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פרשת ראה
"כי לא יחדל אביון מקרב הארץ( "..דברים ט"ו ,י"א).

מתוך הכרה עגומה זו תובעת התורה יד פתוחה ולב פתוח כלפי העני.." :לא תאמץ את לבבך
ולא תקפץ את ידך( "..ט"ו ,ז').
התהום הפעורה בין העני לבין העשיר טומנת בחובה חומר נפץ הורס עולם ,המאיים על
השלום .אדישות מצד השבע כלפי הרעב עלולה לגרום להתפוצצות חברתית ומדינית המעלה
את העני מחוסר הכל מאתמול ,לשלטון של היום.
הדאגה לעני מבטיחה לא רק את שלום העני המקבל אלא בראש ובראשונה את שלום
העשיר הנותן.
(ממעיין האגדה -א .ארזי)
------------------------------------------------------------------------------------------
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עשׂרׂכדיׂשתתעשׂרׂ
"עשר תעשר את כל תבואת זרעך( "...דברים יד' ,כב') ובגמרא במסכת תענית דורשת הגמרא על הכפילות 'עשר תעשר'
שבפסוק זה ,עשר – בשביל שתתעשר .בפסוק זה זו אמנם נראית דרשה לא הכרחית אך גישה זו מופיעה באופן מפורש
בנביא "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ...ובחנוני נא בזאת  ...והריקותי לכם ברכה עד בלי די" (מלאכי ג' י').
מפורש בנביא שאדם שייתן מעשרות יזכה לברכה מה' .מלבד הפשט והדרש האמורים ,הספר "ומתוק האור" מביא גם
רמז נאה לעניין .אם תעשר את המילה "תעשר" ,דהיינו תחלק גימטרייה של כל אות בעשר הרי שתקבל את המילה
"מזלך" .אם רוצה אדם שמזלו יאיר לו אזי יש נוסחה נהדרת ,עשר ותתעשר .ולא רק זאת ,הגמרא מוסיפה ואומרת
על פי הפסוק לעיל בספר מלאכי שבמצווה זו ניתן אף לבחון את הקב"ה .לנסות אותו .תן מעשר והקב"ה ייתן לך שפע
עד בלי די.
ואע"פ שהפסוקים שהבאנו מדברים על מעשר של תבואה ,מובא בפוסקים שהמעשר שייך גם בכל רווח שיגיע לאדם.
"שיעור נתינתה (של הצדקה)  ...אחד מעשרה מידה בינונית( " ...שו"ע יורה דעה רמ"ט א') .ומבואר שם שהחישוב הוא
מכל רווח שיגיע לאדם .וגם בתורה מצינו שאברהם אבינו נתן מעשר מכל אשר הרוויח במלחמה ,ואחריו מסופר על
יעקב אבינו שגם הוא הבטיח לתת מעשר מכל אשר ייתן לו הקב"ה .אכן ,אע"פ שהמצווה לתת צדקה היא ודאי
מהתורה וישנם על כך פסוקים רבים מפורשים ,הפוסקים נחלקו האם השיעור של מעשר כספים מכל רווח אשר יגיע
לאדם ,הוא חיוב מהתורה ,מדרבנן ,הנהגה טובה או שמא מידת חסידות בלבד .ישנה ספרות הלכתית על הוצאות
למצוות שאין האדם מחויב בהם מן הדין ,כגון לימוד ילדיו הגדולים ,האם ניתן לנכות הוצאות אלו מהמעשר שמוטל
על האדם להפריש .וכן האם אדם שדחוקה לו השעה יכול להפחית מהפרשת מעשר מרווחיו.
אך באדם יש באופן טבעי יצר של אהבת הממון .האדם עמל רבות כדי להרוויח את ממונו ועליו הוא שומר מאוד לבל
יאבד אותו .ובכל זאת ,עם הבטחה כזו מהקב"ה איך עדיין לא כולנו נותנים מעשר מכספנו לצדקה? הרי מה יותר טוב
מהבטחה מפורשת של הקב"ה? ומי לא מעוניין בברכה עד בלי די? אלא שכנראה יש לנו גם בעיה באמונה ואנו
מתקשים להוציא כסף רב כל כך מידנו בלי להרגיש רווח מיידי .הרי מי לא היה נותן שטר של  222שקלים כאשר חברו
היה מחזיר לו מיד  0222בחזרה?
ואכן הרב חיים קנייבסקי נשאל :ישנם יהודים שהפרישו ממון רב לצדקה ולא התעשרו באותה שנה .הייתכן? הרי
הקב" ה מבטיח עושר לנותני הצדקה ואף אפשר לבחון אותו על כך .השיב הרב קנייבסקי שמי שזכאי לעשירות ובכל
זאת לא התעשר הרי שהיו לו חובות וניכו לו מחובותיו .משל למלך שחילק מעות לאנשים .בא אליו אדם שחטא ונענש
במאסר עולם .אמר לו המלך ,במקום מעות אמחל לך על העונש .ואכן ,גם זה פסוק מפורש " -וחטאך בצדקה פרוק"
(דניאל ד' כד') .וכן כתוב " וצדקה תציל ממות".
אסיים ,שלמרות כל האמור לעיל על הרווחים הרבים שבאים לאדם מנתינת הצדקה ,יש להדגיש שאנו נותנים צדקה
קודם כל עבור הזולת ,ולא עבור עצמנו כמובן .וטוב הדבר ,שאין אנו מרגישים בצורה ישירה את הבטחת הקב"ה,
משום שמצוות הצדקה צריכה לגרום לנו להרגיש את האחר ולא את האני ,ולשנות את האופי האנוכי שלנו לאופי יותר
נותן ורגיש לסביבתנו.
אחיהׂהימן
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ליהונתן טבת אתך באבלך על פטירת אביך
ראובן ניסים טויטו ז"ל
קיבוץ סעד

הלומדים הצעירים הולכים מחיל אל חיל!
הורים וילדים יקרים!
בשעה טובה סיימנו את לימוד חלק א' של הלכות שבת .שמחנו לראות את הילדים וההורים הפוקדים את בית
הכנסת מדי שבוע וכעת" ,מחיל אל חיל".
ממשיכים במרץ רב לחלק ב' .נמשיך להיפגש מדי שבת בשעה  71:71בבית הכנסת .כולם מוזמנים!!
בהזדמנות זאת ,תודה רבה לרב ארי ולממלאים את מקומו שמסכמים עבורנו את הלימוד והופכים אותו לבהיר
ומובן יותר.
מי שמעוניין לרכוש את הספר פניני הלכה – שבת חלק א' בעלות של  ₪ 10בלבד מוזמן לפנות אליי (מומלץ גם
בתור מתנה לנכדים)
לכל הילדים המתמידים ,שמרו את הכרטיסים לאירוע הסיום של חלק א' בקרוב ממש!!
נטע בן עמי
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"מודים אנחנו לך ..על ניסיך שבכל יום עימנו ,ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת"..

(מהנעשה בחברת הנוער נקודת חן)
על הרבה יש לנו להודות .גם לקב"ה וגם לאנשים טובים באמצע הדרך שסובבים אותנו תמיד.
על הבית:
גייסנו בגיוס המונים ,מקרנות הקדש ,ומגורמי ממשלה בסך הכל כ 059 -אלף שח .העבודה החלה ביום שהבנות
יצאו לחופש .זה היה מרוץ מטורף נגד הזמן ,הרבה שערות לבנות ,אבק ולכלוך ,קולו המנסר של הקונגו  ,רעש
מקדחות ,עשן סיגריות ,כוסות קפה זרוקות בכל פינה ,והמון פועלים ובעלי מלאכה אצים רצים (ולפעמים לא כל
כך) כשעל כולם מנצח הקבלן אריאל ,ומנסה לנצח את מחוגי השעון ,ואת המשימה הכמעט בלתי אפשרית
העומדת על הפרק .עומרי המפקח ,ומוישל'ה שלנו ,פוקחים עין שלא תהיינה טעויות ,ולא נגלה חיפופים..
והעבודה ,כמו להכעיס ,מתקדמת לאיטה בקצב שלה .צינורות אדומים של מתזי כיבוי אש הולכים ונתלים
בתקרה ולאורך הקירות ,ומשווים לבניין נופך של חניון תת-קרקעי( .למה הצבע האדום הנוראי הזה ? לא מספיק
ששומעים צבע אדום באזניים ,אז צריך גם לראות בעיניים?  ..מילא ,אומרים שמתרגלים...נחיה ונראה).
הגענו לשבוע האחרון ,הבנות החדשות כבר בפתח ,והוותיקות כבר שואלות ,ואנחנו עדיין בפינישים האחרונים.
תרצה מנהלת צוות ניקיון משותף ,של ארבע בדואיות מרהט ושני בחורי ישיבה מנתיבות ,המשתפים פעולה בדו-
קיום הרמוני ומושלם ,והנה אנחנו מסיימים את הבניין תוך כדי תנועה ..סוף טוב הכל טוב ,המקום נראה חדש
חדיש ומחודש .אשר לעודף השערות הלבנות -גם הוא טופל ,על ידי יורי הספר שהיה השבוע.
ברוך ה' שזיכנו להגיע לרגע הזה .ואלפי תודות לכל התורמים הנדיבים אשר בלעדיהם כל זה לא היה קורה .אנחנו
מקווים שנוכל להזמין בקרוב את כל הציבור למעין "חנוכת בית" קטנה והרמת כוסית לחיים.
על הכבוד:
כזכור נבחרנו להיות בין שלוש הפנימיות (והראשונה שבהן) שקבלו תעודת "הצטיינות יתרה" .המעמד המכובד של
הפרס התקיים בירושלים ,במהלך יום כינוס של  099מנהלים במשרד החינוך .האמת שהטקס היה מוזר מאד,
קצרצר ,משונה ונראה שהיתה שם אי הבנה גדולה בין המנחה לבין האחראי .בהמשך היום קיבלנו התנצלות שאכן
הצורה בה נעשה "הטקס" מקורה בטעות ואי הבנה.
בסופו של דבר -לא הטקס עיקר ,ולא הפרס עיקר ,אלא ההערכה שלה זוכה המקום במשרד החינוך( .נזכיר שעם
הערכה וכבוד אמנם לא הולכים למכולת...אבל לפחות המוכר לא יזרוק אותך מהחנות במחי יד ,ואנו תקווה
שהנושא הכספי ייפתר .זה המקום להזכיר שהשנה הסתיימה כלכלית טוב בהרבה מהמצופה .דווח מפורט יימסר
לציבור).
ועל האנשים:
במסגרת "ניסיך וטובותיך שבכל עת "..נציין שעד לפני שלושה שבועות חסרים היינו בצוות גם בת שרות לאומי,
וגם מדריכה לכיתה ט' ומדריכה לכיתה יב' -והנה בהכוונה משמיים הגיעו אלינו ,והכל הסתדר.
קליטת החניכות השנה הייתה עצלה ומדאיגה מאד .כנראה שהסבבים (הביטחוניים) במהלך השנה והתקופה
האחרונה נתנו אותותיהם גם כן ,ויש חשש לשלוח אלינו .והנה ברוך ה' בימים האחרונים פתאום יש התעוררות
וטלפונים ...ואנו מקווים להתחיל את השנה עם  45חניכות (מתוך .)44
עפר-נקודת חן
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דוחינוך ,סופים והתחלות..
את הדיווח האחרון סיימנו לפני תחילת תשעת הימים .בשבוע של ט' באב התקיימו בחינוך החברתי כמה אירועים
מיוחדים:
יום נתינה לגנים בניצוחה של שביט הלפרין ובהובלת ילדי א'-ו' -הפעילות נפתחה בהצגה משעשעת שהציגו ילדי
המפ"ל ואחריה תחנות ספורטיביות ורטובות בנושא "ירושלים" -כל ילד מכיתות א'-ד' ליווה ילד מהגן בתחנות
שהפעילו ילדי המפ"ל.
יום מעברים  -בו כל שכבת גיל עלתה לפעילות עם השכבה שֶ בה היא תהיה בשנה הבאה  -יישר כח לשכבות
הבוגרות שקיבלו כל-כך יפה את השכבות הצעירות!
בוקר לימוד הורים וילדים בנושא "אלופי העולם בונים את ירושלים" -גם פעילות זו נפתחה בהצגה מקורית
שהציגו ילדי המפ"ל ואחריה לימוד חווייתי שעסק בשאלה לשם מה ישנם אתגרים וקשיים בחיים? הנושא נגע
מאוד לליבם של הילדים והם שיתפו אותנו בתובנות חשובות ומעניינות.
מיד אחרי ט' באב יצאו כיתות ה'-י"א לקייטנות בצפון  -זה המקום להודות לצוותים המסורים על הובלת
הקייטנות באחריות ,בהנאה ובבטחה ,לבת חן חביביאן שארגנה את קייטנות מפ"ל וחטיבה ,ולבורא עולם שהשיב
את כולם בשלום .השנה קיבלנו מהמועצה השתתפות בחלק מהפעילויות דרך קק"ל -תודה רבה למחלקת הנוער!
בשבוע שאחריו התקיימו קייטנות א'-ד' בהדרכת התיכוניסטים ובהובלת מרב לוי ויסכה יפרח -תודה לכולכם על
שבוע חווייתי ומהנה במיוחד!
החופש הסתיים ביום "מתנפחים" בבריכה שתוקצב בחלקו ע"י המועצה וכך איפשר לנו להרחיב את כמות
המתנפחים וסוגיהם ולהזמין גם את ילדי הגנים וגם את נערי החטיבה והתיכון להירטב ולקפץ.
בשבוע האחרון המערכת יצאה לפגרה -להכנות לקראת פתיחת שנה"ל תש"פ שתהיה בע"ה טובה ומבורכת!
נציין כאן גם את שיתוף הפעולה עם ספריית הילדים -מלי הספרנית המסורה שלנו דאגה להשיג תקציב מהמועצה
להצגת הילדים "נסיך צפרדע" שהתקיימה לפני מס' שבועות .ילדי הגיל הרך זכו לאחה"צ מהנה ותרבותי.
כמו כן ,קיבלנו תקציב מיוחד למשחקים לבתי הילדים .זה המקום להודות גם לשולה אבוטבול האחראית על
ספריית שדות נגב על הסיוע לכל אורך הדרך.
------------------------------------------------------------------טוב לפתוח דף חדש
יום של חול שחג לבש
קורא לצאת
אומר כעת
כי באה עת
להתחיל מחדש בעיניים פקוחות
ושלום לסיפור הישן
להתחיל מחדש הדרכים הפתוחות
כי הגיע הזמן והלב כבר מוכן
להתחלה חדשה
(יענק'לה רוטבליט)

6
שלום כיתה א'!
ביום ראשון הקרוב יעשו את צעדיהם הראשונים והנרגשים ילדינו המתוקים העולים לא':
פלג אברהם ,רועי אורלוב ,לביא אפרתי ,עודד יהודה גינזברג ,נגה גרשי ,נועם דניאלי ,אמונה הימן,
דולב וינברגר ,נעם טובים ,נדב לנדאו ,איתן מור-יוסף ,מיכל איילה נגלר ,חן לאה ניימן ,איתן אברהם סאסי,
אסתר אילה סט ,אפרת חנה סילברמן ,רועי פרנקל ,ניר חיים צרפתי ,יונתן קופלד,
יותם שלום קלי ,כליל רסיסטל ,אביגיל שילר ,תמר הודיה הימן ,טליה אלון
נברך אתכם בשנים מעניינות ונעימות ,שתלמדו בשמחה ובסקרנות ותעלו מעלה במעלות התורה!
בשבת זו נעלה לתורה את כל ילדי כיתה א' להתברך ע"י הקהילה.
(מוזמנים להגיע עד  03:9לבית הכנסת) מיד לאחר מכן יחולק לילדים צ'ופר קטן.

ולכל ילדינו שיתחילו השבוע את שנת הלימודים -נאחל שנת לימודים מוצלחת וטובה!
-----------------------------------------------"השביל הזה מתחיל כאן ,לא סלול לא תמיד מסומן"

למסיימי י"ב היקרים  -ברכת הדרך שלוחה לכם עם תחילתו של מסלול חדש בחייכם:
אור יום-טוב -מכינת ארז באר-שבע.
אופק יום טוב -שנת י"ג בבי"הס הטכני
שחר יום טוב -מכינת ארז בבאר-שבע.
אדווה ארד -צה"ל.
סיני לזר -עתודה במכללת ספיר.
יובל עקיבא -ישיבת עתניאל.
נדב דנין -שנת שירות במקווה ישראל.
דרור אדור -שירות לאומי.
דור רידר -צה"ל.
גל דנין -מכינת עוצם.
רחלי אברושמי -מכינת נחל עוז.
מאיה אורלוב  -מכינת עמק יזרעאל.
אפרת שלומי – ועדת חינוך
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הכר את החבר ,מזווית קצת אחרת..
קבלו את חברתנו שרה בלס " -לתת את הנשמה ואת הלב."..
מתי והיכן נולדת? נולדתי בתל-אביב בשכונת "יד אליהו" ברחוב לה גרדיה ,ב-י"ח אייר תש"ז (ל"ג בעומר ,שנה
לפני הכרזת המדינה).
ספרי על זיכרונות ילדות  -גרנו בבית משותף בבניין ארוך ,בן שלוש קומות ושלוש כניסות .חיינו בשכנות מופלאה
עם  81משפחות ,שתי משפחות בכל קומה .לבניין הייתה חצר גדולה והיינו הרבה ילדים כולם כמעט בני אותו גיל.
הייתה אווירה טובה בין המשפחות ובין הילדים .ביקרנו בחופשיות זה בביתו של זה .שיחקנו במשחקי ילדות:
קלאס ,חמש אבנים ,מחבואים ,קלפים ,קפצנו בחבל ,בגולות ועוד .היה הרבה הווי שכונתי .הווי של שנות
החמישים ,ישראל בראשית דרכה .בגיל חמש נסעתי עם אמי לביקור משפחתי אצל אחותה  -ניצולת שואה שחיה
עם משפחתה בארה"ב .הפלגנו לשם באוניה ,בחורף קשה ,במשך כשבועיים ,האוניה הקטנה היטלטלה בין גלי הים
הסוער ,תמונה מפחידה .בתקופה ההיא הטיסות היו יקרות מאד ואמי בחרה באפשרות הזולה .כשהדרך כל כך
קשה ,לא נשארים לתקופה קצרה ..נשארנו שנה בברוקלין ולמדתי בישיבת "פלטבוש" ,שם שיפרתי את האנגלית.
במשך השנה טיילנו בארה"ב ,ביקרנו משפחה ולאחר שנה חזרנו שוב באוניה ארצה .חוויה שלא תישכח!
איך הגעת לסעד ומתי? הייתי בגרעין של הצופים הדתיים .לפני הגיוס היינו במחנה עבודה בסעד ,שם פגשתי
לראשונה את שמחה והפכנו לחברים .התגייסנו לנח"ל ולאחר הטירונות הגענו לקיבוץ בארות יצחק .לאחר שנה,
שמחה ואני החלטנו להתחתן והתנאי של שמחה (שהיה כבר חבר בסעד) היה ,שנבנה את ביתנו בסעד.
התחתנו בר"ח אלול תשכ"ו ,בחתונה מכובדת ומרגשת .שמחה עבד במטע והצוות הכין לנו עגלה עמוסת פירות.
בדיוק השבת אנחנו חוגגים  35שנות נישואין.
מה התחביבים שלך? עיצוב בתים – השתתפתי בקורסים בנושא .טיולים ,סדנאות ,הצגות ,לימודים ועוד.
בצעירותי התעניינתי בנושא הגרנטולוגיה (טיפול בקשישים) .למדתי במשך שנה את הנושא בספיר .חשבתי
שאעסוק בתחום אבל זה לא התממש .התנדבתי הרבה שנים במרכז לקשיש בשדות נגב .הרגשתי שאני תורמת
ונהניתי מאד .בשנה האחרונה סעדתי חולת סרטן סופנית בנתיבות ונקשרתי מאד למשפחה.
מה גורם לך נחת? אני נהנית לפגוש ולבלות עם נכדיי ועם הנינה שנולדה לנו בשנה האחרונה.
מה המוטו שלך בחיים? להשלים עם הדברים שקורים שאין לי שליטה עליהם .משתדלת ליהנות ולשמוח בחלקי.
תמיד שמחתי לתרום בקליטת משפחות לקיבוץ ולהיות להן אוזן קשבת .ביתי פתוח לרווחה.
למה את הכי מתגעגעת? להווי שהיה לי בתנועת הנוער "הצופים הדתיים" ששם הייתי חניכה ומדריכה ולתקופת
הנח"ל בבארות יצחק .לתקופת בה עבדתי בטיפול בילדים ובנוער ועד היום אני מתרגשת לפגוש אותם בשבילים
ולעלות זיכרונות .לתקופה בה היינו יושבים על הדשא ושרים .לשירים ששרנו בבית המדרש לקראת צאת השבת.
להווי שהיה בשכונות לקראת חגיגות הפורים בקיבוץ ויותר מכל לשכונת ילדותי "יד אליהו" .לפני כחודשיים
נפגשנו קבוצה מ"ילדי השכונה" והעלינו זיכרונות ילדות .מצאנו בינינו שפה משותפת כאילו לא עברו השנים מאז..
איך את רואה את סעד בעתיד ואותך בסעד? האמת שאני מודאגת איך יהיה היחס של הצעירים אל האוכלוסייה
המבוגרת בעתיד .האם נזכה לטיפול מסור ודואג כאשר נגיע בע"ה לגיל הרביעי .מקווה לטוב! ושאזכה לחיים
טובים בריאים ומאושרים עם שמחה בעלי היקר!
ריאיון :יורם קימלמן
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סבאבא
ישבתי בתאטרון "צוותא" בתל אביב באולם קטנטן עם כסאות פלסטיק והמתנתי להצגה של ידידי משכבר הימים
– כרמונה.
ההצגה "סבאבא" – קומדיה אנושית רגישה בהפקת תאטרון הנגב בהשתתפות הסבא אברהם (כרמונה) והנכדה
ויקי (אופיר אמסלם) .המחזה מרתק ומשחקו של כרמונה נפלא ומשובח.
ממקום מושבי עפתי עם זכרונותי לימים רחוקים .היינו בני עשרים ואחת כאשר היינו שותפים ליצירה של "להקת
סעד" המיתולוגית" .חרשנו" במאות הופעות את יישובי התנועה הקיבוצית והבאנו תמונת מראה של סדר היום
הקיבוצי במלל ובזמר.
כבר אז היה כרמונה הבולט בחבורה והצגת הדמויות של החצרן הנרגן ,הרפתן גס הרוח ואיש התרבות של הקיבוץ
באופן גרוטסקי ,היתה נפלאה ומלאת השראה .כרמונה התברך בכשרון טבעי ובמשמעת עצמית קפדנית של גילום
הדמות והיה מהלך קסם לאלפי הצופים בהצגותינו.
ועם זאת ,ויותר מכך ,לאחר שישים שנה ,ניכרת בו צניעות וענווה .לאחר הביקורות הנלהבות – לא היתה בו
מעולם גבהות לב .זה כרמונה.
לימים נפרדו דרכינו .כל אחד פנה לעיסוקיו ולתחביביו ורק כרמונה דבק בתאטרון .ה"חיידק" מצא לו מושב נעים
בחיקו .פעילותו התאטרונית האינטנסיבית והמתמידה השביחה את כישוריו.
כרמונה בן  88ובגילו המתקדם גילה נוכחות בימתית ראויה לכל שבח .התנועה הקלילה והמימיקה המקסימה היו
ערך מוסף נפלא למשחקו המצויין.
ועיקרו של עניין – לזכור טקסט של שעה ומחצה בגילנו? כל הכבוד!
הצגה מומלצת.
איחולי לכרמונה לבריאות טובה והמשך פורה בתאטרון שכה אהבת.
אורי איתיאל

לטהר יערי
מזל טוב לבת המצווה
לרננה ולזיו ,לרותי ואורי ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ולנחת!
לנילי ובנימין סלנט ולכל המשפחה מזל טוב לנישואי הנכדה
אחינועם ,בתם של ישעיהו וזהר סלנט עב"ל ישי
איחולים לשמחות ולנחת
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החזרים כספיים על הוצאות בריאות
לחברים שלום ובברכה,
לאור פניות חוזרות בתקופה האחרונה ,לוועדת בריאות בבקשות להחזרים כספיים בגין הוצאות בריאות ,ברצוננו
לחדד את תהליך קבלת החזר כספי עבור הוצאות בריאות.
*הזכאות להחזר כספי בגין הוצאת בריאות נקבעת על פי נוהל הבריאות בסעד.
*קבלות עבור רכישת תרופות ,טיפולים פסיכולוגיים והוצאות אחרות הקשורות לטיפול רפואי יש להעביר
לחוה במרפאה.
*קבלות עבור רכישת אביזרי עזר ,משקפיים ,והוצאות נלוות המוכרות בסל הבריאות של סעד יש להעביר
לרחל ברזילי.
*יש להגיש את הקבלות עד חודש ממועד הרכישה או התשלום ו/או עד תום הרבעון .נדגיש כי לא ניתן
יהיה לתת החזר עבור חשבונית שתוגש באיחור ,בוודאי לא ניתן לכבד קבלות רטרו אקטיביות שהתבצעו
בשנה קלנדרית קודמת.
*במקרים בהם קיימת התלבטות או חוסר בהירות לגבי מידת הזכאות על פי הנוהל הכתוב בסל הבריאות
של סעד יש להתייעץ מראש ולברר את הזכאות למתן החזר כספי עם הגורם הרלוונטי (המרפאה או רחל
ברזילי) .במידה ויהיה צורך בדיון נוסף הפנייה תגיע לרכזת ועדת בריאות.
*מקרים חריגים שלא התקיים דיון מקדים או נעשתה פנייה מקדימה לא נוכל לתת עבורם החזר בדיעבד.

אנו משתדלים לעשות את המרב בכדי לתת מענה הולם ומהיר ככל הניתן לפניות הציבור בנושא בריאות .נשמח
לענות על שאלות או הבהרות על פי הצורך .
אנחנו מקווים שהדברים יתקבלו בהבנה ושיתוף פעולה ובברכת בריאות טובה.
הילרי וצוות הבריאות
---------תשובה לשאלה מהשבוע שעבר – הסיפור שמאחורי התמונה "מנוחת החולם":
הבחור שבתמונה הוא חברנו אברהם ימיני ,תופס תנומה מדברית בטיול בדרך לאילת.
אברהם מספר ששכב לנוח כשהוא עטור בטלית ותפילין .בעלי עין חדה יוכלו להבחין בכך..
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שעות פתיחת הבריכה – חודש ספטמבר 1029
שימו לב לשינויים!
עונת הרחצה תשע"ט ,תסתיים ביום ראשון ערב ראש השנה.
להלן שעות הפתיחה לחודש זה.
ימים_ב'_,ד'

ימים א' ,ג' ,ה'

 6:30-7:45שחיינים מעורב
 7:45-9:00שחייניות נשים
 15:00-16:00גברים
 16:00-17:30משפחות
 17:30-19:00נשים+שחייניות

 6:30-7:45שחיינים מעורב
 7:45-9:00שחייניות נשים
 15:00-16:00נשים
 16:00-17:30משפחות
 17:30-19:00גברים+שחיינים

ערב ראש השנה

ימי שישי

 6:30-7:45שחיינים מעורב
 7:45-9:00שחייניות נשים
 13:00-14:30נשים
 14:30-16:00גברים
 16:00-17:30משפחות

*לגבי יום הבחירות  -719/תצא הודעה נפרדת.
בפתחו של חודש הרחצה האחרון לעונה זו ,אני רוצה לשתף אתכם שאנחנו עושים ככל יכולתנו להשאיר את
הבריכה שלנו פנינה נעימה ואיכותית ,המשמשת את הציבור לשימור בריאות הגוף והנפש.
ייתכן שלעיתים אנחנו מקפידים מידי ,מפספסים משהו ,מודיעים ברגע האחרון ,חסרי סבלנות או פשוט לא עונים.
בכל אחד מהדברים אין בכוונתנו לפגוע .תאמינו לי זוהי משימה מורכבת עם אחריות רבה על הכתפיים.
מילה טובה ,פרגון ,תודה על השביל תמיד מחממים את הלב...
עדיאל והדר
ברכות לרותי וחנן פינקלשטין להולדת הנין
בן לעיינה ועמיחי חבר ,נכד לאסתרק'ה ויגאל חבר
איחולים לשמחות ולנחת!

להדסה וחנן גולן ולכל המשפחה מזל טוב לנישואי הנכד
רחמים ,בנם של רינה ויובל פרג'ון עב"ל אביה
איחולים לשמחות ולנחת!

