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 פרשת וארא                                            

ִצי ֶאת 'ה ָאַמר כֹּה" :(א"כ, ט"כ –ה "כ, ח"כ) להפטרה ביחזקאל הקשר שבין פרשתנועל  ַקבְּ   בְּ

ל ִמן ָראֵּ ית ִישְּ צּו ָבם בֵּ  ..."ָהַעִמים ֲאֶשר ָנפֹּ

 ניתן לעמוד ,בהשוואה שבין הפרשה להפטרה. נמצאת במוקד הסיפור מצריםבשני המקרים 

 מראשית היווצרות העם  ,ך ההסטוריהעל השינוי ביחסים שבין מצרים לישראל במהל

 .ועד לנבואת החורבן של  יחזקאל על מצרים בשיעבוד המצרי

 ה היה יכול לגאול את "שרק הקב, מצרים היא אומה משעבדת בעלת כח עצום, בפרשתנו

                                                            בנסיונו , כבן ברית כוזב מצרים מוכתרת, ביחזקאל בהפטרה ,לעומת זאת .ישראל ממנה

                                                  מהפניה  הזהיר גם הנביא ישעיה קודם לכן  .להשתחרר מעול בבל ישראל שלהנואש 

ָת ַעל ִהנֵּה": למצרים ֶעֶנת ַהָקֶנה ָבַטחְּ ַרִים ָהָרצּוץ ַהֶזה ַעל ִמשְּ  (.'ו, ו"ישעיה ל).." ִמצְּ

 (הרב יששכר יעקובסון -"חזון המקרא"רעיון מתוך הספר )                                                                              

 -----------------------------------------------------------------------------
 .אין אומרים אב הרחמים .היה ביום שניחודש שבט יראש חודש  –שבת מברכים 

 .חלקים 9ו  64:80המולד יהיה ביום שבת שעה 

 (י הרב טוקצינסקי"לוח א)

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

  00:41-04.11 :לימוד נשים                      דובי גינזברג :פרשת שבוע    

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת וארא

 טלית/זמן תפילין  04:21 הדלקת נרות

 14:11 'שחרית א 04:11 02:11מנחה            

 14:21 (כ"בביה)' שחרית ב שיעור הלכה אקטואלית

 11:41 (ס"בביה)' שחרית ג  

 ש"סוף זמן ק 14:21 'שחרית א

 01:01 (א"בחד)' מנחה   א  11:11  'שחרית ב

 00:11 מנחה וערבית 04:21 01:11, 04:11מנחה 

 שקיעה 02:11 (עקיבא-בני)מנחה 

 41:01 ערבית 00:21 צאת השבת

 

 דורית רידר :אחות תורנית
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 להתמודד עם הכישלון בהצלחה

 שעליו לבצע השליחות רעיוןהרקע ההיסטורי ל ציג בפניו אתה, תגלה למשהה ה"הקב, (שמות) בפרשה הקודמת

ֹלא ִאיׁש ": הן בהיבט האישי, המשימה הצלחתסיכויים ללה ספקנות ביג, משה .נחה אותו בדיוק כיצד לפעולוה

ָבִרים ָאֹנִכי ֵהן ֹלאַויַ ": והן בהיבט הציבורי ('י' ד) .."דְּ ר וְּ ה ַוֹיאמֶׁ ֹקִלי ַען ֹמׁשֶׁ עּו בְּ מְּ ֹלא ִיׁשְּ   .('א' ד) .."ַיֲאִמינּו ִלי וְּ

לא ישמע ש סירובו ובוודאיק  את ז  יח   ממילא פרעה .להנמיך ציפיות – הםה "שהוא מקבל מהקב 'עידוד'הדברי 

ת": לו ַׁשַלח ַוֲאִני ֲאַחֵזק אֶׁ ֹלא יְּ ת ִלבוֹ וְּ  . (א"כ' ד) .."ָהָעם אֶׁ

שסיים את  לאותו הסיפור "העתק הדבק" מעין ,צעד אחר צעד ,מחדש שוב מתחיל אירועיםהרצף  ,בפרשתנו

  –הפרשה הקודמת 

ַדֵבר" :הרקע היסטורי סקירה שלהתגלות ו ל 'ה ַויְּ ר ֵאָליו ֲאִני  אֶׁ ה ַוֹיאמֶׁ ל 'הֹמׁשֶׁ ל ָוֵאָרא אֶׁ ָרָהם אֶׁ ל ַאבְּ אֶׁ ָחק וְּ  ִיצְּ

ת  ..ַיֲעֹקב ַגם ֲהִקֹמִתי אֶׁ ִריִתי ִאָתם וְּ ת בְּ ם אֶׁ ָנַען ָלֵתת ָלהֶׁ ץ כְּ רֶׁ ִתי " :רעיון השליחות הצגת .('ד-ב' ו) "..אֶׁ ַגם ֲאִני ָׁשַמעְּ וְּ

ת ַרִים  אֶׁ ר ִמצְּ ָרֵאל ֲאׁשֶׁ ֵני ִישְּ תַנֲאַקת בְּ ֹכר אֶׁ זְּ ִריִתי ַמֲעִבִדים ֹאָתם ָואֶׁ שמעלה משה בסיכויים להצלחת  הספקנות .."בְּ

ֵני ": המשימה ה ִלפְּ ַדֵבר ֹמׁשֶׁ ֵני ֵלאֹמר 'הַויְּ ָרֵאל ֹלא ֵהן בְּ עֹ  ִישְּ ָמֵעִני ַפרְּ ֵאיְך ִיׁשְּ עּו ֵאַלי וְּ ָפָתִיםָׁשמְּ  .(א"י) "ה ַוֲאִני ֲעַרל שְּ

ת" :להנמכת הציפיות ה"שמעלה הקב' עידוד'ושוב אותם דברי ה ה אֶׁ ׁשֶׁ ֹעהֵלב  ַוֲאִני ַאקְּ ֹלא ..ַפרְּ ם  וְּ ַמע ֲאֵלכֶׁ ִיׁשְּ

ֹעה  (.'ד-'ג' ז) .."ַפרְּ

מה השתנה עקרונית ? בפרשה הקודמת המתוארים אותם האירועים חזרו על עצמם שוב מדוע, נשאלת השאלה

 ?"וארא"למתואר בפרשתנו  "שמות"מהמתואר בפרשת 

 
 .אליהם בתגובתו של משההוא  אולם השינוי הגדול האירועים דומים מאד ,ובכן

 
כחלק  ,מובנהו למרות שהיה צפוי התקשה להתמודד עם הכישלון רוחו של משה נפלה והוא ,בפעם הראשונה

ל" :מהתכנית המקורית ה אֶׁ ָתִני' ַוֹיאַמר ה' ה ַוָיָׁשב ֹמׁשֶׁ ַלחְּ ה ׁשְּ ה ָלָמה זֶׁ ל ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהזֶׁ ֹעה  ּוֵמָאז ָבאִתי אֶׁ ַפרְּ

ַדֵבר  ךלְּ ת ַעמֶׁ ָת אֶׁ ַהֵצל ֹלא ִהַצלְּ ה וְּ ָך ֵהַרע ָלָעם ַהזֶׁ מֶׁ  .(ב"כ' ה) "ִבׁשְּ

 
הכישלון למרות הספקות ו ,ומגלה מוטיבציה משימהק במשה דב  , בפרשתנוה המתוארת יבפעם השניואילו 

ה וְּ " :שבדרך ר ִצָּוה ַוַיַעש ֹמׁשֶׁ   .('ו' ז) ."ֹאָתם ֵכן ָעשּו 'הַאֲהֹרן ַכֲאׁשֶׁ

ת מקומה וא משהאינה משתלטת על  החולשה ,םלמרות עקשנותו של פרעה והמשך סבלו של הע –בסיפור השני 

 ..יהיה מה שיהיה, תופסת האמונה בצדקת הדרך

                           . על ידי משה הסקת המסקנותאופן באולם ההבדל העקרוני ביניהם הוא , שני הסיפורים כמעט זהים

הוא רואה בו דבר סופי . .."למה זה שלחתני" :עצמועיקר בב כישלוןאת ה משה תולה ,תשמו במתואר בפרשת

 . לחדול מהמשימה לאלתר עליושמכך מסיק ו

בדרך להגשמת  ,קטנה הוא רק אבן הצפוי הכישלון, אתו או בלעדיושמפנים ו 'עולה קומה' בפרשתנו משה

כיצד , המנהיג שבדרך –את משה   לג  ר  ת  מ  מחשל ו ,הייבפעם השנ שוב הסיפור שחוזר על עצמו. הגדולה המשימה

  .בדרך להצלחהכישלון העם  נכון להתמודד

 .כראוילהתמודד איתו  הוא מצליח ,בפעם השנייהו

 יורם קימלמן
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 ל"הבן רפאל פינקלשטיין סופד לאביו חנן ז

 .אבא

, של בני עקיבא' אתא והגעת לקיבוץ עם גרעין ז-גדלת בכפר. כשעלת משפחתך ארצה מבלרוס 4ילד בן היית 

 .משת בתפקידים רביםיבקיבוץ ש

, ל הקיבוץ הדתי"מזכ, מרכז משק, מזכיר פנים, מנהל את הילדים בבית הספר, היית רועה את הצאן בשדות

 ..ועודועוד , דירקטור בבנק המזרחי

ך התרבו ידעו יוכשצרכ, רבה כנראה יכולתך הייתה ."תן כפי יכולתך וקבל לפי צרכיך" –הכל תחת הקריאה 

 .ך בקיבוץ למלאםיחבר

כבוגר בביסוס הקיבוץ וכאבא יחד עם אמא , השתתפת כנער בהקמת המדינה, ספקיםומ חיית חיים מלאים

 .בהקמת משפחה שורשית ענפה ומגוונת

זכית לעבוד בהנהלת החשבונות עד  .נינים שהחזירו לך בשמחה אהבה רבהונכדים  ,ילדים, ך כולםישמחת בצאצא

 .היית תמיד מעודכן ומעורב, יומך האחרון

 .לפי מדד זה ודאי שעזבת צעיר. כשתרגיש שאתה לא סקרן תדע שהזדקנתשלפני כמה שנים אמרת לי 

ך לוקחים על עצמנו יך וצאצאיאנחנו ילד, אבא אני מבטיח. משימת חייך בשנים האחרונות היית הדאגה לאמא

 .להמשיך ולעשות ככל שיידרש

 .עשית מספיק ,נוח בשלום על משכבך אבא

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

 ל בשם הקבוצה"הספד שנשא יחזקאל לנדאו לחנן פינקלשטיין ז

 (.א"קו ע)" תדאג כל החבורה כולה, אחד מבני חבורה שמת: "הגמרא במסכת שבת אומרת

לדאוג . לדאוגועל כן על כולנו , אחד ממנהיגי הקיבוץ, חברי קיבוץ סעד, היית אחד מהגדולים שבחבורה שלנו, חנן

 ..זה לחשוב איך נהיה יותר טובים בהיבטים השונים של חיינו. זה לעשות תשובה, להבנתי

חשבתי שלא , כשהתלבטתי את מי אבקר השבת. הלכתי כמנהגי בשבת בצהרים לבקר חולים או קשישים, אתמול

וזיכה אותי לשבת , ה שסיבב כך את הדברים"תודה לקב. אז אלך לדרוש בשלומך, ראיתיך הבוקר בתפילה

שעות ספורות לפני שעלית , יחד עם בתכם נחמה, בנעימות לשיחה קצרה אתך ועם רותי שתזכה לבריאות טובה

 .לגנזי מרומים

והגענו לסיפורים על ימים עברו , סיפרת לי קצת על המעבר מטיפול בבית חולים אחד לטיפול בבית חולים אחר

ורק אתמול קראנו זאת , מנהיגים רבים התחילו את דרכם כרועי צאןהזכרנו ש. בהם היית רועה צאן בדיר בסעד

 .ספרת לי שאהבת את העבודה בדיר והיא היתה עבורך גם עבודה וגם הובי. בפרשת השבוע

 –כשבשיא , ובעוד תפקידים שונים, כמרכז ועדת חינוך, כמרכז משק, כמזכיר פנים, אני זוכר את מנהיגותך חנן

 הקפדת תמיד להגיע לאסיפות החברים ולהביע את דעתך בכל , כשלא היית בעל תפקידגם . ל הקיבוץ הדתי"מזכ
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, אך אני יודע, כ"שנאמרו בקול רועם ובהחלטיות בד, לא תמיד היה קל לשמוע את דבריך. מקום שראית לנכון

 .ומתוך רצון לעשות רק טוב, שהדברים נאמרו תמיד מתוך דאגה אמיתית לקיבוץ שלנו

דירת "מבקש להזכיר כאן את פרויקט . וביניהם גם לצוותי שינויים שונים, היית שותף לצוותים שונים בסעד

. עשה טוב להרבה אנשים בסעד, שלעניות דעתי, והובלת בו שינוי מאוד משמעותי, צוות שריכזת –" החלומות

 ..הוא כבר לא זקוק לךעד שהרגשת ש, במסירות ובאחריות רבה הובלת אותו וליווית אותו מספר שנים

, בית ספר.  ת כאן בסעד"כשמוניתי לסגן המנהלת בבית הספר דע, שנים 72-התחילו לפני כ, קשרי העבודה שלנו

אתה היית , בתקופה בה נהייתי לסגן. 4594 -שבשנותיו הראשונות גם אתה היית אחד ממנהליו במשך שנה אחת ב

ועל מימוש התקציבים של משרד , החשבונות של בית הספרוהיית אחראי על הנהלת , חבר בהנהלת בית הספר

למרות שלא , במשך כל השנים הללו. בתפקיד האחרון טיפלת עוד בשנה האחרונה. החינוך עבור חטיבת הביניים

בכל השנים עזרת למנהלי בית הספר השונים להתנהל . דאגת לו עד מאוד, היו לך בבית הספר לא ילדים ולא נכדים

אך הכל היה בכדי , ידעת גם לכעוס אם צריך.  ולממש את כל מה שניתן ממשרד החינוך, כספיתכראוי מבחינה 

בעבר הקרוב , בשם המנהלים בעבר הרחוק –חנן . ולמען בית הספר, שהדברים יתנהלו כראוי מבחינה כספית

 !תודה לך על העבודה המסורה מאוד והעזרה הרבה לאורך כל השנים –ובהווה 

– שחשוב לי להדגישם , תיים מאוד מבחינתי לימדת אותנו בחייךשני דברים משמעו

. על שלוש תפילות במניין( כל עוד יכולת מבחינה בריאותית)הקפדת . היית איש תורה ועבודה כפשוטו –הראשון 

 –ואף העברת שיעורי תורה , השתתפת בשיעורי תורה באופן קבוע.  היית מראשוני המגיעים למניין של שש בבוקר

בריכוז , בריכוז ענף ההשקיה. במקביל עסקת תמיד בעבודה ובפרנסה. בעבר הרחוק, רי פרשת שבוע בשבתותשיעו

כיצד אתה מקרב אוכל לפרות עם מגפיים , תמונה שאני יכול לצייר גם היום –בתורנות שבת ברפת , ענף הדיר

 .בהנהלת החשבונות, עד השבוע האחרון, ובמשך עשרות שנים, וכובע טמבל

ונתת , במשך שנים רבות טיפלת בה במסירות רבה.  שתיבדל לחיים טובים, טיפולך המסור ברותי רעייתך –השני 

זו . "יש מגבלות, אם רצינו לקבוע ישיבה כל שהיא. הוא הקובע, לוח הזמנים של רותי.  לנו דוגמא לזוגיות מיוחדת

 .שיעור חשוב לכולנו.  מהוכדו, "זו שעה שאני צריך לקחת את רותי", "שעה שאני אוכל עם רותי

שיכון "שנה כשעברנו יחד ל 95-הקשרים שלנו התחילו לפני למעלה מ –נחמה ובתיה  , חגי, אסתרקה, רפאל, רותי

, יומי-היה דבר יום, באותה תקופה להיכנס לשכנים. ליד גן הקקטוסים והיינו שכנים צמודים שנים רבות" ותיקים

 .יחד עם השכנים הנוספים בבניין, ת יחד באותה סוכהובכל שנות שכנותנו גם חגגנו כל סוכו

אשריכם ואשריו . ולדברים נוספים, לבית הספר, והערכתי מאוד את פעלו ותרומתו לקיבוץ, אהבתי את אביכם

זכה להשלים כמעט את , זכה לשמחות רבות של צאצאיו בשנים האחרונות. שזכה למות בשיבה טובה כפשוטו

לתרום את קרניות , וזכה עוד אמש( 88)ח שנים "שכן בעוד שבוע ימלאו לו פ, ח"פ –ן פינקלשטיין חנ –שנות שמו 

 .עיניו

ינעמו לך רגבי אדמת  –ואתה חנן , ובכל מה שאבא בנה ועשה כאן במשך השנים, תנוחמו במשפחה הגדולה שלכם

 .ותהא נשמתך צרורה בצרור החיים, קיבוצנו שהיית מבוניו במשך שנים כה רבות

                                                          

 קיבוץ סעד אבל על פטירתו של חברנו

 ל"ין זיחנן פינקלשט

 ומשתתף בצערה של המשפחה
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 בתיה סופדת לאביה בשם הילדים

 ,מותי בא לי פתע

 ,כאחד האדם ידעתי כי קרב

 ,ושבע חייתי

 ,בעוז ובתפארת, בתום

 ,בכחול בירוק

 ובטעם המסתורין והדבש

 ..של היפה

 (יוסף שריג)

, ביום חמישי, אבל היית כל כך חי, לא היית בריא ..ועדיין מותך הצליח להפתיע אותנו, 88בעוד שבוע בן , אבא אהוב

 . עוד ירדת להנהלת חשבונות לעבוד כמה שעות

למנוחת הצהריים ומשם הלכת , (תוצרת בית של מיכאל)בשבת כמה שעות לפני מותך עוד ישבת ושתית בשמחה בירה 

אך יחד עם זאת כל כך , סביבהבבת אחת בלי להיות תלוי ב, ת שכך יהיה הסוףיאנחנו יודעים  שקיוו .הכול השתבש

חיוך כזה שמאשר ..  משהו קטן –אם רק היה אפשר  לשמוע ממך עוד איזה מילה של סיכום .. קשה להיפרד ממך

 .כי כזה היית, ונותן כוח להמשך

ל בשביל אמא במסירות שאין לתאר וכ היית שם, במשך שנים היית הסלע האיתן עליו נשענו בתקופות מאתגרות בבית

והיית פתוח הרבה יותר ממה שנראה , לדבר איתך על הכול אפשר היה. נתת לנו שיעור מדהים בזוגיות, הרבה שנים כך

 .למתבונן מהצד

 . אנחנו מבטיחים לשמור על אמא ולעשות הכול כמו שאתה היית רוצה, תנוח אבא על משכבך

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

 ל"ז חנן פינקלשטייןלזכרו של 

 ..יובל שנים חלפו

על , בצער ובעצב ,אמששמענו , קבוץ סעד -בקיבוץ האם שלנו , בכאב ועם געגועים לתקופת השרות  הצבאי, בצער

 ".  להגשמה סעד"גרעין  ,באותם הימים, פטירתו של מדריך הגרעין שלנו

 .ל"חנן פינקלשטיין ז, שלנו עם הקיבוץהמדריך המיתולוגי ואיש הקשר 

 ..בחיינו החדשים והלא מוכרים, יתלהתאקלם ולהרגיש בב, בכל עת, סייע לכל אחד ואחת מאתנו, איך חנן, לא נשכח

עברנו עם חוויות חיוביות ועם , ל"את ימי הנח !טוב לב ענק דואג ועם, תומך, מסור, אכפתי, חכם, חנן היה אדם

 ..אהבנו  את השעות הללו ..היו לנו שיחות קבועות בהם שרנו והקשבנו, בהנהגתו. ובזכותאך ורק , משמעות

 .כאדם נעים הליכות, ל"חנן פינקלשטיין ז תמיד נזכור את  !אכן זכינו

 !יהי זכרו ברוך

 9191" להגשמה סעד", חברי גרעין
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 דוחינוך טבת

  

 .ולפתע גילינו שמזמן לא דיווחנו לציבור על הנעשה בחינוך החברתי -יה יומיומיתהעשי, חודש רודף חודש

 :החברתי חינוךהצוות ראשית נכיר לכם את 

 .ל.בת ש -ותמר אמר( קאופמן)הדר קבלן , שגית דניאלי -'ב-'בית כולל א

 . ל.בת ש-מלסה רעות זיו ועדן , תמר ברשי -'ד-'בית כולל ג

 ..(ל.בת ש)שרה בוסקילה  משדרות ושירן מגד , נעמי קבלן -ל"מפ

 .משי ואיתי פנחס -חטיבה

 .ותהילה לנדאו( בחופשת לידה)אריאל ועדי סאסי  -תיכון

וצביקה והלה ( א'י)מורן ואביגד טובים , ('י)מיכל וגיא ביליה , ('ט)משי ואיתי פנחס : משפחות מאמצות לתיכון

 (.ב'י)פורגס 

 

 ? שנההמה קרה מתחילת אז 

התיכוניסטים נסעו לסיור ,  'ב-'בית כולל אהרחבנו את החלל המרכזי ב, ב"י-'ילדים רשומים למערכת מא 512

' ו-'חגגנו את חג סוכות בא ,בנושא מיניות בריאה' ז-'סדנה להורים וילדים בכיתות וקיימנו , סליחות בירושלים

התיכוניסטים והחטיביסטים  .חר האושפיזין והתארחנו בסוכות פתוחותבתפילת הלל מוסיקלית ובמרוץ א

 .השתתפו בשיחה מרתקת במועצה לכבוד ליל הושענא רבא מאת אורית מרק אטינגר

ינוך שלקחו את "חברות צח, להודות לענת אש וטלי שולץ כאן המקום  -סבב בטחוניגם לבחודש חשוון " זכינו"

 !גאווה. י נוער שלנו בכל מה שנדרש"ושוב ראינו את ההתגייסות של צח. והצוות המושכות בשיתוף ועדת חינוך

 
וכמדי שנה התרגשנו , ותיקונכנס צוות הדרכה חדש שהצטרף ל –עקיבא -מיד לאחר מכן הגיע חודש ארגון של בני

השנה ! לראות את בני הנוער האיכותיים שלנו סוחפים את הילדים לעשייה ערכית ומניבים תוצרים יפהפיים

אהרון מרכזות את הצוות שכולל קבוצה של והלל  אייל מיה. 'צוות הגשמה של חבריא ב –צוות נחשון הוקם גם 

לילדים בעלי צרכים " שבת מאירים"שגבר הרימו מתחילת שנה כמה פרוייקטים שבראשם ' ה מכיתה י'חבר

' ת מדי שבת לפעולת חבריא בשדואג, אוריה סט השנה ' ריא ברכזת חב. מיוחדים שהתקיימה לפני כחודש

המשרתת בתקן מלא בשומר החדש בת שרות לאומי , שילת פרץ  -קומונרית בהתנדבותהשנה יש לנו . מעניינת

 . ביטלה הגעתה ברגע האחרון ע"מטעם בנ והתגייסה ללוות את הסניף השנה לאחר שהקומונרית הרשמית

 

  -חנוכהואז הגיע 

י "ונתרם ע בגבעת וושינגטוןי בנות מדרשת מעיין "שכולו כיף שאורגן עהפנינג ילדי הבתים הכוללים הוזמנו ל

 .ב שמאוד מחובר לעוטף עזה"יהודי מארה –סקוט אורלנסקי 

 .בבית שקמהעם הוותיקים פעילות  קיימוו ,ילו לאזור ניצנהטי -'ו-'הילדי 

 .רידוהיו שותפים עיקריים בארגון הי, ערד-טיילו מהר עמשא לתל -החטיביסטים

, א התקיים טיול לאזור רעים"י-'לט, המסורתי מחוף זיקים לים המלח טיול אופנייםב יצאו ל"כיתה י: תיכון

 .וכמה תיכוניסטים הדליקו נרות עם וותיקים בביתם

לחסד  י כל חברת הילדים והכנסותיו הוקדשו"שמאורגן ע צדקההיריד גולת הכותרת של חנוכה היא ללא ספק 

 .של הילדים וכלל הקהילה שנהנים מערב קהילתי וערכי -השותפות וזביריד זה מעבר לתרומה היופי , אמיתי

 !ימים בערד 4עקיבא יצאו לסמינריון הדרכה בן -מדריכי בניבחנוכה גם 
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י "שפותח ע ד"גשר מאחאת מודל באופן חווייתי במהלך החודש נכיר לילדים  -"חוסן"טבת הוא  נושא חודש 

 -"סטיקר האמונה"את הנושא נסכם במבצע . ומתאר את ערוצי החוסן השונים שיש לכל ילדמולי להד ' פרופ

הכרזה שתיבחר תודפס . הילדים עיצבו כרזות לחיזוק האמונה ויבחרו מבין ההצעות את הכרזה המועדפת עליהם

 .ו בשבט לכל משפחות הקבוץ"ה בט"כמדבקה ותחולק בע

 

קבלת השונה  -"עין טובה"ד שיוקדש השנה לנושא "בשבוע הבא צוות החינוך יוצא לכנס החינוך של הקבה

 .בקבוצת הילדים ובקהילה

 

 !המשך חורף בריא ומבורך

 שלומי אפרת

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

 עדכון מוועדת רכב

 .ועדת רכב עדכנה בישיבתה האחרונה את תקנות השימוש ברכבי הסידור

– דגשים כמה 

  להשתמש ברכבי הסידור" נהג חדש"שאינם בגדר , 54הוחלט לאפשר לתושבי שכונת שקד מעל גיל . 

 .המעוניינים יפנו לחגיב חכמון לקבלת כפתור התנעה אישי ולחתימה על מסמך הרשאה

 לכן מי שאין ברשותו כפתור , כל נסיעה חייבת להיות עם כפתור אישי של הנהג הנוסע ברכב, להזכירכם

 .כזה מוזמן לפנות לחגיב חכמון ולחתום על מסמך הרשאה

 כל מי , מעלות הנזק או ההשתתפות העצמית אם הופעל ביטוח 25%-חבר יישא ב, במקרה של נזק לרכב

  .מהעלות 155% -שאינו חבר יישא ב

 ולמסור , אנו מבקשים להשאיר את הרכב נקי ומתודלק בסוף הנסיעה, למען כל ציבור המשתמשים ברכב

 .ה לוי או חגיב חכמון על תקלות שהתגלו ברכב'לאהרל

 .התקנון במלואו יישלח דרך הקהילנט ויישמר בתיקיית הקבצים בקהילנט

 ועדת רכב  -נסיעה בטוחה 

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

 גינון לחברי הקהילה עבודות

 !לחברי קהילת סעד שלום

 .בימי שישילפני כחודש הצטרפתי לצוות הנוי ואשמח לבצע עבודות גינון פרטיות בגינות החברים 

 .2927722550: מוזמנים לפנות אליי בטלפון

 !עבודה מקצועית במחיר הוגן

 פלג טלקר

 כפר עזה
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 הסיפור שמאחורי התמונה

 :פתרון השאלה מהשבוע שעבר

-חברים וותיקים: במקהלה השתתפו. "מקהלת סעד"החברים המצולמים הם חברי ו 2591תמונה זו צולמה בשנת 

 . הגרעין הדרום אמריקאי וזמניים', גרעין ז, המייסדים

של חברי מקהלות  מפגש בינלאומי שהיתה ,הראשונה "הזמרייה"התמונה צולמה בכפר המכביה במסגרת 

 ,שנים 3אחת ל  ,והמפגשים "הזמרייה"ייסד צבי פרופר את רעיון  2591בשנת . (בספורט 'מכביה'בדומה ל)יהודים 

 . שנה 06 כ שרדו במשך

                  :התקבצו יחד תחת ניצוחו של קראל שלמוןש הופיעו שלוש מקהלות מהקיבוץ הדתי "הזמרייה"באותה 

ו של חברנו בניצוח -תחת ניצוחו של מיכאל פרלמן וסעד  – יבנה, בניצוחו של קראל סולומון -בארות יצחק

 .שלוימיק קום

 . מספרים שהחוויה היתה יוצאת דופן ובלתי נשכחת, וותיקים שנכחו באותו המעמדחברים הה

 ..(שמות שמורים במערכתה) בהפוגה לקראת ההופעה נסו לזהות את המצולמים, ועכשיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -( במקור, קרל סלומון)בניצוחו של קראל שלמון  ,במלוא הדרה "מקהלת הקיבוץ הדתי"וכאן הם מופיעים כ

יסד התזמורת הסימפונית ירושלים קראל י. מנצח ומלחין יליד גרמניה שעלה לארץ לאחר עליית הנאצים לשלטון

 .'ישראלקול 'מחלקת המוזיקה של  את הלינו
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 סיכום תקופהו ועדת ותיקיםמועדכון 

על הגיל  שמענו הרצאה+. 06ומרכז אפ  בשיתוף קהילה לדורות" נפגשים ומדברים"לפני החגים קיימנו ערב 

תעסוקה אחרי , חברים לחברים, ואז התחלקנו לשולחנות עגולים בהם דנו בנושאים של פנאי ותרבות, השלישי

 . ותהליכי הפרישה בקיבוץ המתחדש, פרישה

קבוצת לומדים יצאה בימי שלישי . פנאי ותרבות במרחב האזורישמנו דגש על חיבור לפעילויות בהמשך לערב זה 

רגנה וחברים השתתפו חברים השתתפו בחוגים שונים שהמועצה א, כללת חמדת הדרוםלקתדרה לוותיקים במ

 +.06בכנס פורשים שהתקיים מטעם מרכז אפ 

תפקידה של ועדת ותיקים , הקמת מנהלת ברוש –בעקבות השינויים המערכתיים בתחום הגיל השלישי והרביעי 

שתינו ישבנו יחד לחשיבה על , ש"הלת צוות ברולה את עבודתה כמנבחודשים האחרונים רותי לזר התחי. מסתיים

 .דרכי שימור והרחבת המענים והפעילויות הקיימות עד היום לותיקים

(. למעט האחריות על תפעול עובדות הניקיון)גם אני מסיימת את תפקידי , ועדת ותיקים פעילות עם סיומה של

, על המפגש עם חלק מוותיקי הקיבוץ. נוספת נקודת מבט הזדמנות להכיר את הקיבוץ דרך רוצה לומר תודה על

דברים שלא  וכמובן אני מבקשת סליחה אם היו. לי עוד הרבה מה לפגוש ולהכיר ושישהיה רק ראשוני ששמרגיש 

 .קיבלו התייחסות ראויה

והביצוע כל  התכנון, החשיבה, האחריות היקרים על חברי הוועדהל וזאת הזדמנות להודות, אז נגמרה תקופה

 .בתחומו בוועדהאחד 

 :אז תודה ל

 !!עדיאל גינזברג, רחלי לנדאו, אלי קראוס, צפרי שלומי, זהבה ברט, ברוריה גורן

 .בהצלחה לרותי בתפקידך החשוב

 חנה אדמנית

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

 !תודה

 .ל"על אמי ז השבעהד על תמיכתכם בי במהלך ימי מאו לכם אני מודה , לקהילת סעד היקרה

רבים למנחמים המפנקות ועל ארוחות הערב ה תודה. ערבית ולימוד משניות, פילות מנחהן לתיעל ארגון מניתודה  

צעירים ומבוגרים שלחלקם  הגיעו. ך שנים רבות ואלו שכלל לא הכירוהביניהם אלו שהכירו את אמי במש ,שהגיעו

 . ולא ויתרו והם ,הקל תהבוץ לא הילקצה השני של הקי ,יעד אלי הדרך

 .ק הלבמלכולכם תודה מעו, מובן מאליו אינוכל זה 
 מלי קסט
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 הנין לשרה רבלין ולכל המשפחה מזל טוב להולדת

 בן לליאת ואורן רבלין, א"ה ורותי תבדל"נכד לאסף ע

 !איחולים לשמחות ולנחת

 ברזלי ולכל המשפחה לאיציק, לרחל ובניה ברזלי

 בן לצפריר ותמנה ברזלי, נין-הנכדמזל טוב להולדת  

 !איחולים לשמחות ולנחת

 

   הבת לחן וייטב כהן מזל טוב להולדת 

 הודיה -שקד 

 לאבי וללאה הלפרין ולכל המשפחה

 !איחולים לשמחות ולנחת

 לשולית ורענן תימור, לרותי ואלי שלוין

 שלוין-לקרן ושחר תימור

 טוב בהצטרף-מזל ברכת

 אברהם-אור

 לחיק המשפחה

 לימוד הורים וילדים

 .הספר השני של הלכות שבתבשעה טובה מתקדמים בלימוד ואנו לקראת סיום 

 .'הלכות שבת חלק ג -הספרים החדשים , ה כבר השבת"לכל הזריזים יחכו אי

 .הורים וילדים נוספים -מוזמנים להצטרף 

 .הלימוד מתקיים חצי שעה לפני יציאת שבת בבית הכנסת

 !םכולם מוזמני

 המארגנים
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 מהנעשה בקהילה

פעילות התרבות . אתי וחמי סיימו את תפקיד ריכוז התרבות לאחר למעלה מעשור בתחילת החודש -תרבות

מענה , יצירת זהות ושייכות: מהווה את אחד מעמודי התווך המרכזיים בקהילה ולה תפקידים משמעותיים

, מארגנת בעבור עצמה -חיבור ואינטראקציה בין חברי הקהילה ומעורבות פעילה של האוכלוסייה, לשעות הפנאי

 . תרבות בונה קהילה וקהילה בונה תרבות: בקיצור

אין ספק כי במהלך עשור זה אתי וחמי ידעו לדייק ולבנות סביב פעילות התרבות את הנרטיב של קהילת סעד ואת 

לקיימה כי את  ואת חשיבות הפעילות ודאג וורא הן נרתמוגם בעיתות חרום . חיים בסעדמילוי תפקידיה בשגרת ה

 .את אי אפשר להפסיקהחיים והשירה הז

הדיוק . במהלך תקופה זו פעלתן והצלחתן להטמיע מסורות ואירועים שאותם יש להמשיך ולשמר - חמי ואתי

               .בסיוע החבורה שגיבשתן סביבכן, כןיכר וחותמת של התרבות מעשה ידיבכל פעילות הפך לסימן ה והתקתוק

בשם קהילת סעד ברצוני להודות לכן על שנים של תרומה ועשיה למען הקהילה והפיכתו של הקיבוץ למקום תוסס 

 !תודה, בקיבוץ סעד -היודע להנגיש את הערך המוסף בחיים פה, חיים

על עצמן רותם קום ומיכל אפרתי  בלים לאתי וחמי הסכימו לק/ר מחליףלאחר תהליך של איתו, המשך - תרבות

ההנהלה התקיים דיון בנושא ועד וב. רותם ומיכל מיועדות להחליף את אתי וחמי במהלך חודש מאי. קלאת המ

יום שלישי הקרוב על רותם ומיכל ב -המועמדים והוחלט להמליץ בפני האסיפה של האגודהתהליך איתור 

  .כמועמדות ראויות לתפקיד שיכולות יחד להפעיל את התרבות ולהתמודד עם האתגר

צוותים שיהיו מוכנים לקחת /עד לתחילת עבודתן של רותם ומיכל ובכפוף לאישור האסיפה אנו מחפשים אנשים

כל המעוניין והרוצה להירתם . יום הזיכרון ויום העצמאות, יום השואה, פורים, בשבט' טו: על עצמם את ארגון

 .ם אלהלמשימה מוזמן לפנות אלי אנחנו נסייע בארגון והתקציבים לקיום אירועי

. רוחש חיים ומהווה פינת משחק מושכת לילדים והורים, שנפתח לאחרונה ליד פעוטון אשל החדש גן המשחקים

ובסמוך לגני , על מנת שתישמר איכות החיים של הדרים בסמוך לגן. נמצא בסמיכות רבה לאזור מגורים, גן זה

וכן  11-11בשבתות בין השעות  -תמשיםומתוך התחשבות אנו מבקשים מציבור ההורים והמש, שעשועים נוספים

 .הלילה המאוחרות להקפיד ולהימנע מלהרעיש במקום/בשעות הערב

עדת הגיל ובתקופה האחרונה פרסמנו מכרז לאיוש נציגי ציבור בו !מחפשים אותך -ר ועדת הגיל הרך"יו -חינוך

                       :שירכז את הועדה ובאחריותור "יו לנציגי ציבור קיבלנו פניות וכעת אנו נדרשים לאתר. ר לועדה"הרך ויו

וסיוע  עוץיי. 2. קביעת סדר יום ותכני הישיבות בתאום עם מנהלת הגיל הרך, אחראי על כינוס הישיבות. 1

בהתמודדות עם דילמות וסוגיות הקשורות בתפעול השוטף של , כנית העבודהלמנהלת הגיל הרך ביישום ת

  .כלפי פנים וכלפי חוץייצוג המערכת . 3. המערכת

 

י ישירות יהמתעניינים בתפקיד ורוצים להתייעץ לפני הגשת מועמדותם מוזמנים לפנות אל, מכרז חדשפורסם 

 .א"מש -או להילה אור

 

 תומר רכטמן

 


