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 פרשת במדבר                                           

 ְוִנְפַקְדָת  ָמָחר ֹחֶדׁשלוֹּ ְיהוָֹּנָתן  ַויֹּאֶמר" :מפטירין בשבת שלפניו ,ביום ראשוןשחל  ש חדשרא

 .במקום ההפטרה הרגילה - (ב"מ–ח "י' כ', שמואל א)" ִיָפֵקד מוָֹּשֶבָך ִכי

 שהגיעו י היחסים המורכבים בין שאול לדודאחד משיא מתארת את ,"מחר חודש"פטרת ה

 קלע למצב בו יצטרך לפגוע יוכדי שלא י ,ד חש שכדי להציל את חייו מחדדו. לשבר גדול

 למקום לבדו עדיף שיעזוב הכל ויברח , מאידך ,מתוך הגנה עצמית, מלכו וחותנו -בשאול

  .מנע מבריחה זויאך קודם הוא עורך בירור אחרון כדי לה .עד יעבור זעם, מסתור

 הוא . בבית שאול נערכת במסגרת ממלכתית ,ממנה נעדר דוד באופן יזום סיבת ראש חודשמ

 דוד יצא לחוג עם בני משפחתו : על סיפור כיסוי, שייצג אותו במסיבה זו, מסכם עם יהונתן

 אם . תגובת שאול להיעדרות זו יכולה לשמש מדד לאפשרות איחוי הקרע ביניהם. בבית לחם

 .שום סיכוי משמע שאין-היעדרות זו תגובתו של שאול קשה יתברר במהלך המסיבה שגם על

 שאול יעקוב אחרי יהונתן  כדי שאם, דוד ויהונתן מסכימים על דרך רומזת להעברת מידע זה

 והנזעמת של שאול על  התפרצותו הפומבית. יוכל המידע להגיע לדוד, כדי ללכוד את דוד

 ין את עומק השבר ב קפהיש, עקב הגנת יהונתן על דוד, עד כדי הטלת החנית עליו, יהונתן

 לדוד לא נותרה ברירה. ליהונתן לא נותר אלא לדווח לדוד על תוצאות המבדק. שאול לדוד

 .לברוח משאול אלא

 ("כיפה"מתוך אתר )                                                                                                                                            

 

 י מ י   ה ח ו ל   שבת פרשת במדבר
 

44 טלית/זמן תפילין  31:35 הדלקת נרות

 0:00  'שחרית א 31:25 34:00מנחה            

 0:45 'שחרית ב 0:45         רישום מראש /'שחרית א

  ש"סוף זמן ק 0:10       רישום מראש    /' שחרית ב

zoom   פרקי אבות ב 37:35 לימוד הורים וילדים

 31:25 מנחה וערבית  30:00  צ"שיעור בשבת אחה

  שקיעה 31:00  37:40    31:10מנחה        
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 נטע בן עמי :אחות תורנית
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 :בקצרה על הפרשה

את המעבר  'לרכך'הפרשה באה  ".חג השבועות"בשבת שלפני  כ"תחול בד, פ חוקי הלוח העברי"ע' במדבר'פרשת 

במקביל לרעיון זה . שאחריה" מתן תורה" חגלבין  - בתוכחות וקללות השופעת, שלפניה פרשת בחוקותי שבין

העמוסה אף היא בתוכחות וקללות לבין " כי תבא"בין פרשת  מהווה חציצה ('וילך –ניצבים 'או )' ניצבים'פרשת 

 .ראש השנה

-מדבר רבה)ה לצבע האבן היקרה שייצגה אותו בחושן זהצבע הבדגלו של כל שבט היה  (לד-ב) "חנו לדגליהם": כתוב

 -ת מהות ובני השפחויבני הא. מעמדית ,משפחתית פ חלוקה"הייתה ע ,חלוקת השבטים במחנות סביב למשכן (.ז-ב

 .אחידות אינה בהכרח אחדותהמקרא מלמד אותנו ש

מעט -לעניין דגל מדינת ישראל  (.חנייה בשפע)ר "קמ 93בשעת החנייה חנו בני ישראל בריבוע על פני שטח של 

סמל מגן דוד נמצא  (.ז"קי-פסחים)נשא דוד המלך על מגינו שסמל  הואלפי המסורת " מגן דוד"ה :היסטוריה

   .לספירה 9 -ה המאה מ בעתיקות כפר נחום

-מגן דוד ופסים כחולים על רקע לבן . עוזרו של הרצל -הכללתו בדגל ישראל נעשה בהשראתו של דוד וולפסון

 מסממני הטלית

 

 

 קיבוץ ראש הנקרה -מנחם קימלמן 

 

 חודש סיון 

 
 ..אלה אזכרה                                  

 
 (ז"תשע)                    ל                                                          "אסתר זיוון זשל חברתנו  פטירתהיום  –בסיון '  ד

 (ט"תשע)    ל                                                             "לפטירתה של חברתנו מרים רוזנמן ז יום השנה -בסיון  ' ט

 (ו"תשמ)           אמם של  לאה גיטמן ואיציק ברזלי               -ל "ה אייזנשטט זיום פטירתה של פריד –א סיון "י

 (ח"תשע)         ל                                               "פולק ז( אדו)של חברנו אלימלך  יום השנה לפטירתו –א בסיון "י

 (ט"תשע)     בנם של זהר ואורי אל     , נכדם של פרלה וניסים דדון, ל"נעם אל זליום השנה אזכרת  –בסיון א "י

 (ו"תשכ)                                 ל                                          "יום פטירתו של חברנו יעקב גיטמן ז -סיון בב "י

 (ז"תשע)                                                                     ל       "של חברתנו רחל סימון ז פטירתהיום  -ב בסיון"י

 (ט"תשמ) ל                                                                                     "יום פטירתו של בננו רז גולן ז -סיון בג "י

 (ט"תשמ)      של ישראל קסט                                                   ל אמו"יום פטירתה של גיזלה קסט ז -סיון בג "י

 (ו"תשט)                                                                                  ל"יום פטירתו של בננו יעקב אריאל ז -ד בסיון"י

 (א"תשל)                                                                                    ל   "יום פטירתו של חברנו אלי לוי ז -סיוןב ג"כ

 (ה"תשס)       ל                                                                   "יום פטירתו של חברנו עזרא שטיינמץ ז –סיון בד "כ

 (ו"תשס)       ל                                                            "כהן ז( אייבי)רהם יום פטירתו של חברנו אב -סיוןב ט "כ

 ,על אבן מגן דוד

 "כפר נחום"מעתיקות 
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 :פרשת שבוע לעלוןמאמרי  כתיבת

מאמרים הנוגעים לפרשת השבוע ומעשירים את תוכן העלון  אנו מקפידים לפרסם, דתי –כיאה לעלון קיבוצי 

 .מההיבט הרוחני

    .בתיאום מראש הנרתמים למשימה ,ישנו צורך בצוות כותבים בעלי מוטיבציה, בכדי לשמר מסורת חשובה זו

 
                    . או אפילו להיות בוגר החינוך הדתי כתנאי מוקדם לעמידה במשימה, ו צדיקים"אין צורך להימנות על ל

  ..יגיע לבד כבר השאר. רעיון מעניין ויכולת ביטוי בסיסית בכתיבה, רצון טוב: כל שצריך הוא

 
 ..'לציון יום זיכרון וכדויום נישואין או , ת מצווה/ניתן לכתוב את המאמר לרגל שבת בר

 .להתגייס למשימה מבית ומחוץאשמח להיענות קוראי העלון 

 יורם קימלמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .יהיה ביום ראשון, ראש חודש סיון :שבת מברכים

 .חלקים 43ו  44:11המולד יהיה ביום שישי שעה 

 ,('כ ,'שמואל א).." מחר חודש" –ההפטרה 

 .אומרים אב הרחמים

 (טוקצינסקיהרב  -י "לוח א)

 

 לדודה זהבי ולכל המשפחה

 ֹנגה –מזל טוב להולדת הנינה 

 בת לחנה וגילעד רובינשטיין, נכדה לאורנה ויאיר עשהאל

 !איחולים לשמחות ולנחת

 חוזר" מתמיד"מבצע 

 !יקרים מתמידותומתמידים 

 !בשמחה גדולה אנחנו מחדשים את מבצע מתמיד –שימו לב 

  55:11 מוזמנים מדי יום בשעה 'ח-'ילדי כיתות ג, ולמשך שלושה שבועות, החל מיום ראשון הקרוב

 .(מסכותנא להגיע עם )ברחבת בית הכנסת  (ו-פרקים ה)אבות מסכת ללימוד 

 !'גם אני מתמיד בסעד'בברכת 

 ועדות חינוך ודת



4 
 ן לשחרור ירושלים"ג

ציוניים  -דתיים , שכונה מעורבת שהתגוררו בה זה לצד זה חילוניים. ם-בי' גאולה'בשכונת  51הייתי נער בן 

 (.בשכונה הציונים –היו מאחרוני הדתיים  יהורי. כיום כולה חרדית)ומסורתיים ומעט חרדים 

היינו עסוקים אחרי שעות הלימוד במילוי שקי יוטה בחול לשם הגנה   ,שלפני מלחמת ששת הימים' המתנה'בימי ה

חלונות  עלהורינו הדביקו ניר דבק . לכיוון הכביש להניח על הגדרות ובחלונות הפונים ,מרסיסים וכדורים

 .למנוע התנפצות זכוכיות מהדף או פגיעה כל שהיא, הזכוכית

את מלחמת השחרור וטעמו טעמה של שניהם חוו . מניחאני , דרו לנו את המתח שהיה מנת חלקםילא ש יהורי

 . במיוחד אבי שהיה בין מלווי השיירות. מלחמה

כמחצית  ,שבקרית משה "ליפשיץ"אני למדתי בתיכון . ביום הראשון לפרוץ המלחמה הלכנו כדרכנו לבית הספר

 'אהרם-אל'פנטזיות של בהפסקת הבוקר התכנסנו סביב טרנזיסטור ושמענו מצד אחד את ה .השעה הליכה מביתי

 .יר המצריוומאידך הגיעו הידיעות הראשונות על השמדת חיל האו, מקהיר

מרחק של מאות  ,מהצד הירדני של העירהתפזרנו לביתנו כשברקע נשמעו הדי רעמי התותחים ושריקות הכדורים 

 .הלכתי בשפיפות קומה לצד קירות הבתים ואת הרחובות חציתי בריצה. מטרים בודדים

 .'מקלט'באופן טבעי שימשה הדירה כ. היה בקומת הקרקע בבית בן ארבעה קומות עם חצר צרהברחוב חגי ביתנו 

, בשני חדרי הבית התגוררנו ששה נפשות  .דתנו ממנוינותרו מנוקבים מרסיסי מלחמת השחרור עד פרתריסי הבית 

סבי וסבתי שהיתה משותקת למחצה וכן  אלינו הצטרפו(. הגנה אזרחית)א "התגייס להגשאבי ואימי  ,אחישלושת 

 .דודתי עם שני ילדיה שגרו אף הם בקרבת מקום

ביום השלישי הגיעו . אסרו עלינו את היציאה מהביתוינו שרויים בחשכה יבשני ימי המלחמה הראשונים ה

קר יבע ,התרגשות גדולה אחזה בנו. הידיעות הראשונות על שחרור העיר והגעת הצנחנים לכותל ולהר הבית

להריע ולכבד את החיילים  ,יחד עם רבים אחרים' מלכי ישראל'יצאנו לרחוב הראשי  ,למחרת. נויבמבוגרים שבינ

אל הכותל יפים לקחו 'באחד הג. פים וזחלמים לכיוון העיר העתיקה ממחנה שנלר שבמעלה השכונהי'גבשנסעו 

שניהם התגוררו . ביתו כלל נמנע מלצאת מ בדרךש( דוד הכהן)' נזיר'את הרב צבי יהודה קוק ואת הרב הלראשונה 

 . שבשכונה' עמוס'ברחוב 

'  מוגרבים'בחג השבועות הראשון שלאחר המלחמה אפשרו לציבור הרחב להגיע לכותל לאחר שפינו את שכונת ה

ל "צה. דרך העוקפת את הר ציוןבשבי העיר  המונית של תו' עליה לרגל'יתה יה. הסמוכה והכשירו רחבה גדולה

 .סמטאות העיר העתיקה עדיין היו חסומות. מחסומים וויסת את נהירת ההמוניםהציב 

, בשווקיה הססגוניים: כנערים הרבינו לטייל באתרים החדשים שבעיר העתיקה. שחרור העיר פתח לנו עידן חדש

 ..ועוד ורבות בתי הכנסת העתיקיםובח, בקרדו, במערת צדקיהו, בנקבת השילוח

, בה עלינו בשלושת הרגלים יחד עם אבי להר ציון וצפינו לעיר העתיקה, טרם המלחמה לא משה מעיני התמונה

 .כשעל חומותיה מהלכים לגיונרים ירדנים בעלי כפיות אדומות עם רובי צלפים מעוררי חרדה

יפוח שכונות מזרח בס ת הכרוכהבכרעם השנים הלכה והתפוגגה האופוריה של שחרור העיר מול המציאות המו

 .פוקד אותך' טוריהסשר ההי'ך עדיין אני נושא בליבי את החוויה המיוחדת כאשר א. העיר

יושבו גורמי הסכסוך ונחיה בהסכמה עם שכנינו על בה י שעת רצוןבבעתיד ' נה עיננויתחז'אני מאמין ומתפלל ש

         .פיסת ארץ זו

 אבנר רועי
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 :ללמוד מקרוב על למידה מרחוק

 ". למידה מרחוק"עם ילדי משפחת סמואל בנושא " עלים"ל בלעדיריאיון 

 .מפי הילדים עצמם עדות חיה ,והפעם

 .בית הגדי –" בארות"ס "ביה' כיתה ו –ידידיה . ס דעת"ביה' כיתה ח -שי : מרואייניםאחים הה

----- 

 ..'למידה מרחוק'ספרו על חווית ה

אבל מבינה , אני מעדיפה ללמוד באופן רגיל ..החוויה שלי היא טובה יחסית לחוויה של רבות מחברותיי -שי

 .שכרגע זה לא אפשרי ולמידה מרחוק היא הפתרון הכי הגיוני כרגע

 .ללמוד כרגיל אני מעדיףאבל , טובה היא אני לומד משיעורים מוקלטים שהמורה שלי מכין והחוויה שלי -ידידיה

 
 ?היתרונות והחסרונות של השיטה אותה חוויתםמה 

 
צוברים חוויות שמיוחדות דווקא ללמידה מרחוק כגון דברים מצחיקים , ..אפשר לקום מאוחר: יתרונותה -שי

קשה יותר : חסרונותה. הזדמנות להעביר חוויות וסיפורים ועוד, למיניהם שנגרמים מכך שלומדים דרך המחשב

 .רבה זמן מול המסךקשה לשבת ה, להתרכז בשיעור

 
את השיעורים המוקלטים ניתן לשמוע בכל ו הבכיתאשר התנאים בלמידה בבית נוחים יותר מ :יתרונות -ידידיה

מכיוון שבבית גרים עוד  ,ד ובנוסףחות של המורה והחברים חסרה מאוהנוכ מרחוק בלמידה -החסרונות. שעה

 .אנשים זה עלול להפריע לך

 ?שיהיו שיעורים בהם תמשיכו ללמוד מרחוק יםרוצ םהיית ,לבית ספר לאחר שיחזרו הלימודיםהאם 

 
 ..יהיה לא משהו ,ולהוסיף עוד שעות מסך, מול המסך רב זמן אנחנו 'למידה מרחוק'משום שגם ללא ה, ! לא - שי

 .בבית הספר טוב לדעתי לומדים הרבה יותר ! בהחלט לא -ידידיה

 

עדיף לא ללמוד ( 'הפסקת חשמל וכו, סבבי מלחמה)בימים בהם לא ניתן ללמוד מכל מיני סיבות  כםהאם לדעת

 ?כלל או לנצל את האפשרות ללמידה מרחוק

אבל אני מבינה שלא הגיוני לפספס ימי לימודים רבים ועדיף , ..החופש הוא נוח, נות האישיים שלילפי הרצו -שי

  .ללמוד מרחוק מאשר לא ללמוד כלל

 .לבלותו ההזדמנות תללמוד קצת בבית אך גם לנצל א ,כלומר. כדאי לאזן בין השניים לדעתי -ידידיה

  ? השימוש במחשב חיכוכים וריבים בין האחים על והי ,הלמידה מרחוק בעקבותהאם 

 .פתרון הולם מהר מצאנו לאב, היו מעט חיכוכים -שי

 .ובשעות שונותרק אני ואחותי לומדים דרך המחשב . לא -ידידיה
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 ..חוזרים לשגרה אחרי הקורונה - וךחינ"דו

הקורונה מראה סימני נסיגה ואנחנו בהתאמה  ,"פרופיל הכיהנמ" מערכת החינוך החברתי אחרי תקופה ארוכה ש

 .לומדים אט אט כיצד להיערך לשגרה החדשה

שמילאה את מקומי בחודשים , דניאלי אני רוצה להודות לשגית -אך לפני שנשתף את הציבור בכל הנעשה

ומצאה דרכים יצירתיות להעניק לילדים ולקהילה כולה תחושה של קשר , האחרונים באחריות ובמסירות

 .להסתגר בבתיםורציפות גם כשכולנו נאלצנו 

בשבועות האחרונים מצאנו את עצמינו דנים במעגלים שונים בדרך הנכונה  –היערכות המערכת לחזרה לשגרה 

ומאידך הצורך של הילדים והנוער , הפעילות מתוך הבנה שיש להישמע להנחיות משרד הבריאות מחד להחזיר את

 השבוע חזרו לפעילות ילדי החטיבה , בסופו של דבר התיכון חזר לפעילות בתחילת החודש. במענה חברתי ניכר

צוות החינוך . הבא לפעילות כמעט מלאהה בשבוע "חזרו השבוע לפעילות חלקית ויחזרו בע' ו-'וגילאי  ג, 'ב-'וא

יש לציין שלוח החופש . כשבאופק הקרוב נמצא החופש הגדול, ת להיערכות והפעלת המערכת"חזר כולו מחל

וכן עדיין , הספר-תיכרגע עוד לא ברור מתי תסתיים שנת הלימודים בב, שפרסמנו בחודש אדר כבר איננו רלוונטי

ככל ברור לנו גם ש. עקיבא וסמינריוני הקבוץ הדתי-יכים יתקיימו מחנות בנילא ידוע באיזה מתכונת ובאילו תאר

ימות במהלך הקיץ שיאלצו אותנו לבחון מחדש את סדרי העדיפויות שלנו ולהיות הנראה עדיין יהיו מגבלות מסו

ונה גם אם מעט ש –בטוח בריא ומהנה , בתקווה שנצליח להעניק לילדים קיץ נעים .יצירתיים בחלק מהמקרים

 .ממה שהתרגלנו

במסגרת , ג בעומר השנה חגגנו באופן שונה מהרגיל בשכבות הצעירות"את ל... ואם כבר ביצירתיות עסקינן

ג "ובליל ל, כל משפחה קיבלה הזמנה והדרכה להכנת עששיות מחומרים ממוחזרים. משפחתית וללא מדורות

המטיילים סיירו בין תחנות הפעלה שונות שכללו . ברחבי הקיבוץ לטיול עששיותבעומר יצאנו בהרכב משפחתי 

! פי הנחיות משרד הבריאות-והכל על -איפור פנים זוהר ועוד, מרשמלו צרוב, לייט-חלוקת סטיק, יזבט'צ, חידות

ובלעדיהן שהתגייסו למשימה , כאן המקום לציין לשבח את חבורת בנות השרות הלאומי המופלאות של סעד

 .לא היה יוצא לפועלהערב הזה 

, בקבוצות מוקטנות, החטיביסטים שלנו חגגו בפעילויות אלטרנטיביות בחצר הבית של אחד מילדי השכבה

 .והתיכוניסטים בילו את הערב בחיק המשפחות המאמצות

צוות החינוך עמל על תהלוכה חקלאית שתחליף את טקס הביכורים המסורתי שלנו , מחג לחג פנינו כבר לשבועות

 .הזמנה מצורפת בהמשך. ותבשד

 . לכל שכבות הגיל בערב החג יתקיים ליל הלימוד המסורתי

פרטים בקבוצות הווטסאפ של ! סיוון' אהקרוב ד שחוזר ביום ראשון "בלימוד מתמינתכונן למתן תורה בנוסף 

 .הבתים הכוללים

 !בתפילה לחזרה רגועה ובריאה לשגרה

 שלומי אפרת

 
  קום ולכל המשפחה מזל טוב  לכרמלה ושלוימיק

 גלל "בתם של ריקי ונועם קום עב – שחרהנכדה לנישואי 

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 נוהל תשלומים בנגריה

 !ברכה ושלום

 .עבודות נגריה יופעל נוהל חדש לגבי חיוב 0202מחודש יוני 

בתשלום אחד במסירת המוצר  ישלם המזמין, מ"כולל מע₪  0,222עד , חירעם הצעת מ, עבודה מוזמנת מראש

 .ללא מקדמה

בעת אישור העבודה ואת יתרת  02%ישלם המזמין מקדמה של , מ"כולל מע₪  0,222-02,222על עבודה שמחירה 

 .תשלומים שווים 0 -ום בהסכ

בעת אישור העבודה ואת יתרת  02%ישלם המזמין מקדמה של , מ"כולל מע₪  02,222על עבודה שמחירה מעל 

 .תשלומים שווים 0 -ום בהסכ

 .יהיגבה סכום בגין האחסנה בנגר, במקרה של עיכוב מצד המזמין בהתקנת המוצר של יותר מחודשיים

 עמי-אורן ובת ,ישי                                               

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

 מצווה-הודעה מצוות נחשון אודות גיוס תרומות לפרויקט בר

 . באר שבעבר מצווה לעולים ממרכז הקליטה ב ה לערוך"מדים איאנו עו, כפי שפרסמנו לפני מספר חודשים

אך בשל מגבלות הקורונה והפסקת גיוס התרומות האירוע  ,ביום שלישי ,להתקיים השבוע אמורהאירוע היה 

 . י ההנחיות שיותרו"בקיץ הקרוב עפ ה"אי נדחה ויתקיים

 ! בצורה הטובה ביותרנשמח אם מי מכם יעזור לנו לממש את חלומם של הילדים 

 . מכל סוג שהואקינוחים ו ,עיצוב פרטילתרום  ניתן

ר בכולבו ובחד על לוחות המודעות שהוצבו רישום על הדפיםהתקציב ב דרך העבירניתן ל - כספיות לתרומות

 .הודעה ישירות באמצעות לפנות אלינו או ,ליד הקופה -האוכל

 . או בכל דרך אחרת שנוחה לכם "פייבוקס"אפשרות למי שמעדיף לשלם דרך קישור  נה גםיש 

 ,בריאות לכולם ותודה גדולה מראש, בתקווה לימים טובים

 056-6185656-הלל אהרון, 050-6616866-מיה אייל: לפרטים

 צוות נחשון

 

 נשא –עלון שבועות 

  6255, בסיון' ד, ה ביום רביעי"יחולק אי ,נשא ופרשתשבועות לחג ההעלון הבא 

 .בצהריים 86.00בשעה  /025 שלישימאמרים ופרסומים יש להעביר עד ליום 

 !אשמח לשיתוף פעולה

 קימלמן יורם
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 'חלק א -מהנעשה בקליטה

 הקליטה, למרות המצב ועם המצב. עם קושי לפגוש אנשים באופן אישי, כולנו עברנו תקופה מאתגרת ומורכבת

  .ממשיכה להתקדם בסעד

 :עם המשפחות הנקלטותולהתקדם  לשמוע, חזרנו להיפגש, לאחרונה

 .בזמן הקרוב, לקראת דיון במזכירות לחברות מועמדות משפחות  7 

 .הקיץסוף משפחות מועמדות שתיגשנה לדיון לחברות לקראת   4 

בתהליך  כרגע נמצאותאו בני משק שנשארו כאן לתהליך קליטה ו/ושהגיעו אלינו בקיץ האחרון משפחות    5 

 .בתקופת החגים תיגשנה לדיון לקראת מועמדותהן . קליטה

 .במסלול של בני משק שלאחר החתונהשנמצאים כאן זוגות של בני משק ושכונה  01סעד יש ב, כמו כן

לא נעשה זאת בלחץ אלא בנחת ובצורה  .הקליטה למרות המצבמשיך בתהליך עדה החליטה להוהו ?לאהומה ה

משפחות שלא נספיק לעבור . כפי שסוכם בעבר, בשנה משפחות 4 מינימום של קלוטנצליח לגם אם לא יסודית 

משפחות המיועדות לקליטה ואנו  2נן כרגע יש. השנה לקליטהיגיעו לא , המקובל המקדים איתם את התהליך

 . התהליך את להספיק ולהשלים איתן מקווים

המשפחות  יחד עםקליטה העם הבנה שיש לחבר את המשפחות שנמצאות בתהליך  ?ומה עם הנקלטים שבתוכנו

 .'בוקר קליטה'יצאנו לדרך והתחלנו לארגן , הצעירות שנמצאות כאן רק מספר שנים

במהלך שני בקרים , הילה הובילה אותם במקצועיות.  בניצוחה של הילה פורגס מעניינים ופוריים מפגשים ארגנו

חגית רפל סיפורים מהעבר הרחוק של שם שמענו מ, שנו במרכז לגיל הרךנפג, בבוקר הראשון .שרוכזו בימי שישי

הצעירים היו נפעמים מסיפורי  .זו על ההלנה המשותפת ועל החוויות שעברו ההורים והילדים בתקופה, סעד

שם שמענו ממרים צרפתי על " גן ירוק"כן עברנו ללאחר מ .על חוויות הילדים וההורים והתעניינו מאוד ,העבר

נהנינו לראות את היצירות של . חוגי ציורל ועל תפקוד המקום בהווה המשמש לאורך השניםחוויותיה כגננת בגן 

הסיפור המעניין של  קרן  לשמוע את" מוגו"לאחר מכן עברנו ל. בעבר הילדיםשל  את אלו ואףכיום הילדים 

לחלום וגם , למדנו שאפשר ליזום " אסף -סעד"בוברובסקי ואת סיפור היוזמה והקמה של המפעל בשיתוף חממת  

ן רצון להמשיך בבקרים כגואמירה ועם את המפגש המרתק והחשוב סיכמנו בוצר מפנקת ו חזרנו לארוחת !לבצע

חיזקה , הנוכחות המרשימה במפגשיםש, אני רוצה לציין. כדי לחבר את המשפחות זו לזו וגם לקהילת סעד, אלו

עד כמה חשוב המפגש בין הצעירים לבין עצמם תוך  הבנו גם .מפגשים מעין אלו בנו את ההבנה עד כמה חשובים

 .של המשפחות שמגיעות אלינו אמיתיתלקליטה  כל אלו מובילים. לעבר ולהווה בסעדהקשר  שילוב

ה סדנא בהובלתהתחלנו ב .צמיחה והתחדשותבהמפגש הפעם עסק . שני" בוקר קליטה"ערכנו  לאחר כחודשיים

על מבנה הקהילה ועל הרצון לשלב את הצעירים בעשייה , המשכנו לשמוע את תומר על הוועדות השונות, הילה של

והנתינה של  האמונה, התפעלנו מכוח הרצון . ית הילדים יש מאיןהקמת ספריפי רויך את סיפור 'שמענו מצ .בסעד

סקרנו את היוזמות , לאחר מכן. !למרות הקשיים שבדרך שיחה עם השראה שמי שמאמין מצליח זאת היתה. פי'צ

 יכול ליזום ולקדם נושאים, הבנו שמי שרוצה. י אנשים ונשים שונים"ושהוקמו ע כיום בסעד שקיימותהשונות 

 .קהילתיים ודתיים, חברתיים

 



9 

, המעורבות בסעד הנושאים נסבו סביב. י הצעירים עצמם"הדיונים נוהלו ע .סיימנו בקבוצות דיון של שיח נקלטים

גידול  קבוצה נוספת עסקה בדילמות סביב. הצורך והרצון לתרום לחברהלבין על המתח בין ההשקעה במשפחה 

 .דים בעוטף עזהלהי

עם זאת לעיתים יש  .רצון לתרום ולעשותה: לדוגמא ,ים שוניםמסר בו עלוו מאד חשוב השיח המשותף היה

. להיכנס לעניינים וליזום זמןהחיים בסעד ולכן גם לוקח להם מערכות נקלטים שלוקח להם זמן להבין את 

 .הסובבתזמן שזה לוקח ובוודאי מהחברה ה משךב, של המשפחה עצמה סבלנות נדרשת 

 :המשפחות לקראת הדיונים בקליטתן שמות פרסם אתא, ח"זה של הדוסיום חלק לקראת 

 (ב"לפי א) :במזכירות, לחברות הקרוב דיוןהמשפחות לקראת 

יוסף סימה מור , וינברגר ראות וחגי, ע וצורבן עמי נט, ה מיכל וגיאיביל, אלדור טל ואוריה, אריאל מוריה ויאיר

 .רועי עדי ואחיה, וטל

ניימן , נגלר רות ורן, מקוריה חגית ואמיר, ביתן אור וברק: לחברות בקיץ הקרוב משפחות מועמדות שתגשנה

 .תמר ונתנאל

הוך , גינזנרג קרן וערן, לאה וגיאבובליל : משפחות שהגיעו בקיץ האחרון ומשפחות בני משק שהחלו קליטה

 .רידר חוה ועמית, לנדאו יעל ודוד, שרה

, לארח, איננו מכירים את המשפחות לעומק ולכן אנו מזמינים את ציבור החברים לפגוש אותן, למרות הכל

 !מחכים לכם. ובעיקר לצאת מהקופסה( במגבלות הקורונה כמובן)להתארח 

בחלק של , "קהילנט"המצגות נמצאות כבר באתר ה, ככלל. בפורום הרגיל "קהילנט"מצגות המשפחות יועלו ל

  ."רוניםקבצים אח", "קבצים"

 :מתוקה לייכטר בשם הועדה

 אשר רוטנברג, אפרת ביליה, אבן חןחמוטל , אסתר רונה, נחום לנדאו, שרה פולק, שמחה בלס

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

 שכפול/עדכון מחירי צילום

 !שלום רב, (בחדר שכפול)ובמכונת השכפול ( בהנהלת חשבונות)למורשים להשתמש במכונת הצילום 

 0.0.2121 -מערכנו עדכון והחל , שכפול לא עודכנו והותאמו למחירי השוק/זמן רב שמחירי הצילום לאחר

 :המחירים יהיו כדלקמן

 'אג 0..5 –שכפול צד אחד ללא נייר /צילום

 'אג 0..5 –ללא נייר שכפול דו צדדי /צילום

 .(צבעוני/מתייחס לאנשים שמביאים איתם נייר לבן" ללא נייר)"

 'אג 0..5 –שכפול צד אחד כולל נייר /צילום

 'אג 5.45 –שכפול דו צדדי כולל נייר /צילום

 עמי-ישי ובת
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 :התהלוכה תעצור בנקודות הבאות

 .בכניסה לכל רחוב -שכונת שקד

 .2,3,4,5,6חניות , שער ישן

 !נשמח לראותכם


