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 הילרי יום טוב :(0505-קווי מקוצר ,5059393050 -נייד) חות תורניתא

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת תרומה

 טלית/זמן תפילין  11:11 תהדלקת נרו

 00:00 'שחרית א 11:20 10:00מנחה            

 00:05 (כ"בביה)' שחרית ב  

 03:00 (כ"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 00:05 'שחרית א

 18:15 (א"בחד)' מנחה   א  03:80  'שחרית ב

 11:20 מנחה וערבית 11:01 18:80, 12:80מנחה    

 שקיעה    

 20:10 ערבית 13:01 צאת השבת

 ה אדמנית'אהרל/    משכן

ים ל ַהַחיִּ ָרָאה שֶׁ ֵבית ַהַהבְּ  בְּ

ָרָעה ָרָעה ַאַחר ַהפְּ  ַהפְּ

ָמּה ַעצְּ ר לְּ דֶׁ לֶׁת חֶׁ ַקבֶׁ  מְּ

ָטה ֻמַצַעת  מֹוֵצאת מִּ

יַח ֹראש ָעֵיף ַהנִּ  לְּ

ָחן ָערּוְך  ֻשלְּ

ֱאֹכל ֲארּוָחה טֹוָבה  לֶׁ

ֵנד ַנדְּ תְּ ֵסא מִּ  כִּ

ר טֹוב ֹרא ֵספֶׁ קְּ  לִּ

יָרה אִּ נֹוָרה מְּ  מְּ

ָלה טֹוב ַליְּ  לְּ

י  לִּ ים אֹו ָצרֹותבְּ  ֵשדִּ

ָלצֹות פְּ רּוחֹות ּומִּ  וְּ

ים דִּ שֹודְּ ים וְּ לִּ ַחבְּ  ּומְּ

ים  ַרק ֵתַבת אֹוָצרֹות זֹוֲהרִּ

בֹוב, ַסָבא לְּ ֵבד ֵאי ָשם בִּ אִּ  שֶׁ

ָאח, ָחֵמש ֲאָחיֹות ים, וְּ הֹורִּ  וְּ

בּוב לִּ י ַפַעם בְּ  ָאַמר לִּ

ָראֵשי ֵתבֹות ָכן בְּ שְּ מִּ  שֶׁ

ָטה ָחן, מִּ סֵ , ֻשלְּ  ֵנר, אכִּ

יָשע יא ֱאלִּ ָהָיה ַלָנבִּ מֹו שֶׁ  כְּ

יר שּוֵנם  ָבעִּ

דֹוָלה ֵבית ָהֵאם ַהגְּ  בְּ

יָנה ֵהבִּ  שֶׁ

 המשכן בשממה
 0035צייר אנגלי   - ויליאם הולמן האנט

ָכן ַוֲהֵקֹמָת ֶאת" שְׁ ָפטוֹ  ַהמִּ שְׁ מִּ  כְׁ

ֵאיָת ָבָהר  "ֲאֶשר ָהרְׁ

 ('ו ל"שמות כ)
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 גלגולה של המנורה

  .מפרט מדויק ומלא עםמגיע  ,(ט"ל-א"ל, ה"כ) "תרומה"בפרשת  תוארמה" המנורה"דגם 

ַהְמֹנרוֹת ָחֵמׁש ִמָיִמין ְוָחֵמׁש ִמְשֹמאול ִלְפֵני ַהְדִביר ָזָהב  ְוֶאת": מנורות 01לצד מנורת המשכן היו  ,במקדש שלמה

  .(ט"מ-'ז ,'א מלכים) "..ָסגּור

שהגיעו ארצה  "שבי ציון. "לי נבכודנצר מלך בב"המנורות נבזזו או הותכו ע (ס"לפנה 685)בחורבן בית ראשון 

 .מנורה חדשה בו הציבוו הקימו את בית המקדש השני, 'ת כורשהצהר' בעקבות

הרו את ישט (המכבים) החשמונאים ואילו את המנורה ס"לפנה 051בשנת  חמס ,(אפיפנס) ס הרביעיואנטיוכ

 .(ז-ב"י קדמוניות היהודים) .בנו במקומה מנורה חדשה מזהב, המקדש

על  צחוןינההונצחה על גבי שער היא  .ומאונלקחה כשלל לר נשדדה המנורה (ירהלספ 01)שני הבית הלאחר חורבן 

, המתאר את תהלוכת הניצחון בתבליט על שער טיטוס ברומא .כיבוש ירושליםבמפקד השהיה  יטוסטשמו של 

העבדים השבויים עד לשערי  השלל שנלקח מהמקדש בירושלים והגיע יחד עםניתן לראות בבירור את המנורה בין 

 שלאל סוברים "חז?  המקורית שהיתה במקדש מנורההמנורה בתבליט מתייחסת להאם : נשאלת השאלה. העיר

 .(ח"כ מנחות)

 .מקדש נוספיםפריטי  עם (טיטוסהאבא של )שבנה הקיסר אספסינוס " מקדש השלוםב"הוצגה לקהל המנורה 

שם אספסינוס גם את כלי הזהב ממקדש  כאן" :('ה-'ז)" היהודים תומלחמ"בספרו  יוסף בן מתתיהו מעיד

 .נעלמההמנורה לה באש ומאז מקדש השלום ע ירהלספ 012בשנת . "היהודים

את כל התלאות  המנורה שרדה :לדוגמא. השערות שונותומכאן , הסיפורים הידועים והמקובלים כאןעד 

: לבירתו החדשה ירהלספ 423בשנת  אותה שלקחהקיסר הביזנטי קונסטנטינוס והמלחמות עד לתקופתו של 

 .(איסטנבול-היום) "קונסטנטינופול"

 .02 -ה בזמן למאה דלגנו ברברים שבזזו את רומא ונטלו את המנורהשל שבטים , תיאוריות ללא ביסוס נדלג על

אותה  החזירוהטמפלרים  ,דין-צאלח א הכיבוש המוסלמי שלעם  .המנורה הגיעה לירושלים ,במסע הצלב הראשון

אותה במרתפי  טמן ואאת המנורה לאפיפיור וה העביר, פיליפ הרביעי מלך צרפת ,04במאה רק  .לאירופה

 . שם היום נמצאת שהיא לתיאוריה זו ומשוכנע חלק מהציבור היהודי מאמין .הוותיקן

                       . הועתקה מקשת טיטוסש בדמות המנורה עיצבו את סמל מדינת ישראלהאחים גבריאל ומקסים שמיר 

ֶאָחד ִמיִמין ַהגָֻּלה  ּוְׁשַנִים ֵזיִתים ָעֶליהָ " :('ג-'ד) ספר זכריהמהפסוק  הם הוסיפו לסמל בהשראת שני ענפי הזיתאת 

  ."ְשֹמאָלּה ְוֶאָחד ַעל

 קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                       
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 א"פתש (קורונה) קובץ הלכות לחג הפורים

 :שבת פרשת תרומה, פרשת זכורקריאת 

ר ָעָשה ְלָך ֲעָמֵלק' –בשבת שלפני חג הפורים קורא המפטיר בספר דברים  .א שלושה פסוקים )' ָזכֹור ֵאת ֲאשֶׁ

 (.ז, תרפה' סי ח"או ע"שו) יש אומרים שחיוב קריאת פרשה זו פעם בשנה היא מן התורה(. תצא-אחרונים של פרשת כי

גם השומעים יכוונו לצאת . 'זכור'בעל הקורא צריך לכוון להוציא ידי חובה את השומעים בקריאת פסוקי  .ב

 .(ק יד"ס, ב שם"מ) בקריאת הקורא

לכן נהגו הנשים לבוא , יש גם פוסקים המחייבים נשים, לדעת פוסקים רבים נשים פטורות מקריאת פרשת זכור .ג

 .(פד, יחווה דעת א) הכנסת לקריאה זולבית 

 .בבית הכנסת לפני תפילת מנחה 03:31תתקיים בשבת בשעה ' זכור'קריאה נוספת של פרשת  .ד

ללא , יקרא מתוך חומש בביתו, יכול להגיע לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור ינואאו ש מי שנמצא בבידוד. ה

יכוון לצאת ידי חובה בקריאת התורה בפורים , ביום הפוריםאם יכול להגיע לבית הכנסת . את פסוקי זכור ,ברכות

 .(ק טז"ב שם ס"ובמ', תרפה ז' ח סי"ע או"שו)' ויבא עמלק' –

 :ג באדר"י, יום חמישי, תענית אסתר

מנהג ישראל הוא להתענות ביום מלחמה כדי . ג באדר יום המלחמה בשונאי ישראל"היה יום י, בשנת הנס .א

. נהגו להתענות בכל שנה ביום זה, זכר לתענית שהתענו היהודים בשנה ההיא. שמים לבקש עזרה ולעורר רחמי

ק "ב שם ס"ב ובמ, תרפו' ח סי"ע או"שו) התענית היא גם זכר לשלושת ימי הצום שציותה אסתר על כל יהודי שושן

 (.5:10)התענית מתחילה בעלות השחר . (ב

פטורות  –חודשים ללידה  42נשים שנמצאות בתוך גם  .ברות ומיניקות פטורות מתענית זונשים מעו .ב

 .(שם) לא יתענה – (ומי שנמצא חיובי לקורונה גם ללא תסמינים) גם חולה שאין בו סכנה. (ב, תרפו' סי) מהתענית

מי שקשה לו להתענות עד לאחר קריאת . התענית מסתיימת לאחר תפילת ערבית וקריאת המגילה בליל פורים .ג

 .(ק יד"ד ובמשנה ברורה ס, תרצב' סי) משהו ולשתות לפני הקריאה המגילה יכול לטעום

 :זכר למחצית השקל

כסף זה שימש לקניית קרבנות . בזמן בית המקדש היו נותנים כל איש ואישה מחצית השקל לקופת המקדש .א

קרבנות ח ניסן יהיה אפשר להביא את "ח אדר כדי שבר"ההכרזה לציבור להביא מחצית השקל נעשתה בר. ציבור

 .(משנה מסכת שקלים פרק א) הציבור מהמגבית החדשה

 .(א, תרצד' סי) את הכסף נהגו לחלק לצרכי צדקה ותלמוד תורה. 'זכר למחצית השקל'המנהג כיום הוא לתת  .ב

נהגו לתת עבור כל אחד מבני , פעמים 3" תרומה"מכיוון שבפרשת שקלים כתובה המילה  -מנהג האשכנזים  .ג

מנהג (. ₪ 9נפשות תתן  6משפחה בת  –למשל )של המטבע המקובלת במדינה  צאי שקליםשלושה ח הבית

בערך ₪  46כיום סכום זה שווה ל . לתת עבור כל אחד מבני הבית מחצית השקל כערך השקל שבתורה -הספרדים 

 (.₪ 056נפשות תתן  6משפחה בת  –למשל )

 .(א, תרצד' סי) של תענית אסתר בתפילת המנחה' זכר למחצית השקל'נהגו לתת את כספי  .ד
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ביאור , שם) אם מחלקים את כספי מחצית השקל ביום הפורים מקיימים בכך גם את מצוות מתנות לאביונים .ה

 .(ה ליתן לפחות"הלכה ד

 :ד באדר"י, יום שישי, קריאת המגילה

. בליל פורים וביום פורים –כל איש ואישה שהגיעו לגיל מצוות חייבים לשמוע את קריאת המגילה פעמיים  .א

 .מטרת הקריאה היא לפרסם את נס ההצלה הגדול לו זכינו בימים ההם בזמן הזה

. (א, תרצב' סי) 'שהחיינו', 'שעשה ניסים', 'על מקרא מגילה' –בעל הקורא מברך שלוש ברכות לפני הקריאה  .ב

מהשומעים יכוון לצאת ידי חובה  וכן כל אחד, הקורא יכוון להוציא את הציבור ידי חובה בברכות ובקריאה

 .(יד, תרצ' סי) בברכות ובקריאה של הקורא

 .(ק א"צ ס"ק א ובשעה"תרצ ס' ב סי"מ) ראוי שהשומעים יעמדו בשעה שהקורא מברך את ברכות המגילה .ג

ואם הפסיד אפילו  ,כאשר האדם משוחח הוא אינו מאזין לקריאת המגילה. אין לדבר ולשוחח באמצע הקריאה .ד

 .(ד, תרצ' סי) לא יצא ידי חובה –מילה אחת מהמגילה 

ליהודים ', 'ומרדכי יצא מלפני המלך', 'איש יהודי היה')נהגו לקרוא כולם יחד בקול את ארבעת פסוקי הגאולה  .ה

בעל הקורא יחזור על פסוקים אלו כדי שכל הציבור ישמע אותם מתוך מגילה (. 'כי מרדכי היהודי', 'היתה אורה

 .(יז, תרצ' יס) כשרה

בעל הקורא . 'עשרת'עד ' ...חמש מאות איש'ונהגו להתחיל מ. צריך לקרוא בנשימה אחת את עשרת בני המן .ו

 .(טו, תרצ' סי) ימתין עד שהציבור יקרא ואז יקרא בקול מתוך המגילה

ג ובמשנה , תרצ' סי) ואפילו איננה כשרה, יכול להשלים אותן מהמגילה המונחת לפניו, מי שהחסיר מספר מילים .ז

 .(ק ז"ברורה ס

לכן נשתדל לשמור על , אך חשוב יותר לשמוע את סיפור המגילה, מנהג הכאת המן הוא מנהג קדום וחשוב .ח

-ק נט"יז ובמשנה ברורה ס, תרצ' סי) כך שיתאפשר לשמוע את כל סיפור המגילה ברצף, המנהג בגבולות הטעם הטוב

ק "סימן תרפט ס) מצוות חינוך בהבאת ילדים קטנים לקריאת מגילהאלו דברי המשנה ברורה על קיום . (ס

שלבד שאינם שומעים אלא הם מבלבלים שגם הגדולים . נהפוך הוא, בעוונותינו הרבים, ועכשיו" :(יח

ובאמת . אינם יכולים לשמוע וכל ביאתם הוא רק להכות את המן ובזה אין האב מקיים מצות חינוך כלל

ל אב להחזיק בניו הקטנים אצלו ולהשגיח עליהם שישמעו הקריאה וכשיגיע מצד מצות חינוך צריך כ

הקורא לזכור שם המן האגגי רשאי הקטן להכותו כמנהגו אבל לא שיהיה זה עיקר הבאת הקטן לבית 

 ."המדרש

ם אין לדבר עד סיו. (יז, תרצ' סי) 'הרב את ריבנו'יברך בעל הקורא ברכת  לאחר גלילת המגילה בסוף הקריאה .ט

 .'הרב את ריבנו'הקורא את המגילה לבני ביתו ללא מנין לא יברך ברכת . ברכה זו

לא יכול להשלים , לכן מי שאחר לקריאה והחסיר כמה פסוקים, את המגילה יש לקרוא על הסדר ולא למפרע .י

 .(ו, תרצ' סי) עליו לשמוע את המגילה מהתחלה. לאחר מכן את הפסוקים שהחסיר
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מתנות לאביונים וסעודת , משלוח מנות)בקריאת היום יש לכוון גם על שאר מצוות היום ' יינושהח'בברכת  .יא

 (.פורים

אי אפשר לקיים את מצוות קריאת . ישמע קריאת מגילה מאחורי הדלת או מהחלון, מי שנמצא בבידוד. יב

 .המגילה בשמיעה ממכשירים אלקטרוניים

 :קריאת מגילה לנשים

 .ולכל הדעות אף להוציא נשים ידי חובתן, את המגילהאישה יכולה לקרוא  .א

אשר "לכן תברכנה לפני הקריאה . א נשים אינן חייבות בקריאת מגילה אלא בשמיעה בלבד"על פי פסק הרמ .ב

 .(ב, תרפט' סי) "לשמוע מגילה קידשנו במצוותיו וציוונו

יביע ) 'הרב את ריבנו'ר הקריאה ברכת לכן תברכנה לאח, עשר נשים שקוראות יחד את מגילה נחשבות כציבור .ג

 .(עג, ציץ אליעזר יג; ח נו"או', אומר ח

 :מתנות לאביונים

 .ביום הפורים שתי מתנות לשני אביונים כל איש ואישה שהגיעו לגיל מצוות חייבים לתת .א

הרי זה  –וכל המוסיף . אמנם יש שחייבו לתת מתנה בשווי סעודה. גובה מינימלי למתנה הוא שווה פרוטה .ב

 .(ק ב"ס, תרצד' משנה ברורה סי) משובח

. י שליחים"יקיים את מצוות היום ע, עדת הצדקה של הקיבוץ עבור מתנות לאביוניםוכל מי שנותן מכספו לו .ג

 .נויום הפורים למשפחות נזקקות באזורהמתנות יחולקו ב

 :משלוח מנות וסעודת פורים

לאיש או אישה ביום הפורים  משלוח אחד הכולל שתי מנות ם לשלוחכל איש ואישה שהגיעו לגיל מצוות חייבי .א

מצוות משלוח מנות . תקופת הקורונה לא מאפשרת מפגשים פנים אל פנים .על מנת להרבות אהבה ושמחה בינינו

 .היא הזדמנות לחדש קשרי ידידות

כמו עוגה , ם כשני מיניםואפילו אם ברכתם דומה הם נחשבי)המשלוח צריך להכיל שני מיני מאכלים שונים  .ב

, תרצה' סי) את משלוח המנות יש לשלוח ביום ולא בלילה. בקבוק יין או משקה אחר נחשב גם הוא ְכמנה(. ובייגלה

  .(ד

ומותר לשלוח , ב חודש על אביו או אימו"נהגו שאין שולחים מנות לאֵבל בתוך י. אֵבל חייב בכל מצוות היום .ג

 .(ו, תרצו' סי) למשפחתו

 .ולא יכול לצאת מביתו יקיים מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים על ידי שליח מי שנמצא בבידוד. ד

 .(יז, ם הלכות מגילה פרק ב"רמב) כדאי וראוי להרבות יותר במתנות לאביונים ממשלוח המנות ומסעודת הפורים .ה

אמנם נהגו . 'משתה ושמחה ימי'שכך הוא לשון המגילה , סעודת הפורים שאכלּה בלילה לא יצא ידי חובתו .ו

 .(א, תרצה' סי) להרבות בסעודה גם בלילה
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הרחמן הוא 'מי ששכח יכול להוסיף בסוף ברכת המזון . 'על הניסים'יש להוסיף ( וכן בתפילה)בברכת המזון  .ז

 .(ג, תרצה' וכן סיב , תרצג' סי) לא יחזור לברך –אם שכח גם שם . '...יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו

 .בגלל כבוד השבת( 00:52) לאכול את סעודת פורים לפני חצות היום להתחיליש , שפורים חל ביום שישי, השנה .ח

מי שיודע ששתייה . זכר לנס המגילה שהתרחש כולו סביב למשתאות היין, ראוי להרבות בשתיית יין בסעודה זו .ט

 .(ה עד דלא ידע"ביאור הלכה שם ד. ב, תרצה' סי) עיט בשתייהימ –כזו תגרום לו להתנהגות שאיננה ראויה 

 !כן תהיה לנו –' ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר'

 הרב ארי סט

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

 

 !"עלים"בלעדי לריאיון 

 

 "גנבי האבוקדו" כנופיית סיפורן של שלוש הבנות שהביאו ללכידת

אנחנו בחוץ עם מסיכות מרחוק , חברתנו היקרה שחולה בקורונה, בערב שבת האחרון הלכנו לבקר את אור זיו

 . והיא בחדרה עם מסכה

 
לבושה בחולצה , ההסתכלנו ואכן ראינו דמות גדול. דיברנו ופתאום אור אמרה שהיא רואה דמות על הגדר

  .ופפת כמה פעמיםכמתרוממת מהשיח ומת, אדומה

 
, דרך אריאל סאסי עם השומר איילהם יצרו קשר . שלקחו פיקוד ,מיד הזעקנו את אבא משה ואת אבא ליאור

ארגזים עמוסים , וברכב שלל רב ,ליד הדמות חנה רכב גדול ובו אדם נוסף .רמחוץ לגדשהדמות  לעברוכיוונו אותו 

 .טיפולההמשטרה הוזעקה למקום להמשך . באבוקדו ממטעי סעד

 
ב שלקח מאתנו עדות בשביל להעמיד את הגנבים לדין כחלק מהמאבק "אותנו שוטר מג חקר בהמשך השבוע

 .פגיעה בחקלאיםה יעתהחשוב למנ

 !אין על אבוקדו סעד.. וגם ש  למדנו שכדאי לפקוח עיניים ולפעול

 

 לאור זיו והדס איי, נעמה אברהם

 

 

 נקיון בתים לפסח 

 .(בתשלום) י בחורי ישיבה"אנו מתארגנים לעזרה לוותיקים בנקיונות לפסח ע, כבכל שנה

 (.533)א אדר "מוזמנים לפנות אליי בטלפון עד כ. ההרשמה תעשה אצלי

 250-6063323עמי גולדנברג -בת
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 ישראל נטע/  נולדתי בין שני הנהרות הגדולים

ים דֹולִּ ָהרֹות ַהג ְ י ַהנ ְ נֵּ ין ש ְ ֵּ י ב   ,נֹוַלְדת ִּ

ים ֹוצִּ ֶאֶרץ ַהק  ָהרֹות, ב ְ ין ַהנ ְ ֵּ  ,ב 

ׂשֹור ָהר ָהֶאָחד ב ְ ם ַהנ ָ ֵּ ב ֶאת ָרַמת ֶנֶגב, ְוש  ָרר, הו א סֹובֵּ י ג ְ נִּ ֵּ ם ַהש   ֵּ  ,ְוש 

דֹול ם ו ָבא ַעד ַהי ָם ַהג ָ יִּ ַ ת  ־ש ְ לֹוש  ם־ש ָ יִּ ַ ת  ֹוָרל ְוחֹוֶצה ֶאת ש ְ י ַהג  ָהרֵּ ְך מֵּ  .הו א הֹולֵּ

ים בִּ ָהרֹות ַהֲחרֵּ י ַהנ ְ נֵּ ין ש ְ ֵּ י ב  ַדְלת ִּ  ,ג ָ

יר מִּ ָ ְרָקן ְוַהש   ַ ר ְוַהחֹוַח ְוַהב  ְרד ַ דֹות ַהד ַ ׂשְ  ,ב ִּ

צו י ָ ר ַהמ  ְדב ָ ִּ ְדב ָ , ְוקֹוץ ַהמ  ִּ ירְוקֹוץ ַהמ  דִּ ילֹון, ר ַהנ ָ  .ְוַהס ִּ

ים ֹוצִּ דֹות ַהק  ׂשְ י ב ִּ ָהרֹות, ָהַלְכת ִּ ין ַהנ ְ ֵּ  :ב 

יב ָאבִּ אן ב ָ ים, ְצָבאֹות עֹוָלם ָצֲעדו  כ ָ בִּ ים ַהֲחרֵּ ל ִּ לֹות ַהת ִּ ץ, ְלַמְרג ְ יִּ ק ַ ְמְלטו  ב ַ  ְונִּ

ים ֹוצִּ יַמת ַהק  אֵּ עֶֹמס ַהחֹם אֹו מֵּ ד ֶוֱאדֹום ו  , מֵּ ַ ְנָער ְוַאכ  ילֹות ש ִּ אןחֵּ יַלְנד ָצֲעדו  כ ָ  ְניו  זִּ

ֶמש  ֲהָמָמם ֶ ַהש   ֶ ים. ַעד ש  טו סִּ ְ יפ  ָקלִּ יַחת ָהאֵּ רִּ ְ יַח פ   ֲהָיְדעו  ֶאת רֵּ

ַמאי י, ב ְ צִּ ס ֲהַקי ְ ְרד ֵּ ַ יַח ַהפ  י ַעז ָה, ֶאת רֵּ ֲערֵּ ַ ש  יַח ַהי ֵּאו ש  ב ְ  ?ֶאת רֵּ

ין ַעְרב ַ  ֵּ ֶגת ַהז ו  ב  ֶ י ֻמׂש  ְלת ִּ ו ת ַהב ִּ םֲהָיְדעו  ֶאת ָהַרכ  ָהרֹות, יִּ ין ַהנ ְ ֵּ  ,ב 

ְקֶצֶרת ה ַהנ ִּ ָ ט  יַח ַהחִּ ם ֶאת ְמנֹוָעיו, ְורֵּ דֹומֵּ ְין ַהמ ְ ַ ֹוְמב  יַח ַהק   ְורֵּ

ל ַ ם ֶאת ַהט  ֵּ ְיָלה נֹוש  ַ ל  ְיָלה ב ַ ַ ל  ש  ב ַ יַח ַהק ַ  .ְורֵּ

ים דֹולִּ ָהרֹות ַהג ְ י ַהנ ְ נֵּ ין ש ְ ֵּ י ב   :נֹוַלְדת ִּ

ָרר ָנה , ַהג ְ ָ ש   ְגַרע מִּ ְך ְונִּ ָנהַההֹולֵּ ָבה, ְלש ָ אֵּ ש ְ ַ ָבה ַלמ  אֵּ ש ְ ַ מ   ,מִּ

ׂשֹור ׂשֹור: ְוַהב ְ יֶבר ַהב ְ י רִּ ה ָמְייטִּ דֹול, ד ֶ ר ַאל ַהי ָם ַהג ָ ב ָ ש ְ ָהר ַהנ ִּ  ְנַהר, ַהנ ָ

הֹוָרתוֹ  ְגָזל מֵּ יק ַהנ ִּ י ֹוֶקן ָהַעת ִּ ן, ֲהמִּ י כֵּ ִּ ן ְוַאף ַעל פ  י כֵּ ִּ  .ְוַאף ַעל פ 

ָהרֹות ין ַהנ ְ ֵּ י ב  ַדְלת ִּ יָרה, ג ָ מִּ ְ י ַהש   לֵּ ְגד ְ ְך מִּ ם. ְלאֹורֵּ ְצַריִּ י מִּ יכֵּ  ְנסִּ

י ַהנ ַַחל ֲחלו קֵּ בו ל ב ַ נו  ֶאת ַהג ְ ְ מ  ַרר: סִּ דֹול ג ְ ָהר ַהג ָ אן ַלנ ָ כ ָ ָהר, מִּ אן ַלנ ָ כ ָ  ו מִּ

ׂשֹור דֹול ב ְ ים, ַהג ָ אן ְלָהרִּ כ ָ אן ַלי ָם ו מִּ כ ָ  .ו מִּ
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ירֹון עֹוף ֲאוִּ מ ְ ים מִּ ָבעִּ ם ָהְלכו  ו ָבאו  ַהצ ְ ַמיִּ ָ ְך ֶאת ַהש   מֹות ַהחֹורֵּ ְצלֵּ ַ ם. ַהמ  ָ ת  עִּ  .ב ְ

ֶלא ַהז ֶה ֶ יד ַהפ  מִּ ָ ם: ת  ָ ת  עִּ ה. ב ְ או ת ְיֻרק ָ ָ ת  ש ְ ֹות הִּ ק  ש  ד ַ ֶ ים ְוש  ים ְוקֹוצִּ ים ְוקֹוצִּ  קֹוצִּ

אֹות ָהֲאָדָמה ְגָרע ָהאֵּ . ְמלֹוא רֵּ סו ָתה  ְועָֹנָתה  לֹא יִּ ָרה  כ ְ אֵּ ס ָהֲאהו ָבה, לש ְ ֵּ  ,ַאְדַמת ַהל 

ָהרֹות י ַהנ ְ נֵּ ין ש ְ ֵּ ים. ב  סו ָתה  קֹוצִּ ים. כ ְ ָרה  . עֹוָנָתה  קֹוצִּ אֵּ ֹות —ש ְ ת  ַ פ  ן ְוַאש ְ  .ֲעַנן ָעש ָ

ים דֹולִּ ָהרֹות ַהג ְ י ַהנ ְ נֵּ ין ש ְ ֵּ י ב  ַדְלת ִּ ים, ג ָ ֹוצִּ ֶאֶרץ ַהק  ם ָהֶאָחד. ב ְ ֵּ  ְוש 

ָרַמת ְך מֵּ ׂשֹור הו א ַההֹולֵּ ר ֶאל ַהי ָם, ֶנֶגב ב ְ ב ָ ש ְ ָרר ַהנ ִּ י ג ְ נִּ ֵּ ם ַהש   ֵּ  .ְוש 

                                                                       .בהוצאת הקיבוץ המאוחד בימים אלושיצא  "האלכסון של אמש"מתוך הספר 

 (הוא חבר בארי ,חתן פרס יהודה עמיחי לשירה –המשורר ישראל נטע )

 הבית" ניחוח"בשל  ,הנזי –הביא לדפוס 

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

 'ב' חידות א – זכור-תרומהפרשת 

ה "בני ישראל מצווים לבנות משכן בו ישרה הקב. 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'הפרשה פותחת בציווי המיוחד 

ארון : מחומרי הגלם ועד התכנון המדויק של כל כלי וכלי. התורה מפרטת את תכנית הבניה כולה. את שכינתו

נקרא בספר תורה שני את , חג הפורים שבת שלפני, השבת . מנורת הזהב ומזבח העולה, שולחן לחם הפנים, הברית

עם של , עם ישראל. החובה לזכור את מה שעשו עמלק לעם ישראל מייד לאחר היציאה ממצרים. 'זכור'פרשת 

אלא שעמלק מחליט , זכאי לקבלת פנים נעימה מכל אומות העולם, עבדים שיצא לחירות לאחר מאות שנות עבדות

 ?פרשת זכור בשבת שלפני פוריםהאם תדעו מדוע קוראים את . להילחם בו

 הרב ארי

ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר " –השלימו : לפרשת זכור – ל צמר צבוע באדום – א תִּ
ם  ָשָמיִּ ת הַּ חַּ תַּ  "_____     _______ֲעָמֵלק מִּ

 עשויה כולה זהב טהור – מ כינוי למוטות בהם נשאו את כלי המשכן – ב

 מזבח העולה מצופה בה – נ (נמצא על שולחן השבת: רמז)מעטר את מנורת הזהב  – ג

בפרשה הוא מכלי . היום הוא כלי בישול – ס שם פגע עמלק בבני ישראל : לפרשת זכור – ד
 (?למה הוא משמש במשכן)המזבח 

 השולחן והמזבח, מהם עשו את הארון – ע חסרי כח, כינוי לחלשים: לפרשת זכור – ה

ְקָדׁש  ______: "השלימו – ו י מִּ  כך נקראים קישוטי המנורה – פ "ְבתֹוָכם ______לִּ

 (פרק כה פסוק יב, למשל)בלשון התורה , צד – צ בו מצופה הארון מבפנים ומבחוץ – ז

פרק כו )מספר קרסי הזהב שחיברו את יריעות המשכן  – ח
 (פסוק ו

, פרק כה)התבנית שבה אפו את לחם הפנים  – ק
 (פסוק כט

לאדם רק . לשולחן לחם הפנים יש ארבע כאלה – ר בהם הוכנסו המוטות כדי לשאת את כלי המקדש – ט
 .שתיים

 עליו מונח לחם הפנים – ש מערב – י

חיה מיוחדת שהעור שלה שימש כיסוי למשכן  – ת שנמצא במקדש על ארון הברית' ירק גינה' – כ
 (פרק כו פסוק יד)
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 א"פפורים תשלקראת  –מתנות לאביונים 

 םש    שאין, לרעיו מנות ובשלוח בסעודתו מלהרבות אביונים במתנות להרבות לאדם מוטב"

 לב שהמשמח, וגרים ואלמנות ויתומים עניים לב לשמח אלא ומפוארה גדולה שמחה

ֲחיֹות' (ז"נ ישעיהו) שנאמר לשכינה דומה האלו מלליםוהא ָפִלים רּוח   ְלה  ֲחיֹות ש ְ  ֵלב ּוְלה 

ִאים  (יז, הלכות מגילה ב, ם"רמב" ) 'ִנְדּכָ

מעגל מחוסרי העבודה התרחב . משמעות מיוחדת' מתנות לאביונים'מקבלת מצוות , בצל משבר הקורונה, השנה

' מתנות לאביונים'ט נתאגד יחד ונקיים את מצוות "לקראת חג הפורים הבעל. ורבים מבקשים תמיכה וסיוע כלכלי

ל "כך דייקו חז)עיקרה של מצווה הוא לתת שתי מתנות לשני אביונים ביום הפורים . בקהילתנו בצורה הראויה

נֹות... ':כב, מלשון הפסוק במגילת אסתר ט ֶאְביֹוִנים ּוַמתָּ על מנת שיוכלו ( 'ניםאביו'וכן , בלשון רבים –' מתנות'. 'לָּ

 . כהלכתה ושמחת החג ולקיים את מצוות סעודת הפורים, הנות ולשמוח בחגיגם הם ל

נתחיל לאסוף , לכן. את ייעודו לא מימש –ומחולק לנזקקים לאחר החג , כסף הניתן בקופת הצדקה בחג הפורים

, בכסף שייאסף נקנה מוצרי מזון שונים. לפני פורים, יהיה בידינו בצורה מרוכזתשעל מנת , את הכסף בהקדם

ולא , כך נוכל להרגיש שותפים מלאים בעשיית המצווה עצמה. כסלי מזון ,השנה עם ילדי החטיבה, ונארוז אותם 

ת בשיתוף עם מחלק את סלי המזון נחלק למשפחות נזקקות ביום הפורים עצמו. להסתפק רק במתן הכסף

 .איש ואישה אשר ידבנו ליבםהרווחה במועצה וכל 

 
מתנות לאביונים י מצוות "ע. להרחיב את עשיית החסד זו הזדמנות טובה. הנוכחי מצומצם בפעילויותחג פורים 

 –ה תתעצם השמחה גם אצלנו "ובעז, יורחבו מעגלי שמחת החג הקהילתיים וישפיעו על מעגלים רחבים יותר

ן": (טז, יח) במשלי המלך כדברי שלמה, הנותנים ם ַמתָּ   ".לוֹ  ַיְרִחיב - ָאדָּ

 
 ?אז מה לעשות

 .כסף מזומן ניתן להעביר לידי הרב ארי או להפקיד בקופת הבית בחשבון ועדת צדקה - מזומן .1

, ולכתוב עליו את שמכם פתק ירוקלבחור ', פתקי התקציב'של ' שובך'לגשת לאפשר  - העברה בתקציב .2

עבור מתנות 'יש לציין על הפתק הירוק )מספר התקציב שלכם והסכום שאתם מעוניינים לתרום 

 . ולשלשל את הפתק לתיבה שליד לוח המודעות ('לאביונים

נוסיף  ואת הכסף שיישאר מתרומותיכם, במהלך חג הפוריםאת סכומי הכסף שייאספו בקופה שבבית הכנסת 

 .לקו לקראת חג הפסחלתרומות שיחו

 ( מרחבת הקייטרינג 0099שישי ב )נהגות ונהגים שמעוניינים לזכות במצוות החלוקה ביום הפורים 

 .מוזמנים לפנות לרב ארי

 

 ועדת צדקה והרב ארי     

 

 לניר ואפרת לייכטר 

 יעל חנהמזל טוב להולדת הבת 

 למתוקה ואיציק ולכל המשפחה

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 גיוס המונים בצהלי – מתגייסות להמשיך את הדרך

 01 -ינת השנה את שנת המצי ,של מרכז יעקב הרצוג והקיבוץ הדתי מייסודם, ל"ש תמר אריאל ז"מכינת צהלי ע

  .ווסדהילה

, נח חיות וצוות מופלא שעבד ביצירתיות ובאומץ ,ביחד עם מיכל נגןש, ביוזמתה של גילי זיון חברתנוצהלי הוקמה 

  .לתנועה המשנה את פניה של הציונות הדתית והחברה הישראלית, של פורצות דרךהפכו את צהלי מקבוצה קטנה 

ומצד , עיקר היום הוא לימוד תורה ,בדומה לעולם המדרשות, מצד אחד: צהלי היא מכינה מיוחדת בנוף המכינות

בדומה לעולם המכינות  –ניהול עצמי והיכרות עם חברה הישראלית , על חיי קבוצה מאודשני יש דגש גדול 

, מדרשה בצהלי –מדרשת רוני  ,פועלות בקיבוץ עין צורים( צהר והלל)שתי הקבוצות של המכינה . הכלליות

 .חניכות 011-ביחד יש לנו השנה כ. נמצאת במשואות יצחק

מועמדות מצאנו את עצמנו נאלצות לדחות עשרות . הוצפנו בפניותב "לקראת תשפ, בגיוסים של המחזור הבא

להירשם למיונים ממש בתחילת וזאת גם אחרי שסגרנו את האפשרות , מצוינות שפשוט לא היה לנו מקום עבורן

  .כאב לב גדול במיוחד היה להשיב תשובות שליליות לאחיות של בוגרות יקרות שלנו. תקופת הגיוסים

. אבל אנחנו גם מזהות מגמה שאינה תלויה רק במצב הנוכחי, לקורונה גם ה בוודאי קשורהביקוש העצום השנ

יותר ויותר בתי ספר שבעבר הס היה מלהזכיר . זאת עובדה. ל"יותר ויותר צעירות דתיות מחליטות להתגייס לצה

כנה השל שנת ה פונים אלינו בבקשה להגיע אליהם כדי להסביר לתלמידות את החשיבות, שם את אפשרות הגיוס

גם מאות  .יהיכלוסה הזו חודרת אט אט לעוד שכבות באוההבנ. ולקיומה של מעטפת מלווה בשירות ,לפני הצבא

הגיוון  .נושאות את הרוח של צהלי ובזכותן מגיעים אלינו עוד ועוד מועמדות ! ובנות סעד בתוכן, הבוגרות שלנו

 שתמיד משמחות אותנו, גם צעירות מהקיבוצים הדתייםוכולל כמובן , חברתי בצהלי הולך ומתרחב מדי שנהה

  . בצהלי בעין צורים והלוואי ויכולנו לפתוח את דלתותינו לעוד צעירות, וכנראה שמשהו טוב קורה פה .בבואן

, לא בכדי לפני שבועיים זכתה הרבנית מיכל נגן. היחס לחיילות הדתיות משתנה בתוך הצבא ומחוצה לו, במקביל

 .'מקור ראשון'המשפיעים של הציונות הדתית של העיתון  11להימנות בקרב , ראש המכינה

כדי שלכמה , צהלי חייבת להתרחב. יש לנו משימהשו ,אנחנו בצהלי הבנו שאין לנו אפשרות לנוח על זרי הדפנה

בכך אז התחלנו . כמו זו שיש לנו להציע(  יש גאוות יחידה, כן)מעולה סגרת אפשרות למשיותר צעירות תהיה 

גם במחיר של קליטת חניכות ללא )עד קצה גבול היכולת  שנה הבאההשל  בוצותקלקחנו על עצמנו להרחיב את הש

את הקבוצה ולבנות להתחיל לתכנן אבל בעיקר  - ( כדי שהליווי האישי לא ייפגענוסף והוספת כח אדם  ,תקן

 .ולצורך כך נצטרך משאבים נוספים .של צהלי הרביעית

  .12-1121, י באדר-שיתקיים בתאריכים ט, צאת לקמפיין גיוס המוניםהחלטנו ל, לכן

 .זוקה של צהליבחי סעדאנשי , לשותפות שלכם מאוד נודה מאוד

או עקבו  ונשלח לכם לינק לתרומה 110-1022200אפשר לפנות לטלפון  .כל תרומה תתקבל באהבה ובהערכה רבה

מומלץ לצפות גם בסרטון )ושם יופיע דף הקמפיין  "ל"ש תמר אריאל ז"צהלי ע" אחרי הדף שלנו בפייסבוק

 .111-1022210וכן גם לשלוח לי מסרון  (שרה)או בדף הפייסבוק האישי שלי , (שהכנו

 ,תודה ושבת שלום

 וצוות צהלי, לית מרכז הרצוג"מנכ, שרה עברון
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 ומתנות לאביונים, איש לרעהו – משלוח מנות קהילתי

 ,שלום לקהילת סעד

 
אנו מציעים השנה , תנו כבר כמעט שנהובעקבות מגיפה הקורונה הנמצאת א, לקראת פורים הממשמש ובא

 .(דבש ופטריות ,פופקורן, חומוס, שמן זית)משלנו  עם תוצרת מקומית "משלוח מנות קהילתי"

  

תן משלוח אחד יהיא תקבל משלוח אחד ות .₪ 111ייגבה ממנה , להשתתף במיזם מעוניינתכל משפחה שתהיה 

 .למשפחה אחרת בקהילה

 

חלק                 , יגבה לשנייםינחלק את הסכום ש, "מתנות לאביונים"ו "איש לרעהו"שנקיים את מצוות על מנת 

             נעביר" מתנות לאביונים"יתרם ליהכסף שאת  ."מתנות לאביונים"ל למשלוחי המנות בקיבוץ והשאר יופנה

 .מ לקדם את המפעל החשוב הזה"ע" חסד אמיתי"ל

 

 :במשלוח שכזה הם יתרונותה

 .חסדהוכך נשתתף כולנו במפעל  "חסד אמיתי"לסכום שיוגדר מראש  יועבר, לאחר חלוקת המשלוחים. 1

 .י המקבלמשלוח המנות יהיה מכובד ואחיד ללא הבדל מי השולח ומ. 2

 .נצמצם את חגיגות הממתקים. 3

 .חלוקת המשלוחים ובעשיית המצווהאריזת ושיתוף הנוער ב. 4

 

אותו היא תעביר למשפחה שקיבלה בפתק משלוח מנות אחד לכל משפחה יימסר  במהלך יום תענית אסתר

 (.פ הגרלה"ע)המצורף 

 
 .איכותייםעם מוצרים , נקבל משלוח אחד, במקום משלוחי מנות רבים

 

 :כמה הבהרות

 .כדי שנוכל להתארגן בזמן , 22.2.21, אדרב' י, ליום שניעד תהיה הצטרפות למיזם ה. 1

חייב כל אדם לשלוח משלוח אחד עם שני מיני מאכל , חוץ מהמשלוח הזה שיכול לחסוך ולהקל, למען הסר ספק. 2

 .או משקה

 
 .אליי לפנות ניתן -בכל שאלה נוספת 

 רננה יערי

 1327871331 

 

 לחגית ומתניה גולן

ולכל המשפחה, ללאה ומשה גולן  

 רוז למשפחה-מזל טוב עם הצטרפותה של ליילה

 ב"בתם של עמרי ושירה גולן בארה

 


