
  בשפ"ת ' באדר א'יבע"ה                                                                                                                                            

11/02/2022 

 3233גליון מס'      

 

 

 
                                         

                                      
 תצווהפרשת                                              

 
 

         
           

 

 
 

 

 
 
 

             

 

             

 

            
 

 

 

 

 הלה פורגס שיעור פרשת שבוע: 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת תצוה

 זמן תפילין /טלית 17:04 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 17:15 14:00מנחה            

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

 סוף זמן ק"ש 06:45 שחרית א'

  08:30  ת ב'שחרי
  

 17:15 מנחה וערבית 16:54 13:30, 12:30מנחה    

 שקיעה 17:30 לימוד הורים וילדים

 20:10 ערבית 18:00 צאת השבת

 

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

 

 .."ַהְתֵכֶלת ַהָזָהב ְוֶאת ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת ִלי ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו ְוָעׂשּו ִבְגֵדי"..

 ה'(  )שמות כ"ח

 (:)ח בבא בתראבבלי 

 לנזקקים ומתחלקת על ידי שני אנשים בשנים מהציבור קופה של צדקה נגבית שנו חכמים תנו רבנן

מינוי שיש בו שלטון  שררות שום שאין עושים סיבהמה נגבית בשנים על ידי שלושה אנשים. בשלשה

הנידונים  כדיני ממונות שצריכים לדון בכך ומתחלקת בשלשה ,פחות משנים ,על הצבור חוקי ותוקף

 יקבל וכמה יקבל..שהרי הגבאים קובעים מי , אנשיםבידי שלושה 

מניין לומדים  ?לימנא הני מי ,"אין עושין שררות על הצבור פחות משנים" ציטוט: החכם אמר מר

, "והם" -נאמר בלשון רבים " ַהָזָהב ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת" :הכתוב ר קראאמר רב נחמן אמזאת מהכתובים? 

  בשניים. (לפחות)משמע 

ריכוז כח הטעם לצורך בשני אנשים שיגבו מהציבור, נובע מהחשש ל לא עבדיש שררות הוא: ומחדדים

, אין צורך בשניים השמירה על הכסףנאמנות  אבל לעניין הימןהא הימוני מ בלבד, ושררה בידי אדם אחד

 שישגיחו זה על זה ומספיק גזבר אחד.
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 וירידת הדורות הנים הגדוליםוהכ

ה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת"בתחילת פרשתנו הקב"ה מצווה את משה:  ִחיָך ְוֶאת ְוַאתָּ ֵאל  ַאֲהֹרן אָּ יו ִאתֹו ִמתֹוְך ְבֵני ִיְשרָּ נָּ בָּ

ב ַוֲאִביהּוא "..  .." וכדי להסיר את הספק במי מדובר, ממשיך הכתוב:ִלי ְלַכֲהנֹו דָּ ר ְבֵני ַאֲהֹרןַאֲהֹרן נָּ מָּ ר ְוִאיתָּ זָּ  "ֶאְלעָּ

               אחיו הבכור דוברו ויד ימינו של משה בהנהגת עם ישראל במדבר, -הרון אש כאן מונח היסוד לרעיון .)כ"ח א'(

  הוא אבי הכוהנים הגדולים לאורך הדורות.

את ההפרדה הברורה בין 'מנהיגות'  מקבלים ,וך לעםלהפ במטרהבני ישראל שזה עתה השתחררו מעבדות לחרות 

בני רק שבה 'כהונה' ה לעומת משבט אפרים שמוצאועוזרו של משה  -יהושע  תדוגמכשיכולה להגיע מכל שבט, 

 .      בארץ הקודש במקדש -ובתקופה מאוחרת יותר שבט לוי ישמשו בקודש במשכן במדבר 

קרית בבעל פעור, פנחס בנו של ולאחר התה(  "כ-'כ)במדבר  לכהן גדול לאחר מות אביו אהרן אלעזר מתמנהבהמשך, 

ו אחריו ברית כהונת "והייתה לו ולזרעתישמר לצאצאיו לעד: קבל את ההבטחה שמשרת הכהן הגדול מ אלעזר

,              )יהושע כ"ד ל"ג(לאחר מות אביו בימי יהושע  נתמנה לכהן גדול ,פנחס שהאריך ימים )במדבר כ"ה י"ג(.עולם" 

 )שופטים כ' כ"ח(המשיך בכהונתו תקופה ארוכה בימי השופטים עד להופעתו האחרונה בסיפור "פילגש בגבעה" 

 מצאצאיו של איתמר, בנו הרביעי של אהרן ואחיו של אלעזר( )שהיה "לעלי הכהן" בימי שמואל, הכהונה עברה

ינה במשכן גבעון את 'צדוק' מי נוב על תושביה, שקטל את כהנ שאול המלך. אחימלך בן אחיטובהיה ממשיכו ו

.              ים גדולים לאורך 'בית ראשון'כוהנכשימשו  ,אלעזר זרעו של פנחס בןמשהיו  ,כוהני 'בית צדוק'לכוהן גדול. 

כך שעשה את המעשה הנכון בזמן הנכון  כשכר על עולם" שניתנה לפנחס ל"כהונת כך חזרה והתקיימה ההבטחה

 ועצר את המגפה. 

ימי ב. לאחר גלות בבל, והוא הוגלה לבבל לפנה"ס( 586יהוצדק היה הכהן הגדול האחרון, בזמן חורבן בית ראשון )

 נכד נינו שלשהיה ' ע  דּו, נתמנה יהושע בנו של יהוצדק לכהן גדול )מבית צדוק( בבית המקדש השני. 'י  'שיבת ציון'

   .(א"י-ב"י)בספר נחמיה  -הגדול האחרון שמוזכר בתנ"ך הכהן  הוא ,יהושע

ועד המשכן במדבר יום הקמת מכוהנים גדולים  18כ כיהנו  (,א"מ –ט "כ ,)ה'' אספר דברי הימים הפרשנים ל על פי

 ניתן למצוא גםסימוכין לכך . , מאהרן ועד ליהוצדקלכל קדנציה ממוצע של יובל שנים – הראשוןבית החורבן ל

 .(םהעוסק באישים מתקופת המקרא ועד לתקופת הגאוניספר ) עולם זוטא''סדר ב

     עמדו גם בראש הכנסת הגדולה.                                                                                                    'בית שניגדולים מבית צדוק המשיכו במשרתם ובימי ' כוהנים

דינית ותרבותית באזורנו שאימצה את תפנית מהתרחשה  לפנה"ס( 333כיבושי אלכסנדר מוקדון )בתקופת 

מלחמות אחים שחלקן נבעו מתשלום שוחד לאנטיוכוס הרביעי במטרה בתקופה זו, התנהלו  .ההלניסטיתהתרבות 

יהויריב  ממשפחת –העלה את מתתיהו מרד החשמונאים  כדוגמת יאסון ומנלאוס(.משרת הכהן הגדול )ב לזכות

                                                                                                       .)לא לאורך זמן( ליורשיוכפול: "נשיא וכהן גדול", שעבר שמעון בנו התהלך עם תואר למשרת הכהונה הגדולה  ו

הן            כמלך יהודה ו הן לפנה"ס(, שימש בו זמנית 103-104משושלת החשמונאים ) אריסטובולוס הראשוןיהודה 

הוא אחריו  אף שימש דר ינאינאלכס -אריסטובלוס אחיו של  ה הכהונה.לשמה נועדחטא למטרה ככהן גדול ובכך 

 -דאג למנות כוהניםלא הוסיף כבוד לכהונה. לאחר נפילת כוהני בית חשמונאי על ידי הורדוס, הוא ו ,כמלך וכהן

                            בלבד.  יםכיפורהתפקידם הצטמצם ליום ו כוהנים גדולים 7של הורדוס הוחלפו  בימיו עושי דברו.

בן שמואל )כמה סמלי שמו הפרטי..( מּונה ע"י הקנאים 'לכהן גדול' לאחר שזכה  פנחס בתקופת המרד הגדול,

 בור ועם הארץ  עני, היה איכר אחרון הכוהנים הגדולים שנה, 830 שושלת בת בתוםוכך,  .ה שנערכה לשם כךבהגרל
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-)יוסף בן מתתיהו ונסחב מהשדה לתפקיד בעל כורחו. לא הבין דבר במלאכת הכהונה, לא השתייך לשבט לויש

                     .(ח'-" ספר ד', פרק ג' ז'מלחמת היהודים"

של הכוהנים  המוערך מספרם ,יוסף בין מתתיהו ו"סדר עולם זוטא" )יומא(,תלמוד ירושלמי  על פי מדרשי חז"ל,

                                          .ם לשמונים וחמישהשמוניבין  נע שנה(, 420 במשך )שעמד בית שני ימי הגדולים בתקופת

  -מזו של ימי 'בית ראשון'  עשיריתכוצעת בימי 'בית שני' היתה בחישוב פשוט נגיע לתוצאה שקדנציית כהונה ממ

 עובדה המצביעה באופן מובהק על "ירידת הדורות".

  קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                                          

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

 על חברי אלכס הס ז"ל שהלך לעולמו השבוע  

א. אלכס היה אחד מחברי גרעין ז' מירושלים, שהיו חבורה מרכזית בגרעין, חניכים של נתן קויפמן ז"ל בבני עקיב

אחוזים מחבריו  10בשנים הראשונות של הנח"ל, היה הסכם בין תנועות הנוער וצה"ל, שעל פיו הפריש כל גרעין 

אחוזים שוחררו לחל"ת, על מנת להדריך כקומונרים בתנועת הנוער, אחרי טירונות בת  10-ו –לקורס מ"כים 

 שלושה חודשים.

 
יצאנו לטירונות ָשהינו כחודש בסעד, ועסקנו בכל עבודה אלכס היה אחד משבעת הקומונרים של הגרעין. לפני ש

בשדה. אלכס עבד בנטיעת הכרם הראשון, סמוך לכביש. קבוצת פועלים, עולים חדשים, עסקה באותו זמן במילוי 

המהמורות בכביש. אחד מהם ירד לשרידי סעד תחתית, לא שם לב לשילוט: "מוקשים זהירות",  חצה את תלתלי 

ך על מוקש. החבר'ה שעבדו בנטיעת הכרם שמעו את קול הפיצוץ, ומיהרו למקום. אלכס הגיע הגדר הנמוכה ודר

בין הראשונים. חצה את הגדר, ניגש אל הפצוע שכף רגלו נקטעה, חבש את הפצוע שדמם )בגופייתו(, וגרר אותו 

את חייו של החוצה מהאזור הממוקש. כאשר הגיעו החובשים של מד"א שהוזעקו למקום, אמרו שאלכס הציל 

 הפצוע, בתושייתו ובזריזותו.

 
אלכס הדריך בסניף בני עקיבא בתל אביב, דומני עם חיים דרוקמן, שייבדל לחיים ארוכים. בסוף תקופת 

הקומונה, חזר אלכס לסעד, עם אלישבע, שתיבדל לחיים ארוכים. זוכר אני את השכנּות הקרובה עמהם, בצריפי 

 ים על תילם."עמידר", ששניים מהם עדיין עומד

 
אני נזכר בנשפי הפורים העליזים בסעד של "הימים ההם" בהם הרשינו לעצמנו לחרוג מן הנימוס. אלכס שהיה  

)בין היתר( גם בעל חוש דרמטי סחף את כולנו בחוש ההומור העוקצני שלו והשאיר עלינו רושם זמן רב לאחר 

 שהסתיים הנשף.. 

 
לאחר שנים מספר חזרו אלכס ואלישבע לירושלים. אלכס התמחה כפסיכולוג, ושימש בתפקיד זה תקופה ארוכה 

בחיל האוויר, ולאחר מכן במשטרה. הקשר עם החברים בסעד נמשך לאורך ימים בביקורים מעת לעת. לפני 

ינו זכרונות מן הימים כשלוש שנים, באו אלכס ואלישבע לביקור בסעד. ישבנו מספר חברים שעה ארוכה והעל

 הראשונים. לאחר מכן שוחחנו מדי פעם טלפונית, אבל לא הזדמן לנו מפגש. 

 
 תנחומינו מקרב לב לאלישבע ולצאצאים. יהי זכרו ברוך.

 

 חנן גולן                                                      
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 תצווהת פרש –פ"ש עם שיר 

 מבצע מלביש

אמנם אנו עדיין בחודש אדר הראשון, אך צליליו של חג הפורים כבר מזמזמים באוזנינו ומשרים את רוחם על 

הימים החורפיים. בדומה לחג הפורים גם פרשת תצווה עוסקת רבות בבגדים ולבושים, בהם מתעטרים 

נו ניתנו הסברים ופרשנויות רבות בפרשתהעובדים במקדש. לבגדים המיוחדים המוזכרים  ו"מתחפשים" הכהנים

 ו"הולבשו" משמעויות מגוונות, המאפשרות להפנות מבט לבגדים שאנו עצמנו לובשים בשגרה ובאירועים מיוחדים.

בחושן המשפט.  הן על כתפיו, כחלק מהאפוד, והן על חזהו, -בלבוש הכהן הגדול אבנים טובות משולבות שלל 

 אבנים אלו מיועדות, כמאמר הפסוקים, לסמל את העם כולו, על שבטיו השונים.

ְמתָּ ֶאת ל-ְושַׂ אֵּ י ִיְשרָּ ֹרן ִלְבנֵּ י ִזכָּ ְבנֵּ ֹפד, אַׂ אֵּ ל ִכְתֹפת הָּ ִנים עַׂ ֲאבָּ י הָּ  )כח, יב'( ;ְשתֵּ

ֲהֹרן ֶאת א אַׂ שָּ י-ְונָּ ט,-ְשמֹות ְבנֵּ ִמְשפָּ ל ְבֹחֶשן הַׂ אֵּ ל ִיְשרָּ ֹקֶדש )כח, כט'(-ְבֹבאֹו ֶאל ִלבֹו-עַׂ  הַׂ

הכהן הגדול נדרש לשאת את זיכרונם של בני ישראל בצורת אבנים יקרות, נדירות וצבעוניות הן על כתפיו והן כנגד 

ליבו. חנן פורת ז"ל שם לב לדמיון המעניין שקיים בין מדיהם של חיילי צה"ל ובין בגדי הכהן הגדול, המכונים גם 

, והאבנים על ת/לאותות ולסמלי היחידות המצביעים על שייכות החייל מקבילות. האבנים על החזה ""מדיםהם 

 על גודל האחריות. ובלשונו של חנן: ותלדרגות הכתף המצביע ,כמובן מקבילות,הכתפיים 

על "'דרגותיו' של אהרון המונחות על כתפיו מעידות על אחריותו לשאת את כובד משאם של בני ישראל 

ה -יהכתפיים הלכה למעשה, ואילו 'דרגות' חושן המשפט שעל ליבו מבטאות את חובתו ללוות את כל שבטי 

 (.באהבה בכל הליכתו בקודש" )מעט מן האור שמות

, בכל משימה ציבורית ושליחות חברתית להן נרתם האדם, האהבה והאחריות ראויות להן שישמשו יחד בקודש

פֹוד" )כח, כח'(.-תוך הקפדה על השילוב והאיזון ביניהן. זה אולי פישרו של הציווי התמוה "לֹא אֵּ ל הָּ עַׂ ֹחֶשן, מֵּ ח הַׂ  ִיזַׂ

נדמה , אבל )או משירות לאומי נטול מדים( חלקנו בכלל עוד לא התגייסנו ורובנו כבר מזמן השתחררנו מצה"ל

נו מבטא את טעמנו ואופיינו הייחודי ומתאים לנטיות ליבנו, אך גם מלבוששעיקרון זה נכון לכולנו. חלק ניכר 

נו הציבורי וערכינו באים לידי ביטוי בבחירת הבגדים וצורתם. נדמה שהשמירה על מעמדהמחויבות החברתית, 

נו, הן בבחירת הבגדים פרשתלים ללמוד מפסוקי שאנו יכו לקח חשוב היאעקרונות אלו האיזון הנכון והבריא בין 

  . תחומי החיים שארבבוקר והן ב

שולמית חוה הלוי היא משוררת החוקרת מסורות של צאצאי האנוסים, ושיריה מכילים, בין היתר, את המתח בין 

 :נשף המסכותהלבוש החיצוני והמהות הפנימית. מתוך ספרה 'פרחי הערפד', בחרנו בקטע מן השיר 

... 

ֶנֶפש ְטרֹון הַׂ אַׂ ּגּוף הּוא תֵּ  הַׂ

ה יו ֲאִחיזָּ דָּ ּה ִבְלעָּ ין לָּ  ֶשאֵּ

ין דֵּ א הָּ ְלמָּ  ְבעָּ

ּה ְלבּושָּ  ְוהּוא מַׂ

ֶליהָּ  א כֵּ  ְוהּוא נֹושֵּ

ִדים ש ְבגָּ  ְוהּוא לֹובֵּ

ְצמֹו. ן בֹוש הּוא ְבעַׂ  ֶשכֵּ

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

שאלה: השבוע נכנס חודש אדר א'. אנחנו נמצאים באמצעה של שנה מעוברת. האם ראוי ונכון לעבר ולהוסיף עוד 

לשנה חודש לשנת השמיטה? הרי זו שנה שמאתגרת מאוד את החקלאיים ועובדי האדמה, מדוע להוסיף עוד חודש 

 קא בשנת שמיטה?ודו

אכן בימי קדם הכלל הפשוט היה שאין מעברים את שנת השמיטה. בתלמוד הבבלי מובאת ברייתא  תשובה:

 (:סנהדרין דף יב עמוד אשאוסרת על בית הדין להוסיף חודש נוסף בשנה השביעית )

 ...תנו רבנן: אין מעברין את השנה לא בשביעית, ולא במוצאי שביעית

 .שמאריכין עליהן איסור עבודת קרקעלפי רש"י שם מסביר את טעם האיסור: 

דברי הברייתא ופירושו של רש"י )אם כי לרמב"ם נימוק אחר לדין זה. ראו הלכות קידוש החודש פרק ד, טו( 

 מחזקים את התמיהה על העובדה ששנת תשפ"ב היא שנת שמיטה וגם שנה מעוברת.

ורייתא אלא תקנת חכמים אינה דין דאכדי להסביר מציאות זו יש לומר שההגבלה שלא לעבר את שנת השמיטה 

ישנם מצבים בהם חכמים לא גזרו, וניתן לעבר את השנה השביעית. מלימוד מסכת סנהדרין עולה  בלבד. לכן

שישנן כמה סיבות שמצדיקות ואפילו מחייבות לעבר את השנה. הסיבה החשובה ביותר היא לגרום לכך שחג 

מהפסח יהיה באביב, כלשונה של התורה: " ִשיתָׁ ֶפַסח ַלה' א  שָׁ ִביב ְועָׁ אָׁ ביעת טז, א(. ק דברים)" ֹלֶהיָך-ֹור ֶאת ֹחֶדש הָׁ

 11התורה שחג הפסח יחול באביב מחייבת את חכמים לעבר את השנה כל כמה שנים, בגלל הפער המובנה של 

לא מהותיות. ימים בין שנת חמה לשנת ירח. ישנן סיבות נוספות לעיבור השנה, אלא שסיבות אלו הן פרקטיות ו

שהדרכים משובשות  למשל, אם הגשרים קרסו מפאת גשמי החורף ואנשי הגולה אינם יכולים לעלות לרגל או

. הרמב"ם מחלק מדעתו בין הסיבות השונות לקידוש עבור העולים הרגל מחמת הגשמים וההליכה בהם מורכבת

 (:הלכות קידוש החודש פרק ד הלכה טז) החודש והיכולת לעבר את השמיטה

רו בהם מפני צורך הדרכים ב   ע  בשביעית, שלא י  ... ה לי שזה שאמרו חכמים אין מעבריןראי

ר מפני התקופה או מפני האביב ב   ע  ת  והגשרים וכיוצא בהם, אבל אם היתה השנה ראויה לה  

 ופירות האילן מעברין לעולם בכל זמן.

ת מול נימוקים פרקטיים כמו מניעה לעלות הרמב"ם קובע שתקנת חכמים שלא לעבר את שנת השמיטה אכן עומד

  לרגל, אבל אינה עומדת מול דין תורה שמחייב לחגוג את חג הפסח באביב.

ח סיכום: לולא עיבור השנה היינו חוגגים את הפסח באמצע חודש מרץ, לפני בואו של האביב. החובה לחגוג את פס

 השמיטה. שנתאת השנה אפילו במחיר הוספת חודש ללעבר  מחייבתבאביב 

 הרב ארי

 

 הנינהלהולדת  מזל טוב לרבקה ידידיה

 נכדה לניצה ויוסי קנר )שלוחות(, בת למעיין ואילון

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 דת עדכונים מוועדת

 :עדכונים שוטפים

בשעה טובה הורכב הצוות שיעסוק בבחינת מענה הקבע למניין ע"מ. הצוות בע"ה יחל  – דות המזרחצוות מניין ע

 בעבודתו השבוע. הרכב הצוות הוא: 

 יניב )נציגת ו. דת(. -בעלי תפקידים: הרב ארי, זבולון )נציג המזכירות(, אלי שלוין )נציג ההנהלות( ושקמה כספי

 נציגי הציבור: שמחה בלס, יניב עקיבא ורננה יערי. 

 נציגי מניין ע"מ: אורן סולומון, חופני דנין, רביב עמר ואסף גרשי. 

 
  הבאים: מתנדבים לתפקידים ועדת דת מחפשת – דרושים

 .גבאי למניין שני בשבת .1

 כיוון האור והמזגנים בבית הכנסת בערבי חג ושבת.  .2

 אנשים המעוניינים לסייע ולקחת על עצמם תפקידים אלו )או אחד מהם כמובן(, מוזמנים לפנות אל שקמה. 

 
 לתיתישמיטה קה

יות לחיבור ומפגש בין אחת המטרות של הפעילויות השונות במסגרת השמיטה הקהילתית היא ליצור הזדמנו

חברי הקהילה ולכן אנו רואים חשיבות רבה בקיום הפעילויות השונות פנים אל פנים. לצערנו, נאלצנו להתאים 

על התפלת  , אותו הקדשנו לקיימות, קיימנו ערב זומישבטאת עצמנו למצב ועברנו לתכנים מסוג שונה. בחודש 

אמוני. תודה רבה לכל מי שנכח! בנוסף, חילקנו בתיבות הדואר -מים, הן מההיבט המקצועי והן מההיבט הדתי

דפים לילדים עם מדרש קצר שעסק בתפקיד שלנו בשמירה על העולם שקיבלנו ועם חידות לכבוד חודש שבט וחג 

 האילנות. 

 
 ומשנכנס אדר )א(: 

, 20:30בשעה במהלך אדר א  שני בימי. השיעורים יתקיימו שיעורים על 'תחפושות'סדרת בחודש אדר א נקיים 

 נכון לעכשיו בזום. פרסום נפרד מצורף!

 

  -זוכרים מהשמיטה הקודמת? הנה תזכורת  – 'פתשגןמבצע '

. מזמינים את !"הוא מזמין אותנו לפנות, יותר מתמיד, "איש אל רעהו ,פורים מתקרב, ודווקא בשנת השמיטה

להירשם לשבועיים של  ,ותיקות/ים וחדשות/ים, מבוגרים/ות וצעירים/ות, תושבות/ים וחברות/ים -כולם

ןמשפחה שתירשם ל" הפתעות, סקרנות, אהבה והרבה שמחה וגיבוש קהילתי. גֶׁ ֶׁ ְתש  ַּ " תקבל שם של משפחה פ 

ה'מתנות' דורשות  .בימים שבין ר"ח אדר ב' לפורים, בעילום שם "אחרת מן הקיבוץ שאליה תשלח "מתנות קטנות

ח המנות של פורים יגלה את משלו !וממש לא הוצאות כספיות או הפקות ענק -רק תשומת לב, רצון ורוח טובה

 הסוד..

 

 (.17.2) 'אדר אבטז  ,מתבקשות/ים להירשם עד יום חמישי ,המעוניינות/ים

 דואר של ועדת דת או להירשם בטופס וירטואלי שיישלח בתחילת השבוע.ניתן להניח פתק עם שמכם בתיבת ה
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 :תהבהרות חשובו

ן * אין קשר בין פרויקט גֶׁ ֶׁ ְתש  ַּ  ובין יוזמות אחרות של  "משלוח מנות קהילתי", אם יהיו. פ 

ה להשתתף, מתבקש/ת להתמיד /אין חובה להשתתף, אך מי שבחר רשמה היא על בסיס התנדבותי בלבד!הה *

  ה.במשימ

* ה"שידוך" בין המשפחות יהיה בהגרלה, אך תוך התייחסות לקבוצות ותק וגיל בקיבוץ, כדי שנוכל להכיר 

 משפחות חדשות שאינן במעגל החברתי הקרוב אלינו.

 

 שמיטון: –תזכורת 

                  מזכירים שניתן להוסיף 'שמיטון' אחד או יותר לכל קנייה בכלבו. הכסף המתקבל מן השמיטונים מועבר

 לחסד אמתי. 

 

 שקמה בשם ועדת דת

 

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

 בית מדרש נשי

 במהלך ראשי החודשים שקדמו, נפגשנו ב'מועדון לחבר' לסדרת הרצאות שנשים מהקהילה העבירו.

 את הסובבות. ההרצאות היו מעשירות ומעניינות. כל אחת בדרכה הביאה את אישיותה בתוך התורה והחכימה

 , ורצוננו ליצור חיבור ורעות מתוך מקום זה.בית המדרש הינו מקום של חיבור אישה אל אחותה

ורי נשי, מקום מפגש חודשי שבו כל אשה תוכל לקבל ערב למען מקום חדש לשיח רב ד"בית המדרש" שואף להיות 

 של תורה נשית. עצמה להתאוורר ולהיטען בכוחות רוחניים עם דיבוק חברות, מתוך עוצמה

אחת מהציפיות הינה ליצור מקום שמזמין גם בנות משק נכדות ונשים יקרות שבמהלך הזמן עזבו את סעד, לבוא 

 להתנדב ולהרצות לנו בבית המדרש.

רצוננו הוא לשתף נשים שלכאורה כבר אין להן "סיבות" להגיע לסעד כמו הוריהן שהלכו לעולמם או קרובי 

 ה יותר, שיגיעו להשפיע לנו מאורן, כאן בסעד.משפחתן שאינם נמצאים פ

  13/2ה –, י"ב באדר א' ביום ראשון הקרוב מצפות לראותכן

 במועדון 18:45בשעה  

 .בנושא: "עין הרע"נעסוק הפעם 

 בברכת לימוד מחבר, מאחד ומעצים, כמו שנאמר בפרשה, "חוברות אשה אל אחותה".

 צוות בית מדרש נשי סעד
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 הרב ארי /תצוה לפרשת –מי יודע?  10

 (למטה במהופךהתשובות  -שם נמצאת התשובה לתורה יש הפניה לעליה שאלה)בסוף כל 

 שני(-)ראשון ?שמות שנים עשר השבטיםבגדי הכהן הגדול עליהם היו חרוטים  שנימהם  .1

 )שני(מיצאו בין אבני החושן שמות של שתי בנות )לפחות(.  .2

 )שני(מה היה אורכו ורוחבו של החושן שהיה מונח על לב הכהן הגדול?  .3

 )שלישי( מי היה לובש מעיל גם בקיץ? ממה היה עשוי המעיל? .4

 )שלישי( מהם ארבעת הבגדים של כהן הדיוט? .5

 )שלישי( מה היה מונח על מצח אהרון הכהן, ומה היה חרוט עליו? .6

 )שישי( ם אותו?מה מקריבים בכל יום בקרבן התמיד? מתי מקריבי .7

 מה משמעותם? – 7, 6, 4 –מספרים בפרשה  .8

 )שביעי(כמה פעמים ביום מקטירים קטורת על המזבח? מתי?  .9

 )שביעי( על מזבח הקטורת?דם  נותניםמהו היום היחיד בשנה בו  .10

 

 

 

תשובות:  1 . אפוד )על כתפות האפוד( וחושן.  2 . אודם, ברקת, ספיר, שהם.  3 . זרת על זרת )זרת = חצי אמה(.  4 . הכהן 

הגדול. המעיל כולו תכלת.  5 . כתונת, אבנט, מגבעת, מכנסיים.  6 . ציץ. כתוב עליו "קודש לה'".  7 . שני כבשים. אחד 

בבוקר ואחד בין הערביים )לפני השקיעה(.  8  . טורי אבנים  4 בחושן;  שמות של שבטים על כל אבן שעל כתפות  6

האפוד;  ימי המילואים.  7 9 . פעמים. פעם אחת בבוקר ופעם שניה בין הערביים.  10 . יום הכיפורים.  

 לעדי ואריאל סאסי ולכל המשפחה

 הבןברכות להולדת 

 שתזכו לשמחה ולאושר!
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 מה חדש?! –ת" הקורונה חזי"

 לחברים שלום רב.

כפי שאתם בוודאי רואים, המציאות והכללים הנגזרים ממנה הנם מעורפלים למדי. ובכל זאת אנחנו כחברה  

מסכות ומניעת עטית , פיזיהשואפת להגן על עצמה מבקשים להמשיך ולהקפיד עד כמה שניתן על ריחוק 

 התקהלות. 

. ידוע לנו כי יש מי לנו בהסכמת החברים הנמסרים אנחנו ממשיכים לפרסם את השמות: פרסום שמות מאומתים

, ובכל זאת שלא מדווחים מסיבות שונות, וכי מספר המאומתים כה רב עד כי לא פעם נדמה שהפרסום מיותר

על  הנימוקים לפרסום הם: שמירה על מי שנפגשו עם המאומת. אפשרות לסייע למי שצריך ושיקוף המצב אצלנו

 מנת למנוע שאננות.

, עם הדוגמים: מנחם בלומנטלבשיתוף  שרה פולקהתאפשרו הודות ליוזמה הברוכה של :  בדיקות אנטיגן בסעד 

 יצחק רסיסטל, אריאל סאסי, צבי רידר, עידן ג'ימס ויהב הלפרין.

 תודה    אין ספק שהזמינות של הבדיקות מאפשרת קבלת תמונת מצב מידית וראלית יותר. נצלו את האפשרות! 

 !ליוזמים ולמבצעים

 אירועים 

בחלוף זמן ממתן החיסון הרביעי, ובהנחה שיש התמתנות מסוימת של העקומה, נחזור לכמה פעילויות ציבוריות.  

ואולם חשוב להדגיש כי פעילויות אלה יעשו ללא כיבוד, כשהמשתתפים עוטים מסכה, ובמגבלה של בדיקות או 

 מה לאחרונה.להח

 ה"רמזור". תתו באפליקציימספר מקומות דורשים עדיין "תו ירוק", ניתן לחדש או 

 המצב הנוכחי דורש סבלנות וחוסן נפשי וחברתי.ניכר כי  לסיכום:  

 הוכחנו כי עד כה עמדנו בכך, ועלינו לגייס כוחות להתמודדות אחראית גם בעתיד. 

 ": נאמני קורונהצוות "  בברכת בריאות,

 יחזקאל לנדאו, הדס לוי ורותי לזר

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

 עדכון מחירי החשמל

 .עודכנו מחירי החשמל לצרכנים", חשמל –הרשות לשירותים ציבוריים "החלטת  ל פיע

 :התעריף הביתי החדש יהיה 1.2.2022החל מה  

 (.אג' כולל מע"מ 53.8אג' לפני מע"מ ) 45.98מחיר אחיד לכל קוט"ש 

 (.כולל מע"מ 24.93לחודש )₪  21.31)חלוקה ואספקה( התשלום הקבוע 

 

 חשמל סעד -אורן צרפתי


