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 דורית רידר :(0505-קווי מקוצר ,5059393050 -נייד) רניתאחות תו

 ח ו ל י מ י   ה   לך לךפרשת שבת 
 

 טלית/זמן תפילין  06:11 הדלקת נרות

6:11 'שחרית א 45:06       01.11מנחה                      

 6:16 (כ"בביה) 'שחרית ב   6:16 '                                              שחרית א   

 0:11 'רית גשח   0:11'                              שחרית ב

 8:41 ש"סוף זמן ק :'לתשומת לב מתפללי מניין ב*

 מנחה גדולה בחדר אוכל 04:80 קריאת שמע עד יש לומר 

 06:11 מנחה וערבית  

  שקיעה 06:26     01:11 02:11מנחה       

:21 ערבית 02:29 צאת השבת

 אברהם אבינו

                   :תרגום מלדינו

 שמעון לב טהור

 עת נמרוד המלך

 יצא אל השדות

 הביט אל השמים

 חזה במזלות

 אור גדול זוהר

 הופיע ברקיע

 סימן הוא לכולנו

 שאברהם הגיע

 אברהם אבינו

 יקיר ליבנו

 בו התברכנו

של ישראלהאור   

 ְיָמהָנא ַהָשמַ  ֹאתוֹ ַהחּוָצה ַוֹּיאֶמר ַהֶבטַוּיוֵֹצא "

 ּתּוַכל ִלְסֹפר ֹאָתם ּוְסֹפר ַהּכוָֹכִבים ִאם

 "ַוֹּיאֶמר לוֹ ֹּכה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך

 ('ו ה"בראשית ט)

 (8350) אפרים משה ליילין ,תחריט עץ

0910 
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 ..יוצאים לדרך חדשה

              . לדרך חדשה ,לוטנכדו שרי וכלתו , םאבר בנו תרח אבי המשפחה יחד עם יםיוצא ,(נח)בסוף הפרשה הקודמת 

בשפה " עיר" היא" ראּו"עות המילה משמ. לכיוון כנען ושמים פעמיהם "אור כשדים" הם עוזבים את מולדתם

 הכשדים בתרגום השבעים ליוונית נקראים. חיו בדרום מסופוטמיהש מיעם ממוצא ש   הם "כשדים" .השומרית

ארם "באזור הנקרא  תנמצא "אור כשדים"העיר  .ובחוכמת המזלות באסטרולוגיה שנודעו בעיסוקם "כלדיים"

 (.פרת וחידקל)בין הנהרות  :שפירושו" מסופוטמיה"בעים מופיע בתרגום הש" נהריים

כאשר שניים מהם , אתרים במרחבעים על מספר יהחוקרים מצב. שנוי במחלוקת" אור כשדים"הזיהוי הוודאי של 

באזור שפכי הנהרות הפרת והחידקל באזור כווית של  הוא הראשון .וההיסטוריוניםאולוגים ימקובלים על הארכ

באזור , לגבול הסורי קרובבדרום מזרח טורקיה  "אורפה"העיר  הוא השני ."תל אלמוקייר" במקום הנקראימינו 

 ."נחלאות"שנה לירושלים והתיישבו בשכונת  220-עלו לפני כ" האורפלים"היהודים . הכורדי

-"אור כשדים") "תל אלמוקייר"תוכנן שיבקר גם ב ,2000שנת ב ביקר בישראל 2ה  האפיפיור יוחנן פאולוסכש

 .י ממשלת עירק"אך בוטל בחשש שהביקור ינוצל לצרכים פוליטיים ע( המקראית

רכס ההרים  - "סולמה של צור"המכונה  של הארץ המובטחתלשער הצפוני  גיעאברהם ה, שהייה בחרןהלאחר 

עוסקין בניכוש "ראה את הבריות  הוא. המשתפל מהגליל העליון עד לים התיכון ובקצהו המערבי ראש הנקרה

זרעך אתן את הארץ ה ל"הקבאמר לו , אמר הלוואי יהא חלקי בארץ הזאת, בעידור בשעת העידור, בשעת הניכוש

 .(ח-בראשית רבה)"  הזאת

  .שלום כונןשקיווה ופעל ל ,ל"ז לרצח יצחק רביןשנה  22 ימלאו חשווןב ב"י, יום שישי זה

החליטו  צאצאיו של אברהם גם האם .יות לישראלוראיחוד האמילשלום בין  "הסכם אברהם" החודש נחתם

 ?לדרך חדשה סוף סוף לצאת

          קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                           
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 :ל"במלאת שלושים לפטירתה של רותי פינקלשטיין ז

דברי , על המילים הטובות, סעד על העטיפה והאכפתיות-לכל בית רצינו להודות ,בסיום השלושים לאימנו

  .בימי השבעה הקצרים נותוהמתיקה והתבשילים אשר הציפו א

  .ודאגה גדולה ועם זאת הצלחנו לקבל תחושה של קרבה ,בימי קורונהשבעה קצרה  היתהזו 

להודות , כמו כן. הליווי והביקורים, על הדאגה, זו גם הזדמנות לומר תודה על התמיכה באמא שלנו לאורך השנים

                                                                                                     .                           תודה גדולה גם לצוות המרפאה המסור. על המקום החם והנפלא שהיה עבורה בית שקמה במשך שנים רבות

בפני משימה לא פשוטה עומדים  אנו בתקופה הקרובה .הורינו בצער גדולמבעשרת החודשים האחרונים נפרדנו 

 .מנקודת האחיזה שלנו בקיבוץ סעד האהובבכאב ובעצם נפרדים  ביתנו -ם ביתשל פירוק 

 .האנשים שנותנים לנו את התחושה שקיבוץ סעד תמיד יהיה ביתנותודה לכל 

  - תודה מכולנו

 ילדי פינקלשטיין

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

 

 ִנְמֵצאנּו ִחּיּוִבִּיים

 ִנְמֵצאנּו ִחּיּוִבִּיים

 ַהְמִציֵאנּו ְסִליָחְתָך

 ָחֵננּו ַוֲעֵננּו

 ְוֶאל ְתַעֵננּו

 ַשְמֵחנּו ִכימֹות ְסָגֵרינּו

 ְכֹאֶרְך ַמֲעִניֵתנּו

 ְכֵלילֹות ְבִדידּוֵתנּו

 ּוְכלֹות כֹוֵחנּו

 סֹוף ָדָבר ַהּקֹול ִנְשָמע

 ֲעֵשה ָנא ֶשִנְהֶיה

 ְלַמַען ִמְכָתֶביָך

 ַוֲחִתימֹוֶתיָך

  ּוְנִשיקֹוֶתיָך

 ְוִחבּוֶקיָך ַהַחִמים

 ּוְנִשימֹוֵתינּו

 ָפֶניָך ְבאֹור

 ָהֵאר ְדָרֵכינּו
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  ?מי בתמונות ומה הסיפור שמאחוריהן

 . 3591 –ג "צולמה בשנת תשי" תפילת שחרית בשדה בקיבוץ סעד" :ימנית

 .3591צולמה בינואר " לימוד בחדר התרבות בקיבוץ סעד" :שמאלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ?צולמו התמונותלספר באילו נסיבות יידע לזהות את המצולמים ו, בארץ ובתפוצות" עלים"י מקוראי מ

 alim@saad.org.il : תשובות למייל עלים

 להדס ודור אש

 !מזל טוב לרגל נישואיכם 

 למלכה אש ולכל המשפחה המורחבת, לענת ואליסף

 !איחולים לשמחות ולנחת

 

 לדינה ושבתי ברודר 

 מזל טוב להולדת הבת

 לסנדי ויעקב פרידמן 

 ולכל המשפחה המורחבת

 !איחולים לשמחות ולנחת
 לערבה ומשה בן עמי ולכל המשפחה המורחבת

 הניןמזל טוב להולדת 

 בן לאדווה ותומר עוזי, נכד לשלומית ומשה עוזי 

 !איחולים לשמחות ולנחת

 

 ולכל המשפחה  לריבי וגרשון זינר

 אביהל "עב רונןלנישואי הבן  מזל טוב

  !איחולים לשמחות ולנחת

mailto:alim@saad.org.il
mailto:alim@saad.org.il
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 מזווית קצת אחרת –הכר את החבר 

 שמחה בלס -קבלו את חברנו 

נפתלי ודבורה שגרו  ילהורי בן בכור א"בבית חולים הקריה בת( 4411)ה "נולדתי בכסלו תש  ?מתי והיכן נולדת

 עברו מנתניה להרצליה ..(לעתיד)סעד  קיבוץחברי וכאשר , ושבה הרצליהל היה בין מייסדי המ"סבי ז .בהרצליה

לאחר  שנה .ל"אותו ניהל אבי ז שלנו בפרדס המשפחתי לפרנסת הקיבוץ היו חברים שעבדו ,בדרך ליישוב הקבע

 . (מלבס)תקוה -פתח 'אם המושבות'עברנו ל מכן

אבי בנה במו ידיו ובעזרת פועלים את הבית שגרנו בו . ת"עברתי בפאת שנות ילדותי  -ספר על זכרונות ילדות 

               .  שאבי בנה מתקני ספורט ולה ובה עצי פרי רבים מכל המינים וגםהיתה חצר גדלבית  ."קלישר"ברחוב 

 .מורה לספורטו ספורטאי אבי היה. ינוהערך המוביל בחי ווהמולדת היאהבת הארץ ו גדלתי בבית ציוני דתי

שגרו אז  בסעד נוישהיה מוסד ידוע בציונות הדתית וכמה מחבר "נצח ישראל" היסודי לבנים ס"למדתי בביה

 ישיבת בני עקיבאב ללמוד עברתימכן  לאחר שנה ו 'ישורון' הדתי למדתי בתיכון' בכתה ט. בפתח תקווה למדו שם

 ".נטעים" בשבטחבר הייתי  בפתח תקווה בבני עקיבא .הרב נריה הי אז ראש הישיבה .בכפר הרואהש התיכונית

היה בארות  יו יועדנואלקיבוץ וה "דרום נטעים"בגרעין ל "עשיתי בנחאת שרותי הצבאי  - ספר על הדרך לסעד

בגורלנו להקים את  עלה. תקופההמקובל באותה כ 'אחזותיה' של אחרי הטירונות יצאנו לחצי שנה. יצחק

זכרנו את קינתו של דוד על שאול . הגענו להר שומם חשוף לפגעי הטבע 4491בחורף ". מעלה גלבוע"אחזות יה

אבל ". ..רי בגלבוע אל טל ואל מטר עליכםה", בקרב מול הפלישתים שנערך על הר הגלבועיהונתן לאחר מותם ו

. תה תקופה יפה מאדיזו הי. ואנחנו בצבצנו סביב האוהלים, לנו הייתה קבלת פנים של חורף קשה ורב גשמים

זו אחת . הווירה נעימנו מחיי תרבות עשירים ומאישכבנו במארבים ונהנ, עסקנו רוב הזמן בנטיעת שתילים

. שם החלטתי שהחיים בקיבוץ מתאימים לרוחי, אחזות הגענו לבארות יצחקיההלאחר . בחיי ותהתקופות היפ

ה שהכרתי עוד 'חבר עם של הצופים הדתיים" ץמ  א  "העדפתי לעבור לקיבוץ סעד שבנגב שם היה גרעין , אולם

בפופלי ובהנהלת , באקונומיה, בסייפן, בקיבוץ עבדתי במטע. ת לסעד"הגעתי לשל 4491באפריל . יישנות נעורמ

 .חשבונות והייתי שותף בוועדות חברתיות

, הרצאות ,חזנות ,חסידיתבמיוחד ו, מוסיקה ,טיולים בארץ ובעולם ,עריכת אלבומים, צילום  - ?יש לך תחביבים

 ..שיעורים ועוד

הנות מתקופת הפנסיה יל ,ילדים נכדים ונינה :המשפחה, יקרההזוגיות עם שרה רעייתי ה ?מה גורם לך נחת

לאירוח תמיד פתוח  ביתנו ,להיות שותף בקבלת משפחות לקיבוץאני שמח  .לראות אנשים השמחים בחלקםו

 .שכובדו בעבר מחברים שמזלזלים במוסכמות חברתיותנגרם לי חוסר נחת  .ה צעירים ומבוגרים'חברלולהקשבה 

 .להיות אופטימי ולהאמין בבורא עולם, חצי הכוס המלאהלראות את  ?מה המוטו שלך בחיים

 אני מתגעגע .של פעם היצירהו הבנייה אווירתללאידיאולוגיה ו .שנפטרו תילבני משפח ?למה אתה מתגעגע 

. וגם לאווירה החברתית שהייתה אז. שם צוות גדול של חברים ולתקופה שעבדתי במטע שהיה מוצף בפירות ועבד

  .לחבק את משפחתי היקרה שלא פגשתי מזמן אני מתגעגע ,ת הקורונהבתקופ

מתפרנס , שמח, תוסס, מצליחמקווה לראות את קיבוצנו בעתיד אני  ?איך אתה רוצה לראות את סעד בעתיד

 .לקהילה מחבקת משפחות חדשות קולט, בכבוד

 יורם קימלמן: ריאיון
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 ..ולפעמים החגיגה נגמרת

לאחר השינוי  הייתהבשנים אלה סעד . קליטה. התחלתי את תפקידי כמרכזת ו, 6106בשנת , שנים 4-לפני כ

 .בנים חזרו לסעד לקליטהו משפחות נקלטו בכל שנה  4כ . כקבוץ מתחדשהדרמטי של שינוי אורחות החיים בסעד 

 .לא על כל השאלות יש לנו תשובות .וכבר הזכרתי אותן בעברלאורך התקופה נדרשנו לדילמות שעלו מהשטח 

אולי נעשה הפסקה כדי להכיל את ?  משפחות זה לא הרבה מידי 4האם ? האם אנחנו צריכים לקלוט עוד משפחות

 ?מיהו הנקלט הרצוי? האם יש הגבלה לגיל הנקלטים? המשפחות שכבר הגיעו

מהי הקליטה המיטבית לנו מבחינת , מתכננת ערים וישובים, לפני כשנתיים בדקנו עם טובי כהן ?כמה משפחות

, וםעם מספר משפחות פחות או יותר כשלנו כי להישארהמסקנה שלה הייתה שאם אנחנו רוצים  . מספר משפחות

 .  ד קבל זאת ואנחנו ממשיכים לפעול בהתאם"צוות צמ. משפחות לשנה 4-5עלינו לקלוט 

 רחב בדיון, ולפי מתווה העקרונות של סעד, בדיון רחב ומעמיק של ועדת קליטה דנו בעניין ?הו הנקלט הרצוימי

 בעינינו מרכזיים שהם שונים היבטים דייקנו, סעד של העקרונות מתווה ולפי, בעניין קליטה ועדת של ומעמיק

  .בתהליך

ראינו שהמשפחות יותר מתכנסות פנימה , בעקבות השינויים בחיי הקבוץ - שילוב הצעירים בקהילה ובהובלה"

ועלתה גם " שבילים"זאת דילמה שגם עלתה ב. או במעגלים קטנים יותר ולא תמיד תרומתם לקהילה נראית

קטנה , כלשהיאהתלבטנו האם לחייב את הנקלטים להשתלב בפעילות התנדבותית . לקראת ההתקדמות לחברות

משום שהבנו שלכל אחד יש את הקצב  ,השאלה נשארה פתוחה. שנזכה להכירם מקרוב רק כדיככל שתהיה ולו 

מי שלא נולד או גדל בקהילה , למרות פעילויות התיווך שלנואנו צריכים להבין ש. האישי שלו בהשתלבות בסעד

של תרומה " הראש"עם שינוי , במקביל. הסביבה ואת ההתנהלות בסעדאת יותר קולט לאט  ,קהילתית/ קיבוצית

יש אפשרות לעשות , והזמנה לעשיה חברתית התנדבותית, "לציבור קול קורא" שיכולה לבוא גם בעקבותלחברה 

 .אנחנו עדים לכך בצוותים ובוועדות השונות שבהם רואים צעירים הנרתמים לכך. ולהיות שותף בכל מיני דרכים

אין . משפחות רבות מעוניינות להגיע לסעד וגם משפחות של בני משק ושכונה, לשמחתנו -דור העתידעבר ודור ה

שהדור הבא כן יכיר ויוקיר , יש רצון גדול  בקרב המשפחות הוותיקות, עם זאת. צורך לפרסם את עצמנו כמו בעבר

בוקר "במפגשי . בחינה תודעתיתיש להם חשש מפני העתיד מבחינה שיתופית כלכלית וגם מ. את הנעשה בעבר

 .שילבנו גם מפגשי היכרות עם כמה מנציגי הדור הקודם, קליטה עוד הספיקה לערוך השנה עדתשו" קליטה

 !מקווה שנזכה לעשות זאת בעתיד הלא רחוק ,להמשיך בכך הייתההכוונה 

נו את מעמד הבנים שלאחר יבשנה האחרונה עדכנו את מתווה קליטת בני שכונה והשוו -קליטת בני שכונה

 .בקליטה מעונייניםשנים כתושבים בטרם יחליטו אם הם  4זכות לגור בסעד  גם לבני שכונה יש. החתונה

כלומר אפשר להתקבל , סוכם על חברות תלוית מדור, 6101בחוברת השינוי שהוחלט עליה ב  -חברות תלוית מדור

שהותאמו  ושינויים בכל מיני גלגולים באה לידי ביטויכך הפרשנות המעשית ל. בניית בית/לחברות רק עם קניית

 הצבי ארץ מהתקדמות גם כיום מושפעת מדור תלוית חברות על ההחלטה של היישום לאותו זמן ועודכנו בהתאם

 .השיוך תהליך את לקדם מרצון וגם

הרבה משפחות . כמקדמה לביתם והתקבלו לחברות ח"אש 011המשפחות שילמו , בתחילת הדרך .0

 .ית ארץ הצבייהתקדמו וקנו בתים בסעד ויש משפחות שהעדיפו לחכות לבנ
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בתקווה , שנים 3תקנון של קבלה לחברות עם שכירות למשך  תקבלההפסקנו עם הנוהל הזה ו, לאחר מכן  .6

  .יהיאופציית בנעד אז שתהיה 

תהיה בעייתית בעת קיום ,  במקום קניית בית, הבנו שקבלה לחברות עם המשך  תשלום של שכירות

 . הפסקנו לקבל לחברות כשאין דיור קבע למשפחה, השיוך ולכן

אם נמשיך למכור את  ,שיוךההובן שעלולה להיות בעיה בעת , במקביל כשהחלו לדבר על שיוך דירות .3

 .המזכירות החליטה להקפיא את המכירה, ולכן, הדירות הישנות שבתוך סעד

על שולחן המזכירות הונחה הצעת החלטה  -והקבלה לחברות לקראת התקדמות בניית ארץ הצביו זאת כל לאור

 ,על ההסכםליטה עברה עדת קו. חות המעוניינות לבנות בשכונה זולקליטת המשפשמתייחס קליטה  למתווה

תהיינה טובות  ,אני מקווה שההחלטות שתתקבלנה. הנוהלהמזכירות שוקדת על סיכום , כרגעלמזכירות והעבירה 

 .לכל מי שרוצה לבוא בשעריהגם לסעד וגם 

,  או הפרטת הביגוד עוד קודם לכן, שנה 31מאז הפרטת החשמל והמזון שבוצעו אי שם לפני כ  -שינויים שינויים

וחלק  מסוימתחלק מהשינויים מיטיבים עם קבוצה . ויים משמעותיים שמשפיעים על החבריםסעד עוברת שינ

קבוצת המקימים . השינויים גדולים יותר ואני מבינה שלוותיקים היא אף קשה 6101משנת . מרעים את תנאיהם

הוותיקים לא דאגו ולא חשבו שיום יבוא  .והבינו שכך יחיו לאורך השנים מסויםוהוותיקים הגיעה לסעד במתווה 

והמצב  קטנהעם הזמן הרוב קבע שיש לשנות עקב הקליטה ה. יקבל משמעות שונה" חבר סעד"ואולי המושג 

הרוב קבע שיש לשנות וכולם קבלו זאת בעין טובה או לפחות בהבנה שחייבים לעשות זאת . הדמוגרפי השלילי

שחלק מהקבלה , עם הזמן הבנו. ינויים של כלל החברים ואף הנקלטיםאנחנו נמצאים בעת ש, גם כעת. עבור סעד

וזאת עקב השינויים , והכלה של אי ודאותותהליך הקליטה לסעד חייב לכלול בתוכו פתיחות לשינוי ולגמישות 

 .גם תוך כדי תקופת הנקלטות של המשפחות, האחרונהשאנחנו עוברים בתקופה 

לה יאני מוסרת את המקל לה. (סוגרת קצוות אחרונים) ,מתי את תפקידיסיירשמית ! זהו - דור הולך ודור בא

 מורכבתבמקביל לתקופה ה. שכבר החלה במרץ רב וקפצה למים העמוקים עם המשימות הרבות שיש להמשיכן

. השתדלנו ללמוד ביחד את הסוגיות הקיימות ואת הדרושות טיפול בהמשך, קורונהגזרות השל ההתמודדות עם 

שמי חשב שעוד נדבר על כך בסיום הקדנציה שלי )הקבלה לחברות עם בניית ארץ הצבי  לקראתיש אתגרים רבים 

אותנו  בוץ המתחדש מביאיאורחות החיים בק .ולקראת הדיון של שינוי אורחות החיים בסעד ..(ועוד לא התחלנו

 .בוץ וזה לא פשוטילשינוי התפיסה של ק

, על שיתוף הפעולה ועל האוזן הקשבת, שאיתו עבדתי בשנתיים הראשונות לתפקידי ,אני רוצה להודות לנחום

מודה מאוד . בטיפול באתגרים שסעד מתמודדת איתםובכלל  ומאחלת בהצלחה לתומר בהמשך הליווי של הוועדה

גם רוב חברי , כמוני .בליווי ובקבלת החלטות, היו שותפים פעילים בקבלת המשפחותתמכו ו, לחברי הוועדה שליוו

  .על כך תצא הודעה נפרדת. הקדנציה שלהם והועדה תאויש מחדשלסיים את בקרוב הוועדה עומדים 

 התלבטויות ומחשבות רבות על מה שקורה בימים אלה, אני מבינה שיש בלבכם חששות, יקרות משפחות נקלטות

בשילוב הדרך הנכונה לדרך  ,נכוןעם רצון לקלוט  ,באהבה אני רוצה לומר לכם שפני סעד מופנות אליכם. בסעד

בצורה שקולה עם אחריות לכלל הקהילה הנהלת הקבוץ משתדלת לעשות זאת  גם. אותה עוברים חברי סעד

 .ולעתיד הקיבוץ

שתצליח להמשיך ולקדם  את הנהגת  מאמינה ובטוחה! לה בהצלחה רבהיאני רוצה לאחל לה, אחרונה חביבהו

 .ה"אי, עד שתגענה המשפחות לחוף מבטחים, ספינת הקליטה

 מתוקה לייכטר


