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   יניב עקיבא :שבוע השיעור פרשת   

 
   י מ י   ה ח ו ל    

 טלית/זמן תפילין  49:05 הדלקת נרות

 06:00 'שחרית א 49:45 41:00מנחה            

 06:15 (כ"בביה)' שחרית ב 06:15 'שחרית א

      00:10  'שחרית ב

 ש"סוף זמן ק 44:10 41:10מנחה        

 41:45 (א"בחד)' מנחה   א 44:45 שיעור לנשים

 49:45 מנחה משניות וערבית 44:45 לימוד הורים וילדים

 שקיעה 40:00 הרב ארי-שיעור

 20:40 ערבית 20:02 צאת השבת

 
 דורית רידר  :(0505-קווי מקוצר ,5059393050 -נייד) ות תורניתחא

 שאו ציונה נס ודגל

               4094ח "תרנ –נח רוזנבלום : מילים

 נכתב  בהשפעת הקונגרס הציוני הראשון

 

 נח זאלודקובסקי: לחן

 
אּו ִצּיוָֹנה ֵנס ָוֶדֶגל  שְׂ

הּוָדה  ֶדֶגל ַמֲחֵנה יְׂ

 ִמי ָבֶרֶכב ִמי ָבֶרֶגל

 .ֵנָעש ָנא ַלֲאֻגָדה

 

ָכה ָנא ָנׁשּוָבהיַ   ַחד ֵנלְׂ

ָצה ֲאבוֵֹתינּו  ַארְׂ

ֵצנּו ָהֲאהּוָבה  ֶאל ַארְׂ

דּוֵתנּו  ...ֶעֶרש ַילְׂ

 

 

ֵבית ֲאֹבָתם ִאיׁש ַעל" ֹאֹתת לְׂ לוֹ בְׂ  ִדגְׂ

ָרֵאל ֵני ִישְׂ  ַיֲחנּו בְׂ

ֹאֶהל  מוֵֹעד ַיֲחנּו ִמֶנֶגד ָסִביב לְׂ

ָרָחה ָמה ִמזְׂ ַהֹחִנים ֵקדְׂ  וְׂ

הּודָ  ֹאָתםֶדֶגל ַמֲחֵנה יְׂ ִצבְׂ               .."ה לְׂ

 ('ג-'ב' במדבר ב)

איור מהקונגרס הציוני הראשון                           
 ..כאן הכל התחיל – 4094



2 

  אחרותהדתות מאמיני הוההשראה שהוא נותן ל חג השבועות ,'צבא העם' :על

לצאת מאזור  בני ישראל מתכוננים". במדבר"השבת אנו מתחילים ספר חדש ופותחים בפרשה הנושאת את שמו 

נערך מפקד  ,היה וייתקלו בהתנגדותו - "יום פקודה" כדי להיות מוכנים ל. המובטחתארץ כיוונה של ההר סיני ל

 ,ולא צבא שכיר" צבא העם"ל מודל הגיוס לראשונה מופיע במקרא .בנוהל מסודר צבאב הכשירים לשרתהגברים 

דוד בן גוריון שחתם  הכריז, .22.4.5 - ח"ג בעומר תש"ערב ל, ל"הקמת צהעל ה פקודב. כמקובל באותה התקופה

 .'צבא העם'הוא כי צבא המדינה  ,אז על הפקודה

 :מופיעים במקראה חקלאי עם הקשר הנושא עליו שלשה שמות חגשני נחגוג  ביום

ִציר" :(ז"ט-ג"כ שמות) "חג הקציר"  ה ְוַחג ַהקָּ דֶׂ ְזַרע ַבשָּׂ ר תִּ יָך ֲאשֶׂ ּכּוֵרי ַמֲעשֶׂ   "...בִּ

ֻבֹעת" :(ב"כ-ד"ל שמות) "חג שבועות" ים ְוַחג שָּ טִּ יר חִּ ּכּוֵרי ְקצִּ ה ְלָך בִּ  ".                      ..ַתֲעשֶׂ

ה ּוְביֹום ַהִבּכּוִרים" :(ו"כ-ח"כ במדבר) "חג הביכורים"  שָּׂ ה ֲחדָּׂ ְנחָּׂ ם מִּ יְבכֶׂ                                                                                            ..."ְבַהְקרִּ

מראש שסידרו וחישבו את לוח השנה חכמים . את אופיו החקלאי איבד חג זה (ירהלספ 07)לאחר חורבן בית שני 

 ,את הצביון החקלאי. עצם היום הזהלעד  ,"חג מתן תורה" תחת השם ('ד-יומא) סיווןב 'תאריך ול את החג וקבע

שהוסיפה , הגדילה לעשות התנועה הקיבוצית .ת בארץ ישראלהתנועה הציונית וחידוש ההתיישבו ו ליושנההחזיר

 .        משלה מרשימיםסים כט

ֳחַרת " :(ז"ט, ג"כ) ויקראמספר  הלקוח "יום החמישים" :חג השבועותהוצמד ל שאינו מוכר ,שם נוסף מָּׂ ַעד מִּ

ה שָּׂ ה ֲחדָּׂ ְנחָּׂ ם מִּ ְקַרְבתֶׂ ים יוֹם ְוהִּ שִּ ְסְפרּו ֲחמִּ ת תִּ יעִּ ת ַהְשבִּ למחרת  הספירת העומר שמתחיל כנגד, כלומר ."..ַהַשבָּׂ

 .שבועותב מתחג ראשון של פסח ומסתיי

בעוד שבוע יחגגו : לדוגמה. באמונה ובפרקטיקה חגי הנוצרים והמוסלמים מבוססים על המקורות היהודיים

, על פי אמונתם, ביום הזה .(יום לאחר הפסחא חמישים" )פנטקוסט"השבועות בשמו הלטיני  את חג, הנוצרים

 .ציון בירושליםבהר  (מעל קבר דוד) בחדר הסעודה האחרונה "אותו האיש"על שליחיו של , דה רוח הקודשיר

נולדה הכנסייה הראשונה והשליחים  שכן באותו הרגע, היהודי 'מעמד הר סיני'מקביל למעמד זה הוא מבחינתם 

 .(1-'ב" מעשי השליחים") יצאו לדרך להפיץ את תורתו

בשלושת  םמסורת ל פיע .המסיים את צום חודש הרמדאן "פיטר-עיד אל"חג ההמוסלמים חגגו את , השבוע 

 שקדמו ליום מתן תורה 'שלושת ימי ההגבלה'כהקבלה ל 'הקוראן'את קבלת המאמינים  חוגגים והימים האל

קודם חג השבועות  'שלושת ימי ההגבלה'עם  לוח העבריבהתמקם והסתדר ' טרעיד אל פי'השנה  (.א"י, ט"י שמות)

בהם ימים  11לעומת  ,(שנה מעוברתתהיה  ב"תשפהיות ו) חודש ימים בדיוק לאחור סוגיי הוא הבאה בשנהואילו 

                                    .לוח הלועזיעל פי הייסוג 

 קיבוץ ראש הנקרה-מנחם קימלמן                                            

 

 

 םילדים בטקס ביכורי
  (57-ת שנות ה"פ)
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 'ב' חידות א – במדברפרשת 

                          . חומש במדבר שמתחילים לקרוא השבת מתאר את קורות בני ישראל במשך שנות הנדודים במדבר

  .של עם ישראל "הלב" –הפרשה פותחת במפקד של כל שבטי ישראל ובסדר חנייתן מסביב למשכן 

בין מחנה ישראל למשכן ועליו לשמור על קדושת המשכן ולמנוע כניסה , הוא חונה בתווך. לשבט לוי תפקיד מיוחד

בהמשך מופיעים התפקידים המיוחדים של כל . ממי שאינו רשאי להיכנס וגם לפרק ולבנות אותו ממסע למסע

 . קהת ומררי, גרשון –אחת משלוש משפחות הלויים 

 הרב ארי

הנכד  והמי)עקב שזכה להיות במנין השבטים נכד י – א
 (?הנוסף שזכה למעמד דומה

 והשבט שנמנה לבד – ל

 הלויים מקימים ומפרקים אותו – מ הלויים נבחרו לעבוד במשכן במקומם – ב

מה הקשר המשפחתי שלו )נשיא שבט יהודה  – נ כינוי לאדם יחיד בזמן מפקד – ג
 (כגפסוק , ראו בשמות פרק ו? לאהרן הכהן

בראש : רמז)כינוי לשלושה שבטים שחונים זה ליד זה  – ד
 (התורן

 שם של מדבר וגם של הר – ס

ת ְמֹנַרת : "השלימו – ה ד ְתֵכלֶּת ְוִכּסּו אֶּ גֶּ ת  ____ְוָלְקחּו בֶּ ְואֶּ
יהָ  ת ַמְחֹתתֶּ יָה ְואֶּ ת ַמְלָקחֶּ יָה ְואֶּ  "ֵנֹרתֶּ

 ?מאיזה גיל נמנו בני ישראל במפקד – ע

ְבַהְקִרָבם ֵאׁש ָזָרה ' ִלְפֵני ה _____ַוָיָמת ָנָדב : "השלימו – ו
 "ְבִמְדַבר ִסיַני' ִלְפֵני ה

 אביו של נשיא שבט מנשה – פ

 נשיא בית אב למשפחות מררי – צ כל מי שאינו כהן – ז

 'כעס'מילה נרדפת ל – ק ?מאיזה גיל מנו משה ואהרן את בני שבט לוי במפקד – ח

ִלי תֹוַרת ִפיָך  ____(: "לכבוד חג שבועות)השלימו  – ט
ף  !(לשיר, קדימה) "ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכסֶּ

שלוש דמויות עם שם זהה : שאלת אתגר – ר
 ?מי אני. (במדבר, שמות, בראשית)

 גם הוא חלק ממשא בני קהת – ש 55,,,0מנין האנשים בשבט זה היה  – י

 ממנה מפיקים את הצבע האדום במקדש – ת איתמר, אלעזר, אביהוא, נדב – כ

 

 ןיפסולת בניפינוי 

 :בונים/ מתקנים/ לכל המשפצים

אריחים , בטון, ן המורכבת מבלוקיםינוצרת פסולת בני, ה שהנכם מבצעים בבתיכםיבני/ תיקון/במסגרת השיפוץ

 .'פגומים וכד

 .ולנו בסעד אין כל אפשרות לפנותה ,לפחי האשפה פסולת בנייה אין לזרוק

 !מלאהפסולת זו היא באחריותכם ה פינוי

                                                                                 -הקבלן /יש להבהיר ולסכם עם מבצע העבודה לפני תחילת העבודה

 .כי חלק בלתי נפרד מעבודתו הוא לפנות את הפסולת מחוץ לסעד למקום מורשה

 !במלאכה בהצלחה

   אתי קימלמן

 ותשתיות תכנון. ו  
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 חבנוסח עדות המזרמהרצון להקים מניין  ותשעולות שאל

שהרי התפילה , הדבר נראה נכון, בימים הנוראים עדות המזרחכאשר קבוצת חברים באה בבקשה להקים מניין 

 . וגם היה מדובר ביומיים בשנה בלבד שירה שונים מהותית בימים אלוהו

ומנהל הקהילה אף כתב  מניין בנוסח עדות המזרחים להקים בימים אלו עולה שוב הרצון מצד קבוצת חבר

בהקמת מניין נוסף איסור בכל הדיון שהיה בעלון לא עלתה השאלה האם אין . שרוצים להקצות להם מבנה עבורם

 ?הלכתי

בפעולה כל כך מהותית ומשמעותית שיש בה נגיעה לחיי הציבור והקהילה האם לא היה ראוי לקבל החלטה 

 ? ל החלטה כזאת רק במזכירותבאסיפת חברים ולא לקב

  : אתחיל בשאלה ההלכתית

הללו מורים כדברי , כגון שתי בתי דינים בעיר אחת', לא תתגודדו'כי אמרינן : אמר אביי"בגמרא ביבמות נאמר 

כי אמרינן : אמר רבא... לית לן בה -אבל שתי בתי דינים בשתי עיירות ; בית שמאי והללו מורים כדברי בית הלל

 -אבל שתי בתי דינין בעיר אחת ; ה"ופלג מורין כדברי ב, ש"פלג מורין כדברי ב, ד בעיר אחת"כגון ב', ודדולא תתג'

מחלוקתם היא האם בעיר אחת מותר לקיים שני בתי דינין המנהיגים את קהילתם מנהג שונה זה  -"  לית לן בה

ד אחד הן לאביי והן "אבל בעיר שיש בה בי. ךולפי רבא אין עוברים בכ, לפי אביי עוברים בכך על לא תתגודדו. מזה

 . לנהוג שני מנהגים איןלרבא 

אלא כך חייבים כל בית ישראל , אבל אסור להם להיות מעניין אחר משום לא תעשו אגודות"כותב השדה חמד 

 ".ולא תהיה ביניהם מחלוקת בשום דבר בעולם אגודה אחתלהיות כל העדה והקהל מישראל 

נתקל בבני אשכנז שהגיעו לתורכיה ושאלו האם לשנות , (אל די מדינה שחי בסלוניקירבי שמו)ם "המהרשד

 ממנהג אשכנז לספרד ענה להם 

ולאורך הזמן וטלטול הגלויות באו במלכות הלזו ', קהל אחד שסדר תפילתם כפי מנהג אבותיהם היה על דרך א"

יען כי הם הרבים , וכמעט נתהפך כל העולם לסדר תפילת ספרד, המנהגים ונתבלבלו, ה"מלכות תוגרמה יר

 ...  ותפילתם צחה ומתוקה, במלכות זה

וקרוב הוא שנכנס זה , ג שיש עניינים שהדבר הגון ונראה טוב לאחוז האדם במנהג אבותיו"נראה דאע -תשובה 

לאחוז בסדר , טוב ויפה להניח המנהג ההואמכל מקום בכי האי גוונא בעניין זה ', ובל תטוש תורת אמך'באזהרת 

כי אם בדבר , כי לעניות דעתי לא מצאנו ולא ראינו שאין לשנות מנהג אבותינו, והטעם שאני אומר כן. מנהג ספרד

 ...  שיש בו נדנוד איסור

לה שינו את נוסח התפי ואנשים שהגיעו לקיבוץ במהלך השנים, לכאורה בקיבוץ המנהג בתפילה הוא מנהג אשכנז

שמכיוון , גם אני כאשר הגעתי לקיבוץ שאלתי את הרב באיזה נוסח עלי להתפלל והתשובה הייתה. שלהם לאשכנז

 . וכך אכן עשיתי שבקיבוץ מתפללים אשכנז עלי לעבור לנוסח זה

נכון . יש חשיבות לתפילתם של כל הציבור ביחד. הרי ידוע שברוב עם הדרת מלך, עוד פליאה שיש לי על החברים

נחזור לתפילה כולנו ביחד ויש חשיבות לתפילה בציבור של כלל ' אולם בעזרת ה, תקופה האחרונה עניין זה נפגעשב

 .הציבור
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תורה ליד עזרת הנשים ולהוסיף ברכת הספר לפני כמה שנים הוחלט להעביר את  –ובנוגע להחלטת הציבור 

, שהן קטנות לעומת ההחלטה להקים מניין נוסף הובאו לאישור אספת החבריםשתי החלטות . כוהנים בימי חול

 . מן הראוי שהחלטה בסדר גודל כזה תובא גם היא לאסיפת החברים

 .נשמור על מניין אחד ונוסח אחד בקיבוץ ההב, ותם חברים וגם להנהלת הקהילהאני פונה לא

 יניב עקיבא

 

 

 

 

 

 

 - קריאה אחרונה לפני החג-

 דים"לתיקוני חלונות ודלתות בממ 

 על ידי צוות מומחים בעלי נסיון שיבוצעודים "ממה בחלונות ודלתותאנו מזרזים את התיקונים .. לאור המצב

 . בתחום זה ביום תיקונים מרוכז מיד לאחר החג

שם ומשפחה של מזמין : חשוב לציין. מה מהות התקלה הודעה הכתובה על דף נייראבקש להודיע לי באמצעות 

                  -בהודעה יש לרשום באופן מדוייק היכן התקלה . לחיוב ומספר התקציבזמין להתקשרות  נייד טלפון, העבודה

 :לדוגמא. ומה מהות התקלה, ד"חלון הזזה מברזל או דלת הממ, חלון זכוכית

 

 

ובנוסף להודיע לי טלפונית על כך ( תא ראשון מצד ימין למעלה" )בניין" –את הפתק יש לשים בתיבת דואר 

 . שהפתק מחכה לי בתא

והוא יועבר מיד לביצוע בעלי המקצוע שיגיעו לכך  בבוקר 0.99ראשון הקרוב בשעה את הפתק יש להניח עד ליום 

 .במיוחד

 . הודעות שיונחו לאחר מכן לא יזכו לטיפול המהיר שיבוצע באופן מיידי כבר בשבוע הבא 

 .שבונומזמין העבודה וייגבה מח/דים הוא על חשבון החבר"התשלום בכל נושא תיקון הממ

 ה גינזברג'משהל

. תקוע ולא ניתן להזיזו ד"שבממ הזזה מברזלהחלון . ה שלום'למשהל

 .990מספר תקציב  .976282200: נייד, כהן-לוי הישראל

 לנטע גולדנברג

 ברכות לבת המצווה

 עמי ודותן ולכל המשפחה-לבת

 קהילת סעד - איחולים לשמחות ולנחת
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  "מירוץ אשקלון"חדשות מעודדות מ

   רום חביביאן .. איתמר דניאלי ו, עמיחי חביביאן, שי קבלן –ביום שישי האחרון כיכבו כמה מהרצים סעד 

 ". מירוץ אשקלון"ב

 !מ"ק 02למרחק של   דקות 95:43והגיע למקום הראשון בתוצאה המרשימה של  02עד גיל  -רום כיכב  בקטגוריה 

היה מרגש לראות את רום זוכה " :בהתרגשות מספר ,האב הגאה והמאושר שהשתתף עצמו במירוץ, עמיחי

האימונים הקשים שרום משקיע לאורך התקופה . במקום הראשון בקטגוריית הגיל שלו ומשיג תוצאה מעולה

. להישג המרשיםהם שהביאו , יחד עם הנחישות ורוח הלחימה שבאו לידי ביטוי במרוץ הזה דווקא, האחרונה

 .!"יישר כוח

.... 

ְצַלח ָעָליו רּוַח ה"  :גם עליו נאמר ֶרד ַאְשְקלוֹן' ַותִּ  (ט"ד י"י שופטים) ".. ַויֵּ

 .בריאות טובה הצלחה רבה בהמשך הדרך ובעיקר, נאחל לרום ולשאר הרצים

 יורם קימלמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א"לוח קיץ תשפ - מוועדת חינוך

מפרסמים לוח קיץ כללי עם הארועים המרכזיים שבו על מנת לאפשר למשפחות לתכנן את כמידי שנה אנו 

 .החופשות שלהם

 . ע"ד והן מבנ"הן מהקבה, אין לנו נתונים מדוייקים להסתמך עליהם, עד רגע כתיבת שורות אלו, השנה

                         את הלוח ונעדכןנו יעם הנתונים שביד (בעמוד הבא) לפרסם את הלוח קיץ ,לכן ראינו לנכון למרות זאת

 .ברגע שנקבל נתונים מדוייקים מכל הגורמים הרלוונטים

 

 שלומי אפרת
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