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ח' ניסן תשע"ז.4.4.4 ,

בס"ד

דף מידע לתושבים
לכל תושבי הכפר שלום,
ברצוננו להביא לידיעתכם מספר נושאים אך נפתח בדברי הרב לקראת חג הפסח:

לילה שכולו שאלות
ליל הסדר מזמין אותנו כהורים ,כמשפחות וכפרטים למעמד של למידה משמעותית 4מעמד שתפקידו להטמיע
בלבנו את האירוע המכונן של היציאה ממצרים ,תוך הדגשת ערך החרות  4ישנן דרכים מגוונות דרכן ניתן
להגיע לכך שאירוע מופת היסטורי ישפיע על האדם 4אחת הדרכים שבה בחר מחבר ההגדה היא 'שאילת
שאלות'4
בלילה זה אנו מזמינים את הילדים לשאול :מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? לאחר מכן ,כולנו שואלים
את שאלות ארבעת הבנים :מה העבודה הזאת לכם? מה זאת? מה העדות החוקים והמשפטים?
אז מהו תפקידה של השאלה? במה חוזקה? מה יתרונה של השאלה על האמירה הפשוטה? דומה שכוחה
של השאלה הוא ביכולת ליצור תהליך של הפנמה בנפש השואל ,השאלה מאפשרת שיח פנימי בין האדם
לבין המציאות מולה הוא עומד 4עצם האפשרות לשאול מחזקת ומחדדת את תחושת הביטחון של האדם כבן
חורין 4השקט הנפשי ,האיתנות – הם שמאפשרים לאדם לשאול שאלות4
הרמב"ם ,מגדולי ההוגים היהודים בכל הדורות מתאר כיצד ניתן ליצור בליל הסדר מרחב המזמין ומעורר
לשאלה ,ואף מגדיל ומורה מה יעשה אדם היושב לבדו ואין לו את מי לשאול:
וצריך לעשות שינוי בלילה הזה – כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו ,מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ,עד
שישיב להם ויאמר להם ,כך וכך אירע וכך וכך היה 4וכיצד משנה – מחלק להם קליות ואגוזים ,ועוקרים
השולחן מלפניהם קודם שיאכלו 444אין לו בן ,אשתו שואלתו; אין לו אישה – שואלין זה את זה מה נשתנה
הלילה הזה ,ואפילו היו כולן חכמים 4היה לבדו ,שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה (משנה תורה לרמב"ם
הלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכה ד -ה)4
הרמב"ם רואה בפעולות המיוחדות אותן אנו עושים במהלך ליל הסדר מצע לשאילת שאלות 4במהלך שאר
חגי השנה נפתחת סעודת החג בקידוש ולאחריו מתיישבת המשפחה לסעודה דשנה 4לא כך בליל הסדר4
לאחר אמירת הקידוש פותחים בהגדה ,בטבילת כרפס במי מלח ובפעולות אחרות המעוררות לשאלה :מה
נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הפעולות והמעשים המיוחדים אותם אנו עושים בליל הסדר מולידים
מוטיבציה פנימית ללמידה ומגבירים את הקשב ואת יכולת הקליטה של המשתתפים 4הרמב"ם מוסיף ואומר
שאף מי שיושב לבדו בליל הסדר צריך לשאול את עצמו את השאלות כדי להפוך את הלילה למשמעותי
ולמטביע חותם עבורו4
איזידור אייזיק רבי ,פיזיקאי יהודי-אמריקני חתן פרס נובל לפיזיקה ,מספר:
אמא שלי הפכה אותי למדען בלי שהתכוונה לכך בכלל 4כל האמהות היהודיות בברוקלין נהגו לשאול את הבן
שלהן" :נו למדת משהו בבית ספר היום?" ,אבל לא אמא שלי 4היא תמיד שאלה אותי שאלה אחרת" :איזי,
שאלת שאלה טובה היום?" ההבדל הזה הוא שהפך אותי למדען4
השימוש במתודה של שאילת שאלות הופכת את האדם למעורב יותר בתהליך הלמידה  ,ככל שהשאלות יותר
פוריות כך גם הלמידה הופכת להיות משמעותית יותר ומטביעה את חותמה בנפש האדם 4תהליך למידה
איכותי מבוסס על דיאלוג בין הלומדים ,בינם לבין עצמם ,ובינם לבין הטקסט 4דיאלוג שמשולבות בו שאלות
יוצר מעורבות רבה יותר והופך את הלמידה לאיכותית יותר4
נאח ל לקהילת חיבת ציון ערב חג הפסח תשע"ז בחג של צמיחה והתחדשות 4חג שבו ליל הסדר יתפוס מקום
חשוב בגיבוש המשפחה על מעגליה השונים ,ליל סדר שיאפשר למשתתפים לשאול שאלות ולהיות מעורבים
ופעילים בערב מכונן זה4
הרב גד ברטוב

ולהודעות עצמן:
א 4מזכירה חדשה לוועד המקומי
בחודש האחרון אלן אסטרייכר ,המזכירה הוותיקה של הוועד המקומי ,סיימה את עבודתה
מטעמי בריאות 4תודה רבה לה על שנים רבות של פעילות מסורה ואנושית 4אנו מאחלים לה
בריאות שלמה ועוד שנים רבות וטובות במסגרת משפחתה 4בבוא העת נקיים מסיבת
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פרידה כראוי לה ולעבודתה4
השבוע נכנסה לתפקיד מזכירה חדשה -טליה בן נון  -שהיא בעלת נסיון בעבודה בוועד
המקומי של הישוב בת-חן 4שעות העבודה שלה תהיינה ביום א'  03.8עד  333.8וביום ג'
 30388עד 3 30388
אנו מאחלים לה ולכולנו הצלחה וקליטה מהירה אצלנו4
סיום סלילת הכבישים בהרחבה
כפי שנמסר כבר ,בשבוע האחרון נסללו כל כבישי ההרחבה וקטע הכביש שלא חודש ברח'
הראשונים 4ברכות ותודה לועד האגודה ולכל מי שהיה מעורב במימוש העניין4
עדיין נותרו מספר נושאים הקשורים לבטיחות הנסיעה בכפר :הצבת תמרורים מתאימים
(המחייבים אישור של משרד התחבורה) ,הוספת אי תנועה ביציאה מרח' מגשימים לרח'
הראשונים4
האוטובוס שאוסף ומחזיר את התלמידים יגיע לתחנת ההסעה החדשה ברח' מגשימים מיד
אחרי החג4
במקביל ,עלינו להזכיר שנהגי ההסעות נתבקשו לעצור ולאסוף את התלמידים רק בתחנות
המסודרות ולא במקומות אחרים בכפר4
שמות לרחובות ההרחבה
בשבועות האחרונים התנדבו מס' חברים להציע שמות לרחובות החדשים 4בוועדה השתתפו
איתן וינטר ,מיכל רף ,בת-חן בית-און ומתי חי 4אנו מודים להם על ההצעות והרעיונות
שהעלו 4הועד המקומי דן בהצעות והגיע להמלצות הבאות:
 הכביש שמתחת למשפ' הדר ועד משפ' זיו (כביש  )5ייקרא "נוף השדות"4 הכביש מהלול של משפ' אחינועם ועד השטח של יהודה אלבאום (כביש  )6ייקרא "הסילו"4 הכביש שמתחת למשפ' קינל ולכיוון ( 58.כביש  ).8ייקרא "נוף חפר" הכביש מהמגרש של משפ' פרידמן ועד מתחת למגרש של משפ' רף (כביש  ).1הואהמשך ישיר של רח' אודים ויהיה חלק מרח' אודים4
 הכביש המחבר בין רח' מגשימים (ליד פרימוביץ') להרחבה (כביש  )02ייקרא "אלהפלחה"4
אנו מקווים שבזמן הקרוב עוד ועוד משפחות יבנו את ביתן במגרשי ההרחבה וייהנו
מהפיתוח ,מהחיים בכפר וגם מהשמות שהוצעו4
ועדת חיילים
עד לאחרונה מילאה את התפקיד סיגל אב-גיא והסכימה להמשיך על אף שעזבה את הכפר4
תודה לה על פעילותה המבורכת4
לאחרונה החליפו אותה גלית אושרי ונורית נטע 4גם להן מגיעה תודה מכולנו4
כזכור ,הוועדה אמורה לשמור על קשר עם החיילים ,בנות שרות לאומי ומתנדבי שנת שרות,
כולם מהנוער של חיבת ציון 4הן התחילו את פעילותן ויגיעו אל בני הנוער כבר לקראת יום
העצמאות הקרוב4
ועדת קליטה
מיכל דנא הצטרפה אל יגאל שריג והם הספיקו כבר לבקר משפחות חדשות שהגיעו
לאחרונה להתגורר בכפר 4מטרת הביקורים ליידע את החדשים באופי המיוחד של חיבת
ציון ,בכללים ובנהלים שעל פיהם אנחנו חיים ,להזמין אותם להצטרף לכל הפעילויות
והאירועים שלנו ובעיקר לברך אותם ולהקל על קליטתם4
אם יש משפחות חדשות שטרם יצרו אתם קשר ,הן מוזמנות ליידע את טליה מזכירת הוועד
המקומי על רצונן בביקור של הועדה4
"בית חם" לפנסיונרים
בהתאם להצעות המועצה ובתמיכתה ,אנו מקווים לקיים אחת לשבוע מפגש לתושבי הגיל
השלישי בחיבת ציון ובחרב לאת 4בשלב זה אנו בתהליך של תיכנון ובדיקת הצרכים
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והתכנים המתאימים 4בהמשך תהייה פנייה אישית אל מי שיכול לקחת חלק בפעילות וגם
פירסומים כלליים על המועדים והתוכניות4
בברכת חג שמח וכשר,
הוועד המקומי ,חיבת ציון4
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