם

י ַוֹתאְמרּו טוֹב :מחזיר לו אמון והציבור *"ההמוניםחכמת "סומך על  במקרה שלפנינו משה, ובכן נּו ֹאתִּ ר ַהָדבָ -ַוַתע 

ֶשר  שוֹת א  ַבְרָת ַלע   .(ד"י)דִּ

ואף נותן להם גיבוי וגושפנקא כאילו היתה זו הבחירה  הוא ממנה באופן רשמי, בחר העםהאנשים שאת 

ֵליֶכם-ָוֶאַקח ֶאת :שלו ים ע  ים ָוֶאֵתן אוָֹתם ָראשִּ יֻדעִּ ים וִּ ָכמִּ ים ח  ָנשִּ ְבֵטיֶכם א  ים ְוָשֵרי ֵמאוֹת ְוָשֵרי   ָראֵשי שִּ ָלפִּ ָשֵרי א 

ָש  ים ְוָשֵרי ע  שִּ מִּ ים לְ ח  ְבֵטיֶכם ֹרת ְוֹשְטרִּ  .(ו"ט)שִּ

ַצֶּוה ֶאת :המנהיגים שזה עתה נולדו הוא זה שמכשיר ומתדרך את משה, זיהה את הפוטנציאל ציבורלאחר שה -ָוא 

וא ֵלאֹמרשֹ  ֵחיֶכם ּוְשפַ -ָשֹמַע ֵבין ְפֵטיֶכם ָבֵעת ַההִּ ְשָפטֹלא  ..ְטֶתם ֶצֶדקא  ים ַבמִּ ירּו ָפנִּ יש.. ַתכִּ ְפֵני אִּ .. ֹלא ָתגּורּו מִּ

ֶכם  ְקֶשה מִּ ֶשר יִּ בּון ֵאַליְוַהָדָבר א     .(ח"י-ז"י) ..ַתְקרִּ

 
בחירת מבין שהמפתח ל הוא. 'אנשי שלומו' לרפד עצמו באמצעות מעוניין אינוו שילטוןתאוות ע מנ  משה אינו מּו

 . ויקבל אחריות על גורלו לבחירה אמיתי יהיה שותףובתנאי ש בידי העם נמצא בעלי תפקיד מוצלחים

 לעגל.. אבל גם ,תורם בלי חשבון לבניית המשכן – לא בעם אדישאך בפירוש " עם קשה עורף"ב מדובר אמנם

 .לא צפויו ספונטאני –הזהב 

למשה  סוד קסמו של העם ונקודת היתרון שמאפשרת הם ,והנכונות להירתם למען המטרה ריבוי הדעות 

 . "חכמת ההמונים"ב בשעת הכושר להשתמש

------- 

הויקיפדיה עצמה  .היא הדעה הקולקטיבית של קבוצת יחידים, על פי הגדרת הויקיפדיה – חכמת ההמונים*

 ".חכמת ההמונים"מסתמכת על רעיון 

 יורם קימלמן
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 במסגרת בנים מספרים

עמי דיבר על החדשנות ככלי ליצירת חוסן  (.ל"ומנחם ז א"תיבדל בנם של מיכל)ם עמי אפלבוד״ר נפגשנו עם 

  .ר מועצת המנהלים של רשות החדשנות"יוומשרד הכלכלה והתעשייה  עמי הוא המדען הראשי של. לאומי

, חדשנותת תשתית לאומית ליבנישנה על ידי ממשלת ישראל כשמטרתו  44לפני כ  הוקםהמדען הראשי  מוסד 

 (היי טק)טכנולוגיות עלית  בסטרטאפים וחברות בעלותבמחקר ופיתוח יזמות ותמיכה 

את המובילות הטכנולוגית של ישראל בעולם  להמשיך ולקדם אורשות החדשנות הוו של המדען הראשי תפקיד

על לייעץ לממשלת ישראל כמו כן תפקידו של המדען הראשי . בישראלחדשנות זו לפיתוח כלכלי בר קיימא  ףולמנ

לרבות יצירת מקומות עבודה וצמצום פערים  לה ומחוצההחדשנות בטכנולוגיה ובתעשייה בישראל תהליכי 

 .חברתיים וכלכליים

 המהפכהה על כל נדבך בחיינו בעוצמה גדולה יותר מעוצמת שמשפיעעובר היום מהפכה דיגיטלית העולם 

ואנחנו בישראל חייבים לשמור על המהפכה מתקדמת במהירות רבה מאי פעם  .עם המצאת הקיטור התעשייתית

 .המוביל בעולם ונמקומ

רבות אותם יכולים להחליף פעילויות רובוטים הו מלאכותיתהבינה ה בוהעולם בו אנחנו חיים היום הוא עולם 

לעיתים המחשב מנצח ולפעמים מוחו של כאשר , עם בני האדםוויכוח לנהל תחרויות מסוגלים , בני אדם מבצעים

  .האדם

היבול  תהכפלהפריון באמצעות  מאותגרת בהגדלתהחקלאות   .הרפואה היום מותאמת אישית לפי נתונים גנטיים

המודדים את  שונים ( סנסורים)הנשלטת על ידי גלאים  מדויקת השקיהבאמצעות , חסכון רב בתשומותתוך כדי 

קים יהזיהום הסביבתי באמצעות ריסוסים מדו נתקטה. ומפעילים השקייה מדויקת רמת הלחות בקרקע ובצמח

 Big)המשולבים עם מאגרי נתונים גדולים  ,ומחשבי על ותצלומי חללברחפנים  םוידידותיים לסביבה המסתייעי

Data) , חיסכון רב בחומרי הדברה ובמי השקיהשמאפשרים. 

ישנו את האופן בו ללא נהג , המכוניות האוטונומיות .השליטה בכספים בשוק ההון נכנסת לעידן נתונים למחשב

דבר שנוצר מצורך  בעולם המתקדמתמערכת הסייבר הישראלית היא . 'לנקודה ב' נתנייד בעולם מנקודה א

 . עולם מושקע בישראלי פיתוח הסייבר למטרות אזרחיות במתקציב 02%.ביטחוני ונהפך למוע צמיחה כלכלית

וחשיבה  חדשנותא ימילת המפתח ה .הלאומית היא להתחרות בעולם הדיגיטלי ולהיות מובילים המשימה

 .השקעה במציאת פתרונות, יצירתית מחוץ לקופסא

 וגדולות ועוד רבות  IBMמיקרוסופט  עליבבא, גוגל, הטכנולוגיה הגדולות והמובילות בעולם כולל אפלחברות 

רות רב בח 052ישנן בישראל יותר מ  .עובדים ישראליםאלפי ומעסיקות  מחקר ופיתוח בישראל פותחות סניפי

 .מחקר ופיתוח וחלקן גם בייצור בישראל הפועלות בתחומי לאומיות 

סיסטם שמצמיח -ואקו אקדמיה חזקה, חשיבה מחוץ לקופסא ,תעוזה, בעולם שלישראל יש מקוריות" באז"נוצר 

החברות מוכנות להשקיע פה כספים כי הן יודעות שכאן . קשה למצוא במקומות אחרים בעולם החדשנות שכמות

 .את ההחזר הגבוה ביותר על השקעתם הן יקבלו
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מה שנדרש  ,והמינוח הנכון יותר הוא תעשייה עם פריון נמוך ,בחלק גדול מהתעשייה שבטעות נקראת שמרנית

זוהי הזדמנות פז שתאפשר . טק-היי-ופתאום הכול יהפוך לסופר, ורובוטיקה Big Dataהחדרה של , הוא פיתוח

 בפיתוח החדשנות ההשקעות .להגדיל את כמות הייצור ולהרחיב באופן משמעותי את הכלכלה הישראלית

היא הגבוהה בעולם כאשר הרוב המכריע של ההשקעות מגיע  (ג"תל)הלאומי הגולמי  כאחוז מהתוצר בישראל

 . העולםרחבי מכל  ממשקיעים זרים

ובעלות פריצות דרך טכנולוגיות משמעותיות , בחדשנות היכן שישנם כשלי שוקמאידך ממשלת ישראל משקיעה 

באמצעות המדען הראשי שהמדינה על  כל דולר שהתוצאה ארוכת השנים של השקעות אלו הן . רמת סיכון גבוהה

 !שמונהחמש עד פי  גדלה פי  התמורה, ההשקיע

ולהכשיר את הדור הצעיר יש לשנות את השיח הלאומי , שמור על החוסן הלאומי של ישראלעל מנת להמשיך ול

 .'וכו תכנות טכנולוגיה, במדעים מרמת בית הספר היסודי

עובדים רבים ונדסים פיסיקאים חסרים מה. לתעשיית ההי טק בישראל מתכנתים 00,222מעל היום חסרים 

 . בחברות השונות

לדאוג היא  הלאומיתהמשימה  .וכאן נכנסות היוזמות החברתיות תכנותפריפריות ובמגזרים השונים מלמדים ב

היסודיים מרמת בתי הספר לחנך את הדור הצעיר , ולא יגדיל אותם יקטין את הפערים החברתיים קשההייט

 .ל"ולא בחו עתידו בישראללראות את  שיאפשרו לו והסביבהלספק לו את הכלים  ,למדעים וטכנולוגיה

 ה אלברט'חנהל

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

 הגיור בישראל

 הוא אני. ..המרחק ולא המקרב הוא אני, העולם והיה שאמרתי הוא אני, 'אני' למשה נאמר: אומר אליעזר' ר"

 אתה אף, שמים לשום אלא בא ואינו להתגייר אצלך אדם כשיבא, אתה אף, רחקתיו ולא יתרו את שקרבתי

 ...".מקרב וימין בשמאל דוחה אדם שיהא, למד אתה מכאן. תרחיקהו ולא קרבהו

 (א פרשה דעמלק מסכתא ,ישמעאל דרבי מכילתא)

 

בשנים האחרונות הציבור בארץ . הגירות מזה שנים מהווה אחד מעמודי התווך של היהדות והציבוריות בארץ

. דת ומדינה ואשר יוצרת קרע בעם, מחלוקת הקשורה לשאלות של זהות, ובעולם היהודי נחלק בסוגיות של גירות

 . הבשל חשיבותו של הנושא לזהותנו ואחדותנו בחרנו לעסוק בו בתשעה באב השנ

לשאול ולדון בסוגיית הגיור , לשמוע 01:01במועדון לחבר בשעה נתכנס כולנו , צום תשעה באב, ראשוןביום 

רכזת מחוז דרום של מערך הגיור , תמי דרור, המשמש כדיין בבית הדין לגיור הרב דוד אסוליןנשמע את . בישראל

וחוקר " גיור ישראלי"עורך הספר , קהלתמהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ופורום , ר נתנאל פישר"דואת 

 .הגיור

 

 . הציבור מוזמן

 ועדת דת
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 ?"עלים"מי אינו קורא 

 תחשיפה  בלעדי

 

מי : והוא, הסוד החשוב בתוככי קהילתנו החליט לעסוק בפיצוח ,ק סעד"קריאה של יושבי קכתבנו לנושא הרגלי ה

ללא ִמדגם , ללא סקר קוראים  -שהשיטה לפיצוח הינה פורצת דרך  , כאן חשוב להדגיש? "עלים"אינו קורא את ה

 ".חשיבה מחוץ לקופסה"בשיטת , י קריאת העלון"נעשה רק ע הכל. וללא מבחני קריאה

 

, ואחרי כן יבואו ההסברים וביקורות של מדענים, "אין קוראים"ראשית נביא את רשימת ה? מה מצאנו, ובכן

ילדים , משליכי מגבונים וחמרי היגיינה לאסלות: וזאת הרשימה של מי שאינם קוראי עלים. מומחי דעת קהל

הניצבות כמחסום בפני   -אמהות טריות עם עגלות הילדים  , וקורקינטים ביציאה מבית הכנסת המציבים בימבות

הורים שילדיהם מתרוצצים , (כנראה כדי למנוע מן הקשישים להיתקל בקורקינטים)היוצאים מבית הכנסת 

משליחי  ֵחֶלק, בשבתות במבני חדר האוכל ושוברים כל מה ששביר ואף משאירים חותם על מה שאינו שביר

הורים לילדים שמאסו בחדר האוכל כאתר ונדליזם ועברו לשכונת , הציבור שלנו ורוב שליחי הציבור מבין אורחינו

להחזירו למקומו " שוכחים"מי שמורידים את עמוד המחסום בכניסה לשבילי ההליכה ו, שקד לניסוי כלים

מי שמחנים , הקטנוע ודוהרים אל בית הילדיםאת צאצאיהם על " מרכיבים"מי ש,  "לפני עיוור"ועוברים בכך על 

בשבת ), כדי שהמכונית תוכל לחוות שבת כהלכתה מקרוב, את מכוניותיהם בערב שבת בתוך אזורי המגורים

אלה שאינם משתיקים את הטלפון הנייד בכניסה , (תפוסים" רחוב הזיתים"האחרונה היו רוב מקומות החניה ב

 ...ששכחתי ואולי עוד כמה  -לאירועי תרבות  

דלעיל אין צורך בהסבר כי על הנושאים " חברי הקבוצה"אבל נראה לי כי לרוב , הבטחתי הסברים לרשימה

כתבה יונה לפני למעלה , לגבי שליחי הציבור. לכן אסתפק באלה הפחות מובנים, המדוברים נכתב בעלון לאחרונה

על נושא עמודי . להקל על בעלי קושי לעמודכדי , משנה וביקשה לבחור את הקטעים המּוָשרים לא מן הקדושה

חֹור ( כמעט תרתי משמע)ודווקא השבוע נתקלתי , המחסום בכניסה לשבילי ההליכה כתבתי אני לפני זמן קצר בְּ

שנמנעו , "זורקים"ובפעם האחרונה ציין לשבח את ה, על המגבונים בביוב כותב נחום אחת לחודשיים"... אלמן"

כִאילו שציינת לשבח את מי שמקדימים שלום   -וזר שמציינים עניין המובן מאליו  ולי נראה מ  -מן המנהג  

 ...כי לצערי אולי יש לציין את המקדימים שלום, בעצם אני חוזר בי מן ההשוואה. לחבריהם

סברו שמבחינה מדעית ראוי ...( היו שניים)מהם  05%. שערכתי" מחקר"ועתה נעבור לביקורת המומחים על ה

כי  כמו שיש המתקשים לעמוד , הֶיֶתר הטילו ספק וטענו כי ייתכן שאין בו הוכחה מובהקת. תפרסםהמחקר לה

  -צ  "או המתקשים לשמור על ילדיהם בשבת אחה, או המתקשים להחנות מכוניותיהם בכביש העוקף, בקדושה

 (...בעלון)יש אולי גם כאלה המתקשים בהבנת הנקרא 

                                                                            &     &    & 

אשתמש בהזדמנות זו להשיב על שאלות שנשאלתי בעקבות ההערות ברשימתי , מֵכיוון שהמקלדת כבר תחת ידיי

שילם את "  -גם אני סבור שעבריין שריצה את ענשו בכלא  , ראשית". המחתרת היהודית"הקודמת על מורשעי 

לאחר שהחבורה , לא עלה על דעתי לסבור אחרת. והוא רשאי לעסוק בכל פעילות כאזרח רגיל, "חובו לחברה

 י "ובשליש נוסף זכו בחנינה ע, בשליש אחד זוכו עבור התנהגות טובה בכלא: שילמה בכלא את שליש חובה לחברה
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להוות דוגמא חינוכית לנוער  אולי כדי  -דתית לשחררם -שנלחץ בידי רבנים וחברי כנסת ממפלגה ציונית, הנשיא

 (...הגבעות)

. 'בהיותם סבורים שהם מבטאים את רצון ה, העלו הסיקריקים באש את מחסני המזון, בשבועות שלפני החורבן

לקרב את "ניצלנו ממזימתם ', בעזרת ה, למזלנו. 'את רצון ה לכווןמחליפיהם בימינו היו משוכנעים בכוחם 

 .של עצמאותנו".. הקץ

 גולןחנן 

 

 



11 

 שולחנו של מנהל הקהילהמ

  

 המצב הביטחוני 

ניתן לסכם שבוע שקט  ,מספר שעות לפני הפגישה המתוכננת עם מפקד אוגדת עזה ,נכון לכתיבת שורות אלה

מה זה , ועל רקע השבת הסוערת שעברנו תרואך על אש קטנה י, אמנם השריפות נמשכות. תפילה שימשיך כךב

 ...שריפה

, לא היה קל "צוק איתן"לימי וו 'ז -הדה . ם אירועי השבת והפקת לקחיםי לסיכו"התכנס מטה צח ,במוצאי שבת

לכל סבב יש השלכות , כפי שצפינו. צפוייה ורף האופטימיות עלה" הפסקת אש"אך עד סוף הישיבה התבשרנו על 

, אשר תוכננה להתחיל למחרת בבוקר ,ן"מכיוונים שונים ומהר מאד התבשרנו שלא נוכל לקיים את קייטנת איל

שבה באמצע השבת נכנסנו לתוך אירוע גדול ועל הקושי  נסב על הסיטואציה, בישיבה עיקר הדיון. אצלנו בסעד

עקבות ב. קדושת השבתלבין שמירה על  ,דיווח לציבור ושמירה על שלומוהאמיתי לשמור על איזונים נכונים בין 

 י"נציגי צח, נפגשנו במהלך השבוע, שהמידע לא היה מספק ,חלק מהציבור בקרב השאלות שעלו ותחושה מוצדקת

שהביפרים יצאו  ,על ידי גורמי המועצה והביטחון לאחר שהובהר לנו שוב. עם הרב וחשבנו על כיווני פעולה

 ובינתיים סוכמו דרכי פעולה ,אנחנו בוחנים אפשרויות טכנולוגיות אחרות, לנו ממרכיבי הביטחון המסופקים

 .לילדיהם ןחשוב מאד שהורים יעבירו אות . לעתיד

 :במהלך השבת ,מקרים ותגובות לתקשורת עם הציבור בעת חרום

שיפעל כל שבת ויוכל להתריע בעת , "םוצבע אד"עם אפליקציית , מומלץ להשאיר בכל בית טלפון חכם אחד, ככלל

יכול להירשם , מי שזקוק לעזרה בהתקנת האפליקציה.)פעיל את האפליקציה על סעד בלבדמומלץ מאד לה. הצורך

 ( .יצרו איתו קשריו, 5042 –אצל יהל במשרד הקהילה 

 -"התחממות"או הערכת מצב ל "התחממות"ביום שישי ישנה : 'מקרה א

 .להשאיר טלפון סלולרי פתוח בכל בית ,לפני שבת י יוציא הודעה"צח .1

 .רכת הודעות החירום בקהילנטדרך מע ,ניםתועברנה הודעות במסרו , בעת הצורך .5

 -במהלך השבת נכנסנו למצב חירום ללא הודעה מקדימה: 'במקרה 

 :יסתובב בשבילי הקיבוץ ויודיע במערכת הכריזה הודעה קצרה, רכב הביטחון .1

 ".לפתוח טלפון, להיכנס למרחבים מוגנים"או  "לפתוח טלפון, שניות ממרחב מוגן 12: " לדוגמא

 .אך כרגע זה הפתרון המהיר והיעיל ,מייצרת לחץ, שההודעה בכריזהאנו מודעים לכך 

 .דרך מערכת הודעות החירום בקהילנט ,ניםמשלב זה והלאה תועברנה הודעות במסרו .5

 .שמעו וקיבלו את ההודעות, על כל משפחה לוודא ששכניה ובמיוחד המבוגרים - חשוב מאד .3

יתכן ונפעיל את חברי כיתת הכוננות להודעה מבית , יש מרחב זמן גדול יותר להעברת ההודעהבמידה ש .0

 .לבית

 .ובתקווה לימים של שקט ושלווה בתפילה

 

 הנוערכוחו של 

גולת הכותרת לעשייה , ן המסורתית"הייתה אמורה להיפתח  קייטנת איל, השבועביום ראשון , כפי שציינתי

ן שלא נוכל לקיים את "יע הודעה מאילהג, בסמוך לצאת השבת, כפי שצפינו. ערכית וחינוכית של הנוער שלנו

קטיבית ובמקום לקטר בחרנו מהר מאד בדרך הא" איתן צוק"למודי ניסיון מימי , ואנחנו, הקייטנה כמתוכנן

ן "יחד עם אפרת שלומי ובסיוע איל, מירב לוי ונעם אש, ות הקייטנהרכז. לחפש חלופות מעשיות, ולהצטער

הזמין את  אשר לביאקיבוץ סוכם על העתקת הקייטנה ל ,לפני הצהריים ,ביום ראשון פעלו במרץ וכבר ,ד"והקבה

 חוסנם ואחריותם , הוכיחו את גדלותם, בני הנוער שלנו. ן שלהם"להצטרף לקייטנת איל ,הצוות והחניכים שלנו
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של אריזת תיק ועזיבת הבית לשבוע ללא תכנון  ובמשמעות המאתגרת, ולמרות הקושי הרב בשינוי כל כך דרמטי

, 11:44בשעה , יצאו כל המדריכים ללביא וביום שני 51:44עוד ביום ראשון בשעה . ד לאתגרנענו מי ,מוקדם

עדי , נסעו מדריכי התיכון, ביום שלישי. ן והקייטנה יצאה לדרך"הגיעו חניכי איל, שעות בלבד 50חור של יבא

 .מהדרום הרחוק שים מתוקים"דתיעו את הנוער שלנו בביקור עם סאסי ללביא והפ ואריאל

על הבחירה הערכית לא לוותר על , נוער שלנו ומבקש לברך כל אחד ואחת מהם ואת רכזות הקייטנהאני גאה ב

המעשה הזה מעורר השראה להוסיף אהבת חינם  ,בימי תשעת הימים. העשייה החברתית החשובה הזו בכל מצב

 !מחיל אל חיל לכו. ועשיית חסד

של " משפחתי"אין ספק כי היחד ה. שפתחו את שערם וליבם בפנינו, תודה גדולה לקיבוץ לביא וחבריוו ברכה

 .הזמינו אותנו אליהם ,נוספים לפחות ארבעה קיבוצים. בא לידי ביטוי בצורה משמעותית, ד"תנועת הקבה

 

 "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"

בא מהצורך והרצון של אנשים , חלק לא מבוטל מהן. ע לא מפסיקות להגיע מכיוונים שוניםהפניות והרצון לסיי

פנינו לקיבוצינו , כחלק מניתוח הצרכים. אך פעמים רבות אין דרך לממש אותן, להיות חלק ולהזדהותרחוקים 

להקטנת  ,הקיבוץ של נוער בוגר ומבוגרים לטיפול בשטחי קוצים יבשים ועשבייה במרחבי, לשלוח צוותים קטנים

מדריך . שהרימו את הכפפה, ביום רביעי הגיעו הסנוניות מקיבוץ בארות יצחק. הסיכון לפריצתן של שריפות

. התיכון יחד עם ארבע חברה הגיעו מצוידים בחרמשים מוטוריים ובמשך מספר שעות עשו עבודה טובה ומועילה

שהיו מאחרי הקלעים בגיוס הציוד  ,וחברים נוספים תודה גדולה לבאים ולא פחות מזה למזכיר בארות גיל אמיר

 .ושלווה מי ייתן ונשיבכם כגמולכם בעיתות שלום. ובהוצאת הדברים לפועל

 

 ד"ועוד על החיבור לתנועת הקבה

העיתון התנועתי אשר התחיל ". עמודים"ד היא "אחת מהדרכים החשובות לקשר ותקשורת בין קיבוצי הקבה

במהלך השנים האחרונות . שבשנה הבאה יצטמצם עוד, עבר למתכונת דו חודשית וכנראה חיסכוןמטעמי , כירחון

בימים אלה רחל החליטה לפרוש . רחל ברזילי –סעד הייתה נוכחת ופעילה על מפת עמודים בשל נציגתנו המסורה 

השנים וברכת  תודה גדולה לרחל על עשייה ויוזמה ברוכה לאורך. מעשייה זו והעבירה את השרביט לאפרת פראווי

 . הצלחה רבה לאפרת

 

 סכנת נפשות –אירוע חמור 

 . נכנסה קבוצת נערים בוגרים מסעד ומחוצה לה לבריכת השחייה, ליל השבת שעברה במהלך

על סכנת . אני משאיר ליושב במרומים –את  חילול השבת שנגרם כתוצאה מכך ועגמת הנפש לשומר ולשכנים 

נדחה לשבת , שהיה אמור להתבצע בשבת שעברה ,בחומצותבמים טיפול , בנס. הנפשות לא ניתן לעבור לסדר היום

המקרה טופל מיידית ובחומרה ואני שב ומבקש מכולנו לשוחח . ואני לא רוצה לחשוב על מה שהיה יכול לקרות, זו

ת חיים הכניסה למים מסכנ .שלא בשעות הפעילות, חל איסור מוחלט על כניסה לשטח הבריכה. עם ילדינו ונערינו

לא נהסס לפנות , המקום מצולם ואם מקרים כאלה יישנו. חלילה, טביעה חריפים ובשל סכנתבשל חומרים 

 .לגורמי החוק

   

 בשולי אירועי השריפות

שיוצאות משטחה של סעד גדולות מאד ומהוות אתגר עבורנו כמויות הגזם . י נוי רחביםה התברכנו בשטח"ב

, בעבר ניתן היה לקבל אישורים לשריפה מבוקרת ולצערנו  כיום. שאמורה לתת מענה לפינוי הגזם ,ועבור המועצה

 .בר לא מתאפשר ויש לפנות את כל הגזם לאתרי פסולת מורשיםדבשל חוקי איכות הסביבה ה
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ר האת. החלטנו לסגור את האתר שבין הקוביות לבית הספר החדש ולהרחיקו מאזור המגורים, בשל השריפות

על  קימלמן אלי סימון או אתי, וניתן לקבל הדרכה מאיציק סנדרוסי, החדש ממוקם בין שער השדות למפעל הגזר

 .בשל הסכנה הכרוכה בכך לא להשליך פסולת מכל סוג שהיא באתר הקודם דורשאני . מיקומו המדויק

 :נשוב ונזכיר, בהזדמנות זו

ולא משאיר  איתופנה את הקרטונים והמזגן הישן תוודאו שהוא מ –' אם בא אליכם מתקין מזגנים וכד .א

 .לאלי סימון במסתור האשפה הסמוך" מתנה"אותם כ

 .שנועדו לכךיש לתאם עם אלי סימון לאתרים  –פינוי מכשירי חשמל ומתכות גדולות  .ב

 .יש לתאם עם אלי סימון ובסיועו לפנות כל דבר למקומו. אין להשליך ריהוט לאתר פינוי הגזם –פינוי ריהוט  .ג

 .תודה מראש על שיתוף הפעולה

 

 מינויים חדשים ובעלי תפקידים

 - מנהל קהילה ואגודה .א

תומר יתחיל . תומר רכטמן, נבחר בשעה טובה מחליפי, לפני כשבועיים, באסיפת אגודה רבת משתתפים

 .ואני מאחל לו בשם כולנו הצלחה גדולה ורבה( 10.41) באלול ' החפיפה ביום ראשון ח רשמית את

ואקדיש את ( למעט ענייני חרום)לא אטפל בפניות ובנושאים חדשים , החל מיום ראשון זה: לציין חשוב

לצד שיחות משוב וסיכום עם מנהלי פעילויות והכנות , ככל הניתן, "פינות"תהליכים והזמן לסגור 

 .סבלנות וסובלנות מכולנו, כמובן שזה מחייב הבנה .חפיפה מסודרת עם תומרל

 - מרכזת ועדת בריאות .ב

. יום טוב לריכוז ועדת בריאות בשעה טובה הילרי , נבחרה, מיד לאחר אסיפת האגודה, החברים באסיפת

שהחליטה באומץ  ,כינו לאיוש התפקיד וברכת הצלחה גדולה שלוחה מכאן להילרייזמן רב מאד ח

יחד עם הילרי תפעל אסתר . והעשייה הקהילתית לקפוץ למים הקרים של המרחב הציבורי, ובאחריות

אני מבקש להודות . לאסתרברכת הצלחה גם . במקומה של יונת לוי ,בקרת תקציב הוועדהבעקיבא 

הן בהובלת  אותלחגית לנדסמן על חמש שנים של עשייה ברוכה וחשובה כמרכזת ועדת ברי, מעומק הלב

מחילה על הימשכותו של תהליך האיתור  אני מבקש .תהליכים מערכתיים והן בטיפול במקרים פרטיים

תודה גם ליונת על בקרת התקציב . עד לתקופה שבה לא היית פנויה כלל לבצע את התפקיד, והגיוס

 .מסירותבבאחריות ו

 - ותיקיםמרכזת ועדת  .ג

סית במקצועה ומנחת הורים "עו ,חנה. נבחרה חנה אדמנית לריכוז ועדת ותיקים ,בהמשך אותה אסיפה

כולנו מודעים לאתגרים הרבים בתחום חשוב זה ואני . התפנתה מתפקיד קודם ונענתה למכרז שפורסם

בהזדמנות זו אני מבקש להודות מקרב לב לשגית דניאלי שריכזה את הועדה . מאחל הצלחה רבה לחנה

, פעלה לשינויים נדרשים וליוזמות חדשות ומבורכות, חולפות ולצד שימור מסגרותבשנתיים וחצי ה

 .בעיקר בתחום התרבות והפנאי של ותיקינו

 

  -' פרומו א

אישור המלצת צוות האיתור והנהלת , תתקיים אסיפת אגודה ועל סדר יומה 54:34בשעה , ביום שלישי הקרוב

 .האגודה לבחירת מנהלת חדשה לגיל הרך

 .אישור הדוחות הכספיים ואישור המקור העצמי, 5412נמשיך באסיפת חברים לסיכום , לאחר מכןמיד 
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  -' פרומו ב

 ברצון להסיר אתמבחינתי זה ציון דרך . יתקיים ערב תרבות משותף עם חברי עלומים, ו באב"ליל ט, ביום חמישי

בואו בהמוניכם ונקיים . וביםלשכנים קרכיאה פעולה המדומה בין סעד לעלומים ולהתנהל בשיתוף " חומה"ה

 ". טוב שכן קרוב מאח רחוק: "ל"את מאמר חזבגופנו ממש 

 ובביאת הגואל במהרה נשמח כולנו בבניין ירושלים ננוחם

 שבת שלום

 נחום                                                   

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

 "העוטף"ומשמחים את ילדי  -הירוק לדרוםמחזירים קצת מן הצבע 

 

 ,"תג מאיר"בתמיכת פורום , מוזמנים בשמחה לאירוע נטיעות בקיבוץ סעד

 ( ליולי  42) , ח"ב באב תשע"י, ביום שלישי הבא 

 .פונג הישן-על הדשא הגדול ליד חדר האוכל וצריף הפינג

 

 בתוכנית

 ( יוזמה משותפת עם המועצה)לפעוטות  ימבורי'פעילות ג 10:44

 .ועל ההורים להשגיח היטב על ילדיהם  לילדי הגיל הרךפעילות זו מיועדת 

 .את המתקנים יפעילו החטיביסטים שלנו

 ימבורי והתכנסות לאירוע הנטיעות 'סגירת מתחם הג 12:02

 ל"בתרומת הקק( ס יסודי"כולל ילדי בי)הפעלה לילדים 

 פינת יצירה 

 טקס קצר וברכות  11:34

 .סמוך לחממות ולכיוון סייפן, יציאה לשטח הנטיעות לאורך כביש הכניסה החדש של סעד

 .בסיוע גנני הנוי שלנו, נטיעת אקליפטוסים בשדרה

 .חברים היכולים להביא עמם את או מעדר יבואו על הברכה

 

 .חלופיותבזמן הפעילות אזור הכביש הזה ייסגר לתנועה ויש לנסוע בדרכים 

 ! ונשמרתם מאד לנפשותיכם 

 !בואו בשמחה לטעת עצים ולהחזיר את התקווה לימים יפים יותר

 

 ..."דע לך  שכל עשב ועשב יש לו ניגון מיוחד משלו"

 

 ועדות תרבות חינוך והקהילה
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 ו באב"לקראת ערב ט

בחדר המוסיקה  ,חבורה של נגנים וזמרים מוכשרים, ש וגם באמצע השבוע"בכל מוצ, שהם נפגשים תקופה ארוכה

 .ו באב המתקרב"מנגנים ועובדים לקראת ערב ט...(. וזה המקום להתנצל אם יש קצת רעש)בבית ספר הישן 

 .עובדים יחד במקצועיות רבה. הזמרים משותפים לסעד ועלומים, הנגנים מסעד

 . ו באב נארח בשמחה ובאהבה את חברי קבוץ עלומים"בערב ט

הילרי אור ושחר יום , אסף סוברי, צור גולן, גיא גולן, יימס'עידן ג: הנגנים.מופע משותף של שירי אהבה , בתוכנית

                   , אוהד גייבל, רשלמה מל, רעות יונג, ה מרמורשטיין'יוסק :טוב עם זמרים וזמרות מקסימים משני הקבוצים

 .ולירן יניב, כינרת סמואל, עדי לבקוביץ, לעית לזרס, בני אחיטוב

 .קטעי חיבור וקישור ישולבו בין השירים

 .ערב של קיץ שכולו בסימן אהבה ואחווה. מאפים משובחים וקפה אמיתי, הנות מערב חברתי יבואו ל

  .מועדון לחבר ידעל הדשא של 54:02ו באב שעה "יום חמישי אור לט

 תרבות . ו

 

 בקשה מציבור המשתמשים בבריכה

 .הבריכהבשטח הדשא הגדול של , נחגוג בת מצוה לכנה בתנו  51.7.32, א באב"י, ביום שני

ונודה לכם אם תתחשבו ותשמרו על הסדר                                  , ( 55.7.32יום ראשון ה )מבעוד יום   ההכנות יחלו

 .בהכנות לקראת המסיבה ובזמן המסיבה

 .נבקש ממי שמתכנן לאכול בשטח הבריכה לשנות תכניות ליום אחר או להשתמש בדשא הקטן

 !בתודה מראש

 ימשפחת דרור

 ניןליהודית מוסנזון מזל טוב להולדת ה

 ד"בן לתהילה ואור ברח, ד"נכד לתמר ואהרן ברח

 !איחולים לשמחות ולאושר


