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 עמי-נטע בן :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידתורנית  ותחא

   י מ י   ה ח ו ל     חשבת פרשת וישל

  זמן תפילין /טלית 16:20 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 16:30 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'

 16:25 מנחה וערבית 16:10 13:30, 12:30מנחה    

  שקיעה 16:45 לימוד הורים וילדים

 20:10 ערבית 17:16 צאת השבת

 

ָכלָקֹטנ  " ים ּומִּ ֹכל ַהֲחָסדִּ י מִּ י תִּ ֶדך ָת ֶאתָהֱאֶמת ֲאֶשר ָעשִּ    .."ַעב 

 )בראשית ל"ב י"א(

 )ל"ב.( מסכת שבת בבלי

 ,ה בודק היטב את המעבורת באמצעותה עמד לחצות את הנהרהי ר' ינאי בדיק ועבר..

 במקום סכנה  לעולם אל יעמוד אדם :דאמר לשיטתו ר' ינאי לטעמיה ומעירים

 ין לוואם עושין לו נס מנכ ,אין עושים לו נס לבסוף לומר שעושין לו נס שמא

 מהו הפסוק המלמד על כך?  ?אמר רבי חנין מאי קראה .יותיוומזככתוצאה מכך  

                                         "עשית את עבדך אשר קטנתי מכל החסדים ומכל האמת" שאמר יעקב

 כלומר מכיוון שהרבית עליי חסדים הצטמצמו זכויותיי.

 ך שומרים על מאזן זכויות גבוה.כעל הנס, ועל ידי  מסקנה: אין סומכין

 

ֵקהּו " ַחב  ָראתֹו ַוי  ק   ַוָיָרץ ֵעָשו לִּ

ֹפל ַעל כּו ַויִּ ב  ָשֵקהּו ַויִּ  "ַצָּואָרו ַויִּ

 )בראשית ל"ג ד'(
---- 

 ( 1791-1882) צייר איטלקי -פרנצ'סקו הייז
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 סיפורו של העם החיווי

. הוא נכנס לארץ עם כבר לא קיים האיום הקיומי ממנו הוא חשש,ועם אחיו עשו  'סולחהעושה ' יעקבבפרשתנו, 

מן השורה  יםזרחלמשפחתו להתיישב כאמאפשרת לו ו והיא עיר 'שכם'בסמיכות ל קונה חלקת שדה ,עצמיבטחון 

 . ומודה על הטוב שפקד אותו. לבסוף הוא מקים מזבח מקוםתושבי ה בקרב

 שכם בן חמור ע"י ויעקבלאה  בת-דינה המזעזע של אונסמה לא מחזיק מעמד זמן רב כתוצאה קיום-שהדואלא 

ובינתיים  ,בהמשך . נחזור לסיפור"נשיא הארץ"חזיק בתואר היה מושל העיר והחמור  –של האנס אביו  החיווי.

  ?החיוויםנשאל את עצמנו, מי הם נעצור ו

 .            צאצאים עשר-בנו של חם ונכדו של נח, נולדו אחד ,כנעןל .פוגשים לראשונה לאחר המבול את החיווים אנו

 ה':אברהם מקבל הבטחה מ הבתריםבברית בין  .ז("י, ')י'חיווי'  ל העם המכונהשהוא אבי השושלת אחד מהם 

 ש'יינתנו' נהר פרתלמנהר מצרים עד  היושביםעמים ה של עשרת עם רשימה מפורטת "הארץ הזו לזרעך אתן את"

אהליבמה בת ענה בת צבעון " את בהמשך, אנו מוצאים א(."כ –ח "י ,ו")ט רשימהב העם החיווי אינו מצוי אולםבידו, 

  של עשו, נכדו של אברהם, שלא בחל בנישואי תערובת. בין שש נשותיו ב(-)לו "החיווי

את  מיעקב ומבקש ה באופן רשמיפונה למשפחת אביו חמור ידי שכם,מעשה האונס והכליאה של דינה על לאחר 

                        .דורשים שהזכרים בעיר 'רק' יעברו מילה לשם השלמת העסקה ,בתרגיל הסחה ,בני יעקב .דינה לבנו

ניתן קח לנו לנשים ואת בנותינו יאת בנותם נ: 'במילים ,קיום-חזון לדועם  פונה לתושבי עירוחמור 

בהיותם ביום השלישי ' להפתעתם, .כב(-כא ד")ליאותו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד' )ומדגיש( להם...

  .ט("כ-ה"כ ד")ל ומשחררים את אחותם דמים כבד מחירמהם  גובים ן ולוישמעו 'כואבים

. בתקופה מאוחרת יותר במפתיע התממש 'דו קיום'ל שכם-אבו חזונו של חמור ,האגי של הפרשלמרות סיומה הטר

ים' על שם קראו לעצמם 'גבעונו סמוך לירושליםב באזור הרי יהודהבארבע ערים ישבו התי החיווים יהושע ימי ב

והזיכרון הרחוק הכיבוש הישראלי  מפני פחדהמנעשה כתוצאה  ,נראה שהמיתוג מחדש העיר המרכזית 'גבעון'.

התרמית בה  אולם והצטרפו לכוחותיו ברית עם יהושע כרתו הם אמנם. בתודעה מאז מעשהו של שכםלהם שנצרב 

              ..'ביום השלישי'תגלתה ה הם נקטו באופן בו הם הציגו עצמם )כנוודים מדרך רחוקה ולא כתושבי המקום(

  'מים חוטבי עצים ושואבי'כ נחותם הפני שקיבע את מעמדלא ל את ההסכם הקפיד לקיים פורמאלית יהושע

 .('ט )יהושע

את עם  עלותלהומבטיח  למשה הגלנ הקב"ה בחיזיון הסנהנחזור לתקופה מוקדמת יותר לתחילת ספר שמות. 

                  החיווים גם ככביםמהממוקמים בארץ זבת חלב ודבש, העמים רשימת בין  .אל הארץ המובטחת ישראל

בארץ היושבים  העמים יכחיד את ה' פונה לעם ישראל בהבטחה שמלאך ה' מתן תורה לאחר (.'ח' ג )שמות

  ג(."כ ג"כ )שמותשימה ברכלולים החיווים שם גם ו המובטחת

 יבצע שיתמקד במיגורם של שלושה עמים בעייתיים. את המשימה נקודתי טיפולל הפסוקים ישנה הבטחה בהמשך

              הכנעני, ואת החיתי מלפניך' החיווי, את  ושלחתי את הצרעה לפניך, וגרשה את' :חרק ממשפחת הדבוראים

                                                                                               הנעקצים.   ראשב עומד החיוויבמקרה זה,  .ח("כ ג"כ )שמות

 בתקופת בית ראשון המשיכו לשמש גם כאמור לעיל הפכו לנתינים בעלי מעמד נחות,ש בני העם החיווי, הגבעונים

                               .'שבי ציון'עם  שבו לארץגלו לבבל ו הם הבית חורבן בזמן. ' לטובת המקדשחוטבי עצים ושואבי מים'כ

 .ההיסטוריהדפי מ נעלמו כקבוצה אתניתו בסביבהנטמעו  הם עם הזמן

                     הנקרהקיבוץ ראש -מנחם קימלמן                     
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 חנהל'ה אלברט סופדת לשולמית )שלומית( רפפורט נהיר ז"ל בשם הקבוצה

  .חברתי הטובה רציתי לספר לכם על שלומית

 ,שפרה אלטשולרבביתה. הוריה אלי וחיה וסבתה גב'  גדלנו ביחד מגיל בי"ס. תמיד אהבתי לבקר את שלומית

 ואמפטיה. ת, הקשבה אמיתיייאנשים נעימים וחכמים שהרגשתי ביניהם מאד טוב, עם המון התייחסות וכבוד אל

 

אהובה ועטופה מיוחדת במינה. הכרתי את כל המשפחה המורחבת משני הצדדים,  ,שלומית הייתה נסיכה בביתה

 ה, פשוט אהובה.', כך קראו לה הדודים למך ויוסק'מיתי'

 
הבית של אלי וחיה היה עוגן, מקום מרכזי למשפחה, תומך ואוהב. כל אחד מצא  ניקה לי הרבה.החברות איתה הע

 .האמיצה בין אמותינו הוסיפה קירבהפעם המקום לא היה צר. גם החברות   את פינתו שם, אף

 

שעות הזמן לא היווה שיקול, יכולנו לדבר .מיותר לציין שכששלומית עברה לכאן בשנים האחרונות הקשר העמיק

, ועד מחשבים אליה שלומית ראתה את עצמה שייכת מדיונים על מנהגי העדה החרדית. ואף רגע לא להשתעמם

לפעמים הצטרפה אלינו חיה אמה של  ותוכנות, סידרות טובות היא נמשכה למתח, ואני הפוך, וכמובן על עצמנו,

כשיצא לנו ללמוד  בבית שלהם מאד. שלומית והייתה שיחה כל כך אינטליגנטית ונעימה, אהבתי את הביקורים

 .קורסי מחשבים ביחד היינו מאושרות. כשנתקלתי בבעיה בוורד מיד מתקשרת למומחית... שלומית

 

אם רציתי לשמח, הבאתי לשלומית ספר מתח. היא בלעה את כל ספרי המתח של הסופרים הידועים הרלן קובן, 

  .לי צ'יילד, ודיוויד באלדאצ'י

של פתיחות ודיבור בגובה העיניים, קנתה לעצמה הרבה ידידים כולל הרופאים שטיפלו בה  בתכונתה המיוחדת,

שנזקקה להם, הם החזירו לה את כלאורך הדרך. כאמא מסורה גידלה את ששת ילדיה, בקשיים רבים, ועכשיו 

 .מסירותם ואהבתם בגדול

עברה מגוון טיפולים רחב ושמרה על . תמיד באומץ ובלקיחת אחריות ,מית נאבקת במחלתה כבר עשרות שניםשלו

 תזונה נכונה באופן מעורר כבוד.

לפני ימים ספורים היא עוד דיברה על מחשב חדש, טלפון חדש ולחדש משקפיים,  "..החיים הם על חוט השערה"

 קשה להבין.

לקתי אמש הד .בזמן הדלקת הנרות אני מתפללת ומבקשת את רפואתה ושלומה של שלומית בת חיהששנים רבות  

 .כאן אחרי מות אמה. להישארשמחתי מאד שניתנה לה האפשרות  נרות ולרגע נעצרתי והתעצבתי.

 

אמכם תחסר לי  .לרועי, ירום, יראת, הודיה, יהודה, ושפרה, תנחומי, אבדתם השנה שתי נפשות יקרות ואהובות

  .מאד ותמיד אזכור אותה באהבה וידידות

  .הצטרפי למשפחתך האהובה ומצאי מנוחה לנשמתך ,ואת שלומית היקרה

 

 קיבוץ סעד אבל על פטירתה של

 שולמית )שלומית( רפפורט נהיר ז"ל

 ומשתתף בצערה של המשפחה
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 ישלחפרשת ו –פ"ש עם שיר 

 לטעום מהפרד"ס

אומר  ,העוסק בהבאת הביכורים ,תבוא: "ולקחת מראשית כל פרי האדמה ושמת בטנא..."-על הפסוק בפרשת כי

ותיות". בדרשה קצרצרה זו הופך הבעש"ט את הבאת הביכורים אקודות, נעמים, ט=  טנאטוב: "-שם-הבעל

 בוראומאיתנו. דרך האותיות, ההברות ואופן ניגונן, מגיש האדם בפני ואחת לרעיון רוחני מופשט הנוגע בכל אחד 

פך לשפה והפירות הם ואת הכרת הטוב על כל השפע והברכה אותם הוא רואה בעמלו, בלימודו ובמשפחתו. הסל ה

 .השפה מביעה םרגשות, ערכים ותקוות אות

ייצוג רבדים שונים של השפה. האותיות הן דרשה זו מבוססת על המקורות בתורת הסוד הרואים בחלקי המילה 

"הגוף" של המילה. הניקוד נמשל לרוח, הנותנת לגוף את החיות ולאותיות מובן ומבע.  -החלק המוחשי, החיצוני 

הטעמים נמשלים ל"נשמה", נותנים משמעות למילה ומקפלים בתוכם עומקים ורבדים נסתרים של השפה. כך 

 ה בדבר ה', המתגלה בתורה.בדיבור האנושי ועל אחת כמה וכמ

 מה הקשר לפרשת וישלח?

שינויים רבים בטעמי  -שמנו לב לתופעה מוזרה  הרשבמהלך לימוד הפ. יחגוג השבת את בר המצווה שלו הללבננו 

המקרא בין הנוסחים השונים; בין נוסחי אשכנז ועדות המזרח ואף בין נוסחי אשכנז השונים. פרשת וישלח הינה 

שינויי טעמים גם , ומורכבות הנרמזות במילים בודדות מאבקים ליליים עם מלאכים, פרשיות – פרשה אפופת סוד

 בלתי מוסברים.

ברצוננו לנסות ולחשוף בפניכם מעט מהסוד שממסתתר באחד מחילופי הטעמים הבולטים בפרשה. המילה 

י" ים ָקֹטְנתִּ ֹכל ַהֲחָסדִּ י מִּ ָכל" בפסוק המפורסם "ָקֹטְנתִּ יָת ֶאת-ּומִּ ָך" מוטעמת בחלק מהנוסחים ַעְבדֶ -ָהֱאֶמת ֲאֶשר ָעשִּ

)אזלא גריש  'קדמא ואזלא')רביע בנוסח ע"מ( המסומל בנקודה מעל האות, ובחלק מהנוסחים ב 'רביעי'בטעם 

 ונהיוצר מנגינה אשר מביעה רגש ש כל טעםלע"מ( המסומלים בשני ריבעי עיגול הפונים זה לזה מעל האותיות. 

 ומשנה את המשמעות של הפסוק. 

לטעם רביעי מנגינה מתמשכת היורדת נמוך, היוצרת אוירה דרמטית ומעט קודרת, מה שיכול להתפרש כחשש 

יעקב סובר שלא נותרו לו עוד זכויות,  - גדול מפני הבאות. כפי שמסביר רש"י )שאולי נהג לקרוא כך את הפסוק(

 לאור כל השפע שכבר קיבל, וכל מה שנשאר זה לבקש חסד חינם, להתפלל ולקוות לטוב.

, העוצרים את הרצף ועולים גבוה בחדווה, נוצרת תחושה של ביטחון והכרת מאידך, כאשר קוראים קדמא ואזלא

 הקב"ההיה בחסדי שמיים, את ההכרה ש תן לו עד כההטוב. כך ניתן לשמוע בדברי יעקב את ההבנה שכל מה שני

וכל הצלחותיו והצלותיו נבעו מטוב השכינה ולא מכוחו או מגדולתו. מתוך כך פונה יעקב  ,תמיד מלווה אותו

לשתי כי נדמה בתפילה שלווה, המלווה בפחד טבעי בפני הבאות אך גם בהשלמה ואמונה בכך שיהיה טוב. 

  ובים, תוך שהן משקפות צדדים שונים ומשלימים של החוויה האנושית.המנגינות יש מקום בתוך הכת

ובהודאה על כל מה  טובהמצוות, מתבוננים אחורה בהכרת גם אנו, הזוכים השבוע להכניס את צעיר ילדינו בעול ה

הצלחה בקריאת  מאחלים להללאנו  .הולים בחשש טבעיהמ מביטים קדימה בביטחון ובאמונהושזכינו לקבל, 

 שהקב"ה יהיה תמיד בעזרו, יברך וישמור צאתו ובואו.   ו ,הפרשה וההפטרה

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

נסיים הפעם בפרק השלישי מתוך הפואמה היפיפיה "חקוקות אותיותייך" של אברהם רגלסון, שהיא כולה המנון 

 לשפה העברית על רזיה וטעמיה.
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ְרתֹו,  ְבֵחי ְגבִּ ְגשֹו,ְכאֹוֵהב, מֹוֶנה שִּ ּטּויֹו ָקֵצר ֵמרִּ  ּובִּ

ף חַּ י.-ֵכן דַּ ָלתִּ ְתהִּ ְסְכֵנְך בִּ ם ֲאמַּ ְך, ְואִּ יִּ ֲעלֹותַּ י ֶלֱארֹוש מַּ  לִּ

... 

ְך, ְקדּוָקיִּ י ֶאל ְפאֹות דִּ ע ֶאְצָבעִּ גַּ  הַּ

ְך ֵפֶשר יִּ ְפסּוקַּ ְת ֲהלֹא בִּ ֲערֹות-ְואַּ ְך שַּ יִּ ְגנֹונֹותַּ  ֻעֵזְך.-ָיְפֵיְך ּוְבסִּ

ה ְך ֶאְלֹקט, ָמה -מַּ יִּ לֹותַּ ְקרֹות מִּ יִּ  –מִּ

ּטּוב ְך, חִּ יִּ יֹותַּ ְתֵרי ְתמּונַּת אֹותִּ ֵחר סִּ י ְישַּ יָאבּות-ּומִּ ְלעֹוֵתיֶהן ְוָאֳהלִּ  ֲחלּוֵליֶהן,-צַּ

יֹות, ים ָלאֹותִּ יגִּ ְנהִּ ָזלֹות מַּ ְך, מַּ יִּ ּה ְתנּועֹותַּ ק ֶאל ֹגבַּ סַּ י יִּ  ּומִּ

ן, יִּ יעַּ ָזֲערּו ָלעַּ ָזלֹות ָבָרקִּ מַּ ְמֹאד ְוכַּ י ָעְצמּו בִּ ם כִּ  ְמֹאד?-גַּ

ְך, יִּ ד ֶחְביֹון ְטָעמַּ ְרֹגל עַּ י יִּ  ּומִּ

ים? כֹוָכבִּ ינֹות לַּ ְנגִּ ְתנּועֹות, מַּ   ְוֵהם ְנָשמֹות לַּ

 אליאב וסלעית לזר

 

 

 וישלחלפרשת  –מי יודע?  10

 תשובות במהופך בתחתית העמוד

 

 כמה אנשים מעביר יעקב בלילה את מעבר יבוק? .1

 מקום בגוף נפגע יעקב במאבק? איזה איסור נולד מזה?באיזה  .2

 מה קרה בפנואל? מדוע יעקב קורה למקום בשם זה? .3

י ָרבמי אמר " .4 י ֹכל" ומי אמר "ֶיש לִּ  "?ֶיש לִּ

 מיהם אלו שישבו בסוכות למרות שאינם חייבים במצוות? .5

 מה משמעותם? – 100, 180, 7, 400מספרים בפרשה:  .6

 שאינם מצאצאי אברהם? מדוע עשו זאת?מי מלו את עצמם למרות  .7

 מי היו האחים שהובילו את פעולת החילוץ של דינה משכם? .8

 איך קראה רחל לבנה הקטן? איך קרא לו יעקב אביו? .9

 איפה מוזכר שאול המלך בפרשה? איפה שלט? .10

 

תשובות:  1 . נשיו,  2 השפחות ו 2 - 11 ילדיו. סה"כ   15  . 2 . כף הירך. איסור אכילת גיד הנשה.  3 . יעקב נאבק עם האיש )המלאך(. 
" ִּי אֱ  ִּית ִּי ָרא כ - ִּי ִָּנֵצל ַנְפש ִּים ַות ִּים ֶאל ָפנ ִּים ָפנ ֹלה  ." 4 . עשו, יעקב.  5 . מקנה יעקב. " ְִּקֵנהּו ָעָשה ֻסֹכת ּוְלמ  ." 6 . 400 אנשי עשו שבאו  – 

לקראת יעקב.  השתחוואות של יעקב לפני עשו.  – 7 180 שנות חיי יצחק.  –  100 קשיטה –  . סכום קניית השדה בשכם.                     
7 .אנשי שכם כחלק מההסכם עם בני יעקב   8 . שמעון ולוי.  9 . בן אוני. בנימין.  10 . שאול מרחובות הנהר. ממלכי אדום.   

 אליה מזל טוב לרגל נישואייך עב"ל לאריאל שילר

 לגלית ולביא ולכל המשפחה 

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 שו"ת בנושא שנת השמיטה –שביעית כהלכתה 

צמחה ומפריעה למעבר של ההולכים בשביל.  ,ציבורי מפרידה בין חצר ביתי לשבילשל שיחים גדר חיה ש שאלה:

 האם מותר לגזום את הגדר החיה? האם מותר ליישר ולעצב אותה?

". אלא ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזֹמר" –תשובה: לכאורה, פעולת גיזום היא תולדה של מלאכת זמירה שאסורה מן התורה 

את הגפן )ואת שאר העצים(. כשגוזמים גדר חיה  שמטרתה להצמיחשמלאכת זמירה שאסרה התורה היא פעולה 

לל אלא תישאר בעיצוב המקורי. כך לא מעוניינים להצמיח אותה. להיפך. בעל הגדר מעוניין שהגדר לא תצמח כ

מעודד את צמיחת הדשא, אבל לא זו המטרה של המכסח. הוא היה מעדיף  אמנם גם בכיסוח של דשא. הכיסוח

שהדשא לא יגדל כלל ויישאר מכוסח תמיד. זה כמובן לא יקרה, ולכן יש לכסח שוב את הדשא או לגזום שוב את 

 הגדר החיה. 

דשא אין כוונה להצמיח אותן הפעולות הללו מותרות גם בשנת השמיטה. הוא כיסוח גדר חיה ובגיזום מכיוון שב

 הדין במקרה בו הגיזום נועד לאפשר מעבר של העוברים ושבים בשביל.

 הרב ארי

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

 לספרים-אפילו חג-טוב-יום

 תוספת לרשימתה של חגית רפל בעלון הקודם.    

                    טוב משקמת להפליא ספרים ישנים, המקבלים תחת ידה, יד אמן, טיפול "קוסמטי", -שושנה יום אכן,    

 אוהב ומבריא..

 תענוג לדפדף בספר משופץ, לאחר שכבר מזמן נשכח ונדחק בין הספרים החדשים, המבריקים והצבעוניים.

                            ואם בספרים עסקינן, יש לציין ולהעלות על נס את מפעלה של צ'פי, ספרנית הילדים המיתולוגית שלנו.    

 , את ספריית הילדים הנפלאה שלנו.מה במאמץ רב, בדבקות בלתי מתפשרתהיא שיזמה והקי

 יש שכר לעמלה וברכה רבה לילדי הקיבוץ.

ונזקקו לתיקון, גם היום מטפלת צ'פי בתיקונם ובהחזרתם למדף. הרי התבלותם  ואם יש ספרים שנתרפטו   

 הספר או בהשאלה פרטית.-עוברים הם מיד ליד, במסגרת בית מוכיחה כי

כיום, התרגלנו כמובן מאליו, לספרית הילדים ולספרנית. במהלך השנים העבירה צ'פי את השרביט למלי קסט,   

 ילדים לקריאה בפעילויות מגוונות ומאתגרות ובשיתוף ההורים.הממשיכה במסורת ומעודדת את ה

אינה דומה למראה  - והופכים דף אחר דף דופה בילדה ובילדתה אוחזים ספר בים הצוה א  , שהנחת שרֹונראה לי   

 הילד)ה( השקוע בסמארטפון... )גם אם הוא קורא בו(.

ה את השפה, המרגיעה, המרחיבה אופקים, יישר כח לספרניות המטפחות את תרבות הקריאה, המעשיר    

 מפתחת את הדימיון ותורמת להרחבת ההשכלה של הקוראים.

 דליה דן
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 ברכות לרגל הזכייה בפרס החינוך המחוזי  –לדרורית וייס 

 שניתן לבית הספר "נריה בנות" שבניהולך.

"העשייה החינוכית, האיכות המקצועית והמרשימה, האמון והאהבה המאפיינים אתכם                חלק מנימוקי הוועדה:

 הינם מקור השראה לכל בתי החינוך בחמ"ד.." -

: "הענקת הפרס לתיכון 'נריה בנות' הינה עדות חיה למהפכת החינוך שאנו תמיר עידאן-המועצה מדבריו של ראש

 זוכים להוביל בשדות נגב.. תיכון 'נריה בנות' הפך למוקד השראה להישגים לימודיים וחינוכיים חסרי תקדים.."

 

תפים הרבים לעשייה שלנו. "הזכייה בפרס הינה הזדמנות אמיתית להוקיר תודה לשו :בטקס מדבריה של דרורית

לראש המועצה תמיר עידאן, שנותן לנו רוח גבית גדולה, לראש מינהל החינוך, מוטי אדרי, על היותו מקור לתמיכה 

יומיומית, לדני הירשברג ובני פישר מרשת דעת על עזרתם הרבה ולשותפים הרבים שלנו בחמ"ד. לבנות שלנו, 

ור והנפלא של נריה בנות, צוות שמוכן ללמוד, לצמוח, להתפתח שהכבוד והגאווה שייכים להן, לצוות המס

ולהשתנות, צוות שיש בו מאור פנים ושמחה פרגון ומסירות נפש. אשרינו שאנו זוכים לעשות את זה ביחד.                

 יהי רצון שנמשיך לגדל את בנותינו להיות מחוברות למקום ולפרוש כנפיים".

 

 :רקצת יותר על בית הספלקוראי "עלים"  ותספר רחיבתביקשנו מדרורית ש

בית החינוך נריה בנות מתחדש לו בשנים האחרונות ושם לו כיעד לגדל בנות שהן "מחוברות למקום ופורשות "

לשורשים  - ומחוברות למקום ',מקום'הנקרא  - מחוברות לקב"ה :בשני המובנים, כנפיים". מחוברות למקום

חרו, כי גם מתוך החיבור למקום לומדות הבנות שלנו לפרוש כנפיים ולעוף לאן שיב ולקהילה ממנה הגיעה כל אחת.

בית החינוך שלנו גאה ושמח לקבל כל בת מבנות המועצה ללא מיון או סינון, מתוך תפיסה  השמיים הם לא הגבול..

ת שחינוך טוב מגיע לכולם! אנחנו מאמינים כי ניתן וכדאי לחיות ביחד במקום הטרוגני שיודע לתווך את השונּו

! במרכז הלמידה בכל טובה להיות חברהו ה, ללמוד מחברותיה את הטובלשמור על זהות מהבנות ולסייע לכל אחת

האומנות,  - בית ספר עומדים לימודי הליבה. אצלנו לצד לימודי הליבה החשובים עומדים גם לימודי הלב שלנו

שוי וגם המורה למתמטיקה נ  שלנו בצוות האומנויות גרות בסעד! מוזיקה )שתיים מתוך ארבע המורותהתאטרון וה

שמחות, סקרניות, אוהבות ה' ואוהבות אדם המביאות לידי   נשיםאנחנו מבקשים להצמיח בבית הספר . (לבת סעד..

 !".ביטוי את מירב הכוחות שלהן

 קהילת סעד –גאוותנו עלייך 

 מזל טוב לבר המצווה - להלל לזר

 לסלעית ואליאב, לרותי ודני ולכל המשפחה

 איחולים לאושר ונחת!

 ליוכבד גולד, לחנן קסלר ולכל המשפחה

 נכדה-מזל טוב לרגל נישואי הנינה

 אמירבת לזהר וגיא אשר עב"ל  - נוי

 שתזכו לנחת ואושר!

 

 לרחל ומנחם יניב ולכל המשפחה

 ברכות לבר המצווה של הנכד 

 בנם של הדס ורובי שטיין -מורן 

 שתזכו לנחת ואושר!
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 עדכון לציבור – תכנון ותשתיות

החל בשבועות האחרונים פרשה חברת פרטנר קו אינטרנט, מהשער החדש לחדר האוכל. השבוע  :(1תקשורת )

קו של אמצעות בהן החיבור המרכזי של הקיבוץ לאינטרנט היה ב ,לאחר שנים. החדש קו התקשורתב השימוש

 1 הכפלה של רוחב הפס המגיע לקיבוץ מגם בחודשים הקרובים תבוצע  פרטנר. החיבור כעת לקו של עברק, בז

 ., לשיפור יכולות השימוש בתשתית זוגיגה סימטריים 2 - גיגה ל

. במחירי מבצע ,ם בסיב עד הביתהתושבי חיבור בתיאודות פרסום, המועצה הוציאה  לאחרונה :(2תקשורת )

פרסום זה לא רלוונטי לקיבוצים, מכיוון חשוב להדגיש, כי פרויקט כלל ארצי במועצות האזוריות. דובר במ

יות ו. עם זאת, אנחנו בוחנים אפשרולא של חברות התקשורת שבקיבוצים התשתית הפנימית היא של הקיבוץ

 סיב עד הבית וניצול מקסימלי של רוחב הפס.הגעת כך שתאפשר  ,שונות לשיפור התשתית בקיבוץ

התקיימה השבוע פגישת התנעה עם הקבלן, לשיפוץ מגרשי הספורט, ת, בשעה טובה ומוצלח :מגרשי ספורט

האחרון בנושא אני מזכיר, שהכוונה לשפץ את מגרש הסמוכים לאולם הספורט. מאחר ועבר זמן רב מאז הדיווח 

עם  .היקפית וגדר לכדורסל סלים, רגל-קטל םהטניס, ותחת "מגרש הבלטות" להקים מגרש מיניפיץ', הכולל שערי

, הפונה למשק תחילת העבודות יחסם המעבר מבית הספר הישן למשק הילדים מצידו המזרחי של אולם הספורט

 .למעבדה הישנה )ראו בסעיף הבא(רגל תתאפשר רק מצידו המערבי של האולם, הפונה ה. תנועת הולכי הילדים

מוכן. בשבועות מה שבועות וגם המרחב המוגן כמעט שיפוץ המבנה הושלם לפני כ :ישנההמעבדה השיפוץ 

למבנה המשופץ, ובכך נשלים צעד נוסף במעבר מאזור הבתים הכוללים ו  –הקרובים תעבור הפעילות של כיתות ה 

 הפעילות של החינוך החברתי לשטח בית הספר הישן.

ולכת המים אל הקיבוץ,  אשר בהבשנתיים האחרונות ערכה חברת מקורות כמה שינויים  :חיבור מים של מקורות

)הנמצא בתוך  כעת מתוכננת הוצאת החיבור עצמו. לכיכר שמעבר, בתחנה החלפת המשאבות והציוד הישן וכלל

, תופסק ביום א' הקרוב זועבודה  מסגרת ביצועבקיבוץ. ל, בין השער החדש לבית הספר( אל מחוץ קטנה גדר

 אספקת המים בכל הקיבוץ, לכמה שעות.

הוחלפו. כבר בגגות ש ותלקראת עונת הגשמים עצרנו את עבודת הקבלן, תוך דרישה להשלמת העבוד :אסבסט

 דירות. אנחנו מעריכים שהמשך העבודה יתבצע באביב. 20 –גגות אסבסט בכ מאז הקיץ בסה"כ הוחלפו 

לשמחתנו, רוב הפיתוח הסתיים. נותרו עוד כמה נקודות להשלמה, שיטופלו בזמן הקרוב.  :פיתוח "ארץ הצבי"

בגלל מחלוקת בין המתכנן נגרם ב וכיהינה סלילת הכביש באספלט. הע ,בוצעהשעדיין לא  ,העבודה המשמעותית

. בכוונתנו לנצל את ההזדמנות, לסלול את הכבישוהקבלן יוכל  ,לפיקוח. אני מקווה שבזמן הקרוב תיפתר הבעיה

במהלך העבודה יחסם חלק מהכביש ולערוך כמה תיקונים בכביש הכניסה לקיבוץ, סמוך לצומת החממות. 

 . , סמוך לביצוע העבודהבהמשך הודעה מסודרת על שינוי בהסדרי התנועה תשלח לציבורלתנועה. 

 אש אליסף

 הפסקת מים כללית - תזכורת

 הקיבוץ. תהיה הפסקת מים כללית בכל רחבי ,14:00ל  10:00בין השעות  ,21/11, ה , י"ז בכסלוביום ראשון הקרוב

 .בהתאם ערכויאנא ה

 אתיו כרמל, יואל
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 מהנעשה במזכירות

עסקה המזכירות בהתנהלות בתקופת הביניים עד  ,ין זהילנכתב בעלון באחרונה בענבהמשך  –מנהל קהילה 

למציאתו של מנהל קהילה חדש. המתווה שאושר במזכירות הוא של חלוקת תפקידי מנהל הקהילה לאשכולות 

 . תוך חלוקת אחריות בין כרמל לביני בתחומים השונים ,שונים )טבלה מצורפת(

ו דהיינו אחריות של מנהלי התחומים בתוך אות ,חלקה ניהולית יותר בהתאם לרשום בכל אשכול בחלקו העליון,

 ומשמעותה בהתאם. חלקה תפעוליתהאשכול כל אחד מהם בתחומו הוא, 

 :להלן הטבלה בנוסף לרגיל עד כה.לצורך כך החל מחודש זה אגיע לסעד גם בימי ראשון  

 

 

 

 

 

רותי לזרבריאות ומרפאהיפעת/חמוטלגיל רךישיחשבות

רותי לזרשינייםרות נגלרחינוך חברתיאורןגזברות

רותי לזררווחהמיכל אפרתיתרבותלנהתמחיר

רותי לזרפרטנורית קראוסארכיוןישיהנח"ש

רותי לזרתעסוקותאבי הלפריןצדקהאורןביטוח

בת חןסיעודאבי הלפריןפנסיה

חנושצרכים מיוחדיםכרמלאישור הצעות מחיר

רותי לזרממונה קורונהכרמלאישור תשלומים

ישיבניית תקציב

ישימעקב תקציבי

כרמלהשקעות

איילת/יונתמעקב יישום אורחות חיים

זבולוןזבולוןכרמל

ברו"שחינוך וחברהכספים ותקציב

הילהקליטהאליסףתיכנון רננההשכרת דירות

רן נגלרמנהלת ארץ הצביאתיבניהרננהחדר אוכל

מוישלה תחזוקה גדי סמואל השכרות עיסקיות

בניהחשמל ומיזוגחגיבפינת חי

יואלביוב ושרברבותישיחדר כושר

בניה ומתניהתקשורתחגיברכב

אתי/אליסףאחזקת דירות באהמועדון וחדר הנצחה

אתי/אליסףאחזקת מבנה ציבורנגהכלבו

כרמל

ענפי קהילה

זבולון כרמל

קליטהתיכנון ובניה
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בהשתתפות נציגי דירקטוריון תאגיד  היה ראשון שבהםה .ןיהמזכירות קיימה שני דיונים בעני –תגמולי עובדים 

את השיקולים  . בדיון הראשון הסבירו חברי דת"אוהדיון השני היה בהשתתפות חברי המזכירות בלבד האחזקות,

שנכון לתת תגמול לעובדים הן מצד חיזוק הקשר של העובדים לענפים השונים הניהוליים שבגללם הם סבורים 

והן מצד יצירת כלי עבודה משמעותי לקידומם של הענפים השונים. בימים אלו צוות מדת"א שוקד על הכנת 

של הדיונים הללו עולה כי החלטת דת"א  בסיכומם תוכנית תגמולים לעובדים המבוססת על יעדים ותמריצים.

               שהינה במסגרת האחריות והסמכות של דת"א,חלוקת התגמול לעובדים היתה החלטה ניהולית נכונה ין יבענ

ערה ציבורית דבר שיצר ס אך הדברור שלה למזכירות שהיה אמור להיות מבוצע על ידי לא נעשה בעיתוי הנדרש,

ן תגמולי העובדים בדת"א פרסום על כך יבנוסף סוכם על קיום ערב הסברה בקרוב בעניועל כך אני מיצר מאד. 

 יצא בהמשך.

ום מועד הצבעה ביום שני י"ח עם פרס ,בעלון ישנו פרסום של הנוהל העדכני לאחר ההסתייגויות –נוהל קליטה 

 ם בנפרד.כל הפרטים המלאים בהמשך העלון בפרסוכסלו. 

 זבולון -שבת שלום                                                                                                       

איציקנוישקמההרב

מועצהאלי סימון חצרשקמהבית כנסת

קבה"דאתימיםחגית גולןמיקווה

לביא שילרמתנ"ס)אולם ספורט(יהודה סימוןבריכהשקמהמניין ספרדי

שקמהמועצה דתיתסאסיביטחוןיחזקאלחברא קדישא

נחוםצח"י

אסתר רונהארנונה

אליסף/גואלבטיחות

יואל עברוןתברואה

מוסדות חוץמוניציפלידת

כרמלכרמלזבולון

הילהמש"א

גומת חן

עופר שלומי/

אודליה בן 

יונתחשבות שכר חבריםפורת

אסתר רונהחשבות שכר שכיריםאלקנהמשפחתון

בית ספר דע"ת

רונית ברטצבר

שומר חדש

מעוז מול עזה

זבולון

מש"א

זבולון

פרוייקטים חברתיים
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 נוהל הקליטה –לציבור החברים 

)לעניין מדור קבע(, לאחר שהתקבלו רוב  נוסח מעודכן של נוהל הקליטה החדשאנחנו מביאים בפניכם 

 שהוצע על ידי המזכירות הקודמת, ונערכו בו שינויים בהתאם. ,ההסתייגויות שהוגשו ביחס לנוסח הקודם

להחיל את מודל הקליטה החדש רק על מי שנכנס להליך יש כזכור, ההסתייגות המרכזית שהתקבלה היא ש"

משפחות הנמצאות בהליך הקליטה טרם אישור המודל החדש באסיפה,  קליטה לאחר אישור המודל באסיפה.

 ". יחול עליהן נוהל הקליטה הקיים כפי שיושם עד כה

והנוסח המובא בפניכם לפיכך, הושמטו מנוסח נוהל הקליטה החדש כל החלקים שהתייחסו לנקלטים קיימים, 

כולל התייחסות רק לנקלטים שיחלו את תהליך הקליטה ממועד קבלת הנוהל, ועם חתימתם על 'מסמך תחילת 

 קליטה' כפי שמוצע בנוהל. כמו כן, נוסח זה לא כולל נספח המתייחס ספציפית לפרויקט 'ארץ הצבי'.

יונים שהתקיימו באסיפה, נותר רק להצביע עם תיקון נוסח הנוהל בהתאם להסתייגויות שהתקבלו, ובהמשך לד

 על הנוסח המעודכן.

על בהמשך להחלטת האסיפה על הקפאת מכירת דירות עד לסיום הליך השיוך, ישנה חשיבות רבה לאישור הנוהל, 

 מנת לייצר תהליך כניסה לחברות מוסדר שיאפשר לקיבוץ להמשיך לקלוט נקלטים חדשים גם בשנים הקרובות

 .יך השיוךועד לסיום תהל

 הקלפי תיפתח להצבעה במועדים הבאים: 

  21:00-08:30בין השעות – 22/11/2021מערכת הקהילנט ביום שני י"ח כסלו בהקלפי תפעל. 

  11:30-13:00בחדר האוכל בין השעות  22/11/2021קלפי ידנית תפעל ביום שני י"ח כסלו. 

 בברכה, 

 חברי המזכירות וועדת קליטה

 

 

 הסדרת דיור הקבע –עדכון מדיניות קליטה לחברות בקיבוץ 

 הכללית לאסיפה החלטה הצעת

 כללי

 לאור המציאות הקיימת של הקמת שכונת "ארץ הצבי"  ,לעדכן את מנגנון הקליטה בסעד ,מטרת ההחלטה

 )להלן: "ארץ הצבי"( מחד, והתקדמות תהליך השיוך מאידך. 

 

על הקפאת מכירת דירות בקיבוץ עד להשלמת תהליך , הוחלט 26.10.2021, מיום כ' חשוון 7מס' אסיפה  תבהחלט

 עקרוןהשיוך, על מנת לאפשר גמישות מרבית במסגרת הפתרונות שיקודמו בתהליך השיוך. לפיכך, מימוש 

 ."ארץ הצבי"לעת הזו הוא באמצעות בנייה, כגון פרויקט  המדור תלוית החברות

 

החלטה זו  ה זו תעודכן מעת לעת לאור שינוי נסיבות אפשרויות הדיור שיהיו קיימות בקיבוץ.מוצע כי החלט

 כוללת גם הסדרת נושא התשלומים עבור הדיור הזמני לאחר כניסה לחברות.
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 גוף ההחלטה:

 הסדרת דיור הקבע .א

 משפחות יתקבלו לחברות רק על בסיס הסדרת דיור קבע.  .1

קבע בארץ הצבי בלבד בשנים הקרובות, אלא אם כן יתקבלו החלטות  חברים חדשים יוכלו לבנות בית .2

 אחרות בקיבוץ המאפשרות רכישת בתים קיימים ו/או יקודם פרויקט בניה אחר.

 דמי הצטרפות .ב

, יחויבו בתשלום דמי קליטה בגובה של 30.6.2019נקלטים שהחלו את תהליך הקליטה בקיבוץ לפני  .3

בגין הצטרפותם לקיבוץ. נקלטים שהחלו את תהליך הקליטה לבית אב, המהווים תשלום ₪  30,000

                לבית אב. ₪  60,000בגובה  , יחויבו בתשלום דמי קליטה בשיעור אחיד1.7.2019-בקיבוץ החל מ

 גבו בכפוף לקבלתם של הנקלטים לחברות בקיבוץ.ילמען הסר ספק, דמי הקליטה י

עת על עדכון גובה דמי הקליטה. דמי הקליטה שישלמו המזכירות תהיה רשאית לקבל החלטה מעת ל .4

 5נקלטים יהיו בערך שהוחלט בסעד בעת תחילת תהליך הקליטה של בית האב )בהתאם לקבוע בסעיף 

להלן,  13להלן(, אלא אם כן תקופת המועמדות הוארכה על ידי ועדת הקליטה בהתאם לקבוע בסעיף 

 ם להחלטות הקיבוץ בתאריך קבלתם לחברות בקלפי. ובמקרה כזה דמי הקליטה יהיו לפי ערכם בהתא

 תחילת תהליך הקליטה הינו מועד חתימת המשפחה על מסמך הקליטה. .5

שיחולו באותו מועד. בן קיבוץ הינו מי שהוריו  מתשלום דמי קליטה 50%בן קיבוץ יהיה זכאי להנחה של  .6

או מי מהם חברי הקיבוץ ו/או נפטרו בהיותם חברי קיבוץ. זכאותו של בן קיבוץ להנחה זו מותנית 

שנים. במידה ובן הקיבוץ התקבל לחברות, עזב והתקבל  10בתקופת חברות רציפה של הוריו של לפחות 

 ו בשנית.בשנית, לא יהיה בן הקיבוץ זכאי להנחה ז

 50%יהיה זכאי להנחה של  נכד אחד לבית אב שהם חברי קיבוץ ו/או נפטרו בהיותם חברי קיבוץ .7

מתשלום דמי קליטה. סכום ההנחה יינתן כנגד הסכום הרשום לזכות בית האב בהסדר "שיוך פירות 

ים על , ויינתן רק בכפוף לחתימת בית האב הזכאי לפירות הנכס2014יצרניים" שעליו הוחלט בשנת 

הסכמתו לכך. במידה ובית האב לא זכאי לסכום כספי במסגרת הסדר "שיוך פירות יצרניים", לא תינתן 

 הנחה זו. במידה והנכד התקבל לחברות, עזב והתקבל בשנית, לא יהיה הנכד זכאי להנחה זו בשנית.  

 מדמי הקליטה. 0%5-, לא תינתן, בכל מקרה, הנחה של יותר מ7-ו 6בסעיפים  האמורות הנחותבנוגע ל .8

יובהר, כי בני הקיבוץ לא יהיו זכאים למענק נוסף, לרבות עבור בניית ביתם, פרט להנחה הקבועה בדמי  .9

  לעיל. 6הקליטה בסעיף 

זכויות כלשהן בנכסי הקיבוץ ו/או במקרקעי משפחות הנקלטים "וותק" ו/או ל ולא יקנדמי הקליטה  .10

כלל על פי החלטות הקיבוץ לגבי בעניינים אלה יהיו החובות והזכויות , והקיבוץ ו/או בדירות הקיבוץ

 .הנקלטים ובהתאם להסכמים אשר ייחתמו בין הנקלטים לבין הקיבוץ

 

 מעמדם של הנקלטים .ג

תנאי לקליטת הנקלטים לחברות בקיבוץ וקבלה למעמד של חברות מלאה הוא עמידתם בכל התנאים  .11

אם לכשיקבע בהסכם הקליטה והסכם הדיור שעליו יידרשו לקליטה לחברות והסדרת דיור הקבע בהת

לחתום )בהתאם לסוג דיור הקבע אליו ייקלטו( והחלטות הקיבוץ, לרבות תשלום כלל התשלומים 

 שיידרשו במסגרת קליטתם והסדרת דיור הקבע.

ככל שהנקלטים לא יעמדו בתנאים שיקבעו בהסכמי הקליטה ולא יאכלסו את הבית שיבנו/שירכשו )ככל  .12

 ויהיה ניתן בעתיד( במועדים ובתנאים שיקבעו בהסכמים עימם, הקיבוץ יהיה רשאי לבטל את חברותם. 
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קבוע נקלטים שהשלימו את תקופת הקליטה ועדיין לא בשלים להסדרת דיור הקבע שלהם )בהתאם ל .13

לעיל( כתנאי לכניסה לחברות, ועדת הקליטה רשאית להאריך את תקופת המועמדות שלהם עד  2בסעיף 

, 34לכל המאוחר )לפי המבוגר מבין בני הזוג(, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בהגיעם לגיל  34גיל 

דיור ידרשו הנקלטים שהוארכה תקופת מועמדותם להסדיר את דיור הקבע שלהם )בארץ הצבי או ב

אחר שיהיה זמין להקצאה כדיור קבע בהתאם להחלטות הקיבוץ( ולהיקלט לחברות בקיבוץ. יובהר, כי 

בנסיבות אלה יידרשו לשלם את דמי הקליטה בסך שיחול במועד קבלתם לחברות בקלפי בהתאם לקבוע 

 לעיל.  4בסעיף 

קיים )בהתאם לקבוע  במקרה שבתום תקופת המועמדות לא יהיו אפשרויות לבניה ו/או רכישת בית .14

לעיל(, וועדת הקליטה תהיה רשאית להאריך מועמדות עד שנתיים נוספות, גם אם יחול האמור  2בסעיף 

 לעיל. 13בסעיף 

 תשלומים עבור הדיור הזמני לאחר כניסה לחברות .ד

יובהר, כי משפחות שיחלו בתהליך קליטה לאחר קבלת נוהל זה לא תחול לגביהם כל הנחה שהיא ברכיב  .15

 ר הדירה.שכ

 כללי .ה

 החלטה זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות, וכל הוראותיה חלות על בני שני המינים ללא הבחנה. .16

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

 (9פינת לשון )

 למי צלצלו הפעמונים?

והשלישית כפולות, למשל: עגלגל,  אותיות השורש השניה –נעסוק הפעם במילים שמשקלן: קַטלַטל, כלומר 

 פתלתל. ישנם מספר סוגים בקבוצה זאת: 

 –הילד הקטנטן אכל בצלצל. סוג אחר עוסק בפעולה מתמשכת, למשל  –סוג אחד מופיע כביטוי להקטנה, למשל 

 האוטובוס התגלגל והידרדר במדרון. 

 –לה המבטאת בצלילה את משמעותה תכונה אחרת יש בקבוצה המכונה תצליל )אונומטופיאה בלעז(, כלומר מי

כמובן ישנן עוד מילים רבות במשקל זה, שאינן משתייכות לאחד מן ל: מזמזם, מצפצף, מבקבק, מטרטר. משל

 הסוגים שציינתי.

 הכינותי מעין סיפור בסדר אלפביתי של שמות ופעלים במשקל זה, כך שאפשר להיווכח שהן נפוצות למדי.

בבעיות של  מהרהריםבשאלה: מדוע אנו רק  ההידרדרותמחשבות בראשי על  לתיכשגלגזמן  ובזבזתי התבלבלתי

. אבל להתלכלךאת מעשינו מבלי  לכלכל, הטוענים שיש בידם המתייפייפים. יש והטפטוף החלחולבנושא  הזלזול

בד' אמותינו.  ולהצטמצם לפקפקעל דרכנו. אסור לנו  והמערערים המסכסכיםאת  לנפנףיש  – להתמהמהאין 

 .מתקַתק לשגשוגשביכולתם להדריכנו   המתרברבים קודקודיאת  לקעקעעלינו 

גם התורה מתחילה באות ב',  -( 1שתי תשובות בפי:   –אם תתמהו מדוע בסיפור האלפביתי לעיל, חסרה האות א' 

 אתי באות א' מילה במשקל המבוקש..לא  מצ –( 2ועלינו ללכת כמובן בדרכי התורה. 

 חנן גולן                                                                                                                                                            


