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 בא פרשת                                          

 .ויכוח הסוער בעד ונגד השילומים מגרמניה הובאו נימוקים שוניםב

 לאחר עינויים וסבל . בעיה זו איננה חדשה שהרי התעוררה בעמנו כבר לפני אלפי שנים 

                 :                                            פונה למשה' יצאו אבותינו ממחנות העבדים במצרים כשפניהם מועדות אל הארץ והנה ה

"                                                                     וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב"..דבר נא באזני העם "

 (.'ב, א"שמות י)

 
 .    אין שילומים -לילדי ישראל שהושלכו ליאור ולאמבטיות הדם בהן רחץ פרעה

 (.ד"כ', ב" )וישמע אלוקים את נאקתם: "ה"ו של הקבזהו תפקיד

 
 .בני ישראל תבעו שילומים רק עבור עבודת הפרך במחנות הריכוז

 .לעשות ומחוייביכול  האדםזהו חשבון שגם 

 
 (ארזי. א -"ממעין האגדה" :מתוך)

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

 
 הלה פורגס –פרשת שבוע 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת בא

 טלית/זמן תפילין  11:01 הדלקת נרות

 11:11 'שחרית א 11:01 10:11מנחה            

 11:01 (כ"בביה)' שחרית ב שיעור הלכה אקטואלית

 12:01 (ס"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 11:01 'שחרית א

 10:11 (א"בחד)' מנחה   א  12:01  'שחרית ב

 11:01 מנחה וערבית 11:01 10:01, 10:01מנחה 

 שקיעה 10:01 (עקיבא-בני)מנחה 

 01:11 ערבית 17:00 צאת השבת

 

 חגית קאופמן :ות תורניתחא
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 "עם הוא כי ומרגיש"...

 ?האומנם. "היהודי העם קם ישראל בארץ"

 היא' אב' פרשת. יסודומ מוטעה הואש בדהעוה מן מתעלמים גם כולנו. אלמותי משפט אותו את מכירים כולנו

 שאין, משפחתית-חמולתית מציאות מתארים מכבר זה לקרוא סיימנו אותם האבות סיפורי. לכך ניצחת הוכחה

 במארג חיו, התקופה באותה באזורנו ששהו אחרות משפחות מאות כמו, ובניו יעקב". עם" המונח ובין בינה דבר

 שחיפשו וכל, אחרות עדות עם ונתנו נשאו, (לה ומחוצה ישראל-ארץ בתוך) לכך כשהצטרכו נדדו,  אוטרקי שבטי

 כמו. להפיק היה יכול לא לו שקדם שהשפע מה את יצר המצרי השעבוד, זאת לעומת. ולשרוד להמשיך היה

 את ולהכין, לגבשם, זהה בעוון הנרדפים פרטים לאחד משבר של ביכולתו, אחרות היסטוריות דוגמאות בעשרות

 ישראל בני את ללכד – חייו למשימת משה נשלח האל של בשמו. לצרכיהם יָתעלּו אותה מהפכה לקראת הקרקע

 שישים הפכו אז רק. הנורא העול מן להשתחרר ומופתים אותות ידי ועל, פרעה מול לעמוד, גושן בארץ היושבים

 - ִאמרו מעתה אז. המובטחת הארץ לכיוון סיני במדבר במסעם והחלו, אחידה ישות לכדי  פרטיים עבדים ריבוא

 .בדיוק לא?? "היהודי העם קם במצרים"

, נחלה לו שקנה' לאומיות'ה רעיון את לנפץ למטרה לו שם, אנדרסון בנדיקט מודרניסט הפוסט המדינה מדען

 קהילה" הינו עם שכל טען הוא. העתיקה בעת גם שונה ובתצורה, המודרנית העת עמי בכל, מדי נרחבת לטעמו

 ראה בלאומיות .העתיד את ולשרת ההווה את להצדיק מנת על, משותף עבר לעצמה הגדירשמ" מדומיינת

 היא כי לחוש לה ןונות האוכלוסייה את' מָמְשֵטר'ו ממשמע, מציאות ַמְבָנה אהו בעזרתו השלטון של כלי אנדרסון

 אחיזה חסרות תועלתניות פיקציות הם 'לאום'ו' עם, 'לדידו, לכן. שבדבר הזיוף אף על ,אחיד היסטורי סובייקט

 .במציאות

 שמאחד מה שכל מדינית קבוצה כי מובן, (וכל מכל עליה חולק אני – ספק הסר ולמען) לדעתו נסכים לא אם גם

 השהות את נגדיר אם, לענייננו. ברור לא ועתידה דלק אדי על היא נוסעת, לא ותו בעבר מכונן רגע הוא אותה

 הכל בסך היא היהודית הלאומיות בו בעייתי למצב ניקלע, היהודי העם התגבש במהלכו הזמן כפרק במצרים

 של תכליתו ,מצרים עבדות שנפסקה מרגע, וכך היה. עצמה בפני עומדת אינה ולמעשה, הקשה למצב נגד-תגובת

 היהודים של קיומם להמשך סיבה שום תעמוד ולא, יתפוגג האומה חלקי בין הדבק, מלהתקיים חדלה הטרי העם

 .כעם

 חוקים מערכת מיסוד, ישראל-בארץ ההתבססות ואילו, הטריגר רק הייתה במצרים השהות. היא לא אבל

 שלא והווה עבר של דואלית הסתעפות יצרו אלה כל, ועוד ברובו אחיד חיים אורח על השמירה, כך כל ייחודית

 וכלל כלל' מדומיינת' לא הקהילה. היום גם ונכון, אז נכון היה זה. 'עם'ה של לקיומו באשר ספק של מקום הותירה

 .שהוא אספקט לכל נוגעת היא .אמורפית ואינה

" עם" שאיננו הבנה מתוך לחיות עלינו. הזה בביטוי דווקא העצמאות מגילת את לפתוח גוריון-בן בחר לחינם לא

 או, רומנטית בהתרפקות העבר עם מתכתבים רק איננו. אותנו הפוקדים האסונות מול' מחדל ברירת' מתוך רק

 בהווה מתקיימים, בגאון חיים, עתיקים ותרבות מוסר כללי על נשענים אנו. משיחית בכמיהה לעתיד שואפים

 .םהעמי לכל דוגמא ומשמשים

 קימלמן ישי
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 ועוד האור יאיר בחדר זה וללא קיר

 
שנים להיות הבית המורחב הראשון  36נבחר לפני , אש ודרורי, בן צבי, בו שכנו משפחות קיני, 66בית מספר 

 . ה עם שני החדרים הנוספים לכל דירהיולראשונה צמחה לה הקומה השני, בסעד

  .האדריכלמתוכניות , מטר רבוע 6 גדל ב, התברר שחדר אחד, היבעת הבני

, יואל עברון. בתנועה הקיבוצית לא אהבו את הרעיון ש״דירת החבר״ תהיה גדולה ממה שאושר בתקנון התנועה

והפועל , העודף 'זאנשלח עם פועל מבני דודנו לסתום בקיר את המטר, עלם חמודות לפני הצבא שעבד בענף הבניין

 .סיכם זאת בשני מילים ״יהודים מג׳נונים״

שלט שבו כתב מסר לדור שיפתח את הקיר , שנקרא בביתנו חדר המכשפה, ניס לתוך החדר הנסתרשמעון הכ, אבי

 .ויגדיל את החדר

במידה , ביקר אותה יואל עברון ונתבקש על ידה להיות אחראי על השלט, ציפורה, שבועיים לפני מותה של אימי

 .ולפרסמו -והחדר יפתח

בעת שיפוץ הדירה ובהתרגשות רבה שלח לי תמונה של השלט , ימיזכה יואל למלא את רצונה של א //81/110היום 

 :שאותו כתב אבי

 

 ג נסתם הקיר"בסיוון תשמ

 ועוד האור יאיר בחדר זה ללא קיר

 הדירה מספיק גדולה גם כך

  !עד מאה ועשרים, רק בריאות -והעיקר

 ג"צפורה ושמעון אש סיוון תשמ

 

 !יקהילת סעד בברכת הוריותבורך כל , תבורכו שוכני הבית, תבורך יואל

 

 משה אש
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 בערך

 

ֵעֶרְך ֵאין ֵעֶרְךל    בְּ

ִצין קָּ ר ִלי ה   ָאמ 

ת ע  מ  ִמשְּ נ ת ה  א ֲהג  בָּ  ִבצְּ

לָּם ק ֻמשְּ  .ר 

ֵער ט  ּצֹוֵער ִהצְּ ה   וְּ

ָאה לְּ הָּ ה ִמֶמנּו וָּ רָּ טָּ מ   ֶשה 

ב ר  ֵאֶליהָּ ֹלא קָּ  וְּ

ּה אֹותָּ ש ֹלא וְּ ג   פָּ

ץ ֶאלָּא ב רָּ סָּ ל וְּ י ע   וֲעֵקבָּ

ֵקאל ֶחזְּ ּיֹות יְּ ח   .כְּ

 

ל תֹוִכי ֲאבָּ ִתי בְּ עְּ ד   יָּ

ֻגִלי ִכי ל סְּ קָּ ת ֵעֶרְך ָאצּור ִמשְּ ֵתב   בְּ

ה ֶשל ִיעּו ֲהִליכָּ  דוְּ

ר מּות ִעקָּ לְּ ת  ִהשְּ ה   וְּ

ַאף ְך הּוא  וְּ ֶכָך –ִאם מָּ  ֵמֶערְּ

ר קָּ ֹלא ע   וְּ

ֵאֵלְך לָּה ֶאל וָּ מָּ נְּ   ה 

ִצין לָּּה ֵאין ֲאֶשר  ּומֹוֵשל קָּ

ִאיִתי ֲעֶשיהָּ  רָּ ִמים מ  ת   ה 

ִצינּות ּה ּורְּ נָּתָּ ּוָּ עּות כ  ּה ּורְּ  ִלבָּ

ָאִבין שֹות ִכי וָּ פָּ ֵעֶרְך נְּ   .'ל ה – בְּ

 ה אדמנית'אהרל

 

 

 

הניןמזל טוב להולדת  ,ליהודית אפשטיין ולכל המשפחה  

לעדי ומשה אפשטיין בן, לאילנה ויעקב אפשטיין נכד  

!איחולים לשמחות ולנחת  

ארבל-הניןמזל טוב להולדת , קום ולכל המשפחה לכרמלה ושלוימיק  

בן לתמר ויאיר קום, נכד לרחלי וישי קום  

!איחולים לשמחות ולנחת  

http://www.mudaut.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
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 םיח ישיבת ועדת ותיק"דו

 :ברצוננו לשתף בסיכום הדברים. שבת האחרונה קיימנו פגישת ועדההבמוצאי 

פה את הצרכים ודן בכל מני אנחנו נמצאים כרגע בתקופת ביניים שבה יושב צוות הגיל השלישי והרביעי וממ

לכן החלטנו שבחודשים הקרובים הוועדה תתמקד בחידוש ובהמשך . קשורים לתחום הוותיקיםההיבטים ה

 . בשאר התחומים אנחנו מחכים להחלטות בעקבות מיפוי הצרכים הרחב שנעשה. פעילויות הפנאי והתרבות

ת החלטנו שנכון יותר פשוט לחדש א, רות בקבוצות קטנותשהכוונה היתה לערוך מפגשי הכלמרות , בנוסף

 .הפעילות ודרך זה לפגוש ולהכיר אתכם ואתם אותי

 (:תאריכים מדויקים יתפרסמו לקראת כל אירוע)' להלן תכנית הפנאי והתרבות שמתוכננת  עד פסח בעזרת ה

פרטים נוספים בפרסום . מחדר אוכל 72:21יציאה ב( 7117)א שבט "יום חמישי הקרוב י –יום טיול לאזור חלוצה 

 .בנפרד כאן בעלון

 !!פרטים בקרוב(. 0117)ד שבט "כ – מפגש בית קפה בארגון ועדת חינוך

 .'אמצע חודש אדר א – סרט ומרק במועדון

 .'ח אדר ב"ר – חגיגית והכרות עם אחת ממשפחות הקיבוץ הצעירות בחדר אוכל ארוחת ערב

 .ח ניסן"ר – טיול נוסף לאזור חבל לכיש

 .רכזי הקניות באזוריתקיים גם יום סידורים נוסף באחד ממ, בנוסף

 !!מוזמנים תמיד לפנות בכתב או בטלפון או לתאם פגישה –הצעות והארות , לשאלות

 בברכת חורף טוב חמים ונעים

 בשם ועדת ותיקים, אדמניתחנה  
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 9102תכנית המשק לשנת 

 
 .ת השגה מן הצד השניאך ב ,התכנית מאתגרת מחד. 9102הוצגה תכנית המשק לשנת  ,באסיפה שנערכה השבוע

לא אגזים אם אעריך שהמשבר . מראות לנו סימנים מעודדים של שינוי כיוון 9102התוצאות המסתמנות של שנת 

, 9102אך נראה שהמהלכים הרבים שעשינו במהלך  ,לפנינומלאכה רבה עוד . מאחורינו 9102ו 9102שנים השל 

מתחילים להראות את  ,היושב במרומים ו שלתנאי השוק וכמובן עזרת, המאמצים הרבים שהשקיעו הענפים

 .הפירות

 ,כל אבן ולחשוב גם מחוץ לקופסאלהפוך , נמשיך גם השנה לעשות כמיטב יכולתנו. מובן שמלאכה רבה עוד לפנינו

 .בכדי להמשיך את מגמת הצמיחה

סובל את הכל ועכשיו אחרי שהתוכנית הושלמה והוצגה אומנם הנייר . הינה תכנית אתגרית 9102תכנית 

מנהלים  ,אני סמוך ובטוח שהמאמצים של כלל העוסקים במלאכה. חובת ההוכחה עלינו. ממשיכים בעשיה

 . נצליח במטרות המאתגרות שהצבנו לעצמנונעשה ו' י ובעזרת הישאו פר ,ועובדים כאחד

 

 מים

 . ן"עלות את מחיר מי השפדהי רשות המים שבכוונת הרשות ל"לאחרונה התבשרנו ע

היה  ,ן לאורך שנים"מחיר השפד. מספק מים מושבים באיכות גבוהה מאוד לאזור הנגב ,כידוע ,ן"מפעל השפד

מחיר מי  ,לטענת רשות המים .נמוך משמעותית מהמים השפירים ובעצם אפשר את פיתוח החקלאות בנגב

 .משמעותי ולכן בעצם המדינה מסבסדת לחקלאי הדרום את העלות גבוה באופן, ן האמיתי"השפד

וא הפתרון ולא ן ה"אנו סוברים שהשפד .הינה גזרה קשה מאוד לחקלאות בדרום ,ברור לנו שעליית מחיר דרמטית

מן הצד השני הובהר שהרשות  .שכן בדרך זו יש שימוש איכותי ואקולוגי לבעיית הקולחין של גוש דן. הבעיה

בכדי לאפשר  ,ן ופועלת להכפלת הנפח בטווח של עשרות השנים הבאות"ממשיכה במאמצי פיתוח מפעל השפד

אסיפת ב .וי הולכה לדרום ושיפוץ מאגרי קצההוספת קו. טיהור של כלל הקולחין העומדים בקריטריונים לטיהור

הובהרה עמדת החקלאים , גיורא שחם –בנוכחות ראש רשות המים חקלאים שנערכה השבוע במשרד החקלאות 

 . והחקלאות

אנו  .וליואב מורג על האירוח א שחם ואבו על הפגישה עם החקלאיםאנו מודים לגיור": להלן סיכום הישיבה

הוקם צוות מצומצם לניהול המשא ומתן מול רשות  .י שימוע"קבע בהידברות ולא עין י"דורשים שמחיר השפד

 - ראש מועצת שדות נגב, גדי ירקוני -ראש מועצת אשכול, 'ג'שי חג - הצוות כולל את ראש מועצת מרחבים .המים

 ."אורי נעמתי, יאיר פרנקל מיבול, תמיר עידאן

 .תהייה התייקרות היא תהיה מינורית ומתואמתאם מקווה שן לא נאמרה המילה האחרונה בנושא ואני עדיי
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 ס שמניםנ

. החברה ממשיכה במאמצי הפיתוח וההתפתחות. נס שמנים משלימה בימים אלו את המעבר אלינו לקיבוץ ,כידוע

סון חומרי לטובת אח( ששופץ עבורו 5שהעביר את פעילותו ללול )נו גם את האזור בו היה אשר גולן  לאחרונה הקצ  

 .והפיתוח והבינוי יימשכו גם בשנה הקרובההגלם 

העבודה מוכרת כעבודה מועדפת . העבודה נוחה ואיננה דורש מאמץ פיזי מיוחד. החברה מחפשת עובדים

וניינת לקלוט עובדים החברה מע. העבודה במשמרות ומתאימה גם לסטודנטים.  מתאימה לטווח גילאים רחבו

 .המעוניינים להשתלב בחברה הצומחת והנהדרת הזו( טודנטיםס, תושבים, חברים)מסעד 

 .המעוניינים מוזמנים לפנות לצוות נס שמנים לפרטים נוספים

 

 כרמל הלפרין
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