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  שיעור פרשת שבוע: נעמה סט

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת יתרו

 זמן תפילין /טלית 16:45 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 16:55 14:00מנחה            

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

 סוף זמן ק"ש 06:45 שחרית א'

  08:30  שחרית ב'
  

 16:55 מנחה וערבית 16:35 13:30, 12:30מנחה    

 שקיעה 17:10 לימוד הורים וילדים

 20:10 ערבית 17:42 צאת השבת

 
 

 הילרי יום טוב :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידתורנית  ותאח

ֵצהּו" ר ּוְנֹגַע ְבקָּׁ הָּׁ ֶכם ֲעלֹות בָּׁ ְמרּו לָּׁ רִבְמשֹ ..  ִהשָּׁ הָּׁ ה ַיֲעלּו בָּׁ  "ְך ַהֹיֵבל ֵהמָּׁ

 )שמות י"ט ל"ג(

 )כ"א:(מסכת תענית  בבלי

 
 – יעמוד אדוני ויבא אלינו ליקום מר ליתי לגבן :רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יצחק לואמר ליה 

              :בר יצחק ענה לו רב נחמן - לומר ליה אילמדנו תורה ו יהיה לנו לראש , יבא אלינו,כלומר שיעזוב את מקומו

                רבי יוסי אומר לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את מקומו כבר בברייתא למדנו-שנינו תנינא

גם הצאן והבקר ה: "זמן שהשכינה שרויה עליו אמרה תורשכן מצינו בהר סיני שכל  :וראייה לדבר

במשוך היובל המה יעלו "  :רה תורהנסתלקה שכינה ממנו אמ ",אל ירעו אל מול ההר ההוא

 ה עליו.נמשמע שאין להר קדושה מצד עצמו אלא מעצם השראת השכי". בהר

 
דרב נחמן בר יצחק הוה יתיב בין גברי דלא חשיבי כולי האי וקאמר ליה רב נחמן בר  "ליקום מר להכא" -רש"י

יתה וההצעה אליו ה אנשים 'לא חשובים' ישב בין רב נחמן בר יצחק :רב חסדא ליקום מר מהתם וליתי ליתיב גבאי

 אנשים מכובדים יותר.בקרבם של  עבור לשבתלשפר את מעמדו בכך שי

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

ש:                                                      ק היתה שההצעה המונחת לפניו אינה אטרקטיבית מכיווןתשובתו של רב נחמן בר יצח

 ..ולא ההפך שעושה את המקום' זה דם הוא'הא

                                                                                שקדושתו של הר סיני בה אומר רבי יוסי כחה הוא מביא מהברייתאאת ההו   

 .אלא מכח השכינה ששרתה עליו ,מצד עצמולא נבעה 
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 ".."לא אגדה רעיי

וחד  רמוחל איסור חמדובר בקדושה ברמה הגבוהה ביותר.  .לקראת מעמד מתן תורה הפך לקדוש 'סיני'הר 

                          : 'כל הנוגע בהר מות יומת' הבלתי נמנעת לאלו המפרים את הפקודההתוצאה ו ,להתקרב אליו משמעי אפילו

                                              . מיד עם סיומוהוסרה  היאואותו המעמד רגל ל זמנית השל הר סיני היית הקיצונית קדושתו .ב("י-ט")י

 גרסה נוספתישנה   .('ב-'ג " )שמות"והנה הסנה בוער באש : מ'שיח הסנה' הצומח באזור ההר הר סיני קיבל את שמו

חדר גם  כבודו של "סין"הפולחן למיתולוגיה של עמי מסופוטמיה. המופיע באל הירח,  -" סיןב" לשם סיני ומקורה

ההר שהיה  . אם כן,הפלישתים לצפון סיני קודם הגעתם שלמצרית ההשפעה הלשטחי מדבר סיני שהיו תחת 

"ושפכתי חמתי על סין : ו"ט' ל מופיע בספר יחזקאלהמיתולוגי, כ מימי קדם קיבל את שמו של אל הירח עוד קדוש

 .ם"מעון מצרי

לא עלו  סיבה זומ .משל עצמו, אך לא כאתר בעל קדושה של עם ישראל כרון ההיסטורייבז התקבע אמנם 'הר סיני'

קומו יות ההשערות על מכמ ןכמספר החוקרים במהלך ההיסטוריה כ .אר כתעלומהומקומו המדויק נש אליו לרגל

                          :מלבד 'הר סיני'נוספים שמות לכה ז כן הואו מתחרים על התואר 'הר סיני' הרים במרחב 23המדויק. 

 .'הר משה' ן תורה', 'הר חורב','הר מתלוהים', -'הר הא

של הר סיני בעת שברח מפני איזבל הגיאוגרפי היה היחיד שידע את מיקומו הנביא  אליהו  '(ח-ט"י)' א בספר מלכים

ֶלְך ".. :לך ישראלמ אחאב אשתו של א   ..ַויֵּ ה ַעד ַהר הָּ ִעים ַלְילָּ ִעים יֹום ְוַאְרבָּ ב-ַאְרבָּ לא נראה  אולם, ."ֹלִהים ֹחרֵּ

מיקומו של ההר מופיע באופן  כללי מאד. הוא תיאורוה של ההרמדויק ה מיקומו צורך תיאולוגי לפרסום בכתובים

               ספר שופטיםשירת דבורה בבו פארן"מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר .." :'(ב ג"ל)מעורפל בספר דברים 

  ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום". : "'(ד', ה)

שנים. המסורת הנוצרית  1500 - לפני כ נקבעוהצליינים המטיילים על רוב החוקרים,  ההר שהתקבל קוםימ

שלח את  מפריה, ישאימץ את הנצרות כדתה הרשמית של הא קונסטנטינוס הראשון -הקיסר הרומי ש מספרת

כך בפי  אז שנקרא, הצביעה על ג'בל מוסא לנהה .באזורנו מקומות הקדושים לנצרותהלאתר  במטרה הלנה אמו

 - יוסטיניאנוס הראשון מאתיים שנה מאוחר יותר, ( וזיהתה אותו כהר סיני."הר משה" -בשפתנווהמקומיים )

                 קדושה נוצרייה בשם לספירה, כנסיה על שמה של  527 בשנתבמקום הקים  קיסר האימפריה הביזנטית,

 של המקום.  הקודמתללא קשר למורשת  'סנטה קתרינה'

הר כרכום" שהיה קדוש " אלא בצפון סיני בגבול הנגב והוא בדרום נמצא אינו שהר סיני פרופ' עמנואל ענתי סובר

על הכתוב  כתמסתמה שמחזקים את דעתו רביםאולוגים ימתקופה קדומה מאד. נמצאו באזור ממצאים ארכ

 האפיפיור הנוכחי, הכריז לשיטתו(...עד קדש ברנע".-"אחד עשר יום מחורב )הוא הר סיני :'(ב', א) יםבספר דבר

 עליו ניתנו עשרת הדיברות. שזה ההר  2019בשנת 

 הר השקדים()לוז" -"ג'בל אל והיא שבהם החריגה והדמיוניתמאוסף הגרסאות למיקומו של הר סיני נציין את 

 על כך הגרסה מסתמכת. הקדומה 'ארץ מדיין' -של מפרץ ים סוף דו המזרחי בצ בצפון ערב הסעודית הנמצא

וכן על  לדרום מדבר סיני מעבר למפרץ אילת יכול היה להרחיק היה לא רעה את צאנו של יתרו במדברש שמשה

לוז להר סיני -בין ג'בל אל הנסיון לחבר .למעמד הר סיניולוגים שנמצאו במקום ונקשרו ממצאים ארכיאכמה 

 להפוך ישנה תכנית סעודית גרנדיוזית כיום  .ביציאתם ממצרים מהתחנות שעברו בני ישראלמהכתובים ו מתעלם

       ., שמתחברת הרבה יותר ל'עגל הזהב' מאשר ל'מעמד הר סיני'.עתידנית תענוגות לעיר את המקום

הר סיני" )לא אגדה  כתב את המילים לשיר: "מול יחיאל מוהר , 1956בשנת  "בצע קדשמ" הלךבמ -ובזמר העברי

 .'להקת הנח"ל' ו חבריאת השיר ביצע, והלחין-..( משה וילנסקיירעי

 הנקרה קיבוץ ראש –מנחם קימלמן              
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 יתרו לפרשת –מי יודע?  10

 (תשובות בתחתית העמוד במהופך)

 מיהם שני בני משה וציפורה ומדוע נקראו בשמם? .1

ב"מי אמר למי  .2 רֶּ ר ַעד עָּ יָך ִמן בֹּקֶּ לֶּ ב עָּ ם ִנצָּ עָּ ל הָּ ָך ְוכָּ ב ְלַבּדֶּ ה יֹושֵׁ  "? מה היתה עצתו?ַמּדּוַע ַאתָּ

 באיזה חודש התרחש מעמד הר סיני? .3

ר" .4 הָּ ה ַיֲעלּו בָּ מָּ ל הֵׁ  המוזכר בפסוק? )אפשר להעזר ברש"י( היובלמהו  –" )פרק יט פסוק יג(ִבְמשְֹּך ַהיֹּבֵׁ

 מעניש את הילדים על חטאי האבות?על איזה עבירה הקב"ה  .5

 מהו הפסוק בעשרת הדברות שאוסר להישבע לשקר? .6

 מדוע אסור לעשות מלאכה בשבת? –על פי המופיע בפרשת השבוע  .7

ר ה' א  "על איזו מצוה נאמר  .8 ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ יָך ַעל הָּ ְך-ְלַמַען ַיֲאִרכּון יָּמֶּ ן לָּ יָך נֹּתֵׁ  "?ֹלהֶּ

 משמעותן? מה – 1000, 50, 6, 3 –מספרים בפרשה  .9

 מהן 'אבני גזית'? מדוע אסור לבנות מהן מזבח? .10

 

 לאלי קראוס, אתך באבלך על פטירת אביך

 אליעזר קראוס ז"ל

 קיבוץ סעד

 אזכרת השלושים לחיים יקותיאל ז"ל

 לציון יום השלושים לפטירתו של יקירנו חיים יקותיאל ז"ל

 16.00בשעה  ,26/01/22,  ה כ"ד בשבט נעלה לקברו ביום רביעי,

 תתכנס בביתה תחת מגבלות הקורונה(. הקרובה המשפחה ,)לאחר העלייה לקבר

 המשפחה

תשובות:  1 . גְֵׁרשֹּם  – " ְָּכִריָּה ֶּץ נ ֶּר ִָּייִתי ְבא גֵׁר ה  ;" ֶּר ֶּז א ִליע  – " ִכי א   - ֶּב ַפְרעֹּה ֶּר ֵׁח ִֵׁני מ ְֶּזִרי ַוַיִצל ִָּבי ְבע ֵׁי א ֹלה  ." 2 . יתרו 
למשה. הציע לו למנות שופטים שיעזרו לו לשפוט את העם.  3 . בחודש השלישי. סיון.  4 . שופר.  5 . עבודה זרה. 

" ָּנִֹּכי ה' א   ֵׁם ִכי א ְָּבד ָּע ֶּם ְולֹּא ת ָּה ֶּה ל לֹּא ִתְשַתֲחו - ִֵׁעים  ִֵׁשים ְוַעל ִרב ִָּנים ַעל ִשל ָּבֹּת ַעל ב ֵׁד ֲעֹון א ֵׁל ַקנָּא פֹּק ֶּיָך א ֹלה
ָּי ְלשְֹּנא ." 6 " . ֵׁם ה' א   ֶּת ש ָּא א לֹּא ִתש - ְָּוא ֶּיָך ַלש ֹלה  ." 7 . כמו הקב"ה שברא עולם בשישה ימים ובשביעי נח.  8 .

כי בוד הורים.  9 . ימי ההכנה למתן תורה;  – 3 ימי הבריאה;  – 6 50 שרי חמישים;  –  1000 שרי אלפים.  –  10  .
אבנים מסותתות. כי הונפה עליהם חרב והן חוללו. ראו ברש"י.  

 

 קיבוץ סעד אבל על פטירתה של חברתנו

 דליה כוכבי ז"ל

 ומשתתף בצערה של המשפחה
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 ת יתרופרש –פ"ש עם שיר 

 ניהולי-שינוי מבנה ארגוני

 עלינו. למען הגילוי הנאות במדבר בעל שם בינלאומי עוזב את "מגדל השן האקדמי" ויורד לבקר את עם ישראל יועץ

. יתרו, שלפי חז"ל כבר צבר ניסיון רב הוא חותנו – קשר משפחתי קרוב למנהיגו של העם ועץ זה ישלהזכיר שלי

ָנֹבל ארגוני לעמים שונים, מזהה בעיות במבנה הניהולי של עם ישראל, ובטוח שככה לא ניתן לבנות מדינה. "ביעוץ 

ָמְך ר עִּ ה ֲאשֶּ זֶּ ם ָהָעם הַּ ָתה גַּ ם אַּ ֹבל גַּ ", מכריז יתרו, ומשכנע את משה לתת לו מנדט לפעול לשינוי ושיפור המצב. תִּ

מוגשת בפני משה הצעה לשינוי המבנה הארגוני, בדמות יצירת לאחר עבודה מאומצת של הצוות בראשות יתרו, 

ונראה שנסללה  ,מקבל את ההצעה ,והנהגה לדרגי ביניים. משה מתרשםמדרג ניהולי והאצלת סמכויות שיפוט 

ל ְמֹקמֹו ָיבֹא ְבָשלֹוםהדרך לכך ש ה עַּ זֶּ  . ָכל ָהָעם הַּ

שזה עתה עזב את הר סיני, נפרד מהיועץ המהולל  -אך לא כך הם פני הדברים; עוד לא עוברת לה שנה, והעם 

ניצב בפני משבר מנהיגותי קשה. פרשת בהעלותך, המתארת לנו את התלונות  -בטחת וומתחיל את דרכו לארץ המ

ת בקרב העם ברגע האמת, מזכירה באופן מפתיע את פרשת יתרו. הסכנה עליה התריע יתרו ווהתסיסה המתעורר

למנות מנהיגי  מצטווההוא מבקש להניח את המפתחות. שוב  ים, ומשה על סף יאושוי השופטמתממשת למרות מינ

משנה, בדמות שבעים זקנים עליהם יאציל ה' מרוחו, כדי לסייע בארגון ובהובלת העם אל עבר המשימה הגדולה 

 הניצבת בפניו.

דבר ה' בפרשת בהעלותך  ניתנו. בגינהמסתבר שעצותיו המקצועיות והבדוקות של יתרו לא ממש פתרו את הבעיה ש

 -אינה רק משרה תקנית מקצועית  . מנהיגותיםמספיק אינם שינוי במבנה של הארגון וייעול של המנגנוןלמדנו שמ

נו ניסים מדגיש את התפקיד הרוחני של המשפט ך, לחזק את הרוח ולתת משמעות. רבנדרשת לספק חזון ודר היא

אבל השופטים והשוטרים היה תכליתם לשפוט את העם במשפט אמיתי, אלינו: "ישירות העברי ואף נראה כפונה 

ותיקון צודק בעצמו, שימשך ממנו הידבק העניין האלוקי בנו... משפטי התורה משותפים בין חול העניין האלוקי 

 ." )דרשות הר"ן יב(...עניין קיבוצנו

בין הרובד המקצועי לרובד הרוחני, לכשל שבעצת יתרו. הניסיון להפריד  נדבךבשיחותיו, מוסיף  ,הרב עמיטל

י  " - של המנהיגות נידון לכישלון בכל מה שנוגע לעם ישראל. לפי דברי משה ליתרואישי -והביןהמוסרי  י ָיבֹוא ֵאלַּ כִּ

ְדֹרש א ים-ָהָעם לִּ העם מצפה ממנהיגיו לסדר ומנהל תקין ויעיל אך גם להכוונה רוחנית, לנחמה  , נראה כי"ֹהִּ

 :ולהעצמה

רוצה לשמור על תפקידים אלו מאוחדים, על מנת להביע את הרעיון שצדק בין אנשים וכללי המוסר נובעים משה "

והי וההתנהגות הדתית. הוא רצה להבהיר לכל, כי כדי להיות יהודי מושלם, על -מאותו המקור, של הציווי הא

אותו מדגישה התורה בכך שמשה האדם להתייחס נכונה לחברו בנוסף לקיום ההלכות הפורמאליות...  זהו המסר 

 ."רצה לעשות משפט בעצמו...

 –של מיכאל זץ, ובו אזהרה מפני תלות עיוורת בהובלה חיצונית  עצהנסיים הפעם בקטע מהשיר 

 ... 

ים, ְך ֲעֵיפִּ רֶּ מֹוֵרי דֶּ ָשֵמר מִּ י, הִּ ָתה ְבנִּ  ְואַּ

ים, ְתָלמִּ ת הַּ ָשְכחּו אֶּ  שֶּ

ּוִּ  ים שֶּ ְּורִּ ים עִּ ינִּ ֲאמִּ מַּ ל ְשֵאָלה,מִּ  ְתרּו עַּ

ָהָיה ָהָיה. ָמה שֶּ  ּומִּ

 ליאב וסלעית לזרא
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 השו"ת בנושא שנת השמיט –שביעית כהלכתה 

האם מותר לנטוע ולשתול עצים בשנת השמיטה כדי להעמיק את האחיזה היהודית ולמנוע מגויים  שאלה:

 להשתלט על שטחים בארץ ישראל?

שאלה זו נידונה בשמיטות הקודמות, בעיקר מהקמת המדינה. גם כיום, יש מקומות בנגב שאמנם  תשובה:

טעונה שיפור. מתוך הנחה ו לוקה בחסר נמצאים בשליטה ישראלית מוחלטת, ובכל זאת המשילות באזורים אלו

 שנטיעות אכן יחזקו ויעצימו את האחיזה היהודית במקומות אלו, אפשר לנטוע שם עצי סרק. 

ו . חכמים אסרו על יהודי לומר לגוי שיעשה עבורעדיפות ראשונה היא לבצע פעולות אלו על ידי מי שאינו יהודי

' שייך במסכת בבא מציעא )דף צ( מבואר שאיסור 'אמירה לנכריאיסור זה מכונה 'אמירה לנכרי'. מלאכה בשבת. 

בכל איסורי התורה ולא רק בהלכות שבת. מאידך, חז"ל הדגישו עד כמה חשובה היא מצוות ישוב ארץ ישראל, 

 (:רמב"ם הלכות שבת פרק ו הלכה יא)והתירו איסור 'אמירה לנכרי' כדי לקנות בית בארץ ישראל 

רה לגוי בשבת הלוקח בית בארץ ישראל מן הגוי מותר לו לומר לגוי לכתוב לו שטר בשבת, שאמי

 .אסורה מדבריהם ומשום ישוב ארץ ישראל לא גזרו בדבר זה

כלומר, מותר לומר לגוי לכתוב בשבת שטר קניה של בית בארץ ישראל, מפאת חשיבותה של מצוות ישוב ארץ 

וכמה שמותר לומר לגוי ישראל. אם כך הם הדברים לגבי שבת שפעולת כתיבה בה היא איסור תורה, על אחת כמה 

השיטות שפעולת את אם נצרף  בוודאיע פעולת נטיעה בשמיטה בזמן הזה, שחיובה הוא מדרבנן בלבד )לבצ

 הנטיעה, אפילו ע"י יהודי, אסורה מדרבנן בלבד(.

פסק במפורש ש"אין נוטעין רמב"ם . למרות שהאפשרות נוספת בעדיפות שניה היא להתיר נטיעה על ידי יהודי

נים )שו"ת נצר מטעי סימן כז( שראשו נתן צבי פרידמן הרבויובל א, ה(, טוען  בשביעית אפילו אילן סרק" )שמיטה

ופוסקים אחרים פסקו כדעת רשב"ג בתוספתא ובירושלמי שנטיעת אילנות סרק מותרים בשביעית, אם מטרת 

 (:תוספתא מסכת שביעית )ליברמן( פרק ג הלכה יט) הנטיעה היא לא העץ בעצמו, אלא הוא משמש כגדר

 .כדי לעשות סייג בשביעיתמותר לאדם ליטע אילן סרק  מר:רבן שמעון בן גמליאל או וכן היה

גם נטיעות אילנות כדי להעמיק אחיזה בארץ ישראל דומה לנטיעה לצורך גדר וסייג. המטרה אינה בנטיעה 

 נטיעה שכזו בעצם זו עבודת בינוי ולא עבודת אדמה. לכן לכשעצמה, אלא הנטיעה משמשת לתכלית אחרת.

 מותרת בשמיטה גם על ידי יהודי.

ב על חשיבותם של ערכים שלפעמים מתנגשים זה עם זה. מי גובר על מי? מי חשו בירורשערכנו  בדיוןניתן לראות 

במישור העקרוני מצוות אלא שכאן נדמה שהדברים עולים בקנה אחד. שביעית או ישוב ארץ ישראל? יותר ממי? 

שכזו  נטיעהנתן אותה לעם ישראל. לכן  וברצונוהארץ שייכת להקב"ה השמיטה מחזקת ומחדדת את הרעיון ש

 .שעלה מהבירור ההלכתיתו כפי ת אאינה עומדת בסתירה לרעיון השמיטה אלא דווקא משתלב

 הרב ארי

 

 

 

 

 לסימה וטל מור יוסף ולכל המשפחה

 עידו -ברכות להולדת הבן 

 שתזכו לאושר ונחת!  קהילת סעד
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 (13)פינת לשון 

 המֵסכֶ  תמֶסכֶֶעל  מסךיעלה ה

                                . המסכשמעות שונה בימינו, נעסוק הפעם בבהמשך לסדרה העוסקת במילים תנכיות שקיבלו מ

במשמעות: פסל יצוק ממתכת.  25פעמים. מתוכם  28מן הקונקורדנציה למדנו, שהמילה מסכה מופיעה בתנ"ך 

 מסכה. -מסכה, עגל-מסכה, אלהי-בחלקם, ההקשר ממש מתבקש על פי הקידומת: פסל

 - פעמים, בדרך כלל במשמעות וילון, פרגוד, מחיצה )"ויעש מסך לפתח האהל" 25המילה ָמָסך מופיעה בתנ"ך 

                (,  ומקורה כנראה בשורש 'סככ'. המילה ָמַסך )כפוַעל( מופיעה גם במשמעות מזג, יצק, ערבב, החדיר שמות לו'

 (,  ומקורה אולי בשרש 'מסכ'.ישעיהו יט')"ה' מסך בקרבה רוח עועים", 

הוא 'נסכ', כמו שבמונח האם יש קשר לוגי בין המסך למסכה? הדגש באות ס' במילה מסכה מעיד ששורש המילה 

מגפה, האקטואלי בימינו, השורש הוא 'נגפ'. מובנו המקורי של הפועל 'נסך', בדומה ל'מסך', הוא יציקת נוזלים 

 למטרה דתית )אבן שושן(, ובמקביל יין ֶנֶסך הוא יינם של עובדי עבודה זרה. 

יש לה קשר אולי לשתי המשמעויות מסכה במשמעותה המקובלת כיום היא מסווה או כיסוי ששמים על הפנים, ו

 יציקת מסווה קשיח לפנים, ובוודאי למשמעות וילון, פרגוד, מחיצה. –של המילה מסך. הן למשמעות מזג, יצק 

באנגלית ובשפות   maskאיני יודע מי חידש את המילה מסכה למשמעותה בימינו. ייתכן שהביא לכך המונח 

ואולי הצרוף של שתי התופעות... ביאליק ואחרים הכניסו את  נוספות, וייתכן שהמילה מסך היתה הגורם,

הפך לאביזר  –המסכה לשירי הילדים. המשמעות המקורית פסה מעולמנו, והמונח שבמקורו הביע ריחוק וסלידה 

 הקרוב ביותר לנש)י(מתנו...

וב "רוב הגנבים היו . במקום לכת12אני מבקש לנצל הזדמנות זו כדי להתנצל על טעות חמורה ב"פינת לשון" מס. 

יחתם של רוב הישראלים אני מבקש את סלישראלים היו גנבים )בפומבדיתא(". ישראלים", כתבתי: "רוב ה

. זה מזכיר לי את הסיפור על היהודי שהואשם באשמה חמורה: הוא טען שמחצית מן הגויים הם מפומבדיתא.

 מחצית מן הגויים אינם אנטישמים..אנטישמים. מכיָון שחשש לתגובתם, הסכים לחזור בו ולהצהיר: 

 גולןחנן                                                                                                                                                          

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

 

 ״..וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה"

 .נו למנוחת עולמים ברגבי אדמת סעדרצינו להודות לכל החברות והחברים שעסקו בהבאת אבי

ניחומים  תקבללבד בבית ו בישיבה שתמכו ניחמו דאגו לכל צרכינו בשבעה הזויה )בגלל הקורונה(תודה לאלו 

 בטלפון ובזום. ,במכתבים

 קדיש.  ואפשרו אמירת ון ביתנולחלן מעבר ימניב תפילה מתפללים שבאו בגשם ובקור לקייםל תודה

 ״הקב״הֶישלםֶשכרכם״

 בשורות טובות ישועות ונחמות

 סמשפחת קראו
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 נהועדכון קור

ממשיך להדביק בקצב גדול, וכל יום אנחנו שומעים על מאומתים נוספים, מכל  "אומיקרון"כפי שכולנו רואים, ה

קשת הגילאים שבקהילה. ברור לכולנו שיש מאומתים נוספים, שאינם יודעים שהם כאלה. ב"ה רוב האנשים 

ך עוברים את זה בקלות, אך אין לנו "חברת ביטוח" שעל כולם זה יעבור בקלות... היות וכך, חשוב מאוד שנמשי

להקפיד על עטיית מסכות כראוי )על הפה ועל האף( בכל מקום ציבורי, ובכל מפגש עם אנשים שאינם מהמשפחה 

 הגרעינית שלנו.

גם אם אותך באופן אישי זה פחות מטריד, ההקפדה הזו חשובה מאוד לטובת המבוגרים שבינינו, ולטובת 

מסכות ו/או מתכנסים בצפיפות לצורך אכילה  האנשים שבסיכון. חשוב במיוחד להיזהר ממקומות בהם מורידים

מסיבה זו החלטנו להשאיר בינתיים את חדר האוכל סגור )לצד מערך ירוע שמח )או עצוב( כזה או אחר. או א

 ההגשה שפתוח ללקיחת אוכל הביתה(.

ו יש כידוע שינוי בנהלי הבידוד למאומתים או כאלה שנחשפו למאומתים. הכללים פורסמ 19.1.22 -החל מה

 באמצעי התקשורת, ננסה לעשות סדר בדברים:

 אדם הנחשף למאומת והוא מחוסן/ מחלים יבצע בדיקת אנטיגן ביתית: .1

 .PCRאם נמצא חיובי עליו לדווח למשרד הבריאות או לבצע בדיקת אנטיגן מוסדית/  •

 פה למאומת.שעות מזמן החשי 72אם נמצא שלילי בבדיקה הראשונה, עליו לבצע בדיקה נוספת כעבור  •

 אדם הנחשף למאומת ואינו מחוסן/מחלים: .2

שעות לאחר מועד החשיפה. יציאה מהבידוד  72נכנס לבידוד לחמישה ימים לפחות ומבצע בדיקת אנטיגן  •

 ולאחר בדיקת אנטיגן שלילית.  5תעשה עפ"י סעיף 

 ה הייתה חיובית.היום הראשון לבידוד של מאומת, זה היום בו המאומת עשה בדיקה שהתוצאה של .3

קיצור הבידוד לחמישה ימים למאומתים וגם למבודדים שנחשפו לחולה )ואינם מחוסנים/מחלימים( הוא  .4

רק במקרה שלאדם המאומת/למבודד אין תסמינים, והוא מרגיש טוב, ובעל שתי בדיקות אנטיגן עם תוצאה 

התנאים הללו קוימו, ניתן לצאת מבידוד  ביום הרביעי בערב, וביום החמישי בערב. רק במידה וכל  –שלילית 

 בבוקר היום השישי לבידוד.

מהמאומתים שאין להם תסמינים, אינם מדביקים אחרי היום  80%מהמחקר שנעשה עד כה נמצא כי  .5

יכול להיות מדבק גם אחרי יותר מחמישה ימים. לכן גם מי ששוחרר  מהמקרים האומיקרון 20%החמישי. אבל ב

מבידוד אחרי חמישה ימים, מתבקש לנקוט בזהירות מרבית )ריחוק מאנשים, מסכה וכו'( כדי לא להדביק אחרים 

 ח"ו.

 

 בשורות טובות, בריאות ושמחה!                                 

 

  רותי לזר, הדס לוי ויחזקאל לנדאו –נה צוות קורו                       
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 הנהלת הגיל הרךמ דכוןע

 מרים ילן שטקליס/  גשם –דין דון 

 דין דון!

 דין דון!

 גשם, גשם, רד אל בני,

 רד ורד אל דניני!

 -רד ורד אל אחו

 דשאים יצמחו

 על העץ יצחק שזיף,

 התפוח ייף וייף.

 -שיבולים יגבהו

 ילדים ישבעו.

 שה ועגל, בני וגדי

 מצפים לידידי!

 גשם רד,רד,הטוב !

 טוף...-טיף

 טיף טוף..

 

                        הרך התחדשה בחברי הנהלה חדשים. גם הנהלת הגיל. התחדשות ופריחהגשם , ואתו חודש שבט הגיע

 על ההשקעה והמסירות לאורך השנה ,תמי דרור, אושר ברנע ומורן טובים ההנהלה היוצאת:נו מודים לחברי א

, סמיט, תהלה בן אהרון, רות נגלרשחר . חברי ההנהלת הגיל הרך הם: ואנו מברכים את ההנהלה הנכנסת שעברה

הנהלה כפופה להנהלת ה מנהלת מערכת הגיל הרך. -יוסף וכמובן יפעת ווקנין לדור, סימה מור א, טל גלנדאו דוד

 ,של משרד הרווחהפועלת תחת הנהלים הגיל הרך מערכת . בשיתוף פעולה מלא עם מנהל הקהילה ופועלת האגודה

  . המועצהו, משרד הבריאות משרד החינוך

 תפקידי הנהלה:

 .תבסס על תכניות עבודההגיבוש מדיניות והצגת יעדים חינוכיים ב

 .הרך בקיבוץ וקשר שוטף עם המערכותייצוג וקידום ענייני הגיל 

 .המקומית ולצרכים של הקהילה לאקולוגיהעיליות רכים ופוהתאמת צי אירגונ -התווית קו פדגוגי

 . ור תקציב המערכת ובקרה על יישומוהשתתפות בתכנון איש

 ליבון דילמות הקשורות לתוכניות העבודה החינוכית במערכת הגיל הרך.

 צוות החינוכי.לומתן תמיכה למנהלת הגיל הרך 

 יניות של המערכת. כית על פי המדוחיזוק השותפות עם ההורים והעברה של אינפורמציה חינ
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 אחת קידה במהלך החודש וחצי האחרונים. ישיבות נערכותהנהלה הנוכחית נבחרה בחנוכה והתחילה את תפה

  ם.טל אחת לשבועיים לנושאים שוטפינערכות פגישות קבועות בין יפעת וחמוכמו כן,  לחודש,

 לשנת תשפ"ב: מערכת הגיל הרך –מטרות 

 ומתפתחת מעודכנת ומתאמת לחינוך בגיל הרך.מערכת גנים מקצועית ביסוס  .1

 יצירת סביבה חינוכית מותאמת ובטוחה המעודדת עצמאות , יצירתיות ותחושת מסוגלות . .2

 האקולוגית בגני הילדים ע"י כל הצוות המקצועי.שמירה ויישום התכנית הקיבוצית  .3

 אחריות תפקודיתייצוב צוות חינוכי ומקצועי בעל רקע חינוכי המחובר לרצף ההתפתחותי עם  .4

 שמירה ופתוח הקשר בין הגנים לקהילה. .5

 בניית תכנית יזמות הורית. .6

 המשך שותפות עם בין מערכת הגיל הרך , הנהלת הגיל הרך הורים וצוות לשגרת עבודה. .7

 בגיל הרך והחינוך החברתי. יצירת רצף חינוכי ולוגיסטי בין מערכות החינוך .8

 בגנים.שיקוף ועיצוב החינוך הקיבוצי בעשיה  .9

 :ת הגיל הרךמערכ –יעדים 

 ישום תכנית הכשרה חינוכית לצוות מקצועייתוח ויפ .1

ישום התכנית הקיבוצית הפדגוגית ושילוב עם תכנית משרד החינוך בגנים הבוגרים תוך לווי והדרכה, י .2

 השתלמויות והשתתפות בימי עיון.

 בניית תכנית דירוג ואופק מקצועי. .3

 .בטיחותית נראות והצטיידותהתאמת מבנים וחצרות מבחינה  .4

 .שמירה ויצירת ממשקים עם הקהילה .5

. של גנים בוגרים דרך ניהול המועצהמול אפשרות  ,בדיקת מערכת הגיל הרך בסעד בחינוך הקיבוצי .6

 .נות וחסרונות תקציביים וחינוכייםיתרו

 :המערכת התייעלות 

הורים ביחס לעלויות במסגרות מקבילות ותשלומי ל נושא התקציב, תשלומים מהמועצה בדיקה שמתקיימת 

אושרה  2022קראת תקציב לערכו שיחות ובדיקה עם המועצה לגבי תקציבים שהועברו במהלך השנה. נ .באזור

ס ברט ומוטי ומעלתודה  .ה כפי שמקבלים גני מועצהלילד לחודש לטובת ציוד מתקציב המועצ₪  15תוספת של 

 אדרי על עזרתם בנושא.

 –חברי הנהלה בודק את הנתונים השוואתיים בנוגע לגן מועצה לקראת הצגתו לקהילת סעד, בצוות הוקם צוות ש

כלול הנתונים מטרת הבדיקה היא להביא את מ .דובי גינזברג -הורים ונציגחמוטל  דוד לנדאו, תהילה בן אהרון

  .ת הצגה לקהילהאהבדיקה לקריתרונות וחסרונות השנוי לקראת  קראת חשיבה בנושא. הצוות ירכז אתל

פעילות וכמקור הכנסה לגיל  הרך, נשמח להורה מתנדב שיוכל לרכז את משמש את הגיל הרך ל –מרכז גיל הרך 

 הנושא.

 :הקורונה התנהלות בנושא

לשמר שגרת עבודה רגילה  ך בגיל הרך ויפעת עושים כל מאמץ. צוות החינולצערנו הקורונה נמצאת בכל מקום

 צד המציאות המתעתעת. יפעת והצוות מעדכנים ומדווחים על  השנויים הנדרשים בהתאם ובטוחה  לילדים ב
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. מוזמנים לפנות כמקובל באופן עצה ובתאום עם צוות קורונה כמובןלנהלים של משרד החינוך הבריאות והמו

 פה מאתגרת זו.תודה לכל הצוות היקר שלנו שעושה  את המירב בתקוישיר בכל בקשה לצוות החינוכי וליפעת . 

 :ברכות ואיחולים

קלית משמעותית ויוצרת שיח יה החינוכית המוסייהעש. ההולדתהיקרה שחוגגת את יום  קום רמלהמזל טוב לכ

. הילדים נהנו מחשיפה נהדר של כלי נשיפהנצרט מוסיקלי . לקראת חנוכה התקיים קווהצוותר בין הילדים נהד

 4סביב מוסיקה והנחיה נהדרת של הקונצרט. בקונצרט השתתפו  למגוון כלים ומקצבים, שיח מתווך ומותאם

בזכות עבודתה המוסיקלית של כרמלה הילדים היו ופן מותאם לתכנים ולקהילה שלנו. בא ,נגנים ומנחה נהדרת

 שותפים אקטיבים ורלבנטים והפגינו ידע והנאה לכל אורך הקונצרט. 

לה מאחלים לחינוך המוסיקלי ואכפתיות הדאגה והההשקעה בחינוך המוסיקלי  עלאנו מודים לכרמלה היקרה  

בשם  הורי הגיל הרך וחברי  ורפת בהמשך הברכה שכתבה תהילה בן אהרוןמצ .הרבה נחת ושמחה בריאות ושלווה

 :הולדת במהלך הקונצרטהיום  את  לה כשחגגנוההנהלה 

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

 !90רה, בהגיעך לגיל כרמלה יק

 -כבת קיבוץ שגדלה בסעד, זכיתי לחינוך מוזיקלי מגיל ינקות ועד נערות , תחת שרביטה של האחת והיחידה

כרמלה. וראו זה פלא, גם היום ילדיי הרכים זוכים לאותה החוויה של היכרות עם עולם הצלילים, המקצב 

ם שאני מגלה שילדיי למדו את אותו השיר שגם אני והתנועה בזרועותיך כרמלה. איזו התרגשות יש לי בכל פע

 למדתי כשהייתי בגילם. זאת ממש ילדותי השנייה.

ת חדשים של פעוטות האהבה הרבה למוזיקה והמסירות הבלתי נדלית שכה מאפיינים אותך, ממשיכים דרך דורו

 מוזיקלי הרב שאת מביאה עמך.שנחשפים למגוון ה

כבר מבית התינוקות ועד בוגרי גן  ךמוותרת על שום קבוצת גיל ונותנת מניסיונתמיד נמרצת ומלאת עשייה, לא 

 החובה. מתאימה לכל קבוצה את התכנים הנכונים לה ומוסיפה שכבה על שכבה ככל שהילדים גדלים. 

 אפילו בתקופת הקורונה לא אמרת נואש והגעת אל הילדים לחצר בכדי להמשיך את הרצף הלימודי.

 וכים לקונצרטים שנתיים המפגישים אותם עם כלי נגינה שונים ונגנים מקצועיים.בזכותך ילדינו ז

את מקור להשראה והתפעלות בהתמדה וההשקעה שלך בתחום המוזיקה לאורך כל כך הרבה שנים. על אף 

 הזמנים המשתנים והאופי הקהילתי בקיבוץ המתחדש, את כרמלה נשארת עוגן של חינוך והעשרה מוזיקלית.

לים לך עוד שנים טובות של בריאות וחיוניות. שמחה והנאה בעשייתך המבורכת. נחת ושלווה עם אנו מאח

 משפחתך הענפה.

שנצליח כולנו בתקווה  מודים לך מקרב הלב על כל השנים שהקדשת לנו ולילדינו בהרחבת הגישה למוזיקה.

 לצמוח ולהצמיח יחד.

 הרך, חמוטל ויפעת. הנהלת הגיל

 

 נויבוארחן  –אבן  חמוטל
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 סעד -שת"פ דורות 

חתמנו על חוזה שיתוף פעולה עם דורות בבית האריזה. בית האריזה של דורות  ,כפי שעדכנתי כבר מספר פעמים

התחלנו  שבועות שלושהנסגר לפני כמה חודשים. חלק מהציוד כבר פורק והועבר לבית האריזה שלנו. לפני כ

של אנשים רבים. הוכנה עבודה כלכלית ואסטרטגית, במהלך הושקעו מאמצים רבים, בהכנסת הציוד והתקנתו. 

נעזרנו בשירותיו של שמאי חיצוני, נפגשנו פעמים רבות עם אנשי דורות. הגעתי פעמיים לדבר בהנהלה הכלכלית 

 לשם כך. 'דורות'רים ואף הגעתי לאסיפת החברים של בשל דורות ולהציג את הד

הודיע לנו שיש  'דורות'נסיגה מההסכמות והנהלת  היתהסיבות שתלויות אך ורק בהם, מ ',דורות'לצערי, ב

למרות כל זאת המשכנו קדימה מחלוקות קשות אצלם בנוגע לרצון ללכת קדימה וליישם את שנחתם עימנו. 

שהוא  ועשינו כל שביכולתנו בכדי לממש את החוזה ככתבו וכלשונו מתוך אמונה 'דורות'בתיאום מלא עם הנהלת 

וזאת שינתה את הנהלה הכלכלית של דורות שוב להעניין הועלה לאחר דיונים חוזרים . טוב גם לדורות וגם לסעד

הביאה את החלטה זו שבעצם הופכת החלטה קודמת  'דורות'דעתה וקיבלה החלטה לסגת מההסכם. הנהלת 

אך לדעתי  ,הזו נתונה לצדדים בחוזה. הזכות נסיגה מהחוזהלדיון באסיפת החברים ולהצבעת הציבור שהכריע על 

דורות הקשו מאוד על ההנהלה. והשתמשו בכלים של בההחלטה הזו לא מגיעה על רקע כלכלי. לצערי כוחות 

( נגד ההנהלה עד שזו שינתה את ..ועוד 'רשם האגודות'מניפולציה, )איום בהגשת תביעה וצווי מניעה והליכה ל

לאור כל המאמצים וההבנות  ושלי באופן פרטי ,מאוד שלנו באופן כלליגדולה אין ספק שמדובר באכזבה  דעתה.

נהלה הכלכלית שלנו דווח להבמעלה הדרך בצורה נכונה. הנושא כמובן  לכלכל את צעדינו נצטרך שהגענו אליהם.

אני מאמין שאנחנו בדרך נכונה ושחיבורים אחרים  .בחנו בצורה מעמיקהילהמשך פעולה יוהאפשרויות השונות 

 רו כי נגרום להם לקרות.יק

 
 סדר וארגון

במהלכו פינינו את ערמת הזבל ההיסטורית  ,ו מבצע ניקיון נרחב באיזור המשקיבמהלך השבוע האחרון ביצענ

היה בתמיכת  טהפרוייק המשקי. רחבהמממות נוספות יסיפן. כמו כן מספר ער –שהיתה באיזור צומת הרפת 

 מעלות הפינוי. בעזרת ה' נמשיך בפינוי ערמות קיימות נוספות גם במעלה הדרך.  50%מועצה שמשתתפת בה

פסולת בנייה כולל נגרות! אין  בצורה מסודרת. בצעיש ל מכל סוגהזו אני מבקש לחדד. פינוי פסולת בהזדמנות 

וי מסודר לאתר מורשה מחוץ לתחומי לפנות בתוך הקיבוץ ובאחריות הבונה )פרטי, קהילתי או משקי ( לדאוג לפינ

 גזם ניתן לפנות לאתר הגזם מאחרי סיפן ובכל שאלה יש לפנות לאלי סימון המטפל בנושא בצורה מעולה. הקיבוץ.

וביצענו ריסוס נרחב נגד , תודה לבני אחיטוב ואיציק לייכטר –במסגרת המבצע כיסחנו עשבים באיזורים נרחבים 

 תודה לאריאל סאסי, צור ברביץ, מתן ווידס ויונתן שולץ. –ובמקומות הנדררשים עשבייה לאורך הכבישים 

 
 עיה בציר הכניסהב

 ,נחנו בוחניםא זק משמעותי מאוד בכביש הכניסה, ליד החממות.צר נתוך כדי גל הגשמים המבורך שפקד אותנו נו

אני מבקש מכל  להערך לתיקון.בין את הסיבה נוכל וכשנ ,את הסיבות לכשל ,במועצהבשיתוף עם אגף הנדסה 

אנו מודעים  .איזור הבעייתי מסומןה. א סעו בזהירות ואל תתקרבו לאיזורנ ,וההולכים באיזור זה ,הנוהגים בדרך

 לחוסר הנוחות ועושים את שניתן בכדי לקדם את איתור מקור הבעיה ותיקון הכביש.
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 טרינגיקי

אנו פועלים מזה תקופה לקבלת אישור להגדלת מספר המנות המיוצרות  ,פי שפרסמתי בהצגת תקציב המשקכ

 .אישור אף לחרוג ממנהלכמובן  ,ים נדרשיםתולעי ,בקצה גבול ההרשאה אנו נמצאים כבר עכשיו. טרינגיבקי

ל ע"י הועומד בכלל הדרישות ומנ ,ומענף ההסעדה של משרד החינוך 'קרן מלגם'לשבחים רבים מ הטרינג זוכיהקי

 .ואורי בצורה מיטבית יוסי

משמעותית מאוד במספר המנות.  קיבלנו אישור להגדלה ,לאחר מאמצים רבים ועמידה בכלל המבחנים והדרישות

ת של ירים את תרומתו של הענף לתוצאות הפעילות העסקיקשכן אנו מכירים ומו ,בשורה משמחת מאוד זו

בנושא זה הוא שהקיטירינג יחדל  'הבריאות משרד'התנאי החד משמעי של  ..הקיבוץ. אלא שאליה וקוץ בה

 כלומר אוכל לחדר האוכל.  ,מייצור אוכל טרי

                  אנו חווים ירידה משמעותית בכמות האוכלים בחדר האוכל והממוצע עומד על לא יותר תקופה ארוכה  במשך

 . נג עצמם.ירטיכאשר חלק משמעותי מתוכם הם עובדי הקי ,אנשים ביום 120 מ

יכול להיות מנוצל  זה שטח. מנות בלבד 120-130משטח זה מנוצל היום להכנת  30%-25% וכ ,שטח המטבח מוגבל

 הרווחיות. -וכפועל יוצא  מספר המנותלתית באישור להגדלה משמעו

 .בחדר האוכל ברור שלא נאפשר פגיעה בשירות לאוכלים 

 .רווחת כולםמשך הפעלת חדר האוכל לברור שיש אינטרס ציבורי נרחב לה

 ברור שכל פעולה בנושא תיעשה רק לאחר הצגת האלטרנטיבה והסכמה עליה.

בימים אלו הקיטרינג החל בתהליך לאיתור ספק ארוחות חמות באיכות שלא תיפול מהאיכות עד כה וברמת  ,ולכן

אך המזון לא ו הפורמט בדיוק טירנג ימשיך לספק את המזון לחדר האוכל באותיזמינות זהה. הכוונה היא שהקי

 טרינג איכותי אחר קרוב.יאלא בקי,ר במטבח כאן ייוצ

תהליכים העסקיים אותם אנו ראיתי לנכון לדווח על הנושא בתחילת התהליך בכדי שכלל הציבור ידע ויכיר את ה

 נותן שירות לחברים בנוסף להיותו ענף עסקי.לים בענף זה שימוב

-- 

 עדכון תעריפי מים

מתעדכנים תעריפי המים. תעריפים אלו מפורסמים ע"י רשות המים ומופיעים באתר  ,כמידי שנה בחודש ינואר

 3המופעים בפרק תעריפי המים לגבות מהמשתמשים על פי  ביקיבוץ סעד מוגדר ספק חד רשתי ומחוי. הרשות

 .בחוברת התעריפים

                                           לתוקףכנסו ישי להלן התעריפים המעודכנים .5%ישנה ירידה בתעריפי המים של כ  ,לשמחתנו

                          העדכון הבא צפוי בחודש יולי. .2022כלומר יחולו על חשבון המים של חודש ינואר ,   1.1.2022 -החל מה 

 לקוב מים.₪ כל התעריפים הם במונחי 

 1.1.2022 1.7.2021 

קוב לנפש  3.5)עד  כמות מוכרת
 קוב לבית אב( 7 ולפחות

3.826 4.038 

 10.114 9.8 מעל כמות מוכרת

 7.890 7.758 )ענף הנוי בלבד(גינון ציבורי 

 

 כרמל הלפרין - שבת שלום


