
                                                                    ט"תשע 'באדר ב 'ח ה"בע                                                                                                                                         

51/03/0059 

 3088' גליון מס     

 

 

 
                                         

                                           

 זכור –יקרא ו פרשת                                          

ָבן לה ִריב ִמֶכם ָקרְּ קְּ ֶהם ָאָדם ִכי יַּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ר ֶאל בְּ בֵּ ָמה' דַּ הֵּ בְּ ָבָקר ּוִמן ִמן הַּ  ִמן הַּ

ֶכם  נְּ בַּ ִריבּו ֶאת ָקרְּ קְּ צֹּאן תַּ  (ב, ויקרא א .הַּ

 
 לא ילך אלא, ה"שאם ירצה אחד מאומות העולם לקרב לקב. 'ִמֶכם'ונאמר ', ָאָדם'נאמר 

 .לוהי ישראל-שאין שבע מצוות בני נח אלא לא. ובכם יתקרב, אליכם 

 
 ,לא יעשה עצמו אלא כאדם הראשון, ה"שאם אחד מכם ירצה לקרב לקב: דבר אחר

ָמה'שנאמר . שהיה יחידי בעולמו כאדם, וכאברהם אבינו עליו השלום  הֵּ בְּ  שילמד ' ִמן הַּ

 .ה"והיא הרצויה לו לקב, מבהמה שאין לה אומה

 

  בין דרך ציבורית; בין מונופול יהודי לפתיחות אוניברסלית –ה "על הדרכים להתקרב לקב
 . לדרך אישית 
 

 "(צוהר תעשה לתיבה" –מתוך ספר מדרשיו של רונן אחיטוב )

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

 
 ברזלישרית  –פרשת שבוע 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת ויקרא

 טלית/זמן תפילין  52:09 הדלקת נרות

 00:00 'שחרית א 52:00 50:00מנחה            

 00:01 (כ"בביה)' שחרית ב שיעור הלכה אקטואלית

 08:00 (ס"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 00:01 'שחרית א

 53:51 (א"בחד)' מנחה   א  08:30  'שחרית ב

 52:00 מנחה וערבית 52:09 53:30, 50:30מנחה 

 שקיעה 50:30 (עקיבא-בני)מנחה 

 00:50 ערבית 58:00 צאת השבת

 

 חגית קאופמן :ות תורניתחא
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 "וישמע את הקול"

. לויהקמת המשכן והעמדתו על ת –פרשת ויקרא וספר ויקרא כולו מתחילים מהנקודה שבה הסתיים ספר שמות 

ְקָרא ֶאל ֹמֶשה : "הפרשה מתחילה בפסוק ר הַויִּ ָליו' ַוְיַדבֵּ פניית  –דיבור זה (. א, ויקרא א" )ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר אֵּ

י ְלָך ָשם : "הוא למעשה הגשמת מה שנאמר כבר בפרשיות המשכן עצמן –ה אל משה "הקב  ְוִדַבְרִתי ִאְתָךְונֹוַעְדתִּ

ים ֲאֶשר ַעל ֲאֹרן ָהֵעֻדת ֵאת ָכל ֲאֶשר ֲאַצֶוה אֹוְתָך ֶאל ְבנֵ  ֵבין ְשֵני ַהְכֻרבִּ ְשָרֵאלֵמַעל ַהַכֹפֶרת מִּ והוא , (כב, שמות כה" )י יִּ

גם בספר במדבר לאחר חנוכת המשכן והמזבח . מהווה השיא והמטרה של כל מלאכת הכנת המשכן והקמתו

וְבֹבא ֹמֶשה ֶאל ֹאֶהל : "הדיבור אל משה מופיע כשיא וכסיום של כל התהליך –וקידושם וקרבנות כל הנשיאים 

תֹו  ָליו ַוִיְשַמעמֹוֵעד ְלַדֵבר אִּ ר אֵּ ים ַוְיַדֵבר ֵאָליו ֶאת ַהּקוֹל ִמַדבֵּ ֵבין ְשֵני ַהְכֻרבִּ " ֵמַעל ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל ֲאֹרן ָהֵעֻדת מִּ

 (.פט, במדבר ז)

 ":מבין הכרובים"המדרש על הפסוק בספר במדבר מסביר את שמיעת הקול על ידי משה 

מגיד הכתוב שהיה משה נכנס ועומד באהל ? "ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו: "מה תלמוד לומר

 . מדבר אליו מבפניםוהקול יורד משמי שמים לבין שני הכרובים והוא שומע את הקול , מועד

 (ה ובבוא"ד, פיסקא נח, ספרי במדבר)

השולחן ומזבח , החלל שהיו בו המנורה)באוהל מועד , בפשט דברי המדרש הכוונה היא שמשה שעמד בקודש

, שמע את הקול שירד מן השמים ודיבר מבפנים, (שהיה בקצה אוהל מועד)ש הקודשים עצמו ולא בקוד, (הזהב

ולא סתם , שמשה שמע קול" מוכיח"אכן ( וכן בספרי בהמשך שם)מדרש אחר על פרשתנו . מתוך קודש הקודשים

 :קול אלא קול חזק מאוד

תלמוד ? ול מפני שהיה נמוךיכ. מלמד שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא חוץ מאהל מועד, "מאהל מועד"

הקול  –" הקול"ומה תלמוד לומר ; (היידוע' ה-ב)שאין תלמוד לומר הקול , "וישמע את הקול: "לומר

שובר ארזים וישבר ' קול ה. בהדר' בכח קול ה' קול ה"? ומהו המתפרש בכתובים. המתפרש בכתובים

? "מאהל מועד"למה נאמר , אם כן(. ז-ד, תהילים  כט" )חוצב להבות אש' קול ה... את ארזי הלבנון' ה

 . מלמד שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל

 (פרק ב, פרשה א, דבורא דנדבה, ויקרא, ספרא)

ַדֵבר"אלא ( בשווא' מ" )ְמַדֵבר"אם נחזור ללשון הפסוק נראה שלא כתוב  צורת , כלומר מתדבר, (בחיריק' מ" )מִּ

מקלח את  –מתקלח , סוגר את עצמו –כמו מסתגר )ף עושה כלפי עצמו גו/בניין התפעל שמשמעה פעולה שאדם

, אם נחזור לדברי המדרש שמשה שמע את הקול שדיבר מקודש הקודשים. הקול דיבר את עצמו, כלומר(. עצמו

המקום  –גם בהתגלות לאליהו הנביא בהר חורב . כלומר מתוכו, "מבפנים"נוכל גם להבין שמשה שמע את הקול 

ניתן למצוא את הגרעין לרעיון  –התגלה לעם ישראל וגם למשה באופן פרטי בסנה ובנקרת הצור  ה"שבו הקב

ֵנה ה: "... הזה ְפֵני ה' ְוהִּ ים לִּ ים וְמַשֵבר ְסָלעִּ ְוַאַחר ָהרוַח ַרַעש ֹלא ָבַרַעש ' ֹלא ָברוַח ה' ֹעֵבר ְורוַח ְגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהרִּ

ָיהו ַוָיֶלט ָפָניו ְבַאַדְרתוֹ . קוֹל ְדָמָמה ַדָּקהְוַאַחר ָהֵאש ' ֵאש ֹלא ָבֵאש ה ְוַאַחר ָהַרַעש. 'ה ְשֹמַע ֵאלִּ י כִּ ' מלכים א..." )ַוְיהִּ

 ...גורם לאליהו להסתיר את פניו בתוך בגדו" קול דממה דקה"אותו (. יג-יא, יט

אם , כלומר. מדבר על שמיעת הקול הפנימי, ידייםמגדולי ההוגים החס, (0011-0221)צדוק הכהן מלובלין ' ר

מנשמתו , ה מדבר אליו מתוכו עצמו"האדם יעצור ויקשיב אל תוכו פנימה הוא יוכל לשמוע את קולו של הקב

 :ופנימיותו
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(. כד, משלי א" )יען קראתי ותמֵאנו נטיתי ידי ואין מקשיב: "השם יתברך קורא לאדם בכל יום שנאמר

, והוא על ידי קריאת השם יתברך לו, הרהורי הלב הבאים מעצמן בתשוקה להשם יתברךהקריאה הוא 

הוא "( נטיתי ידי" –ה "של הקב)ונטיית היד (. יט, משלי כז(" )כן לב האדם לאדם)כמים הפנים לפנים "

תפלין , פירוש. או לעם הארץ על ידי תפלין שהוא שמאלו, התעוררות על ידי דברי תורה שהיא ימינו

ומכניס בלבו אהבת ישראל שזהו אצל עם הארץ במקום , (א"ברכות ו ע)ארי עלמא הוא אהבת ישראל דמ

ולעולם השם יתברך משפיע הרהורי תשובה . ועל ידי זה מתעורר לשוב להשם יתברך, אהבת התורה

' רק שהאדם צריך להכין עצמו לשמוע בקול ה. וחשקות לאהבה ולתורה ולעבודה בלבות בני ישראל

כי מי שלבבו פונה להבלי עולם אינו שומע . או ומשפיע בלבו הרהורי תשובה להחזיק בם בל ירפההקור

 ...ומשיג כלל שפע השם יתברך

 (סימן רכב, צדקת הצדיק)

בדמות הרהורים פנימיים והתבוננות עצמית שמתאפשרים  –גדולים וקטנים  –ה קורא לכל אחד מאתנו "הקב

 ...שנזכה לשמוע". הקוראו' שהאדם צריך להכין עצמו לשמוע בקול ה( אלא)רק ", בזכות אותה פנייה אל האדם

ה אדמנית'אהרל  

 

 

בשבתן השני ימנילכל מתפללי ה  

                          יש לקרוא שלוש פרשיות של קריאת שמע, עד המעבר לשעון קיץ, הקרובות בשתי השבתות

.בזמנה' קריאת שמע'כדי להספיק לקיים מצוות , לפני התפילה( 'ויאמר', 'והיה אם שמוע' ',שמע')    

 הרב ארי סט

 

"בני עקיבא"הודעה מ  

!חניכים יקרים  

.פעילות בסניףו לא תתקיים תפילת מנחה, "שבת זכור" –השבת   

!פורים שמח  

 צוות ההדרכה ואליה הקומונרית

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


4 

 "ת ו כ ל מ  ר ת ס א ש  ב ל ת ו"

 ט"תשע - לקהילת נשות סעד" קריאה"אירועי 

 
 חברות יקרות שלום 

 
 אדר' ח, "ויקרא"' שבת פר)' זכור'שבת , נקיים גם השבת, פורים כבר בשער וכמסורתנו מזה שנים

 .31.31ניפגש בשעה  ".זכור"תפילת מנחה לנשים וקריאת ( ט"תשע 'ב

 ."זכור"וקריאת תפילת מנחה  31.31

 ."על המאבק הכפול שבמגילה"גילי זיוון : שיעור קצר 31.11

 !למועדונית החטיבה כולכן מוזמנות

 הצוות המארגן, להתראות

 
 

 

' וכדר, לאתויי נשים? הכל כשרין לקרות את המגילה לאתויי מאי, הכל חייבין במקרא מגילה"

" שאף הן היו באותו הנס, ת במקרא מגילהיהושע  בן לוי נשים חייבו' דאמר ר, יהושוע בן לוי

 .ג-:דף ב, ערכין, בבלי

 

      !מקומיות ואורחות, תושבות וחברות, סבתות ונכדות, מבוגרות וצעירות  –נשות סעד 

מפי  (13.1.39, ט"תשע 'ב יד אדר, חמישייום )לשמוע מגילה בבוקרו של חג הפורים כולן מוזמנות 

 !בבית כנסת שבמועדונית 0.18בשעה   ,כדת וכדין, נשים ועבור נשים

 

  !ל ה ת ר א ו ת 

 "קו-רב"לידיעת מחזיקי כרטיס ה

 .באמצעות כרטיס האשראי, ניתן לטעון את הכרטיס בעמדת הכספונט שבקיבוץ

 .המופיעות על המסך ולפעול על פי ההוראות "רב קו"ה כרטיסיש להעביר את 

 מזכירות -ידלר איילת פר
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 הרב ארי: מאת /ט"קובץ הלכות לחג הפורים תשע

 

 :תענית אסתר

מנהג ישראל הוא להתענות ביום מלחמה כדי . ג באדר יום המלחמה בשונאי ישראל"היה יום י, בשנת הנס .א

גו להתענות בכל שנה נה, זכר לתענית שהתענו היהודים בשנה ההיא. לבקש עזרה ולעורר רחמי שמים

ב , תרפו' ח סי"ע או"שו)גם זכר לשלושת ימי הצום שציותה אסתר על כל יהודי שושן היא תענית ה. ביום זה

 (.4:71)התענית מתחילה בעלות השחר . (ק ב"ב שם ס"ובמ

פטורות  –חודשים ללידה  44גם נשים שנמצאות בתוך . נשים מעוברות ומיניקות פטורות מתענית זו .ב

 .(שם)לא יתענה  –אין בו סכנה שחולה גם  .(ב, תרפו' סי)מהתענית 

מי שקשה לו להתענות עד לאחר . התענית מסתיימת לאחר תפילת ערבית וקריאת המגילה בליל פורים .ג

 .(ק יד"ד ובמשנה ברורה ס, תרצב' סי)קריאת המגילה יכול לטעום משהו ולשתות לפני הקריאה 

 

 :זכר למחצית השקל

כסף זה שימש לקניית . בזמן בית המקדש היו נותנים כל איש ואישה מחצית השקל לקופת המקדש .א

ח ניסן יהיה אפשר "ח אדר כדי שבר"ההכרזה לציבור להביא מחצית השקל נעשתה בר. קרבנות ציבור

 .(מסכת שקלים פרק אמשנה ) את קרבנות הציבור מהמגבית החדשה להביא

, תרצד' סי)את הכסף נהגו לחלק לצרכי צדקה ותלמוד תורה . 'צית השקלזכר למח'המנהג כיום הוא לתת  .ב

 .(א

נהגו לתת עבור כל אחד , פעמים 3" תרומה"מכיוון שבפרשת שקלים כתובה המילה   -מנהג האשכנזים  .ג

(. ₪ 9נפשות תתן  6משפחה בת  –למשל )של המטבע המקובלת במדינה  שלושה חצאי שקליםמבני הבית 

כיום סכום זה שווה . תת עבור כל אחד מבני הבית מחצית השקל כערך השקל שבתורהל -מנהג הספרדים 

 (.₪ 742נפשות תתן  6משפחה בת  –למשל )בערך ₪  42ל 

 .(א, תרצד' סי)בתפילת המנחה של תענית אסתר ' זכר למחצית השקל'נהגו לתת את כספי  .ד

, שם)אם מחלקים את כספי מחצית השקל ביום הפורים מקיימים בכך גם את מצוות מתנות לאביונים  .ה

 .(ה ליתן לפחות"ביאור הלכה ד

 :פרשת זכור

יש אומרים שחיוב . 'זכור את אשר עשה לך עמלק' -בשבת שלפני חג הפורים קורא המפטיר בספר דברים  .א

 .(ז, תרפה' סי, ע"שו)קריאת פרשה זו פעם בשנה היא מן התורה 

גם השומעים יכוונו לצאת . 'זכור'בעל הקורא צריך לכוון להוציא ידי חובה את השומעים בקריאת פסוקי  .ב

 .(ק יד"ס, ב שם"מ)בקריאת הקורא 

אבל נהגו הנשים לבוא לבית הכנסת לקריאה זו , לדעת פוסקים רבים נשים פטורות מקריאת פרשת זכור .ג

 .(פד, יחווה דעת א)

 .בבית הכנסת לפני תפילת מנחה 03:31תתקיים בשבת בשעה ' זכור'של פרשת קריאה נוספת  .ד

 

  :קריאת המגילה

בליל פורים וביום   –כל איש ואישה שהגיעו לגיל מצוות חייבים לשמוע את קריאת המגילה פעמיים  .א

 .מטרת הקריאה היא לפרסם את נס ההצלה הגדול לו זכינו בימים ההם בזמן הזה. פורים



 

6 

, תרצב' סי)' שהחיינו', 'שעשה ניסים', 'על מקרא מגילה' –בעל הקורא מברך שלוש ברכות לפני הקריאה  .ב

וכן כל אחד מהשומעים יכוון לצאת ידי , הקורא יכוון להוציא את הציבור ידי חובה בברכות ובקריאה. (א

 .(יד, תרצ' סי)חובה בברכות ובקריאה של הקורא 

 .(ק א"צ ס"ק א ובשעה"תרצ ס' ב סי"מ)קורא מברך את ברכות המגילה שומעים יעמדו בשעה שהראוי שה .ג

ואם הפסיד , כאשר האדם משוחח הוא אינו מאזין לקריאת המגילה. אין לדבר ולשוחח באמצע הקריאה .ד

 .(ד, תרצ' סי)לא יצא ידי חובה  –אפילו מילה אחת מהמגילה 

קים אלו כדי שכל ורא יחזור על פסובעל הק. בקול את ארבעת פסוקי הגאולהכולם יחד נהגו לקרוא  .ה

 .(יז, תרצ' סי)מתוך מגילה כשרה  םהציבור ישמע אות

בעל . 'עשרת' עד' ...חמש מאות איש'ונהגו להתחיל מ. צריך לקרוא בנשימה אחת את עשרת בני המן .ו

 .(טו, תרצ' סי)הקורא ימתין עד שהציבור יקרא ואז יקרא בקול מתוך המגילה 

ג , תרצ' סי)ואפילו איננה כשרה , יכול להשלים אותן מהמגילה המונחת לפניו, מי שהחסיר מספר מילים .ז

 .(ק ז"ובמשנה ברורה ס

לכן נשתדל לשמור על , אך חשוב יותר לשמוע את סיפור המגילה, מנהג הכאת המן הוא מנהג קדום וחשוב .ח

יז ובמשנה ברורה , תרצ' סי)כך שיתאפשר לשמוע את כל סיפור המגילה ברצף , המנהג בגבולות הטעם הטוב

סימן )את מגילה אלו דברי המשנה ברורה על קיום מצוות חינוך בהבאת ילדים קטנים לקרי. (ס-ק נט"ס

שלבד שאינם שומעים אלא הם מבלבלים . נהפוך הוא, בעוונותינו הרבים, ועכשיו": (ק יח"תרפט ס

שגם הגדולים אינם יכולים לשמוע וכל ביאתם הוא רק להכות את המן ובזה אין האב מקיים מצות 

יח עליהם ובאמת מצד מצות חינוך צריך כל אב להחזיק בניו הקטנים אצלו ולהשג. חינוך כלל

שישמעו הקריאה וכשיגיע הקורא לזכור שם המן האגגי רשאי הקטן להכותו כמנהגו אבל לא שיהיה 

 ".זה עיקר הבאת הקטן לבית המדרש

אין לדבר עד . (יז, תרצ' סי)' הרב את ריבנו'יברך בעל הקורא ברכת  לאחר גלילת המגילהבסוף הקריאה  .ט

 .'הרב את ריבנו'ללא מנין לא יברך ברכת הקורא את המגילה לבני ביתו  .סיום ברכה זו

לא יכול , לכן מי שאחר לקריאה והחסיר כמה פסוקים, את המגילה יש לקרוא על הסדר ולא למפרע .י

 .(ו, תרצ' סי)עליו לשמוע את המגילה מהתחלה . להשלים לאחר מכן את הפסוקים שהחסיר

מתנות לאביונים , משלוח מנות) בקריאת היום יש לכוון גם על שאר מצוות היום' שהחיינו'בברכת  .יא

 (.וסעודת פורים

כדאי שיברר קודם מתי הוא אמור לחגוג את חג ( ישיש-חמישי)ה לירושלים בימי הפורים מי שמתכנן נסיע .יב

 .ו באדר"מכיוון שלפעמים גם אנשי סעד יחויבו לחגוג בט, הפורים

 

 :קריאת מגילה לנשים

 .להוציא נשים ידי חובתןולכל הדעות אף , אישה יכולה לקרוא את המגילה .א

לכן תברכנה לפני הקריאה . א נשים אינן חייבות בקריאת מגילה אלא בשמיעה בלבד"על פי פסק הרמ .ב

 .(ב, תרפט' סי)" לשמוע מגילהאשר קידשנו במצוותיו וציוונו "

' הרב את ריבנו'לאחר הקריאה ברכת  לכן תברכנה ,עשר נשים שקוראות יחד את מגילה נחשבות כציבור .ג

 .(עג, ציץ אליעזר יג ;ח נו"או', ביע אומר חי)
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 :מתנות לאביונים
 .ביום הפורים שתי מתנות לשני אביוניםכל איש ואישה שהגיעו לגיל מצוות חייבים לתת  .א

הרי זה  –וכל המוסיף  .אמנם יש שחייבו לתת מתנה בשווי סעודה. בה מינימלי למתנה הוא שווה פרוטהגו .ב

 .(ק ב"ס, תרצד' משנה ברורה סי)משובח 

י "יקיים את מצוות היום ע, כל מי שנותן מכספו לועדת הצדקה של הקיבוץ עבור מתנות לאביונים .ג

 .המתנות יחולקו ביום הפורים למשפחות נזקקות באזורינו. שליחים

 

 :משלוח מנות וסעודת פורים
לאיש או אישה ביום  הכולל שתי מנותמשלוח אחד כל איש ואישה שהגיעו לגיל מצוות חייבים לשלוח  .א

 .הפורים על מנת להרבות אהבה ושמחה בינינו

כמו , ואפילו אם ברכתם דומה הם נחשבים כשני מינים)המשלוח צריך להכיל שני מיני מאכלים שונים  .ב

את משלוח המנות יש לשלוח ביום ולא . בקבוק יין או משקה אחר נחשב גם הוא ְכמנה(. עוגה ובייגלה

 .(ד, תרצה' סי)בלילה 

ומותר , על אביו או אימו ב חודש"י בתוךנהגו שאין שולחים מנות לאֵבל . אֵבל חייב בכל מצוות היום .ג

 .(ו, תרצו' סי)לשלוח למשפחתו 

ם הלכות מגילה פרק "רמב)כדאי וראוי להרבות יותר במתנות לאביונים ממשלוח המנות ומסעודת הפורים  .ד

 .(יז, ב

אמנם . 'משתה ושמחה ימי'שכך הוא לשון המגילה , לה לא יצא ידי חובתוסעודת הפורים שאכלּה בלי .ה

 .(א, תרצה' סי)נהגו להרבות בסעודה גם בלילה 

הרחמן 'מי ששכח יכול להוסיף בסוף ברכת המזון . 'על הניסים'יש להוסיף ( וכן בתפילה)בברכת המזון  .ו

ב וכן , תרצג' סי)לא יחזור לברך  –אם שכח גם שם . '...הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו

 .(ג, תרצה' סי

 .'על הניסים'גם מי שסיים את סעודת הפורים בלילה יאמר  .ז

מי שיודע . זכר לנס המגילה שהתרחש כולו סביב למשתאות היין, י להרבות בשתיית יין בסעודה זוראו .ח

ה עד "ביאור הלכה שם ד. ב, תרצה' סי)ימעיט בשתייה  –ששתייה כזו תגרום לו להתנהגות שאיננה ראויה 

 .(דלא ידע

 !כן תהיה לנו –' ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר'
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 "רש רש רש נרעישההבה "

בבית הכנסת ובחדר , שתי קריאות בסמוך לצאת הצום: בערב פורים ישנן בקהילתנו שלוש קריאות של המגילה

אך מזה זמן שהרעש , הקריאה בחדר האוכל הוגדרה כקריאה שקטה, בעבר. וקריאה נוספת מאוחרת, אוכל

התחושה של בעל הקורא ושל  .וההמולה בשעת הקריאה רבה, בקריאה זו גובר אף על הרעש בקריאה בבית הכנסת

מנת שישמעו -בעל הקורא חייב להתאמץ מאד על, מצד אחד: ציבור השומעים היא כי המצב הפך לבלתי אפשרי

קיבלנו מספר , בעקבות המצב. אך לא מצליח מחמת הרעש, הציבור רוצה לשמוע מגילה כהלכה, ומצד שני, אותו

 . ילה עם רמקולפניות לאפשר קריאת מג

התייעצות עם הרב ארי שנדרש לסוגיה ההלכתית העלתה כי בקריאה עם מיקרופון יוצאים ידי חובה רק לחלק 

הרי שלחלק מהדעות לא קיימנו את מצוות מקרא , שאם נאפשר קריאה עם מיקרופון, משתמע מכך. מהדעות

ללא , עם הרעש והגורמים לו ישנה השלמהבקריאה עם רמקול , לתחושתנו ,מעבר לשיקול הילכתי זה. מגילה

 . התמודדות אמתית עם שורש הבעיה

. היא חוויה משפחתית מיוחדת במינה, במיוחד בחדר האוכל בו יושבים ביחד מסביב לשולחנות, קריאת המגילה

הורים . אולם נראה כי המחיר של חוויה משפחתית זו הוא הרעש הגדול והמצב הבלתי אפשרי שתואר לעיל

אך קריאת המגילה אורכת  -ירת פורים אוו, רעש בהמן, תחפושות –ים עם ילדיהם הקטנים בשביל החוויה מגיע

אין בכך תועלת . הילדים מאבדים את סבלנותם וההורים צריכים להיאבק עם ילדיהם כדי שישמרו על שקט, זמן

 . לא לילדים ולא לציבור, לא להורים

לקריאת  במקביל במרכז הגיל הרך שתתקיים 'לילדי הגן וכיתה איתית החלטנו לקיים פעילות חווי, מכיוון שכך

באופן זה . ירעישו בהמן ויחוו את סיפור המגילה, הילדים יגיעו מחופשים. המגילה בחדר האוכל ובבית הכנסת

אפשר לציבור לקרוא גם נו וניצור להם חוויה טובה ומשמעותית נצליח גם לחנך את הילדים למצוות מקרא מגילה

אנו מבקשים שבכל . אנו זקוקים לשיתוף פעולה מלא של הציבור, מנת שנצליח בכך-על. גילה בשקט וכהלכהמ

ולאחר מכן  יגיע עם ילדיו לפעילות –אבא או אמא  –אחד מההורים , משפחה בה יש ילדים בגילאי גן וכיתה א

 .אותו הורה יוכל לשמוע מגילה בקריאה המאוחרת

 

 ."עליהם ועל זרעםמו וקבלו היהודים יקי" :בברכת

    שקמה בשם ועדת דת

 

 תזכורת מהקייטרינג

 (פורים) 2..3, יתקיים ביום חמישי" שוק חמישי"

 00:11-00:11: בין השעות

 יוסי סוסנה
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 הזמנה ליום סיור

 - במזרח לכיששנקיים יום סיור בעקבות ההתיישבות החדשה 

 ./24ה ', ו באדר ב"כ, ביום שלישי

 

 :תכנית הסיור

 

 .יציאה מהקיבוץ באוטובוס – 03.21

נבקר במערות המסתור ובבתי הבד . כרמי קטיףשבסמוך אליו הוקם הישוב  אמציההגעה לישוב – 02.01

כית ועל "נשמע על ההתיישבות באמציה בתקופה התנ, המרהיבים שהתגלו במהלך עבודות הקמת הישוב

 .11-האתגרים בהקמת הישוב בשנות ה

 .לסיור קצר והדרכה, עצירה באחת מנקודות הפריחה המרהיבות באזור – 03.21

נשמע על האתגר בחיים על הגבול ונכיר את , הגדולה שנבנתה לאורך גדר ההפרדה 125ניסע על כביש  -01.21

 ..שומריה ועוד, סנסנה, אשכולות: הישובים הסמוכים

נשמע את . וצעירים נוספים שהצטרפו י עקורי כפר דרום ותל קטיפא"ישוב שנבנה ע – נטענמשיך לישוב  -01.01

                   –בדרך נשמע על הישובים החדשים הנוספים שנבנו בחבל לכיש .. סיפור הקמתו של הישוב כנגד כל הסיכויים

 .בני דקלים ואליאב

                יוקרן סרטון ונסייר   , החדש של מדרשת הדרום לשיחה קצרה עם תושב הישוב נתכנס בבית ההארחה – 01.21

 ".קיר גוש קטיף"ב

 .סיום משוער וחזרה לסעד – 03.21

 

 .₪ 07 –עלות ההשתתפות 

 .ההרשמה על גבי הדף שייתלה על לוח המודעות בכניסה לחדר האוכל

 

 ועדת ותיקים

 ברוריה גורן ורחלי לנדאו

 

 תאומות -הנכדות לחנה ויצחק שהם מזל טוב להולדת 

 (בנה של חנה) ילעדבנות ללילך וג

 !ות ולנחתחאיחולים לשמ
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 ט"תוכנית פורים תשע

 :רביעייום  –תענית אסתר 

 תחילת הצום – 10:01

 תפילת מנחה גדולה  – 04:01

  תפילת מנחה – 01:11

 תפילת ערבית  –05:11

 צאת הכוכבים סוף הצום  –05:18

 איתי ויס  -בבית הכנסת: קריאת מגילה 05:41

   .ה אדמנית'אהרל –(לאחר ערבית בבית הכנסת) א שמאל"חד 05:41

 .במרכז הגיל הרך 'לילדי הגן וכיתה אסיפור המגילה  - במקביל לקריאה

 הרב ארי –קריאה נוספת  הכנסתבבית  –  41:11

 (א"כ ולחד"לביה)נבקש מציבור החברים להביא איתם מגילות 

 

 .ספורטם באול 54:02בשעה נשף פורים 

 

 .לאחר הנשף במועדון לחבר: משתה נשים

 
 :פורים – חמישייום 

  איתי וייס –( 10:61משוער )קריאת מגילה , שחרית 10:11 

 ה אדמנית 'רלהא – (15:11משוער )קריאת מגילה , שחרית 11:61

 .לנשים בית כנסת החטיבהנשים קריאת מגילה  15:61

 יריד פורים  01:61

 לימוד עמוד יומי במסכת מגילה  06:01

 .תפילת מנחה  06:01

 .  תפילת ערבית  41:01

 במתחם חדר האוכל 05:04 – 04:04היריד 

 

 . בבתים  –סעודת פורים 

 ל לסעודת פורים בבית ניתן לקנות ביום רביעי בצהריים במערך ההגשה בחדר אוכל אוכ** 

  

 .  04:44-0:44 חמישייום    :בפורים  בו-שעות פתיחת הכל

 
  :פורים דמוקפים שישייום 

  40:02י בשעה ן שנימני 40:44מניין ראשון בשעה  תפילת שחרית

  40:44מניין שלישי בשעה 

  .בבית הכנסתהתפילות תתקיימנה 

 

 

- עד ליריד 
 כמסורת סעד

יהיה מיכל למשלוח 
 מנות לחיילים

במלתחה בין שני 
 חדרי האוכל
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 ?בקיבוץ בשבת האם ניתן להיערך לאירוח

 
למחרת את האזכרה בחדר האוכל ו במוצאי שבת קיימנו. ל"קסון ז'דוד ג -חל יום הזיכרון לבעלי  לפני כחודש

 .לקברו בבית העלמין בבוקר עלינו

 .מראש חודשים התחלתי בתכנון האירועים כשלושהלזכרו ו' שבת משפחה'רצינו לקיים בקיבוץ 

ץ לפנות אותם במוצאי שבת כי איאל ,י בפנימייהילעופר בחברת הנוער והוא הסביר לי שאם אשכן את אורחפניתי 

 .ש"ות במוצרוזח הנוערחברת  תבנו

פניתי למקומות נוספים  ,ולא מצאתי פתרון לבעיה בקיבוץ עד ליום ראשון ומכיוון שרציתי שאורחיי יישאר

 .ולו חדר אחד פנוי ,אולם לא נותר ..(נווה ועוד, בני נצרים, עלומים)בסביבה 

ופתרו את העניין בלינה משותפת בשקי  בשבת התאכזבו מכך שאין כל פתרון לבעיית האירוח, ילדיי שגדלו בקיבוץ

 .העיקר להיות ביחד -..בתנאים לא תנאים ,והם נפרשו בכל מיני מקומות ,שינה שהביאו איתם

 "..בני נצרים"חדרים ב כבר הזמנו ,אזכרה שתיערך בשנה הבאהל

האם אנו שואפים שיחגגו את יומם , ה לגיל מצוות ויעלו לתורה"יש בסעד משפחות צעירות עם ילדים שיגיעו אי

 ?הגדול מחוץ לקיבוץ

 .לטובת החברים ,מדובר בחיסרון רציני שראוי לתת עליו את הדעת בהקדם, לדעתי

 קסון'שרה ג

 


