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 שלחויפרשת                                            

 לחשוף בעיני יעקב עצמו את כוחות היתה מטרה גדולה והיא , עם המלאךלמאבק 

 ,לשחרר אותו מרגש הנחיתות כלפי עשיו ומן הפחד מפניו, הפלא הגנוזים בתוכו

 .לנסוך בו בטחון עצמי ולהחדיר בו אמונה בכוחותיו הוא 

 
 תחוללה בקרבו וקומתו נזדקפהמהפכה נפשית ה. אולם יצא כמנצח, ואמנם נקעה כף ירכ

 הוא מכריח את המלאך לכרוע ברך . בין המלאך נתחלפוהתפקידים בינו ו. לשעה קלה 

 ". שלחני כי עלה השחר"ולהתחנן בפניו 

 ".לא אשלחך כי אם ברכתני: "הוא מכתיב תנאים למלאך

 

 (ארזי. א -ממעיין האגדה)                                         

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

 

 נעמה סט :רשת השבועפ

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת וישלח

 טלית/זמן תפילין  01:01 הדלקת נרות

 11:11 'שחרית א 01:21 04:11מנחה            

 11:41 (כ"בביה)' שחרית ב שיעור הלכה אקטואלית

 11:21 (ס"בביה)' שחרית ג (במקביל)ור לדור לימוד מד

 ש"סוף זמן ק 11:41 'שחרית א

 00:01 (א"בחד)' מנחה   א  11:01  'שחרית ב

 01:21 מנחה וערבית 01:01 00:01, 02:01מנחה 

 שקיעה 04:11 (עקיבא-בני)מנחה 

 21:01 ערבית 07:04 צאת השבת

 

 ית רידרדור  –אחות תורנית 
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 מבריחה להתמודדות – והיה יעקב למישור

 

 (.ח"כ ב"בראשית ל" )ים ועם אנשים ותּוָכללה-כי ׂשריָת עם א, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל"

 

    .ולשם חדש, לברכה, להערכה עצומה ממנו זוכהו עד עלות השחר על גדת הנחל ב אותוכבאיש המע אבקנ יעקב

 ?קצה לאמקצה  'מלאךה –איש 'בנקודה זו שמטלטל את  אצל יעקב מה השתנה: השאלה תנשאל

 
 :עז לעמוד על דעתו ולהיאבק על שלומוננסה להבין עד כמה הוא  נסקור את תולדותיו של יעקב

 .(ו"ה כ"כ.." )וידו אוחזת בעקב עשיו: "אחיו אחר נמשך הוא ,לידתוב

  (.ז"כ) "אוהליםאיש תם יושב : "..באוהל לעצמו מתכנס הוא ,בילדותו

אבל בפועל , (ג"ל" )וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב: "..ביושר ובשבועה מעשיו בכורההאת הוא קונה  ,בנערותו

                .קבלת הברכהזמן  – בזמן אמת ולעמוד על שלו בפני הוריו לחשוף אותה ו מעזאינו צניע את העסקהבוחר לה הוא

והבאתי עלי ... אולי ימשני אבי: "למרות חששותיו מול אביו ולפעול בעורמה את אמו לרצות בוחר הואתחת זאת 

 (ט"י" )...אנכי עשיו בכרך: "..בעניין הבכורה מול יצחק תפתלמשיך וממ לאחר מכן הוא. (ב"י" )קללה ולא ברכה

  . (ו"ל" )והנה עתה לקח את ברכתי לקחאת בכרתי : "ומאפשר בכך לאחיו לעוות את העובדות

ורק לאחר שהוא  ,משכורותהכלות ועד החלפת המהחלפת  - הונאה אחר הונאה מצד לבן סופג יעקב, בבחרותו

 (.ו"ל, א"ל) ?"מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי: "..מטיח בחותנו הוא ,מחיים ללא עתיד לברוחנתפס כשנאלץ 

 ?  למרות היותו צודק ברח מעימותמדוע ? כשהיה בבית חותנועוד  'חוצב הלהבות'מדוע לא נאם את נאומו 

 
שם הם " מעבר יבק"ומגיע ל  על משפחתו מפניו במתנות וברכוש רב כדי להגן את עשיולרצות בפרשתנו יעקב נערך 

 . בלילההנחל  חוצים את

 להיאבק על שלו בכל מחירהוא נאלץ להפעיל כוח מול יריבו ו בנקודה זו. בוק מהווה נקודת מפנה אצל יעקבנחל י

גס ולא ' מלאך ארצי'אלא , החלומי שעולים ויורדים בסולם' רוחנייםמלאכים ה'הלא עוד  .להיות או לחדול –

 .מנומס שמחבר אותו היטב למציאות המשתנה

 כך שיפנים את, שם חדש - ומופשטת ,צליעה - מעניק לו תזכורת מומחשת ',מפסיד'המלאך שנאבק עמו ואיש 

 .המפגש המסוכן עם עשיו –הקשה בחייו  רגע לפני ההתמודדות כוחו האמיתי

 
שם המבטא מנהיגות  - "ישראל" הוא זוכה לשמו החדש ,על צדקתו בכל כוחו נכון להיאבק בו יעקבשמהרגע 

 .שתידרש לו ולבניו בעתיד עצמההוהתמודדות מתוך 

 
.                     ישראל ם גושפנקא רשמית להקמת מדינה יהודית בארץ"שנה ליום הגורלי בו נתן האו 07השבוע ציינו 

ולאמץ את דרך  "יעקב" – נדרש העם היהודי להיפרד מדרך הבריחה, מהיום הגורלי ההוא ועד ימים אלו

 ."ישראל" – ההתמודדות והמאבק על צדקתו

 

 יורם קימלמן

 תודה לזאב קינן על ההכוונה
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 ל"עליזה גולדפדן ז ,סבתהלדברים שנשאה אילה באזכרת השלושים 

חלה עם  -אבא הכין כריכים זריזים מההגשה  ,אוספים אותנו בצהריים -ילדות . "סע עד שתגיע"  - סעד

..(  ותוריח) היו ממלאים את האוטו באווירת מסעש מן גם חלה עם חמאה או ביצי דגיםמקושקשת ואם היה לו ז

 . לא ידענו מה זה חגורת בטיחות .ובסוף מסתדרים ראש רגלים ,וב רביםלר ,מתגלגלים לאורכה של הארץואנחנו 

עם )מי במריבה מי בהתנתקות , וככה מעבירים את השעות .נצפו גם ילדים שישנים על התיקים ברווח של הרגלים

בין  ,קמהודו בין אדמה חומה וחול אפרפר השעות שגישר 3כך מעבירים את   mp. וואקמן ובהמשך ,דיקסמן

והביאו בשורות חדשות כמו קוגל וממתק  .בין מגלשה פשוטה לטיל בין בית ילדים לבית כולל, פיקוסים לעצי אורן

גינת קקטוסים ורפת  .ש במרפסת"לחוץ במוצ/תפילה מוקדמת וטוסט לחיץ ,חומיות ומפעל שקדים, שבת

 .ושירות איסוף מפיות חלה בארוחה שונים לאנשיםסעד עם שמות מ .שצמודה לחדר אוכל

 

סבתא שלי  .שח מט ונחירות, ואת סבא גרט עם זכרונות של נגריה ונתנו לי את סבתא עליזה בעטיפה של התרגשות

ובפנאי הולכים  ,ובארוחות משחקת עם הילדים בחצר ,בפעוטון" לעזור לה"חופש אני באה היתה מטפלת שב

למשחקי קלפים  ,לי למארחיםהיו ש יסבתא שבזכותה התחברתי לבני כיתה שמתחתי .לבריכה עם כובע בריכה

סבתא שמכינה את החומיות  .ופר'צ יםומקבל סבתא שהולכים איתה למרכול עם הריח הכי שווה .קוסמויותלו

עם השנים גדלנו וסבתא המשיכה . סבתא שדואגת ואמא שלי שמרגיעה .ומפרגנת בקניות בקו לקו, הכי טעימות

 .עם השנים הדאגה גדלה ואמא שלי שמרגיעה .לפנק ולדאוג

 

וסבתא  ואני התענגתי על הקוגל כשהגענו ליאור ואני לשבת "את בסדר -אילה "סבתא קבעה את המוסכמה 

אילה " : סבתא קבעה את הסלוגן .וכשהוא סירב למנה נוספת של קוגל אני התנדבתי למשימה, פיטמה את ליאור

הומור , השגם סבתא צוחקת על עצמה על הדאג אני זוכרת חוויות. חד בוחר את המנגינהכל א  ומאז" את בסדר

וכשבגרתי הערכתי עוד את היכולת שלה לחיות עם הבדידות שסבבה אותה מאז  .עצמי שעוזר גם לי לפעמים

, ניתללטף את החוטמ ,לפנית החי וטיולים ,במהלך השנים הביקורים בשבת גם כללו נינים .סבא פטירתו של 

 .הגיעה לפרדס חנה ברכבת סבתא ואפילו ,םמתנות מפרגנת לנו ולילדי, ש"פינוקים ושקיות ממתקים במוצ

 

 ,שנים האחרונותבו נה-נה-ם בנעימת נהיסבתא שמרגיעה נין על הידי .סבתא של יומולדת ושירים בספרדית

. מהפעילות של הנינים השובביםכי סבתא מתרגשת ומוטרדת  ,ממעטים את הביקורים כדי לא להיות מטרד

עם הבזקים של אור בעיניים והתרגשות כשעוקבת אחרי הנינים במהלך טיול , ולבסוף פוגשים את סבתא כבויה

סבתא שבריאה בגופה מאפשרת לנו  .רשתדלים מדי שבת לבוא לבקר או לשיואנחנו מ למשק חי או ברחבי הקיבוץ

 של בזמן, ועוטפות מלוות נפטרות שלי הסבתות ששתי יוצא ככה .דיילהיות לצידה כמו שהיתה לצ, וג להלדא

 .משפחתית והתכנסות בית של, חורף

 

 . לשמח אותי שפינקת ודאגת ורצית, וב תודה גדולה על שהיית סבתא שליזו הזדמנות להגיד לך סבתא ש

 חול , רפת ,של חברות צעירה נפרדים ממקום מלא זכרונות ועכשיו בפרידה מסבתא אנחנו בעצם נפרדים גם מסעד
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משבתות  .מחדר אוכל של שירי שבת ומיץ בברז ,"ציפי קטנה"מאנשים חביבים שכל פעם קוראים לי . ופינות חמד

כל דוד מתחיל יודע שכשבוחרים לקרוא עיתון  .עם דודים רווקים צעירים שמאיימים שיתלו אותי על המדף

הייתי חייבת לתקוע לכם אצבע בעיתון כשאתם , השארתם לי ברירהובאמת שלא , יניתמקום לשחק עם אחיב

 .קוראים

 

 .על זכרונות ילדות מתוקים ושמחה בלב על המפגשים עם אנשים אז הזדמנות טובה להגיד תודה לאכסניה

 .לסיפורי סעד של אמא שלי  ם הארוכים היו בהאזנהכיניהרך היחידה לצלוח את סירוקי שתדעו שבילדותי הד

כייף לצעוד בשבילים  .המשך צמיחה והשתדרגות, חים נעימהלכם אנשי סעד המשך נחת מהכנסת אורמאחלת 

  .הנות מהגינוןיול

 

 .תודה שהייתם בית לסבתא כל השנים .ותפילה לימי שלום רוב בריאות ונחת

 

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

 

 לקראת שוק צדקה

 

 !לקהילת סעד שלום וברכה

 
,  ו בכסלו"ביום חמישי כהיריד יתקיים . כמיטב המסורת נקיים גם השנה את יריד הצדקה המסורתי בחנוכה

 .במתחם חדר האוכל,  נר שלישי, 41.41

 
לזכרו של אמתי , מפעל החסד המקסים של הנוער שלנו -" חסד אמתי"השנה נתרום את הרווחים מהיריד ל

 .ל"יקותיאל ז

 
לפנות בהקדם למוריה לנדאו שמרכזת , המעוניינים להעמיד דוכן מכירה ביריד, אנו מזמינים אנשים מהקהילה

 (8219391210)השנה את יריד הצדקה 

 
 לא יתקייםהשנה , אך בשונה משנים קודמות, גם השנה נעמיד דוכן של חפצי יד שניה, כבכל שנה - שימו לב

אליה תוכלו להביא את , במלתחה בכניסה לחדר האוכל -בלבד אחתנקודת איסוף איסוף מהבתים אלא תהיה 

 -ל"במקרים מיוחדים ניתן לתאם איסוף מהבית עם מדריכות המפ. )החפצים שברצונכם לתרום

 !לתרום רק חפצים הראויים למכירה -אנו מבקשים מאוד(. 8380282230:חרות

 .2.18ט כסלו "ועד לתאריך י 80.11, בכסלו' ניתן להביא חפצים לנקודת האיסוף החל מתאריך ט

 

 !תודה רבה על שיתוף הפעולה

 

 אפרת שלומי ומוריה לנדאו  -צוות החינוך 
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 דברים שנשא ישי אברהם בטקס הפרידה שנערך לחנן גולן לרגל פרישתו לגמלאות

 . חנן

היא שעה מיוחדת , מלאותופרישתך לגציון דרך של סיום עבודתך בהנהלת החשבונות ו ת פרידהשע -שעה זו 

 .נווגם עבור, עבורך

קשה שלא . שלך כולו באישיות םולג נדמה שציווי זה. א סיסמתה של תנועת בני עקיבאהי" תורה ועבודה"

 :להתרשם ממפעל חייך

דרך היציאה  ,'בצבא עם גרעין ז אל השירות, ע"בתנועת הנוער ובגדנ בה היית פעיל בפתח תקווהמנערותך  החל

ועד  יתורים האישיים שנכרכו בבחירה זומהקמת סעד בספר המדבר וכל הוו .בחיפה יותקומונרועד ל" אחוזים"ל

עברת דרך , חסרי תקדים השגת גידולים.במטע ובפרדס  ,נגעת באדמה .כמזכיר פנים ותקדנצי שלושלמילוי 

  .במשרות הציבור הרגישות ביותר פקדתתו, םיכרת את כל התקנונים על בורייה, וועדות רבות

מהלימודים . העברית שאהבת בכל מאודך ליוותה אותך כשיר לאורך עשייתך. וצמיחה כל חייך עסקת בלמידה

למגע האישי הבלתי פוסק שלך  ועד מביטאון הקיבוץ הדתי, הבאוניברסיטאל לימודי הלשון , דיבנהבכרם 

 .שלנו' עלים' בביטאון 

נתת  .היית מדריך חברתי של גרעין עלומים בכרם שלוםחצי שנה במשך . גם מחוץ לקיבוץ לא פסקת מלתרום

 ,ולאחת נוספת, (קראנו בעלון לא מזמן עליה) בצרפתהרחקת לשליחות . כמדריך חברתי בראש צורים-לכלל 

 .בברית המועצות

 !שנה 14 הגעת לפנילת החשבונות הנהל

בהשתאות אנו עוקבים אחרי הטיפול המסור . לא חומקת מעינינו הנתינה האישית שלך -כל העשייה והתרומה  עם

 .והכל בשקט תוך מילוי עבודתך השוטפת, דואג לארוחות, נזעק לכל קריאה. שלך בהדסה

על הנהלת חותמך ישפיע ו ,יום יום עובדים אנו  -ך ואישיותך המרשימהישגיהלאור . רווי בך ,המקום הזה

 .עוד זמן רבהחשבונות 

מותר לך עכשיו , נים למען הכללעשייה רבת ש אך לאחר, אתה תחסר לנו מאוד. היום אתה מתחיל פרק חדש

 .ביתךעצמך וללולעשות לפנות 

 .שהעיון בו יסב לך הנאה רבהומקווים , "תהלה" –מגישים לך את ספרו של הרב בני לאו גשות אנחנו בהתר

  .ךהדרך לפני תצלח ,גם ביום המחרמי ייתן ו. חנן , מאחלים לך הצלחה

, בני בנים עטרת זקנים: "דברי משלינברך ב, תנו כאןהצאצאים ובני משפחתך הנמצאים א ואת הדסה רעייתךאת  

 ".ותפארת בנים אבותם

–  בהוקרה                                                                      

 ישי וצוות הנהלת החשבונות                                    
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 בנים מספרים

 :ונשמע ממנו על דני אריאל נארח את

 ?האם ניתן לפתור את משבר הרעב באפריקה באמצעות טכנולוגיות השקייה ישראליות

 .עבודתו על יספר, "נטפים"בחברת  השקיה פרויקטים של מנהל אריאל דני

 

 71.21.7ט בכסלו "חמישי ייום 

 במועדון לחבר 24:02בשעה 

 תרבות. ו - הציבור מוזמן

 

 תזכורת בתים מאירים

 ".בתים מאירים"ה ערב "יתקיים אי ,נר ראשון של חנוכה ,21.2.כסלו בד "כ ,ביום שלישי

  – קיבל הודעה בדבר שיבוץ למשפחה מארחתאם יש מי שלא . חילקנו לתאי הדואר הזמנות

 (או וואטסאפ  SMSעדיפות ל) 422-6602266מתבקש לפנות למיכל אפרתי 

 ..ניפגש

 הצוות המארגן 

 כל המשפחהלו לרחל ובניה, ליוכבד ואיציק ברזלי

 -הנכד , מזל טוב לבר המצוה של הנין

 אלון

 בנם של רעות וארי אזולאי

http://cafe.themarker.com/image/789292/
http://www.kikar.co.il/241629.html
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 משולחנו של מנהל הקהילה

 
 (ל"הרב נריה ז)  "הבה נפיץ את האור הגדול את אור התורה"

ראיתי את האור בעיני החניכים ואת . ני עקיבא את שבת הארגוןבשבת שעברה חגגנו יחד עם עשרות חניכי ב

את  ראיתי". בודהמובילים בדרך תורה וע: "ההובלה היפה של צוות ההדרכה לאורך כל החודש תחת הכותרת

כבכל שנה אני נרגש .  כוחו היפה והגדול של הנוער ולוואי ותמשיכו להיות עסוקים בהפצת האור הגדול כל השנה

ומתחדדת בי הרגשת החשיבות האדירה של תנועת נוער על אתגריה , מחדש לראות את העשייה הערכית הגדולה

ון הקומונרית המשקיענית שלנו ולאפרת לסיו, ברכת יישר כח גדולה לכל צוות ההדרכה הנמרץ. ומעלותיה

בהצטרפותם למשפחת " הנני"וחדת לחניכי השבט החדש שבט ברכה מי. שמושכת בחוטים מאחורי הקלעים

 .הבוגרים

 
 ועוד משדה החינוך והקהילה

 ,אחת לכמה שנים אנחנו יוזמים עיסוק בנושא של מודעות למיניות בריאה וחלילה הטרדות או פגיעות מיניות

 בריאה למיניות הילדים בקרב מודעות פיתוח על לעבוד, החברתי בחינוך וחלטה השנה. ים שונים בקהילהבמגזר

 .זה נושא על הילדים עם לשיח להורים כלים ומתן

 הילדות בגיל בריאה למיניות בחינוך וקנהעסשת ,להורים הרצאות מנה שתייתתקי הקרוב החודש במהלך

 לגיל כמובן בהתאמה ,בנושא הגילאים בכל לילדים סדנאות מתוכננות השנה בהמשך. ההתבגרות ובגיל המוקדמת

תודה לאפרת על . שלנו כהורים בפרט וכקהילה בכלל" ארגז הכלים"מומלץ לפנות את הזמן ולהעשיר את  .הילדים

 .היוזמה הברוכה ולמחלקת הרווחה במועצה על הסיוע במימון הסדנאות

 
 תקציב האגודה הקהילתית

ח ביצוע תקציב האגודה "דיווחתי כאן על ישיבת הנהלת האגודה בה הוצג דו, ערב ראש השנה, לפני חודשיים

ח באסיפת מתיישבי "להציג את  עקרי הדו, כוונתנו הייתה כפי שנכתב. ושלשמחתנו המצב טוב, חצי שנתיה

. לא הצלחנו להוציא את הדברים לפועל בשל האירועים הכלכליים ועומס האסיפות, לצערי .האגודה אחרי החגים

 .ניתן לקבלו אצל יהל במשרד, כפי שהוצג בהנהלה, ח החצי שנתי"אם מישהו מעוניין לעיין בדו

 
 קטנות ומועילות הארות/הערות

 ברחבי הקיבוץאת עיני בפינות " מאירים"מכתבונים ה, אר של מנהל הקהילהואני מקבל בתיבת הד ,מידי פעם

שעושים זאת בדרך יפה ומכובדת  אני מבקש להודות לחברים. במפגעים שנדרש להסירם ו טיפול א צריכות ש

נכון שלא תמיד . אני רואה בכך אזרחות טובה ותרומה לקידום הקהילה. ומסייעים לנו בכך לקדם את הדברים

 .דאנחנו משפרים את פניה של סע ,אך צעד אחר צעד, ניתן לעשות ולא תמיד עומדים לרשותנו האמצעים

 

 "8102תקציב  –יוצאים לדרך "

לרגל ,  עדות והפעילויות בקיבוץ ובאגודה הקהילתיתוהתכנסנו למפגש חגיגי של כל מנהלי הו, תחת כותרת זו

פגש מזו שנה חמישית שאנחנו מקיימים את ה. 8102תחילת תהליך העבודה על תכניות העבודה והתקציב לשנת 

בעיני זה מפגש חשוב  .דגשים לתהליך הכנת התקציב והעשרה ניהוליתניתנים , הזה ולצד הוקרה לכל המנהלים

 .המצדיק את השקעת הזמן והמשאבים מצד המארגנים והמשתתפים, מאד

החברה " )אחדות ישראל"בעזרתם של אנשי , "קליק ויו"השנה שמנו דגש במפגש על הצגת תכנת התמחיר החדשה 

 את המפגש חתמנו . קהילתי/ ים במשק על התקציב החברתיועל השלכות האתגרים הכלכלי ,(שבנתה את התוכנה
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אשר שיתף אותנו בחוויות , ר הקיבוץ"יו לכניסתו לתפקיד שסוגר בימים אלה שנה, בשיחה מרגשת עם זבולון

תהיה זו  ,מאחל לעצמנו שאכן ".צמיחה מתוך משבר"  בהקשר של, ובתובנות מתקופת ההתנתקות ועד ימים אלה

  .מהתוכנה החדשה ,רבכה ושנצליח להפיק את המנה של צמיחה וברש

 
 ...רעים האהובים שמח תשמח

,  ה השבוע"תתקיים בעהחתונה . הודיעו על כוונתם להינשא בשעה טובה ומוצלחת בר ארכהןל "ובח נעם קראוס

להורים המאושרים , מזל טוב לזוג הצעיר. הזוג מתחיל את דרכו בבת שלמה. בעמוקה, (0.08)ג בכסלו "י שישייום 

 .ולכל המשפחה נורית ואלי

 

 המשך גשמי ברכה לכולנו

 נחום                                                   

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

 

 הודעות מהנהלת חשבונות

למעט ענפים , פרטי באמצעי תשלוםיהיה לשלם " עטרה"ענף שקונה ב/תושב/על כל חבר, החל מחודש דצמבר

 .לקניה בודדתומעלה ₪  011 -שיקנו ב

 .מסתיים,  ק'ח שולחת צ"בחנות ובסוף החודש הנה" רושם"ענף /תושב/בו החבר, הנוהל שהיה עד היום 

 .שאתם מסעד לצייןלא לשכוח . תמשיך גם בהסדר זה, שקיבלנו בתור תושבי הקיבוץ 01%ההנחה בסך 

-------- 

עמי את כל האסמכתאות שנהגו להעביר לחנן עד -הציבור מתבקש להביא לבת ,לפנסיה עם יציאתו של חנן גולן

 .היום

 

 עמי וישי-בת                                                                 

 

 לשלומית ולעידן קייפור מזל טוב להולדת הבת

 לצפרי ולעפר שלומי להדסה ולחנן גולן ולכל המשפחה

 איחולים לשמחות ולאושר

 למלכה אש ולכל המשפחה מזל טוב להולדת הנינה

 בת לאסתי ולשמעון קיבל, נכדה לזיוה ולמשה פרוצל

 איחולים לנחת ולשמחה


