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 שרית ברזלי שיעור פרשת שבוע: 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת משפטים

  זמן תפילין /טלית 16:52 הדלקת נרות

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

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

  סוף זמן ק"ש 06:45 שחרית א'

    08:30  חרית ב'ש

 17:05 מנחה וערבית 16:42 13:30, 12:30מנחה    

  שקיעה 17:20 לימוד הורים וילדים

 20:10 ערבית 17:49 צאת השבת

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

ן" ן ַתַחת שֵׁ ה ..ַעִין ַתַחת ַעִין שֵׁ ה ַתַחת ַחּבּורָּ ַצע ַחּבּורָּ ַצע ַתַחת פָּ  "פֶּ

 (כ"ה-כ"ד ,שמות כ"א)

 
 )כ"ו:( בבא קמאבבלי 

 
                בשעה שהזיק שוגג שהיהבין  ,תמיד. לפיכך ד לעולםעָּ מּו שהזיק בגופו, נחשב אדםמשנה: 

ן אם שיבר את וכ בשוגג אם סימא את עין חבירו ,ישן שהיה ער בין שהיה בין ,מזיד שהיה בין

 .משלם נזק שלם ,הכלים

 
: נכתב  אאמר קר.. אמר חזקיה שבמשנה? מניין המקור בתורה לרעיון זה? מנא הני מיליגמרא: "..

 ,שגרם בתשלום הנזק לחייבו אותנו ולשון יתרה ומודגשת זו של פיצוי, באה ללמד" פצע תחת פצע"

  .השוגג כמזיד ועל האונס כרצון על - בכל מצב

 .: "שברת שילמת"גם אם לא התכוון לכך בתוצאות יישא, רם נזקגש אדם

 

 , יהיה ביום שלישי וביום רביעי. : ראש חודש אדר א'שבת מברכים 

 חלקים. 16דקות ו  7, 15.00המולד יהיה ביום שלישי, בשעה 

 אין אומרים אב הרחמים.

 )לוח א"י הרב טוקצינסקי(
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 שנת השמיטהעל עיבור השנה ו

               . לוח השנה העבריב ב"שנת תשפיש זיקה ישירה ל לשתיים מהן, ת 'משפטים'רשמתוך מכלול המצוות בפ

ים תזרע את ארצך ושש שנ..כתוב: "כ איסור עיבוד האדמה בשנה השביעיתו : שמיטת הקרקעהראשונה המצווה

 .זכר ליציאת מצרים -חג הפסח  המצווה השנייה: .א("י-'י ,ג")כונטשתה" והשביעית תשמטנה  ואספת את תבואתה

כתוב: "את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר כ ,אביבה תבעונ חול באופן קבועחייב להחג 

                                                                                ו(.                                                   "ט, ג")כ, למועד חודש האביב" ויתךיצ

                                   .ימים 365 מספר עגול של המהווים יחד שנהחודשי ה 12 ור הארץ מקיף את השמש במהלךכד

ה החקלאית. במקביל את מחזור השנ - מכך את ארבע עונות השנה וכפועל יוצא לאנושות הקפה זו מעניקה

 סביב כדור הארץ, במהלך שלו ההקפות החודשיות 12משלים את הירח סביב השמש,  של כדור הארץ זולהקפה 

 בלוח הקבועים המועדיםמסיבה זו ירח. הימים משנת  11-ששנת שמש ארוכה ב כך נוצר מצב .בלבד ימים 354

                   של שנים, ארוכהה לאחר תקופ, וימים 11 גים כל שנה בנסו, שמבוסס רק על שנת הירח, סלמיהמו השנה

   .ההשנ כל עונות בין באופן מצטבר הם מדלגים

 החל בט"ו  שפסח כך לשנת שמש ירחהלסגור את פער הימים בין שנת  כיצד ניתן הסברבמקרא אין שום רמז או 

החודשים בין  שלבמשלוח העברי הקיים במנגנון ל זקוקיםלשם כך אנו ב. אביבעונת ה יתקיים תמיד בחודש ניסן

 . המושפעות ממחזור החמה לבין עונות השנה מחזור הלבנההכרוכים ב

 'בית שני'ימי ב. 'בית ראשון'בימי  המועדים נקבעו  כיצד התנהל לוח השנה העברי ובאיזו דרך עודתיאין בידנו 

 ת 'עיבור השנה'נוסחאת  " הנהיגוסנהדרין"ה לאחר מכןו הלוח העברי את סדר "כנסת הגדולהקבעו חכמי "

שנים  7ל  הוסיפו ,שנים 19חזור של הלך מבמ בקצרה על עיבור השנה: .עונות השנהלבין  החודשים המתאמת בין

                                                 סדר עיבור השנים בכל מחזור:. חודשים 13 נותב שנים להיות והפכ הןו אחד, חודש מתוכןש

 נזכיר שביום הרביעי '.א-א' באדר ביום רביעי הקרוב יחול. יהיו שנים מעוברות 19,17,14,11,8,6,3 - השנים ה

 6 -ה היא השנה –תשפ'ב )ה( שנת  ד("י-'א )בראשיתולימים ושנים"   לאותות ולמועדים "והיו ,נבראו השמש והירח

 מאז הבריאה. 825 -מבריאת העולם( וכן שנת השמיטה ה  305ה  מחזורהוהוא השנים ) 19 של במחזור

 בשנה מעוברת .ניסןעל פי המקרא בחודש חודשי השנה המתחיל  במניין )השנים עשר( האחרון חודש אדר הוא

הוא המקורי ולכן פורים חל בו.                      , הצמוד לניסןאדר ב' ,אדר א' -החודש הנוסף הוא דווקא הראשון 

בחודש  על מנת שלא להכביד על עם ישראל וזאת השנה בשביעית": "אין מעברין את למדנו (ב"י) במסכת סנהדרין

את מקרים חריגים היו מעברין ב .בצורת אם היתה את השנה עיברו לא , מסיבה זוהאדמה ו אסורה עבודתבנוסף 

עולי  סיבה נוספת היתה להקל על .כך שתמשיך להיות מותאמת לעונות השנה ,מטעמים חקלאיים שנת שמיטה

 בדרכם לחגוג את הפסח בארץ הקודש. נושא מוכר בימינו(טפונות )ישגשמים ובשל הרגל מבבל שלא ייתקעו 

 העבריהלוח  למרות שבתקופה בה קידשו את החודשים על פי הראייה, נמנעו מלעבר את שנות השמיטה, משנחתם

הצורך בלוח קבוע ששומר מעוברות. בשנים  גם נקבעו מראששמיטה השנות  - (לספירה 359) בתקופת הלל השני

לאחר כמעט אלפיים שנה, . ה חזק מכל שיקול אחרהילמרות כל התהפוכות בין כל הגלויות,  על אחדות העם

  .'ראה את הנולד'שהלל השני בדיעבד  מסתבר

ה להציל את 'סדר הפסח' בג"ץ עתירה שביקשהוגשה ל ( 2020 דש אדר תש'פ )מרסבחו", קורונה"בתחילת מגפת ה

                                                                                        .חודש ניסן ו שלדחייתוממילא  ל ידי הכרזת אותה שנה כ'שנה מעוברת',"הקורונה" ע סגר של ומנחת זרוע

 ."שרק לה ניתנה הסמכות לכך בג"ץ לא ישיג את גבולה של הסנהדרין"בנימוק: בג"ץ דחה בקשה זו 

                                                                                                        קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                  
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 "חסד של אמת"

המת". כך נפרדנו בזה אחר זה מחבר -בשבועות האחרונים, נדרשנו פעם אחר פעם, לקיים את מצוות "לוויית

כך יקרים לליבנו. פעם אחר פעם התעטפנו באבל.                -ואבא: "עוד זה מדבר וזה בא..", שהיו כל –וחברה, בת 

 ל פרידה כזו, מטלטלת את כולה.קהילה קטנה, שכ

 
'חברה קדישא' שלנו. עוד בטרם נודעה לנו    -פעם אחר פעם יצא לי לראות, את אלה, שחסדם הוא הוא, 'של אמת'

הבשורה העצובה, הם כבר העמידו את האוהל, ושמו במרכזו, את הפטרייה המחממת, דאגו לכיסאות, למניין 

 אפילו לעזוב את העולם, מכובד אצלנו.. ולסטנדר. פעם ועוד פעם נפשי הומייה.

 משמיים תבורכו. תודה לכם, הרב ארי, וכל חברי 'חברה קדישא', העוסקים במלאכת החסד והאמת.

 עמוס ברט

 

 

 חודש אדר 
 

 "אלה אזכרה"..

 ה(יום פטירתה של חברתנו רבקה לוי ז"ל                                               )תשס" - )ב'( אדרבג' 

 )תשע"ה(                   פטירתו של חברנו מיכאל המל ז"ל                                  יום  -ד' באדר

 )תשס"ח(        יום פטירתו של חברנו ברוך ניר ז"ל                                                  -אדר בה' 

 רי ז"ל                                               )תשמ"ב(יום פטירתו של חברנו יעקב דרו - )ב'( אדרבה' 

 יום פטירתו של חברנו יהודה ברט ז"ל                                               )תשס"ד(       - אדרבט' 

 )תשע"ה(                   פטירתה של חברתנו מרים זהבי ז"ל                            יום  –י"ב באדר 

 )תשס"ח(       יום פטירתה של בתנו קרן לוי ז"ל                                                    -אדר בי"ד 

 )תש"ע(      תית כהן ז"ל                                            ייום פטירתה של חברתנו ג - אדרבי"ז 

 "ג(נ)תש                            יק קסלר ז"ל                 יום פטירתו של בננו שמול - )ב'( אדרבכ' 

 )תש"ע(       יחיאל רבלין ז"ל                                   -יום פטירתו של בננו אסף - אדרבכ"א 

 )תשע"ב(      אביו של דני יום טוב           -יום פטירתו של אברהם יום טוב ז"ל  - אדרבכ"ד 

 )תשפ"א(     לפטירתה של חברתנו חיה נהיר ז"ל                                יום השנה -דרכ"ד בא

 ()תשע"ו             פטירתה של חברתנו מרים בן צבי ז"ל                        יום  – )ב'( באדר כ"ו

 )תשמ"ט(      אמא של ריבה זהר             -יום פטירתה של רחל אלפרשטיין ז"ל - אדרבכ"ז 

 )תשע"ו(                פטירתו של חברנו דוד ג'קסון ז"ל                                    יום -כ"ז באדר

 )תשע"ט(                   פטירתה של חברתנו אסתר )אתו( לוין ז"ל                יום  –כ"ח באדר 
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 משפטיםת פרש –פ"ש עם שיר 

 נעשה ונשמע בארץ ישראל

סיני, במהלכו מוקרא לאזני כל "ספר -לקראת סוף פרשת משפטים מתואר טקס כריתת הברית החותם את מעמד הר

 "נעשה ונשמע". -הברית", והעם מכריז את ההכרזה הנצחית והעוצמתית 

כבר התנאים נחלקו באשר לתוכנו של אותו "ספר ברית", ואף להכרזת ה"נעשה ונשמע" הכה פשוטה לכאורה ניתנו 

הקושרת בין חלקיו השונים לאור דברי הפרשנים  להציע הבנה חדשה בפסוק זההסברים רבים ומגוונים. ברצוננו 

ים מפרשני הפשט בזמננו, נראה שיש לחפש את לאורך הדורות. לאור פרושו של התנא הגדול ר' ישמעאל, ובעקבותיו רב

ה שהדברים הצהרת אלו, הפותחות ומסיימות בובחוקתי. פרש-בפרשות בהר ,תוכנו של ספר הברית בסוף ספר ויקרא

שהתורה הניתנת בתוכנן. מסתבר  ן, הן בלשונן והמתן תורהנאמרו "בהר סיני", מציגות לכל אורכן קשר הדוק למעמד 

 - העומדים במוקד פרשות אלו, מציגים מעין תקציר של כל התורה ,השמיטה והיובל לארץ ישראל.במדבר תלויה ביחס 

ם, חותמת את ברית סיני בהדגשת קדושת הארץ, קשימטרותיה וערכיה. פרשת בחוקתי, על הבטחותיה ועונשיה ה

 צוות.היא תכליתם של קבלת התורה וקיום המ מדינה עצמאית ובריאה בארץ ישראל ובקביעה שהקמת

עשייה", בהכרזת "נעשה ונשמע", כמתייחסת לעבודה, למאמצים ולכוחות "לאור הבנה זו ניתן להסביר את משמעות ה

חדשה לתורה ויתגלו רבדים  משמעותשהיא  שמיעההכרוכים בבניין והפרחת הארץ. מתוך עשייה ארצית זו, תצמח 

 בעל ה"שפת אמת" את האמירה "נעשה ונשמע":. ברוח דומה מפרש ר' יהודה ליב, עד כהשהיו נסתרים מאיתנו 

"וכתיב עושי דברו לשמוע בקול דברו. כי ע"י שהאמינו בו יתברך וקיבלו לעשות כל דברי ה' אף מה שאין משיגים. 

לכן זכו אח"כ להשיג המשפטים והטעמים... וע"י היגיעה בחושך שהוא עבודת ימי המעשה זוכים בשבת להשגת 

  מה שאדם מבין בשכלו ומשיג שורש הדברים לאמיתותן."הדעת שהוא נקרא מנוחה, 

באשר לדרכם ויעודם של מאמיני הנעשה ונשמע, המתגלה  הרא"יה קוק אנו מוצאים רובד נוסףבתורת התחיה של 

דווקא לעת שובנו לארץ מולדתנו, לנופיה ולטבעה. מתוך אמון עצום בטבע האדם, כאשר הוא מחובר לשורשיו 

-הראי"ה להקשיב לקול הפנימי ולהתבונן בחוכמה העמוקה הגלומה דווקא במעשים הטבעיים והיוםומקורותיו, קורא 

 :יומיים שלנו

חן של ישראל מאז ומעולם. מפני שאנו חשים בקרבנו שבמעמקי הטבע של כל וקדמת נעשה לנשמע זהו כה"

. הדבורה בונה את תאי מודכל דבר החקוק בטבע אינו צריך לשמיעה וללמהותנו, כל קדושת היהדות צפונה... 

כוורתה בדיוק המספרי היותר שלם, בלי שמיעה של שעורים בהנדסה, מפני שכך חקוק בטבעה... ועתה אחים 

כולכם צעירים וזקנים, בתעופה אמיצה נשוב לאותו הטוהר הנשגב שלנו. ונאמנים לעצם טבע נשמתנו, נעמוד כולנו 

 )מתוך מאמרי הראי"ה לשבועות(. "סוד של הטוהר והאמון העצמילבצר את שבות שבותנו בארץ חיינו, על פי הי

, נר דודמתוך הספר 'מלים כפרחים' של ישראל לב, אביהם של צ'פי ושעיה, הבאנו השבוע את הבית הראשון בשיר 

 התורה:גוף אדמה וה הקושר גם הוא בין נוף

מֹו ַהּלּוחֹות ִמִסיַני ַבַמֲחֶזה,  כְּ

גֹות ָהָהר ִמֶזה  ּוִמֶזה, ִפסְּ

לֹוא ִזיָון ֶטֶרם הֹוִפיעּו ִבמְּ  בְּ

ִסיָון, יֹות ַהבֶֹּקר בְּ  ִבהְּ

ָעה, ַחב ַהִבקְּ ֶמרְּ דֹות ַהֶשֶלף בְּ  ּושְּ

ִגָּלה ַעִתיָקה. ָלף ִממְּ  ִכיִריעֹות קְּ

 ליאב וסלעית לזרא
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 דליה כוכבי ז"ל - הספד שנשאה דקלה לאמה

 אמא יקרה ואהובה,

 לפני שנה וחצי בסך הכל נפרדנו מאבא והנה כל כך מהר הגיע הרגע להיפרד ממך.

אני יודעת שמרגע הפרידה מאבא, התגעגעת אליו ללא הפסקה. אמרת את זה המון. הבוקר אריאלה סיפרה לי 

 ששקעת לגמרי, דיברת עליו. אולי כבר התכוננת לפגישה המחודשת שלכם?שבאמבולנס אחרי התאונה, רגע לפני 

השנים האחרונות שלך היו קשות. ואת לרגע לא השלמת עם הנסיגה הזאת. לא רצית לאבד את העצמאות שלך. 

 כל רגע כזה היה בשבילך קשה מנשוא.

לקו הסיום. העיקר לא להישאר אנחנו מאמינים שאם היית במודעות כלשהי מאז התאונה, בטח ייחלת שזה יגיע 

 תלויה בסביבה, בעולם שלא באמת מפענח מה את מרגישה וחושבת.

שנה היית  50-שנה. פגשת את אבא והקמתם יחד את המשפחה שלנו. לאורך כ 60-את הגעת לקבוץ לפני למעלה מ

רמה את עניני  המטפלת הראשית של אבא. דאגת לו בכל רגע נתון. שיהיה לו טוב, שירגיש טוב. ניהלת ביד

הבריאות שלו, מול כל מערכת הבריאות בקבוץ ובכלל. כשאיבדת את אבא, איבדת גם הרבה מהיכולות האלה. 

 בבת אחת התרוקנו חייך מחלק גדול מהמשמעות הקודמת שלהם.

לאורך השנים, במקביל לטיפול באבא, גידלת אותנו. אמנם לא היית בנאדם של מחוות גדולות ודרמטיות, היית 

י, בכל פעם שאחת מהן יאד מופנמת מולנו, הילדים. אבל בכל זאת, היית אמא חמה ואוהבת. כשכבר נולדו בנותמ

חלתה, מיד הייתי מודיעה לך, בידיעה שאת תחלקי איתי את כובד הדאגה. דיברנו בינינו לא פעם על איך בנוגע 

דים היית הסבתא הכי דאגנית בעולם. נוקות הקבוץ היית הכי אלופה, הצלת חיים לא פעם. אבל בנוגע לנכילת

את חייבת להגיע  -נוקות היית פותרת לבד, לגבי הנכדים והנכדות זה היה תמידילגבי כל סיטואציה שבבית הת

 ן גידול הילדים, ורק אנחנו קיבלנו אמא בתפקיד סבתא דאגנית.ילרופא! כל בנות הקבוץ פנו לעצתך בעני

והנינות שזכית להם, אוהבים אותך מאד. תמיד רצו לבקר, לבלות בסעד, כל הנכדים והנכדות שלך, וגם הנינים 

חושבות שכל ילד בעולם צריך לפחות סבתא אחת  ילקבל מתנות מהחנות הכי שווה בעולם, הכלבו של סעד. בנותי

-בקבוץ. הבית שלך היה בשבילן תמיד מקום של כיף ובילוי. תמיד ידעת לקרב אותן ולתת להן להרגיש שהן הכי

מה? באת  -כרון בגד, בכל פעם שנכנסתי לבקר, השאלה הראשונה היתהיכי. אפילו בתקופה האחרונה, כשהזה

 לבד?

נוקות המיתולוגית של הקבוץ. התפקיד ליווה אותך שנים, וגם כשכבר הפכת ילאורך השנים הפכת למטפלת הת

היתה הדרגתית. אחרי שלאורך לפנסיונרית, המשכת לקבל טלפונים ולהשיא עצות בתחום. הפרידה מהתפקיד 

עדות הקבוץ, בסוף תקופת עבודתך עסקת ממש בתפקיד והשנים עסקת בקבוץ בתחומים שבין אדם לחברו בו

 בתחום הפרט, תמיד היית קשובה לכל מי שהצטרך את עזרתך. 

רגע. אני  בערוב ימיך עבדת בארכיון. שם, יחד עם נורית חברתך, נברת בהיסטוריה של הקבוץ, וממש נהנית מכל

זוכרת איך כשאבא היה זקוק לך, נקרעת בין הרצון להיות איתו ולתמוך בו, לבין הרצון שלך להמשיך ולהועיל 

ולתרום בארכיון. כבר לפני שנים היתה לך אהבה גדולה להיסטוריה. במשך כמה שנים למדת היסטוריה 

 ולהכין את המטלות. היום אני מבינה בבוקר כדי ללמוד  5באוניברסיטה הפתוחה. אני זוכרת אותך משכימה ב

שגם נתת לי דוגמה אישית לגבי החשיבות של השכלה ובחירת תחומי עניין. בטוחה שגם זה הוביל אותי כשלמדתי 

 בבוקר... לצערי גם את זה ירשתי ממך. 5בעצמי. ולגבי ההשכמה ב
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 אמא, עכשיו הגיע רגע הפרידה.

חים שלך שדאגו לך כל כך וכל מי שהיה יכול, במסגרת מגבלות הילדים, הנכדים, הא -התכנסנו פה המשפחה

הקורונה. נמצאים פה גם החברים והחברות שחיו איתך פה תמיד, מגרעין עלומים, השכנות הקרובות האוהבות, 

 כל החברים והחברות מהקבוץ, שהיו חברים קרובים במשך עשרות שנים.

רינה, המטפלת שליוותה אותך צמוד בתקופה האחרונה  צוות המרפאה הנפלא, -נמצאים גם המטפלים המסורים

וגם ניטו. ועוד רבים שעזרו ותמכו והיו אתך ואיתנו ברגעים של הנאה וגם של קושי. תודה רבה לכולכם. זה לא 

 מובן מאליו ואנחנו מלאי הערכה.

מה שהיית תמיד  אמא, אנחנו נישאר פה ונתגעגע לבית שלנו, נתגעגע לאהבה, נתגעגע לביטחון ולחיבוק. לכל

 בשבילנו. את הגעת לסוף המסע שלך ואנחנו פה כדי לומר לך בפעם האחרונה שלום. אוהבים אותך. נוחי בשלום.

 

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

 

 בשם הקיבוץ להספד שנשאה ברוריה גורן לדליה כוכבי ז"

 ושרה רוזמןנכתב ע"י חברותיה לגרעין "עלומים" מרגלית שריד 

 

 מה רב הקושי והצער. איננה.. –דליה היקרה, חברתנו, ידיתנו, שכנתנו 

חברּותנו רבת שנים. רבת מפגשים יומיומיים. את הילדים גידלנו ביחד, בבתי ילדים ובביה"ס בסעד וביבנה. 

 השכנות האמיצה נמשכה עד היום, בארוחות משותפות, בהחלפת דעות ורעיונות.

חכמה ודעתנית. בכל עניין ונושא הייתה לה תגובה. חלק מחבריה, כאן בסעד, מכירים אותה עוד  דליה, אשה

עקיבא, שבעקבותיה התגייסה לנח"ל. הייתה אתנו -תקווה, ואח"כ מחברותה הפעילה בבני-מתקופת ביה"ס בפתח

 בהיאחזות 'כרם אבשלום', משם עברנו לכאן, לסעד, מאז ועד היום, שנים רבות.

כורה לנו דליה כמטפלת תינוקות מיתולוגית. מסורה עד אין קץ, ואוהבת את הילדים והאימהות.                   בסעד, ז

היא כיהנה כמרכזת הגיל הרך, כסדרנית עבודה, כמרכזת צוות פרט. כשהגיעה לגיל הפנסיה, עברה לעבוד 

 לטפל בעמוס שחלה. בארכיון, עבודה שמאד נעמה לה וסקרנה אותה. היא פרשה מהארכיון, כדי

 תמיד בחכמה וביעילות. להם היא גילתה אכפתיות ומעורבות בשינויים החלים בחיינו והגיבה

 ישראל ומיקי, לכולם תנחומים. -למשפחה היקרה, אלי, רחל, דקלה, איה, ושני האחים

 "מן השמיים תנוחמו"
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 של חיים יקותיאל ז"ל לפטירתו ליום השלושים

 י מאד!יידיד יקר ואהוב על כולנו, על - חברי – חיים

איך להתחיל ולהכיל שאתה  , ולא יודעין, כולי מוצף ברגשות, היו דמעותעברו שלושים יום. עדיין קשה להאמ

 תנו.איננו א

 אתה.נאמר על נח שהיה איש צדיק ותמים היה בדורותיו, וכזה היית 

, נעים הליכות עם טוב לב אמיתי. איש של נתינה ללא גבול. אוהב עם נשמה שאי אפשר שלא להימשך צנועצדיק, 

 אליה. עם חיוך תמידי על אף כל הקשיים. גיבור אמיתי.

היינו שכנים הרבה שנים. גידלנו ילדים ביחד ולאחר שעברנו דירות למקומות שונים, השכנות נמשכה בלב ובנפש. 

ואני הרגשנו אצלכם כמו משפחה, אהבנו לבוא לפגוש את כל המשפחה המדהימה שלך, עם הלב הרחב עדנה 

 והחיבוק החם, ועם קשר שנמשך עד היום.

 הדאגה שלך לחייצ'ה, והמסירות, תמיד רגשו אותנו.

תך חיים ידידי, ראיתי אותך ברגעים הקשים, כשבנך אמיתי ז"ל נרצח, ועל דאגתך והמסירות שלך ללאה אחו

 שאנו מאד אוהבים, היית השראה לכולנו.

                      כמובן לא אשכח את הטיול של פעם בחיים להודו. עם מתיה, מורה הדרך שלנו, כשהסכמתם לצרף אותי. 

 כח.ש  יזו הייתה בשבילי חוויה שלא ת

 במה להתגאות בהם.אתה חסר לי מאד, גדלת ילדים שספגו ממך ומחייצ'ה את טוב הלב והנתינה, ויש לך 

 )ואני מצטט מהשיר שתמיד מרגש אותי בשומעי אותו(: ,אני מדמיין אותך מביט עלינו מלמעלה, ואומר לנו

 "אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות כי השמים גדולים והדמעות קטנות

 תעצמו את העיניים כל גשם ראשון

 י"יותחשבו על

----------- 

 נחשוב עליך תמיד. -חיים יקר

 מלאכים ותנוח בשלום על משכבךיהללוך 

 !אוהב אותך מאד

 

  כרמון )כרמונה( יוסף
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 הרב ארי/ משפטים לפרשת –מי יודע?  10

 שם נמצאת התשובה( לתורה, )בסוף כל תשובה יש הפניה לעליה

מלבד תשלום הנזק חייב האדם שמכה את חברו בתשלומים נוספים. מהם החיובים שמופיעים בפסוק  .1

א" ֹּא ְיַרפֵּ ן ְוַרפ ּתֵּ ְבּתֹו יִׁ  )ראשון( "?ַרק שִׁ

 )שני( שור או שה ומוכר אותו לאחר?מהו הקנס שקנסה התורה את הגונב  .2

 )שני, שלישי( מהו עונשו של גנב? .3

 )שלישי( את הגר? וללחוץ מדוע אסור לאונות .4

ְבָך אֹו ֲחמֹּרֹו מהי המצוה המוזכרת בפסוק " .5 יִׁ ְפַגע שֹור אֹּ י תִׁ יֶבּנּו לֹוכִׁ ב ְּתשִׁ  )רביעי( "?ּתֶֹּעה ָהשֵּ

 )חמישי( עות וסוכות?מהם השמות החקלאיים של שלושת הרגלים: פסח, שבו .6

 )חמישי( כיצד כותבת התורה את האיסור לבשל בשר בחלב? .7

 )שביעי( להים?-להר האבידי מי הפקיד משה את הנהגת העם כשעלה  .8

 מה משמעותם? – 40, 7, 3 –מספרים בפרשה  .9

)ראשון,  השנה השביעית מוזכרת בפרשה פעמיים. מהו ההקשר בכל פעם, ומהי השנה השביעית בכל נושא? .10

 .חמישי(

 )תשובות במהופך בתחתית העמוד(

 

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

 טוב להודות

 לפני כשלושה שבועות עברתי "תאונת דרכים" בדרכי חזרה מנתיבות לסעד.

פגע בי רכב הסעתי חברות מבוגרות לבדיקת "קורונה" ובכביש המוביל לסעד )אחרי תקומה לפני גשר הרכבת(,  

 בעוצמה רבה מאחור והתוצאות קשות.

מרגע הפגיעה בנו ועד לרגע זה, אני מוקפת באנשים שדואגים, מנחים, מטפלים ובעיקר עוטפים אותי במסירות 

 ואהבה.

 תודה רבה לכולכם!

 אריאלה כהן

 

תשובות:  1 . שבת )ביטול ימי עבודה( ור פואה.  2 . פי ארבעה משווי השה ופי חמישה משווי  השור.  3 . פי שניים ממה שגנב. 
4 " . ִׁם ְִׁצָרי ִׁיֶתם ְבֶאֶרץ מ ִׁים ֱהי ֵּר ִׁי ג כ  ." 5 . השבת אבידה.  6 . מועד חודש האביב, חג הקציר, חג האסיף.  7 " . ִׁי  ֵּל ְגד לֹּא ְתַבש

ִּׁמֹו ֵּב א ַבֲחל  ." 8 . אהרון וחור.  9 . שלוש רגלים;  – 3 ימי חג המצות, ביום השביעי ה' קורא למשה מן הענן – 7  ; 40 הימים  – 
והלילות שמשה שוהה בהר.  10 . עבד עברי יוצא לחופשי בשנה השביעית לתחילת עבודתו )לא קשור לשמיטה(.                      

שנת השמיטה בה חייבים להפקיר את כל היבול לאביונים.   
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 ריםחזו  ישינויים בנוהל המ

 לציבור החברים והתושבים שלום.

 חזור פלסטיק.י, שינה המשרד לענייני איכות הסביבה, את מדיניותו ביחס למ..(למניינם)מתחילת השנה החדשה 

 .התחול חובת הפקד נקבע כי על כל בקבוקי השתייה עד נפח של שני ליטרים, :ראשית

                                 ( סבון נוזלי או מאכלים כגון קטשופהוחלט כי על כל שאר הבקבוקים )לדוגמא בקבוקים המכילים  :שנית

 . רחזּויחובת מלא חלה 

ון צפוי עוד ריק .יהיה יותר איסוף סדיר של תחולתן ריות ולאחזּויעודן של המימבוטל  י ,מעתה ואילך :שלישית

 .לתן ולא עודהמחזורית על תחואחרון של 

  :המשתמע מכך

 . רית שום דבר שאינו חייב בפיקדוןּוחזי. אין להשליך למא

 יחד עם הבטריות.   , שאותם אפנה בעצמי""חייב בפיקדון: בוקים עליהם רשוםרית בקחזּויניתן להשליך למ .ב

ו         זו כפי שנהגנ למטרהבארגזים המיועדים  להמשיך לשים ,ואף רצוי ,ואריזות העשויים מזכוכית ניתן . בקבוקיםג
 עד כה.

 בקלות.                        ויישומו בתקווה שהשינויים יתקבלו

 אלי סימון

 

 
 לאמיר וחגית מקוריה ולכל המשפחה

 עלמא –ברכות להולדת הבת 

 שתזכו לשמחה ולאושר!

 לאלון רידר 

 מזל טוב לבר המצווה

 בוקי ואירית ברט ולכל המשפחה המורחבתלדורית וצביקה, 

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 מוועדת רכב

 ":רכבהסידור "להלן מספר עדכונים ב

 

הרכב החדש זול יותר . מקומות 7 "סיטרואן"לרכב מסוג  אוטומטי,מקומות  7 -"רודיוס"ה השבוע הוחלף רכב

 בתפעול ואנו מקווים שיעזור לאזן את ענף הרכב.

כל בלוי ל'ה ראהלאו חכמון ניתן לפנות לחגיב  ,במידה ויש שאלותצורת ההילוכים ויש לשים לב לכך. הרכב שונה ב

 ."צ'ימיגג"עדת רכב ומו שאולת זו רצינו להזכיר כי ניתן לבהזדמנו שאלה.

 ולאזן את הענף מבחינה תקציבית. לשפראנחנו חושבים על עוד מספר שינויים בתמהיל הרכבים כדי 

 כמובן מתודלקים בסיום הנסיעה. הרכבים לשימוש כולנו, ולכן אנו מבקשים לשמור על הרכבים נקיים ו

 , לא להעלות בעלי חיים לרכבים, ולזכור שהרכבים לא מיועדים להובלות.לעשן ברכביםלא  וכן:

 

 להלן טבלת המחירים המעודכנת:

 

 

מחיר שעה 
 בהזמנה מראש

מחיר שעה 
בהזמנה באותו 

 יום
מחיר 

 ק"מ חבר
י מ -מחיר ק"מ 
 שאינו חבר

מקומות  5רכב 
 1.45 1.35 ₪ 5.5 ₪ 11 אוטומטי

 1.45 1.35 ₪ 6.5 ₪ 13 מקומות ידני 7רכב 
מקומות  7רכב 

 1.60 1.50 ₪ 6.5 ₪ 13 אוטומטי
 

 

 נסיעה בטוחה,

 צוות רכב

 

 

 

 לרחל גינזברג, גאולה וליפא אהרוני ולכל המשפחה המורחבת

הילה לאה – נינההנכדה/ברכות להולדת   

להודיה ורוני גרוס בת  

 איחולים לשמחות ולנחת!

הניןלמלכה אש ולכל המשפחה ברכות להולדת   

ויהודית פרוצל לשמעוןבן לזיוה ומשה פרוצל,  נכד  

!איחולים לשמחות ולנחת  
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 מהנעשה במזכירות

 ודה נפגשנו עימה וסיכמנו יחד בשעה טובה לאחר בחירת הציבור בשרון כמנהלת קהילה ואג –מנהלת הקהילה 

בעי תחילת עבודתה שרון תעסוק באופן טבבשבט. את כניסתה לעבודה. שרון תחל בעבודתה בע"ה ביום שלישי ל' 

למערכות  ובתוכניות העבודה הקיימות הנוגעות ובקהילהבהכרת מערכות הפעילות ובעלי התפקידים באגודה 

קומת המשרדים במשרד מנהלת הקהילה. ותשב ב ,שלישי וחמישי שני, ראשון, :השונות. שרון תעבוד בסעד בימים

נשתדל לסייע לה במילוי  ,יוצא מהכלל . כולנו, ללאבשם כל הציבור נאחל לשרון הצלחה רבה בעבודתה בסעד

 התפקיד באופן המוצלח והטוב ביותר.

ן בית ילפני מספר שבועות התקבלה החלטה על הקמת צוות לעני–נציגי ציבור לצוות בית הכנסת עדות המזרח 

כל המעוניין להיות נציג יגים מהציבור שיהיו שותפים בצוות. אנו מבקשים שלושה נצ הכנסת לעדות המזרח.

.                            בערב 2/2/2022אדר א' בא'  ,מתבקש לפנות למור במשרד הקהילה עד ליום רביעי ,ציבור בצוות

במידה ויהיו יותר פונים משלושה נקיים בחירות בין הפונים והשלושה עם מירב הקולות ישמשו כנציגי הציבור 

 בצוות.

 ,                   הן בהנהלת הקהילה והן במזכירות ,לאחר השלמת תקציב הקהילה בדיונים -אסיפת תקציב קהילה

ם מלאים בקהילנט ובלוחות המודעות.                   פרטי.  31/1/2022 ה שבטבכ"ט  ,ביום שניאסיפת חברים נקיים 

 האסיפה תיערך כמובן בזום.

ם את המלצותיו והציגן בפני השלי ,הצוות לבחינת המבנה הארגוני והניהולי –אסיפת חברים מבנה ניהולי ארגוני 

המזכירות מבקשת לקיים אסיפת חברים להצגת המלצות הצוות  לאחר הצגת ההמלצות.המזכירות שקיימה דיון 

ולשמיעת משוב מהציבור. בימים הקרובים תועבר לציבור המצגת עם המלצות הצוות לעיון ולמידה לקראת 

           ביום ראשון בנוגע להצעה. האסיפה תתקיים אי"ה ויתואם מנגנון לקבלת הערות/הארות מהציבור  ,האסיפה

 צא בשבוע הבא.יפרסום מפורט י .בערב 6/2/2022ה אדר א' בה' 

 רבים, פרויקט שיפוץ מגרשי הספורט הסמוכים לאולם הספורט, יוצא לדרך. לאחר חבלי לידה –מגרשי הספורט 

ן יאך תודות למאמצי המועצה העני ,העיכובים נבעו משינוי מדיניות של אחד הגורמים המתקצבים את הפרויקט

הוסדר וניתן לצאת לדרך. כאן המקום להודות למועצה על פעילותה הרבה והברוכה לפרויקט חשוב זה לצד 

טח דבר שיגביל את התנועה פרויקטים רבים אחרים. לתשומת ליבכם בימים הקרובים יחלו עבודות הגידור בש

 באזור, מקווה כי הדברים יתקבלו בהבנה רבה.

ת השלד לקומה שניה מעל בשעה טובה החלו העבודות לשיפוץ חדר האוכל ובניי –ה לבנות יה בפנימיישיפוץ ובני

סאו פאולו  -" קרן היסוד"פרויקט זה מתאפשר תודות לתרומה כספית משמעותית באמצעות  חדר האוכל.

 ל עד להשלמת הפרויקט."המפיה עברו לבשל ולאכול במבנה בברזיל. לצורך ביצוע העבודות בנות הפנימי

 

 שבת שלום ובריאות טובה ואיתנה לכולם                                                                    

                                                                                                

 זבולון


