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 טלית/זמן תפילין  11:11 הדלקת נרות

 41:44 'שחרית א 11:21 10:44מנחה            

 41:01 (כ"בביה)' שחרית ב  

 41:44 (כ"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 41:01 'שחרית א

 17:44 (א"בחד)' מנחה   א  41:74  'שחרית ב

 11:21 מנחה וערבית 11:41 17:74, 12:74מנחה    

 שקיעה    

 24:14 ערבית 13:10 צאת השבת

 דחנוכה' יום ששי הבא א 

 חגית קאופמן :(0505-קווי מקוצר ,5059393050 -נייד) חות תורניתא

 

ים" ֹכל ַהֲחָסדִּ י מִּ  ָקֹטְנתִּ

ָכל  ָהֱאֶמת  ּומִּ

יָת ֶאת    ַעְבֶדָך ֲאֶשר ָעשִּ

י  י ָעַבְרתִּ י ְבַמְקלִּ  כִּ

ן ַהֶזה ֶאת  ַהַיְרדֵּ

י ַמֲחנוֹת  ְשנֵּ י לִּ יתִּ  ְוַעָתה ָהיִּ

י ָנא   נִּ ילֵּ  ַהצִּ

ָשו ַיד עֵּ י מִּ ַיד ָאחִּ    .."מִּ

 (ב"י-א"י, ב"שית לברא)

ר ַיֲעֹקב ְלַבדוֹ " ָּותֵּ  ַויִּ

ּמוֹ  יש עִּ ק אִּ ָאבֵּ  ַויֵּ

 "לוֹת ַהָשַחרַעד עֲ 

 (ה"ב כ"בראשית ל)

 1111גוסטב דורה 
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 לנצרות "אדום"על הקשר בין 

, לרבקה תאומיםה בלידת הפותחת לפרשת תולדות נחזור .יעקב ועשו - האחיםמפגש הכנות לפותחת ב נופרשת

 .העם האדומי אביהעם היהודי ועשו  אבייעקב  .לשני עמיםהפכו  במהלך השניםש

אימצה לחיקה את ( לספירה 313)הגדול קונסטנטינוס הקיסר האימפריה הרומית בתקופת שלטונו של לאחר ש

ל "סברות של חזישנם מספר  .(ו-מגילה) כלל הנוצרים על" אדום"ל את זהות "חז שליכוה, רשמיתההנצרות כדת 

 וברור ובהיר שעד היום אינו נהיר, נצרות-רומי-עשו :המנסים להוכיח את הקשר בין ופרשנים לאורך הדורות

 . ספקות ושאלות עוררמ קשר זהש

 (שאול התרסי)פאולוס . הבסיס התיאולוגי לנצרות ואך ה"והתנהיהדות מ הואהנצרות מוצאה של שנקדים ונאמר 

אל  איגרת" -אחד מספרי הברית החדשה ב (ג"כ-ה"כבראשית ) "ורב יעבוד צעיר" פסוקמהלדתו נותן חיזוק 

יב עצמו אמר שהוא מחש ,ידידו של רבי יהודה הנשיא - אנטונינוס ,עם ראשית צמיחת הנצרות. (ו-טו)" הרומיים

 ('י-עבודה זרה)לצאצא אדום 

                      הוא למעשה (כתיב מלאב) עשיו: לגול המיליםגש מפרש ,(1051-1331, ליסבון פורטוגל) יצחק אברבנאלרבי 

 .(הנוצרי) ישוע

, מחבר אנונימיי "עה נכתב באיטליש 15חיבור היסטורי מהמאה  - "ספר יוסיפון"מ מעניינתו רסה נוספתג

ייסד את  באיטליה. עבר לקרתגו ומשם לאיטליה ,הגיע למצרים (א"י-ו"ל) בן אליפז( עשו ו שלנכד) פו  צ  : מספרת

מכאן שמה ו הלטינילפבית הוא שנתן לרומאים את הא - לטינוס :נכדו של צפו נקרא. למלך בה והפך "רומי"העיר 

 .השפה של

 .(המלכות הרביעית-'ז-דניאל) "רומי"היא " גלות אדום"החלה  ,לאחר חורבן בית שני בידי הרומאים, על פי הפרשנים

 קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                                  

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

 רומן בקפסולת זמן , שי

 . בנם של רחל ובניה ברזילי, דותן ברזיליאותו כתב  "שי" עלה הספר אני רוצה להמליץ בחום

 
ואליה הזרימו מכתבים שעסקו ברחשי ליבם , פתחו לה הוריה תיבת מייל, ביתם של דותן ונעה שיביום בו נולדה 

 .ובחייהם באוסטרליה הרחוקה

 
 ..נפלו עליהם השמיים.. הטלטל עולמם, חודשים ספורים לאחר לידתה של שי

 
, הרפתקאות, המון אומץ, ייסוריי גוף ונפש, הרחק מהבית, בהתמודדות עם מחלה קשה, זוג צעיר רגיש ודעתני

וכמובן נס , ובתוך כל זה ילדת אהבה קטנה שנתנה להוריה סיבה טובה להילחם, חשיבה ולמידה עצמית, סיכונים

 .רומן בקפסולת הזמן, שיכל זה והרבה יותר בספר ! גדול

 
 ..והוא משלנו מרתק עד מותח, רהוט וקריא –פלא הספר כתוב נ

 זהבה ברט ישראלי
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 'ב' חידות א – וישלחפרשת 

הוא מתכונן . לקראת חזרת יעקב ומשפחתו לארץ כנען שולח יעקב שליחים כדי לבדוק אם אחיו עדיין כועס עליו

שמשנה את שמו ( ?מלאך)בלילה לפני המפגש הוא נאבק עם איש (. ?זוכרים)למפגש עם עשיו בשלושה דרכים 

, י שכם בן חמור"עם הגעת המשפחה לשכם דינה נחטפת ע. המפגש עם עשיו מסתיים בשלום. מיעקב לישראל

 . אבל יעקב חושש שזה ייסכן אותם בהמשך, אחיה מחלצים אותה. נשיא הארץ

רחל , בדרכם דרומה. שנדר לפני שנים כשיצא מהארץ שם משלם יעקב את נדרו, משפחת יעקב ממשיכה לבית אל

שנפטר בגיל , בחברון פוגש יעקב את יצחק. היא בית לחם, נקברת בדרך אפרתהיא . ה בלידהיולדת את בנימין ומת

 .הפרשה מסתיימת ברשימה ארוכה של תולדות עשיו)!(.  081

 הרב ארי

 

 

  

 

עם מי )מאחי דינה שנכנס לשכם לחלץ את דינה  – ל עשרים כאלה שולח יעקב לעשיו אחיו כמנחה – א
 (?הוא נכנס

 יעקב מציב אותה במקום בו נקברה רחל – מ פעולה שבני יעקב דרשו מכל מאנשי שכם  – ב

 (?מי לבש אותו)תכשיט שמקשט את האף  – נ (?זוכרים למה)חלק מרגל הבהמה שאסור לאכול  – ג

 חג שמופיע בפרשה כשם של מקום – ס מינקת רבקה – ד

יש . כיום משמש כשם של בנות)מלך ממלכי אדום  – ה
 ...(כמה בקיבוץ

איך הוא קשור )ך "הספר הקצר ביותר בתנ – ע
 (?לפרשה

 המקום בו נאבק יעקב עם האיש – פ שם הפרשה – ו

 בנו של אליפז. מאלופי עשיו – צ הבן השישי של לאה – ז

ל ַהֲחָסִדים ּוִמָכל ָהֱאֶמת_______ : השלימו – ק עיר מגוריו של יצחק אבינו – ח  ִמכֹּ
 ...(אפשר גם לשיר)

ָאִחי ְיִהי ְלָך  ____,ַויֹּאֶמר ֵעָשו ֶיׁש ִלי : השלימו – ר שאינו טהור – ט
 ֲאֶׁשר ָלְך

 איזור מגוריו של עשיו – ש שמו של הנחל שיעקב חוצה בלילה – י

 חלק בגוף שם נפגע יעקב במאבק – כ
 

וגם שם מדינה במזרח )שם נכדו של עשיו  – ת
 (התיכון

 שרה היקרה

 שמחים וגאים על בחירתך לתפקיד , מתרגשים

 .לית תנועת הקיבוץ הדתי"מזכ

 .יה משמעותיתימאחלים לך הרבה הצלחה ועש

 מכל בית סעד



4 

 עדכון  –תכנון ותשתיות 

 –ודתית חבר בקהילה חקלאית ככבן קיבוץ ו. אני מוצא את עצמי בניגוד עניינים, עם בוא עונת הגשמים, בכל שנה

מעדיף אני  ,כמי שעוסק בפרוייקטים של בנייה ותשתיות אך. ומודה לבורא על בואם אני מייחל לגשמי ברכה

אני מקווה , ברוח התקופה והמערכת הפוליטית. כך שהעבודה תוכל להתנהל כסדרה, שירדו כמה שפחות גשמים

בשורות הבאות אבקש לעדכן את הציבור בחלק מהפרוייקטים . מאידך -ולעבוד  ,מחד –שאוכל להמשיך להתפלל 

 .שעל הפרק

. בגלל שלא קיבל תשלום מהמועצה, הפסיק הקבלן את העבודות בשטחהאחרונים ות בועבש ":ארץ הצבי"שכונת 

 .מצומת הנוער ועד מגורי הצעירים, אני מקווה שבשבוע הבא יסלל הכביש. עם הסדרת העניין הוא חוזר לעבודה

 .נעדכן את הציבור –כשנדע את לוחות הזמנים בצורה מדוייקת 

בסבב הגשמים  .ולמעשה רוב העבודה כבר נעשתה, דיםהפרוייקט כבר קורם עור וגי :פיתוח הכניסה לקיבוץ

כפי , בנוסף!!!(. ולעשב )הקבלן צריך עוד להשלים את שתילת הצמחים . האחרון נרשמה זרימה יפה בציר הניקוז

 .ולהקים פרגולה בסמוך לביתן השומר, יש למקם ספסלים ומתקני אופניים, שהוצג לציבור בעבר

ארץ 'הינו לא אחר מאשר מיודענו מפרויקט , הקבלן המבצע את העבודה בפרוייקט זה :הסדרי תנועה בבית הספר

והסלילה , העבודה מתחדשת גם באיזור זה, כאמור. נתון זה מסביר את הסיבה להפסקת העבודה גם כאן. 'הצבי

 .עבודהנעדכן את הציבור לקראת ביצוע ה, גם כאן. 'ארץ הצבי'של הכביש תתבצע במקביל לעבודות הסלילה ב 

קווים  רשת החשמל באזור המגורים תוכננה ונבנתה לפני שנים רבות ובמשך הזמן נוספו בה :בדיקת קרינה

, ברשתות חשמל. שיפוץ בתים ולעלייה בצריכה הביתית, וארונות חשמל ובוצעו שינויים בהתאם לבניה חדשה

, בנוסף. ופעות של קרינה אלקטרומגנטיתישנן לעיתים ת ,והארכות מסוגים שונים שבוצעו בהן שינויים לאורך זמן

, מטענים ושנאים, מכונות כביסה ומקררים)ג "חשוב לדעת כי מכשירי חשמל רבים מפיצים סביבם קרינה אלמ

 הבישראל מתיר המלצת המשרד להגנת הסביבה(. כגון רמקולים וטרנזיסטורים, אפילו מכשירים שאינם פעיליםו

כדי  (.רצופה שהייהמקומות כמו מטבח ומחסן אינם בגדר )מיליגאוס  4של חשיפה בשהייה רצופה עד רמת קרינה 

בדיקה מקיפה האחרונים שבועות ת בבוצעמ, וכדי לקבוע באילו פעולות נכון לנקוט, למפות את המצב הקיים

, מסקנות ראשוניות של הבדיקה נמסרו לנו בשבוע שעבר. המשותפים באזור המגורים/ בלוחות החשמל הראשיים 

. לא נמצאו חריגות מהתקן -ככלל. התוצאות היו טובות מהצפוי ומבדיקות דומות שבוצעו בישובים אחריםה "בו

במידה , לתשתיות הציבוריות ותהקשור ,וניישם את ההמלצותח המלא נלמד את התוצאות "לאחר קבלת הדו

 . ויימצאו

הכולל שלושה , כי התקבל תקציב גדול לבניית מעון חדש, מהמועצה התבשרנו כשנהלפני  :מעון תלת שנתי חדש

, י הנהלות האגודה והגיל הרך"לאחר בחינת כמה חלופות סוכם ע (.כלנית וגפן ניםפעוטו, בית התינוקות)פעוטונים 

בשיתוף אנשי הגיל הרך , ם התקדם התכנוןבחודשים האחרוני. מקום הגן הירוק הישןכי המעון החדש ייבנה ב

התכנון נתקלנו לא פעם בפערים בין הדרישות של רשויות במהלך . ועדת תכנון וצוות מתכננים מטעם המועצהו

אני מקווה (. שטח המבנה ותכולת החצרות, ילדים למטפלת' מס -כגון )המדינה ובין המקובל בחינוך הקיבוצי 

 .ונוכל להציג אותה לציבור, שהתוכנית תושלם בזמן קרוב

  ,ת שלוםשב .עד כאן הפעם

 אליסף
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 !גם וגם? קהילתי? אישי

 את דבריו של תומרשלושה שבועות לפני בעלון  קראתי ילולעל הנושא להלן כתוב בעלון לזעקת ילא הייתי נ

בימים אלו המזכירות דנה בנושא מדיניות ותקנון  ...תחום הקליטה הינו אחד מעמודי התווך של קהילת סעד"

בנוסף  ,לכןו ...צפוףממש ז "מכאן שהלו" ...לדיון באספת חברים 0202עד סוף שנה  הקליטה במטרה להביאם 

בטרם  נושאב חשוב לי לשתף את החברים באופן בו אני חווה את התהליכים -למכתב ששלחתי לחברי המזכירות

אכן יש לי אינטרס אישי . איני מכחישה !התנצלותי -אני מתפרצת לדלת שכבר נפתחהואם  .יתנו קולם להכרעות

סיימה ש, וכל הכתוב להלן אינו סותר את מירב תודתי למתוקה] .ודאי גם לא הייתי מודעת למתרחש -הואשלולי 

 [. !מרובים מאדתפקיד הדורש השקעת זמן ומאמץ  -לא מכבר את תפקידה כמרכזת ועדת קליטה

מנת לצלול נעשתה יוזמה מבורכת והוקם צוות אד הוק על  -מן הראוי לציין כי מאז החילותי בבירור הנושא

החיים פה מעל ארבע שנים  בני אחיה ומשפחתו, צערי הרב מאדל, עם זאת  .עניין ולקבל החלטותעומק הל

חשבו לעזוב וחזרו , הם כבר עברו זמני התלבטות, נכון. שוקלים להיפרד מאיתנו -מצויים כרגע בתהליך קליטהו

 .קליטה ויעודיש שבילים בהם צועדזה כשנתיים מאך , [טבעי... והם לא היחידים] בהם לאחר בדיקות שונות

מצויות באותו נוספות הות הם וכן משפח אלא שלאחרונה [...על השיתוף בפרטים אישיים, עדי ואחיה סליחהו]

לנו  לא זה המקום לפרט את כולם והלוואי והיתה. המוסדותמול משברי אמון מצטברים בהתנהלות  יםחוו, שלב

 .אך לגבי הליך הקליטה גופו ,ועדת ביקורת לשטוח בפניה חלק מהם

הם  נאמר להם כי על מנת להיות חברים ,הנקלטים לשיח עם ועדת קליטהמשפחות כשהגיעו  -בתחילת הדרך

 ירדולאחר מכן ש₪  011,111 ולשלם" לסמן בית"צריכים  הקבלה לחברות הםלאחר . מחוייבים לקנות בית

 .אך לית מאן דפליג שנאמר, לא נכתב -נאמר, נכון .שכר דירהבאין הם מחוייבים  -נקודת זמן זו מ. מעלות הבית

מסמנים 'שהם עד ד מופחת "שכ משלמים המתקבלים לחברותש ,עודנאמר לי , משיחות שלי עם הנוגעים בדבר

ישנם זוגות אשר הגיעו מבחוץ ולא , כי בקרב הזוגות שהתקבלו לחברות בעשור האחרון ,הסתבר ליועוד . 'בית

 .שנים מאחר והתארך הזמן בין סימון הבית למועד כניסתם אליו 6במשך כלל ד "שילמו שכ

אינם יכולים לממש את , בקיץ האחרון קלטים שנאמר להם כי יוגשו להצבעה  לחברותנ. מבוךנקלענו לש אלא

 בנוסף לכך הועלה. מאחר והכנת השטח בארץ הצבי מתעכבת מעל המצופה [בית לסמן]כר לעיל המוז התנאי

 הקבלה לחברותלמשוך את  אי אפשרמובן ש, מאידך .[לצערי לעיתים ללא התראה מראש] שכר הדירה לאחרונה

טרום 'מעמד . ועלינו לעמוד במילה שלנו, מקסימום שלוש, הובטח בעבר כי התהליך יארך שנתיים . לאורך זמן

ומשאיר  והזכויות בקהילהבויות בהבהרת המחויי -המועמד לקליטהעם קולט ולא עם הטיב לא אינו מי' ניקלט

ביוני האחרון  קלטותהנ קיבלנו מצגת של תמונות המשפחות . מתמשכתים עם תחושת חוסר ביטחון מועמדאת ה

אלא תמשיך  -לא שתסתיים במהרה כמובטח , ועולה חשש כי הדחייה במטרה להביא את התהליך לכדי סיום

  .ותידחה

 ]!!![ עלינו למצוא דרך יצירתית

כולנו . לשדר אמפטיות והכלה, ובעקר .לעמוד במילה שלנו ולהיטיב עם המועמדים המצפים לשינוי הסטטוס

 .באותו צד

יבות המחייב אותם לרכוש בית בארץ לדעתי עלינו לקבל אותם לחברות בהקדם תוך חתימה על מסמך התחי

הבקיאים בנושא ידעו כיצד לנסח את המסמך עם אפשרויות הוגנות המאפשרות גם לצאת מההתחייבות . הצבי

את עלות אחזקת הדירות " החברים החדשים"בזמן זה ישלמו . בהשקעה בתשתיות בלא לגרום הפסדים לקיבוץ

 אנו יודעים עד כמה קשה היום לזוג צעיר לרכוש בית  .משלהם בהם הם גרים בתקווה שיוכלו במהרה לעבור לבית
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, בואו ניתן להם תחושה שאנו איתם [...עבור ילדינוולנו כחברי קיבוץ וודאי לא היו אפשרויות רבות לחסוך ]

ארץ השכונה בהקמת קלטים  לחשיבה ועשייה ברוכה בקידום ה לגייס את הנהחלטה כזו עשויי, כמו כן. לקראתם

 .שכריםוגם הם וגם אנחנו נצא נהצבי 

שישב על המדוכה ויגיש  ,מהמזכירותחברים הוחלט על צוות משותף שיכלול חברים מועדת קליטה ו כאמור

צעירים שניקלטו  ,צוותרים בבין החב. אני תולה בצוות תקוות כי ישכיל להחליט ביושר ובתבונה. המלצות לאספה

וכן חברים מבוגרים   'כבוד למילה'והצורך הפרגמטי ב הנקלטים  תויוכלו להזדהות עם תחושש בפורמט הקודם

המנחים את  םנאמנים לערכי אנשי הצוותכל  כי ,מניחה אני. חוו קליטה של ילדיהם בקיבוץחלקם שיותר 

הרוב בקרב  -בסופו של דברו מאחר בהליך נכון לשתף את כלל הציבורלחשבתי , עם זאת .שלנו הקהילההתנהלות 

 אמוןהיחסי ב פיחותעל ו ,אסור לו שישפיע על הוגנות [..ד"גביית שכ] מצבנו הכלכלי הגרוע .שיכריעהוא , החברים

   .החברים למוסדותבין 

  תודה

 דליה רועי

 

 ..צדקה המסורתי באופן לא מסורתי יריד

שיתקיים השנה כשדרת דוכנים ססגונית שכל הרווחים ייתרמו  "יריד הצדקה ויד שנייה"נו נרגשים לבשר על א

 .של התיכון'' אוטובוס הקסמים''ל

 03:71-03:71שעות ין החמישי ב ליל נר ,01.01, כסלובח ''כ ,היריד יתקיים ביום שני

 . ברחבה שליד חדר כושר יונח מיכל ובו תוכלו להניח פרטים שמישים וטובים למכירה -" יד שניה"איסוף פרטי 

 *אין להביא בגדים*

 2529559050ביריד מוזמן לצור קשר עם שגית דניאלי מי שמעוניין להקים דוכן מכירה 

 חג שמח מואר ובריא

 לרחלי ויחזקאל ולכל משפחת לנדאו המורחבת

 בת לידידיה ואמונה לנדאו, נכדהמזל טוב ורוב ברכות להולדת ה

 !איחולים לשמחות ולנחת

 לאיציק ברזלי ולכל המשפחה, לרחל ובניה

 ברזלי-בת לנטלי ועידן אנק, נינה-הנכדהמזל טוב להולדת 

 !איחולים לשמחות ולנחת

 הנינהלמרים ויוסף צרפתי ולכל המשפחה מזל טוב להולדת 

 נכדה לטליה וצביקה ַמֵלק, בת לליטל וגיא ַמֵלק 

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 הסיפור מאחורי התמונות – ביקור הנשיא בקיבוץ
 

לקראת ליל הסדר אותו הם ערכו  סעדביקרו ב ל"ז צחק בן צבי ורעייתו רחל ינאיתהנשיא י( 7597) ז"בשנת תשי

 . בקיבוצנו

 הנסיגה מעזה שהיו במורל נמוך במיוחד בעקבות "עוטף עזה"הביקור נועד לרומם את מצב רוחם של מתיישבי 

בן גוריון הודיע ששרי הממשלה יערכו את הסדר ביישובי העוטף  ."מבצע קדש"בלחץ המעצמות לאחר , ומסיני

 ליל לקיים אתו ביקש גם הוא להצטרף, ששמע על היזמה הנשיא .במטרה להפגין סולידריות ולעודד את רוחם

 .ביישובי העוטף הסדר

מצוטטים בהמשך  .לערוך את ליל הסדר כהלכתו בקיבוץ סעד ביקש הנשיא, בשל זיקתו למסורת ומתוקף תפקידו

 .(שנה 79-ה לפני כ'חייצל מתוך ריאיון שנתן)ל שערך את הסדר בנוכחות הנשיא "ז קויפמןזכרונותיו של נתן 

                  הנשיא ומד מולע ,(שכבר אינו קיים)שעמד מאחורי הגן הכחול " 32ית ב"שצולמה מול , בתמונה הימנית

עומד לידו אברהמי  ובתמונה השמאלית(. ידיו על מותניו)ל "מנחם אפלבום ז-באמצעית. ל"יוסף גינזברג ז -ִפיקו  

 .(ראש המועצה האזורית)ל "רוזנמן ז

 

 .לטובת הקוראים ועל המידע החשוב שהעביר למיכל אפלבום ולזאב קינן, תודה לחנן גולן

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השותפים שלנו היו הצרפתים והאנגלים אבל . לפחות עד לתעלת סואץ -ל למצרים "במבצע סיני הגיע צה"

ולא נותרה לנו , האנגלים והצרפתים קיבלו רגליים קרות והתקפלו. אמריקה בשיתוף רוסיה הפעילו עלינו לחץ כבד שניסוג

, ואז. בידנו השתפרו מאד התנאים הבטחוניים שלנו לנו היתה זו אכזבה עמוקה כי כשרצועת עזה היתה. ברירה אלא לסגת

ז יעשו כל שרי הממשלה את "היא החליטה שבפסח תשי, רוסי-אחרי שהחליטה הממשלה על הנסיגה בגלל הלחץ האמריקאי

גוריון שגם הוא -צבי על ההחלטה הזאת הוא פנה לבן-כששמע הנשיא יצחק בן. הפסח בישובים שישבו לאורך הרצועה

הוא למשל למד גמרא . ישוב דתי כי הוא היה שומר מצוותיאך התנאי לכך היה שהוא יהיה ב, במבצע הזה רוצה להשתתף

והציעו לו . והוא היה  הולך למקום הלימוד ברגל כשנהגו מכל השבוע הולך עמו ונושא עבורו את ספרי הגמרא, כל שבת

 . לבוא ולעשות את הסדר בסעד
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. פנים של הקבוצה וסיפר לי שבסדר הזה שאני נקבעתי לערוך אותו ישתתף גם נשיא המדינה-בא אלי מזכיר

 . כמובן שהבעתי את הסכמתי לכך

היא היתה . לא היתה דתית וגם רחוקה מהמסורת וגם לא אהדה את הדתיים ,ת הנשיאירעי, צבי-רחל ינאית בן

אבל בביקור הזה בליל , והיתה עצמאית גם בהשקפותיה וגם ובמעשיה, מנהלת משק פועלות ליד ארמון הנציב בירושלים

 .הסדר אצלנו היא השתתפה עם בעלה

לפני . והיו כבר בסעד לפני שהוא הגיע, הם הגיעו עוד לפני בואו. לים נשלחה להבטיח את ביקור הנשיאיכיתת חי

 .במהלך הסדרהאוכל -וכן סביב חדר, לים היו כבר שםישהתחלנו את התפילה בצריף החי

, וכולם קמו ואני בירכתי את הברכה שבה מקבלים פני מלך בישראל ,לפניו השליש, האוכל-הנשיא נכנס לחדר

 -כ מניין הגרלתי את הברכה הזאת "היתה זו הפתעה מוחלטת לכל הציבור וחברה בקבוצה שאלה אותי אח. והשליש הצדיע

 . שערותיה סמרו כשהיא שמעה אותה

בין שאר הדברים  סיפרתי שבדיוק בלילה זה לפני . הנשיא קידש ואני אמרתי דברי ברכה, דושכ התחלנו בקי"ואח

אמרתי שבעבר . מתימצאתי זאת באיזה לוח של הקרן הקי -גוריון מהארץ -חמשים שנה גירשו התורכים את הנשיא ואת בן

 ". היה זה מעמד מאד מיוחד. ה במעמדנוייוזה מעיד על על, והפעם הנשיא ירד אלינו, היו עולים בשלושת הרגלים לירושלים

 עשרה שנים-בראיון לארכיון לפני כחמש קויפמן נתן

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

 חדשותרבות

 "בימים ההם בזמן הזה... על הניסים"

לכתוב לנו את סיפור הנס , נבקש מכל מי שרוצה ויכול, ה בחנוכה"שתתקיים אי" תערוכת האור"לכבוד 

 . על הסיפור להיות באורך של עד חצי עמוד. האישי שלו

,                             ליום רביעיתנו עד לוואצאפ של אחת מא \למייל \תרבותשל ועדת  .ד.ניתן להעביר את הטקסט לת

 .9..2ה ,  בכסלוג "כ

 " פרסום הנס"נשמח מאד לשיתוף פעולה ול

 37:22בשעה  ,נר שלישי של חנוכה, (73.73) "וישב"יתקיים במוצאי שבת  - שיעור קולנוע עם שרית ברזלי

 ". זום"ב

 .בקולנוע המודרני" על הניסים"של  גלגוליו -רבים ביד מעטים: נושא השיעור

 .32:09בשעה ( 72.73)ז בכסליו "כ, נר רביעי של חנוכה, יתקיים ביום ראשון -" בתים מאירים"

 טב בסוודרים ובאוירה קהילתית חמהעטופים הי, במרחבי החוץ של הקיבוץ ניפגש בשמחה במעגלים קטנים

 (נקיים את המעגלים בקבוצות זום, הנחיות הקורונה ישתנו עד לאירועבמידה ו) . 

 .שישלחו בתאי הדוארפרטים נוספים בהזמנות 

 .לוח חנוכה מסודר וחגיגי ישלח בתאי הדואר בימים הקרובים

 !נשמח להשתתפותכם

 מיכל ורתם -ועדת תרבות
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 לתומכים ולביתתודה  -לית תנועת הקיבוץ הדתי "מזכ

במשך  .תפקיד המאתגר והכבדה ב"וזכיתי ב, ל לתנועתנו תנועת הקיבוץ הדתי"השבוע הסתיים תהליך בחירת מזכ

עם היוודע   !תודה לכם –ונציגיה בגוף הבוחר  מוסדותיה של סעדהתהליך הרגשתי את התמיכה הגדולה של 

אתי ולצידי בשליחות , בית סעד, קהילתנו בברכות מכל עבר והרגשתי עד כמה הבית עטפה אותי, התוצאות

 .תודה לכולן וכולם –שאקבל על עצמי בקיץ הקרוב 

היום  בדיונים בתהליך היתה השאלה מה משמעותה של התנועה על סדר היוםהקריטיות שעלתה אחת הסוגיות 

והרצון לחבר בין חברי והצורך , ללא קשר למעמד, וץועבור כל מי שביתם הוא בקיב? עבור חבריה וחברותיה

כדי לטוות חוט  .ורצון להשתתף ולהשפיעלמשמעות היותנו חברה ערכית וייחודית עם בשורה , הקיבוצים השונים

ומודה לכל בית , ר רגע לפני ההצבעה"את הדברים שאמרתי בישיבת המזמו להלןאני מפרסמת  .בנושאראשון 

 .ן השבוע/והאוהב שחשתי מכםסעד על החיבוק החם 

מלים של / מלים של הוקרה לתהליך ומוביליו. רגע לפני ההצבעה רציתי לומר כמה מלים, חברות וחברים יקרים"

 .הוקרה לתהליך ומוביליו, ומשהו על האתגרים שבדרך/ המתמודד מוליחיות הוקרה לחברי נח 

הרגע הזה נמשך מספר חודשים ומשקף . רגע של חג וזהו, לא בכל יום עוצרת תנועה לבחור את המנהיג הבא שלה

 .קפיצת מדרגה שעשו מוסדות התנועה ומנהיגיה בהווה

התהליך היה . עיצבתם והובלתם תהליך, ריבה וכל מי שעמל אתכם, אמית רותם מלכה , תודה לכם יאיר ואמיתי

 .מחשבה והתלבטות, תודה לכל הנציגות והנציגים הרבים שפינו מזמנם לשיחות. נגיש וענייני, שקוף

וזה ממש לא מובן מאליו בציבוריות , ומסמנת כיוונים אליהם נוכל להתפתח עוד בעתיד, יזוהי אבן דרך בעיני

והאופן בו אנו , מראש שבטי ישראל אנו יכולים להיות, גם אם קטנים אנחנו בעינינו לפעמים, וכן. הישראלית היום

 .משדר מסר חיוני וניצרך גם החוצה, ל ומתנהלים כלפי פנים"בוחרים את המזכ

ובקו הגמר מצאתי את , לא ידעתי מי עוד מתייצב למרוץ הזה, הצגתי את מועמדותי לתפקידב  - חיות הוקרה לנח

 אתו אני עובדת ומשתפת פעולה כבר שנים רבות, עצמי מתמודדת מול חבר טוב

 .ה גדולה במשימות העומדות לפנינואני רוצה להודות לך נח על מרוץ ענייני וטוב ולאחל לשנינו הצלח

ולבנות צוותים ושותפויות , וצריך יהיה לברור היטב לפי סדרי עדיפות, האתגרים הם רבים - האתגרים שבדרך

ליצירת ערך של התנועה ומוסדותיה עבור הצעירים וגיל , ה מן השורה לתנועה/לחיבור החבר :שיובילו עשיה

, בעשייה, להרמת הדגלים והשמעת קולנו ים ובין הקיבוצים בכל הרמותלבניית קהילות בתוך הקיבוצ, הביניים

, התיישבות, קהילתיות, צדק חברתי: דתיות מרכזיות בחברה הישראלית ובעולם היהודי-בסוגיות חברתיות

ביחד עם , ובלתםואני מקווה לזכות לאמונכם לה, כל אלה לפנינו בימים שיבואו, קליטת עליה ועוד, סוגיות דתיות

 .ות מגוון ונמרץצו

 :"השותפות הגדולה", ל"אסיים ברעיון שלמדתי מספרו של הרב יונתן זקס ז

המצב בו אני מוצאת את " ועל כך שאת המשפט, ניית מנהיגותהרב זקס סיפר כיצד למד מהרבי מלובביץ על ב

חדש במצב בו תנועתנו יכולה להציב את עצמה מ!" המצב בו אני מציבה את עצמי: "יש להחליף במשפט" עצמי

 ".בשמים –המוצב ארצה וראשו , כמו סולמו של יעקב אבינו, ותיתן משמעות, תשפיע ותקרין

 שרה עברון
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 עדכון על עבודת הצוות -מודל קליטה חדש לסעד 

, ראינו לנכון לשתף את הציבור בעבודת הצוות שהוקם על ידי המזכירות, בהמשך לדברים של זבולון בעלון הקודם

, מתוקה לייכטר, (נציגי המזכירות)טל -יצחק רסיס, איילת ברנע -החתומים מטה זבולון ותומר ואת וכולל את 

 (.נציגי ועדת קליטה)פורגס ואשר רוטנברג הלה ויסלר 

וזאת לאור שינויי הנסיבות המשמעותיים , מטרת הצוות היא לגבש הצעה מוסכמת לעדכון של מודל הקליטה

ובעיקרן השפעה על אופן , לשינויים אלה השלכות רבות. שמייצרים מציאות חדשה בסעד בשנים הקרובות

 : הקליטה לקיבוץ והכניסה לחברות

לשם הצלחת . שיוך הדירות שעליו הוחלט בסעד כבר לפני מספר שנים ייכנס בזמן הקרוב לשלב המימושתהליך 

התהליך נדרש שלא לאפשר מכירת דירות בתוך הקיבוץ על מנת לתת לקיבוץ גמישות מרבית בייצור פתרונות שיוך 

ולמעשה בשנים הקרובות , חנמצא כעת לקראת סוף שלב הפיתו "ארץ הצבי"ה ביפרויקט הבני, במקביל. מיטביים

 -שגם עליו הוחלט בסעד כבר לפני כמה שנים  -האפשרות הכמעט יחידה לממש את עיקרון החברות תלוית המדור 

 ."ארץ הצבי"ה ביהיא באמצעות בני

 .שינוי זה מחייב את התאמת הסדרי הקליטה שלנו ולכן אנחנו נדרשים לייצר מודל מותאם, כאמור

חשוב לנו לומר שאנחנו שוקלים את מכלול השיקולים , לכן. מייצרים אי ודאות וחששות, מעצם טבעם, שינויים

אנחנו שוקדים . הן טובת הקיבוץ והן טובת הנקלטים -ומה שעומד לנגד עינינו כל הזמן הוא טובת הקהילה כולה 

כחלק מתהליך . על פתרונות שונים בכדי לתת מענה לסיטואציות שייווצרו ומקווים שנגיע לתוצר טוב ומוסכם

, העבודה שלנו קיימנו היוועצות עם גורמים שונים הבקיאים בהסדרת תהליכי הקליטה בקיבוצים המתחדשים

ונפגשנו עם נציגי , (מהקיבוץ הדתי וגם מהתנועה הקיבוצית)למדנו מהנעשה בקיבוצים בעלי מאפיינים דומים לנו 

 .משפחות הנקלטים

ולאחר מכן המזכירות תעלה את הצעתה הסופית להצבעה , ירותאת ההצעה שלנו נגיש בזמן הקרוב למזכ

  .באסיפה

 .ה ובקליטהיבבני, מאחלים לנו ולסעד שנים רבות של התפתחות וצמיחה

 הלה ואשר, מתוקה, יצחק, איילת

 

 לכרמלה ושלוימיק קום ולכל המשפחה

 דניאלה לאה - הנינהמזל טוב להולדת  

 נכדה לריקי ונועם קום, בת למיטל ורועי קום

 !איחולים לשמחות ולנחת

 ://031נתוני גשם עד 

 .מ"מ 3/10( 01)עד כה ירדו השנה 

 .מ"מ 94 -ירדו עד סוף נובמבר( 01)בשנה שעברה 

 .מ"מ 83 -ממוצע רב שנתי עד סוף נובמבר

 .מ"מ 033 -ממוצע רב שנתי לכל עונת הגשמים 

 .תודה ליואל עברון על מסירת הנתונים


