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 כי תצאת פרש                                      

 אביו, אמר רבי שמעון וכי מפני שאכל תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין -סורר ומורה  בן"

 ".דרוש וקבל שכר? ולמה נכתב, אלא לא היה ולא עתיד להיות? ואמו מוציאין אותו לסקלו

 
 תפקיד ההורים לדאוג לחינוך הילד . לילדיותר מאשר  להוריםלדעתו מכוונת פרשה זו 

 .בעודו קטן שירסנו את תאוות הפרא שלו

 
 על הבן להרגיש בידו. סלחנות יתרה וותרנות שלא במקומה עלולות להתנקם בגורל הילד

 .ולטובת ההורים, לטובתו הוא, של אביו תקיפהאבל גם ה, הטובה

 ("ארזי. א-ממעיין האגדה: "מתוך)                                      

 

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

 

 גדי סמואל :פרשת השבוע

   י מ י   ה ח ו ל     תצא-שבת פרשת כי

 טלית/זמן תפילין  04:81 הדלקת נרות

 11:11 'שחרית א 04:11 08:11מנחה            

 11:81 (כ"בביה)' שחרית ב 11:81 'שחרית א

 14:01 (ס"בביה)' שחרית ג  14:01  'שחרית ב

 ש"סוף זמן ק 07:81 00:01מנחה        

 00:01 (א"בחד)' מנחה   א 08:11 (עקיבא-בני)מנחה 

 04:81 מנחה וערבית 07:01 "מדור לדור"לימוד 

 שקיעה 04:11 הרב ארי-שיעור

 01:01 ערבית 09:09 צאת השבת

 

 ת קאופמןחגי –אחות תורנית 
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 מצוות שבין אדם לעצמוהעל 

 
ים א" ֶאְפרחִּ ֵאם רֶבֶצת ַעל הָּ ים ְוהָּ ים או ֵביצִּ ָאֶרץ ֶאְפרחִּ ל ֵעץ או ַעל הָּ ֶניָך ַבֶדֶרְך ְבכָּ ּפור ְלפָּ ֵרא ַקן צִּ קָּ י יִּ ים כִּ ו ַעל ַהֵביצִּ

ים נִּ ֵאם ַעל ַהבָּ ַקח הָּ ַקח :לא תִּ ים תִּ נִּ ֵאם ְוֶאת ַהבָּ ים ַשֵלַח ְתַשַלח ֶאת הָּ מִּ ְך ְוַהֲאַרְכתָּ יָּ יַטב לָּ ְך ְלַמַען יִּ                                    :"לָּ

 (ז-ופסוקים , ב"דברים כ)

 
שכרה נקוב , אשר להבדיל ממצוות אחרות, ג מצוות"היא אחת מתרי" כי תצא"מצווה זו המופיעה בפרשת 

הנדירה ) "שילוח הקן"מצוות  מהו כוחה של: ומיד עולה השאלה ."למען ייטב לך והארכת ימים": במפורש

 ? כה מפורט הוא שדווקא אצלה התגמול ...(והמוזרה

הווי זהיר : "מסביר זאת כך רבי יהודה הנשיא. למעט שתיים ,כלל ןשכרמצויין לא  'העשה מצוות'מרבית ל

רבי אמר  :'דברים רבה'במדרש  גם נאמר (.אבות" )שכרן של מצוותשאין אתה יודע מתן , במצווה קלה כבחמורה

לא גילה לבריות מהו ? ה"מה עשה הקב ... לא תהא יושב ומשקל במצותיה של תורה: ה"הקבאמר  אבא בר כהנא

 ."מתן שכרה של כל מצווה ומצוה כדי שיעשו כל המצות בתום

 'התגמול' כאן. "ואםכיבוד אב "היא מצוות , ושכרה מופיע בצדה שזכתה בכבוד זההנוספת  'מצוות העשה' נציין ש

המחברת בין מצוות שבין אדם למקום ובין אדם  מדובר במצווה הראשונה. גיוןימסתדר היטב עם הה, המודגש

                          : די יום ביומונוגעת כמעט לכל אחת ואחד מאתנו מו אחר כבוד בין עשרת הדיברות היושבת, לחברו

ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך" בֵּ ן , כַּ עַּ ֶמיָךְלמַּ כּון יָּ  ..."ַיֲארִּ

 
 ,או שהתורה מעלימה באופן מכוון את שכרן מעינינו סתפק בכלל האומר שכל המצוות שוותיאלץ להגם אם נ

 'ילוח הקןש'למצוות  שווה בערכה ,החמורה שבחמורות – 'כיבוד אב ואם'מצוות ש את העובדה לקבל קשה עדיין

                   :נוסף הבונוס 'שילוח הקן'שכרה של מצוות לאלא ש, לא זו בלבד .הקלה שבקלות -שנראית לכאורה 

 ..."למען ייטב לך"

ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע " (:ח/ח)ם בהלכות מעילה"הרמב נאמץ את המלצת, לפיכך

שבארנו  ל פי שכל חקי התורה גזרות הן כמואף ע(:"יג/ד)דבריו בסוף הלכות תמורה  כן אתו ".סוף ענינה כפי כחו

 ".תן לו טעם -וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם , ראוי להתבונן בהן, בסוף מעילה

לדרכו ומגיע לשטח הפקר  פונה, ביתומ יוצא אדם: ת שילוח הקןומצוננסה לצייר בדמיוננו את תמונת המצב ב

לגמרי  והנה ,טרי ומזין מזוןתוקף אותו רעב ל ,לאחר צעידה ממושכת של כמה שעות או ימים. יערבשדה או שב

חלבון מן החי בשלל  – יונה צחורה ומעליהן רובצת בתוך הקןביצים טריות  על הענף שלידו ממתינות לו, במקרה

תראה באבדן ו תצטער כך שלא ,לוותר על היונה ולגרשה, להיאבק בבלוטות הרוק, ברגע זה עליו לעצור. יוצורות

 להכין לו יוכל רק לאחר מכןו ,עם בן זוגה בקפדנות בקן שבנתהשמרה מכל משמר  ועליהם אותם טיפחה הביצים

                יחסוך מעצמו , ייהנה מהמצב שנוצר.. או ש ...הלך התיאבון המחשבות עולות וכבר ,בקיצור. חביתה עסיסית

 .באין רואה, מצפוניות ומוסריות וישביע מיד את רעבונוהתלבטויות !( רק הפעם)

. פתי בדיוק לפני שנתייםקיבלתי בעת מסע לפולין בו השתת ,'שילוח הקן'מצוות  פיענוחל את קצה החוט המוביל

 ".כי תצא" -פרשת השבוע היתה אז . המשותפת התבקשתי לשאת דבר תורה בארוחת השבת לקראת סוף השבוע

 שהיינו  לבין חווית המסע העצומה בין פרשת השבוע רעיון שיקשר סיון למצואפרשה בנעברתי ברפרוף על ה

 ...רעיון בי שידליק קטן לניצוץ המתנתי בסבלנותו ,בעיצומה

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%91#.D7.95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%90_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%90_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%90_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%90_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%91%22%D7%94
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                . בצפון מזרח פוליןשנמצא עתיקה וקטנה השוכנת בעמק קסום  חקלאית עיירה – ין'טיקוצב באותו היום ביקרנו

 ירי שנחפרוהבבורות  כחדה בתוך יומייםשהוהתפארה העיירה בקהילה יהודית גדולה וחזקה  1491עד לקיץ 

וניסינו  צעדנו חרש ביער על אותו השביל ממש בו צעדו המשפחות אל מותם .הסמוך' יער לופוחובה'ב  מבעוד מועד

 ומנסים לשמר את הזיכרון הטוב דתכמשפחה מלוכמחזיקים ידיים ילדים שההורים וה, סביםלדמיין את תמונת ה

                  : ר לנו המדריך את העדות הבאהתיא, המקום בו סומנו בורות הירי כשהגענו אל. רגע האחרוןעד ל

  ?? בנותאו ב, במי יירה ראשון בה - בחירההעומד מול אם ובנותיה ונותן לה את זכות  ,קצין גרמני

               ,..."לא תיקח האם על הבנים" :עולה לפתע הסוגיה המצפונית של ,בשטח ההפקר שביער מאורת השטןבלב 

שם , במקום הנמוך ביותר .מסויטת דילמה אנושיתבמקרה זה היא הופכת ל, אלף אלפי הבדלות להבדילאלא ש

אם תיאלץ לצפות , הייהודיה אםהלצערה של  מיוחדת השטן מגלה רגישות, המוסר והחוק כבר אינם שולטים

עוד פחות מחייהן של שווים  שבעיניו חיי האנשים שמולו, השטןו ,ראשונה האם בוחרת להיהרג. ילדיה אבדןב

 .בבנותיה קודם בציניות ויורה יותרעוד  ת סבלהמעמיק א ,ברהציפורי 

                         :ואלו הן סוג נוסף של מצוות ומאגדת בתוכה מסמלת" שילוח הקן"ייתכן ומצוות .. נחזור לענייננו

ועליו לקחת את  ,מצפונוו הוא -נמצא לבד  האדם בהם, יוצאי הדופןבמקרים מדובר . "אדם לעצמוהבין שמצוות "

 .ההחלטה הנכונה כיצד לנהוג

הבונוס בעולם , שנשגב מבינתנו לוקי-מעבר לשכר המצווה והחשבון הא ,"בין האדם לעצמו"במצוות ש -?? והשכר

ואם יתמיד . "למען ייטב לך": !פשוט טוב לו, עם החלטותיו מרגיש שלםכשהאדם  .באופן טבעי כנראה מגיע הזה

 ".והארכת ימים"ל  נוספת זו סגולה הרי בכך

 

 יורם קימלמן

 

 

 

 

   

 

 

 

 מזל טוב עם הגיעכן למצוות - לעדי ולשהם קאופמן

 לחגית ולנפתלי ולכל המשפחה

 !שתזכו לנחת ואושר

 

 מזל טוב לרגל בת המצווה - סמיטליובל 

 לשחר ולשמואל ולכל המשפחה

 !איחולי שמחה ונחת
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  תודות ואיחולים לנכס היקר שלנו -בפרוס השנה החדשה 

 

 ,יקר שלום אולם

 .בשטח בית ספר הישן ,ברצוני להודות לך על השירות שנתת לנו עד כה

 :הםשלך ו" עשרת הדיברות"להתייחס לכל ו נשתדל להמשיך אנ

 .ניקיון וסדר .א

 .התנהגות נאותה .ב

 .אחריות על המפתחות .ג

 .ליהנות .ד

 .שמירה על הציוד .ה

 (.ללא אוכל)ניכנס אלייך אך ורק עם מים  .ו

 .מסטיקים יישארו בפח בכניסה .ז

 .הכיסאות יהיו לצורך ישיבה בלבד .ח

 .החלונות יישארו שלמים לאורך זמן .ט

 .כל דבר שנראה נודיע לאחראי .י

 

כדי , לדרךלי שותפים  אשמח שתהיו ,"ספורטהאחראי אולם " :תפקידלהתחיל את ( וגם נרגש)אני שמח 

 .לשמור על הנכס היקר שלנושנוכל ביחד 

 
 !שתהייה לך שנה טובה 

 

  איתמר דניאלי           

 

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

 

 הזמנה לקידוש

ָמה" ָחכְּ בּוָנה ָבִית ִיָבֶנה בְּ ּכוָֹנן ּוִבתְּ  (ג, כד משלי" )ִיתְּ

י')תצא -פרשת כי, לרגל הכניסה למעוננו החדש אנו מזמינים את הציבור בשבת הקרובה ְבֶנה כִּ ת תִּ יִּ , ('ָחָדׁש בַּ

 .ש"לאחר השיעור בפ 00:11לקידוש בביתנו בשעה 

 !בואו בשמחה

 משפחת סט

http://bigosite.tapuz.co.il/Sites/64476/%D7%9E%D7%A9%D7%A2%D7%9E%D7%9D_3F00_-%D7%94%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8/76744/%D7%95%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_3A00_-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C
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  כל עוד עולה הבוקר"

  כל עוד נכתב הלוח

  כל עוד הולך לו בן

  ואב בעקבותיו

  כל עוד שרים הילדים

  על שנה חדשה

  כל עוד הכל מתחיל פה שוב מהתחלה

 
  כל עוד הים מתעורר

  כל עוד הרוח עולה

  כל עוד על שחור הלוח
   "התתנוסס מיל 

 (עלי מוהר)

 

 !'שלום כיתה א

רוני , עומר בן אהרון, נגה ארד :'עשו את צעדיהם הראשונים והנרגשים ילדינו המתוקים העולים לא שישיביום 

אשכר , אריאל רונה, עומר טובים, טוביה ביליה, נווה גייבל, גבע פורגס, עמית פרנקל, תמר חכמון, אורי לוי, אש

 .שחר רוטנברג, קסון'אביה ג, בארי סמואל, אמיתי אייל, שני גולן, ענבר הלפרין, ברביץ

 !שתלמדו בשמחה ובסקרנות ותעלו מעלה במעלות התורה, נברך אתכם בשנים מעניינות ונעימות

 !נאחל שנת לימודים מוצלחת וטובה -ולכל ילדינו שהתחילו השבוע את שנת הלימודים

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

 ..."לא תמיד מסומן ,סלוללא ... השביל הזה מתחיל כאן"

  :ברכת הדרך שלוחה לכם עם תחילתו של מסלול חדש בחייכם - ב היקרים"למסיימי י

 .מכינה בחנתון –יובל אבן צור 

 .מכינה בפדואל - דביר דנין

 .בבארות יצחק" רוח השדה"מכינת  -אמיתי וידס

 שרות לאומי כרכזת נוער בבאר גנים - לירון שהם

 .מדרשת דניאלי בכפר תפוח - גליה לנדאו

 .בבית שאן" נטע"מדרשת  - גל רידר

 .שרות לאומי במרכז חירום לנערות בפרדס חנה - תהילה לנדאו

 ."מקוה ישראל"מכינה קדם צבאית ב - יאיר סולומון

 ."מקוה ישראל"מכינה קדם צבאית ב - רנן שלמה

https://sites.google.com/a/meona.tzafonet.org.il/meona1/home/hwdwtmwnh/slwmkyth-ymymwknwt
https://akivalamm.com/2014/11/15/%D7%A7%D7%A6%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A9-%D7%97%D7%99%D7%99-%D7%A9%D7%A8%D7%94-2/
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לוֹם ה ָאֶלף שָׁ תָׁ לוֹם כִּ  שָׁ

 שנון אאליהו: ולחן מילים

 יימס'עידן ג: עיבוד

 

לוֹם ה ָאֶלף שָׁ תָׁ לוֹם כִּ  !שָׁ

ם ַהֲחלוֹם ְתַגשֵּׁ  .ַהּיוֹם הִּ

ְלַמד ַמה ֶשּטוֹב  ,נִּ

ְכתוֹב ְקֹרא ְולִּ  .לִּ

נּו ַעד ֲהלוֹם יעָׁ גִּ רּוְך ֶשהִּ  !בָׁ

 
ה לוֹם ַלּמוֶֹרה אוֹ מוֹרָׁ  ,שָׁ

ה ל ַהתוֹרָׁ נּו ֶאת כָׁ  ,ַלְּמדֵּׁ

ב ְכתָׁ   ,ְבַעל ֶפה ּובִּ

יַטב נּו יִּ י לָׁ  כִּ

יל מִּ  א’ְלַהְתחִּ רָׁ ית בָׁ אשִּ  .‘ְברֵּׁ

 
ה תָׁ י יוֹם ַלכִּ דֵּׁ  ,נָֹׁבא מִּ

ה ַעתָׁ יד מֵּׁ ב ְלַהְתמִּ ְתַחּיֵּׁ  ,נִּ

יאּות ְשמוֹר ַעל ְברִּ  ,נִּ

הּות יחּות ְוגֵּׁ  ,ְבטִּ

א ְיתָׁ תּוב ְבאוֹרָׁ  .ְכמוֹ ֶשכָׁ

 
English we’ll study a lot 

ע ְפעּולוֹת -ְוֶחְשבוֹן   :ַאְרבָׁ

ר ר, ְנַחבֵּׁ  ,ְנַחסֵּׁ

ר צֵּׁ א ֶלחָׁ  ,נֵּׁצֵּׁ

ים ְלַבּלוֹת י ַגם אוֲֹהבִּ  .כִּ

 
ְלַמד ל נִּ אֵּׁ ְשרָׁ  ,ַעל ַעם יִּ

ַעד ָאֶרץ לָׁ ְחֶיה בָׁ  ,ֶשּיִּ

ָאֶרץ ֶלֱאהוֹב  :ֶאת הָׁ

א ְמטָׁ ל סִּ ל ְרחוֹב, כָׁ  ,כָׁ

ל  ֶדה כָׁ דּוַבשָׁ  .ֶפַרח ֶנְחמָׁ

 
ה ְכמָׁ ינָׁה ְוחָׁ ה ּובִּ עָׁ  ,דֵּׁ

ה ה ַתּמָׁ יבָׁ  .לָׁשוֹן ּוְכתִּ

יב  ,ֲאַנְחנּו ַנְקשִּ

יב ל ְונָׁשִּ אֵּׁ שָׁ  ,נִּ

ה ימָׁ ה ְנעִּ יָׁ י ֹזאת ֲחוָׁ  .כִּ

 

 ("טיוב-יו"ב והאזנה מומלץ לצפייה)

https://sites.google.com/a/noamhrz.tzafonet.org.il/tsilla/44353-1/hodaot/slwmkyth
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  מתוצרת מקומית - יפות לקראת החגיםו שימושיות מתנות

 במסירותבדייקנות , ולהתרשם ממגוון המוצרים שאנו תופרות מזמינות אתכם להגיע אלינו, אנו עובדות המתפרה

 .  הזדמנות מעולה לכךהיא  ..(והמתנות) תקופת החגים  - ובאהבה

 

 ":ספרי הרך"את סדרת  בין מוצרנו תוכלו לראות

 .הראשון "ספרי הרך"

  .באנגלית "ספרי הרך"

  ."עונות השנה"ספר 

 .המומלץ במיוחד לקראת החגים, "ספר החגים שלי.. "ו

                                                                            .יסודיגילאי בית ספר לילדים מהגיל הרך ועד להספרים מתאימים לפעוטות ו

 .אותם ומפתחים את דמיונםגרים תאמהם 

 

 

 :ו גםבנוסף תמצאו אצלנ

 .הסינר עם השרוולים -"סינרוול"

 .מפות קטיפה בשלל צבעים

 .כיסוי לפלטה

 .לאים מפליז רך ומפנקשמיכות ט

 .כיס בד לחימום לחם במיקרוגל לשמירה על טריותו  -"לחם חם"

 .ספר העגלה המיוחד המיועד לתינוקות רכים

והצעירות ברוחן שמגיעות   העתירות בנסיונן על ידי חברותנו, מיוצרים בעבודת יד ומלאכת מחשבתכל הפריטים 

.נאמנה מדי יום במרץ לעשות את מלאכתן  

 kav.co.il-www.kavנו מופיעים באתר ימוצר

 80-4088686לפרטים נוספים מוזמנים ומוזמנות ליצור קשר בטלפון 

 : באהבה

, מלכה אש', נורית קופולביץ, שושנה עברון, רבקה ידידיה, רחל יניב - עובדות המתפרה

              , רחל אבירם, קסון'שרה ג, ערבה בן עמי, יהודית אפשטיין, עדנה כרמון, יוכבד ברזילי

 .שגית דניאלי ושלומית לזר, רוזי וייזל

 

http://www.kav-kav.co.il/
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 המדריך לכריך

לתת שיש לדאוג להם כדאי מאד עם שלל הדברים  .חוזרים לספסל הלימודים -החופש הגדול הסתיים לו והילדים 

 ?את הדעת על ארוחות העשר בהפסקות ומה בדיוק הם יאכלו בשנה הזו

בריא יותר או שהוצמדו להן אחרי שנמשחו בממרח ( לפחות)פרוסות לחם  2. רובם של הילדים אוכלים כריכים

 !ממש חשוב לדבר על איזה לחם בוחרים, לפני שעוסקים בסוגית הממרחים ...(.כ פחות"בדר)פחות 

 ...דווגם על מה שבא בתוכו ולצ! על לחםכל מה שחשוב ובריא לדעת : אז לפניכם המדריך לכריך

 4 -כזה שמורכב מ! הוא לחם פשוט –טבעי ובאמת איכותי , לחם בריא -  "...השיר הפשוט של הלחם"... . 1

במקרה זה בהחלט ניתן לקבוע שכל . ולא יותר, וזה הכל. מחמצת ומלח/שמרים, מים, קמח: רכיבים פשוטים

 ! המוסיף גורע

הוא מכניס זו בכלל המלצה טובה לכל מי שרוצה לדעת מה ! קראו את רשימת הרכיבים - !אני קורא? מה קורה. 2

, הצרכנים, ואנחנו. לרשום את רכיבי המוצר על האריזה מחויבים היצרנים פ חוק"ע. הלגוף ומה הוא קונה הבית

לקרוא את הרשימה ולהכיר מי ומה נמצא ( פ ההגיון הבריא והשאיפה לבריאות"אבל ע, פ חוק"לא ע)מחוייבים 

ויש בה  –ככל שהרשימה מסתורית יותר  .המוצר פחות טבעי ופחות בריא –ככל שהרשימה ארוכה יותר  .במוצר

המוצר  –... ושמנים צמחיים וכו, מתחלבים, ממתיקים, סוכרים, מווסתי חומציות, משמרים: שמות כלליים כמו

או שמכיל , אם המוצר מכיל שמנים מוקשים חלקית או במלואם ...שאר על המדפים בסופרייותר מעובד ועדיף שי

בצבע כהה או מתהדר בתוויות מיוחדות או בשלל גם אם הוא ! אל תקנו את הלחם הזה –גלוטן כרכיב בפני עצמו 

הרכיב הראשון ברשימת : כדי שכולנו נדע, ואם כבר אז נציין !תדעו שזה לחם לא בריא ומעובד מאד, יתרונות

 . הוא זה שכמותו הכי גדולה, של כל מוצר, הרכיבים

 . לחם העשוי מדגן מלאתמיד נשאף לקנות ולצרוך  – ...מלא כל טוב           . 3

  מסייעים לפעילות מעיים , שמקנים לנו שובע, סיבים תזונתייםדגן מלא זאת אומרת שבקמח מצויים גם

 .והם רכיב חשוב ביותר בתזונה, מהווים מצע לחיידקים ידידותיים, מגנים על מערכת העיכול, תקינה

 או לחם חיטה  אבל בהחלט גם אפשר לבחור לחם שיפון, המומלץ ביותר הוא הכוסמין? ואיזה דגן כדאי

 .מלאה

  כך נוכל לדעת שהגרעין  –טחינת ריחיים רצוי מאד מאד כזה שנטחן ב, מלא 011%העיקר שיהיה זה דגן

מה , אגב, שזה)פ דרישות היצרן "כולו נטחן בשלמותו וזה לא קמח שנוקה ונופה מרכביו והורכב שוב ע

 (שנטחנים בטחינה רגילה, שנעשה לרוב רובם של הקמחים בתעשייה

, הוויטמינים והמינרלים, הסיבים, עשיר יותר מהחיטה בתכולת החלבון, כוסמין הוא דגן – קסם הכוסמין   . 4

אך מתאים ( ולכן לא מתאים לחולי צליאק) הכוסמין מכיל גלוטן. ממנה( גורם לאלרגיות)  והרבה פחות אלרגני

   .מאד למי שהגלוטן שבחיטה מכביד ומקשה עליו

 מעבר  –המערבי צורך גלוטן בכלל וגלוטן חיטה בפרט בכמויות רבות כל כך  רובו של העולםהיות ו

 !למוצרים מקמח כוסמין מלא יכול להיות עבורנו ברכה

 

 



9 

 ומי שעוד רוצה להעמיק מוזמן לקרוא את ,  הרבה נכתב על נזקי הצריכה המוגזמת של החיטה ומוצריה

 ".בטן של חיטה"ר וויליאם דיוויס "ספרו המרתק של ד

 מרקמו , טעמו המעט מתקתק. פ זה של חיטה"המלצתי החמה להעדיף קמח כוסמין מלא ע: בקצרה

 .מזין וטעים, יעניקו לכם לחם מצויין –הנעים בבצקים ומאפים וערכיו התזונתיים 

 ממליצה לכם להתנסות ולגלות מה הכי טוב עבורכם, היות ויש הרבה מאד סוגי קמחים של כוסמין .

 .   (.ואינם מצריכים ניפוי)במדפי הקירור , קמחי כוסמין מצוייניםבכולבו של סעד יש 

יש .  עם ממרח טעים ובריא( ואותנו)אחרי שבחרנו לחם טוב ואיכותי צריך גם לפנק אותו  – ממרח משובח      . 5

 :כאן מציעה לכם עוד רעיונות לממרחים שמשמחים. ממרחים מגוונים שכולנו מכירים

  ולא דורש כל הכנה ( מאמר מעניין תמצאו על האבוקדו אצלי באתר)בריא כל כך  ,טעים, פשוט –אבוקדו

  .במטבח

 תיחומוס ביי. 

   גם באתר שלירעיונות יש בשפע באינטרנט ו -ממרחים על בסיס קטניות. 

  ממרח קישואים ועוד, מיובשות/עגבניות צלויות, פסטו –ממרחים על בסיס ירקות... 

  רק שיהיו  –' חמאת גרעיני דלעת וכו, חמאת קשיו, !(מעדן)חמאת שקדים  –ממרחים על בסיס אגוזים

 .טבעיים או בייתים

  חומוס קישואים חי ועוד ועוד, טחינה ירוקה, טחינת סלק –ממרחים משולבים... 

  על בסיס טופו או אגוזים –ממרחי גבינה טבעוניים .   . 

 ית עם זעתר לקישוטזילוף נדיב של שמן ז: ממרחי זיתים או סתם טעים ופשוט.  
 

 ?ומה עוד צריך ליד הכריך. 6

 .ירקותחייבת לכלול  ,חייבת ,כמו בכל ארוחה גם ארוחת העשר חייבת

  טעם , ולקבל צורה להרטב/להמעך/שעשויים להתרכך)רוב ילדים אינם מחבבים ירקות בתוך הכריך

 .כסלט בקופסא/חתוכים/שלמים: אז פשוט מאד הגישו להם אותם מחוץ לכריך –...( ומרקם לא נעימים

  פטריות טריות, גמבות קטנות, שרי צבעוניות, גזר/מלפפון: ירקות והצבעיםגוונו בין ה -שלל צבעי הקשת ,

 .נבטים קנויים או ביתיים

  גזר ושומר , רצועות קולורבי: ללא רטבים או תיבולים, מענייניםהכינו סלטים פשוטים אך  –שעת הסלט

סלט יכול להפוך לארוחה בפני עצמה  –ים 'לסרבני סנדביצ, אגב. או קופסת פלפלים צבעוניים חתוכים

 ...( אבל זה כבר מאמר בפני עצמו)

  את  כמובן פדלר זה יפה ובריא –והב ומוכן אפשר לשבץ את הכריך בזיתים איכותיים ומי שא -שבץ נא

 ...הלחם בעלה חסה רענן

 !עם הרבה שמחה -ים בריאים והעיקר 'עם סנדביצ, טובה וברוכה, אז שתהיה שנת לימודים מוצלחת

 שחר סמיט

 תזונה טבעית ואורח חיים בריא
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 ל"אזכרה לבני גינזברג ז

 

 .אשאלה ממנו מענה לשון ,ל אחלה פניו-אוחילה לא"

 "אביעה רננות בעד מפעליו ,אשר בקהל עם אשירה עוזו

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

.ל"בני ז –שנתיים חלפו מאז נפרדנו מראש משפחתנו   

.בקיבוץ סעד( /69)ו באלול "ט, ביום רביעי ,להעלות את זכרונתכנס כולנו   

  

 .עליה לבית העלמין  - 54:71

 –כיבוד קל והתכנסות במועדון לחבר , תפילת מנחה  - 54:71

 .ערב שירי תפילה והתעוררות לקראת הימים הנוראים ודברי זיכרון

 !הציבור מוזמן

 

 משפחת גינזברג

 

 לקראת החגים

             . נשמח מאד לגוון ולשמוע שיעורים מפי אנשים נוספים שאינם נמצאים ברשימה הקבועה ,ט"לקראת חגי תשרי הבעל

. אשמח אם תפנו אליי בהקדם לצורכי תיאום, בחגים או בשבתות, אם מתארחים אצלכם אורחים שיכולים להעביר שיעור

 .ובמיוחד לתקופת החגיםבקשה זו יפה לכל השנה 

 .בשם ועדת דת, יניב-שקמה כספי
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לט חשוב ונכון לשתף בהח, נט ופניות מספר חברים בשבילים נופלות על אוזניים קשובות-מכתבו של דודה בקהילה

  ."תשאיר את הציבור בתמונה"בצורה ש  ,בנעשה בתאגידים השונים את הציבור מעת לעת

ת לעונה החקלאית הערכו, סיכום חצי שנתי של כלל פעילות המשק, אנו עסוקים במספר רב מאוד של נושאים

 .מפעל הגזר ועוד, הבאה

 
 :ש"גד

עיקר העבודות מתרכזות בהכנות הקרקע והעיבודים השונים בסיכום . בתקופת מעבר בין עונותנמצאים  אנו

 .העונה ובהערכות לקראת העונה הבאה

 הוגשה בקשה גם להגדלת מכסת המיםלאחרונה בעקבות אישור משרד החקלאות על הגדלת מספר הנחלות  

 .8102מכסה זו ככל הנראה תאושר במהלך שנת . בהתאם 

מטע החוחובה שלנו הגיע לזמן הקטיף בפעם הראשונה והצוות מתקדם בגיזום ואיסוף הגרעינים שעתידים לעבור 

 .המטע נראה יפה ובריא ואנו מקווים שגם התוצאות יהיו בהתאם.  ולהפוך לשמן" נס שמנים"ל

סוג של דגן " טף"רתיים משלב גם פיתוח והתמחות בגידולים חדשים כמו הענף לצד העיסוק בגידולים המסו

שיטות גידול ואפשרויות ההתרחבות וההתפתחות , תוצאות חקלאיותנבדקים . גלוטן שהמיוחד בו הוא העדר

    .נשמח לשתף את הציבור בהם במידה ואלו יבשילו לכדי תכנית סדורה. בשרשרת הערך

 
 :פופלי

 .אדר שגב בן קיבוץ כבר עזה שהחליף את יואב פרנקל -שהחברה קלטה מנהל חד

 .גידול משמעותי מאוד בכמויות דבר הניכר לעיין לכל מי שמסתובב באזור המפעל על פי תוכנית מתמודדת עם 

לצורך אכסון מלאי הגרעינים השונים שעומד כרגע על מאות טונות אנו עובדים במרץ על הקמת מחסן בצמוד 

 .ר שישרת את החברה ויהיה בסיס לגידול עכשווי ועתידי"מ 0111דל מחסן בגו -למפעל  

ש "בעבודת הפיתוח שנעשית בגדפופלי מעורבת , במקביל לעבודה השוטפת של ניקוי ושיווק הגרעינים השונים

 .כגורם שיכול להשתלב בהארכת שרשרת הערך
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 :גזר

ל העוסקים בגזר בארץ בוחנים להמצב בעייתי וכרק נאמר ש, לא נתנחם בצרת הרבים. הענף חווה משבר לא פשוט

הנהלת התאגיד יושבת ובוחנת דרכה  . יסוק בשיפור התוצאות העסקיות של התאגיד חוצה ארגוןהע. את דרכיהם

כמה ? מה יהיו הנחות היסוד לעבודה? איך היא תראה. 8102בראש ובראשונה בנוגע לתוכנית  . בכמה תחומים

רק מקצת השאלות אלו הם ? ובאיזה זמן ?כמה תוצרת להפנות לכל שוק? באילו שטחים ובאילו תאריכים? לזרוע

 . בתחום זה

לא נשאיר בורג שלא נבדוק אותו ומסוע . עסוקה הנהלת התאגיד בבחינת עומק של התהליכים הפנימיים ,בנוסף

 .הבדיקה מתקיימת ומסקנותיה יוצגו להנהלת המשק ברגע שיסתיימו. שלא נבין את יעילותו

  .מנותחות ומונחות על השולחן ,פתוחות כל האופציות

אנו . בצורה של שיתופי פעולה אפשריים ואיחוד כוחות ,תהליכים גדולים מתחילים להתגבש בשוק בארץ ,במקביל

 .מאמינים שאיחודי כוחות ביכולתם לשנות מצב ולגרום לשוק לשנות מגמה

ו מודעים לתחושות שונות המהלכות ברחבי הקיבוץ אך אין ביכולתנו להציג תמונה שאיננה שלמה או תוכנית אנ

, רגנויות השונות וגם ברמתנו פנימההחלטות יהיו חיבות להתקבל גם ברמת ההתא .ל עוד זו לא גובשהעבודה כ

 . זמן הקרובב

נביא אותה כמקובל לידיעת  ,כמובן שברגע שנגבש את תוכנית העבודה שתכלול את כלל המרכיבים שהזכרתי ועוד

 .8102הציבור בתוכנית 

 

 :בשורות משמחות 2

 0,515,111כ מכסת החלב של רפת סעד עומדת על "ובסהליטר  831,111ב של אושרה הגדלת מכסת חל. 

    החלופות להגדלת העדר  תבעיצומה של בחינ וואנוהסככות אנו עומדים בסוף יכולת ההפקה במכון החליבה    

 .ומכון החליבה   

 ל המערך הנלווה טרינג בשיפור ושדרוג המטבח וכליאורי  וכל צוות הקי, לאחר עבודה מאומצת של יוסי 

 .בוע מרשים וכך גם תוצאות העסקיותהגידול בענף ק. מנות 01,111קיבלנו את אישור להכנת ושיווק 

 

 :נוסטלגיה נעלמת לסיום

 "במסגרת העבודות בהקמת המחסן בפופלי נצברים עודפי . תיק הולך לשנות את פניו לנצחוהו "ואדי אשפה

, ניישר אותו במפלס חדש וקצת גבוה יותר, אתר ואדי אשפהאנו מובילים את העפר ל. עפר שנדרש לפנות

 .אבל סגירת פינה שהיתה לאורך השנים מפגע, לא חלקה גדולה מבחינה כלכלית. וניטע עליו אבוקדו

 

  

 רענן תימור

 



31 

 משולחנו של מנהל הקהילה

  דנה נמה דנה קמה"

  את הילקוט על הכתפיים היא שמה

  ועם תפוח ועם בננה

  שלום כיתה אלף

 

  ואמא כבר ניצבת שם

  או מרים כמו יוכבד

  )בקני הסוף הרוח שר(

  מסע גדול מתחיל היום

 " כיתה אלף שלום

 נעמי שמר

 

 פותחים שנה במערכות החינוך

, בגיל הרך אנחנו זוכים השנה. בבתי הספר ובחינוך החברתי, נפתחת לה שנת חינוך חדשה בגיל הרך, בשעה טובה

בבית הספר מתמודדים עם . דבר שלא זכינו לו שנים רבות, הודות לתהליך קהילתי ארגוני לפתוח שלושה גנים

עלת הקיץ הכל כך ובחינוך החברתי עוברים במהירות גדולה ומאתגרת מהפ, חילופי מנהלים ברגע האחרון

לכל העוסקים במלאכה מראשון ועד אחרון ברכת הצלחה גדולה . לקליטת צוות חדש ופתיחת שנה חדשה, מסיבית

 .מעצבי פני קהילתנו בעשורים הבאים, דור העתיד, בחינוך ילדינו

 . שמרמוקדשות מילותיה המופלאות של נעמי , לכם ולהוריכם. 'ברכה מיוחדת לכל הילדים העולים לכיתה א

מוביל , משרד החינוך בדרכו המיוחדת. 'ב' אתגר לא ידוע מחכה לנו בנושא הפעלת הצהרונים בגיל הרך ובכיתות א

שיום לפני פתיחת שנת הלימודים אין הרבה מידע כיצד הדברים אמורים לצאת , אלא, מהפכה בנושא הצהרונים

במחלקת החינוך במועצה  ,ת בית הספרבהנהל ,בחינוך החברתי, מיטב הכוחות בהנהלת הגיל הרך. לפועל

 .בתפילה לבשורות טובות ,"איתני הביורוקרטיה"מנסים לסייע לנו להבין ולצלוח בשלום את , ד"ובקבה

 

 בתי הספר שלנו ינבחרת מנהל

קבלו אותם בקצרה על פי סדר שנות . בתי ספר יחמישה מנהל, יש לנו בקהילתנו השנה, שמתי לב שבלי עין הרע

 :בניהול הוותק שלהם

 משפט מאפיין .(כולל שנת שבתון)אחת עשרה ה מתחיל את שנתו (יסודי)ת "בית הספר דע  מנהל - יחזקאל לנדאו

 .ישרים ומאושרים, טובים: ס"את ביה

 
 .תשיעיתהניהול השנת מתחילה את  בבנינו החדש והמקסים (יסודי) באר גניםמנהלת בית הספר  -רותי לזר

 .ס לקהילה הייחודית של מסורתיים חילוניים ודתיים"פני ביה :ס"משפט המאפיין את ביה
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מתחילה את שנת  (ב"י -'מכיתה ז ,תיכון מקיף שש שנתי. )נריה בנות בשדות נגב בית הספרמנהלת  -דרורית וויס

 אתאני עדיין לומדת ... :ס"משפט המאפיין את ביה . (שש שנים בניהול החטיבה בסעד)הניהול השביעית 

 .מאפיינים הייחודיים של המקוםה

 
מתחיל את שנת , (ב"י –' תיכון שש שנתי מכיתה ז. )ת אשקלון"אמי' בית הספר מקיף במנהל  - יניב עקיבא

עדיין לומד ... :ס"משפט המאפיין את ביה. (חמש שנים בניהול  ישיבת בית יהודה בכפר מימון)הניהול השישית 

 .להכיר את בית הספר

 
בעקבות גיוסה של , ראשונהמתחיל את שנת הניהול ה, ('ט–' ז)ת "נהל חטיבת הביניים בדעמ - יצחק שלומי

בחטיבת הביניים מחנכים לערכי התורה מתוך : (ס"מתוך חזון ביה) ס"משפט המאפיין את ביה .דרורית למועצה

  .חיבור מתמיד לחיים ומתוך פשיטות וצניעות באורחות החיים

 .זיכרו שגם בתוך הקהילה זקוקים למנהלים, חדשים וותיקים ובבוא היום – ברכת הצלחה גדולה לכולכם

 

 מילוי מקום בריכוז  ועדת דת

פנה יניב וביקש לסיים את תפקידו בריכוז ( תלמידים 016)לאור כניסתו של יניב עקיבא לניהול בית ספר גדול מאד 

. שבשנה האחרונה ניכנס לעובי התפקידבמיוחד לאור זה , קיבלתי בצער ובהבנה את בקשתו של יניב. ועדת דת

שזו כידוע , ידי למלא את מקומו של יניב בתקופת אלול תשרינענתה לאתגר המ( רת ועדת דתבח)שקמה יניב 

במהלך תשרי נפרסם מכרז מסודר על ריכוז הועדה בתקווה שבמהרה ימצא מרכז . העונה הבוערת של ועדת דת

תו לחיזוק חיינו חרונות ועל יוזמות חדשות שהביא אהלך השנתיים האתודה ליניב על פעילותו במ. עדהוקבוע לו

 .יישר כח ובהצלחה לשיקמה שנקראה לדגל וקפצה למים הקרים.  הרוחניים בקהילה

 

 התחדשות גם במשרדי צוות הניהול בסעד

מכיוון שגם רחל צור ביקשה . מנהלת משרד הקהילה על סיום עבודתה, מירב לוי העיהוד, שלושה שבועותלפני כ

החלטנו בצוות הניהול לעשות נסיון ולגייס מנהלת , לסיים את עבודתה לאורך שנים בניהול משרד מנהל העסקים

משימה מדובר ב(. מנהל הקהילה והאגודהומנהל העסקים , ר עסקי"יו, ר קיבוץ"יו)אחת למשרדי צוות הניהול 

תיכנס לתפקיד , בסופו של תהליך. פעלנו לגיוס מנהלת משרדים במרץ, מאתגרת ובשל לוחות הזמנים הקצרים

וכולנו  תהיה קצרה, במשרד הקהילה החפיפה ליהל  ,מסיבות שאינן תלויות בנו. יהל בקיש משדה אברהם, ה"בע

ים נידרש ללמוד את המבנה החדש מתוך גם אנחנו המנהל. נייניםבלנות עד שתיכנס לעבודה מלאה ולענידרש לס

הגדרנו לעצמנו . אום בין גורמי הניהול השוניםיאך בעיקר ישפר את הסינכרון והת, תקווה שיחסוך בעלויות מחד

תקופת נסיון בתקווה שאכן הדברים יעלו יפה בטוב ואז גם נידרש למענה פיזי התואם את תבנית העבודה החדשה 

ברכת הצלחה גדולה  .ניהול הדברים במסירות ובנעימותועל  ב על שנת עבודתהתודה למיר (.התאמת המשרדים)

  .ליהל בכניסתה לתפקיד המאתגר

 לבנים הלוואות

בעבר ניתן היה לסייע לבנים במתן  ,ןובכ. נדרשתי לאחרונה לשאלה לגבי מתן הלוואות לבני משק שאינם בקיבוץ

 הלוואה צנועה  קבלתמת אפשרות של יאך קי ,לא קיימת כיום אפשרות זו. ת"דרך קרן קדחמשמעותיות הלוואות 
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 עם הצמדה למדד ,ללא ריבית, מול ערבות של ההוריםאה ניתנת אל וההלו. ד"מקרן קלי של הקבה ₪  36,666בסך 

וועדת האישורים  במסמך הבקשה סיבת ההלוואה צריכה להיות מפורטת .תשלומים 41 -מוחזרת לכל היותר בו

מוזמנים לפנות אלי במייל ואני , דרשים לסיוע שכזה אם אתם נ .לדחותהשל הקרן זכאית לאשר את ההלוואה או 

 .אעביר את הטפסים הרלוונטיים אליכם

 

 שבת שלום

 יה ומוצלחת יושנת חינוך פור

 נחום                                                   

 
 

 

 לרבקה ידידיה מזל טוב לבר המצווה של הנכד

 בנם של נורית וברק דייגי –תבור 

 ! איחולים לנחת ולשמחות

 :כפולמזל טוב ' לנורית קופלוביץ

 בנם של נגה ושי סבג – מגן אברהםלהולדת הנכד  

 לוי-בנם של אילת ובני דה – רשףולבר המצווה של הנכד 

 !איחולים לשמחות ולנחת

 מזל טוב לנישואי הבת ולכל המשפחה ולאלי קראוסלנורית 

 ל הרן "נטע עב

 !שתזכו לשמחות ולנחת

 הנינהמזל טוב להולדת , ללאה ולאברהם ימיני ולכל המשפחה

 בת לחרות ולאליצור מימון, נכדה לגלית ולאבי מעוז

 !איחולים לאושר ולשמחה
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 1027ספטמבר חודש  –שעות פתיחת הבריכה 

 !שימו לב לשינויים

 ( /8290)בתשרי ' ח ,יום חמישיב תסתיים, ז"עונת הרחצה תשע

 'ה', ג', ימים א             

 שחיינים מעורב 63:0-03:0

 שחייניות נשים 03:0-23:0

 משפחות 16300-103:0

 שחייניות+ נשים 103:0-1/300

 

  וערב ראש השנה 'ימי ו            'ד', ימי ב                  
  
  

 

 

 

 ועדיאל הדר  - רחצה בטוחה ונעימה

 שחיינים מעורב 63:0-03:0

 שחייניות נשים 03:0-23:0

 נשים 1:300-11300

 גברים 11300-113:0

 משפחות 113:0-10300

 שחיינים מעורב 63:0-03:0

 שחייניות נשים 03:0-23:0

 משפחות 16300-103:0

 שחיינים+ גברים 103:0-1/300

 ..רשמו ביומנים -בתקופה הקרובה אירועי תרבות 

 .במועדון לחבר 80311בשעה  /.10ט באלול "יום ראשון י: (אל עמי)דדון  עם ריקהבנים מספרים 

 .פרטים בקרוב, /.11ד אלול "יום שישי כ: חינוך. בשיתוף ו ,קבלת שבת קהילתית לכבוד השנה החדשה

 .בבית קברות 103:0בשעה  /.10באלול ו "יום ראשון כ: יום הזיכרון לחברי הקבוצה

 .א ימין"בחד 80311בשעה  10./ט תשרי "מ סוכות י"יום שני חוה3 ז"ערב סיכום שנת תשע

 .בקרובפרטים  - 10.10באלול ' יום שלישי כ :(דת. ו) רבה ליל הושענא

 .צ"בשעות אחה 81.10בחשוון ' יום רביעי ה :5-מרוץ סעד ה

 תרבות. ו


