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 פרשת בהעלותך                                         

ת" :('ז' ד -ד"י' ב)ל הקשר שבין הפרשה לבין ההפטרה בזכריה ע י בַּ ְמחִּ י ְושִּ י ָרנִּ ְננִּ י הִּ ּיוֹן כִּ  ָבא צִּ

י ְבתוֵֹכְך ְנֻאם  ְנתִּ  ."'ה ְוָשכַּ

 

ֲעֹלְתָך ֶאת.." :בהפטרה כמו בפרשה מוזכר עניין המנורה ֵנֹרת ֶאל ְבהַּ ירּו הַּ ְמנוָֹרה ָיאִּ  מּול ְפֵני הַּ

נֵ  ת הַּ ְבעַּ  .ישנו גם קשר רעיוני, אולם, ('ב' ח) ".רוֹתשִּ

 

 כבר הוזכר בספר שמות  היא תמוהה שכן עשיית המנורה והעלאת נר התמיד בהמצוות 

  לעתיד היא רמז, דגשסתם החזרה על המצווה היא הרבה יותר מ ן"לפי הרמב. (מ-א"ה ל"כ)

 .במצוות נר חנוכה והנצחתו לנס השמן שיתרחש בחנוכה

 

 בדברי  המלווים "חזון המנורה"ברמזים לעתיד  מובעים ,כמו בפרשה ,בזכריה בהפטרהגם 

ֵנה ְמנוֹרַּ ..(: "ובונה בית המקדש השני 'שיבת ציון' ממנהיגי) עידוד לזרובבל י ְוהִּ יתִּ  ת ָזָהב ָראִּ

ל ְוֻגָלּה ֻכָלּה ְבָעה ֵנֹרֶתיָה ָעֶליהָ  עַּ ר ..ֹראָשּה ְושִּ י ֹלא  ֵלאֹמרְזֻרָבֶבל  ֶאל 'ה ֶזה ְדבַּ ל ְוֹלא ְבֹכחַּ כִּ יִּ  ְבחַּ

ם ר  אִּ י ָאמַּ  .('ו-'ב' ד)"  ..'הְברּוחִּ

 (יששכר יעקובסון בהר –" חזון המקרא"רעיון מתוך )

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

 עמיחי חביביאן –פרשת השבוע 

 י מ י   ה ח ו ל   בהעלותך שבת פרשת
 

44 טלית/זמן תפילין  39:24 הדלקת נרות

  
 6:55  'שחרית א

 6:40 'שחרית ב 6:40                                 'שחרית א

  ש"סוף זמן ק 0:15           '                      שחרית ב  

 מנחה גדולה בחדר אוכל 31:30 לימוד הורים וילדים

 ד לנדאו                  דו שיעור
 39:10 מנחה וערבית  30:55  צ"בשבת אחה

  שקיעה 39:55  31:45    31:15מנחה        

:25 ערבית 25:23 צאת השבת

                              
       חגית קאופמן: תואחות תורני
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 בקצרה על פרשת השבוע

 . מקדש בירושליםתי הבוכן בשני  ('ב-'י)חצוצרות  2במשכן היו 

דינר -מסופר כי תושבי ירושלים ידעו לנצל דרישה זו והיו משכירים חצוצרות בימי השיא של העליות לרגל תמורת

 .(סוטה-תוספתא)זהב 

                 ."בית התקיעה" השנקרא פינה של החומה יתבפינה הדרום מערב יתהה, שני שבנה הורדוסהמקדש בית הב

 .על כניסת השבת ומבשרים בחצוצרות תוקעיםשם היו 

אלא בשריקה  ,לא בחצוצרות, יים מנהג שמבשר את בואה של השבתהיה ק ,בירושלים יבשכונת מגורי ,בילדותי

 .ואותועזה של כח הקיטור היוצא מהמק

אנו  שאותה-המנורה החצוצרות ובצד שמאל מופיע 2בתבליט בצד ימין  תניתן לראו ,ברומאש 'קשת טיטוס'ב

 .מזכירים בפרשה ובהפטרה מספר זכריה

 מדינת ישראל ה שלתבליט המנורה הפך לסמל 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קיבוץ ראש הנקרה-מנחם קימלמן

 

 

 אביך אתך באבלך על פטירת למשה שולץ

 ל"בצלאל שולץ ז

 קיבוץ סעד
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 בית הכנסת השומם

השני הוא , הראשון הוא הלכה פשוטה. מזוזה ומנעול -שני דברים לא תמצאו בכניסה לבית הכנסת בקבוצת יבנה 

 י רק מקום שגרים בו חייב במזוזהשהר, כך נפסק בשולחן ערוך, בית הכנסת פטור ממזוזה .מדיניות עקרונית

הוא מתקיים מתחת לפיקוס מחוץ לבית , כשיש קידוש. ישןוגם לא סועד או ר שלנו איש אינו גובבית הכנסת 

 ..ולהירדם בדרשה של הרב לא נחשב שינה של ממש הכנסת

שבית הכנסת צריך להיות פתוח  ית הכנסת קשורה במדיניות עקרוניתההחלטה שלא לקבוע מנעול בדלתות ב

גם אין , כשאין חור למנעול -מכך ואולי חשוב , כל הרוצה לבוא בשעריו יוכל לעשות זאת מתי שרק ירצה. תמיד

ברמת הפשט והדרש , "מחזיק את מפתחות בית הכנסת"וכשאין מפתח איש לא יכול לראות עצמו כמי ש. מפתח

היתה , ההחלטה לסגור אותו עוד לפני שהממשלה הורתה על כך. כבר חודשיים שבית הכנסת שלנו סגור .כאחד

כבר חודשיים שבית הכנסת  .םעל כך מהדהדים בי עד היושספגתי  והביקורת והכעס, אחת הקשות שקיבלתי

 . אך לבית הכנסת טרם שבנו, רוב המדינה חזרה לפעול .םכמעט שומ

תוך שמירה מוקפדת על , בקיבוץ התארגנו מניינים שכונתיים רבים. הצרה היא שהתחליף שמצאנו לא כל כך גרוע

ואולי גם קצת  ,למניין" עשירי"בצירוף הצורך ב םת הגדולה של המניינים השכונתייהזמינו. הנחיות הבריאות

בנוסף קשה . להגיע לתפילה יום יום, גרמו לרבים שלא פוקדים את בית הכנסת בימי חול, בגלל לחץ חברתי

 .םאך בנפרד מאחרי, חד עם כל המשפחהלהתעלם מהיתרונות שבהזדמנות לשבת בתפילה י

אם משמעותה של החזרה ? הכנסת הוא מטרה או אמצעיהאם בית  - מדי פעם מבליחה לה המחשבה המוזרה 

שמא אולי כדאי להמשיך , א ירידה במספר המתפללים והמתפללות וויתור על כמה וכמה יתרונותילבית הכנסת ה

מזדחל איזה קול שתוהה האם כדאי אולי להישאר , למרות האהבה העצומה לבית הכנסת. עוד קצת עם הקורונה

 .עוד במצב הנוכחי

נו אבל חובת, וגם לגלות היו יתרונות, ת התרגלנוי את זה לידידי הרב אבינדב הוא אמר לי שגם לגלּוכשאמרת

אך מצד שני לא יכולתי שלא לחייך , מצד אחד אני מסכים לגמרי. מקדש המעט ולהחזיר שכינה לביתהלחזור ל

הם עצמם תוצר של הגלות , היישוב וקהיל, ובתי הכנסת שבכל עיר לנוש" מקדש המעט"הרי  -לשמע הדימוי הזה 

הכנסת לתחליף -הפכו בתי, ו מירושלים וחרב המקדשכשגלינ(. ןראה היו בתי כנסת עוד לפני החורבלמרות שכנ)

 . ומציינים את הגעגוע למצב שלפני הגלות, בכל תפילה אנו מזכירים את הזמניות הזו. הזמני

             . יך להתגעגע למקור אנחנו מתגעגעים לתחליףגלינו מבתי הכנסת ובמקום להמש, להבדיל אלף הבדלות, כעת

.                כמה אירוני ..ם מהמחשבה שנישאר בגלות החדשהואנחנו כמהים לגלות הקודמת ומזדעזעי, גלינו מהגלות

 לפעמים אנחנו לא שמים לב עד כמה, אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו יוצרים מציאות על פי האידיאלים שלנו

  .תיאלים שלנו מושפעים מהמציאוהאיד

 (בפייסבוקופורסם בעלון יבנה )

 הרב אילעאי עופרן
 ----------------------

–  הערת עורך
 

 גילתה לנו ,הקבועמבית הכנסת " גלּות הקורונה"האם . למאמרו של הרב אילעאי, אשמח לתגובות הקוראים

עד כמה האידיאליים שלנו ? האם אנו כמהים לכמיהה ומתגעגעים לגעגוע ?צדדים חדשים בחוויית התפילה

 ..?במציאות אחרת 'עץ הדעת' שטעמנו מ לאחר ומה עושים ,מושפעים מהמציאות

 יורם קימלמן
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 שבועותלקראת תהלוכה חקלאית 

התחלנו לחשוב האם וכיצד ניתן לקיים השנה את , ת עקב הקורונה"נו מהחלמיד עם חזרת, לפני מספר שבועות

 ?טקס הביכורים המסורתי שלנו בשדות החיטה

באופן ל המגבלות נצטרך לקיים אותו שאך היה ברור שב, מלכד והמרגש הזהידענו שלא נרצה לוותר על הארוע ה

 ש"כצעד ראשון פנינו לחיים לנדסמן ושאלנו אם הגד. ואז התרקם הרעיון של תהלוכת כלים חקלאיים .אחר

גייסנו את דותן ואודי ששמחו  ,בלנו את ברכת הדרך מכרמל ומתומרקי .נו בחיובייסכים להשתתף וכמובן שנענ

שגית דניאלי ואנוכי , לירן יניב, מיכל אפרתייצרנו צוות מתנדבים שכלל את , להיות שותפים ומשם הכל היסטוריה

 .רועיוהתחלנו לחשוב על ההיבטים התרבותיים והלוגיסטיים של הא

נו הלא הוא שכנ, את שר החקלאות הטריבינתיים השמועה על התהלוכה הגיעה לאמיתי פורת והוא הציע להזמין 

שם , צהריים במסגרת הבתים הכולליםפתחנו את הפעילות ב ,ביום שלישי שעבר, בסופו של דבר .אלון שוסטר

 .סלי תוצרת לצדקה וזרים לראש, הילדים הכינו פיתות

כשאת התהלוכה , חי תהלוכה של כלים חקלאיים מקושטים בבלונים ובירק-יצאה מכיכר המשק  אחר הצהריים

אפרון , ש"כלים מרשימים של הגד 5התהלוכה כללה  .המקושטת מוביל צוות החינוך החברתי על עגלת ההגברה

ועגלת באלות ממנה חולקו מעדנים  !(ית 'ינג'אחת מהן ג) עגלות 2השופל של הרפת עם  -וכמובן הפינאלה, מהמטע

 .למשתתפי התהלוכה

לאורך הדרך ליוו אותנו  .על הבטחון בתהלוכה הופקדו סאסי וצוות תיכוניסטים שדאגו שהכל מתנהל כשורה

וחלק ליוו את , חלק הסתפקו בנפנוף לשלום. מי בשירה וריקוד, ותמי בזרים לראשם וחולצות לבנ, חברי הקהילה

 !אין ספק שהיה מיוחד ומרגש .קלנועיות עד שער השדות/בימבות/התהלוכה באופניים

שכלל בעיקר חקלאי הקיבוץ בהווה .( .לאור המגבלות)ר משתתפים מצומצם בשער השדות התקיים טקס עם מספ

ואלון שוסטר שר , ד"ל הקבה"אמיתי פורת מזכ, המועצה תמיר עידאן ראש , כרמל: נשאו דברים. ובעבר

בנות חביבות עטויות מסכות פרחוניות כיאה  3י "המכובדים קיבלו שי מתוצרת המשק שהוגש להם ע. החקלאות

 .לצו השעה

 

 ?למי תודה למי ברכה

, נהגי הכלים: עמד השרעל ארגון הטקס המכובד במ נציין את יהל המזכירה שטרחה, מעבר למי שכבר הזכרנו

חגיב וצוות הגזר שתרמו גזר טרי  ,לצד דותן יימס שארגן את נושא ההגברה'עידן ג, תנובה שתרמה את המעדנים

מיכל ביליה שעיצבה את ההזמנות והפלאיירים , בנות השרות הלאומי וצוות החינוך החברתי, לחלוקה

 !מתנצלים -ואם שכחנו מישהו ,הצלמים – איתי אבן צור וידידיה וייזל, המקסימים

 

, אך אין ספק שלא בקלות נוותר על קיום תהלוכה מרשימה שכזו ..עוד לא החלטנו? יהיה בשנה הבאהומה 

 .בתקווה שאולי ענפים נוספים ירצו להשתתף

 

 אפרת שלומי
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 התמודדות בצל הקורונה

 !הורים יקרים שלום

מותנה במינימום )מפגשים בהנחיית משה ביטון ממרכז חוסן שתיפתח בקיבוץ  3ב הזמנה לקבוצת הורים בת ''מצ

 .יסודי-הקבוצה מיועדת להורים לילדים בגילאי גן (.נרשמים

 

לנו של  בין ההתמודדות המוכרת אות ותחברווד-כלים לפיתוח חוסן אישי ומשפחתי במצבי איתעניק הסדנה 

 .שלנו כהורים בצל הקורונה לבין ההתנסות המעשית, יטחוניהאיום הב

  אצל אפרת שלומי - פרטים נוספים והרשמה 

 

 

 ואושרי לוי אחות המרפאה – לאסתר

 הבתמזל טוב להולדת 

 קהילת סעד -איחולים לשמחות ולנחת 

 לשושנה וראובן עברון ולכל המשפחה

 מזל טוב לבר המצווה של הנכד 

 בנם של מרים ומיכי אמיתי , רועי-שילה

 !איחולים לשמחות ולנחת

 

 עדכון מחדר האוכל

 בצהריים  שעות הפתיחה של חדר האוכל

 :בין השעות

00:11 – 00:11 

 (ולא כפי שפורסם בטעות)

 צוות חדר האוכל
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 התנהלות בבית הכנסת

, לצערנו. עליהם יש להקפיד לטובת בריאות הציבורעם החזרה המרגשת אל בית הכנסת פרסמנו מספר כללים 

לנוכח העובדה שבתי כנסת היוו כר פורה להתפשטות . חלק מהכללים לא מיושמים וחלקם לא היו ברורים דיים

אנו , במקומנומהתפרצות אפשרית גם המתמיד ומפאת החשש  ,לאור המצב הנוכחי ברחבי הארץ, הקורונה של

בין אם לתפילה ובין אם  ,מוצאים לנכון לחזור ולהבהיר את הכללים עליהם יש להקפיד בעת הגעה לבית הכנסת

 . לשיעורים

 

  את המסכה יש לעטות על הפה . בין בחול ובין בשבת, אך ורק עם מסכהמותרת הכניסה לבית הכנסת

מי שחש שהדבר קשה לו . בעטיית מסכה לזמן רב מובן וכולנו מתמודדים עמו בימים אלוהקושי . והאף

להתפלל אלא  מתבקש לא להגיע אל בית הכנסת, ולא יעמוד בתפילה שלמה או שיעור שלם עם מסכה

  . אך הבריאות חשובה יותר, הגעגוע אל בית הכנסת ואל התפילות בציבור מובן .בבית

  גם בימות הקיץ החמים, פתוחים לשם אוורוראת החלונות יש להשאיר . 

  על שמירת מרחק ועל ישיבה אך ורק במקומות המסומניםיש להקפיד . 

  לשם כך. אנשים 07עד  -בו זמנית בבית הכנסת הנמצאים יש להקפיד על מספר האנשים: 

o  מנת למנוע התקהלות גדולה בבית -על מומלץ להתפלל במניינים השכונתיים –בתפילת ליל שבת

 . הכנסת

o  ועדת דת תחלק את המתפללים למקומות  7::0במנייני שחרית בשבת המתקיימים בשעה

בית הכנסת או בדשא שליד צריף )כל שבת במקום אחר לסירוגין , התפילה לפי שמות משפחה

 [.שבת זו בהמשךחלוקה ל ראו] .נבקש מאד להקפיד על החלוקה ולפעול לפיה(. פינוג-הפינג

 ל הועמדו לשם כך 'כפפות ואלכוג, מגבונים. בכניסה אל בית הכנסת והמקום יש להקפיד על חיטוי הידיים

 . בכניסה לבית הכנסת

 על כל המתפללים להשתמש בחפצים שבתא שלהם . ובחומשים של בית הכנסת אין להשתמש בסידורים

 . או באלו שהביאו מהבית

 בית  לארשאים להגיע  שיושבים ליד הוריהם במשך כל התפילהק ילדים ר: הכנסת-הבאת ילדים לבית

 . הכנסת

 

מונע  אדם שאינו שומר על הכללים שנקבעו. נזכיר כי השמירה על הכללים היא לטובת בריאות הציבור כולו

, בני ביתואת לא רק את עצמו ו מסכן -וחמור מכך , מאנשים החפצים להגיע לבית הכנסת בבטחה לעשות זאת

 .אלא את הציבור כולו

 .מנת שנוכל להשאיר את בית הכנסת פתוח-אנא שימרו על ההנחיות על

 

 :'בהעלתך'תפילות שחרית בשבת 

 :7::0חלוקה לפי שמות משפחה במניינים המתקיימים בשעה 

 .פונג-בדשא שליד הפינג: כ-א

 .בבית הכנסת: ת-ל

 ,ותפילות טובות בברכת בריאות איתנה

   ועדת דת
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 יוני לחודש בריכהשעות פתיחת ה (*מעודכן) ז"לו

 
 (במקום בולט לשמורמומלץ )

 
 

 'ה', ג', ימים א

 שחיינים מעורב 03:6-73:6

 שחייניות נשים 73:6-03:6

  

 נשים 00366-00366

 משפחות 00366-07366

 נשים 07366-00366

 גברים 00366-00366

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 'יום ו

 שחיינים מעורב 03:6-73:6

 שחייניות נשים 73:6-03:6

  

 נשים 0:366-003:6

 גברים 003:6-00366

 משפחות 00366-00366

 'ד', ימים ב

 שחיינים מעורב 03:6-73:6

 שחייניות נשים 73:6-03:6

  

 נשים 00366-00366

 גברים 00366-00366

 משפחות* 00366-00366

 שחיינים מעורב 00366-00366

 

 עבודות גינון לחברי הקהילה
 

 !לחברי קהילת סעד שלום

 

 .בימי שישיחזרתי לעבודתי עם צוות הנוי ואשמח לבצע עבודות גינון פרטיות בגינות החברים 

 .32927722550 מוזמנים לפנות אליי בטלפון

 

 !עבודה מקצועית במחיר הוגן

 פלג טלקר
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