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   ה ח ו ל   י מ י     שרה-שבת פרשת חיי

 טלית/זמן תפילין  32:21 הדלקת נרות

 //:2/ 'שחרית א 32:11 //:31מנחה            

 2:11/ (כ"בביה)' שחרית ב  

 //:0/ (כ"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 2:11/ 'שחרית א

 //:31 (א"בחד)' מנחה   א  /0:1/  'שחרית ב

 /32:1 מנחה וערבית 32:31 /31:1, /32:1מנחה    

 שקיעה    

 /3:/2 ערבית 33:31 צאת השבת

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

 יצחק ורבקה

 ישי ריבו: מילים ולחן

 עמד העבד בתפילה

 ,כיוון ליבו כלפי מעלה

 וכך ביקש בבכי עשה נא חסד עמדי

 ואמצא אישה לבן אדוִני

 ..טרם כילה לדבר

 טרם כילה להרהר..

 והנה רבקה

 מורידה כדה

 ..אותו משקה ותמהר

 ומאז ועד היום..

 ארבעים יום

 טרם יצירת הוולד

 ״יוצאת בת קול ללא קול במחול״

 ומכריזה על זיווגם

 ל אדם ואדםשל כ

 כעין אברהם ושרה

 ..כעין יצחק ורבקה

 .ראש חודש כסלו יהיה ביום שלישי –שבת מברכין 

 .ים אב הרחמיםאין אומר

 .חלקים 6 ו דקות 7,  61  שעה ראשון המולד יהיה ביום

 (לוח ארץ ישראל הרב טוקצינסקי) 

את ה ֹיצֵּ ר ְוִהנֵּה ִרְבקָּ  ..הּוא ֶטֶרם ִכלָּה ְלַדבֵּ

ּה ַעל  ר ַוֹתֶרד ַכדָּ ה ֲאֹדִני ַוְתַמהֵּ הּו ַוֹתאֶמר ְשתֵּ ּה ַוַתְשקֵּ דָּ  יָּ

 (ח"י -ו "ט ד"בראשית כ)
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 בקצרה על חיי שרה

ה" :פרשתנו נפתחת בפסוק רָׂ י שָׂ י ַחיֵּ ים ְשנֵּ נִּ נָׂה ְוֶשַבע שָׂ ים שָׂ נָׂה ְוֶעְשרִּ ָאה שָׂ ה מֵּ רָׂ י שָׂ ְהיּו ַחיֵּ המקום וזהו  ('ג א"כ)" ַויִּ

 . מופיע גיל הפטירה של נשיםבו  היחיד במקרא

י  גֵּר" :ואומר אשתו לקבור בה את כדילרכישת מערת המכפלה  ,קרקעבעלי ה ,חת-אברהם פונה לבני ב ָאֹנכִּ ְותוֹשָׂ

ֶכם מָׂ , למרות זאת. ורהללא תמ את החלקהמוכנים לתת לו ו "לוהים-נשיא א"מכנים אותו  בעוד הם ('ד) .."עִּ

תעקש מו נפגש עם עפרון החיתי הוא. מחליט לוותר על טובת ההנאה מעצם היותו איש חשוב ומפורסם אברהם

 .שקל כסף עובר לסוחר 044תמורת  ,בארץ המובטחתן הראשונה "עסקת הנדל בצע אתל

נשים הערכה לאבכבוד וב אלא מתייחס, ואינו מנצל את מעמדו בקרב המוכרים 'אדון הארץ'מתנהל כ אינואברהם 

יצחק וישמעאל קוברים את  - כאשר בניו, בסוף הפרשה. "אחוזת קבר"החיים במקום בו הוא מתכנן לרכוש 

ה ֶעְפֹרן ֶבן"..: ממשיך לקבל מקום של כבוד, שמו של עפרון שהחזיק בחלקה קודם ,פלהבמערת המכ אביהם  ְשדֵּ

י תִּ  .ואינו נמחק מהרשומות ('ה ט"כ).."ֹצַחר ַהחִּ

והן עשויות שיש יפה .."על קברי האבות ומוסיף מצבות השראה במערת המכפלה את מעיד  יוסף בן מתתיהו

 .(קדמוניות היהודים) "לכבוד ולתפארת

את אסר ו שנחשבת מקום קדוש למוסלמים מערת המכפלהשימר את ( 7221)ברס בי הסולטן ,בתקופה הממלוכית

מול . כצעד משפיל ,עד למדרגה השביעיתלהתקרב מחוץ לבניין  ליהודים הותר. ה לבני דתות אחרותכניסה

 .שם הם כיוונו תפילתםב שנפער פנימה בין האבנים ולנק קייםהמדרגה 

יסת והשומרים התירו כנ את השיקול למי מותר להיכנס למערה תאוות הבצע הכריעה ,דט הבריטיבתקופת המנ

 .שילינג לאדם 3תמורת  - לא מוסלמים שהתלבשו כערבים

בין תפילה התיאום ימי  והחל רת המכפלה מההשפלה בת מאות השניםשוחררה מע לאחר מלחמת ששת הימים

 . מוסלמיםליהודים ה

 קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן               

 
 חודש כסלו

 
 .."אלה אזכרה"

 (ע"תש)                                                                  ל                           "פטירתו של חברנו חיים רבלין זיום  –כסלו ב' י      

 (ג"תשע)                                                             ל                       "ו יהודה שלמון זיום פטירתו של חברנ –כסלו ב' י      

 (מ"תש)                                    אמם של אדו פולק ויוכבד ברזלי  ,ל"אסתר פולק ז-יום פטירתה של אמה –כסלו בג "י     

 (ב"תשע)                                                         ל                       "פטירתה של חברתנו נחמה פולק זיום        -כסלובג "י    

 (מ"שת)       (                                                                          אמא ראלי)ל "יום פטירתה של גיטה סימון ז -ז בכסלו"ט     

 (ג"תשע)                                                                                     ל "יום פטירתו של חברנו אליעזר נהיר ז –כסלו בה "כ      

 (ג"תשכ)                                                         ל"ז (טיבי)יצחק גוטמן –יום פטירתו של חברנו יעקב    –כסלו בח "כ    

 (ט"תשע)                ל                                                                       "פטירתו של חברנו אייזיק הוך ז יום   –בכסלו ח "כ     
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 [.1.91..91] ט"ז בחשון תרצ"ט –ליל הבדולח מ זכרונותיי

 החלונות שלוראינו את  הלכתי עם אמי לבית הכנסת, 3333-ב הראשונה לאחר שהיטלר עלה לשלטון בשבת

  ."הכניסה אסורה -  "JUDEN :בגדול נכתב עליהם החנויות של היהודים שבורים

לא היתה תקופה שלפני ליל הבדולח ההנהגה הנאצית ב .גזרו עוד ועוד גזירות על היהודים במשך חמש שנים

חיי  והקשו על ,גזירות כלכליות שהלכו והחריפו הם גזרו. מהקצב האיטי של הגירת היהודים מגרמניהמרוצה 

 .היהודים

 
 שגרירות הגרמניתה פקיד -ראט-ארנסט פוםב 31גרמני בן -צעיר יהודי הרשל גרינשפןירה  3331נובמבר ב עהבשב

 .יני פוליןיהודים נת 30,111יחד עם  ,משפחתו הוגלתה לפוליןעשה זאת כי הוא כתב ש הואמכתב ב .בפאריס

  .אחד מאנשי השגרירות את הרגבפועל ו, עצמולהתנקש בשגריר  למעשה הוא תכנן

וכך  ,אצל משפחה שאבי המשפחה כבר גורש באאבל הוא התח ,קיבל באותה העת צו גירוש[ שהיה רב בברלין]אבי 

להתנקם ביהודים ולפגוע בדברים הקדושים ,ןלמראית עי, מההתנקשות התחילה התארגנות עממיתכתוצאה  .ניצל

 .גבלס ואחרים, היטלר :פעילי המפלגה הנאצית של וקבלו עידודכמובן הפוגרומים היו יזומים . והחשובים להם

 
בראשי הפטישים והכלים הכבדים שהרסו את בית  יםמהדהד ועדיין ,היטב אני זוכרת הרס בתי הכנסתאת 

קרע ו תפרעספרי התורה נזרקו לרחובות ושם ההמון ה .שהיה בית כנסת של הרפורמים ,הכנסת הגדול בברלין

  .שאר ספרי קודש את אותם רקד עליהם ושרף אותם וכן

 .עוד תקופה קצרה להתפלל שםהמשכנו . רףלא נש" ישראל עדת"היה צמוד לבית הספר כנסת שלנו שהבית 

רבות מהן נלקחו או גורשו לפולין . ורוב הבנות כבר לא היו ,גדול הלכתי לבית הספרלמחרת שריפת בית הכנסת ה

 .למשרדי הדואר של השלטון הנאצי והפכו כנסת הוחרמו על ידי השלטוןהספר יחד עם בית הבית  .למחנותו

 
שם נאלצו ] .מגרמניה נוספים יחד עם רבנים ,על פי הזמנת מלכת הולנד ,התחילו בהכנות לעבור להולנד יהורי

 . לארץ ישראל ואני התחלתי בהכנות לעלייה ..[אך זה סיפור בפני עצמו, שנים בתקופת המלחמה במשךלהסתתר 

 
מיד לאחר . עד היסודשנחרבו תי את הרס בתי הכנסת יוגם שם רא ,קפורטנתי אצל דודתי בפריאת היזבתקופה ה

תי הרבה יושם גם רא ,אצל סבא וסבתא שליסינגן יק אדבעליתי ארצה בשעד  עברתי לגור ,יצאו להולנד ישהורי

 .שם היה סבי הרבשכולל בית הכנסת הגדול  ,בתי כנסת שרופים ומנותצים

 
 .השואה ורצח היהודים תחילתכ (התאריך הלועזיפ "שחל השבוע ע" )ליל הבדולח"יש לראות את  ,למעשה

 יוכבד גולד
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 'ב-'חידות א – פרשת חיי שרה

קבורת שרה במערת המכפלה ושליחת עבד אברהם לארם נהריים כדי : שני נושאים מרכזיים בפרשת השבוע

 . הפרשה נחתמת בתיאור ילדיו הנוספים של אברהם שנולדו לו מקטורה וצאצאיו מישמעאל. למצוא אישה ליצחק

החידות המצורפות יכולות לעזור לחזרה וסיכום על פרשת השבוע או דרך נחמדה ללמוד עם הילדים את פרשת 

 . השבוע

תוך הכתוב בקשו פתרונות מ. בחומש את התשובותתנו להם לחפש . ב"כל תשובה מתחילה באחת מאותיות ה א

 !בהצלחה רבה(. ולא רק בעל פה)

 הרב ארי

 

 

 

 מחירה של מערת המכפלה – א
 

 אחיה של רבקה – ל
 

 יושבי העיר חברון – ב
 

 מרכזי בחברוןחשוב ומקום  – מ
 

 הסבא של רבקה – נ אותם השקתה רבקה על עין המים –ג 
 

 בנו השישי של ישמעאל – ד
 

 מילה שמתארת את גבול מערת המכפלה – ס
 

ָבָבה_______ ֲאֹחֵתנּו ַאתְּ : השלימו –ה  ֵפי רְּ ַאלְּ  לְּ
 

 שלוחו של אברהם לארם נהריים – ע
 

 המילה שפותחת את הפרשה –ו 
 

ָאֹנִכי : השלימו – פ  ַהַבִית_ _____ָלָמה ַתֲעֹמד ַבחּוץ וְּ
 

 בא בימים – ז
 

 משמש את רבקה לכיסוי הפנים – צ
 

 עיר קבורתה של שרה – ח
 

 אשתו השלישית של אברהם – ק
 

 רבקה לשתיאור  – ט
 

 כלתו של יצחק – ר
 

 731נפטר בגיל  – י
 

 התגובה הראשונה של רבקה לעבד – ש
 

 מהמתנות שקבלה רבקה מהעבד – כ
 

 מאכל הגמלים – ת
 

 לנריה לנדאו

 פ"מברכות לרגל סיום קורס 

 וכניסתך לתפקיד בגדוד בצנחנים 

 ! עמך' עלה והצלח ויהי ה

 ש וקהילת סעד"צוות חומ

 ל ילצאלה אי

 מזל טוב לבת המצווה

 ה דביר 'לשושנה ואהרל, לתמר וליאור

 ולכל המשפחה המורחבת

 !איחולים לשמחות ולנחת

 



 /12/11/2 א"פתשהבחשוון"כ
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 לציבור שלום
 

 חנוכה כבר נראה באופק והחזרה לשגרה בתום הסגר השני מתקדמת במתינות, החורף מתחיל לתת את אותותיו

בשלב זה של השנה אנחנו בקהילה . ולא בטוח שגם היום אנחנו באמת יודעים מה מזמנת לנו הקורונה בהמשך

במציאות שבה אנו מתאימים את השנה מצאנו את עצמנו . כ נמצאים בסיכומים ומחשבות בתכנון שנה הבאה"בד

י חשוב בבואנו להסתכל על הלקח הכ. עצמנו לחיים בצל הקורונה ובמקביל מנסים לקדם את תוכניות העבודה

 .השנה הבאה היא ההבנה שהקורונה הינה חלק אינטגרלי ממנה

היות ולקורונה יש ממשק לכל  -מענה לפניות. שבוע שעבר ישבנו וחידדנו את הנהלים ודרכי העבודה -צוות קורונה

ממלאי ...( דת, תרבות, כולבו, חינוך, ש"ברו, א"חד, מרפאה)פעילות/תחומי החיים בכל סוגיה הרלוונטית לשרות

בסוגיות רוחביות או במידה ולא ברורה . התפקידים ורכזי הועדות הם הכתובת למענה גם בהקשר של הקורנה

ככל שנדרש אנו בצוות מקיימים התייעצויות ודיונים . כמרכז צוות קורונה -הכתובת למענה ניתן לפנות אלי

 . פעות רוחביות על הקהילהבסוגיות אינטגרטיביות או בעלות הש

פנימי ה במרחב הציבוריאנו מבקשים לחדד ולהבהיר כל אירוע המתקיים  -נוהל אירועים במרחב הציבורי

פעילויות הן בהקשרים המשפחתיים והן הקהילתיים המנסות לקיים , יוזמות!! אישור מראש מחייב חיצוני הו

אבל יש להתייעץ ולפנות מספיק זמן מראש לגורמים הרלוונטים בכדי לבחון האם הן , שגרת חיים מבורכות

 .עומדות בהנחיות והאם וכיצד ניתן לקיימן

להמשיך "לשמור על מוראל ו  מחויביםאנו  !!עולים  ונתוני התחלואה התחזיות לגבי החורף לא אופטימיות

האחריות שלנו היא לדאוג כי  .שמירת מרחק ומסיכה -הזהירות וצעדי המניעהלדבוק בכללי ובמקביל " לחיות

 .אנו נצליח רק אם כולנו נגלה אחריות אישית וקהילתית, סעד ימשיך להיות ישוב ירוק

נכנסה לתפקיד כמרכזת ועדת קליטה ופורסם קול קורא לאיוש חברים  בחודש האחרון הילה פורגס -קליטה

 זה המקום לומר תודה . שמות המועמדים יובאו לאסיפה ואישור בקלפי בתקופה הקרובה. חדשים בצוות

הקליטה הינו אחד מעמודי התווך של קהילת סעד  תחום. שנים 4למתוקה שריכזה את פעילות הועדה במשך 

בתוך המורכבות ולתת מענה לצרכי הנקלטים ובמקביל להיות שותפה בגיבוש המדיניות ומתוקה ידעה לנווט 

אנחנו מודים לך על העשייה בשם כל בית סעד ומאחלים  ,מתוקה .מימושה הלכה למעשהעיצוב הקליטה לצד ו

 !!לך הצלחה רבה בהמשך הדרך 

באסיפת לדיון   0202 -עד סוף שנה להביאם בימים אלו המזכירות דנה בנושא מדיניות ותקנון הקליטה במטרה

המשך ההתפתחות והסדרת הצמיחה הדמוגרפית ומצריך סנכרון עם תהליך שיוך מהלך זה חיוני ל. חברים

 .   הדירות ועם עדכון מודל אורחות החיים שאושר
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אנחנו לקראת תחילת החורף ולאור הגשמים שהולכים ומתקרבים אנו מציעים שרות לחברים  -ניקוי מרזבים

החיוב , בית-למשפחה₪  52העלות בגין הניקיון הינה . המרזבים ומבואות הממדים, שמעוניינים בניקוי הגגות

דות יחלו העבו. לצרכי רישום גינזברג חברים המעוניינים מתבקשים לפנות למויישלה. ש"יתבצע דרך ההנח

 .אנא מהרו והזדרזו להירשם, בתחילת שבוע הבא

בעוד  ,לבטח .לקראת שלבי סיום וכבר ניתן לראות את השינוי הכניסה ליישובפרוייקט  -פרויקטים פרויקטים

נבחר קבלן על ידי  -השלמת פיתוח בשכונת שקד. המראה יהיה מרהיב ,שלוש שהצמחייה תתבסס ותצמח-שנתיים

העבודות וכעת אנו נערכים לתחילת ביצוע לצד יציאה לתכנון וביצוע מסתורי אשפה וגזם המועצה לביצוע 

השבוע החלו העבודות על שיפוץ מרפאת השיניים בהתאם להנחיות  -מרפאת שיניים .במוקדים ברחבי השכונה

הביוב  העבודות נמשכות שבמהלכן הוסדר גם נושא -ארץ הצבי. משרד הבריאות והצפי להשלמה עד סוף החודש

 -אנו תקווה כי מראות וריחות גלישת הביוב בשנים האחרונות הן נחלת  העבר -באזור הפנימייה ובתי המגורים

 .הצפי להשלמת הפיתוח בחודש מרץ

 

אנו נדרשים לעדכון התקנונים בשני נושאים " חוברת הכחולה"בהמשך לעקרונות אותם קיבלנו ב -סיעוד ופנסיה

דצמבר להביא את התקנונים לדיון ואישור במזכירות ולאחריהם להביא לדיון בכוונתנו במהלך חודש . אלו

  .באסיפה ואישור בקלפי

 

ה הקרובה בקול קורא לאיוש עם אישור תקנון קרן עזרה הדדית אנו נצא בתקופ -קרן עזרה הדדית וקרן מילואים

ת המזכירות לעדכון הרכב במקביל גם בקרן המילואים אנחנו נערכים לישום החלט. עזרה הדדית קרןהנהלת 

 .לאיוש הרכב ההנהלה חברי הנהלת קרן המילואים ונצא בקול קורא

 

ונודה על האמת קצת ) אין זה מובן מאליו כי בתקופה זו אנחנו גם חיים את הקורונה - מילה טובה לקראת שבת

, קורה כלאחר ידן זה אי. וגם ממשיכים לקדם ולפעול לשגשוג וטיפוח היישוב בנחישות (עייפים ומותשים ממנה

, נבחרי הציבור בהנהלות והוועדות, ממלאי התפקידים: האהבה והמחויבות למקום של, אלא הודות לרצון

המשיכו לפעול ביתר שאת ונברך את כל מי שמעוניין !! לכם התודה. ים והיוזמים והיוזמותהמתנדבים הרב

 .כך תעלה ותפרח סעד !ירבו כן - לקחת חלק ולהצטרף למעגל העשייה בקיבוץ בכל דרך שהיא

 

 שבת שלום

 תומר רכטמן

 

 חי ולכל המשפחה-לפנינה ושייע בר

 :לרגל כפולמזל טוב   

 בנם של בת אל ורונן הלוי, הנכד איתיבר המצווה של 

 חי-בתם של בשמת וחיים בר ,הנכדה מיכלבת המצווה של 

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 נחלות

אושר לנו מתווה של הגדלת  ,בוקי ואליסף, בסיומו של תהליך ארוך בהובלתם של חלופ ,םלפני כמה שני, כזכור

לפי  ,בחכירה ארוכת טווח ,הניתנים להתיישבות החקלאית( קרקע ומים)הנחלות הם בעצם אמצעי הייצור  .נחלות

כאשר המוביל שבהם הוא מספר  ,לפי מספר פרמטריםמספר הנחלות אמור להיקבע  .דונם לכל נחלה 08מפתח של 

 .בתי האב החברים בקיבוץ

 ,בפועל מה שנעשה הוא .נחלות 058נחלות ל  078אושר להגדיל את מכסת הנחלות של סעד מ  7802בשנת  ,כאמור

 (קרקעות הניתנות לצורך עיבוד לתקופת קצרות)שכלל האדמות בשרשרת ובנחביר שהיו במעמד של קרקע זמנית 

 . הועברו למשבצת הקבע

אל מול ההקצאה  031כלומר מספר הנחלות בפועל שיש לנו הוא . דונם 00,048כיום יש לנו במשבצת הקבע כ 

הוארכה לאחרונה  ,יהיהתקנה המאפשרת הגדלת נחלות כתלות בגודל האוכלוס ,לשמחתנו .058שאושרה של 

 .נוספות לשלוש שנים

על הכנת בקשה נוספת להגדלת ( ום להודות ליהל בקיש גם בנושא זהכאן המק)בתקופה האחרונה אנו עמלים 

 :הבקשה נסמכת על כמה רגליים .נחלות

 .(דונם 008כ)נחלות  00חוסר של  -המצב בפועל אל מול ההקצאה שכבר אושרה  . 0

 008כלומר השלמה ל  ,בסעדשטח לפי מספר בתי האב  השלמת –כמות הזכאות הרעיונית אל מול המצב בפועל . 7

 (.דונם נוספים 7488 כ)נחלות 

בתי אב כלומר  778קצב גידול שמניח שתוך עשור נהיה בסעד כ  –התוכנית הדמוגרפית שאושרה במזכירות . 3

 (.דונם נוספים 3788כ )נחלות  48תוספת של עוד 

צאות בהקצאה שנמ רקעותקרקעות שנמצאות כיום ללא עיבוד חקלאי כלל או ק" )פנויות"כמות הקרקעות ה. 4

 .(עודפת במשקים שונים

 

כאמור הבקשה נערכה בחודשים האחרונים ובפגישה שנערכה בשבוע האחרון עם ראש המועצה הצגנו לו את 

ברור לנו שאין חלקות פנויות בצמוד למשבצת המרכזית שלנו אך יש באזורנו לא מעט קרקעות העונות . הדברים

נצטרך להמשיך וללחוץ בנושא בכדי לממש את זכאותנו לאמצעי יצור . יך החלהתהל .לעיל 4על ההגדרה בסעיף 

 .שיאפשרו את המשך הגדלת ופיתוח הקיבוץ( קרקע ומים)חקלאיים 

 

 חנון

אחד על הקמת ישוב חדש במועצה  ביום ראשון האחרון נתבשרנו בכותרות העיתונים שהממשלה החליטה פה

 .זורית שדות נגב ממזרח לסעדהא

לאורך כל הדרך אנחנו . תמיר עידאן שהחלה לאחר מבצע צוק איתן –מדובר ביוזמה של ראש המועצה שלנו 

שחיזוק , יוזמה זו באה מתוך עמדה ערכית מבורכת אותה מבטא ראש המועצה. בהנהלות סעד מעודכנים בנושא

ומני הובילה גם את אמירה ערכית שכמד. ההתיישבות והקמת ישובים חדשים בעוטף עזה הם התשובה לטרור

במקום בו "בבחינת . ולות המדינה ועד ימינומקימי סעד וישובים אחרים בהתיישבות העובדת מזמן עיצוב גב

 ."תחרוש המחרשה היהודית שם יעבור גבולנו
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נכון שאחת האפשרויות . ההחלטה שעברה בממשלה מאפשרת את התכנון של הישוב החדש בתחומי המועצה

                     .אך בשלב הזה זו אחת האופציות. היא מיקום הישוב בתחומי שדות סעד, שבהםואולי גם המובילה 

לשתף את סעד בתוכניות ובהתלבטויות הכרוכות בתהליך התכנון  המועצה והעומד בראשה תמיר עידאן ימשיכו

 .שוב חדש בארץ ישראליהמבורך של הקמת י

כמיטב השפיטה יעלו על השולחן ויוצגו כחלק מתהליך התכנון  ,ולןכ. יתרונות וחסרונותכנית יש ברור שלכל ת

 .שב שעלינו לברך על היוזמה ולעשות ככל יכולתנו שהמימוש שלה יהיה מיטביואני ח . הכולל

 

 כרמל הלפרין

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

 'הדף היומי'לימוד הצטרף לל.. אישי הזמנהשובר ו 'עירובין'סיום מסכת 

                ..".נראה מי ישרוד ,'שבת'טוב זה ברכות חכה למסכת " :אמרו לי 'ברכות'כשהתחלנו ללמוד את מסכת 

 "..תראה שתשברו ,חכה למסכת עירובין ,חכה" :אמרו לי ',שבת'שלמדנו את מסכת כ

.                    במסגרת לימוד הדף היומי העולמי בתלמוד הבבלי 'עירובין'את מסכת  יחד אנו זוכים לסיים', ברוך ה

                             .התמודדנו והתמדנו בלימוד בזום ,הסגרים והבידודים ,הקורונהחרף , כחבורה מגובשת ומתמידה

נים ללמוד יומעונילאלו שלא באים  - וגם במקביל בזום 5:78בבית המדרש בשעה בכל יום הלימוד מתקיים  ,כעת

 .יחד אתנובביתם 

העוסקת בעבודת הכהן הגדול ) 'יומא'את מסכת ! בערב פסח תכננים לסייםאנו מ 'פסחים'את המסכת הבאה 

 !ב"נלמד תוך כדי חג הסוכות תשפ 'סוכה'ואת מסכת , נסיים בשלושת השבועות( ביום הכיפורים

 .או בזום ללימוד בבית המדרשלהצטרף  ותמוזמנים ומוזמנ !כולם

 .'תולדות'בשבת הבאה פרשת  "פינג פונג"סיום המסכת יתקיים לאחר תפילת מוסף במניין ה

 

 נתנאל ניימן בשם לומדי הדף היומי

 

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

 שבת הארגון בקיבוצנו לפני

  "היו, היו, היו"נהוג במנהג מגונה להוסיף קריאות   שירת  ההמנוןמזה מספר שנים במפקד שבת הארגון בעת  

 . הערתי על כך מספר פעמים וזה לא השתנה .לעניות דעתי זה לא מכובד  . להמנון

 .  לתת כבוד להמנוןמצפה כחניך בני עקיבא לשעבר 

 אורי יערי


