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 פרשת וירא                                   

  - המספרת על נפלאות אלישע הנביא ,ן הפרשה לההפטרהעל הקשר בי

  .(ז"ל -'א',פרק ד', מלכים ב)

 

 "לעת חיה"בפרשה ובהפטרה עולות לפנינו דמויותיהן של הנשים העקרות שנאמר להן כי 

                    שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה                            : "אחד המלאכים אומר לאברהם. תזכינה ללדת

                                                        שדאגה לשלומו ובנתה למענו ,מבשר לשונמית ואלישע הנביא.  ('י, ח"בראשית י)" אשתך

 (.ז"ט', ד', מלכים ב) "למועד הזה כעת חיה את חובקת בן" :קיר בביתה עליית

 ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלתי הייתה" :תגם התגובות לבשורה בשני המקרים דומו

 "אל תכזב בשפחתך:"והשונמית עונה לבשורת הנביא (.ב"י, ח"בראשית י)" ואדני זקן לי עדנה

 (.ז"ט', ד, ב"מל)

 (ב יששכר יעקובסוןהר ,"חזון המקרא" רעיון מתוך הספר)                                                                                  

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

  תמר איל :פרשת שבוע
 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת וירא

 טלית1זמן תפילין  52:11 הדלקת נרות

 02:00 'שחרית א 52:10 50:00מנחה            

 02:01 (כ"בביה)' שחרית ב שיעור הלכה אקטואלית

 02:10 (ס"בביה)' ית גשחר  
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 51:51 (א"בחד)' מנחה   א  02:10  'שחרית ב

 52:10 מנחה וערבית 52:11 51:10, 51:10מנחה 

 שקיעה 50:10 (עקיבא-בני)מנחה 

 10:50 ערבית 51:52 צאת השבת

 
 

 חגית קאופמן :אחות תורנית
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 מבט רציני על הצחוק

פֹּל ַאְבָרָהם ַעל ָפָניו  ְצָחקַויִּ בו ַויִּ ים ָשָנה ֵתֵלד ֹ ַויֹּאֶמר ְבלִּ ְשעִּ ם ָשָרה ֲהַבת תִּ ָוֵלד ְואִּ   – (ז"ז י"י )ַהְלֶבן ֵמָאה ָשָנה יִּ

 של שמחה שאינה שלמה ,ספקני צחוק. 

 
ְצַחק וַ  ְרָבּהָשָרה תִּ ר ְבקִּ י ָזֵקן  ֵלאמֹּ נִּ י ֶעְדָנה ַואדֹּ י ָהְיָתה לִּ –  (ב"ח י"י )ַאֲחֵרי ְבֹלתִּ

 איבדה את התקווהכבר של אישה ש ,ופנימי המבטא כאב עמוק, ציני צחוק. 

 
י א  ַותֹּאֶמר ָשָרה  ים-ְצחֹּק ָעָשה לִּ צֲ  ַהֹשֵמעַ ָכל   ֹלהִּ יַחק יִּ ֵלל ְלַאבְ  .לִּ י מִּ ים ָשָרהַותֹּאֶמר מִּ יָקה ָבנִּ י  ָרָהם ֵהינִּ י ֵבן כִּ ָיַלְדתִּ

ְזֻקָניו    – ('ז-א ו"כ)לִּ

 מאישה מופנמת ומרירה היא הופכת להיות מוחצנת . התהפך לטובה מזלהשל אישה ש, משוחרר צחוק

 .ובעלת הומור בריא

 
ית ֲאֶשר-ֶבן-ַוֵתֶרא ָשָרה ֶאת ְצרִּ   – ('טא "כ. )ְמַצֵחק ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם-ָהָגר ַהמִּ

 צחוק המוביל למעשים ותוצאות חסרי שליטה .רסןהמבטא יצריות ללא  ,זדוני צחוק. 

 

 
ֶלֶדת ְלָך ֵבן ְוָקָראָת ֶאת ְשמוֹּ -ַויֹּאֶמר א   ְשְתָך יֹּ ים ֲאָבל ָשָרה אִּ ְצָחקֹלהִּ ית  יִּ ְברִּ תוֹּ לִּ י אִּ יתִּ י ֶאת ְברִּ תִּ מֹּ עוָֹּלם ְלַזְרעוֹּ ַוֲהקִּ

 .עתידה גילוי – (ט"י). ַאֲחָריו

 
  דור העתידצחוקו של  -יצחק . 

 .אינו נושא על גבו את צלקות הדור שקדם לו ולעיתים אף אינו מודע לקיומןחדש ש דור     

-------- 

 

 .שמחת השלמות -הצחוק והשמחה השמורים לעתיד לבוא
 
 
ָמֵלא ְשחוֹּק ָאז" ָנה יִּ ינו וְלשוֵֹּננו רִּ   – ('ו ב"קכ - תהילים)" פִּ

 
 שלמה שמחה וגאולה של צחוק ,הצחוק המבורך מכולם . 

 

 יורם קימלמן
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  ל"קארו זלאה פטירתה של ל 03במלאת 

 !לחברי סעד שלום

רצינו לומר כמה אנחנו מעריכים ומוקירים את כל מה  ,לפטירה של אימא שלנו 33כשאנחנו מציינים  ,עכשיו

 .שעשיתם למעננו

ואוהל לתפילות ועד מניין החל מ ,לכל הצרכים לנו דאגתם .ו ולא עזבתם אותנו ברגעים הקשיםעמדתם לצידנ 

 . כולל עזרה בסידור הבית לאחר שהמנחמים עזבו ,מזינות ומנחמותלארוחות 

תודה לכל המנחמים הרבים שהגיעו ולכל אלו שאמרו מילה טובה ומנחמת  על השבילים ולכל אלו שבאו כדי 

 .דאגו שיושלם או השלימו מיד ,ואם היה חסר ,לראות שלא חסר כלום

שהגדיל לעשות ואירגן ערב פרידה מיוחד ומרגש מאימא במיוחד לרב ארי  ,ה מכל הלב לכולםרצינו להגיד תוד ,אז

 .שלנו לאה

 תן שלא נדע צער ושנתראה בעיקר בשמחותימי י

 יוסי הילדים החתנים הכלות הנכדים והנינה - משפחת קארו

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

 ד בשגרה ובחירום"הממ ודלת תפעול חלון

 !לתפעול מאד עדינים ,ד הם מסיביים בחומר אבל"הממ ודלתות חלונות: חשוב להפנים

 בין אם חם בחוץ או קר ,במצב סגוריש להשאיר את חלון הברזל ואת חלון הזכוכית  - בזמני חירום.                     

 !לקחת בחשבון שאין זמן להתעסק איתם בזמן צבע אדום יש

  פתיחתו המלאה כך . מ"ס 02כשהוא גלוי לעין לפחות את חלון הברזל צריך להשאיר  –בזמני רגיעה

ללא גישה , כיסתוך ב באופן מלא עלולה לגרום לנעילת הידית ולתקיעת החלון, שכולו בכיס שבקיר

מנגנון הנעילה של . בשבוע האחרון נתקלנו בבעיות מסוג זה וחילוץ החלון היה מורכב מאד. חיצונית

 .יש לתפעל אותו בעדינות וברגישות –כוכית הוא מורכב ועדין חלונות הז

 נתקלנו בשבוע ! הידית רגישה ועדינה מאד, וכבדה למרות שהדלת היא מסיבית –ד "ידית דלת הממ

טריקת הדלת אמורה להיעשות בעדינות למרות לחץ . האחרון בכמה ידיות שהתפרקו והתנתקו מהמנגנון

עלולה לתלוש  ,בעזרת הידית הכבדה של הדלת טריקה חזקה. חירוםהזמן וההתרגשות הכללית בזמן 

 .ד"להינעל על השוהים בממ - אותה ממקומה וחמור מכך

  שידיות התריסים מתנגשות בחלון הברזל והוא שובר או מעקם אותםיש לקחת החשבון  –תריסים.               

 .כך שיוצבו אנכית לתריסים ,עם הידיות לפני סגירת חלון הברזל חייבים לסגור את התריסים עד הסוף

 קיצור מטלפון נייח  –ניתן לקבל אצלי על פי תיאום מראש  והדלתות הדרכה מעשית על תפעול החלונות

 .קיצור מנייד - 5250.  3083280250 –נייד , 2308

 נזקים אנא הימנעו מלגרום להם –ד הוא מסובך ויקר "הממ ובדלת תיקון הנזקים בחלון. 

 גינזברג ה'שהלימו
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 תחת אש -נוער מתנדב 

הם מתעקשים ללוות את הקשישים . בני הנוער בקיבוץ הדתי סעד בעוטף עזה מסרבים לקחת הפוגה ולהתרחק מהקיבוץ

וכתוצאה מכך החליטו , בשנים האחרונות התמודדו תושבי עוטף עזה בסבבי לחימה רבים .ומתנדבים לכל משימה

 .לעיתות משבר, י משלהם"בני הנוער בקיבוץ הדתי סעד להתגייס כצוות צח

אחד הצוותים פועל  .מזה כשנה שהנוער בגילאי תיכון בקיבוץ עובר הכשרות שונות ומוטלות עליו משימות רבות

לוודא כי הוא נגיש ואפילו לעשות , ד"הפלדה בממ ןמסייע להם לסגור את חלו, שישיםבזמני חירום בבתי הק

 .למענם קניות על מנת שלא יאלצו להתרחק מהמרחב המוגן

כל זאת מתוך הבנה שתחושת , במרחבים המוגנים מקיימים בני הנוער הפעלות שונות לילדים שנותרו בקיבוץ

עונה , ל"צוות אחר המורכב מבני נוער הוא שותף פעיל בחמ .מצבמסייעת בהתמודדות של הילדים עם ה' יחד'ה

 .יוצא למשימות לוגיסטיות ומהווה סיוע משמעותי לצוות החירום בקיבוץ, לפניות תושבים

 

זה נוער שמלמד אותנו שיעור בלקיחת "אמר , ל הקיבוץ הדתי שליווה חלק בהכשרות בני הנוער"אמיתי פורת מזכ

חלקם מוותרים על לקיחת הפוגה ומתעקשים להישאר לסייע תחת , ו ודרשו להתגייסהם אלה שהתייצב. אחריות

 ."אש

 הביאה לפרסום חמי פיש/  7מתוך כתבה בערוץ 

 

 

 !אנחנו לא שקופים, לא

את מצבם של החברים , משקפים לצערי, (שפורסמו בעלון לפני שבועיים)דברי החריזה היפים של דליה דן 

 .הלוקה בחסר גדול באזורנו, ם להגיע למחוז חפצם באמצעות התחבורה הציבוריתהמבוגרים והוותיקים המבקשי

 
ברכב מטעם מקום העבודה או ברכבי , בקיבוצנו גרים חברים ותושבים רבים הנוסעים לעיסוקיהם ברכבם הפרטי

 .על כך בקהילנט או בווטסאפים המיועדים לטרמפיסטים נמנעים מלדווח אך, הקיבוץ

 
 . למי שאין לו רכב או שאינו נוהג עוד, בודדים מהם מציעים מקומות פנויים ברכבם

סייעו לאלו שעומדת בפניהם ברירת . יעד ומועד נסיעה, גלו התחשבות וציינו באמצעי התקשורת שלנו, אנא מכם

 .השימוש בתחבורה הציבורית המתישה באזורנו

 .בתודה

 

 רותי נוריק
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 י"צח מטהאו משולחנו של ... כשיומיים נראים כמו שבועיים

טלפון מפתיע מקיץ אותי משנתי ואריאל בעברו השני של הקו מבהיר . שהוכפל בו כי טוב, יום שלישי   55:50

 . מעבר מהיר משיגרה לחרום –" שיגרום"שיצאנו לדרך לעוד סבב של 

ל יזומה ולגבי הנחיות הביטחון החדשות המחייבות "צה הודעה ראשונה נשלחה לציבור בדבר פעילות  55:55

 .אותנו

(  כולל חברי המטה)מרבית האנשים . י מקבל הודעה בקבוצת המטה על כניסה לנוהל חירום"מטה צח  55:50

 .ואחד הלקחים הוא להתקשר לבתיהם של חברי המטה בטלפון הקווי. עדיין ישנים שנת ישרים

מקבלים את פני הבאים לתפילת שחרית ומפנים אותם  בחבורת הדף היומי עם חבריוי "חבר מטה צח  55:55

 .מקבלת את פנינו לתפילת בוקר מתוחה" ותיק ורגיל"לקומת הקרקע שתוך חמש דקות בנוהל של 

 ...קל את הכניסה לסבב נוסףלמי שצריך כוס קפה כדי לה, ן לחברכבר רותחים המים  במועדו, בסופה של התפילה

ן לטובה את שיתוף הפעולה וההיענות של הציבור לשינויים המהירים ולהבנה שההנחיות אני חייב לציי

נפגעים  5 -גם בסבב הזה קיבלנו לכך מספר הוכחות חותכות ולא בכדי הוא מסתיים ב! הביטחוניות מצילות חיים

 .בגוף למרות ירי של מאות טילים לשטח ישראל

החלט מרחיב את הדעת ומאפשר עבודה מקצועית יותר ל החדש שב"י ראשונה בחמ"ישיבת מטה צח 50:75

 . מבעבר

תוך , עדכונים לציבור ועשייה דרוכה מסביב לשעון, מכאן נכנסנו לשגרת חירום ברוכה של ישיבות של המטה

 .קבלת החלטות שונות עם לא מעט אחריות לשלום הציבור ולחוסנה של הקהילה

שים שעושים את מלאכתם בנאמנות ובמסירות תוך כדי לחצים אני חייב לציין את כל חברי המטה וותיקים וחד

אל חברי המטה הוותיקים הצטרפו . אין ספק שזה חלק משמעותי בחוסן הקהילתי שלנו. לא קלים מבית ומחוץ

וזו . יפוריבמקומו של עידן ק, י נוער"ז קום שנכנס להוביל את צחש ובוע"לזר כמנהלת ברורותי  ,"תחת אש"

 .י נוער והפעלתו"הקמת צח, ודות לעידן על לקיחת האחריותהזדמנות טובה לה

התיכוניסטים שלנו פעלו הן במשמרות . אני חייב לציין את היוזמה הברוכה הזו, עסקינן" י נוער"צח"ועם ב

במשימות מקומיות בהפעלת הילדים בחינוך החברתי ו, בהכנת אוכל לחיילים, נתוני האוכלוסייהבאיסוף , ל"בחמ

 !אין עליכם. לפי צורך

 :מספר דגשים

בזכות האל הטוב ולוחמי כיפת הברזל , וירי מכוון לעברנו" צבעים האדומים"למרות ריבוי ה. תודה לאל .א

כירה לכולנו את המרחק הקטנטן בין נס לאסון וכפי זה, האחת שהיתה. כמעט ולא היו נפילות בשטחנו

חיבור )האירוע הזה בנזק פיזי בלבד שחלק הודות לציות להנחיות גורמי הבטחון עברנו את , שכבר אמרתי

 . טרם תוקן עד שעת כתיבת שורות אלה( החשמל לבית הספר

ו במגוון הדרכים להתמודד במצבים מאופיינת קהילתנ, גם בסבב הזה כמו בכל הסבבים מאז צוק איתן .ב

 לצאת מהאיזור בשלב מוקדםוחלקן בחרו , חלק מהמשפחות עם הילדים בחרו להשאר בסעד. כאלה

 . להישאר בתמונהלכולם מאפשרים , י"הדיווחים השוטפים מצח. ולחסוך מהן חרדות ומתח מיותרים

, גם תחת אש, באחת מישיבות המטה עלתה השאלה האם המענים שניתנים לציבור שבוחר להישאר בבית .ג

ו נרצה לשמוע מהציבור בדרך זו א, אם נזכה לתקופה של שקט ,ה"בע ?והמספקים הם המענים הנכונים

 . אחרת את דעתו בעניין

סתם לבנות השירות ול, י המורחב"צחמקרב צוותי המשנה של תודה גדולה לכל מי שהתגייס לעזור  .ד

לוקחים את האחריות  אתםבזכות העובדה ש .י"תודה מיוחדת לבני הזוג של מטה צח. חברים מן השורה

להתפנות למשימה המאתגרת של הובלת ניהול החירום בקהילה רב  אנויכולים , םכהמשפחתית על כתפי

 .כקהילתנו כאן בסעד, דורית הולכת וצומחת

 י"נחום בשם מטה צח
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 מאחורי התמונהשהסיפור 

ובאילו נסיבות היא  ,מי שאר המצולמים, מי מחברנו מצולם בתמונה – פתרון לשאלת התמונה מהשבוע שעבר

 :צולמה

               .בתל אביב ,"בני עקיבא"התקבצו חברי , הכהן ויינגרטןבתמונה קבוצתית זו שצולמה בחתונתו של צבי 

 .לעמדות מפתח בציונות הדתית ובהמשך יקבעו את דרכההם טרם דמיינו שיגיעו , אז

                         .פלטיאל אייזנטל. 4. אברהם שטרן. 3. גרשון גרמן. 2. ק ערמונייצח–ראשון מימין . 1: המצולמים

   -חברנו היקר חנן פינקלשטיין. 8. הרב חיים דרוקמן. 7. יוסקה שפירא. 6. צבי הכהן ויינגרטן -החתן. 5

 .ל הקיבוץ הדתי"מזכ, לימים. בהמשך מונה לחבר ההנהלה הארצית של בני עקיבא, קומונר בסניף תל אביב

 .ל"הרב אברהם צוקרמן ז. 14. שמעון הקשר. 13. הרב צפניה דרורי. 11. אלי בלאו .9

 "(סרוגים"מתוך אתר )
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 בהנחיית חגית רפל – "סיפורי בתים"

 מזמינים אנו -עברו  בימים סעד של סיפורה את המספרים בתים -בסעד  ישנים בתים לשמר היוזמה במסגרת

 .אלו למבנים המתקשרים זיכרונותיכם את נשמע בו למפגש אתכם

 .וכדומה ארכיוני, מוזיאוני שימוש בהם נעשה היום ובבוא, ונתעד נצלם המפגש את

 בניין                   , (היום של שניה יד)הראשונה  המרפאה בניין, עמידר צריפי :הם לשמוע נרצה סיפוריהם שאת הבתים

 .סילומגדל ה, פעוטון אשל ,מרפאת השיניים, הנוער חברת ליד המשותפת המקלחת, ירוק גן

 

 11.11 ,ט בחשוון"י ,יתקיים ביום ראשון "סיפורי בתים"מפגש 

 .במועדון לחבר, 11:00-13:80שעות ין הב

 

 ...אלו שרוצים להשמיע ואלו שרוצים לשמוע -( גם מי שלא נרשם) מוזמניםכולם 

 

 תרבות וחגית רפל . ו

 

 

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

 

 

 הכושרשעות פתיחה מעודכנות של חדר 

 .ולתלות במקום בולט לשמור, מומלץ לגזור

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעות
00:00 
 מעורב מעורב  מעורב  מעורב 00:00

00:00 
10:00 

 גברים     

10:00 
11:00 

 מעורב     

11:00 
10:00 

 נשים     

10:00 
  מעורב  מעורב  מעורב 11:00

11:00 
  נשים  נשים  נשים 13:00

13:00 
  מעורב מעורב מעורב מעורב מעורב 10:00

10:00 
00:00 

  גברים מעורב גברים מעורב גברים

00:00 
  נשים נשים נשים נשים נשים 01:00

01:00 
00:00 

 גברים  גברים 
 

  


