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 ראש חודש מרחשון  – נחת פרש                               

 ומה טעמה של" ד להכות את כל חי כאשר עשיתיולא אוסיף עו: "..'אחרי המבול נשבע ה

 (.א"כ', ח" )כי יצר לב האדם רע מנעוריו"? שבועה זו 

 ?האם יש ויתור לאדם משום השלמה עם מגרעותיו

 !כוחו של יצר הרע הוא רב ותפקידו חיובי-

 לא בנה אדם בית ולא נשא אשה ולא , ללמדך שאילולי יצר הרע..אמר רב שמואל בר נחמן"

 ". בנים ולא נשא ונתןהוליד 

 (.'ד',קהלת ד" )איש מרעהו קנאתכי היא :"וכן שלמה המלך אומר

 ועל התאוהעל  הקנאהעל שלושה דברים העולם עומד על :"רבי יהודה מרחיק לכת ואומר

 .באה התורה ומראה לנו את הדרך כיצד להפוך את יצר הרע לכח בונה ויוצר". הרחמים

 (יארז. א -ממעיין האגדה  :מתוך)

 

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

 יניב עקיבא :רשת השבועפ

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת נח

 טלית/זמן תפילין  07:11 הדלקת נרות

 21:02 'שחרית א 07:11 01:22מנחה            

 21:11 (כ"בביה)' רית בשח שיעור הלכה אקטואלית

 28:02 (ס"בביה)' שחרית ג (במקביל)לימוד מדור לדור 

 ש"סוף זמן ק 21:11 'שחרית א

 00:01 (א"בחד)' מנחה   א  28:02  'שחרית ב

 07:12 מנחה וערבית 07:22 00:02מנחה        

 שקיעה 01:22 (עקיבא-בני)מנחה 

 02:02 רביתע 08:08 צאת השבת

 

 הילרי יום טוב –אחות תורנית 
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  (ג"י', ט' ברא" )בענן נתתי קשתי את"

', ט" )בענן נתתי קשתי את... הברית אות זאת...הארץ לשחת מבול עוד יהיה ולא... אתכם בריתי את והקמותי"

 (ג"י-א"י

 לשקם הרצון בצד. והשממה ההרס מדילמ נחשפים, והמוגנת השמורה התיבה מן היוצאים משפחתו וכל נח

 היכולת על מעיבים נוסף מאובדן והפחד, שנכחד העבר בזיכרון הכאב, ותוססים בריאים חיים מחדש ולברוא

 :להשתקם

', ט י"רש" )אות לך ואתן... עוד העולם לשחת שלא ה"הקב שהבטיחו עד ורביה בפריה לעסוק דואג נח שהיה"... 

 (.'ט

 נוסף מוחלט שכליון בהזכירו האדם את להרגיע אמור בענן הקשת מראה. בהתגלותה הקשת הוא הנבחר האות

 . יהיה לא

 :שכינה כגילוי נתפס אף הקשת מראה

.. 'וגו בענן יהיה אשר הקשת כמראה שנאמר, פניו על שיפול צריך בענן קשת הרואה לוי בן יהושע' ר אמר"

 (ד"י',ט נח, הגדול מדרש(" )ח"כ, א יחזקאל) פני על ואפל ואראה

 ?הקשת את הרואה האדם לעיני מתגלה גילוי איזה? משמעותו ובין האות בין הקשר מהו

( החץ עם ביחד) שימשה הקשת. משמעותו ובין האות בין הקשר בהבנת מסייע קדם בימי הקשת של השימוש

 מתח ליצירת המשמש יתר יש לקשת כן כמו. המטרה עבר אל אותה מפנים בקשת השימוש בעת. מלחמה ככלי

 . בשליחתו החץ ועוצמת מהירות את להגביר מנת על, החץ על מוגבר

 הארץ אל מופנה איננו) הפוך בענן הקשת כיוון. ובכוונתה בכיוונה הפוכה בענן הקשת, הלוחמנית הקשת לעומת

 . יתר בענן לקשת אין וכן( השמיים מן

 שני. בשר כל לשחת הדין מידת מתעוררת שוב האם -ודאגה מתח עורר גשם כל, המבול את שחוו שלאנשים יתכן

 על משתלטת הדין מידת אין כי לסמל באים שניהם -יתר של קיומו ואי, הארץ אל מכוונת שאינה -הקשת מאפייני

 : התבל

 כאשר -ככה בידם אותו להפוך הנלחמים דרך וכן, השמיים מן בו יורו שלא להראות, מזה בהפך עשאו אבל"

 (.ב"י', ט ן"רמב" )שכנגדם למי לשלום יקראו

 .מבול יבוא לא כי  מגלה היא כן על ואשר, שלום של אות היא הקשת -משמעותו ובין האות בין הקשר

 לשבעה המשתברת אחת אור קרן היא הקשת. המרהיבים גווניה הוא הקשת של הבולטים מהמאפיינים אחד

 . אחת לבנה קרן יוצרים הם ובאיחודם האור מן חלק הם הגוונים כל. גוונים

 מכאן' ה הנהגת תהיה זו הן: "משמעותה לבין הקשת גוני בין קשר מציע הוא( ו"ט', ט) ר"הרש של בפירושו

 לקראת יחנכו אלא, האדם על כליה יגזור לא' ה אך: האנושי המין להתפתחות הדרכים ומגוונות רבות: ואילך

 ". האדם בני ורבגוניות השוני יסוד על -האלוקית המטרה

http://www.keshet1.co.il/
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 כמו. האדם בנפש עצום גיוון קיים בפרט. רבים כה זנים ישנם -מגוונת היא חיה נפש כל. בגיוון מלא העולם

 : באדם גם כך, האור את מרכיבים הגוונים כל -הסגול הגוון ועד האדום הגוון מן החל -בה, בקשת

' וה, החיים אל מחוברים כולם -מעומעם בו' ה שאור, המגושם לאדם ועד הרוח באור המאיר הרוחני האדם מן"

 האור בני -האור מן המרוחקים הרוח כהי וגם: 'ה רוח של אור קרן שבירת בכולם: שלומו סוכת את עליהם פורש

 לאור ועד השמש של המבהיק האור מן: אור של שונים לגוונים הצדיקים דרגות את מדמים ל"חז... המה

 לשושנים לכוכבים לברקים לרקיע ללבנה לחמה דומות פניהם...צדיקים של כתות שבע... "המנורה של המעמעם

 (.ו"ט', ט' ברא ה"רשר) (" .תרנא' סי אמור' פ ילקוט) המקדש בית ולמנורת

. האדם של הרבים לגוונים בהתאם, פנים רבת אם כי האנושות לכל אחידה תהיה לא המבול שלאחר' ה הנהגת

 .הזה הריבוי את מסמלת בססגוניותה הקשת

 את מגלה היא. אנושיה לגיוון בהתאמה המגוונת' ה להנהגת אות היא הקשת -משמעותו ובין האות בין הקשר

  .העולם את' ה בהנהגת הפנים ריבוי

 דרור תמי

 

 

 

 
 חודש חשון

 .."אלה אזכרה"

 
 (ח"תשס)        ל                         "יום פטירתו של חברנו בנימין רון ז   -חשון  ב' ז        

 (ב"תשע)                ל"ז ץ"כ( קותי)יקותיאל יום פטירתו של חברנו   -חשון בח "י       

 (ג"תשע)        ל                "יום פטירתה של חברתנו דרורה רוזנמן ז -חשון בח "י       

 (ה"תשמ)          ל                      "יום פטירתו של חברנו אלי מלאכי ז -חשון בט "י       

 (ב"תשע)           ל                         "של חברנו יוסי אילן ז יום פטירתו  -חשון ב'  כ       

 

 מרחשון חודש ראש שבת

 ,השבוע בפרשת גברי' ז קורין האחד :תורה ספרי שני מוציאין - נח פרשת קודש שבת חודש ראש' ב

 .'ונסכו' עד' השבת וביום' - ('ט, ח"במדבר כ) פנחס בפרשת למפטיר בשני

 .(ו"ס ישעיהו)' כסאי השמים' :מפטירין 

 .'יצרת אתה' :מוסף.   נשמות והזכרת הרחמים אב אומרים אין

 .'ומטר טלותן ' לומר מתחילין -בערבית בו' ז ששי ליל

 (טוקצינסקי הרב -' ישראל ארץ לוח' מתוך) 
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 האזרח קין

ַיַ ק ַדברי יורם בשבוע שעבר על   י על הפסוק"ילו טרח לקרוא את רשהרי א   .'הבל'ל מתאימיםנראים לי דוקא ן

  :היה גוזר גזרה שווה לפסוק השלישי שאחריו, 'עד  והאדם י  '

נשמע שלאחר " ע אדםדַ י  וַ "שאם כתב  .לידהוכן ההריון וה, ֶשָחָטא וִנטַרד מגן עדןכבר קודם הענין של מעלה קודם 

 ".ד היו לו בניםטרַ שנִ 

 :היה כותב משהו כזה, אילו כתב. דוקי הזה בגלל סמיכות הפסוקיםי לא טרח לכתוב פעמיים את הענין הדק"ורש

 ,נשמע שלאחר שהביא קין את מנחתו" א הבלב  יָ וַ "שאם כתב , שהביא קין מנחה. . . כבר קודם  :'והבל הביא'

 .'ן להיהֶ לב  חֶ את ו אנו  ת צ  רו  את בכו  [ הבל]שהביא 

ללא בושה "[ כלשון יורם] וקין העתיק , שהבל הביא את מנחתו לפני קין[ מן הסתם גם לנו]י "ברור לרש, כלומר

 .אבל אפילו לא התאמץ להביא דבר מכובד כמו אחיו, "את רעיון המנחה

 * * * * * * * * 

מילה בנושא ה[ העוגן ומורה בסמינר הקיבוצים' חבר קב]ל "אוסיף מדברי זכריה גורן ז, והואיל והזכרנו את קין

 :'ע  כר  ו ה  למקרא שאין 'המכונה , "תא  ש   "

וניתן  .ולקבל משפט בעל משמעות 'ר לענין שלפניהןּבהכוונה שיש אפשרות לקרוא את המילים הללו במחּו

– ונה בעל משמעות ש אך, וגם כן לקבל משפט מובן –לקרוא אותן במחובר לענין שלאחריהן 

ַַ,אהֹל ַש   ַאַ אםַתיטיב ַ]תַואםַלאַתיטיב ַ)תאַ ש   ַכך[ ַאו ַואתהַַ,ץבַ אתַרַ  טַ חַחַ תַ פַ לַ ַ–ַ(כך ואליךַתשוקתו

ַ.לַבותמׂש

 :או

ַ.'וגו.ַ.ַ.ַלפתחַחטאתַרבץַַ–ואםַלאַתיטיבַַ ,[לחַלךיסּו]שאתַ[ַָךרּכדַ ]ַ–הלאַאםַתיטיבַ

אינני יודע . אך הראשון אפשרי על פי סדר המילים בפסוק, התקבל על פי טעמי המקרא[ והחלוקה]הפירוש השני 

 . אף כי הפסוק נידון הרבה במפרשים, אך איננו בספרים, אם הפירוש הזה הוא חידוש של זכריה גורן

 אליהוא

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

 :ותשובהתגובה 

 .אשמחַאםַאחריםַילכוַבדרכוַויעשירוַאףַהםַאתַעלוננו, תודה לאליהוא על דבריו מעוררי המחשבה

... י"על פרשנותו של רש ,על פרשנותו שלו ,אמנע מפרשנותי שלי, לגבי טענתו כי הבל הוא שהביא ראשון את הקרבן

 ... הרג את קיןבטענה שהבל הוא ש, לפתוח את תיק הרצח מחדש בעקבות כך שמא ניאלץ
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לשכלוַַואניחַ,יגַאתַהפרשנותַעלַפיהַביססתיַאתַהרעיוןַשפורסםַבשבועַשעבראצַ,אציגַאתַהפסוקַכלשונו

ַ:הישרַשלַהקוראַלהכריעַבמחלוקת

ָחה ל ה"ַ נ  י ָהֲאָדָמה מ  ר  פ  ן מ  י  א ק  ָיב  ים ו  ץ ָימ  ק  י מ  ה  י  יא . 'ו  ב  ל ה  ב  ה  אנו   ג םַהּואו  כ רו ת צ  ּב  ןמ  ה  ב  ל  ח   ". ...ּומ 

  .ין מתווה את הדרך להבלק

  ".גםַהוא"ולכן מדגישה התורה  ,הבל מחקה את קין

 יורם קימלמן

 

  :חוגים חדשים נפתחים בשבועות הקרובים

 חשוון ב' ג,   01.32 - פתח ביום שני הקרוב יי ,עם מורה מקצועי ללימוד השפה -ַחוגַלערביתַמדוברת

 . 'שח 522 עלות כ, מפגשים 30  .צחהבחדר הנ 02:22-03:22ימי שני בשעה החוג יתקיים ב

ן בשעה יתקיים  בימי ראשו הצצה לסיפורי המשפחה המלכותית עם גילי זיווןַ-ַ"דודַהאישַוהאב"ַ:ך"חוגַתנ

 .ח"ש 052 עלות כ ,מפגשים 6סדרה של  .ז בחשוון"ט 5.33החוג יתחיל בתאריך . בסלון ביתה של גילי 02:12

 ,ח לחודש"ש 362 עלות כ.  02:12-00:22יתקיים בימי רביעי  -בהדרכת ענת קימלמן  - הילתיחוגַתיאטרוןַק

                                                                    ..  נוספים ים למשתתפיםממתינ

ַ(.בדאר/מיילַ)המעונייניםַלהצטרףַלחוגיםַמוזמניםַלהודיעַבתרבותַ

 תרבות . ו                                                                 

  

 

 מסיבת חתנים –שישו ושמחו בשמחת תורה 

 ,חתני בראשית – ומשפחתַזיוַורננהַיערי, חתני התורה – חגיבַומיטלַחכמוןלכבודם של משפחת 

 .דברי תורה ושירהבשילוב , נתכנס כולנו לסעודה שלישית משותפת

 .33:12בחדר אוכל ימין בשעה ', נח'השבת פרשת 

 ועדת דת -בואו בשמחה 

 חלוקת חולצות מרוץ

 !בואו בריצה – בלובי של חדר אוכל ,30:22 -33:22 -בין השעות, (00032)חשוון ' ב, תתקיים ביום ראשון

 תרבות. ו

http://www.pirsum-center.co.il/gallery/6/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A3-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
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 דוחינוך תשרי

  "יתחדשו וישובו ימי החול, אחרי החגים יתחדש הכל"

נשתף אתכם בחוויות מחברת , פרד מחודש תשרי עם קולות השופר וריח הסתיו וארבעת המיניםירגע לפני שנ

שיוצגו )הנרגשים ואת בני המצווה ' רכנו את ילדי כיתה אאת החודש בקבלת שבת קהילתית בה בפתחנו  :הילדים

ולהקריא  ב שלא היו יכולים להגיע"את ברכת בוגרי י. ואף חילקנו את מתנות הקהילה..( .י הוריהם"רוע עיבא

חגגו עם הוריהם את קבלת סט מחזור התפילה לחגים במסיבה  - 'ילדי כיתה ג .נפרסם בהמשך העלון, בעצמם

 .צנועה בבית המדרש

 .בהם הילדים חילקו ברכות ומאפים לאנשים שונים בקהילה" שנה טובה"התקיימו מבצעי  - לקראת ראש השנה

כיצד משתמשים , ואף הדריכו את מי ששאל המשודרגת מבית לבית חילקו את מתנת הקהילה - החטיביסטים

 .בה

התעורר הלב . ת הרב ארי והורים מנגניםבהובל ,"מה'סליחות בפיג"תקיימו מדי ערב ה - במהלך עשרת ימי תשובה

 .עות בשופר ומסלסלי הפיוטים/לקול חבורת התוקעים

                                 .אורחים ומתנדבים, אחים, י הורים"התקיימו שיעורים לכל השכבות בבתים ע - בליל ראש השנה

  .ת הכנסתהכינו קישוטים לסוכת בי - הבתים הכוללים ילדי -לאחר ראש השנה 

טיילו בחול  - התיכוניסטים .יצאו למסע סוכות בן יום אחד ליער יתיר - עקיבא-חניכי בני - במהלך חול המועד

הפעילויות  התקיימו - בבתי הילדים  .י התיכון של מבוא חורון"וגילו מעין יפהפה ששופץ ע המועד לפארק קנדה

 וחלק מהפעילויות ,לפעילות הוריםהתארחו בסוכות  ,חיפשו את האושפיזין ברחבי הקיבוץ הילדים - המסורתיות

 .הוסבו לפעילויות פנים בעקבות הגשם המבורך שהפתיע אותנו

שבסופו יצאנו לריקודים וחלוקת  'ו-'לכיתות אהתקיים בבית הכנסת לימוד הורים וילדים  - בליל הושענא רבא

השתתפו בערב לימוד של המועצה בו שמעו את סיפורו המרתק של השהיד  - החטיבה והתיכון .ממתק קריר

 .מלבנון שנהיה לרב

 .להקפות שניות בכפר מימוןעקיבא -של בני יצא אוטובוס מלא בחניכים אנרגטיים - במוצאי שמחת תורה

ופת ההדרכה ב מסיימות בימים אלו את תק"צוות המדריכות המשקיעניות שהגיעו לי –עקיבא -ועוד מילה על בני

, סיזיו וי, נגה לנדסמן, לירון שהם, ענבר עברון, עופר ויס, רחלי אברושמן: זה הזמן להודות ל. המשמעותית

ועל אף , על שנתיים של השקעה גם ללא ידה המכוונת והתומכת של קומונרית ,ימבליסטה'וחמדת צ, אריאל שילר

 . על חינוך לערכים ודוגמה אישית, תודה על האכפתיות והאהבה לחניכים. כל הקשיים שבדרך

נאחל בהצלחה רבה בכניסה להדרכה ובחודש ארגון שמתחיל  - ולחניכי שבט אורות שנכנסים השבוע להדרכה

 !הידד במעלה, עקיבא-יקדימה בנ. עוד מעט

 .ולימים שלווים ומשמעותיים, י ברכהנתפלל לגשמ - תו את השגרה הברוכהון מביא אחודש חשו

 

 שלומי אפרת
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 ב לקהילה"ברכת בוגרי י

מחייך קלות , ויש אנשים שאתה פוגש בהם, מביט לצדדים וממשיך הלאה, יש מקומות שאתה עובר בהם"

ויש אנשים שאתה פוגש , מקומות שאתה עובר בהם ונשאר כי טוב לך שם, לא הרבה כמובן, אבל יש. וממשיך

 ."הם ממשיכים איתך עמוק בלב, וגם כשאתה ממשיך הלאה

  -קהילה יקרה

. מקום שבו קבלת השונה וכבוד הדדי הם דבר שכל כך מובן ופשוט. מקום חם ועוטף. ום מדהיםזכינו לגדול במק

. החל מהטיול על העגלול שבבית תינוקות ועד לטיול אופניים ולטיול גיוס. עברנו פה הרבה וצברנו המון חוויות

כל  -איתם אנו יוצאים הלאהטיולים וקיבלנו המון ערכים טובים ש, במשך שנותינו בחינוך עברנו המון פעילויות

כך אמר אלברט  -" מטרת החינוך. "פגשנו בהמון אנשים טובים וקשובים שתמיד רצו בטובתנו. אחד לדרכו

ועם זאת רואים בשירות למען , ובמעשה, במחשבה, צריכה להיות אנשים המצטיינים בעצמאות" :איינשטיין

 ."הכלל את משימת חייהם העיקרית

קיבלנו בקיבוץ . לרכוש עצמאות ולהגדיל את האישיות שלנו, בוץ עזר לנו לפתח את עצמנואין ספק שהחינוך בקי

כל אחד למקומו ואיתם אנו  -עם ערכים אלו אנו יוצאים. עשייה ותרומה לחברה ולמדינה, הרבה ערכים של נתינה

 .הולכים לשרת את המדינה ולתרום לעם ישראל

מדריכים ומדריכות בחינוך , רכזי ועדת חינוך, גננות, ל המטפלותתודה לכ, תודה רבה על שנים נפלאות וטובות

 .לכל אורך שנותינו בו

 !ה שיהיו לכולנו התחלות טובות ושנה טובה ומשמעותית"בעז

  :ז"תשע ב"י -אוהבים

 רנן ודביר, יאיר , גליה, תהילה, אמיתי, לירון, יובל, גל 

 

 

 למתי וליהודה רפפורט מזל טוב לנישואי הנכד

 ל שיר"בנם של אפרת ודני רפפורט עב - אופק

 !איחולים לשמחות ולנחת

 ט ולכל המשפחה"לאירית ולבוקי בר

 מזל טוב לבר המצווה של הנכד

 ט"בנם של שחר ואוהד בר –שיר 

 איחולים לשמחות ולאושר

 הנינהלמיכל אפלבום מזל טוב להולדת 

 אפלבוםבת למיקה ולאורי , נכדה לרינה ולעמי אפלבום

 !איחולים לאושר ולשמחות
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 משולחנו של מנהל הקהילה

 

ֵמי אוָֹרה  ִגשְּ ָרָכה : ָתִאיר ֲאָדָמה. בְּ ֵמי בְּ ִגשְּ ָבֵרְך ֲאָדמָ . בְּ  :התְּ

ֵמי ִגיָלה  ִגשְּ ֵמי ִדיָצה : ָתִגיל ֲאָדָמה. בְּ ִגשְּ ַדֵשן ֲאָדָמה. בְּ  :תְּ

ֵמי הוֹד  ִגשְּ ַהֵדר ֲאָדָמה. בְּ ֵמי ַוַעד טוֹב: תְּ ִגשְּ ַוֵעד ֲאָדָמה. בְּ  :תְּ

ָרה ֵמי ִזמְּ ִגשְּ ַזֵמר ֲאָדָמה. בְּ ֵמי ַחִיים : תְּ ִגשְּ ַחֶיה ֲאָדָמה. בְּ  :תְּ

ֵמי טוָֹבה ִגשְּ שּוָעה: ֵתִטיב ֲאָדָמה. בְּ ֵמי יְּ ִגשְּ  :תוִֹשיַע ֲאָדָמה. בְּ

ָכָלה ֵמי ַכלְּ ִגשְּ ֵכל ֲאָדָמה. בְּ ַכלְּ  :תְּ

אוָֹרה ָרָכה. ָאָנא הוִֹריֵדם לְּ ִגיָלה. ִלבְּ ִדיָצה. לְּ הוֹד .לְּ ַוַעד טוֹב. לְּ ָרה. לְּ ִזמְּ ַחִיים ֹטוִבים. לְּ טוָֹבה. לְּ ָנָסה . ִלישּוָעה. לְּ ַפרְּ לְּ

ָכָלה ַכלְּ מוֹ ֶשַאָתה הּוא ה. ּולְּ הוִֹשיעַ ק-ֹל-א  ' כְּ ָרָכה. ינּו ַרב לְּ  :ַמִשיב ָהרּוַח ּומוִֹריד ַהֶגֶשם ִלבְּ

  .ונזכה לשפע של גשמי ברכה וכל הטוב הניגר מהם (נוסח עדות המזרח)תתקיים בנו תפילת הגשם כולנו בתפילה ש

 ברכת תודה ויישר כח

בסופם של חגי תשרי אני מבקש להודות לכל חברי ועדת דת על עשייתם הברוכה בהובלת כל הפעילות הענפה שיש 

ברכה שאו  –וברקאי אפרתי  ית שילרלג, רננה יערי, יניב עקיבא, ליצחק שהם. זו של השנהבעולמנו הדתי בתקופת 

את ריכוז הועדה במקומו של יניב ועשתה  ,בתחילת אלול ,ברכה מיוחדת לשקמה יניב שעמסה על גבה. בעמלכם

מורנו ורבנו על שיעורים רבים ושיתוף , תודה אחרונה לרב ארי. כבקיאה ורגילה ,זאת בצורה טובה ובמסירות

כזת את כל מרהשנה היה בחוברת ההחידוש הגדול . עם ובנעימותוהדברים בנפעולה מלא עם שקמה בהובלת 

 .לעניות דעתי היה בכך חידוש מרענן וראוי. הלכות החגים ולוחות הזמנים

 

 סוכתי הסוכה

חות ימי ובנוסף לאר. עמדה על כנה סוכת חדר האוכל ,ת ההשקעה בשנים עברו ובקלות רבההשנה קצרנו את פירו

תה לסוכה עדנה בסעודות המצווה וקידושי השמחות שחגגו בה משפחות גולן ורידר בחג ראשון ובשבת ייהחול ה

משלבת ישן , ולמרים צרפתי שכבכל שנה ,למוישלה גינזברג, יישר כח לאירית ולעובדי חדר האוכל. חול המועד

 .וחדש בקישוטה של הסוכה

 

 כוחה של מסורת

. ששמחת התורה בהם מתקשה לפרוץ ולרומם את הקהילה, שמעתי על לא מעט ישובים. ועוד בשולי שמחת תורה

לא מוותרים על הזכות לרקוד ללא לאות בשמחתה של תורה , כבר שנים שחבורת צעירינו, לשמחתי הרבה

י ונשכיל לשמר מסורת זו אשרינו שכך ולווא. ובדיבוק חברים מיוחד סוחפים ילדים ומבוגרים אל מעגלי הרוקדים

ברכת יישר כח גדולה . ברגישות הנדרשת בין שמחה ללא גבול מחד ובין התחשבות בכלל הציבור המגוון מאידך

דאג , מאחורי הקלעים ,תודה מיוחדת לנריה גינזברג שבשקט. לכם צעירינו על  שמחת התורה ושמחת החיים

 .י חול המועד ובשמחת תורהלענייני גבאות רבים ולהרבה פרטים קטנים במהלך ימ
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 קריאה אחרונה

עודו המדויק של יי. ותודה לאלו ששלחו (שם זמני לבית שקמה) לבית גיל הזהב שלנו קיבלנו מספר הצעות לשם

השם אמור לבטא את היעוד ולהביא לבית . גיל השלישי והרביעילבני המרכז תעסוקה ופנאי  :הוא ,כיום המקום

ניתן לשלוח במייל למנהל הקהילה או . מחכים לעוד רעיונות נוספים במהלך השבוע הקרוב .רעננות והתחדשות

 .לשים בתיבת הדאר 

 

 תשומת לב –הזמנת רכבים 

כדי . מהצי נוסף רכב  הורדנו, רכב ובזכות תוכנת הסידור החדשה שייעלה את השימושהעלויות את כדי לצמצם    

עליו , במידה ולא. יום לפני הנסיעה שמסודר לו רכב, מונה בבוקרעל כל חבר לבדוק בש, לוודא שיש לכם רכב

הצמצום מחייב את החברים להזמין מראש ולא לסמוך על הזמנה ברגע האחרון על בסיס  .להודיע לאריאל סאסי

 .תשומת לב והקפדה על הכללים תמנע עגמת נפש בזמן אמת. רכב פנוי

 

 ...אחרי החגים יתחדש הכל

בהרמת הכוסית לקראת ראש . את עבודתה כמנהלת משרד מרכז המשק, סיימה רחל צור אחרי שנים רבות מאד

לה תודה גדו. נאמרו דברי תודה וברכה מרגשים. פרדנו מרחל שיוצאת לפנסיה מאוחרתנ, השנה בקומת המשרדים

לה ההתח .מך עזרה ולקבל אותה ברוגע וביעילותתמיד ניתן היה לבקש מ. "השכן שממול", לך רחל גם ממני

שכן כזכור אנחנו במהלך ניסיוני של מנהלת משרדים אחת המרכזת את כל יומני , החדשה מאתגרת את כולנו

התחילה השבוע לחלוש על שני המשרדים ונאחל לה הצלחה רבה , יהל. והפעילות המשקית והקהילתית המנהלים

 .כנסו הדברים למסלולם החדשיעד אשר י, ומכולנו אבקש מעט סבלנות

 

 פרומו

וזמן לעקוב אחרי הציבור מ. בשני ימי שלישי הקרובים תתקיימנה אסיפות חברים בנושאי קהילה ומשק שונים

 .בשיתוף המידע ובקבלת ההחלטות, להגיע למועדון ולהיות שותף פעיל באסיפות, פרסומי סדר היום

 

   חורף טוב וחודש טוב לכולנו

 נחום                                                 

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

 ותנו כבוד לתורה

והיה , המניין התקיים בצריף בית כנסת חטיבה. התקיים בשמחת תורה מניין ראשון, כמו בשנה שעברה, השנה

 .ראוי ומכובד

, התקיימו שבע הקפות מלאות ושמחות. התקבצו לתפילת חג מוקדמת, כשלושה מניינים של חברים וחברות

 .וכל אחד מהמשתתפים זכה בעלייה, התקיימה קריאה בתורה מסודרת

החתן המיועד , הנכד של כרמלה ושלוימיק, ובועז קום, נבחר לחתן תורה, מוותיקי המניין הראשון, איציק ברזלי

 .ת גשם ומוסף כהלכתותפיל, מובן שלא פסחו על הזכרת נשמות. נבחר לחתן בראשית, של רתם וייס
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 . והחברים יצאו בתחושת חג מרוממת,  משופע במעדנים ובכל טוב, בסיום המניין נערך קידוש

כמו גם התנהלות , מניין זה נועד לחברים שסגנונו ושעותיו. אין בכוונתו של מניין זה לבוא כנגד המניין העיקרי

 .ההקפות של המניין המרכזי אינו מתאים להם

נראה לנו שראוי ורצוי ". מחתרתי"לכן הופך המניין ל. ניין ראשון בשמחת תורה אינו מתקבל בעין טובהמ, לצערנו

העונה לצרכיהם של המתפללים בנוסח עדות , לפחות כמו המניין המזרחי, ראוי הוא לכבוד. לקדם המניין בברכה

 .המזרח  שזה מקרוב באו

ויהיה מניין זה מוסיף ומעלה נופך של כבוד . על ידי ועדת דת על הדף המסודר המתפרסם, ראוי להודיע עליו בגלוי

 .לכבוד התורה ולכבודה של קהילת סעד כולה, ושמחה

 ".עת רצון' ואני תפילתי לך ה"

 ה גינזברג'אילנה ומוישל, רחל ובניה ברזלי   

 

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

 :עדכונים מהמרפאה

 :ומומלץ במיוחד לקבוצות הבאותמלץ מאוד להתחסן נגד השפעת לכולם מו – חיסוני שפעת .0

 שנה 01ועד גיל  ילדים מגיל חצי שנה, ים מניקותשנו נשים לאחר לידה,  בכל שלבי ההריון נשים הרות

 . (מחלות לב ועוד, אסטמה, כמו סכרת) בכל גיל  חולים במחלות כרוניותו 56אנשים מעל גיל 

 .בשעות הקבלה במרפאהמוזמנים להגיע להתחסן 

ר                   "א משפחה מתמחה שעובד במקביל לדרופ -מיכאל בס ר"ר שי קרמר וד"ד :הם עובדים אצלנושרופאים ה. 1

 .שי ובהדרכתה

 .היות וימי שני מיועדים לקבלת ילדים בריאים לטיפת חלב שני ביוםיש להימנע מלהגיע . 3

 .8:11-00:31ה בשעות בימי שישי וערבי חג המרפאה פתוח. 4

 

 :מצורפת טבלה עם שעות הקבלה של המרפאה 
 'ו 'ה 'ד 'ג 'ב 'א יום

-01:31 - 18:11-0311 רופאה
03:31 

- 18:11-
03:31 

- 

-19:11 אחות
01:11 

- 19:11-
08:11 

19:11-
01:11 

19:11-
01:11 

18:11-
00:31 

-13:31 מעבדה
18:31 

- 13:31-
18:31 

13:31-
18:31 

13:31-
18:31 

- 

-13:31 משרד
01:11 

 13:31-
01:11 

13:31-
01:11 

13:31-
01:11 

18:11-
00:31 

-18:11  טיפת חלב
03:11 

    

 
 

 .שיהיה חורף רטוב ובריא
 צוות המרפאה 

http://www.maccabi4u.co.il/
http://www.maccabi4u.co.il/
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  5-לקראת מרוץ סעד ה -מוועדת תרבות 

 

 סגר קטע יי 50:22-50:22בין השעות   01.52בחשוון ' ביום רביעי ה -סגירת כבישים ונסיעת רכבים בזמן מרוץ סעד

 הכביש בין השער הישן  למוסך 

 . חנת הדלקל יעמדו בחניית רכבי הסידור בחלק הקרוב לת"רכבי סידור שיוזמנו או שיחזרו בין השעות הנ

 . 50:22-50:22בשעות המרוץ לא תהיה אפשרות להזמין רכב ולקחתו בין השעות 

 .אין להגיע עם רכבים לאזור חדר אוכל

                 , סיפן זוהי הדרך הראשית של המרוץ בכביש מהשער כניסה לכיוון 50:22-50:22הנכם מתבקשים לא  לנסוע בין השעות 

 .לבד ולא מהשער הישןוכן להיכנס משער בארי ב

 .רכבים שנוסעים בכבישים העוקפים בזמן המרוץ מתבקשים להאט מאד ולתת זכות קדימה למשתתפים

 .הורים מתבקשים לשמור על ילדיהם בעיקר באזור השער

 

 לקראת המרוץ –  

 .מחפשים מתנדבים לעמוד בתחנות המים שנמצאות לאורך המסלול  .5

לעמוד בנקודה מסוימת לאורך המסלולים עם טלפון נייד  ובמקרה  -ד דורשהתפקי. בזמן המרוץ–" בקרי בטיחות" .0

 . שיש בעיה לאחד מהמשתתפים לנסות ולעזור או להודיע למספר שתקבלו  מראש

 . מתנדבים לעזור או להצטרף לאנשים מבוגרים הרוצים להשתתף וחוששים לבד .3

 

                                        tarbut@saad.org.ilהמעוניינים לעזור לנו במשימות מוזמנים ליצור קשר במייל של תרבות 

 2104008102או ליצור קשר עם חמי 

 

ג ינמנסיון העבר זהו הפנ( והפתעות מובטחים כיבוד )כולם מוזמנים להגיע לפתיחה ולסיום לדשא שליד המועדון לחבר

צור לא כדאי גם מי שלא מתכוון להשתתף מוזמן לעמוד בצדי הדרכים ולעודד את המשתתפים בקי!!!   שמח ומשמח 

 . היה כולנו ביחדלהישאר בבית בואו ונ

                                                                                                                                                 
 תרבות . ו

 

 !!!הודעה חשובה 

 אנחנו יוצאים לסבב נוסף של ריסוס הדקלים

 נגד חדקונית הדקל ואתם מתבקשים לא לגעת או לאכול

 .…תעדכנו בבקשה את ילדיכם. מפירות העצים

 צוות הנוי
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  5-ה סעד מרוץ

 !5-ה סעד למרוץ נפגשים לנו-כו, ...האימונים אחרל

                    .המרוץ בחולצות לבושים "לחבר מועדון" מול הדשא על - 51:22 בשעה , 05.52, בחשוון' ה ,רביעי ביום ניפגש

                        ,"ביחד"ה מאווירת ליהנות להגיע מוזמניםבריצה או ההליכה  להשתתף מתכוונים שלא אנשים גם

 .המשתתפים את ולעודד המסלולים לאורך לעמוד

                                                                                      .נבחרה מרוץה מקצה לפי  סימון סרט וקבלת רישום  - 51:22-51:62

 :(יש לשים לב, ההזנקה יוחלט במקום סדר)ם הזנקת מקציו מתיחותו חימום –51:62-51:65

 מ ריצה"ק 2.0

 מ הליכה"ק 6

 .מ ריצה"ק6

 (מסלול משפחתי)מ הליכה "ק 0.5

 מ ריצה"ק 0.5

 מקצה קלנועיות

 .המרווחים בין מקצה למקצה יארכו כמספר דקות

  .  רוץמהמ נותבתמו צפייה ,ברכהדברי , מדליות חלוקת ,המועדון מול הדשא על התכנסותכל המקצים  בתום

 (  המסלול לאורך מים עמדות, המקצים לפי שילוט עם מסומנות יהיו הדרכים:  )מסלולים

  המנחת קצה עד ריצה, שדות שער לכיוון ימינה לפנות– כניסה שער: המועדון ליד דשא זינוק נקודת=   מ"ק  2.0

  לנקודת ולחזור כניסה לשער שמאלה פניה העפר דרך בקצה עפר בדרך ימינה ושוב הירידה קצה עד ימינה פניה

  .כחול דרך סימון .ההתחלה

 

 האירי הגשר עד ישר שדות שער לכיוון ימינה לפנות– כניסה שער :המועדון ליד דשא זינוק נקודת=   מ"ק  6

  .צהוב דרך סימון. ההתחלה לנקודת חזרה – כניסה  לשער וחזרה האירי הגשר אחרי שמיד הכיכר את מקיפים

 

 לנקודת  חזרה , שדות שער לכיוון ימינה לפנות –כניסה שער: המועדון ליד דשא זינוק נקודת=  מ"ק 0.5

 .אדום דרך סימון .ההתחלה

 

סימון , חזרה לנקודת ההתחלה  – שדות שער  –שער כניסה  :המועדון ליד דשא זינוק נקודת=   קלנועיות מקצה

  .לבןדרך 

 

 בתכנון בחשבון זאת לקחת יש ,כניסה שער עד שדות משער ארוכה בעליה מסתיימים המסלולים כל – לב שימו

 (.  ...לסיום כוח לשמור) הליכה/הריצה

 

 !וזוכים, הולכים, רצים כולנו

 תרבות. ו - בכיף בואו        

 
 

 .האירוע בסיום :ערבית תפילת ,הדשא עלבמהלך האירוע  :מנחה תפילת


