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 הלה פורגס :שבועהשיעור פרשת 
 

   י מ י   ה ח ו ל     שרה-ישבת פרשת חי

 זמן תפילין /טלית 17:35 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 17:45 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( שיעור הלכה אקטואלית

 08:30 שחרית ג' )בביה"כ(  

 סוף זמן ק"ש 06:45 שחרית א'

  08:30  שחרית ב'
 

 

 16:40 מנחה וערבית 17:15 13:30        מנחה

 שקיעה 16:45 לימוד הורים וילדים

 20:10 ערבית 18:30 צאת השבת

 * סיום שעון קיץ ביום א' לפנות בקר
 

 דורית רידר :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידתורנית  חותא

ןו  ".. ת ִיתֶּ ר ִלי אֶּ ָלה ֲאשֶּ פֵּ ָעַרת ַהַמכ   .."לֹו מ 

 )בראשית כ"ג ט'(

 )נ"ג.( "עירוביןמסכת " - בבלי

  ,רב ושמואל )מחלוקת( – "מערת המכפלה"..

  ,מזה לפניםזה  ',שני בתים' :חד אמר

  .גביועל  ',בית ועלייה' :וחד אמר

  :)למי שאומר( למאן דאמר )זה ברור( בשלמא )שאלה(:

 '!מכפלה'היינו  -" זה על גב זה"

  ',זה לפנים מזה, שני בתים' :למאן דאמר ,אלא

  '?מכפלה'מאי 

 !בזוגות שכפולה - )תשובה(

ַבע".. - )הוכחה( ַית ָהַאר  א ִקר  רֵּ  )ז"ה, כ"בראשית ל( .."ַממ 

 :זוגות-קרית הארבע ,א"ר יצחק 

  ,אברהם ושרה ,אדם וחוה

 ..יעקב ולאה ,יצחק ורבקה

   1925משנת תמונה   מערת המכפלה

 רש"י:

  ,בשתי תקרות 'כפולה'הוי  - בית ועליה

 .'כפולה'אבל שני בתים לא שייך בהו לשון 

שנקברו כולן איש ואשתו  - תשכפולה בזוגו

  ..דהיינו זוג זוג

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%94_%D7%9B%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%94_%D7%9B%D7%96
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 על העם החיתי

             . את אשתו שרה בה לקבור המעוניין ,אברהם פותחת בקניית מערת המכפלה מעפרון החיתי על ידי נופרשת

להבדיל מבני  ,נדל"ן נכסי רשאי לקנותחיתי היה  אדם מבני העם רק, החוק החיתי שהיה נהוג בימים ההם על פי

 . עמים אחרים שלא היו זכאים לכך

 -על ידם בתואר 'נשיא אלוהים' כונהאף ואברהם שהגיע למעמד ציבורי מכובד בקרבם של החיתים המקומיים 

                    לב זה רואים את מכירתבשש בני חתעפרון ו תורמים להחלטת ונכסיו עושרו ייתכן שגם .מקבל יחס מיוחד

המוסלמים במאה לא מעבר לכך. שחי בקרבם, אך  אציל-ידידשכן שהוא גם ל כבוד תחווכמ'חלקת הקבר' 

                                                                                                               'הידיד'.  :לעברית שופירבו ,': 'אל חלילהצמידו לאברהם את הכינויהשביעית 

 "ֵחת ִציֹדן ְבֹכרֹו ְוֶאת ּוְכַנַען ָיַלד ֶאת" :ו("ט', )י לאחר המבולאנו מוצאים אזכור ראשון למוצאו של העם החיתי מיד 

 אזור חברון ועל גב ההראנו מוצאים את החיתים בארץ ב נינו של נח. בתקופת המקראו נכדו של חם היהחת 

  .ט("כ ג"י )במדבר

ַאְרָבִעים ָשָנה ַוִיַקח  ַוְיִהי ֵעָשו ֶבן"עם החיתי: ל בין צאצאי אברהם'נישואי תערובת'  אנו מוצאיםספר בראשית ב

               –( ה"ל-ד"ל ו")כ "ֵאיֹלן ַהִחִתי ַוִתְהֶייןָ ֹמַרת רּוַח ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה ָבְשַמת ַבת י ַהִחִתי ְוֶאתְבֵאִר  ְיהּוִדית ַבת ִאָשה ֶאת

   .דגש ברור על מפח הנפש שגרמו נישואים לנשים שהן "לא משלנו", להורי החתן עם

              כיבוש הארץמהלך להשמידם ב ווטצנבני ישראל ו את ארץ כנען אכלסומשבעת העמים ש יתים היו אחדהח

                                                         .כנגד העם החיתי משימה זו לא בוצעה בשלמותה אולם,  ז("י-ז"ט' כ )דברים

נית, דו קיום ואף אנו קוראים על התקרבות פולח ,בה תום כיבוש הארץ וההתנחלותבתקופת השופטים, עם 

גברים  ,הזמן במרוצת . ('ו-'ה' ג )שופטיםובני ישראל ביניהם העמים השכנים לבין החיתים  ביןנישואי תערובת 

                   ('ו א"י ,'ב )שמואלאוריה החיתי  ו( ו"כ ,'א )שמואל: אחימלך החיתי בצבאו של דוד כלוחמים השתלבו םיחיתי

            ('א-א"י', א )מלכים אף לבית המלוכה של שלמה המלך נישאו והגיעוהן  ..לא נפקדנשים חיתיות  של ןמקומגם 

                                                                                                   .ט("כ' י', א )מלכים גם עם מלכי החיתים חזק בנוסף שלמה שמר על קשר כלכלי ומסחרי

                          . ההיסטוריה החיתיתלהשתלשלות  בקשר רב הנסתר על הגלויבקהילת ההיסטוריונים והארכיאולוגים 

                                          . משבעת העמים או הקבוצות המרכיבים את ארץ כנען דאח עםמוזכרים כ'החיתים'  ,במקרא

                 והוא:  להצלחת כיבוש הארץ עם צמד מילים שיש לשים לב אליו מאת ה' בהבטחהפותח  ('ד' א)ספר יהושע 

 .פרת-נהרעם מוזכר באותה נשימה "ארץ החיתים" ה

 הם החלוש מתועד כראוי. אחת הסברות היאלא  עד לנהר פרת מכנען צפונה של החיתים התפשטותם אופן

חזקה באנטוליה האדירה והאימפריה לפנה"ס ובמשך הזמן הפכו ל 18במאה ה  מצומצמת יותר אימפריה קדומהכ

                יריב קשה לאימפריה המצרית. "קרב קדש"  שהיוותה לפנה"ס, 12-16 ה במאותטורקיה( -)אסיה הקטנה

 בין המצרים לחיתים לקרב המרכבות הגדול בעת העתיקה נחשב ,לפנה"ס 1275חומס( בשנת -)באזור העיר

הסכם אי  הם חתמו על לאחר תקופה בה נוכחו הצדדים באי יעילותם של הקרבות ביניהםשהסתיים בתיקו. 

שפה ב של ההסכם העתק ."שלום הכסף" קו על לוחות כסף וקיבלו את הכינוישנחק ,ושיתוף פעולה לוחמה

יורק. -חזור שלו נעשה והוצב בכניסה לבניין מועצת הביטחון של האו"ם בניושוהמצרית נמצא במקדש לוקסור 

                                                                                        .  רעמסס השני-פרעה-מלך מצריםלבנוסף להסכם השלום, בתו של המלך החיתי נישאה 

 קיבוץ ראש הנקרה-מנחם קימלמן                                             
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 הרב ארי /שו"ת בנושא שנת השמיטה –שביעית כהלכתה 

היתר המכירה' של הרבנות הראשית, האם זה לא 'מכיוון שקיבוץ סעד מכר את שדותיו לגוי במסגרת  שאלה:

מאפשר לנו לעבוד כרגיל בגן הנוי ובגינות שלפני הבתים כמו בכל שנה? האם גם לאחר המכירה יש פעולות שאסור 

 לבצע?

אכן כל שטחי החקלאות שמעובדים ע"י גד"ש סעד והמטע נמכרו לגוי ב'היתר המכירה'. 'היתר המכירה'  ה:תשוב

הוא מעין 'כביש עוקף' למצוות השמיטה, והשימוש בו צריך להיות מדוד ושקול. מכיוון שהצורך להיזקק להיתר 

טיות בשטח המגורים. לכן, זכינו נובע משיקולים שיווקיים וכלכליים, לא כללנו בו את גן הנוי והגינות הפר

 שבשטח המחנה חלים כל דיני השמיטה.

נציין שגם בחלקות שנמכרו לגוי, נחלקו הפוסקים אם מותר לעבוד שם כרגיל, כמו בכל שנה. הוראות הרבנות 

הראשית לישראל בעקבות פסק ההלכה של הרב קוק אוסרות לבצע על ידי יהודי את ארבע המלאכות האסורות 

זריעה וקצירה, זמירה ובצירה. זהו אתגר לא פשוט לגד"ש סעד שמתבסס  –גם בקרקע שנמכרה לגוי מהתורה 

  ברובו על עבודה עברית, והשנה יתאמץ למצוא פתרונות אחרים.

 

 חודש כסלו
 

 "אלה אזכרה.."

 

 )תש"ע(                                                                  פטירתו של חברנו חיים רבלין ז"ל                           יום  –כסלו בי'       

 )תשע"ג(                                                                      יום פטירתו של חברנו יהודה שלמון ז"ל                        –כסלו בי'    

 תש"מ()                                    אמם של אדו פולק ויוכבד ברזלי  ,אסתר פולק ז"ל-יום פטירתה של אמה –כסלו בי"ג      

 )תשע"ב(                                                                  יום פטירתה של חברתנו נחמה פולק ז"ל                        -כסלובי"ג   

 )תש"מ(      יום פטירתה של גיטה סימון ז"ל )אמא ראלי(                                                                           -"ז בכסלוט     

 )תשע"ג(                                                                                     יום פטירתו של חברנו אליעזר נהיר ז"ל  –כסלו בכ"ה       

 )תשכ"ג(                                                                   ז"ל יצחק גוטמן )טיבי(–יום פטירתו של חברנו יעקב  –כסלו בכ"ח      

 )תשע"ט(                                                  פטירתו של חברנו אייזיק הוך ז"ל                                        יום –בכסלו כ"ח      

 שבת מברכים -חיי שרה 

 .ראש חודש כסלו יהיה ביום שישי

 חלקים.  13דקות ו  55, 24.00המולד יהיה בליל שישי שעה 

 אין אומרים אב הרחמים.

 (לוח א"י הרב טוקצינסקי)
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 עדכונים מוועדת דת

. בעקבות השינוי שביצענו במבנה הוועדה, בשעה טובה, עם הרגיעה שאחרי החגים, הוועדה החדשה החלה לעבוד

 ,עמי. בצוות התוכן-חגיב חכמון, יניב עקיבא וצור בן - חברים ,ועדת דת מחולקת לשני צוותים: בצוות הטכני

גינזברג. אני מודה לכל חברי וחברות הוועדה בשני הצוותים על  גילי זיוון, אפרת פראווי ודיקלה - חברות

  ההתגייסות ומאחלת לנו עבודה טובה ופורייה! 

 
כפולה:  המטרה שלנו בשנת השמיטה היא צוות התוכן השנה היא שנת השמיטה.המשימה הגדולה ביותר של 

גברים, נשים, ילדים  –לכולם  ראשית, להגדיל את הרוח ואת לימוד התורה בקהילה, להנכיח ולהנגיש אותם

ליצור ולחבר ולהפגיש בין חברי הקהילה  לחוות את השמיטה כ'שמיטה קהילתית': ומבוגרים. מטרה נוספת היא

 למפגש ולשיח סביב תכנים משמעותיים )גם אם אינם עוסקים במישרין ב'שמיטה'(.הזדמנויות 

   
, להקדיש לכל חודש נושא אחר שילווה אותו –'חודשית' , החלטנו לפעול במתכונת כדי לממש את שתי המטרות

                    .יהיו סביב הנושא החודשיהפעילויות באותו החודש )פעילויות למשפחה ולילדים, שיעורים מיוחדים( כש

 .מנת שהן יהיו רלוונטיות לכמה שיותר אנשים-אנו נעשה מאמץ לגוון באופי ובסגנון של הפעילויות השונות, על

אנו  . השיעורים והפעילויות יפורסמו בהמשך.'אור'בחודש כסלו הבעל"ט הנושא החודשי יהיה )איך לא...( 

. ניתן לפנות אל כל או לפעילויות ספציפיות מזמינות את הציבור להציע רעיונות לנושאים החודשיים בהם נעסוק

 אחת מחברות הצוות.

 
להפוך ל'מסורת'  שנשמחסור שהשאיר לנו כמה וכמה דברים בשנת השמיטה הקודמת פעל צוות חרוץ ומו זכינו

)של פעם בשבע שנים אמנם, אבל עדיין מסורת( וגם הם ישולבו בלוח השנה. הדבר הראשון איתו נתחיל הוא 

  –' שמיטוןה'

 

 , מוצר ב'מהדורה מוגבלת' של פעם בשבע שנים, השמיטון

 בלבד וניתן להוסיפו לכל קניה בכלבו. ₪  1עולה 

תי" ויתורגמו לקניית מצרכים עבור יועברו בסוף כל חודש אל "חסד אמ הרווחים ממכירת ה'שמיטון'

 משפחות נזקקות. 

 שימו לב: ניתן לקנות מספר שמיטונים בבת אחת!

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 בתפילה ל'שמיטה קהילתית' משמעותית ומורגשת,

 

 שקמה בשם ועדת דת
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 הרב ארי /לפרשת חיי שרהחידון  –מי יודע?  10

 (במהופך)תשובות למטה 

 למרות שהם לומדים בחטיבת הביניים? בחברון למי משתחווה אברהם .1

 מהו כסף "עובר לסוחר"? .2

 י מדובר?במ –הים" ל-הוא הגדיר עצמו כ"גר ותושב" אבל אחרים הגדירו אותו כ "נשיא א .3

 ליצחק?בחר העבד את האישה הראויה כיצד  .4

 מהו הקשר המשפחתי בין רבקה ליצחק עוד לפני נישואיהם? .5

 רבקה? מה עשה כשראה את הנזם והצמידים על ידי אחותו?של  מהו שם אחיה .6

 מהו שם אשתו השלישית של אברהם? .7

 מי קבר אותו? היכן נקבר אברהם אבינו? .8

  ם?מה משמעות – 175, 137, 127מספרים בפרשה:  .9

  י האיש?מ –של גוש ישובים בחבל אשכול  אביו של בעל המערה הוא שם .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . בני חת.  2 . כסף בינלאומי )רש"י(.  3 . אברהם.  4 . "שתה וגם גמלך אשקה".  5 . בתואל, אביה של רבקה, ויצחק הם בני דודים.  6 . לבן. רץ החוצה 

אל העבד.  7 . קטורה.  8 . מערת המכפלה. יצחק וישמעאל.  9 . 127 שנות חיי שרה.  –  137 שנות חיי ישמעאל.  –  175 שנות חיי אברהם.  –  10 . צוחר.  

 תשובות לחידון "עשרה מי יודע":

 !בשנת השמיטה, הורים וילדים צומחים יחד

 מוזמנים ללימוד קצר ומרתק על השמיטה והיובל!

 הלימוד יתקיים בשבת

 הורים וילדים -חברותות  16:45

 בבית הכנסת. –וסיכום קצר של הרב 

 הצוות המארגן –בואו בשמחה 
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 "הפניקס"ביטוח בריאות הבהרות וריענון נהלים בנוגע ל

. לאחר תקופה זו אני מבקשת להבהיר "הפניקס"לפני קרוב לשנתיים, עברנו לביטוח רפואי משלים בחברת 

 ולהדגיש כמה נקודות:

 ."הפניקס"יתקבל רק אם הרופא המנתח נמצא בהסכם עם  ניתוחהחזר עבור  .1

 ."הפניקס"עם  שהמנתח בהסכם  , ולוודאלפני כל ניתוחיש לברר  .2

 ."הפניקס"מומלץ לשאול את הרופא או את המזכירה של הרופא אם אכן הרופא המנתח בהסכם עם  .3

מי ולברר  "מלמד יועצים"פשר להיכנס לאתר של . א"הפניקס"רשימת הרופאים שבהסכם נמצאת באתר  .4

 ברשימה.מהרופאים נמצא 

 בשנה.  ותהתייעצוי 3לכל מבוטח יש זכות להחזר עבור  .5

 ₪. 600של תקרה ליעוץ, עד ימעלות ה 80%ר של חזעבור יעוץ יתקבל ה .6

 בשנה. חוות דעת שניה 3לכל מבוטח יש גם החזר עבור  .7

 . ₪ 1500של תקרה לעד ו ,עוץימעלות הי 80%יתקבל החזר של  'חוות דעת שניה'עבור  .8

 .החזר יתקבל עבור כל יועץ .9

בהסכם נמצא עוץ הוא לקראת ניתוח, או שיש סיכוי עתידי לניתוח, מומלץ לברר מראש שהיועץ יאם הי .10

 ."הפניקס"עם 

 )דנה היא רפרנטית 03-6072706 דנה גרוספשר להתייעץ עם אבכל שאלה מומלץ להתייעץ מראש.   .11

 .תה בכל שאלה(יהחברים המבוטחים. אפשר להתייעץ אשמעמיד הקבוץ הדתי לרשות 

 שרה מלמד,או עם  אריה מלמדולבקש לדבר עם  09-7655326 -"מלמד יועצים"להתייעץ עם אפשר גם  .12

 ם אם הוא בהסכם.פשר גם לבקש שיבררו על מנתח מסויוהם יענו על כל שאלה, וייעצו לקראת ניתוחים. א

 מוזמנים גם להתייעץ איתי. .13

 "ה"סוף מעשה במחשבה תחיל

 רחל ברזלי - בברכה ובבריאות

 

 

 וחיים הרצל ברכות לרגל נישואי הנכדהלדבורה  

 מיכאלבתם של ג'ודי וחגי הרצל לבח"ל  –שרה 

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 שרגא וילק -משולחן מנהל הקהילה והאגודה

שמחתי מאד לשרת את הקהילה ואת האגודה במהלך שבעת  .העלון דפי זאת הפעם האחרונה שאני מדווח מעל

 החודשים האחרונים.

הקהילה בקיבוץ, ובמיוחד את "רוח סעד"  את חבריקצרה זאת התקופה הבמהלך  ולהוקירלמדתי להכיר 

 .ייחודיתהומשמעותית ה

תחום בעיקר מתחושת מיצוי עצמי נובעת ב . היאם בקיבוץ, פרידתי אינה קשורה לאירוע מסויכפי שכתבתי בעבר

 .זוכפי שסעד זקוקה לו בתקופה  המאתגר יכול למלא את התפקיד יניהתובנה שאכן ו אליו אני נדרש, עיסוקה

 לצאת מחוזקים מהמשבר.אני מתנצל על ה"תקלה" שיצרתי ובטוח שבעזרת כוחות משותפים תוכלו 

י התפקידים וחברי חולקו בין בעל מנהל הקהילה של יועיסוקמחליף, האחריות על תחומי  לי מצאנ טרםהיות ו

 ולחלק ביניהם את תכולת התפקיד. לתאם בין הגורמים השונים על עצמו קיבלכרמל  .ההנהלות בקיבוץ

תגיע למור המזכירה, והיא תנווט  את החומרים לגורמים  "מנהל הקהילה והאגודה"תיבת הדואר האלקטרוני של 

 .כך שהדברים לא יפלו בין הכיסאות ,המטפלים

 על קשר. אתכם בדרך, ואשמח לשמורלחה במשימות ובאתגרים הרבים שהצאני מאחל לכם 

 

 :על הנעשה בימים אלו דכוניםלהלן מספר ע

חרר תמש ,ובהתאם למצב התקציבי של השנה, האחרוןלקראת הרבעון  כל שנה,פי נהגנו בכ -מענקי עזיבה לבנים

הוחלט בצוות המטפל  '.מענקי עזיבה'ין בג לבנים זכויות העבר על חובותהלצמצם את  כספי שמטרתוסכום 

 .למענק השנה שלחו לבנים הזכאיםיהודעות י .של הכספים יהיה על פי גיל הזכאותשהשחרור 

השימוש בחללי עבודה שונים הסדרה של  לאחרונה בעלון, ביצענו בעבר כפי שפורסם - מתחמי תעסוקה בקהילה

ורר מע ,ושינוי  מטבע הדברים, מהלך של הסדרהבקיבוץ, המהווים מקור פוטנציאלי להגדלת מקורות הקהילה. 

ו מלבנים את הדברים גם באופן פרטני מול המשתמשים השונים. חשוב להזכיר חוסר נוחות )וחוסר נחת( ואנ

החלטנו לגבות כמחצית מהמקובל באזורנו. חלק מהמשתמשים בחרו שלא להמשיך לפעול בחללי ששכר הדירה ש

לשימוש ובאילו עלויות, כך שכל חבר קהילה המעוניין בכך  התפנוסם לציבור אלו מבנים העבודה, ובקרוב נפר

 .יוכל לשכור חלל המתאים לצרכיו

מנחה  - החליטה להתקשר עם הרב ערן מרגלית 'האגודההנהלת ' -"עדות המזרחמניין  עללשיח ציבורי מתווה 

. לרב מרגלית ניסיון רב הציבורי בנושאאת השיח  שינחה" על מנת ומגשר מקצועי, בעל חברת "משכן שלום

קווה תוך ת, לשיחהמתווה המוצע  ורסם פונות ומגוונות. בע"ה בקרוב  יבהובלת תהליכים דומים בקהילות ש

 .בי הקהילהיבהשתתפות כל מרכ, פתוח וכנה  שהוא יהיה שיח אמיתי

על שוב, תודה רבה לכל החברים, התושבים ולבעלי התפקידים על התקופה האחרונה ומאחל שהקיבוץ בכללותו 

 בעתיד. יצמח, יפרח ויתפתחכל מרכיביו 
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 (8) פינת לשון

 הנושא: מקומו של הנושא )במשפט(

יה לפני שנגיע לנושא, מבקש אני להודות לזאב קינן על הרחבתו המקיפה בעניין המקף. עליו אפשר לומר: ברא כרע  

אב הוא בנו של חברנו נתן ז -ובתרגום חפשי: הבן כמתּכֹוֶנת האב. למען הקוראים הצעירים אסביר  –דאבוה 

ז"ל, אשר לימד בכל שבת במשך קרוב ליובל שנים שיעור בתלמוד. החוג החל את פעילותו עת שימש נתן  קויפמן

ולא הספיקו ללמוד  –מורה לילדי סעד הראשונים. חלק מההורים, עקב נסיבות הזמן, עלו ארצה בעודם צעירים 

 היה בתחילה אוטודידקט, אם כיגמרא כדי לעזור לילדיהם בשיעורי הבית. לכן הקים נתן את החוג להורים. הוא 

 בהמשך השתלם  בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית. יהא זכרו ברוך.

בהשוואה ללשונות אחרים. הרעיון עלה על דעתי בעת   –אני מבקש לדון הפעם במקומו של הנושא במשפט בעברית 

מגלה אנוכי הבדלים שעסקתי בטעימת "ארוחת ארבע" )בין חמש לשש(. בעודי מציץ בכיתוב על האריזה, 

את תכונות המצרך. בשפתנו, זו לשון ההגדרה: "עוגה  במשפט המתאר -משמעותיים בין השפות בסדר המילים 

הנושא   -בטעם פירות יער ללא תוספת סוכר". סדר המילים במשפט נשמע לי הגיוני )אולי כי גדלתי על העברית?( 

". הסדר Sugarless berries flavor cakeבסדר הפוך: "בראש המשפט. אך תמהתי לקרוא את ההגדרה באנגלית 

 משפט שהמצרך מיועד לחולי סוכרת..נשמע לי מוזר, ואולי הכוונה להדגיש מיד בתחילת ה

ממש מילה במילה כמו הסדר בעברית. האם זה מעיד על אופיים  –הפתעתי גברה כאשר הגעתי להגדרה בצרפתית 

וכלו לספר לכם, שלפעמים אתה נתקל במשפט בן כתריסר מילים )שחלקן של הצרפתים? מי יודע? דוברי גרמנית י

 –הנושא... האם זה מעיד משהו על אופיים? ואם כן  –והמילה האחרונה במשפט היא  –בנות כתריסר אותיות...( 

 מה? קטונתי מהשיב, אני רק מעלה תהיות.

תכונת תבתי על כלפני כחודש  –ו בראש מן הראוי לציין, שישנם כמובן גם בעברית משפטים רבים שנושאם אינ

ברוב  –שפתנו,  המאפשרת מאות אפשרויות לסדר המילים במשפט... אבל בדיבור היום יומי בתקופתנו 

 המשפטים הנושא בראש.

עבר הווה ועתיד,  –כאשר למדתי אנגלית בבית הספר הופתעתי לגלות שבנוסף לשלושת הזמנים בנושא דומה, 

עבר של העבר. זה נשמע באוזני מוזר, עד  –קיימים בשפתם עוד שני זמנים: הווה מתמשך ועבר רחוק, כלומר 

 ה!... "והארץ היתהשלמדתי שגם בעברית התנ"כית קיים עבר רחוק. אנו פוגשים אותו  כבר בפסוק השני של התור

תהו ובהו...״ האם התהו ובהו היו לאחר שנבראו שמים וארץ? לא ייתכן... מה הפשר? העברית התנ"כית מציינת 

ציין לרוב  את פעולות העבר על ידי שימוש בזמן העתיד שלפניו ו' ההיפוך: ויקם, וילך, וישב וכדומה. כאשר יש ל

כשלפניו שם העצם בה' הידיעה והאות ו' )שאינה ו' ההיפוך(  עבר רחוק, נכנס לתמונה השימוש בזמן העבר,

        ר רחוק: "והאדם ידע את חוה אשתו", כלומר:            בהמשך הפרשה יש דוגמא נוספת לעב "והארץ היתה..."

 לפני הגירוש מגן עדן.

 

                                                                                                  גולן  חנן

 

 

 לשושנה וראובן עברון ולכל המשפחה

 ברכות לבר המצווה של הנכד

 נם של מירי ומיכי אמיתי, בחננאל-יכין

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 בתים מאירים

 ."בתים מאירים"גם השנה ניפגש בחנוכה לערב  ,כמיטב המסורת

 (30.11יום שלישי, נר שלישי של חנוכה )

 ..הפעילות עלינו, האירוח עליכם

 

 נשמח למתנדבים לאירוח הערב, אז מי שמתאים לו מוזמן לפנות אלינו.

 053-7139770 -משי פנחס

 052-887-5175  -עדי רועי

 052-878-0331 -רננה יערי

 תודה מראש על שיתוף הפעולה!

 ועדת תרבות והצוות המארגן

 מקומות( 7)גדול  רכבשימוש בל יףעדכון תער

  לציבור המשתמשים ברכבי "סידור הרכב",

 :מקומות אוטומטי 7 –ברכב רודיוס  יעלה המחיר לנסיעה 1/11/21 תאריך ההחל מה

 לק"מ.₪  1.5מחיר ק"מ לחברי קיבוץ: 

 לק"מ.₪  1.6מחיר ק"מ למי שאינם חברים: 

 לשעה בהזמנה מהיום להיום.₪  6.5לשעה בהזמנה מראש, ₪  13מחיר שעה יקרה נותר ללא שינוי: 

 !נסיעה בטוחה

 ועדת רכב

 צאתך לשלום ובואך לשלום!

 לעידו לנדסמן, ברכות לרגל גיוסך לצה"ל

 עלה והצלח ויהי ה' עמך!

 לאור בוברובסקי, ברכות לרגל שחרורך מצה"ל

 !המשך הדרךכה באזרחות והצלחה בנחיתה ר

 חומ"ש וקהילת סעדצוות 


