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 דורית רידר :(0505-קווי מקוצר ,5059393050 -נייד) חות תורניתא

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת ויצא

 טלית/זמן תפילין  11:11 הדלקת נרות

 //:1/ 'שחרית א 11:21 //:10מנחה            

 1:01/ (כ"בביה)' שחרית ב  

 //:1/ (כ"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 1:01/ 'שחרית א

 //:17 (א"בחד)' מנחה   א  /1:7/  'שחרית ב

 11:21 מנחה וערבית 1/:11 /17:7, /12:7מנחה    

 שקיעה    

 /1:/2 ערבית 17:10 צאת השבת

 יעקב התמים

 אביהו מדינה: מילים ולחן

 ברח לו יעקב מפני עשיו

 אל דודו לבן נשא רגליו

 רעה שם בהרים כבשים ואיילים

 .יושב אוהלים, כי הוא איש תמים

 

 אל תירא, אל תירא ישראל

 כי גור אריה הלא אתה

 מי לא ירא -ואריה אם ישאג 

 .מי לא יירא

 

 ברחל הוא עבד שבע שנים

 כל בוקר יאמר לה עינייך יונים

 אך אוי לו בבוקר כי זוהי לאה

 …הבכירה ואמר לבן ליעקב ז

 

 5050צייר ואמן תחריטים בריטי - ויליאם בלייק

 ַוַיֲחֹלם "

ְוִהנֵּה 

 ֻסלָּם

ב  ֻמצָּ

ה   ַאְרצָּ

 ְוֹראׁשוֹ 

ַמִגיַע 

ה ְימָּ מָּ  ַהשָּ

 ְוִהנֵּה  

י                 ַמְלֲאכֵּ

 ֹלִהים-א  

 ֹעִלים 

 ְוֹיְרִדים 

 "ּבו 

 

- בראשית)
  )ב"ח י"כ
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 והשפה הארמית בני ארם, חרן העיר על

ערש ילדותה של  - "חרן"עיר בכלה  לעצמו מחפש גם הוא. מפני עשו אחיו צפונה פותחת ביעקב הבורח הפרשה

  .הארמילבן  -דודו אצל ,רבקה אמו

                   .בשטח טורקיה בקרבת הגבול הדרומי עם סוריה צפון מזרח לדמשקמ "ק 054 -כ תנמצא" חרן"העיר 

 . דרך: היא בשפה האשורית" חרן"השם משמעות 

 ?"חרן"וכיצד הגיעו לעיר " ארמים"מי הם ה

ֵני ֵשם " :צאצאים ,שם – בנו של נחל ונולד לאחר המבול                     .(כב-י) "םַוֲאר  ֵעיָלם ְוַאּׁשּור ְוַאְרַפְכַשד ְולּוד בְּ

 בשל מיקומם הגיאוגרפי .בין הנהרות הפרת והחידקל (מסופוטמיה" )נהרייםארם "הם שלטו באזור הנקרא 

 .לבין קו החוף של הים התיכון "ארם נהריים" בדרוםשבין השבטים הערבים  עסקו במסחר הארמים

על  ך"התנ בהמשך אנו קוראים ,שם בניו של שניהם -בין הארמים והישראלים  הקשר המשפחתי העתיק למרות

 .העמיםבין שני  בלתי פוסקות שליטהמלחמות 

 -'חילופי אוכלוסיות'שיטת בנקט , המדובר השתלט על כל המרחבש (ס"לפנה 232)ר מלך אשו 3ה תגלת פלאסר

הפך לשפה הרשמית של " תהארמי"את  .ביניהם הארמיםוייה כלומר הגליות ושינויים בהרכבי האוכלוס

 .72-71מאות ה בהצרפתית כמו  ממש, כה לשפת הדיפלומטים בעולם העתיקהפוהיא האימפריה 

.                   "גל העדות" שפירושן (מז-לא) "אתדּוהש   רגַ יְּ " :היוצאות מפי לבן הארמי מילים ארמיות תנו צמדבפרש

 . "דעֵ לְּ גַ ": ומטביעה את הכינוי יעקב ו שלהיוצאת מפי ,מתומצתת – מקראית - עברית מילה, וכנגדן

 - קהשָ בְ ַר מ מבקשים שריו , בימי המלך חזקיהו בתקופת המצור על ירושליםכי  מסופר ,(ו"כ-ח"י) –' ב בספר מלכים

כי שומעים אנחנו  ארמיתדבר נא אל עבדיך ": שלא תדלוף להמון העם' סודית'לנהל שיחה , סנחריב ו של שליח

 . "באזני העם אשר על החומה (עברית)ואל תדבר עמנו יהודית 

 .(ז-ג-מועד קטן-ירושלמי)סנחריב  ה היה יהודי מומר שהפך לשר בכיר בחצר המלךֵק שָ בְ ַר  שאותו סברה מעניינת ישנה

 

 קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                   

 

 

 אתך באבלך על פטירת אמך ,לאתי קימלמן 

 ל"חוה כהן ז

 קיבוץ סעד

 אתך באבלך על פטירת אמך, לנטע בן עמי

 ל"אסתר לסר ז

 קיבוץ סעד
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 'ב' חידות א –פרשת ויצא 

הוא חולם בבית  בתחילת המסע. שרצה להורגו בעקבות סיפור גניבת הברכות נאלץ יעקב לברוח לחרן בגלל עשו

. הוא פוגש את רחל ומשקה את צאן לבן עם הגעתו לחרן. ה שמירה והגנה"אל את חלום הסולם בו מבטיח לו הקב

בנים  11וגם זוכה להתברך ב , הוא מתחתן עם לאה ורחל בנות דודו. חי יעקב אצל חותנו לבן)!( שנה  02במשך 

. לברוח מלבן ולשוב בחזרה לארץ כנען, בעצה אחת עם נשותיו, אחרי לידת יוסף מחליט יעקב. ובת אחת( בינתיים)

  .שלוםזה עם זה לג אותו עד שהם מחליטים לכרות ברית לבן רודף אחרי יעקב ומשי

 הרב ארי

 שמה של בית אל לפני חלום יעקב – ל עליה הניח יעקב את ראשו  – א
 

 (וגם שם של משחק) המילה האחרונה בפרשה – מ שפחת רחל – ב
 

' מזל'אחד מבני השפחות שמשמעות שמו הוא  – ג
 (אחד המשחקים של מפעל הפיס: רמז)

 הבן השישי שנולד ליעקב – נ
 

את שני השמות נוכל )אח ואחות עם שם דומה  – ד
 (למצוא גם בקיבוץ

 ניצב בחלום יעקב – ס

 מספר השנים שעבר יעקב בבית לבן – ע שם השיג לבן את יעקב לאחר שברח ממנו – ה
 

ַגׁש ַיֲעֹקב : השלימו – ו ֵאר ____ַויִּ י ַהבְּ  ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל פִּ
 

 מקומו של לבןשם  – פ

 כינוי לכבשים ולעיזים – צ שפחת לאה – ז
 

י : השלימו – ח ַתנִּ י ַאָתה ַוֲעַבדְּ י ָאחִּ  (בחלום יעקב)צד מזרח  – ק _______?ֲהכִּ
 

 בעדר של לבן מראה מסוים של תיש – ט
 

נוכל למצוא כמה גם ) רועה את צאן אביה – ר
 (בקיבוץ

 אותו יוצק יעקב על האבן – ש (?כמה יש בסעד)בנה הרביעי של לאה  – י
 

 אבל לא ניגנו בו, כלי נגינה שמופיע בפרשה – כ
 

 רחל גנבה אותם לאביה – ת

 

 להילרי ודני ולכל המשפחה ,לשושנה יום טוב  

 הנינה מזל טוב להולדת

 בת לטליה ולביא גיאת, נכדה ללאה ומאיר הלר

 !איחולים לשמחות ולנחת

 

 המשפחהלהדסה וחנן גולן ולכל 

 צפורהברכת מזל טוב להולדת הנינה 

 נכדה לתמר וירמיהו בן שלום בת לאסתר ויוחנן בן שלום

 !איחולים לשמחות ולנחת

 למלכה אש ולכל המשפחה, לענת ואליסף אש

 בן לנעם ורועי צונץ, נין-הנכדמזל טוב להולדת 

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 ..מזווית קצת אחרת, כר את החברה

 שושנה עברון –נו תחבר קבלו את

אבי הוסיף לי על השם  ,65.5.8 ,ו"ז באייר תרצ"בט ,עיר מיוחדת באיטליה, נולדתי בפירנצה ?והיכן נולדת מתי

 5השושנים( גם בארץו)האיטלקי את השם שושנה כי בחודש אייר פורחים באיטליה 

  

ובאופן , הייתי הראשונה מהדור החדש מצד כל המשפחות שהרכיבו את המשפחה -זיכרונות ילדות על  יספר

אבי שהיה רופא עיניים היה שב , הזיכרונות מהבית הפרטי מאד מיוחדים5 כולם אהבו אותי מאד55 טבעי

לו לאדם כשהוא הגיע וסיפר לאמא שהם הועי "קטרקט"אז למדתי את המילה , מהמרפאה ומספר את חוויותיו

אבא ענה דרך ? אמא שאלה אז בלי עדשה איך הוא יראה5 והוציאו לו את העדשה העכורהשכמעט התעוור 

לברית המילה  יכשאחי דוד נולד הייתי בת שנה ושליש הגעת 55כתינוקת ראשוני וחזק יש לי זיכרון 5המסלול הפנוי

, לא הבנתי למה, עם כל המשפחה ראיתי את אבי מרחוק והתחלתי לקרוא לו בקולי החזק וכולם השתיקו אותי

5 נחקקו ויושמו חוקי הגזע, לאחר תקופה5 בסוף הסבירו לי שאבא היה המוהל ואסור היה להפריע לו5 והתאכזבתי

של הרב הראשי כי הוא היה  מילאנו להיות הסגןהוא הוזמן לעיר  משום כך, הפסיק לעבוד כרופאנאלץ לאבי 

עברנו למילאנו עמנו עברה גם דודתי חולדה עם בעלה שאול 5 מבית המדרש לרבנים בפירנצה" חכם שלם"מוסמך ל

ינו כבר שני אנחנו הי5 כי היא נזרקה מבתי הספר בהם לימדה מתמטיקה ופיזיקה וגרנו באותה הדירה קמפניינו

היה כיף בית מלא ילדים 5 אחי דניאל ובן דודתי ראובן, בעיר החדשה נולדו בת דודתי שרהו ,ילדים אני ואחי דוד

במילאנו נפתח בית ספר יהודי לכל 5 ואמי ניהלה אותו כי גם היא עם מקצועה כמורה לשפות לא יכלה לעבוד

בשלב מסוים 5 הילדים והמורים שנזרקו מבתי הספר אבי לימד שם יהדות ומדעים ודודתי לימדה את מקצועותיה

ואז הנאצים נכנסו  .344זה היה באמצע המלחמה 5 חזרנו לפירנצה כי אבי הוזמן להיות הרב הראשי של הקהילה

על כך , ואז התחלנו להתחבא5 אנחנו הילדים לא ידענו על כך דבר מלבד ההפצצות שחווינו עוד במילאנו, לאיטליה

גרתי בבית סבי 5 קיבלנו אשרות עלייה ועלינו לארץ העוד בטרם הסתיימה המלחמ מסויםובשלב 5 כתבתי בספרי

 5וסבתי ברחוב עזה בירושלים

הצופים "ו "עזרא" –בירושלים למדתי בשני בתי ספר והייתי בשתי תנועות נוער  ?איך הגעת לסעד ומתי ,יספר

ממש ולא  בחקלאות העדפתי לעבוד"5 החלוץ"הקמנו גרעין בשם  "משואות"שבט  –צופים הדתיים ב5 "הדתיים

שם הכרתי את ראובן וכשהתגייסנו לטירונות הוא הגיע לבקר אותי עם בסעד  התחלתי לעבוד בלול 5בטיפול ילדים

הגרעין המשיך  5אותו גרעיננו הקים "כרם אבשלום"בסוף התחתנו ואז חזרתי לסעד מ5 חבילות תותי עץ מהלול

 5"לביא"קיבוץ שם עד שהוחלף ונשלח ל

 
 5וגם בישול ואפיה שירה ונגינה, תפירה סריגה, תרגום מאיטלקית, קריאה ?מה התחביבים שלך

 
והטעם של הבישולים  ההצלחה בתפירה וסריגה והשירה במקהלה, קודם כל המשפחה שלי ?מה גורם לך נחת

 5והעוגות

 
 5לראות רק את הטוב ולהודות לקדוש ברוך הוא על הכוחות שהוא מעניק לי ?מה המוטו שלך בחיים

 
אחי דניאל ובראש , אחותי חווה, הוריי, שעזבו אותי לכל אורך חיי, לכל יקיריי שאינם ?תאת הכי מתגעגע למה

 5ל"כלם בני הבכור נתן זצ

 5משיך להיות יישוב שמחנוש שתהייה התייחסות לבודדים5 יה יישוב טוב ומחזקשיה ?לסעד תמאחל מה את

 
 יורם קימלמן: איוןיר
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 ביקור הנשיא בקיבוץ

 
 .צנוביקרו בקיבו ל"ז צחק בן צבי ורעייתו רחל ינאיתהנשיא י( 7591) ז"בשנת תשי

 ?החליט לבוא ולבקר בסעד ובאילו נסיבותהנשיא ע ומדמי יידע לספר  

  ?מי יידע לזהות את הדמויות שבתמונות 

 

  לאיתם ויהודה קופלד

 מזל טוב לבר המצווה

 למתוקה ואיציק לייכטר ולכל המשפחה, לחיה וצבי

 !איחולים לשמחות ולנחת

 

 לאושר ושחר דומיניץ מזל טוב להולדת הבת

 להנזי ורכטי ברנהרד ולכל המשפחה ,ברנעלאיילת ואורן 

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 .מה קורה במזכירות

 מגפתומפגשים רבים במציאות המאתגרת של המגבלות בגלל  אספותשכלל לאחר תהליך ארוך  -אורחות חיים

הגענו לשלבים הסופיים של התהליך , ועבודת צוות שפעל במסירות רבה לאורכה של כל התקופה, הקורונה

ששולבו במודל האחרון וניגשנו להצבעה שזכתה להשתתפות ערה מאד של שבסופו התקבלו מספר הסתייגויות 

על המדוכה כדי לבחון את העיתוי לביצוע  םהיישוהאחרונים ישב צוות  םבימי. בקלפיהחברים וההצעה אושרה 

מלבד התיקון שבמס האיזון  0202הגיש למזכירות המלצה ליישם את המודל החל מחודש ינואר  תהצוו, המודל

המזכירות , החל מהחודש בו יאושר המודל 0202שלגביו ישנה הבהרה הכתובה בחוברת שהתיקון יבוצע בשנת 

ארוכה לאורכה של כל הדרך הכאן המקום להודות לכל חברי הצוות שנטלו חלק  .אישרה את המלצת הצוות

 .לגיבוש המודל המתאים לקהילה בעת הזו

התקיימו במהלך , מזה זמן רב מאד המזכירות עוסקת בגיבוש נוהל קליטה עדכני לצורכי הקהילה –נוהל קליטה 

מספר דיונים על כך במזכירות במטרה לבנות את הנוהל הנכון לנו כקהילה שבמהלכם ( 0202)השנה החולפת 

כדי לזרז ולייעל את המהלך הוחלט כי . המוצעת הליטה לבחון שוב את הטיוטוועדת הקהמזכירות ביקשה את 

ישב יחדיו ויגבש , יחד עם בעלי התפקידים, צוות משולב הכולל בתוכו חברים מוועדת קליטה וחברים מהמזכירות

ישה הצוות קיים פג. הצעה מוסכמת שתוגש בהקדם למזכירות לדיון ולאחר אישורה במזכירות היא תוגש לאסיפה

, השיח בפגישה התקיים באופן פתוח וכנה תוך הקשבה הדדית. עם משפחות נקלטים המועמדות לקבלה לחברות

 .וסוכם כי הצוות יעדכן בתהליך את משפחות הנקלטים באופן שוטף ככל הניתן

הפרדה זה של מעט לאחר תחילת השנה החלנו במהלך  – הפרדה והסדרה של המערכת המשקית והקהילתית

ופעילויות שמטרתן אספקת ( יצרני, מגזר משקי)רעיונית וחשבונאית בין פעילויות שמטרתן לייצר רווחים 

אה של גיד האחזקות מחד ומאידך הפרדה מלתוך יציקת תוכן לתא (צרכני, מוניציפאלי, מגזר קהילתי)שירותים 

יכולת שליטה , בהירות ניהוליתליצור  שמהלך זה יוכלבאופן  ,ד מהתאגידים השונים הקיימים בסעדכל אח

כל זה בצד המשק וכעת , (כלכליות וארגוניות, ות ניהוליותובסיס לקבלת החלט)ובקרה על התוצאות העסקיות 

 .              תחל העבודה הזו גם בקהילה, האחזקות ובמזכירות תאגידלאחר הצגת העבודה ואישורה בדירקטוריון 

מבוצעת בעזרתה של אילנה בראודה מכפר  ,ם מקצועיים מאד לכלל המנהליםן חשוב זה שיקנה כלייהעבודה בעני

בקרוב תיערך אסיפה שתציג , שנים האחרונותעזה שביצעה עבודות דומות במספר קיבוצים בהצלחה במהלך ה –

 .ן לציבור החבריםיאת העבודה בעני

ד שניים מתמודדים על "הקבהל "ה בחירות למזכ"בשבוע הבא ייערכו אי – ל הקיבוץ הדתי"בחירות למזכ

מזכירות )ר "בעלי זכות ההצבעה הינם חברי המזמו, ת מקבוצת יבנה ושרה עברון מאצלנוהתפקיד נח חיו

בשם כלל החברים אבקש לאחל בהצלחה רבה לשרה בהתמודדות לתפקיד . נם שישה נציגיםישלסעד ( המורחבת

  .חשוב זה

 זבולון –שבת שלום 

 יחד ילדים והורים לומדים - "מתכוננים לשבת"

 :  'ג -'לילדי כיתות א ת חלק במיזם של לימוד פרשת שבועלקח הנכם מוזמנים

 י ההורים ומתנדבים נוספים      "תועבר עשפעילות  - דרמה או ככל העולה על רוחכם/יצירה/סיפור/בשיר

 באוויר הפתוח  בהתאם למזג האוויר 01:11-00:11בימי שישי בין 

 שעה אחת לטובת הפרויקט יתרום ,הורה שילדו משתתף בפעילות

 2709393656המעוניינים להשתתף ולקחת חלק מוזמנים לפנות לנטע בן עמי 

 אפרת ביליה ונטע בן עמי, יעל לנדאו: מצפים לראותכם
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 בני עקיבאדיווחים והודעות מ

 !עמכם' קהילת סעד היקרה ה

  .וחשבנו לספר לכם קצת על הנעשה בסניפנו הקט בחודש האחרון ..הגיעה סוף סוף שבת ארגון

שמסיבותיה החליטה לעזוב את  ,אדוה, מהקומונרית המקסימה שלנו התחיל עם בשורה מבאסת החודש

 ! מאחלים לה הצלחה רבה בהמשך הדרך. הקומונה

מלאים , שבוע מאוחר יותר 'הארגון חודש'נכנסנו אל , ות החדשה של הקורונהובעקבות ההתפרצ, בעקבות כך

קבענו יחד עם ועדת חינוך וצוות . וכמה נצליח להשאיר אותו דומה למקור, איך ואם יתקיים, בחששות ולבטים

רק התחלנו לעבוד עם  .כשענן של אי ודאות מרחף סביבנו, ויצאנו לדרך, הקורונה מתווה בו נתנהל במהלך החודש

קיבלנו הנחיה חדשה שעלינו להעביר , במתווה הממשלה לתנועות הנוערלאחר שינוי , וכבר ביום רביעי -החניכים

 .את הסניף לפעילות וירטואלית עד להודעה חדשה

זה . וצילומים במקום חזרות, צביעות קיר בקפסולות, (כמעט)כבר חזרנו לפעילות רגילה ' מיום ראשון ברוך ה

 !רגיל ככל האפשר, רות הכלשעשתה הכל כדי לקיים את החודש למ, הזמן להודות לאפרת שלנו

, ולהצטרף אלינו לתהלוכה המיוחדת, מזמינים אתכם להגיע אל הסניף בזמנכם הפנוי ולצפות בקירותאנו  

 .ולהופעות המוקרנות בלייב ביוטיוב

 צוות ההדרכה ,בברכת חברים לתורה ועבודה

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

 !!א"שבת ארגון תשפ: סניף סעד גאה להציג

 :ערב שבת

 .תפילה סניפית חגיגית ברחבת הכלבו 04:61

 ..וביום השבת

 :תצוגת קירות לפי קפסולות

 .נבטים-הורי שבטים הכנה 01:11-00:11

 .מעלות-הורי שבטים ניצנים  00:11-00:11

 .ה"הרא-הורי שבטים מעפילים 04:11-07:11

 :(מזמינים את כל החברים להגיע ולראות , הסניף פתוח במהלך השבת

 .קידושים שבטיים ופעולת שליחים 01:01

 .ופעולות שליחים, תפילה, מפקדים שבטיים 06:01

 :ש"מוצ

ואתם מוזמנים להצטרף אלינו למקטע , הצוות יסתובב על עגלה עם שירים, נצא לתהלוכה מסביב לקיבוץ  04:61

 .או להצטרף לשיירת רכבים בדרך להופעות, בשירה וריקודים, ליד ביתכםהכביש העוקף ש

, נרד לפשפש, נמשיך אל חניית בוקי ברט, נעלה אל השער הישן, בשכונת שקד' נתחיל בשלב ג: מסלול התהלוכה

, קדש למפ"ונגיע אל רחבת הגד, כיכר הכלבו, נעלה בכיוון הספרייה אל הסניף, נפנה שמאלה לפני בית הספר הישן

 .והופעות מוקרנות בדרייב אין, כתובת אש, דגלנות

 !מוזמנים לקשט את רכביכם לקראת החגיגה

http://www.peduel.org.il/objDoc.asp?PID=119097&OID=148798

