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

   י מ י   ה ח ו ל     פרשת ויחי שבת

 טלית/זמן תפילין  02:21 הדלקת נרות

 12:11 'שחרית א 02:01 00:11מנחה            

 12:00 (כ"בביה)' שחרית ב  

 18:11 (כ"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 12:00 'שחרית א

 1107: (א"בחד)' מנחה   א  18:71  'שחרית ב

 02:01 מנחה וערבית 02:01 07:71, 02:71מנחה    

 שקיעה    

 21:01 ערבית 03:20 צאת השבת

 

 חמוטל בר יוסף/ התפרׂשות 

ת  ת אֶׁ טֶׁ ֲאִני ּפוֹשֶׁ שֶׁ םכְּ ת ָראֵשיכֶׁ ַלֵטף אֶׁ  ָיַדי לְּ

ָתל ָוַרך, ָכל ַהֵׂשָער ֻתלְּ ָהָיה מְּ ה, שֶׁ ַעבֶׁ ַיֵשר ּוִמתְּ  ִמתְּ

ָרה ָשכְּ נּו לְּ ת ִממֶׁ פֶׁ ָהִייִתי שוֹאֶׁ קּות שֶׁ ֵריַח ַהַינְּ  וְּ

ֵאִרית ָדַמי ֹעָרב ִבשְּ ה, מְּ ַאדֶׁ  ...הוֵֹלך ּוִמתְּ

 

ת ָרא ַלֵטף אֶׁ ת ָיַדי לְּ ת אֶׁ ׂשֶׁ ֲאִני ּפוֹרֶׁ שֶׁ םכְּ  ֵשיכֶׁ

ַרֲחִקים, ֵהם ָגִחים ֵמֵחיִקי ָבִהים ּוִמתְּ  ,גְּ

תוְֹך ַכּפוֹת ָיַדי לּוִיים בְּ ָאִרים תְּ ִנשְּ  וְּ

ִכירוֹת כוֹת ּוַמבְּ ֵאִנים הוֹלְּ מוֹ תְּ  ...כְּ

 

ֵכם ַביוֹם ַההּוא ֵלאמוֹר " ָברְּ                                                                                                                                                       ַויְּ
ָרֵאל ֵלאֹמר ָבֵרְך ִיׂשְּ ָך יְּ  בְּ

ָך א   ִׂשמְּ הֹל-יְּ ַנשֶׁ ִכמְּ ַרִים וְּ פְּ אֶׁ  .."ִהים כְּ

 ('ח כ"בראשית מ)

 אמריקאי-צייר אנגלי ,מין ווסט'בנג

(1082-0378) 



2 

 שיאים בספר בראשית

 :נדגיש כמה שיאים החותמת את ספר בראשית" פרשת ויחי"בסיום קריאת " חזק חזק ונתחזק"לפני שנכריז רגע 

 . שנים 2032 בת תולדות האנושותיותר בארוכה ה המתועדת תקופההלאורך  משתרעספר בראשית 

שנים לאחר מותו של אביו  45 - יוסףמותו של ו תקופת האבות מסתיים בסוףבבריאת העולם ו הספר מתחיל

 ('ח-'א שמות)" מצרים אשר לא ידע את יוסףויקום מלך חדש על "פסוק לועד  שמהנקודה בה מת יוסף נציין  .יעקב

 .שנה 20עברו רק 

מגיל  - שנה 03מצרים יוסף היה משנה למלך  :('כה-ז"ע ,בבלי: ספר הישר) כמה שיאיםבעוד ספר בראשית זוכה ביושר 

 .במקרא שלטון/התקופה הארוכה ביותר של מלכות. 113עד  03

  גם מספר הפרקים .יותר מבכל ספר בחמישה חומשי תורה, בספרפרשות הכך מספר  , 12 -כמספר שבטי ישראל

  .פסוקים 1400 - סכום הפסוקים הגדול ביותרבם גו, הוא הגדול ביותר 43

 .פרשות שבע ומתפרשים על ,פרקים 15עלילות יעקב ומשפחתו מסופרים על פני 

המכון האפיפיורי  –" ישועיםה במוזיאון ". "חניטה"קב ויוסף לאחר מותם עברו אנו קוראים שיע" ויחי"בפרשת 

 .היחיד בישראל שהובא ממצרים( מומיה)חנוט ה נשמר ,מלון המלך דוד בירושליםסמוך לש למקרא

את עצמות  ויקח משה" :ביציאת מצרים כתוב ,בהמשך. והושם בארון טננח יוסףש על כך בסוף הפרשה מסופר

              : מסופר ,כיבוש והחלוקה לנחלותשל  יםשנ 15ועוד  שנה במדבר 53 - שנים 45ורק לאחר  (יט-יג-שמות) "יוסף

 .(לב-כד יהושע) "קברו בשכם  ..ואת עצמות יוסף"

המשנה "ישר למעמד של ה הוא הגיע ת הסוהרמבי .בבית הסוהר ובזכותם עלה לגדולה צמד חלומותיוסף פתר 

 !הפוך בדיוק הואבעלי השררה  אצל שהכיווןאנו רואים  נובדור ".לפרעה

 

 קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                                

 

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

 'ב' חידות א – ויחיפרשת 

שנים הוא חי במצרים עד יום  11. מספרת על שנות חייו האחרונות של יעקב, האחרונה בספר בראשית, פרשת ויחי

 . בפרשה מברך יעקב ברכות רבות את צאצאיו. מותו

, לקראת פטירתו הוא משביע את יוסף שיקבור אותו במערת המכפלה שבחברון וגם מברך את נכדיו אפרים ומנשה

 . לפני מותו הוא מברך כל אחד מילדיו באופן אישי(. למרות שאינם בניו)' שבטים' ומעניק להם מעמד של

בסוף הפרשה יוסף בעצמו משביע . אחרי פטירתו נערך מסע הלוויה גדול ממצרים לכנען בליווי חיל פרשים מצרי

 .את אחיו שיעלו את עצמותיו איתם כשיצאו ממצרים

 הרב ארי
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כמה בנות בקיבוץ )יעקב מדמה את נפתלי לחיה זו  – א
 (?נקראות כך

 (אגוז: רמז)שמה הקודם של בית אל  – ל

ראו דברי ? מה משמעות הדימוי)נמשל לזאב טורף  – ב
 (ם"י או רשב"רש

 מקום קבורתה של לאה – מ

מהו שמו החדש )שם נערך מספד גדול ליעקב אבינו  – ג
 (?לאחר המספד, של המקום

ים'בלשון התורה  – נ ֵלשִׁ ֵני שִׁ  ______:ובעברית', בְּ

ּגּו ָלֹרב "את מי מברך יעקב )סמל לפריון וריבוי  – ד דְּ יִׁ וְּ
ֶקֶרב ָהָאֶרץ  (?"בְּ

 אם הנחש מקישו בעקביו הוא מפיל את רוכבו – ס

ָאְך : "השלימו – ה ָבֵרְך ֶאת  _____ַהַמלְּ ָכל ָרע יְּ י מִׁ ֹאתִׁ
ים ָערִׁ  !(גם לשיר כדאי..." )ַהנְּ

שני איברים בגוף האדם נמצאים : שאלת אתגר – ע
 ?מי הם הבנים? מהם האיברים. בברכות יעקב לבניו

ָך א  : "השלימו – ו מְּ שִׁ ם -יְּ ַריִׁ ֶאפְּ ים כְּ ן ___יֹוֵסף ֵבן  ___ֵבן : "השלימו – פ "_______ֹלהִׁ כמה " )ֲעֵלי ָעיִׁ
 ?בקיבוץ נושאים שם זה

 עיר נמל בלבנון לחוף הים התיכון – צ הסיבה שמונעת מיעקב לראות את נכדיו – ז

 (בגימטריה)שנות חייו של יוסף  – ק !נאמר בסוף קריאת כל חומש – ח

ֶתם : "השלימו את דברי יוסף לאחיו – ט ַאֶתם ֲחַשבְּ וְּ
ים ֲחָשָבּה לְּ -א   ,ָעַלי ָרָעה  "____ֹלהִׁ

 יודעים לחנוט את המתים במצרים – ר

 קיבל יחד עם לוי ברכה משותפת מיעקב – ש (?איך! בצורה חיובית)מבני יעקב שנמשל לחמור  – י

נעשית בפרשה , פעולה שאנחנו מבצעים עם מים – כ
 (בברכת יהודה: רמז)עם יין 

מי עוד בספר )מקום הנחת היד בזמן שבועה  – ת
 (?בראשית נשבע כך

 

 תודה

 .תודה לצוות המרפאה

ואילו אצלנו צוות המרפאה יצר את הקשר עם קופת , אנו שומעים בתקשורת על בעיות בקבלת תורים לחיסונים

 .החולים וקבע בשיתוף אתנו את מועדי החיסונים

 08 שאינם אוחזים בהגה לבין בני ה+ 08הצוות יצר קשר בין בני ה . דאגו לנו גם בארגון ההסעות לחיסונים

 .והצעירים יותר וכך הגענו למקום החיסונים בצעירנו ובזקנינו

 .המבצע נערך ברוח טובה של חיבורים ובתחושה טובה של קהילה ושל ערבות הדדית

 .תודה רבה לכם

 הנסי ורכטי ברנהרד
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 ..מזווית קצת אחרת, הכר את החבר

 איתמר דניאלי –קבלו את חברנו 

 ./326/6891,  ד''ג בסיון תשמ''בכ, נולדתי בבית החולים ברזילי באשקלון  ?מתי והיכן נולדת

  
 ."בר כוכבא"שכונת ל הסמוכה שבאשקלון "גבעתי"שכונת , אני זוכר את השכונה שלנו  -ספר על זיכרונות ילדות 

היינו חבורת ילדים מגובשת . שבמרכזם היה מגרש משחקים הבניין בו גרתי היה חלק מגוש של שלושה בניינים

משחקים עד והיו מתאספים למשחקי גולות וכדורגל  צ ילדי הבניינים"כל יום אחה. ת מהפשטותימאוד שנהנ

 .היה תענוג.. שעות הערבל

שהיה )ג על הג שם צמוד לשכונה וטיפסנובילדים שהיה הן התגנבנו לג כשהחל להיות לנו קצת משעמם 81בגיל 

 ..שם נדלק בי הניצוץ להתנדב לצנחנים .גת אומץ מי מסוגל לקפוץ מהגיועשינו תחרו( מאד נראה לנו אז גבוה

התחלתי להתאמן במרכז הטניס באשקלון ומשם החל הרומן שלי עם הספורט הלבן , /מגיל צעיר בהיותי בן 

. מרכז הטניס היה לי כבית שני. שעות 2בגרתי המשכתי להתאמן במרכז הטניס כל יום כ מש. שנמשך עד היום

במהלך . הייתי מדורג חמישי בארץ /8בגיל . להתחרות בספרד /8יצאתי לתחרויות רבות בארץ ואף זכיתי בגיל 

נים ולמדתי ממנו ש 81יוסי ליווה אותי קרוב ל . אחד הבולטים שבהם היה יוסי משהיד, מאמנים 5השנים היו לי 

אוכל לאכול  שם חיפש לי בכל רחבי העיר מקום בו -נסענו יחד לתחרויות שונות ברחבי הארץ וגם לספרד. רבות

ובגלל שאני , בשבת התקיימו תחרויותלעיתים ה ..הטונה שאכלתי כל השבוע שימורי לי יםאוכל כשר בעיקר זכור

 .שומר שבת יוסי דאג לי למשפחות שיארחו אותי באזור התחרות כך שלא אצטרך לנסוע

כחצי שנה לפני סיום השירות שלי . תחרותיה הפסקתי את השתתפותי בטניס לצנחנים התגייסתישכ ?ובהמשך

להצליח  -ין הישראלהכישרו)הנהג  על צדצבאי  "האמר"ך לשכם והתהפכנו עם ישובים בסמוינסענו לאבטח 

טופלתי במחלקה האורטופדית בבית . ספגתי את רוב הפגיעה לכןישבתי מאחורי הנהג ו(. להפוך האמר צבאי

. א''בת' רעות'בבית חולים שיקומי '' ביליתי'' נוספים שלושה חודשיםשים וחוד 2 במשך כ' ברזילי'חולים 

חולים ושם הסתיים השירות הבבית  זמן שהותיבם ''שיחת טלפון שקיבלתי מהבקואמצעות מהצבא בשוחררתי 

 .אבל הצלקות נשארו איתי עד היום, שלי באופן רשמי

חודש הקשר ויוסי הציע לי לעבוד אתו במועדון הטניס אשר , נולד אליעד - ובני הבכור לאחר שהתחתנתי, לימים

שנים בהם עבדתי בבנקים לאומי והבינלאומי אבל  /באמצע היו לי )ומאז ועד היום אנחנו עובדים יחד , פתח

 .(בית לי הטניס תמיד היה

" יעקב הרצוג" עבדתי כמדריך נוער במרכז, כשגרנו באשקלון, שנה 83לפני כ  ?ספר איך הגעת לסעד ומתי

שנה  83 לפני כ שגר עם אשתו בסעד –עמיחי צור שם הכרתי  את ( חילוניים-מפגשי נוער דתיים)'' עתיד''בפרוייקט 

והוא הציע לי להצטרף לגרעין '' עתיד''עמיחי היה קולגה שלי בפרוייקט . היו ממקימי הגרעין שניהםו

יסטים ומה שנינו עירונ ..התחלה קצת התבדחנו בנושאב. ץ סעדאבוקדו שקם לו בקיבו6צעיר6משימתי6התיישבותי

. והתחלנו לחשב מסלול מחדש בשכירותבעל הבית שלנו מכר את הדירה שגרנו בה  ..משמיים? לנו ולקיבוץ

בדשאים ובזה , ברוגע, הגענו לשבת הכרות התאהבנו בשקט. החלטנו לא לפסול על הסף את החיים בקיבוץ

 ..שיות וכל השאר היסטוריהשהילדים מתרוצצים בשמחה ובחופ

 

לצפות  מאד אוהבאני . גם אחד התחביבים האהובים עלייו, המקצוע שלי הטניס הוא גם  ?מה התחביבים שלך

 אני גם אוהב .. העיקר הפופקורן ,לא משנה, אקשן, סרטי קומדיה, ויזיה עם פופקורן יחד עם שגיתובסרטים בטל
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 אני משחק כדורסל ש''במוצו( משדרות "איכותיים"ה 'חבר מהם כמה) ייוחבר אחיישישי עם ימי לשחק כדורגל ב

 .של סעד והסביבה ..ה האיכותיים לא פחות'חברהעם 

 
                  .טקס חיבוק ונשיקה של הילדים שלי לפני השינה.. תרגועה אחרי כניסת שב כשאשתי ?מה גורם לך נחת

י אשר בסק'אדם ברדיצ, בעולם 32יסאות גלגלים ומדורג אלוף הארץ בטניס כ, אולימפי-לאמן ספורטאי פרא

חניכים ה את לראות. (..סוף סוף יקרה כשזה ..3131631386313363132)דת טוקיו אמתכונן בימים אלו לאולימפי

קפה בערב עם עוגה ולצפות בחדשות הספורט שעוד ספורטאי ישראלי  .שלי מתקדמים ומתעצמים בעזרת הספורט

תמונות של .. וגם!   בהחלט גורמים לי נחת כל אלו. מית וההמנון הלאומי מתנגן ברקעזכה בתחרות בינלאו

, כדורגל, כמו ריצהת וספורטיבי יותפעילו .ס והבתים הכוללים''מביה, הילדים באמצע היום שנשלחות מהגן

 .מפגש משפחתי עם המשפחה הקרובה והמורחבת שכל כך חסרים לי בתקופה הזו. 'כדורסל וכו

 
 .תהייה חכם, אל תהייה צודק  ?המוטו שלך בחייםמה 

 
סבתא . ל בחגים ושבתות''לישון על מזרונים כל בני הדודים יחד בבית של סבתא שלי ז? למה אתה הכי מתגעגע

והבית של סבתא וסבא היה , אחים ואחיות 1לאמא שלי היו . שליד אשקלון "ברכיה"ל גרו במושב ''וסבא שלי ז

והמשפחה מצד אמא שלי , המשפחתיות אצלנו היא ערך. כינו להגיע אליו ולפגוש את כולםמקום מפגש מרכזי שחי

דודים וילדיהם ועד היום אנחנו משתדלים לפחות פעם הבני עד היום יש קשר מאוד הדוק עם ! דמגובשת מאו

 .להיפגש כולם יחד בלי קשר לאירועים משפחתיים, בפורים, בשנה

כמובן מגרש טניס חדש ללא ו .עד שתמשיך לחלום בגדול ולהגשים חלומותיהאני מאחל לס ?מה אתה מאחל לסעד

 ..שלוליות

 יורם קימלמן: ריאיון

 

 

 

 

 שלי  zoomזום על ה

 . zoomגילינו כולנו את נפלאות ה, במהלך ימי הקורונה שנחתו עלינו ללא התראה

 ..אספות חברים ועוד, ישיבות, מופעים, עסקים, חוגים, תנחומים, לוויות, הרצאות, שיעורים, שמחות: השתתפנו ב

 .אשמח לשמוע ולפרסם בעלון סיפורים על מפגשי זום מעניינים ויוצאי דופן שיצא לכם ליטול בהם חלק

 ?ירים ראשון את הכפפה ,בארץ ובתפוצות ,מקוראי העלון מי

 alim@saad.org.il: מוזמנים לשלוח לעלים

 יורם קימלמן
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 "יד שניה"מ חדשות

 !שלום לכל החברים

 .                                "ערב פתוח" יד שניהנקיים ב, 0:11-01:11/בין השעות , /51, א טבת"כ, ה ביום שלישי הקרוב"אי

 ..הנות מהבגדים החדשיםיעו להתחדש ולונשמח שתגי, תוך שמירה על ההנחיותשהאירוע יתקיים מובן 

 .61:30-61:30 :בין השעותחמישי ו בימי שלישיהחל מתאריך זה נפתח את המקום באופן קבוע 

 !יש המון בגדים יפים ובמצב טוב שמחכים רק לכם, נשמח שתגיעו

 .(אנחנו נמצאים במסדרון שבין בית יוצאי צבא לבית כנסת, לטובת מי שפחות מכיר)

 :כמה תזכורותוד וע

בשבועות האחרונים קיבלנו למקום הרבה . לא מזבלה ולא מחסן, יד שניה הוא מקום מסודר ומטופח ./

כמות ... חתיכות בדים ובגדים שלא ראויים ללבוש, משחקים הרוסים וספרים קרועים -"זבל"שקיות של 

כיר אז רצינו להז. צריך למיין באריכות ולהעביר הרבה פריטים לאשפה, העבודה במקרים האלה רבה

 .מעולהבמצב  בגדיםשנקבל רק שקיות של 

 .וכל הבגדים מחוץ לשקיות ,לצערנו בכל פעם שאנחנו מגיעות למיין ולסדר העגלה בחוץ מבולגנת ועמוסה .0

 .שהן אכן מגיעות ליעדן וכך נוודא, כדי להעביר שקיות תתאמו עם אחת מאיתנולעת עתה לכן נשמח ש

 בקיבוץ זורשמנו מוקד בכל א, תח במידת הצורךמפניתן לתאם עם אחת מאיתנו ולהגיע לקחת  .3

- לכל שאלה ניתן לפנות אלינו! וף הפעולהתתודה על שי

 

 5074424250נורית קראוס 

 5043088425מיכל ביליה 

 5082087225משי פנחס 

 5074507747ויעל וייס 

 

 

 


