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 יצחק שלומי: שבועהשיעור פרשת 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת ראה

 זמן תפילין /טלית 19:14 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 19:25 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( 06:45 שחרית א'

 08:30 שחרית ג' )בביה"כ(  08:30  שחרית ב'

 סוף זמן ק"ש 17:40 13:30מנחה        

 13:15 מנחה   א' )בחד"א( 11:15 שיעור לנשים

 19:15 מנחה וערבית 17:15 לימוד הורים וילדים

 שקיעה 18:00 הרב ארי-שיעור

 20:10 ערבית 20:09 צאת השבת

 
 הילרי יום טוב :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידחות תורנית א

 
 קריאת מגילה

 
 תקופת חיים

 
 עונה חקלאית

 
 אירוע היסטורי

 
 חג

 שיר השירים

לידה, תחילת 
השנה ואביב 

 .החיים של האדם

אביב התבואה, שכן 
אז היא מתברכת 

 .בבישולה

יצאו  ישראל-בני

והפכו  ממצרים

 .להיות עם עצמאי

 פסח

 מגילת רות

חתונה, אמצע 

 .השנה והחיים

קציר החיטה ותחילת 
תקופת הביכורים, 

שלאורכה מבשילים 

 .פירות הארץ

בני ישראל קיבלו 
מעמד את התורה ב

 .הר סיני
 שבועות

 מגילת קהלת

זקנה, סופה של 
השנה וסוף 

 .החיים

אסיף התבואה אל 
הבית והגורן מפני 

 .הגשמים

שנות  40זכר לכל 
הנדודים במדבר, 

בהן ישבו בני ישראל 

 .בסוכות

 סוכות

ל" ֶאה כָׁ ה ֵירָׁ נָׁ שָׁ ִמים בַּ עָׁ לֹוש פְּ ָך שָׁ כּורְּ ֵני  ֶאת זְּ רה' פְּ חָׁ קֹום ֲאֶשר ִיבְּ מָׁ  בַּ

ג הַּ  חַּ ֻבעֹות ּובְּ שָׁ ג הַּ חַּ ּצֹות ּובְּ מַּ ג הַּ חַּ ֶאה ֶאת ֻסּכֹותבְּ לֹא ֵירָׁ ֵני  וְּ ם ה'פְּ  ."ֵריקָׁ

 (דברים ט"ז ט"ז)

       ,החקלאית ציוני דרך בשנה שלוש הרגלים כאבני דרך לתקומתו של עם ישראל,
 .חידותקופות שונות בחייו של הי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%94%D7%A8_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%94%D7%A8_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%94%D7%A8_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
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 על חודש אלול, הלוח העברי וראש השנה המוסלמי

 . "אלול" על ראש חודשמברכין ומכריזין  , אנו'ראה' פרשת ,שבתה

יֹום ֶאָחד ַלֹחֶדש " :('א-'א )חגין "כחודש השישי" מצוי חודש אלול בתנ"ך י בְׁ שִּ ָיֶוש ַהֶמֶלְך ַבֹחֶדש ַהשִּ ָדרְׁ ם לְׁ ַתיִּ ַנת שְׁ שְׁ בִּ

ַבר ַידה'  ָהָיה דְׁ יא בְׁ  מחודש ניסן. החודשים  על פי מניין -.." ַחַגי ַהָנבִּ

 משמעות המילה , בשפה האכדית. גולי בבל בשיבתם לציון עם ' יחדעשה עלייה'כאשר את שמו 'אלול' קיבל חודש 

סתדר רעיון הטהרה מ הבחינה היהודית,מקדשים הבבלים. ממושגים מהקשר ל קיים'לטהר', יתכן ו'אלול' היא 

: 'ותשלם החומה השם החדש, כבר נקלטאנו מוצאים ש ,(ו"ט-'ו) בספר נחמיהימים הנוראים. שלפני ה חודשיפה ל

 .בעשרים וחמשה לאלול..."

דודי לני אאת ראשי המילים ", '(ג' ו)" שיר השירים" גילתמ דרשוחכמים , אלולהשם למרות מוצאו הלא יהודי של 

    בחודש זה.  לבוראו,לקשר בין האדם  י"לדודי ו

מדובר היה במיזם לאנשים עובדים שאפשר להם  בתקופת האמוראים. כלה" 'חודש אלול' היה אחד "מירחי

ללמוד בישיבה ולהעמיק בחודשי אדר ואלול בהלכה ובאגדה. ומניין השם "ירחי כלה"?  התורה נמשלה לכלה 

 מנהג יפה שהתחדש ומתקיים גם בימינו.                                          והתלמיד לחתן השוהה עם כלתו.

ום 'בחודש אשר בדא מוסיף משפט סתעביר את חג הסוכות לחודש חשון. הכתוב המלך ישראל,  -ירבעם בן נבט  

, 'אלול'עיבר את חודש  שהמלך ירבעם קים בצפונות הלוח העברי, סובריםפרשנים העוס .ג("ל-ב"י א )מלכיםמליבו' 

בימים ההם ש יש לזכור .באותה שנה מדוברת, יהיה בסתיו ולא בסוף הקיץ )חג האסיף(על מנת שחג הסוכות 

                                     קידשו את החודשים על פי ראיית מולד הלבנה.

חכמי הלוח  הם שלצעדיהוצרו הידוע מראש, ( קבע את ימי המולד והמועדים בחשבון ירהלספ 359עד שהלל השני )

 "סנהדרין"במסכת על קידוש החודש.  להודיע ליהודי בבלשמנעו בכל צורה  ם הטריים,בעיקר ע"י הנוצרי העברי,

ת במקום א אלול , על מנת לעבר את חודש(בבל)בא טבריה( לרעל זוג שליחי חכמים שבא מרקת ) מסופר ,(ב"י)

                           אותם ימים.ב, בשל צוק העיתים של אותה שנה אדר חודש

                     'מוחרם' בחודש שנקרא: "ראש השנה המוסלמי" חולי ,(10.8.21אלול תשפ'א )בב' הבא,  ביום שלישי

המוסלמי ראש השנה  .מניין השנים על פי הלוח המוסלמי – להיג'רה 1443 הנכנסת תהיה השנה )החודש המקודש(

   ה.לספיר 622ביולי  16 -היה ב הראשון

 ובפעם(, 3.10.2016א' בתשרי תשע'ז ) - ב היה עם ראש השנה המוסלמי המפגש האחרון של ראש השנה היהודי

 .(28.9.2049בתשרי תת'י ) ב' -זה יקרה ב הבאה

בחודש 'מוחרם' היו מחדשים את שכל שנה לי  סיפרוהם  .העתיקה בירושליםבעיר  גרוהוריי נולדו ו -זיכרון ילדות 

    שהיו בבעלותם של המוסלמים. השכורות השכירות השנתית של הדירות

הרב הראשי )האשכנזי( הראשון  - (הראי"ה) ז"ל הרב אברהם יצחק הכהן קוק הלך לעולמו רצ"הת אלולב ג'ב

ולמי חתן התנ"ך העכ עמוס חכם בירושלים נבחר בג' באלול תשי"ח )במלאת עשור למדינה(, .בארץ ישראל

 .הראשון

 קיבוץ ראש הנקרה-מנחם קימלמן                  
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  חידות א' ב' – ראהפרשת 

מצוות רבות, חלקן חדשות )שלא הופיעו בחומשים הקודמים( וחלקן מבוארות )מוסיפות  פרשת השבוע כוללת

פרטים שלא היו בהופעה הקודמת של המצוה(. הפרשה פותחת בציווי לערוך מעמד ברכה וקללה לאחר הכניסה 

 בהוראה להתיר הקרבת קרבנות במקום המקדש בלבד.לארץ ישראל, וממשיכה 

 

עיר הנדחת, שכל תושביה עבדו עבודה זרה; דיני כשרות המזון )בהמות, עופות ; דין דיני נביא שקרעוד בפרשה:  

ודגים המותרים ואסורים באכילה(; מצוות הצדקה ודיני שמיטת כספים; מצוות עליה לרגל בשלושת הרגלים 

 והמצווה לשמוח בהם.

 הרב ארי סט

 

 חודש אלול

 

 .."אלה אזכרה"

 

 )תשל"ה(                יום פטירתה של בתנו רבקה סימון ז"ל                               -ז' אלול 

 )תשס"ה(      ז"ל                                )זיוון( יום פטירתה של בתנו לאה ברטוב-ח' אלול 

 )תשנ"ח(              טירתה של חברתנו ציפ ברט ז"ל                              יום פ -   ט' אלול 

 יום פטירתו של חברנו ישראל שריד ז"ל                                            )תשע"ו( -י' באלול

 )תשע"ה(יום פטירתו של חברנו בנימין פנחס גינזברג ז"ל                           –ט"ו באלול 

 )תשע"ז(                                       פטירתו של חברנו יעקב מוסנזון ז"ל יום -י"ח באלול

 )תשנ"ד(                   אמו של יעקב גורן        -יום פטירתה של גניה כהן ז"ל –כ"ז אלול 

 שבת מברכים 

 ראש חודש אלול יהיה ביום ראשון ושני.

 אין אומרים אב הרחמים. חלקים. 10דקות ו  43עם  10.00ראשון בשעה המולד יהיה ביום 

 "לדוד ה' אורי וישעי". ואומרים:מתחילין לתקוע בשופר,  :שנייום  ,ב' דר"ח

 )לוח א"י הרב טוקצינסקי(

 

 11:22, בשעה  8/8/21יום ראשון, ל' מנחם אב,  -המולד ע"פ שעון ישראל   
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 בארץ אין לו חלק ונחלה – ל שנמכרה לעבדותשפחה  – א

ת מילים(. רמז: מופיע גם בעשר 2כינוי לארץ מצרים ) – ב
 הדברות

 מסימני הבהמה הכשרה – מ

 ל-מי שמדבר בשם הא – נ הר הברכה – ג

 אחת ממיתות בית דין – ס ורה )וכיום גם אורז ותירס(שם כולל לחיטה ושע – ד

 קרבן שכולו נאכל באש המזבח – ע מילים( 4כינוי לירושלים שמופיע בפרשה כמה פעמים ) – ה

ת ָיִמים תֹּאַכל ַמּצֹות השלימו: " – ו שֶׁ ִביִעי ַהש   _____שֵׁ
ת ַלה' א   רֶׁ יָך-ֲעצֶׁ  "ֹלהֶׁ

 2ציווי מעשי במצוות הצדקה ) שאלת אתגר: – פ
 (באותו פועלמילים 

 ממנו מקריבים קרבן פסח – צ חייבים במצוות עליה לרגל – ז

 מסימני הטהרה של הדגים – ק מפריס פרסה, ובכל זאת אסור באכילה )מדוע?( – ח

 שם שורפים את כל הרכוש של עיר הנדחת – ר משותף ל: עורב, ינשוף וחסידה – ט

 שנה שמגיעה כל שבע שנים )תשפ"ב...( – ש מי שאין לו אב ואם ואנחנו מצווים לדאוג לו – י

 רצון עז לאכול בשר – ת מצווה בשמיטה שקשורה להלוואות – כ

 

 

 (!ברוכים הבאים )השבים..

  :משפחות של בני משק/שכונה, במסגרת הסדר בנים 3מגיעות אלינו קיץ ה

 לינוי )שלמה( ומשה ולקוביץ, ובתם ליה )בת שנה וחצי( .1

 ויאיר )ההורים של לינוי שבשכונת שקד(, גרו בתקופה האחרונה אצל ליליאן מירושלים עברו לינוי ומשה

לינוי אופטומטריסטית ועובדת בנתיבות, ומשה מהנדס . אפרתי לשעבר חתווילה של משפאלקרולאחרונה נכנסו 

 ק בירושלים ועובד לסירוגין מהבית. ליה נמצאת בבית תינוקות.ט-בחברת היי

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 חודשים( 9נעם )אש( ורועי צונץ, ובנם יונתן )בן  .2

רפואיים -נעם ורועי יגיעו אלינו מירושלים במהלך השבוע הבא ויגורו בבית סלע. נעם סיימה תואר במדעים ביו

 ורועי משרת בצבא כאיש קבע. 

 

 

 

 

 

 

 חודשים( 4אור )זיוון( וג'ייקוב סינגר, ובתם יובל )בת  .3

 'ר ניר )שעברו לבית לבקוביץאור וג'ייקוב הגיעו אלינו השבוע מאלפי מנשה, ומתגוררים בביתם של יעל וליאו

 בשכונת שקד(. אור היא מורה לתיאטרון ודרמה תרפיסטית וג'ייקוב הוא איש שירותי הביטחון.

 

 

 

 

 

 

 

  !רבה בהשתלבות בקיבוץ בהצלחה - ולקוביץ, צונץ וסינגרת ולמשפח

 .שמחים מאוד בבואכםאנו 

היא אשת הקשר מטעם ועדת קליטה מול בני המשק/שכונה שנמצאים בהסדר בנים  אני מזכירה שמתוקה לייכטר

 הם(, וניתן לפנות אליה בשמחה., לפי המאוחר מביני28, או עד גיל שנים אחרי החתונה 4)

מאוד )למעשה רק מצומצמת תהיה הקליטה ועדת קליטה החליטה לפני מספר חודשים שהקיץ ונעדכן גם ש

המשפחות שאנחנו אמורים לקבל לתהליך קליטה כל שנה  4ואסנת סימון(, ולא בהיקף של משפחה אחת, איתמר 

החלטה זו נבעה מהבנה שמאחר . )לפי החלטה שהתקבלה לפני כמה שנים בהתאם למיפוי דמוגרפי שנעשה(

שהסדרי הקליטה שלנו טרם אושרו והובהרו כדאי להמתין עם קליטה חדשה עד להתבהרות תהליך הקליטה, 

 בת הנקלטים העתידיים ולטובת הקהילה כאחד. לטו

 הלה בשם ועדת קליטה              
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 (4)פינת לשון 

 ה י ד ד   ל ע ב ר י ת    ה מ ת ח ד ש ת !

הן בלשון הדיבור, והן  –( התחוללו מספר שינויים מרעננים בשפתנו םהנוצרי תלקראת סוף המילניום השני )לספיר

 ות את טענתנו זו. שרבשפת הספרות והעיתונות ובעיקר בשפת הפרסום. להלן נביא מספר )רב!( של דוגמאות, המא

שנקראו  פסו בתי חולים מן הארץ? לא שחדלו חולים )הלואי!(, אלא אותם מוסדות ,הידעתם שבעידן האמור לעיל

הפכו בן לילה להיות "מרכזים רפואיים". הלא תודו ששם מרענן זה עדיף פי כמה וכמה על  –בעבר בתי חולים 

ובהתאם למסורת  –ירדו למחתרת  ם  י ל ו ח  ה   ת   ו פ ו ק ... במקביל לכך, כל  ם י ל ו ח   המונח המדכא: בית

היהודית של שינוי השם בעת צרה, בחרו להיות: "שרותי בריאות". אל נא תחשדו בהם שהפסיקו "לעשות קופה" 

 –גורם לדיכאון  קל להבין שהמונח "קופת חולים"נהמבריאים כמובן, אבל הרי  –על גביהם של החולים, סליחה 

 והתחדשות!  ת  ו א י ר ב עדיף להשרות רוח רעננה של  וזה רע לבריאות הנפש והגוף.

ה. כבר בעבר הרחוק, שּוָנה כינויו של תקופ ה, שזכו להתחדש בלשונם באותאחרים מקצועותל הנעבור עת

ו  פירושהאינסטלטור לשרברב. ממש שם נחמד, אבל יש בעיה: השם שרברב עלול להתפרש כשרב קל, כמו שאדמדם 

שמע כמו שחור בהיר... לכן נמנו וגמרו חתרני החידושים למצוא מונח מתאים לדור נאודם קל, ושחרחר 

של ואווירה ". ברור שמונח זה מדיף ריח  ת ר נ צ   י   א נ כ ההתחדשות. הפתרון הושג בעזרת הכינוי הנחשק: "ט

 המצוי...  ב  ר ב ר ש  ה  רענון וחידוש, לעומת העובש של 

יותר מפתרון אחד. ראשוני  ,לא טעיתי –ומה קורה בענף המספרות? אל נא תדאגו, גם להם נמצאו פתרונות, כן 

ח ור שדר, והכינוי הלעזי סלון מהמחדשים בענף זה סברו, שהכינוי "סלון היופי" תואם את מקצועם בדייקנות

תחרזת עם האלון ליד חלון המלון... אבל במחשבה שניה חששו שביטוי זה נשמע  כמילה עברית, המ .תבינלאומי

כינוי המצביע בדיוק על  מקצוענו,  –הֵשָער"   ק  י ט ו ב ון עדיף: הבה נכנה את מקום משלח ידינו: "פתרמצאו   לכן

 ... דובמכלמשלח ידינו ה םהמתאיבינלאומי  ניחוח ועוד מתהדר במילה לועזית, המשרה 

ם. בתחילה היו מנהיגי המפלגות בסך הכל "מזכירי" המפלגה. אולי גם על המסגרות המפלגתיות לא פסחו החידושי

ושלח מיליונים  –של סטאלין )= איש הפלדה(, שהיה "רק" מזכיר המפלגה הקומוניסטית  "צניעותו"למדו מ

ההתנערות מן הקומוניזם ודומיו, חלו התפתחויות  קבע ,למחנות עבודה ולמוות בתוקף תפקידו... אבל, במשך הזמן

 , אבל רקחשיבות ךפוהמפלגות. בתחילה הפך המזכיר למזכ"ל, שינוי שהוסיף נ ם של מזכירימשמעותיות בכינויָ 

  –הכינוי מזכ"ל לא ביטא מספיק את חשיבותו של הראש הסתבר שר שאכבמידה מסוימת. לכן, לאחר שנים מספר, 

היו מוסדות )לא מפלגות( אגב,  ש!  א ר   ב ש ו י ראש את התואר הנכסף: , להעניק לָ גותמפלחלק מן הבהעזו, 

א!... כמו שנאמר  י ש נ –במוסד זניח , אבל המשיך למלא תפקיד תולגמלא פרשש םשמצאו כינוי נאה  למנכ"ל

 )בשינוי קל(: "נשיאים ורוח ותוכן אין"...

זמנם חידושים מפתיעים, אבל חס אני על עוד האמינו לי, יכולתי עוד להמשיך ו"לחפור" במקצועות נוספים ולגלות 

 אצלנו בבית.החידושים והוא:  –המתעניינים בחידושי לשון(, ולכן נעבור לפרק הסיום  ,הקוראים )המעטיםשל 

ים( בחיינו. בחלק מן הקיבוצים הפך הגזבר עידן סוף המילניום, חלו שינויים מהותיים )לא רק לשוני עקבותב

: אחר תחוםלמנהל מחלקת הכספים, אך אצלנו דומני שהתואר גזבר לא שּוָנה. לעומת זה חלה מהפכה רבתי ב

זכה לעדנה ולהרחבה, וכיום ממלאים תפקיד זה שני  –"מזכיר פנים" בשם הצנוע  עבר הרחוקהתפקיד שּכּונה ב

ת ברכ ,נאחל כולנוהבה הלוא הם: מנהל הקהילה ויו"ר הקיבוץ.  -ד ם מכוב, במשרות בעלות שיםמנוס אישים

 כל נושאי התפקידים בסעד!ולשניהם  ל הצלחה

 חנן גולן
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 ברכות ליוצא ולנכנסת 

שימש בתפקיד  ,אמיתי בן וחבר כפר עציוןתי. בימים אלו סיים אמיתי פורת את תפקידו כמזכ"ל הקיבוץ הד

 .בהם ניכר פועלו וחותמו על כלל העשייה בתנועה השנים האחרונות 5 המזכ"ל ב

ועל תרומתו לקיבוצים ולתנועה,  מבקש לנצל במה זו להודות לאמיתי על ההובלה והמנהיגות לאורך השניםאני 

 .ולאחר לו הצלחה בכל

אין ספק שהרוח . מרובה לשרה עברון שנכנסה לתפקיד המאתגר ביום ראשון האחרון לאחל הצלחה וכמובן

 .הרעננה ששרה מביאה איתה תעמוד לצידה במילוי התפקיד בהצלחה מרובה

  
  ת.א ולנכנסבברכת חברים לתורה ולעבודה והמון הצלחה ליוצ - וברוח זו

 הלפרין כרמל

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

 :לקיבוצים המזכ"ל היוצא דברי הפרידה שכתב

ו'מעביר מקל'   השנים האחרונות, 5  -בימים אלו אני מסיים את תפקידי כמזכ"ל הקיבוץ הדתי אותו מילאתי ב

 ואחריות לשרה עברון המזכ"לית הנכנסת.

בגיזרת המזכ"ל והצוות המוביל, מצויה בימים אלו בעצימות מוגברת, עקב התקציב וחוק הפעילות בתנועה, 

 ההסדרים, שיש בהם אתגרים שונים לחקלאות, להתיישבות במרחב הכפרי, ולנושאים נוספים ומהותיים. 

וב בזהירות המתבקשת, ניתן להעריך כי צלחנו )בעבודה משותפת של התנועות והמרחב הכפרי והחקלאי( את ר

האיומים, הסיכונים והגזירות שהמתינו בתקציב ובחוק ההסדרים. גם לגבי הרפורמה בחקלאות דומה שיש 

הסכמה שהפרטים והיישום יהיו תלויים בהסכמה בין האוצר והחקלאות לבין נציגי ההנהגה החקלאית ואם לא 

ונים ובייחוד בכל הקשור הרפורמה לא תהיה בחוק הסדרים. עדיין כי הכרח לעקוב ולפעול בתחומים הש -כך

 לרפורמה בחקלאות. 

יש כמובן,  , ובכללם אלו התנועתיים לא צפויים להיפגע בצורה משמעותית.דומה שגם תקציב מוסדות החינוך

עדיין אתגרים רבים בהמשך הדרך שחלקם יושפעו גם מהזירה הפוליטית. ובכל אופן, שרה והצוות יודעים לקחת 

 יך מכאן. את המקל באמצע המרוץ ולהמש

 
נכנסתי לתפקיד מתוך תחושה ש'עכשיו זה 'התור של הדור שלנו' להוביל את התנועה, ואני מסיים אותו בתחושה 

ם ובתנועה. בעניין זה ישאתגר זה של העברת המקל לדור הבא )הצעיר?(, עדיין קיים ואף מתעצם והולך בקיבוצ

דוריים שלנו, ויש בו גם אתגר ומשימה של 'השבת לב אבות על -טמון חלק מסוד הכוח והקסם של היישובים הרב

יפה, חזקה  –כדי שהשרשרת תימשך ותגדל –בנים ולב בנים על אבותם', והאתגר של חיבור חוליה בשרשרת 

 ומאירה. 

 
           על שינויים בתוך הסדר, ולשמור על סדר בתוך השינויים'. לשמור  –ויטהייד לימד ש'אמנות ההתקדמות 

  ם וסדר. למדתי בשנים אלו על חשיבות מוסדות החינוךיאני מקווה שהתקדמנו לפחות קצת, תוך שינוי

התנועתיים ועל המאמץ, התבונה והתנאים הנדרשים לייצובם, קיומם ופיתוחם. נדמה שבשדה זה מונח חלק 

 של התנועה. חשוב מייעודה 
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 -קהילה חזקה שיש בה שותפות, ערבות הדדית ויכולת התארגנות  -היסודות הבריאים והחזקים בהתיישבות שלנו

ניכרו לאחרונה גם בקורונה, בשומר החומות )ובמבצעים דומים לאורך השנים(. להם יש להוסיף את חשיבותה של 

יו קיבוצים שידעו עליות ומורדות, רשת תנועתית חזקה, שתורמת לחוסן וליכולת פעולה רחבה. לאורך הדרך ה

אפשרו לשמחתנו  -ולפעמים גם כאלה שהגיעו למשבר. הערבות ההדדית בין היישובים, והמנגנון התנועתי

 התמודדות וסיוע. 

המשימתיות ומפעלי המעורבות החברתית השונים, הם חלק חשוב מהשליחות שלנו בעולם  –החלוציות החברתית 

הערכים  -העבודה על ציר החזון שה. לתנועה יש וצריך להיות תפקיד חשוב בשדה זה.וטעונים מחשבה, תכנון ומע

שרוב הקיבוצים מתחדשים,  וציר היחסים )ולא רק על 'ההסדרים'(, נדרשת כל העת ומקבלת משנה תוקף, בעת

             ו לדעתי חלק מתפקידה של התנועה.מתפתחים ונזקקים יותר למצפן ולחיזוק הקשרים בתוכם. זה צומחים,

 –יהודי נותר 'הנקודה הפנימית' שמחזיקה את הלב הפועם של המפעל החשוב הזה -בתוך כך, התוכן האנושי

 תנועת הקיבוץ הדתי על קיבוציה.

"החיים האנושיים, הם תוצאה מהפעלה הדדית, חוזרת, של הפרט והכלל, של היחיד והציבור שמשתתפים 

גורדון. לשם כך נדרשת 'התאמה עליונה' התפתחות ואיזון של הפרט, כך לימד א"ד  -ביצירתם במידה שווה"

שנה אחרי שנכתבו הדברים של  100המשפחה והציבור, מתוך היחסים ההדדיים ביניהם. ובכן במובן זה, גם 

 יהודיים.  -גורדון, אנו עדיין מבקשים יצירה של חיים אנושיים 

 –של התנועה, ובטוח ביכולות של שרה והצוות התנועתי אני נפרד בטוב ותוך כדי המשך עשייה אינטנסיבית 

המזכירות הפעילה ועובדי התנועה, להמשיך ולפתח את העשייה התנועתית. היה זה אתגר וכבוד להיות מזכ"ל 

 התנועה שלנו, והשתדלתי למלא את התפקיד מתוך תחושת האחריות והשליחות הראויה לו.

 
  .הדרך בהצלחה רבה לשרה ולצוות ולכולנו בהמשך

 ובברכת חברים לתורה ועבודה  בתודה

 אמיתי 

 

 למי תודה למי ברכה!

 כמדי שנה )אם הקורונה לא משתוללת( מתקיימת בסעד קייטנת הנכדים, פרויקט קסום ומחבר מאין כמוהו. 

 לבין ביתם הישן.  –מחבר בין הבנים והבנות של סעד, שבחרו בית חדש 

 ז'( שבסעד. -לחבריהם מאותה כיתה )העולים ל -מחבר בין הנכדים שבחוץ 

 לסבא וסבתא.  - ומחבר בין הנכדים

 אין מילים לתאר את שמחת כל הצדדים. 

 . נעם ג'קסון, נעמה וידס ורז לנדאוהמרכזת, ולמדרכים:  לרותם וייס קוםתודה ענקית, 

 שישה נכדים. כרמון היו בקייטנה השנה לא פחות מ-למשפחתנו ברט

 ויישאר.  ונזכה לעוד ועוד קייטנות לשנים רבות. -תודה לסעד, הבית שהיה, הווה 

 

 בשם משפחות כרמון וברטעמוס ונעה, 
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 בוגרי י"ב והוריהם נפרדים  ממדריכי התיכון

, לסעודה שלישית מסכמת עם מדריכי התיכון, לציון י"ב שנים והוריהם בוגרי י"בבשבת שעברה התכנסנו, 

 .ילדינו שיתפו לאן פניהם בשנה הבאהו ההורים אמרו ושיתפו מתוך ליבם במערכת החינוך.

כמה מילות תודה גם לקהילה הוספנו ו סאסי וטליה )וידס לשעבר(אריאל  -וברכנו את מדריכי התיכון נויהוד

 להלן דברי הפרידה והסיכום. ולמערכת החינוך כולה.

 שחר סמיט

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

 ,היקרים וטליה אריאל

 
יש משמעותי ש ךכיל הזה, על כל מורכבויותיו, כל בג .רוצים להודות על ההשקעה וההתמסרות עבור בנינו ובנותינו

 .שקשובות, פתוחות וגם יודעות לשים גבולות דמויות ערכיות, אמינות שהן כתובת עבור בני הנוער שלנו

 
וזכות היא, להם ולנו, שהייתם כאן עבורם, בשנים החשובות והמעצבות , נויניכר שאתם אהובים וחשובים לילד

 .בשלב חיים עדין וסוער גם יחד ,האלו

 
ראיתם אותם בעין טובה,  .תכם הם בידיים טובות, אמונות ובטוחותושא מי לסמוך, ב"ה ידענו שיש לנו על

 .קבלתם אותם בלב פתוח וידעתם להעצים ולהרים

 
עכשיו בתום תקופה, זו גם הזדמנות להודות למערכת החינוך הקיבוצית כולה, לאנשים רבים וטובים שליוו את 

כל שנות הצמיחה והגדילה, והעניקו להם הרבה מתנות טובות  הילדים שלנו החל מהגילאים הכי צעירים, דרך

 .להמשך דרכם

 
אשרינו שבקהילת סעד זו לא רק  .תמיד אומרים שההשקעה בחינוך היא ההשקעה הכי חשובה, השקעה לדורות

 .רה אלא דרך חיים, שבה הילדים והחינוך הם הלב הפועם של הקיבוץיאמ

 
תודה לכל אנשי החינוך שהיו לצידם ועבורם  .להתחנך ולספוג במערכת תודה על כל השנים היפות שילדינו זכו

 .קופה הזושנתתם את הסיומת הטובה והמשמחת של הת ה,וטלי אריאל 'וכמובן תודה לכם .לאורך הדרך

 
 ,מעריכים ומוקירים

 א"ב תשפ"הורי י

 

 
 ופרידה תודה

 לקהילת סעד היקרה,

 מסיבות אישיות החלטנו לחזור להונגריה.

 ברצוננו להודות לכם על החיבוק החם והקליטה הנעימה שקיבלנו מכם.

 בע"ה עוד נבוא לבקר.

 מאחלים לכל הקהילה בריאות טובה.

 יולי ורוברט רונה
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 משולחן מנהל הקהילה והאגודה

 :אוכל, מועדון לחבר וחדר הנצחההחדר בשימוש תעריפי 

לאחר בדיקת המחירים הועלתה מצדן  בסעד. אירועים נו מספר משפחות העומדות לחגוגלאחרונה פנו אלי

 סבירות., בעלויות לאב ,דרישתן היתה להשתמש במתקני הקיבוץ. משמעותית מבעברהמחירים גבוהים ש הטענה

 ישי -וחשב הקיבוץ (יערי , רננהגל )באה  האחראיות נרתמה לבדיקת העומק וביחד עם צוותלייכטר מתוקה 

  בחברים. תחשבהשתדלנו להגיע לנוסחה ריאלית ופשוטה, המת ,אברהם

הקבועות, ולכן המחיר  הוצאותישנם פחות שותפים בשלנו,  "אורחות החיים"שבעקבות שינוי  קחת בחשבוןיש ל

 .גבוה יותר

זול יותר בהשוואה ברוב המקרים ו , פשוט לחישובטיב עם המשתמשיםי, מ)להלן( החדשברצוני לציין שהמחירון 

 לפני העדכון. לזה שהיה

 .1/8/21והוא תקף על כל האירועים החל מה 3/8/21-המחירון החדש אושר בישיבת הנהלת הקהילה האחרונה ב

 .שנזכה לחגוג אירועים ושמחות לרוב בע"ה בימים הקרובים נכניס את המחירונים המעודכנים לקהילנט.

 שרגא וילק

 אגודההקהילה והמנהל 

 

 :חדר אוכל

 

תושב  חבר השכרת אולם
שאינו 

 חבר

 הערות חיצוני

 כיסאות שולחנות, מיזוג, רק המקום, ניקיון, חשמל, 600 400 300 ארוחה

 שבת שלמה     
 3או  2)

 ארוחות(

 כיסאות שולחנות, מיזוג, רק המקום, ניקיון, חשמל,   800 600

 כיסאות שולחנות, מיזוג, רק המקום, ניקיון, חשמל,   150 100 קידוש

מטבח קצה 
 לארוחה

300 400     

מטבח קצה 
שבת שלמה          

 3או  2)
 ארוחות(

 כולל מיחמים   800 600

השכרת כלים 
 לסועד -מחד"א

 ₪ 1פריטים, כל פריט נוסף  7כולל      7

השכרת כלים 
 -מהקייטרינג

 לסועד

 ₪ 1פריטים, כל פריט נוסף  7כולל      10

השכרת מיחם 
 גדול/קטן

 ללא מטבח קצה למיחם     50

כיוון שעוני 
 שבת+ מזגנים

ישירות  50
 לרונה

      

מפות לפי גודל 
 וסוג

 כולל כביסה     למפה 7-15

       50 חוג
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 :מועדון לחבר

 

תושב  חבר 
 שאינו חבר

 הערות:

אירוע אמצע 
 שבוע

 רק המקום, מיחם, ניקיון, חשמל, מיזוג, שולחנות, כיסאות 120 100

 לאדם, פינת שתיה חמה 3 2.5 בנוסף 

   75 75 ברקו

שולחנות, רק המקום, מיחם, ניקיון, חשמל, כיוון שעון שבת מיזוג,  300 250 מהשבת של
 כיסאות

מפגש בודד 
 בשבת

רק המקום, מיחם, ניקיון, חשמל, מיזוג, כיוון שעון שבת , שולחנות,  180 150
 כיסאות

פינת קפה 
 לשבת שלימה

 לאדם, פינת שתיה חמה 11 8

   100 100 פלטות לשבת

אזכרה להורי 
חברים ובני 
סעד שאינם 
 גרים בקיבוץ

 ועוגה לאדםלפינת קפה ₪  2.5בנוסף    100

 

 

 :חדר הנצחה

 

חדר הנצחה 
 1/8/21-מה

חדש  חדש חבר
תושב 

 שאינו חבר

 הערות:

 רק המקום, מיחם, ניקיון, חשמל, מיזוג, שולחנות, כיסאות 65 50 אירוע בודד

 לאדם 3 2.5 פינת קפה
 רק המקום, מיחם, ניקיון, חשמל, מיזוג, שולחנות, כיסאות 125 100 שבת שלמה

פינת קפה 
 השבת לכל

8 

11 

 לאדם

ועדות, 
 30אזכרה 

 לחבר

  

 ללא עלות  
אזכרה להורי 

ובני/בנות 
סעד שאינם 

 גרים בסעד

 לאדם פינת קפה ועוגה₪  2.5בתוספת    50

 
 
 

 .מיזוג,  מים, פחת, חידוש ציוד הנצחה: התשלומים עבור נקיון, תחזוקה, חשמל, דרמועדון וח
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 מהנעשה במזכירות

יענקוש  בלס, איציק לייכטר, הקראוס, שמחאלי הבחירות למזכירות הסתיימו ונבחרו החברים  :בחירות למזכירות

שתשרה  ,, מבקש לאחל להם ברכת בהצלחה רבהבשם כל ציבור החברים והחברות .סמואל ילזר, וגד תזיוון, סלעי

בימים הקרובים תתקיים ישיבת סיכום של המזכירות היוצאת ובהמשכה תתקיים ישיבת  ברכת ה' בכל מעשי ידיהם.

 .והאתגרים להמשך הדרךמזכירות ראשונה לצוות המזכירות החדש שבה נתמקד בהעברת המקל בין שתי המזכירויות 

 ת ביותרהמזכירות היוצאת מסיימת את כהונתה לאחר שלוש וחצי שנות כהונה שהיו מאתגרו: מזכירות היוצאת

, בהן עסקנו במגוון גדול של תחומים ,הן שוטפים והן כאלו שהוגדרו בתוכנית העבודה של המזכירות ומרובות בעשייה

 לאחר ישיבת המזכירות המסכמת שתיערך בקרוב.סיכום מסודר יצא בע"ה . עם תחילת כהונתה

חיים לנדסמן ואלי  ,לרסיס ט קברנע, יצחאילת  שרה רוזמן, יונת לוי,: ום להודות לחברי המזכירות היוצאתכאן המק

הן בחברות  , ך לכהונה נוספת במזכירות הנבחרת( על כל ההשקעה והעמל לאורך כל כהונת המזכירות)הממשיקראוס 

והתמודדויות רבות במעגלים  , שעות דיונים רביםוהן בצוותים השונים שהוקמו מכוחה של המזכירות לאורך שנים אלו

 .חברי הקהילה אנו מודים ומעריכים את פועלכם פעולתכם למען הכלל כולובשמם של כל  שונים.

בסוף שבוע שעבר התקיים מפגש עם הנהגת הקיבוץ הדתי תחת הכותרת "מתחברים" . : מפגש עם הקיבוץ הדתי

..( לחדש את הביקורים של בטוח שגם השבוע אשעבר, ללאחר הקורונה )כך חשבנו עד שבוע  ההיתמטרת המפגש 

                 המזכירות ובעלי התפקידים.  יהקהילה, חברהצטרפו חברי הנהלת  שלמפג השונים.ההנהגה בקיבוצים 

במפגש דיברו נציגי המזכירות והנהלת הקהילה ובעלי התפקידים והציגו את תמונת המצב בסעד נכון להיום לפי 

גת הקבה"ד על הסיוע הכלכלי במהלך השנתיים הלהנ נוהוד אנו מתמודדים, הבנתם וכן את האתגרים השונים עימם

מל לצד סיועם של גורמים נוספים לפעול לשינוי המצב הכלכלי, כמובן עם הרבה עבודה וע ,סיוע שנתן לנו ,האחרונות

 .של כל הענפים והמנהלים השונים

זו היתה ישיבת העבודה האחרונה בתפקידו  שפגישההאחרונות פורת המזכ"ל בשנים  מאמתיפרידה גם המפגש היה 

במהלך שנות  על כל פועלולו והודינו  לאמתיאיחלנו ברכה רבה  .ה של שרה עברון חברתנו לתפקידת, וכניסכמזכ"ל

על כך שהיווה אוזן קשבת ולב שומע לכלל ובפרט  ,למען כלל יישובי התנועה בכל מעגלי העשייה השונים כהונתו

שמנים עם  –תשורה נאה מתוצרת נס  לאמתיור פנים והקשבה רבה, בסיום המפגש הענקנו ותמיד עם מא בקשותינו

מסילות ונתיבים להוביל את מכתב ברכה. בירכנו את שרה חברתנו עם כניסתה לתפקיד החשוב, שתצליח אי"ה למצוא 

 התנועה על כלל יישוביה באתגרים השונים.

פניות מצד חברים  ,ולבעלי תפקידים נוספים יבמהלך השבועות האחרונים הגיעו אלי :תגמולי העובדים )בונוסים(

הישגי העובדים ומנהליהם  לאור  ,2020לחלוקת תגמול לעובדים בגין שנת שונים להבהרות על המהלך של הדירקטוריון 

ניסת המזכירות החדשה לאחר כ ,במקבילין. בשנה זו. לאור הפניות הללו הדירקטוריון יתכנס שוב כדי לדון בעני

כדי להציג ולהסביר את המהלך הזה לצד המהלכים  ,עמהתתקיים פגישה של עומר היו"ר הכלכלי יחד  ,לעבודה

 הנוספים שהדירקטוריון מבצע לטובת פיתוחו ושגשוגו של המשק.

נערכה ישיבת צוות ראשונה שבה עסקנו בהתנעת התהליך לאיתור מנהל הקהילה ובה : למנהל הקהילה צוות האיתור

החלטנו לקיים דיון משותף של צוות האיתור יחד עם מנהלות התחומים השונים בקהילה וכן עם נפתלי לדר היועץ 

ובן שברגע שיהיו הארגוני, ישיבה זו אמורה להתקיים בקרוב )לאור מגבלות החופשות השונות של החברים השונים(. כמ

 לציבור החברים. עדכוניםהתפתחויות ימסרו 

בהמשך לפרסומים הקודמים אבקש לעדכן כי בימים האחרונים נערכו ראיונות  :צוות ההיגוי למבנה הניהולי והארגוני

ן יבהמשך מתוכנן מפגש עם ציבור החברים בעני לכמה עשרות חברים וחברות סעד ע"י נפתלי לדר המלווה את התהליך,

 עם צוות ההיגוי לתהליך, עם גיבוש הדברים יצא פרסום מסודר לציבור החברים.שיגובש 

 זבולון -שבת שלום                                                                     


