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 דורון הימןשיעור פרשת השבוע: 

   ה ח ו ל     י מ י   שבת פרשת נצבים

  זמן תפילין /טלית 18:17 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 18:25 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( 06:45 שחרית א'

 08:00 ה(-שחרית ג' )בביה"ס, ימים א  08:30  שחרית ב'

  סוף זמן ק"ש 08:00 שחרית ע"מ

 18:20 מנחה וערבית 17:10 13:30מנחה        

  שקיעה 14:00 מנחה )בבית שנון(

 20:10 ערבית 17:00 מנחה ע"מ

 21:00 ערבית )בשקד ג'( 16:40 לימוד הורים וילדים

     17:30 הרב ארי-שיעור

 19:11 צאת השבת

   
 

 בימת ההיסטוריה על כאחד,  "כולכם היום ניצבים"

  .ברי חלוף מתמקדת ברעיון עצמו ואינה מגבילה עצמה לכֵלי מדידה גשמיים הברית האלוקית

ֵני ה' א   אין בה מעמדות:  ם ִלפְּ כֶּ ִבים ַהּיֹום כֻּלְּ ם ִנצָּ ם כֹׁל -ַאתֶּ ֵריכֶּ שֹׁטְּ ם וְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵטיכֶּ ם ִשבְּ אֵשיכֶּ ם רָּ ֹלֵהיכֶּ

ב רֶּ קֶּ ר בְּ ָך ֲאשֶּ ֵגרְּ ם וְּ ֵשיכֶּ ם נְּ כֶּ ֵאל. ַטפְּ רָּ יָך ִאיש ִישְּ יָך ַמֲחנֶּ יָך ַעד שֵֹׁאב ֵמימֶּ   י'(-)דברים כ"ט, ט' .ֵמחֵֹׁטב ֵעצֶּ

ֹׁאת.." אין בה דרישה לנוכחות פיזית: ִרית ַהז ת ַהבְּ נִֹׁכי כֵֹׁרת אֶּ ם אָּ כֶּ ַבדְּ ם לְּ כֶּ ֹׁא ִאתְּ ל  )י"ג( "..וְּ

ֵאת אֲ  ואין בה מגבלות זמן: נּו עֵֹׁמד ַהּיֹום.. וְּ נֹו פֹׁה ִעמָּ ר יֶּשְּ ת ֲאשֶּ נּו ַהּיֹום"."..ִכי אֶּ ּנּו פֹׁה ִעמָּ ר ֵאינֶּ   י"ד() שֶּ

שהפניה אליה היא  על זמנית כיישות אחת על הבימה "כולנו, בני כל הדורות, "ניצביםלקבלת הברית, 

ִקים  בלשון יחיד: ַמַען הָּ יֶּה ֹאְתָך לְּ הּוא ִיהְּ ם וְּ עָּ ר-ֵלאְלָך ַהּיֹום לֹו לְּ ר ִדבֶּ  י"ב() " ..ָלְך ֹלִהים ַכֲאשֶּ

 

 יורם קימלמן - רכת שנה טובהבב

  הילרי יום טוב -: שבת(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)נייד אחיות תורניות

 עמי-נטע בן - ב' ר"ה,  דורית רידר -א' ר"ה
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 נצבים וראש השנה –פ"ש עם שיר 

 חג השלום

מרחב דומם ואֵבל... בשום מקום, כמעט, לא היה  -"ארץ שוממה שאדמתה עשירה למדי, אלא שכולה שמיר וָשית 

לא עץ ולא שיח... ארץ ישראל יושבת בשק ואפר. מרחפת עליה כישופה של קללה ששרפה את שדותיה ואסרה את 

 תעצומות כוחה באזיקים"

שנה לערך, בספרו 'מסע תענוגות בארץ  150את ארץ ישראל לפני כ מארק טווין הסופרלא להאמין, אבל כך מתאר 

הקודש'. העובדה המדהימה בכל הסיפור הזה היא, שהתורה בפרשת ניצבים כבר מספרת על מארק טווין ומה שהוא 

ה"ְוָאַמר ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְבֵניֶכם ֲאֶשר ָיקּומּו ֵמַאֲחֵריֶכם  לראות בארץ: עתיד ץ ְרחֹוקָּ רֶׁ ר יָּבֹא ֵמאֶׁ ְכִרי ֲאשֶׁ ְוָראּו ֶאת  ְוַהנָּ

ְולֹא ַיֲעֶלה ָבּה ָּכל ָבּה. ָגְפִרית ָוֶמַלח ְשֵרָפה ָכל ַאְרָצּה לֹא ִתָזַרע ְולֹא ַתְצִמַח  'ַמּכֹות ָהָאֶרץ ַהִהוא ְוֶאת ַתֲחֻלֶאיָה ֲאֶשר ִחָלה ה

 ֵעֶשב ְּכַמְהֵפַכת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ַאְדָמה ּוְצבֹוִים..."

ץ ַהזֹאתונשאל אף אנו את אותה שאלה ששואלת הפרשה: " רֶׁ אָּ ה לָּ כָּ ה ה' כָּ שָּ ה עָּ בחטאי  האדמהאשמה  האם -" ַעל מֶׁ

שפעל  בריו של החכם היהודי הקדוםמצאנו בד, תשובה מקורית ומעניינת, הקושרת אותנו לראש השנה !בני האדם?

ראש השנה הינו "חג השלום" ומבשרו הינו השופר! הן  ,. לשיטתו'האלכסנדרוני 'פילון - שנה 2000במצרים לפני כ

ן אומות ועמים והן שלום בין האנושות ובין הטבע. בדיוק כפי שמלמדת אותנו פרשת נצבים, הגורם להפרת ישלום ב

לעורר ולהזכיר לנו את  אב (כפי שמכנהו פילון) , ו'חג השופרות'וחטאיו האדם ינוהאקולוגית, ההאיזון וההרמוניה 

 :גודל האחריות ועוצמת ההשפעה שיש לנו על כל היקום

להריע בשופר, ומשום כך הוא מכונה נכונה "חג השופרות".  ...בהמשך החגים בא ראש החודש הקדוש, שבו נוהגים

אומתנו, ואחד משותף לכל בני האדם.... המשותף לכל בני האדם הוא זה: השופר הוא טעם כפול לו: אחד מיוחד ל

הן לנסיגה כאשר על הכוחות לנתק את המגע וכלי מלחמה הקורא הן להסתערות על האויב בבוא עת ההתנגשות, 

: ו. אך יש גם מלחמה אחרת, מידי שמים, כאשר הטבע מסתכסך בינו לבין עצמכדי לשוב כל אחד אל מחנהו

חלקיו מתנגדים זה לזה והשוויון המתוקן כדין נכנע לרדיפה אחר חוסר השוויון... משתי מלחמות אלו הארץ 

 –בגדיעת עצים, בהרס, בהצתת מאגרי מזון ושדות נושאי שיבולים; מכוחות הטבע  –נשמדת: מן האויבים 

כשההרמוניה של עונות השנה  בבצורת, בגשמי זעף, בסערת רוחות דרומיות, בקרני שמש יוקדת, בקרה ובשלג,

אט, אלא נשפכת בזרם אדיר בקרב -באה לכלל חוסר הרמוניה. והסיבה לכך, לדעתי, היא הכפירה, שלא מגיחה אט

 - השופר – משום כך הנהיגה התורה חג, הקרוי כביכול על שם כלי מלחמהמי שאסונות אלה פוקדים אותם. 

וחה והמביא שובע, ר חלוקות הן בערים והן בחלקי היקום,להודיה לאל עושה שלום ושומר שלום, השם קץ למ

 (188. )על החוקים לפרטיהם, ב' עמ' ושפע של שאר הטובות, ואינו מניח שיתלקח שום ניצוץ להבערת הפירות

פואטיקה היא סוגה ספרותית חדשה, יחסית, העוסקת באתגרי איכות הסביבה ובעיקר בהשפעה השלילית של -אקו

 סבינה מסג: – סוגהמהשיר 'חגיגה' של אחת מחלוצות ה יםהבאנו היום קטע על הטבע.הפעילות האנושית 

 ְּכֵדי ִלְמֹנַע ֶאת ְּכִריַתת ַיֲערֹות ַהֶגֶשם,

 ִמתֹוְך ְיִדידּות ַלְסִביָבה,

 ֲאִני ּכֹוֶתֶבת ֶאת ִשיַרי

 ַעל ִאּׁשּוֵרי ְפטֹור ִמַמס ַהְכָנָסה.

 

... 

 

 ֲאִני

 ִמ ְת ָפ ֶר ֶק ת ְל ג ֹו ְר ִמ י ם ,

 ִמְתַרֶפֶקת ִבְכַתב ַחְרֻטִמים

 ַעל ַהִחיָדה

 ַהְיִחיָדה        

 .ֶשָשֶוה ַלֲעֹמל ַעל ְפִתיָרָתּה

 נחתום בברכת שנה טובה, שנת שלום ושלווה, שנה בה נזכה לשפע ברכה ושמחה.

 ליאב וסלעית לזרא
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 ניצבים לפרשת –מי יודע?  10

 (8 , תשובות במהופך בעמוד)בסוף כל שאלה יש הפניה לעליה לתורה שם נמצאת התשובה

 שני(-מי כלול בברית שנוצרת בתחילת הפרשה בין הקב"ה לעם ישראל? )ראשון .1

 מהן ההתחייבויות ההדדיות בברית זו? )שני( .2

י ֵאֵלְך" .3 בִּ רּות לִּ רִּ שְׁ י בִּ  הסבירו אתת הביטוי 'שרירות לב'. היעזרו באונקלוס. )שלישי( –" כִּ

 מי היו ארבע הערים שנהפכו בהפיכת סדום? איפה הוזכרו בספר בראשית? )שלישי( .4

 מהו העונש שעם ישראל עלול לקבל על הפרת הברית? )שלישי( .5

 (חמישי-הפסוקים הראשונים של פרק ל' יש שורש שחוזר שבע פעמים. מהו? )רביעי תבעשר .6

 מילה מיוחדת מוזכרת בפרשה. מיהו המוהל? מיהו הנימול? )רביעי( .7

י ָקרֹוב ֵאֶליָך " .8 רכִּ בָּ ֹאד בְׁ  ַהדָּ ָך ַלֲעֹשתֹומְׁ ָבבְׁ לְׁ יָך ּובִּ  מהו הדבר? )שישי( –" פִּ

מיצאו את הפסוקים שעוסקים בעיקרון 'הבחירה החופשית'. מדוע השכר והעונש תלויים בבחירה  .9

 החופשית? )שביעי(

 לצה של הקב"ה בהליך הבחירה החופשית? )שביעי(מהי ההמ .10

 

 חודש תשרי
 

 .."אלה אזכרה"

 
 )תשל"ח(                שלמה רוןחנן וו תמי שרםסבם של  –דר ז"ל יום פטירתו של גרשון טוביה לי –א' תשרי 

 )תשל"ה(                   יצחק ברזלי ולאה גוטמןאביהם של  -אהרון אייזנשטט ז"ליום פטירתו של  -ה' תשרי

 )תשמ"ז(              יום פטירתו של חברנו אברהם אבן חיים ז"ל )שטקר(                                       -ה' תשרי

 )תשמ"ח(              יום פטירתה של חברתנו רחל קרול ז"ל                                                           –ה' תשרי 

 )תשפ"א(                       פטירתה של חברתנו רותי פינקלשטיין ז"ל                                            יום –י"ב בתשרי 

 )תש"פ(                  ו ז"ל                                                     ארשל חברתנו לאה קטירתה פ יום –תשרי  י"ח

 )תשס"ב(          יום פטירתו של חברנו שמחה ידידיה ז"ל                                                        -י"ח תשרי

 )תשס"ט(          ובה דרורי ז"ל                                                       יום פטירתה של חברתנו ט -כ"ג תשרי

 )תשי"ב(                                                                   ם פטירתו של חברנו שמואל מצנר הי"דיו -כ"ז תשרי

 )תשע"ט(                                                             פטירתה של חברתנו יוכבד ברזלי ז"ל יום –תשרי ב כ"ח  

 )תשפ"א(                פטירתו של חברנו רוני וייזל ז"ל                                                        יום –בתשרי  כ"ט

 לשמואל סמיט, אתך באבלך על פטירת אביך

 אליהו סמיט ז"ל

 קיבוץ סעד
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 הרב ארי /קובץ הלכות לראש השנה תשפ"ג

 ערב חג )יום ראשון(, שמיטת כספים ופרוזבול:

בערב ראש השנה בתפילת שחרית לא תוקעים בשופר, כדי להבדיל בין תקיעות רשות של חודש אלול לתקיעות  .א

 חובה של ראש השנה )שו"ע או"ח סימן תקפא, ג(.

עם שקיעת החמה בסוף שנת השמיטה )יום ראשון( נשמטים כל החובות שכבר הגיע זמן פרעונם ועדיין לא שולמו.  .ב

 ראוי וכדאי לכל אחד להחתים שני עדים על שטר הפרוזבול שחולק בתיבות הדואר.

 נהגו להסתפר לקראת ראש השנה, כדי להראות שאנו בטוחים בחסדי ה' שיוציא לצדק משפטינו )סי' תקפא, ד(.  .ג

. נא להקפיד 14:00יש שטובלים במקוה לקראת החג )שם(. המקוה יהיה פתוח לטבילת גברים בערב חג עד השעה  .ד

 על הזמנים!

 שלישי(:-תקיעת שופר )יום שני

רּוָעה 'יֹום –בראש השנה, וזוהי מצוות היום  חייב כל אדם לשמוע קול שופר .א  ָלֶכם' )במדבר כט, א(. ִיְהֶיה תְּ

 ְתרּוָעה'. יֹום'מצוה זו יש לקיים ביום ולא בלילה, כפי שכתוב  .ב

נשים אמנם פטורות ממצווה זו, שהיא מצוות עשה שהזמן גרמא )סי' תקפט, ג(, אבל נהגו הנשים להגיע לבית  .ג

 ר.הכנסת כדי לשמוע קול שופ

מן התורה יש לשמוע תשעה קולות )שלוש סדרות של: תקיעה, תרועה, תקיעה(. אך מכיוון שנסתפקו חז"ל מהי  .ד

קולות )שלוש סדרות של תשר"ת, תש"ת  30התרועה שאמרה התורה )שברים, תרועה או שברים תרועה(, יש לשמוע 

 ב(.-ותר"ת(. המנהג לשמוע מאה קולות )סי' תקצ, א

 מנין אינו תוקע בתפילת מוסף, אלא תוקע שלושים קולות בלבד קודם מוסף )סי' תקצב, ב(.  המתפלל ביחידות ללא .ה

התוקע מברך בשני הימים לפני התקיעות: "לשמוע קול שופר" ו"שהחיינו", ומכוון להוציא את כל ציבור השומעים  .ו

 י' תקפה, ב(.ידי חובתם בברכות ובתקיעות. גם הציבור יכוון לצאת ידי חובה בברכות ובתקיעות )ס

נהגו לתקוע בעמידה על הבימה של קריאת התורה כדי שזכות התורה תגן עלינו לעלות זיכרוננו לפניו לטובה. גם  .ז

הראשונות(. בתקיעות  30הקהל עומד בכל התקיעות, למרות שמעיקר הדין ניתן לשבת בתקיעות שלפני מוסף )

 ג(.-ס"ק בשבחזרת הש"ץ יש לעמוד מעיקר הדין )סי' תקפה, א ובמ"ב 

 אין לדבר מתחילת ברכות השופר עד התקיעה האחרונה בסוף תפילת מוסף )סי' תקצב, ג ובמ"ב ס"ק יא(. .ח

 

 קידוש היום והדלקת נרות:

 בליל החג השני אין להדביק את הנרות לפמוטים. ניתן להשתמש בנרונים או להכין נרות כבר מערב החג. .א

 גדול', כדי שיישאר דלוק עד זמן הדלקת הנרות של ערב החג השני.מומלץ להדליק בערב החג הראשון 'נר נשמה  .ב

בליל החג השני אין לכבות את הגפרור בו הדליקו נרות, אלא להניחו בכלי עד שיכבה מעצמו. כך הדין גם בליל החג  .ג

 הראשון לנוהגות להדליק נרות לאחר תפילת ערבית.

מקום הוא חג ואנו מצווים בו במצוות "ושמחת בחגך"  אוכלים ושותים ושמחים בר"ה, ואע"פ שהוא יום דין, מכל .ד

 ג(.-)סי' תקכט, א

גם בקידוש בליל החג השני יש לברך "שהחיינו", ונהגו להניח על שולחן פרי חדש או ללבוש בגד חדש )מכיוון שיש  .ה

 ו" )סי' תר, ב(.הסוברים שאין לברך ביום השני וכך ודאי יכול לברך(. גם מי שאין לו פרי או בגד חדש יברך "שהחיינ

 ולהדליקם לכן אסור להכין את נרות הלילה השני .)סי' תקג, א( אסור להכין שום דבר מיום א' ליום ב' של ר"ה .ו

לחמם את המאכלים ולערוך את השולחן ביום הראשון לקראת היום השני להכין אוכל או ביום הראשון, וכן אסור 

 .יתקיים בבית הכנסת לאחר תפילת ערבית של ליל חג שנישיעור בענייני דיומא (. 18:50) צאת הכוכביםעד 
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 בישול בגז:

התירה התורה להכין ולבשל ביום טוב לצורך סעודת החג, לכן במהלך החג מותר לבשל לצורך החג בלבד. את הגז  .א

 יש להדליק מנר שהודלק בערב חג )'נר נשמה'(.

במהלך הבישול ניתן להגביר או להנמיך את השלהבת לצורך התבשיל )כדי שיתבשל יותר או כדי שלא יישרף. סי'  .ב

 תקז, סוף סעיף ד(.

בגמר הבישול אין לכבות את האש ע"י סיבוב כפתור הגז, מכיוון שכיבוי האש לא נעשה לצורך 'אוכל נפש'. כיצד  .ג

 בכל זאת ניתן לסגור את האש לאחר הבישול?

מותר. נציע שתי אפשרויות כיצד לכבות את  –ם כיבוי שלא לצורך 'אוכל נפש' אסור ביום טוב, אבל גרם כיבוי אמנ

 האש בדרך היתר:

להרתיח מים בפינג'אן לצורך הכנת קפה, תה או בישול ביצים. כאשר המים ירתחו ויעלו על גדותיהם הם יכבו  .1

 מים לצורך כיבוי בלבד. את האש, ואז ניתן לסגור את כפתור הגז. אין להרתיח

ניתן לסגור את הברז של בלון הגז מחוץ לבית )לאחר כמה שניות האש תכבה(. לא לשכוח לסגור את כפתור הגז  .2

 בבית לאחר שהאש כבתה )שו"ת שיח נחום, סימן כז(.

 
 כיוון 'שעוני שבת': 

ימי החג. במהלך החג ניתן לשנות יש להיערך מראש ולכוון את 'שעוני השבת' של המזגנים ושל המאור למשך שני  .א

 את זיזי 'שעון השבת' בתנאים המפורטים בהמשך.

מותר להאריך את המצב הקיים. כלומר, במצב בו כרגע האור/המזגן פועל ואנו מעוניינים להאריך את זמן  – בשבת .ב

ואנו מעוניינים  פעולתו, ניתן לעשות זאת ע"י הרמת הזיזים הרלוונטיים. וכן, במצב בו כרגע האור/המזגן כבוי

להאריך את המצב הקיים ולאחר את מועד ההדלקה, ניתן לעשות זאת ע"י הורדת הזיזים הרלוונטיים. אין 

אפשרות לקצר את המצב  הנוכחי )אין לגרום לכיבוי מוקדם או להדלקה מוקדמת. 'שמירת שבת כהלכתה' פרק יג, 

 כח(

וכן לגרום לכיבוי מוקדם )יביע אומר חלק ג אורח חיים  מותר גם לגרום להדלקה מוקדמת של האור/המזגן, – בחג .ג

 סימן יז, יט(.

 
 תפילה:

ל הקדוש" או שמסופק אם -ל הקדוש". אם אמר "הא-בעשרת ימי תשובה יש לומר "המלך הקדוש" במקום "הא .א

)'תוך כדי  חוזר לראש התפילה, מכיוון ששלוש הברכות הראשונות נחשבות כאחת. אם נזכר מייד –אמר כראוי 

 ב(.-לא צריך לחזור )סי' תקפב, א –דיבור'( ותיקן 

בברכת "השיבה שופטינו" בעשרת ימי תשובה יש לחתום "המלך המשפט" במקום "מלך אוהב צדקה ומשפט". אם  .ב

יש לחזור לתחילת הברכה )שם  –אינו חוזר כיוון שהזכיר "מלך". לספרדים הנוהגים על פי פסקי השו"ע   –טעה 

 ק ו(.ובמ"ב ס"

 הקדוש שאין כמוהו" )סי' תקפב, ג(. המלךבשבת שובה בברכת "מעין שבע" )בערבית( יש לומר " .ג

 –מי שלא אמר "זכרנו לחיים", "מי כמוך", "וכתוב לחיים" ו"בספר חיים" והזכיר שם ה' בחתימת אותה הברכה  .ד

ברכה השלישית בתפילות ר"ה אינו חוזר. כך דינו גם של מי שטעה והשמיט את ההוספות "ובכן תן פחדך..." ב

 ויוה"כ )סי' תקפב, ה ובמ"ב ס"ק יז(.

 .18:10דרשת הרב בשבת שובה תתקיים אי"ה בבית הכנסת בשעה  .ה

 

 יהי רצון שמאזין תרועה ישמע תקיעותינו 
 עשה אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלםונ  
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  זיכרון לחברי הקבוצה יום הב דברים שנשאה תרצה אורן

 חיים שלמים נשלמים ובאים בימים והולכים. מעת לעת תם לעד עוד עת.

בנו ם עולה ונכריוז בניםכמבקרים הורים ו כמבקרים חברים, אנו הניצבים כאן היום, ערב ראש השנה תשפ"ג,

 מציפים ,וכמו חוטים דקים, מיתרים שמנגנים בתוכנו רגע,, לרגעעוברים בין השורות מבקשים להחיות לברכה. 

 דמותם ואישיותם של נחי העפר שהיו חלק מפסיפס חיינו. אל אל העבר. יםגעגוע

 : שבימים אלו תמה מפרטת את הדברים הנעשים גם בחול המועד וגם בשנת השמיטה ,מועד קטן פרק א' ,משנה ב'

את האמה כתחילה במועד ובשביעית; וחכמים אומרין, עושין את האמה  רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושין  

ומתקנין את כל קלקולי המים שברשות הרבים, וחוטטין   כתחילה בשביעית, ומתקנין את המקולקלת במועד.

אותם; ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים, ועושין כל צורכי הרבים, ומציינין על הקברות, 

 .אף על הכלאייםויוצאין 

שם ושבים מחויב הן בשמיטה והן בחול המועד על מנת לא לגרום לעוברים  ,ציון הקברים הזמניים בשדה הפתוח

עם תום שנת האבל , לאחר החיבור הטבעי של האדם  עבר בשדה הפתוח הייתה זמנית בלבד.להיטמא. הקבורה ב

יך  כפי שכתוב בבראשית ג':  ,עם האדמה ת ַאפ ֶּ֨ ֵזַעַ֤ ל־"בְּ א  ָתה וְּ ר ַאֶ֔ י־ָעָפֹּ֣ ָת ִכֽׁ חְּ ָנה ֻלָקָּ֑ ֶּ֖ י ִממ  ה ִכִּ֥ ֲאָדָמֶ֔ ל־ָהֹּ֣ ך  א  ּובְּ ד שֽׁ ם ַעַ֤ ח  אַכל ל ֶ֔  ת ֹּ֣

ּוב" ר ָתשֽׁ  ארון קבורה משפחתי רב דורי.  –נאסף כל אחד ואחד אל קבר אבותיו במערת קבורה או בגלוסקמה  ,ָעָפֶּ֖

היו כמה  קונים הובהר מי יכול להיקבר בחלקתנו ומי לא.לאחרונה תוקן נוהל בית הקברות שלנו, כחלק מן התי

 מבני המשק שלנו שהצטערו על כך שלא יוכלו להיקבר כאן בסעד. היות ובאמת צר המקום מהכיל. 

, משפחתית וקבורה משנית זמנית , לקבורה ראשוניתלמנהג הקדום והקסום מתקופת המשנהואולי אם נחזור 

 זה. נוכל לאפשר גמישות יתר גם בנושא

גלגל השנה הוא חלק מן הטבע והטבעיות שבזמן ובמקום המשתנים לעתים מתוך לאות ולעתים ללא לאות. כולנו 

 :, כפי שמיטיב לתאר זאת נתן יונתן, )הלחין ושר צביקה פיק(חלק מן המעגל

 שוב נתחיל מחדש, שכולם מתחילים 
 החורש, האוסף, המשורר, העלים
 הנופלים עם הרוח, פניני הטללים

 .והגל החוזר אל חופיו התלולים
 

 מתחילים כמובן גם ירחי השנה
 תשרי וחשוון וכסלו

 סתיו חדש ריחני מתיישב בגינה
 .להביט איך החורף חולף

 
 ורואה איך גני התפוח נורא

 עייפים אחרי הקטיף
 איך הרוח פולש לבריכה הקרירה

 וחורש על פניה קמטים...

 ?מתחילים מחדש. למה לא? מה זה רע
 גם הזמן הזה לפעמים מתבלבל בספירה

 גם הגל אל החוף מבקש חזרה
 .גם תיבת הזימרה שרה שוב את שירה

 

 שוב נתחיל מחדש, שכולם מתחילים
 ננגן את השיר באותן המילים

 שאינן מתעייפות לעולם, כגלים
 שבים בלי חדולה

 אל הים הגדול
 אל חולות החופים התלולים...

 אז אלול, אחרון במדרון התלול
 קצר ימים ונושף עם לילו הטלול

 עוד תקיעה, עוד תרועה
 עוד שברים ועיגול

 .השנה שעברה תיסגר במנעול
 

 ..מתחילים מחדש

 

 שנה טובה ומלאת זיכרונות מחממי לב.
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 ..."תפילה"כי ביתי בית 

 .אני מייחלת שיהיה לי מרחב נעים ומכבד לשאת בו את תפילתי ,כשאני באה לבית הכנסת

רעש  בגללהקורא בתורה  את "נאבקת" לשמוע את שליח הציבור או רבות, פעמים אני מוצאת את עצמי ,בפועל

 מצד ההורים להשתיק אותם. מאמץ כל, גם אין בחוויה שלי .הילדים שגובר עליהם

אבל המנהג הרווח להפוך את האבא לבייביסיטר  ,מילדים 'סטרילי'חושבת שבית הכנסת צריך להיות  לא אני

 , פוגע בכבוד המקום ובכבוד המתפללים.בעינייבזמן התפילה, 

 שאוכל לנוח או ולא חשבתי שלגיטימי לשלוח אותם לתפילה עם אבא שלהם, בעלי, כדי ,גם ילדיי היו פעם קטנים

 שיהיה לי יותר קל.

  ..לא מהיום וגם לא מאתמולזמן רב, מציק לי  נושא זה

 שחזרנו לתפילות בבית הכנסת אני מרגישה את זה ביתר שאת.ומהקורונה ושינתה את כללי התפילה  מאז, הגיעה

 ע תפילתי..שמ  בתקווה שת  

 שנה טובה ומבורכת,     

 גולדנברג עמי-בת       

 

 מבצע                                                        

 

יש עוד פרקים רבים המחכים ללומדים וללומדות, ממגוון ספרים: בראשית, ויקרא, במדבר, מלכים, ישעיהו, 

 ירמיהו, יחזקאל, תהילים, משלי, איוב ודברי הימים.

סיום חגיגי של לימוד התנ"ך  בכל מסגרת שתרצו.רשם וללמוד, לבד, בחברותא, עם המשפחה, או ימוזמנים לה

 הקהילתי ושנת השמיטה נקיים בערב הושענא רבה.

 

 

 ועדת דת

 

 תפילת נשים 

   ( רגע לפני ראש השנה,24.9בשבת הקרובה, "נצבים", )כ"ח באלול,   ,חברות יקרות

 !פגש לקריאת תורה משותפת ותפילהינ

 (.כנסת חטיבה למועדונית )בית 9.15כולן מוזמנות בשעה 

 !נשמח להיפרד יחד מהשנה שחלפה ולקבל בשמחה את השנה החדשה

 ,להתראות

 הצוות המארגן
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 נעים לראות בית כנסת ריק ל כךזה לא כ

                "ונשמרתם לנפשותיכם",  :ותושנתיים חיינו תחת איום הקורונה והכל היה לגיטימי על מנת לקיים את מצ

 ולמצוא אותו חצי ריק. ת הכנסתר, כואב לי להגיע בליל שבת לביב האיום הוסורשכאבל עכשיו, 

 , חסרה לי העוצמה של תפילת הקהילה."קהילנט"בשלומי שכתבה אפרת כפי 

אני מכירה מקרוב מאוד את חלק מדעותיהם של מתפללי "מנין בוקי" ובכל זאת אני פונה אליכם לשוב אל בית 

 ."לחדש ימינו כקדם"הכנסת המרכזי של קהילתנו ו

     

 יהי רצון שיתקבלו תפילותינו,     

 י גולדנברגעמ-בת            

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

 

 "מת אב ומת אלול ומת חומם"

 את החברים, חברות, הורים אנו מתכנסים בבית העלמין שלנו לזכור ולהזכיר כל סתיו בפרוס עלינו השנה החדשה

  .השנים במהלךשהלכו לעולמם  (166ם )סה"כ וילדי

בהם "החבורה" שהגישה  של מעלהכל שנה אני מתרגש מחדש, כשאני סופר ומונה, את כל אלה שנתבקשו לישיבה 

 .לנו את סעד היפה, על מגש של כסף, ואני מתמלא בהכרת הטוב

לא תמיד אנחנו . גם במצוות רבות נוספות עדת דת, שמזכה אותנו במצווה הזאת, כמווזאת הזדמנות, להודות לו

  ה.רי וחברות הועדה על עבודתם הברוכולשאר חב -יודעים להכיר תודה לרב ארי, לשקמה 

הימים הנוראים,  עכשיו שאנחנו ממש בערב .את כל המצבות וריעננו את בית העלמין ריגש אותנו מאוד ששטפו

 .וודאי שידי הועדה יהיו מלאות עבודה וחודש החגים

 ת.תזכו לזכות אותנו בעוד המון מצוותודה לכם מעומק הלב, וש

 .תשפ"ג שמח 

 ברט עמוס                    

 

תשובות:  1 . כולם. כולל הדורות הבאים  – " ָּנּו ַהּיֹום ֶּׁנּו פֹּה ִעמ ֶׁר ֵאינ ְוֵאת ֲאש  ." 2 " . ִָּקים אְֹּתָך  ְלַמַען ה
ָּם ְוהּוא ִיְהיֶׁה ְלָך ֵלא ַהּיֹום לֹו ְלע - ֹלִהים  ." 3 . הרהורים או מחשבות.  4 . ָּה ּוְצבֹוִים ָּה ַאְדמ ְסדֹּם ַוֲעמֹּר . אלו 

ארבעה מתוך חמשת המלכים שנלחמו מול ה ארבעה. בראשית י"ד.  5 . גלות  – " ֶׁת  ֶׁר ֶׁץ ַאח ֶׁר ֶׁל א ַוּיְשִלֵכם א
ֶׁה ַכּיֹום ַהז  ." 6 . ש.ו.ב. הפרשייה עוסקת בנושא השיבה של עם ישראל לארצו.  7 . הקב"ה ימול את ערלת 

הלב של ישראל.  8 " . ָּה ַהזֹּאת ַהִמְצו " שמופיעה בפסוק יא. )נחלקו הפרשנים אם הכוונה לכל התורה 
כולה ]רש "י[ או למצוות התשובה ]רמב"ן[(.  9 . אם אין בחירה חופשית והכל צפוי, לא הגון להעניש או 

לתת שכר.  10 " . ֶָׁך ָּה ְוַזְרע ָּ ַבַחּיים ְלַמַען ִתְחיֶׁה ַאת ַָּחְרת ּוב ."  
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 לקראת השנה החדשההחינוך החברתי ברכות מ

                 תנו סביבו.נשב סביב שולחן החג ונשמח במי שאשנה חדשה בפתח, התרגשות החגים באוויר ועוד רגע ממש 

 :מה הם מאחלים לקיבוץ לשנה החדשה (ילדים צוות )ואפילו אמא אחת.. רגע קטן לפני, עצרנו ושאלנו ,אז

 מחייה וירוק. שיהיה שפע"טרפו עוד אנשים לקיבוץ, שתהייה צ"שיצ ד'(:-"ברוש" כולל ית)ב אמונה הימן

(, שנת בריאות מתוקה, שנת הצלחה )גם בבגרויות.."לקיבוצנו האהוב, נאחל לכם שנה טובה ו נוער סעד )תיכון(:

 ושלום. שיתגשמו כל התפילות שלנו לטובה. אוהבים."

גדל ויתפתח. שלכולם יהיה כייף לחיות פה ביחד, באחווה יבוץ שי"אני מאחלת לק אלדר פורגס )חטיבה(:

 ובשמחה"

"לסעד, שתמשיכי להיות פורחת, יפה וירוקה.  (:'ה –" שיזף", רות סמיט ואמונה אדמנית )ב"כ רוני אריאל

 שיבואו הרבה אנשים לגור פה ושתמיד ישמחו בך."

 "שהקיבוץ יגדל יפרח ויהיה יפה" שירה נגלר )חטיבה(:

 "שיהיו פה מלא עצים ושיבואו לבקר. ושיהיה לילדים כייף!" הוך )ב"כ א'(:-עילא יופה

"אני מאחל לקיבוץ שימשיך לשגשג ושהעסקים שלו ימשיכו לפרוח ולצמוח ושבעז"ה הוא רק  הלל לזר )חטיבה(:

 יתפתח"

 .שנה טובה ומתוקה כמו דבש" "אני מאחלת לכם  (:'ד-"ברוש"נועם דניאלי )ב"כ 

"שתהייה לנו שנה מופלאה! מלאה בהתחלות חדשות, צמיחה, בריאות לכולנו וניסים  לי )אמא של שי(:ברזנועה 

 גלויים!"

"לכל בית סעד שנה טובה ומתוקה! שנה של  (:"מנגו")מדריכות תיכון ו קאופמן-וידס ודוש קבלן-טליה קלרי

 בריאות הגשמת חלומות ובשורות טובות"

 ."שנה טובה ומתוקה" (:'ג-"מנגו"מעיין קבלן )ב"כ 

לך שנה טובה ומתוקה. שתמשיך לצמוח ולפרוח!  מאחלת "קיבוץ סעד, אני :('ו-"אלה" חכמון )ב"כ תמר

 ולקהילת סעד שנה טובה"

"אני מאחלת לקיבוץ שלנו שפע של אהבה ושמחה. מאחלת לחינוך  (:'ב-"רותם"ת ב"כ א' ודריכשגית דניאלי )מ

 החברתי לצמוח ולהתחזק. שילדים יגיעו לכאן בשמחה ויצאו מאושרים"

"אני מאחלת שתהייה שנה טובה ושיהיה טוב, שכולם יהיו בריאים ושיהיה  (:'ד-"ברוש"טל )ב"כ -כליל רסיס

 נעים בקיבוץ"

 "שכולם יהיו בריאים בקיבוץ, שהצמחייה תגדל ושהקיבוץ יחיה עוד הרבה שנים" (:'ד-"ברוש"נוגה גרשי )ב"כ 

"שכל הבניות ייגמרו מהר ושהקיבוץ יהיה נקי. שלא יהיה מריבות בין אנשים  -('ד -"ברוש"מיכל נגלר )ב"כ 

 שנה ושכולם יהיו נדיבים בקיבוץ." 120בקיבוץ. שהקיבוץ יחיה מעל 

"אני מאחלת לקיבוץ שתהיה בו הרבה שמחה ושימשיך לעשות טוב.  (:"שברו"ת ב"כ דריכחגית מקוריה )מ

  שתהייה לנו שנה טובה ומבורכת"
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" שתהיה שנה טובה, שנה של הצלחה, שנה של שפע שכולם  (:"נחשון"ורכזת  'ד -"ברוש"הדס כהן )מדריכה ב

 בעז"ה" 120יהיו שמחים ובריאים עד 

 ואנחנו כך בנחת" הנה מתחילה לה עוד שנה  רות נגלר: 

 נחייך שוב זו אל זה נדע לתת גם קצת לקחת

 ונאהב שוב זו את זה..."  )דודו זכאי(

אני מאחלת לקהילת סעד היקרה שנזכה לשנה של צמיחה, קהילתיות, התחדשות והרבה שמחה. שתהיה זו שנה 

 מסביב.ונפיץ הרבה אור בה נראה את האחר ונדע גם להקשיב, ושנמשיך להיות קהילה חזקה ומאוחדת 

 !ומתוקה מתוקה אחלים לך שנה טובהמסעד היקרה, אוהבים אותך ו לסיכום,

 )ממש עוד רגע..(החינוך החברתי תשפ"ג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה"

 יריד צדקה מדהים! -מוזמנים ל כולם

 לכבוד עשרת ימי תשובה.

 17:00בשעה  29.09 ,תשריבד'  ,יום חמישיב

 )מניין ליפא( וח בשדה"ׂשל"דשא של מניין על ה

 לחמניות שום, פנקייקים, עוגות שמרים, אייס קפה

 !לא דברים שוויםועוד מ

 (ההכנסות קודש לנפגעי אסון מירון כל)

 מחכים לכם, משפחת הימן

 

 לרבקה ואוריה

 ברכות לרגל נישואיכם!

 מהמשפחהלאילת ודוד דרורי ולכל 

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 יאיר שלומי וברקאי אפרתי / 2* טריוויהפינת ה

 תשובות במהופך למטה– ניצביםלפרשת  שאלותנסו למצוא קשר בין ה

 אילו מדינות חולקות גבול יבשתי עם ירדן?. 1

 איזה מרכיב גורם לקצף המופיע בעת מזיגת בירה והכנת קפה אספרסו?. 2

 היסודות הכימיים המרכיבים את מלח הבישול? מה. 3

 ?מה מונע מאיש הפח לחטוב עצים. 4

 מ?”ס 1אות שגודלה הוא ’ מ 6מה ניתן לומר על אדם שיזהה ממרחק . 5

 באיזו מדינה מייצרים סנדלי שורש?. 6

 איזה דיון תלמודי מפורסם נגמר בבת קול שיצאה ואמרה "לא בשמים היא"?. 7

 אף גדול וכסף הם מוטיבים חוזרים באיזה סוג של ציורים?. 8

 איזה נשיא אמריקאי התפטר בעקבות פרשת ווטרגייט?. 9

  )רמז: פיתגורס( מה היחס בין הניצב לצלע במשולש שווה צלעות?. 10

  ת יש בין היונקיה למכון החליבה?רֹוּוּגמ  כמה מ   שאלת בונוס:

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

 תשובות במהופך למטה-ראש השנה החדשה והטובהל שאלותנסו למצוא קשר בין ה

 ?קצרה יותר מאשר היום השנה כוכב לכתבאיזה . 1

 ה?ב  איזה סוג כלי נגינה היא הטּו. 2

 באיזו מדינה נמצא כף התקווה הטובה?. 3

 איזה להקה שרה את "העברית החדשה"?. 4

 כמה ימים יש בשנה עברית בצורתה הארוכה ביותר?. 5

 )המגרש החדש(? "נואו-"קאמפשל איזו קבוצה הוא ה המגרש הביתי. 6

 . כמה שנים ארכה מלחמת מאה השנים?7

 , איך נקרא הכלי להוצאת הדבש מהצנצנת?2011לפי חידוש של האקדמיה משנת . 8

 (?הלכה שנה באה, ואני כפיי ארימה... מי כתב את השיר "שנה טובה" )שנה 9

 ?הדמות הראשית של הסרט "כוורת בסרט". מי הפיק, כתב, ודובב )באנגלית( את 10

 מה מספר מגרש החניה ליד ביתה של מתוקה לייכטר? שאלת בונוס:

 

תשובות: כוכב חמה.  .1  כלי נשיפה.   .2  דרום אפריקה.   .3 התקווה  .4 6   . 5. 385 ימים )חשון וכסלו מלאים,  
וחודש אדר א(.    ברצלונה.  .6 7. 116 שנה )  1337-1453  .) ְִּבׁשֹון .8 ד   . לוין קיפניס.   .9 10 ג'רי סיינפלד.  .  

תשובה לשאלת בונוס חניה מס'  : 2.  

תשובות: ישראל, סוריה, עיראק, סעודיה.  .1  פחמן דו חמצני.   .2  נתרן וכלור.   .3 הוא החליד ונתקע.   .4 5. 
הוא רואה  6/6    . ישראל.  .6 תנורו של עכנאי.  .7 קריקטורות אנטישמיות.   .8 ריצ'רד ניקסון, הנשיא ה .9 37  ,

בשנת  1974   . 10  . 2/) 3√)  . תשובה לשאלת בונוס  : 8.  
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צל וחושך גם , בה אורות שמחו הבהיקו, נוזמר מנגינת חיי, עוד תקופה עברה עלינו. מעגל חיים ,כלתה עוד שנה הלכה"

 כמו תמיד הומה הלב, עוד יפרח הלב." )ליפא( .צליל תוגה מיתר ורנן, שוב הזמן הניב, העיקו

 .עומדים במערומיהם ומחכים לגשם שיגיעתקופת אלול הינה תקופה מיוחדת במעגל השנה. הימים מתקצרים השדות 

העבר והעתיד הם נקודות הייחוס . סופה של שנה הוא זמן מיוחד בו מסתכלים אחורה ומסכמים בכדי להסתכל קדימה

אבני הבניין והעתיד אליו אנו מתכוננים כל הזמן. הווה הידע בסיס , מונה ההיסטוריה שלנוטהעבר בו שלנו,  המרכזיות

 הזמן לא עומד מלכת. רגעית ביותר וממילא איננה קיימת שכן כידועהינו נקודת זמן 

 משמעותייםבחודשים האחרונים עסקנו רבות הן במשק והן בקהילה בנושאים מערכתיים אשר יהוו אבני בניין 

 העיסוק לא פוסק ונכונו ולהבנתנו יעשו אותה מתאימה ונכונה יותר לאתגרי העתיד של סעד. בהתנהלות העתידית שלנו

בים נעסוק בתכנון במהלך החודשים הקרו לנו עוד אתגרים רבים הן בנושאים חדשים והן ביישום ההחלטות שקיבלנו.

 . 2023כנית העבודה השנתית לשנת העתיד. בהכנת ת

במהלך השבועות הקרובים אסקור בעזרת . גם כאן התוכנית מתבססת על ביצועי העבר עם הנחות הצופות פני עתיד

מאז סיים  ,את הענף מנהל". פופלי"ות את הנעשה בענפי המשק ובשותפויות ונתחיל השבוע בפעילות מנהלי הפעילוי

חגיב חכמון, בנוסף לחגיב עובדים בענף אבי הלפרין במשרה חלקית  צביקה שיינפלד המנהל הקודם את תפקידו,

ואך לאחרונה  ,הנאמנים , דוד דרורי במשרה חלקית בהפצה, אשר ויוסף עובדי רצפת היצורהחברה שמשמש כחשב

 להלן דיווח שכתב חגיב: .שחזרה מחופשת הלידההמזכירה חזרה לשורותינו ציפי 

ראשית, אפתח בברכת שנה טובה לכולם. הענף עבר טלטלה לא קלה בעקבות משבר הקורונה, למרות כל הקשיים "

ה גרמה לעליית מחירי הזרעים והיום אנחנו עם הפנים קדימה. המלחמה באוקראינ מצליח לשפר את ביצועיוהענף 

למיניהם )חיטה, תירס ועוד(. במהלך החודשיים האחרונים שיווקנו לבתי הקולנוע וללקוחות פרטיים, כמויות של 

בהתאם למצב השוק, ביצענו עדכון מחירים הן של הפופקורן והן של  התוכנית. מעל בכמויות שהינןפופקורן וחומוס 

 החומוס לכלל הלקוחות. 

רגע נמצאים במהלך גיוס איש שיווק ומכירות לטובת הגדלת כמויות המכירה והניקיונות. סיימנו את קבלת אנחנו כ

אנחנו ממשיכים לתת שירותי ניקיון לזרעים מכל הסוגים ומגדילים את  .2023קציר של הסחורה החדשה לשנת 

ניינים לנקות את התוצרת כמות הלקוחות שלנו גם בתחום זה. כמו כן, מנסים לגייס לקוחות נוספים שמעו

חצי השנה  ועמידה בלוחות הזמנים. השירות המצויין איכות הניקיוןוזאת בזכות  ,החקלאית שלהם אצלנו

בחינת תזרים ח הרווח והפסד והן מ"הן מבחינת דו הראשונה הסתיימה בתוצאה טובה משמעותית לעומת התוכנית

משמעותית מהתוכנית  ובכך נשיג תוצאות אשר הינן טובות האיזוןהוא שנגיע לאזור סוף השנה להמזומנים. הצפי 

ים האחרונים והראיה שדבחברה השתפר בחולשנה זו, ובוודאי לתמונת המצב של שנים קודמות. המצב התזרימי 

 "פופלי"את החוב של בחודשים האחרונים הקטנו  ,ואף להיפך ,לכך שתאגיד האחזקות לא מזרים מזומן לחברה

מבקש לאחל לכל בית סעד שנה אני בהזדמנות זו  לראשונה מזה שנים רבות. ,מלש"ח 0.5כבלתאגיד האחזקות 

 ."טובה ומוצלחת
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 דוחות חציון

ים שתוצאותיהם נמוכות דוחות החציון של תאגיד האחזקות הוצגו להנהלה ולדירקטוריון. בשנה זו ישנם מספר ענפ

יחד עם זאת אנו ממשיכים להוריד את גובה החוב . במסגרת תכנית העבודה פחות או יותר עדיין אך משנה קודמת,

עם הצגת דוחות החציון אנו נכנסים במרץ רב להכנת תכנית  הן לטווח קצר והן לטווח ארוך וממילא את החוב נטו.

 התפעוליים מוקדם לומר אך אנו צופים תכנית אתגרית שתראה המשך שיפור במדדים .2023העבודה לשנת 

 .מובן שהתוכנית תוצג בבוא הזמן להנהלות השונות ולציבור. והפיננסיים של תאגיד האחזקות

 

 מבנה ארגוני

אושר כידוע באסיפה האחרונה. ברור שגם תאגיד  ,המבנה הארגוני שהוצע ע"י צוות הבחינה והומלץ ע"י המזכירות

ה. לדעתי היא עושה סדר נוסף ורב יותר הן האחזקות מושפע מההחלטה. אני באופן אישי מברך על ההחלט

בהיררכיה הניהולית והן בהגדרות התפקידים. עלינו בתאגיד האחזקות לפעול לעדכון התקנון כפי שהוחלט להמשיך 

ולהעמיק בבחינת המבנה הניהולי גם במחלקות המטה ובענפים. אני מאמין שקיבוץ סעד יוצא נשכר והתהליך 

 ומתוצאותיו. 

 

 החדשהלקראת השנה 

לא  כברחלקם חדשים חלקם מתמשכים וחלקם  סיום שנה הוא תמיד התחלה של שנה חדשה. כל שנה ואתגריה,

התוצאה  ,שכאשר אנו מצליחים להתמודד איתם בצורה טובה העשייה ועבודה מביאה איתה אתגרים אתגרים.

ל ההחלטות, אך ממשיכים משביעת רצון. לעשייה הקיבוצית שותפים רבים, לא תמיד מסכימים על הדרך או ע

והעוסקים  בהזדמנות זו אני מבקש להודות מעל דפי העלון לכל העוסקות קדימה ביחד אל עבר העתיד המשותף.

בכל המעגלים של חיינו כאן בסעד. שנדע להמשיך את הדרך המיוחדת  ,באגודה ובקיבוץ במלאכה, במשק ובקהילה,

וכמובן לאחל לכל בית סעד  נו רוצים את טוב המקום על יושביו.הזו ולעשות את הדברים בנועם ומתוך הבנה שכול

  ושנזכה לברכת ה': שנה מבורכת, שנת פרנסה טובה, שנה של טוב, המון בריאות ושמחה.

ח ה' ְלָך ֶאת"  ּטֹוב ֶאת ִיְפתַּ ֲעֵשה ָיֶדָך אֹוָצרֹו הַּ ְרְצָך ְבִעתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ָכל־מַּ ר־אַּ ִים ָלֵתת ְמטַּ ָשמַּ  (דברים כ"ח , י"ב) "הַּ

 

 ושנה טובה ומוצלחת שבת שלום

   כרמל הלפרין

 

 לעמית ודניאל 

 !ברכות לרגל נישואיכם

 לקרן וערן גינזברג, לאילנה ומוישל'ה ולכל המשפחה המורחבת

 איחולים לשמחות ולנחת!

 הנינהלנילי ובנימין סלנט מזל טוב להולדת 

 ודניאללשירה בת לעידית ומיכאל, נכדה 

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 קהילה יקרה,

החלטת הנהלת האגודה והקהילה בנוגע למניינים בתקופת הימים הנוראים, עוררה הדים ציבוריים שהגיעו 

לשולחנה של ההנהלה. במהלך השבוע קיימנו מספר שיחות בנושא ולאחר התייעצות עם הרב ובשיתופו מבקשת 

 ההנהלה להביא את ההבהרה הבאה:

הנהלת האגודה והקהילה מבקשת להבהיר כי ההחלטה על קיום "מניין דשא" במהלך חלק מתפילות הימים 

. לאור הסמיכות לחגים ואי היכולת לקיים דיון ציבורי הינה החלטה זמנית לשנה זו בלבדהנוראים תשפ"ג, 

ונה בתוכם גם ההבנה וקהילתי משמעותי בפרק זמן זה, התקבלה ההחלטה כמענה על צרכים ובקשות שעלו לאחר

שהקורונה עדיין אתנו ומצריכה התייחסות מתאימה. ברור לנו כי הנושא דורש דיון ציבורי רחב ומעמיק והוא 

 יעלה כחלק מהשיח הקהילתי הצפוי בחודשים הקרובים.

 
 הנהלת האגודה והקהילה והרב ארי

 

סיכמנו את שבעת החודשים הראשונים . 2023תחילת עבודה על תקציב של בסימן  יהה שבוע האחרון של תשפ"בה

מתוך כך הפקנו לקחים במקביל ללמידת הצרכים  ,, ניתחנו את הפעילות עד כהבאגודה ובקהילה 2022של 

, במהלכן התמחירנית שלנו יחד עם לנה עולים בקהילה. התחלתי השבוע בסבב פגישות עם מנהלי ורכזי הענפיםה

בשבועות הקרובים נמשיך לקדם  .יות לשנת התקציב הבאההציגו המנהלים את האתגרים והמטרות המרכז

 מהלכים שהחלו בחודשים האחרונים ונבנה את הצעת התקציב כך שנוכל להביא בסוף השנה לאישור האספה. 

לאחר שהמבנה הארגוני ניהולי עבר באספה, נצא במכרז להנהלה מספר אתגרים מרכזים עומדים בפנינו ובקרוב, 

 ,חברתייםהמוניציפליים וההיבטים כל הב והאגודה הקהילתית יהול האגודה השיתופיתנשתוביל את הקהילתית 

לבעיות פרט, עניינים  מענים  ןותית ניהול וקידום כלל השירותים, הענפים, המוסדות ותשתיות בקהילהתבקר על 

 אישיים של החברים ועניינים שבין חברים לקיבוץ.

כאמור אתגרים רבים לפנינו ואחד מהם בחינוך החברתי. פתחנו את השנה בחוסר של כח אדם בצוותים 

להביא צוות איכותי ומשמעותי וורות, יחד עם וועדת חינוך, עומלת רבות על מנת לאייש את המערכת  ,החינוכיים

 למערכת החינוך החברתי.

 
ולהתחיל מחדש את  מביאים אותנו לחזור ולעבד את הקרקע שנה חדשהסיומה של שנת השמיטה ותחילתה של 

הזריעה והצמיחה. אני מאמינה בכוחות הרבים החיים בינינו בקהילה ובכוחה של קהילת סעד כולה להתמודד עם 

האתגרים הצפויים ואלה שלא צפינו ומזמינה אתכם לקחת חלק בעשייה החברתית והקהילתית המתקיימת 

זה  הישגים ושינויים.ובצידה  עבודה קשה ,נה זו הזדמנויות חדשות, אתגרים, עשייהצפויות לנו בשומתרחבת. 

 הזמן להציב לעצמנו יעדים ולחלום קדימה ברמה האישית המשפחתית והקהילתית.

 
 קדימה בכל תחום. )לפחות( שתהיה שנה מוצלחת עם צעד אחד קטן

 שתהיה לכולנו ולבני ביתנו שנה טובה, בריאות ואושר .

 ,ושנה טובהברכת שבת שלום ב

 שרון

 שרון בר אל
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 לאחינועם ואשר גולן, ללאה ומשה גולן 

 ולכל המשפחה המורחבת

 נין-הנכדמזל טוב להולדת 

 למשכית ושלומי מאור  בן

 איחולים לשמחות ולנחת!

 לשרה ואלי סימון ולכל המשפחה

 הנכדמזל טוב להולדת 

 רקראלשילה ופ בן

 איחולים לשמחות ולנחת!

 ליסכה ויובל 

 מזל טוב לרגל נישואיכם!

 לדרורית ואבי וייס, לענת ודורון יפרח ולכל המשפחה

 איחולים לשמחות ולנחת!

 

 הנכדלאילה ואהרן פורת מזל טוב להולדת 

 לגילה וחגי פורת בן

 איחולים לשמחות ולנחת!

 לדליה ויצחק דן ולכל המשפחה

  הנכדברכות לבר המצווה של 

 יונתן

 בנם של מלאני והראל דן

 איחולים לשמחות ולנחת!


