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  הילרי יום טוב – תורניתאחות 

    ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  5.18  טלית/זמן תפילין   19.04   הדלקת נרות

  9.26  ש"סוף זמן ק  19.15'        ב14.00'    אמנחה

  19.17←19.22  שקיעה     ערבית  

  13.15  )א"בחד('   אמנחה   6.45   'שחרית א

       8.30   'שחרית ב

  19.05   ערבית ומנחה  11.30   קידוש

  19.40  צאת הכוכבים  17.40,    13.30        מנחה      

  20.10  ערבית   17.10    'דור לדור'לימוד 

      18.00    שיעור הרב ארי

  8.00  שחרית נוער   19.59   צאת השבת
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 הקן שילוח

 מצוות היא אלה בפסוקים הנידונות המצוות אחת. ודינים מצוות של ארוכה רשימה מוצאים אנו תצא כי בפרשת

 ציפורים של ניםיק מחפשים ואנשים', אקזוטית 'כמצווה להיתפס האחרונים בדורות זכתה זו מצווה. הקן שילוח

  .הפוכה בדיוק היא זו מצווה של כוונתה כי נדמה אולם. זו מצווה לעשות כדי

 ַקן ִיָּקֵרא ִּכי: "המקרה בתיאור פותחים הפסוקים). ז–ו, ב"כ דברים (בפסוקים כבר נמצא המצווה להבנת הבסיס

 אם –" ַהֵּביִצים ַעל אֹו ָהֶאְפרִֹחים ַעל רֶֹבֶצת ְוָהֵאם, ֵביִצים אֹו ֶאְפרִֹחים, ָהָאֶרץ ַעל אֹו ֵעץ ְּבָכל, ַּבֶּדֶרְך  ְלָפֶניךָ  ִצּפֹור

 מטפלת או הביצים על דוגרת האם והציפור, תכולה ובכל מיקום בכל, ציפורים של קן באקראי לך יזדמן

 עובר וכאן –). כנראה, לאכילה (האם את לקחת ותרצה – לאמם זקוקים שהם בגיל האפרוחים, כלומר, באפרוחים

, "ַהָּבִנים ַעל ָהֵאם ִתַּקח לֹא): "הביצים או האפרוחים (הבנים עם האם לקיחת על האיסור לתיאור המקרא

 מתוך: עיון דרושה וזו, כחזרה נראים והציווי האיסור לכאורה".  ָהֵאם ֶאת ְּתַׁשַּלח ַׁשֵּלחַ : "בחיוב לציווי וממשיך

 ולא עשה – מצוות בשתי שמדובר ל"חז פירשו – בחיוב ציווי וגם, השלילה דרך על ציווי גם בפסוקים שפורש

 את לקחת רוצה הקן מול הניצב האדם – חסר פרט להשלים בא שהאיסור נראה הפסוקים מפשט, אולם. תעשה

, האיסור למרות, לנו מותר מה, החלופה את ומתארים ממשיכים הפסוקים. בכך אסור שהוא מפורש ולכן, האם

 הבנים את רק! לקחתה ולא, האם את לשלח חובה, כלומר": ָלְך  ִּתַּקח ַהָּבִנים ְוֶאת, ָהֵאם ֶאת ְּתַׁשַּלח ַׁשֵּלחַ : "לעשות

  .לקחת מותר

 אינו לדבריו הרקע כי נראה. השושלת קטיעת בשל, המין הכחדת את למנוע הוא המצווה טעם כי אומר ן"הרמב

 שלוקח מי כל כי וטוען, המין להכחדת בחומרה מתייחס הוא אך, רחמים מתוך אלא, אקולוגית מודעות דווקא

  :מין אותו את הכרית הוא כאילו נחשב, השושלת בקטיעת חלק

 כי). כח כב ויקרא (אחד ביום תשחטו לא בנו ואת אותו מן מבוארת מצוה זו גם – לפניך צפור קן יקרא כי

, המין לעקור השחתה לעשות הכתוב יתיר שלא או, נרחם ולא אכזרי לב לנו היות לבלתי בשניהם הטעם

 להם בהיות אותם לוקח או אחד ביום והבנים האם ההורג והנה, ההוא במין השחיטה שהתיר פי על אף

  .ההוא המין יכרית כאלו לעוף דרור

 על מרמז" ַהָּבִנים ַעל ָהֵאם ִתַּקח לֹא "בביטוי השימוש. בפסוקים הדין של בניסוח בסיס גם יש ן"הרמב של לדבריו

 מקומות משני לנו מוכר הביטוי אך, בדין קונקרטית משמעות גם לו יש כאן בפסוקינו אמנם. מוחלטת כליה

 בראשית (עשו עם המפגש לפני יעקב בתפילת; שושלת של בסופה, בכליה שמדובר ברור באחד. במקרא נוספים

 ֵאם ְוִהַּכִני ָיבֹוא ֶּפן אֹתֹו ָאנִֹכי ָיֵרא ִּכי ֵעָׂשו ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ָנא ַהִּציֵלִני": "בנים על אם "בביטוי משתמש הוא) יב, ב"ל

 ִמְבָצֶריךָ  ְוָכל ְּבַעֶּמךָ  ָׁשאֹון ְוָקאם: "יד', י בהושע המתוארת במלחמה הוא הביטוי מוזכר בו השני המקום". ָּבִנים ַעל

 כליה מתאר כאן שהביטוי מוכרח זה אין אם אף". ֻרָּטָׁשה ָּבִנים ַעל ֵאם ִמְלָחָמה ְּביֹום ַאְרֵבאל ֵּבית ַׁשְלַמן ְּכׁשֹד יּוַּׁשד

, שושלת קטיעת על מרמז הוא, הביטוי של ההופעות בשלוש, כן כמו. קשה פגיעה מתאר ספק ללא הוא, מוחלטת

  ).וריטוש הכאה, לקיחה(' אלים 'פועל עם יחד' בנים'ו' אם 'במילים השימוש מעצם

  :כותב הוא כךו, יותר אף לכת הרחיק) מח, ג (נבוכים במורה ם"הרמב

 ראויים אינם לאם הצריכים והגוזלים שנדגרו הביצים המקרים שברוב מפני, הקן לשילוח הטעם גם זה... 

. נלקחים הגוזלים  את לראות מצטערת היא אין, לבדה בורחת והיא האם את משחררים וכאשר, לאכילה

 מה לו אין כי האם את מלשלח יימנע שהאדם, כלומר [הכול לעזיבת להביא עשוי זה המקרים וברוב

  ...לאכילה ראוי הנלקח אין לרוב שהרי, ]ע"א, והביצים הגוזלים עם לעשות
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  .והגוזלים הביצים את כלל יקחו לא שהאנשים לכך גורם האם שילוח על הציווי, כלומר

 ולאור, בר מעופות ניזונים שאיננו מכיוון, היומיומית במציאות רלוונטית אינה הקן שילוח מצוות, שבימינו מובן

 מיני על לשמור במקום – המקורית מסיבתה ההפך דווקא גורם זאת בכל זו מצווה קיום כי נדמה, לעיל האמור

  .סיבה ללא למות להם ולגרום, צאצאיהם את לנטוש לעופות גורמים סתם אנחנו, העופות

 בית בתוך לקנן שהחלה ציפור של מקרה על שמעתי, לדוגמה – רלוונטית כן שהמצווה מסוימים מצבים ישנם

 ולכן, מצאצאיה האם את להפריד הכרח יש זה במקרה. החלונות התקנת לפני שילוח ביצעו הדיירים אז, בבניה

  .הבנים על האם לקחת ולא – שאפשר הומנית הכי בצורה זאת לעשות צריכים אנחנו

 עברון אביעד

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

 ?חתן להיות רוצה מי – כלה יש

, זה מנהג. בקהילתנו בראשית וחתן תורה חתן כיבודי בנוהג לדון מנת על הרב ליווי צוות התכנס, וחצי כשנה לפני

, כיבודם לאחר. ישראל קהילות בכל רבות שנים קיים, מחדש ובהתחלתה התורה בסיום חברים שני מכבדים בו

 בכיבוד להתכבד מסרבים שרבים ראינו כיום הנוכחית במציאות. 'תורה של לכבודה 'סעודה לערוך החתנים נהגו

 הקיבוץ אופי את בקרבם שנושאים ויש, זה בתפקיד נשים לכבד המניעה בגלל המסרבים יש. וסיבתו אחד כל, זה

 בא הדבר". חיים להים- א דברי ואלו אלו. "בגפם הזרקורים באור להיות חפצים ואינם השוויון ריח ואת הישן

 ולהעניק', כיוון לשנות 'חשבנו כן על. החתנים של לכבודם שנערך באירוע המשתתפים במיעוט גם ביטוי לידי

 משפחת' - בתואר משפחות שתי נכבד שנה בכל. פרסונלי ולא משפחתי אופי' בראשית חתן'ו' תורה חתן 'לתואר

 זה שינוי. המשפחה של נציג יהיה ולהתחלה לסיום לתורה שיעלה האיש. 'בראשית חתני משפחת'ו' התורה חתני

 בתיאום שייערך האירוע אופי על והן) האיש של רק ולא האישה של פעילותה (המשפחה בחירת על הן ישפיע

  .המשפחות עם פעולה ובשיתוף

  

 נשמעו לא מאידך אבל, רבות לתגובות זכינו לא אמנם. זו הצעה על דעתם לחוות מהחברים ביקשנו בזמנו

. החתנים עליית לפני הגבאי שקורא' ובראשית תורה לחתן רשות'ב מינורי שינוי גם מחייב זה שינוי. הסתייגויות

  . המשפחה על דגש שימת תוך מחדש הנוסח את ערכנו

 באחד יופיע הוא הימים מן ביום אולי (במחזורים המופיע לזה המצורף הנוסח את להשוות מוזמנים אתם

  ...):מהם

  

  התורה חתני למשפחת רשות

 ֶאְפַּתח, ַּבּתֹוָרה ָהעֹוְסִקים ַהְּקִהָּלה ְּבֵני ָּכל ּוֵמְרׁשּות, ְיָקָרה ּוִמְּפִניִנים ִמַּפז ּוֵמְרׁשּות, ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדול ל‐ָהֵא  ֵמְרׁשּות

, ַהּתֹוָרה ְּבִׂשְמַחת ִלְׂשמֹחַ  ְוִהִּגיָענּו, ַהְּטהֹוָרה ְּבִיְרָאתֹו ְוִקְּיָמנּו ֶׁשֶהֱחָינּו, ִּבְנהֹוָרא ְלָדר ּוְלַהֵּלל ְלהֹודֹות, ּוְבִזְמָרה ְּבִׁשיָרה ִּפי

   ּוְלׁשֹוְמֶריהָ  ְלאֹוֲהֶביהָ , ְּגבּוָרה ּומֹוֶסֶפת ָיִמים ֶכתַמֲארֶ  ְוִתְפָאָרה ְוַחִּיים ְוָכבֹוד עֶֹׁשר נֹוֶתֶנת, ְמִאיָרה ְוֵעיַנִים ֵלב ַהְּמַׂשַּמַחת
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 ֶׁשִּנְבֲחרה ________ ּוְפלֹוִנית ְּפלֹוִני ְלִמְׁשַּפַחת, ַוֲעָטָרה ָוֶחֶסד ַחִּיים ָלֵתת, ַהְּגבּוָרה ִמִּלְפֵני ָרצֹון ְיִהי ּוְבֵכן, ְוַאְזָהָרה ְּבִצּוּוי

 ְלַטְּכָסם ְלַחְּסָנם ְלָזְרָזם, ַּבֲחבּוָרה ְלַוֲעָדם ְלַהְּדָרם ְלָדְרָׁשם, ּתֹוָרה ְּבַתְלמּוד ְלַגְּדָלם ְלָבְרָכם ְלַאְּמָצם: ַהּתֹוָרה ְלַהְׁשִלים

, ִנְבָרא ְּבַעם ְלַצְּדָקם ְלַפְרְנָסם ְלַעְּדָנם, ְּברּוָרה ְּבַסַעד ְלַסֲעָדם ְלַנְּׂשָאם ְלַמְּלָטם, ּוְסָבָרה ֶלַקח ְלַלְּמָדם ְלַכְּבָדם ְלַיְּׁשָרם

 בן פלוני (ֶהָחֵבר ֲעמֹד ֲעמֹד ֲעמֹד. ִנְׁשָּבָרה ְּברּוחַ  ְלָתְמָכם ְלָסְמָכם ְלָתְקָפם, ְוָצָרה צּוָקה ִמָּכל ְלָׁשְמָרם ְלַרֲחָמם ְלָקְרָבם

 ִלְראֹות, נֹוָרא ל-ֵמֵא  ִּתְזּכּו ֶזה ּוִבְׂשַכר, ְונֹוָרא ָּגדֹול ל-ְלֵא  ָּכבֹוד ְוֵתן, ַהּתֹוָרה ַחְתֵני ____  ּוְפלֹוִנית ְּפלֹוִני ְלִמְׁשַּפַחת) פלוני

 ּוְפֵניֶכם, ַהְּבִחיָרה ֵּבית ְּבִׂשְמַחת ִלְׂשמֹחַ  ְוִתְזּכּו, ּוָבָרה ָיָפה ַעם ְּבתֹוְך  ִמְצוֹות ּוְמַקְּיֵמי, ַּבּתֹוָרה עֹוְסִקים ָבִנים ּוְבֵני ָּבִנים

, ְמֵהָרה ָבּה ְוִגילּו ְירּוָׁשַלִים ֶאת ִׂשְמחּו, ּוְגבּוָרה ֵעָצה רּוחַ  ָמֵלא ְיַׁשְעָיהּו ְּכִנָּבא, ַהְּמִאיָרה ְּבַאְסַּפְקַלְרָיא ִּבְצָדָקה ְלָהִאיר

 ְּפלֹוִני ְלִמְׁשַּפַחת) פלוני בן פלוני (ֶהָחֵבר ֲעמֹד ֲעמֹד ֲעמֹד. ְוָצָרה ְּבֶאְבָלה ָעֶליהָ  ַהִּמְתַאְּבִלים ָּכל, ָמשֹֹושֹ ִאָּתּה ִׂשישֹּו

  :ַהּתֹוָרה ְוַהְׁשֵלם ַהֶּזה ַהָּקדֹוׁש ַהָּקָהל ָּכל ֵמְרׁשּות, ַהּתֹוָרה ַחְתֵני _____ ּוְפלֹוִנית

  .ַהּתֹוָרה ַחְתֵני  _________ּוְפלֹוִנית ְּפלֹוִני ְלִמְׁשַּפַחת) פלוני בן פלוני (ֶהָחֵבר ַיֲעמֹד

  

  בראשית חתני למשפחת רשות

 ָּכל ֲאדֹון עֹוָלם ּומֹוֵׁשל, ּוְגבּוָרה ּכֹחַ  ְוַאִּמיץ ֵלָבב ֲחַכם, ְוִזְמָרה ְּתִהָּלה ָּכל ַעל נֹוָרא, ְוִׁשיָרה ְּבָרָכה ָּכל ַעל ְמרֹוָמם ֵמְרׁשּות

, ּוַמֲחִזיָרה ֶנֶפׁש ְמִׁשיַבת ְּתִמיָמה ָּבָרה, ֲאצּוָרה ַאְלַּפִים ִקְנָינֹו ֵראִׁשית, ֲעצּוָרה ְּפִניָמה ֶמֶלְך  ַבת ְּכֻבָּדה ּוֵמְרׁשּות, ְיִציָרה

 ּוֵמְרׁשּות. ַהִּמְׂשָרה ַמְרֵּבה ָנִׂשיא הֹוד ְּכִליל, ּוְלָסְגָרּה ְלָפְתָחּה ַיֲעקֹב ְּגאֹוֵני ְמֻלָּמֶדיהָ , ּוְלָׁשְמָרּה ְלָעְבָדּה מֹוָרָׁשה ִנְּתָנה ְיֻׁשרּון

 ְלַסֵּים ְוֶנֱעָצִרים, ּתֹוָרה ְלִׂשְמַחת ַהּיֹום ּפֹה ְקבּוִצים, ְוׁשּוָרה ׁשּוָרה ְּבָכל ּוִמְׁשָּפָחה ָּפָחהִמְׁש , ַהְּמֻאָּׁשָרה ֵעָדה ֶצֶדק ֲחבּוַרת

 ָלמֹץ ְצֵמִאים, ֶׁשָעְבָרה ַכְיָׁשָנה ְולֹא ַּכֲחָדָׁשה ָּבּה ְמַסְלְסִלים, ַּבֲהָדָרה ְנִתיָנָתּה ְּכיֹום ְמַחְּבִבים אֹוָתּה, ּוְבמֹוָרא ְּבִגיל ּוְלָהֵחל

 ְוַהָּגָדה ְּבִמְקָרא ְוהֹוִגים, ְלִהְתָּפֲאָרה ָּבּה ַנְפָׁשם ְיַׁשְעְׁשעּו ַּתְנחּוֶמיהָ , ְמִסיָרה ְוֶעֶצב ֵלב ְמַׂשַּמַחת, ְיָקָרּה ִמִּזיו ּוְלִהְתַעֵּנג

 ַעל, ַהְּגבּוָרה ֵמֵאת ְׂשָכָרם ָּגדֹול ָלֵכן, ְּבַאְזָהָרה ַמֲעִׂשים ַּגם ְועֹוִׂשים, ָהֲעִתיָרה ְלֵבית ַטָּפם ּוְמִביִאים ָרִצים, ּוְגָמָרא ְּבִמְׁשָנה

 ֲהִרימֹוִתי ִמְׁשָּפָחה, ְלָבְרָרה ֻּכָּלם ַּדַעת ִנְסַּכְמִּתי ּוְבֵכן. ַהְּבִחיָרה ֵּבית ִּבְנַין ִלְראֹות ְּתֵאִבים, ְקׁשּוָרה עֹוָלם ִׂשְמַחת רֹאָׁשם

 רּוָחּה ְוָנְדָבה ִלָּבּה ּוְנָׂשָאּה, ְיָׁשָרה ְּבאַֹרח רֹוֶדֶפת ָוֶחֶסד ֶצֶדק, ְלַהְסִּביָרה ָנבֹון ֵלב יהָ ְמָצאִת , ַהֲחבּוָרה ּתֹוְך  ֵמַעם

 ופלונית פלוני ְלִמְׁשַּפַחת) פלוני בן פלוני (ֶהָחֵבר קּום ְוַעָּתה, ַהּתֹוָרה ְלַהְתִחיל ֱהיֹות ְוִראׁשֹוָנה ְּתִחָּלה, ְלִהְתעֹוְרָרה

 ַמְתִּכיִפין זֹאת ַעל, ָּבָרא צּור ִלְכבֹוד ְבֵראִׁשית ַמֲעֵׂשה, ּוְקָרא ִליִמיִני ַוֲעמֹד ְוִהְתַיֵּצב ּבֹא, ְלִהְתַאְּזָרה ֲעמֹד_______ 

 טּוְבֶכם ַרב ָמה, ָרהְגמּו ְלִמְצָוה ִראׁשֹוִנים ַנֲעֵׂשיֶתם ַיַען, ְלַׁשְּקָרה זּו ְּבַעם ְיַרֵּגל ֶׁשּלֹא ַעד, ִּבְתִדיָרה ְלַהְׁשָלָמה ַהְתָחָלה

 ֶׁשָּכל ַּבֲעבּור, ִמְּלַקְּצָרה ֶיְדֶכם ְּתבַֹרְך  ּבֹוַרֲאֶכם ּוִמִּבְרכֹות, ִמְּלַעְּצָרה ְּבִנְדַבְתֶכם ְּתבֹוְרכּו ַעִין טֹוֵבי, ְיֵתָרה ּוַמְׂשֻּכְרְּתֶכם

 ְּפלֹוִני ְלִמְׁשַּפַחת) פלוני בן פלוני (ֶהָחֵבר ֲעמֹד ֲעמֹד ֲעמֹד ַמֵהר, ַאְּׁשָרהְלִהְת  ְּבכֹח ְמֻכָּבד גּופֹו ְיִהי, ִּבְצִפיָרה ּתֹוָרה ַהְּמַכֵּבד

 ַהּכֹל ַאֲחֶריךָ  ַיֲענּו ָאֵמן, ְונֹוָרא ָּגדֹול ל- ֵא  ְלָבֵרְך  ַהֶּזה ַהָּקדֹוׁש ַהָּקָהל ֵמְרׁשּות, ָּבָרא ְּבֵראִׁשית ַחְתֵני _______ ּוְפלֹוִנית

 :ְמֵהָרה

  .ָּבָרא ְּבֵראִׁשית ַחְתֵני  _________ּוְפלֹוִנית ְּפלֹוִני ְלִמְׁשַּפַחת) פלוני בן פלוני (ֶהָחֵבר ַיֲעמֹד

 ההתעלות חווית לאחר התורה בשמחת לשמוח ובצפייה, בקהילתנו התורה מעגלי את יעצים זה שמהלך בתפילה

 .לטובה עלינו הבאים הדין ימי של

 

 ארי הרב
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 -השבוע שחלף

 

רשמים מלאים בוחזרו  "כוורת" להיות נוכחים במופע האיחוד של להקת זכו כמה מחברינו -חמישי שעברביום 

 ירד האסימון , לאחרונה את ארצנו מתוצרת חוץ שפקדו'להקות העבר 'ו' בוידעםהזמרי ' לאחר מצעד .ואדרנלין

שיש לנו אחת כזו והיא עולה על , למפיקי הבידור) ימטבע מחורץ שהפעיל בעבר לזמן קצוב את הטלפון הציבור(

' מלך עניומ 'במעשהנחמן מברסלב '  וכדברי רתשדווקא דרכה ניתן להבין את ההוויה הישראלי, ומה עוד ..כולנה

צריכים להכיר , כשרוצים לידע המהות של איזה דבר: ")ראה בהמשך ( ידי שפרה בשיעור פרשת השבועשצוטטו על

  ."..והשחוק של אותו דברתחילה הליצנות 

הספרדים 'אמירת סליחות בנוסח  ל, בבית הכנסת של הנוער התכנסו לראשונה השנה כמה מחברינו,בחצי הלילה

  . 'רחועדות המז

  .. דורון יפרח באופטימיות זהירה מדווח- " לקראת הלילות הבאים-  היה זה ניסוי כלים וחימום הגרון"

  

 - צ שמענו שיעור מחתנו של דוד"אחה.  יום הולדת שמונים לראש השבטקסון לחגוג' התאספו חמולת ג-בשבת

אותה  "בניין שלם"העומד בראש מכון )  תירוש אברהם-לשעבר' מעריב'בנו של חברנו עיתונאי (הרב אוהד תירוש 

 - רועם וצלול, ברטוריקה מופלאה ובקול רם. קסון ועוסק בהדרכה זוגית לחיי הנישואין'יסדה אשתו דנה לבית ג

 -"היתה עמוו"הביטוי ". והיתה עמו וקרא בו ..וכתב לו את משנה התורה: "בציווי למלך הרב תירוש התמקד

 יום  וחוויה קשר של הוויה-  ספר התורה כקשר בין בעל לאשתו כמו בנישואיןבין מסמל את הקשר בין המלך ל

שיבות רבה לעצם חוויית האירוע  קיימת חביהדות .אקדמי/פילוסופי/ של הסתפקות בלימוד תיאורטייומית ולא

שינון התורה יביא את המלך .  יציאת מצרים את- ובליל הסדר, מעמד הר סיני המדמה את-  בקריאת התורהכמו

 הרב . בשרשרת הדורות חוליההיותו את מוצאו ובעיקר את ,ן את מיקומו ההיררכי בעולםבכך שיבי' יראה'לידי 

כדוגמא אישית לאדם המוקיר את , וץ הן כילד והן כמגיד שיעור צעיר מהקיבזיכרונותיו שזר בדבריו את תירוש

 את דרישתם של כמה זוגות שאמור היה  הביא,חייו האישיים בה נתקל בדוגמא הפוכהכ. המקום בו גדל והתחנך

משום 'לבקשה זו הוא סרב בתוקף בטענה שאין אדם המגיע .  לצעוד יחד לכיוון החופה ללא ליווי ההורים- להשיא

מגב כפוף ,  עולם ישן עדי יסוד נחרימה..: " ילדיוכך ינהגו בו גם סופו ש,ומי שנוהג כך ומתכחש להוריו' קוםמ

  ).האינטרנציונל.." ( הכל-מחר, לא כלום אתמול, את עולמנו אז נקימה, נפרק העול

ובחנה את , ני התמקדה בהיבט הרעיו שפרה. 'המלך'גם היא לנושא  בשיעור פרשת השבוע התייחסה שפרה אסולין

נמצא שהוכחת את "..ם "לדעת הרמב. ורי מלכים במחשבת ישראל באמצעות משלי וסיפדימוי האל כמלך

 , שמירה על שגרה תקינה–)מורה נבוכים-ם"הרמב.." (רא המלךבתקינות מצב המדינה אשר סיבתן מומציאותו 

,  פעולותיו של המלך- ם ההסטורייו לדעת הכוזרי רק הניסים ואיל. כאלף עדים על נוכחותו של המלךהמעיד

כבלתי ניתן , רואה את הריחוק שבין האזרח הקטן למלך, "דבר הקיסר"קפקא בסיפורו   .מעידות על מציאותו

ומציג בצורה מלנכולית למדי ', שומרי השומרים'לגישור מפאת מחסומי הבירוקרטיה הנשלטת בים הפקידים ו 

 הרי..  אינו מבין על מה המהומה,שם טוב הבעל .לך במהלך חייוציג המאת חוסר הסיכוי של האדם לפגוש את נ

המגיד –כתר שם טוב .." (ואין שום מחיצה מבדיל בין האדם ובינו יתברך! ה מלא כל הארץ כבודו"הקב

  מציב-'ממלך עניו' :מעשההנחמן מברסלב בסיפור '  ר.אחיזת עיניים בלבד, י דמיוננוהמחיצות הן פר). ממזריטש
 למלך מלכי המלכים המולך עליו באמצעות רעיון הצמצום רן מורכב את היחס בין העולם מלא השקבאופ

 ואף ה ללשכתו של המלך כניסיכרטיסניתן להשיג ש ,הבשורה המשמחת מאת רבי נחמן היא, אם כן .הקבלי

  ..היותך איש אמת שאינו חושש ללכת נגד הזרם -  הוא אך התנאי לקבלתם !לשיחה אישית עמו
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 והוחלפו בהמתנה דרוכה לשובם בשלום כשהם ההמולה נעלמו לפתעקולות ,  יצאו ילדינו לקייטנות-ביום שני

  .עלון הבאלדיווחים ב  נמתין בסבלנות.נרגיה לקראת שנת הלימודים שבפתחמלאים בחוויות ומלאי א

  

 . במסגרת הקייטנה' ג-' א ילדי כיתות הוצבה בכניסה לחדר האוכל יצירה מרשימה שהוכנה על ידי-ביום שלישי

   300 -אספו הילדים כש ממוחזרים הפעיל את הילדיםמרים ויצירות אמנות מחהמומחה ב  אמן,שמואל שלו

בתום . כרכרה כורסאות שחברו יחדיו למעין 2 יצרו , שהביאבקבוקים ממכלי המיחזור ובעזרת אין ספור מדבקות

 דיווחה טלפוניתש תודה לעידית לנדאו מדריכת הקייטנה. ם של הבתים הכוללים לשימושהתצוגה תועבר היצירה

  .ירפות' האכלת הג בזמן,ברמת גןש בספארי ם של הקייטנים במהלך ביקור, מיוחדת'שיחת חוץ 'ב

  

 יורם קימלמן

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

  

 ..פירותלגרעינים מ": אפיקים בנגב "-עדכון מגרעין צבר

 
תיים מיום עלייתם של חברי הגרעין לארץ ומי שעוקב אחר החדשות שומע שמטוס בימים אלה ממש מלאו שנ

 350הגוף האחראי על עלייה נחת בארץ בשבוע שעבר ובעוד יומיים יתחיל סבב חדש של ," נפש בנפש"נוסף של 

  .  עלומים- כולל אצל שכנתנו-חברים בגרעיני צבר בכל רחבי הארץ

  ...ואצלנו

. רובם המכריע מסיים בתוך ארבעה חודשים את השירות. 19נותרו בסעד ,  בגרעין החברים המקוריים25מתוך 

חלקם כבר רשומים :  כולם נשארים בארץ-כרגע. השניים הצעירים ביותר יסיימו שירות מלא באפריל

ואחרים יוצאים לטייל " עבודה מועדפת"חלקם נשארים או חוזרים לסעד לעבוד ב, באוניברסיטאות בארץ

שאיננו מובן (בשל מספר הנשארים הגבוה . חזור ולהתחיל את חייהם כאזרחים ישראליים לאחר מכןומתעתדים ל

אחוזי . אנו נקלוט מחזור צבר נוסף רק בקיץ הבא) ישנם גרעינים מקבילים שכבר התפרקו לגמרי, מאליו

רונה ציינו כל בפעילות שעשינו בשבת הגרעין האח, טוב להם בסעד ואכןההישארות הגבוהים מלמדים שכנראה 

, חברי הגרעין לטובה את קבלת הפנים האוהבת של חברי סעד ואת מאור הפנים ותחושת השייכות שלהם למקום

  .למשפחות המאמצות ובכלל

 נעמי נידרהופר המאומצת אצל סלעית -  בשבועות האחרונים התבשרנו על חתונה בתוך הגרעין  :ונסיים בשמחות

כמו כן שמחנו לשמוע ! ה בקיץ הבא"מתחתנים ב,  אצל דרורית ואבי וייסהמאומץ, ואליאב לזר וגדליה פרנקל

למרות שבהן לא שני בני הזוג הם (בינתיים על שתי חתונות נוספות של בני גרעין במהלך השנה וחצי הקרובות 

  ... כנראה נהפוך לחמות מוקדם מן הצפוי, הרכזות, אנו...) משלנו

  

  ברט ורוניתקסון' גדניאלה

 

 ר גולןלצו 

 'מצטיין טייסתי'שקיבל אות 

 !) פעם שלישית( של חיל האוויר 

 ! אנו גאים בך על ההישג המרשים-יישר כח

 .'חומש'צוות 

 תודה

לתושבי השכונה ולחברים על קבלת 

  !הפנים החמה

תודה מיוחדת לכל מי שסייע ועזר 

  בתהליך מעבר הבית

  משפחת סלומון-בשמחות
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 ...אב- סיכום ניסן-ורמציהסניפ

 

  ..ן לא שמעתם מה קורה בסניף סעדמן הסתם אתם כבר מזמ!! תודו שהתגעגעתם, אהה

  ...הפעם נסכם בקצרה את כל מה שעברנו מסוף הועידה בפסח ועד עתה!!!  הסניפורמציה- אז הנה היא הגיעה

  

.  מסלול קצרצר שבסופו הגענו לתל עזקהביום הראשון עשינו. השנה המסע היה באזור עמק האלה -מסע פסח

בסוף .  לסניף סעדםוייחודייופרים מגניבים 'צחקנו וכמובן שהכל עם הרבה צ, שרנו, במהלך היום שיחקנו

של להקת כוורת ואף הגענו " גולית"שרנו בהתלהבות ובשמחה את , עשינו תצפית מיוחדת על כל העמק, המסלול

  ".עין חמד"את הלילה העברנו בחורשת ... 'אחד מי יודע'ימה סניפית של בתחרות הצגת פנטומ(!!) למקום השני

  ... ביום השני המשכנו לטייל בגיל ובשמחה וחזרנו הביתה עייפים אך מאוד מרוצים ומאושרים

  

 -חוו חוויה מיוחדת במינה'  חברי חבריא ב- השנה זכינו בקומונרית מרוקאית אסלית ומכיוון שכך, כידוע -חינה

כל אחד מאיתנו קיבל הזמנה ובה תפקיד ). ..כמובן שלא אמיתית"!! (חינה "-רוסין הקרויה בפי העםחגיגת אי

הערב היה מהנה ומצחיק ...). 'ס וכו"ביהחבר מ, דוד, סבתא של הכלה, סבא (אותו הוא צריך למלא בחגיגה

ושמו ' חרפו את נפשם'נו יננזים שבגם האשכ, כן כן!! את הערב סיימנו בטקס מריחת החינה המסורתי!!! במיוחד

  !!נו מאוד בערב מיוחד זהיכולנו נהנ... את העיסה על ידיהם

  

פארק -חגגנו יחד עם אלפי חניכי בני עקיבא את פתיחת החופש בלונה, כבכל שנה -ע"אירוע פתיחת הקיץ של בנ

  !!! קרטיבים- חינוךופר מיוחד בסיום בחסות ועדת 'נו היקרים נהנו מאוד ואף זכו לציכמובן שחניכ!! בתל אביב

  

את השבת העברנו יחד עם שליח !! חגיגית ושמחה ביותר' תפילת קרליבך'את שבת התנועה פתחנו ב -שבת תנועה

את השבת סיימנו במפקד אש חגיגי ובסיומו !! יתיתיהייתה שבת שמחה וחוו. שהגיע אלינו היישר ממעלה אדומים

  !!!שבט ניצנים - הודיעו על השבט המנצח בתחרות העוגות המסורתית

  

השנה מחוז דרום ביוזמת סניף ירוחם החליטו על מבצע מחוזי למען שחרורו של יונתן  -לילה לבן למען פולארד

אור ליום - 'לילה לבן'החלטנו לעשות , בסניפנו. יום הולדתו של יהונתן, באב' התאריך עליו הוחלט הוא ח! פולארד

 כדי שנדע את הלילה התחלנו בצפייה בכמה סרטוני הסברה. א להעלאת המודעות בנוש, לשבטים הבוגריםבאב' ח

  . ונכיר את העובדות לגבי סוגיית שחרורו

  . גילו של יהונתן- 59של המספר (!!) שם עשינו פסל אנושי ענק, יצאנו לרחבת הכלבו, לאחר מכן

 החניכים סייעו כלהיה ממש כיף לראות איך ממש . הלכנו לסניף ושם התחלנו במבצע הכנת שלטים, אחר כך

לאורך כל הלילה הייתה אווירה שמחה ומיוחדת של עשייה ברוכה ! בהכנתם של השלטים היפים שיצאו לנו

  .הלילה היה משמעותי מאוד עבור החניכים. את הלילה סיימנו בתפילה לשחרורו!! ומשמעותית

  

ערב דנו יחד איך אנו יכולים ב. השנה החלטנו לעשות ערב תשעה באב חוויתי לשבטים הבוגרים -ערב תשעה באב

דרך אובדן הבית של תושבי גוש קטיף במהלך ' חורבן בית המקדש'להתחבר יותר ולהבין את המשמעות של 

  שעוסק בהתמודדות ובמאבק של הנוער במהלך תקופת " תכף נשוב"את הערב התחלנו בצפייה בסרט . ההתנתקות
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במהלך . הרהורים בעקבות הסרטתהיות ו, נו יחד מחשבותילישבנו במעגל על הדשא והע, לאחר מכן. ההתנתקות

  גילינו שממש לכולנו הבית הוא הדבר ', בית'ניסינו להבין קצת יותר את המשמעות העצומה של הדבר הזה , הדיון

גם אם הוא , ומתוך כך ניסינו להבין יותר ולהתחבר יותר לחורבן בית המקדש, הבסיסי והחשוב ביותר בשבילנו

  .הערב היה משמעותי מאוד לחברה...  שנה2000-  כקרה לפני

  

השנה יצאו למחנות !!  מחנות הקיץ של בני עקיבא- אירוע השיא של הקיץ הגיע ממש לפני שבועיים -מחנות הקיץ

החניכים נהנו ביותר מהחוויה המדהימה הזאת וחזרו הביתה צרודים אך . ניצנים ומעלות, השבטים נבטים

   ☺... עייפים

 הודיה

 ---- -- ---  

 !תודה

בהזדמנות . 'ובחבריא א' נפרדת מאיתנו הודיה הקומונרית לאחר שנה של השקעה אין סופית בחבריא ב, השבת

 הצלחה מון ואנו רוצים לאחל לה ה, על השנה המדהימה שעברנו יחדת- י-ק- נ-  תודה ע לההגיד אנו רוצים ל-זו

  !!!בשנה הבאה

אנו . מהישוב קדומים יהב יחיאל שמגיעה אלינו -מונרית חדשהבעוד כשבוע תגיע אלינו קו, כמנהגו של עולם

  !! מלאה בעשייה ברוכהתה תהיה לנו שנה משמעותי"רוצים לאחל לה המון הצלחה ושבעז

  -בברכת חברים לתורה ועבודה                                                                          

 .צוות ההדרכה

 

  

  

  

  

  

 

 לקרן ולערן ולכל המשפחהגינזברג ה 'לאילנה ולמוישהל

 עמיתמזל טוב לבת המצווה של 

 !שתזכו להרבה שמחה ונחת

 לנילי ולבנימין סלנט

מזל טוב לבר המצווה של 

 אליה - הנכד

 בנם של עידית ומיכאל חיימוביץ

 למלכה אש 

 80-מזל טוב ליום הולדתך ה

 שתזכי להרבה בריאות ושמחה

 קהילת סעד

 קסון'דוד גל

 'גבורות'מזל טוב לרגל הגעתך ל

 שתזכה לבריאות ואושר

 קהילת סעד
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..העניין עצם זהו   

, איש אלף מאה יומיים בתוך הביא מה אז. במילים לתאר קשה הדוחק את. נסבלת בלתי - הלחות. מהביל היה החום

? רעהו של בחיקו איש להצטנף, המדינה מאוכלוסיית מאחוז למעלה, מנדטים ארבעה  

 אמנות, לחכות יכולים אלו הכבוד כל עם? בנטל לשוויון קריאה? המדיני המצב לאור מחאה? המחיה יוקר נגד הפגנה

 מוסיקה המקומיים את ללמד כדי לים מעבר שהגיע תורן גמלאי באיזה עסקינן אין הזה במקרה אך. לכל קודמת

 – הם הלא, הענקים שבעת, מכולם הגדולים: משלנו פנסיונרים אלו הפעם. לאחרונה רבות שקורה כפי, איכותית

.כוורת  

 תחילת לפני עתייםש. שלו הפרידה בהופעת) כנראה(, בפלא לצפות המאושרים להיות זכינו בתוכם ואני אדם נחילי

 מאוכלס הפארק היה' ש-ה לשעת ועד, מהבמה מטרים מאה של ברדיוס פנויה אדמה חלקת נותרה לא כבר המופע

.למאה אפס בין הנע גילאי במנעד, והמינים הסוגים מכל אנשים. השתאות מעוררת בצורה  

 סדר. המיתולוגית הלהקה של ליחה נס שלא ונדמה, "פוגי סיפורי "המופת אלבום צאת מאז חלפו שנה ארבעים

 הגענו זאת בכל. "החוויה מעוצמת זה כהוא הפחית לא הדבר אך, לנו חיכו לא שהפתעות  כך, מראש  פורסם השירים

 את שמלווה המפואר הרפרטואר את, אוטומט מתוך כמו, השבעה ירו ואחריו, כתמיד ההופעה את פתח" הכל למרות

 שלא וכמובן, מהחברים אחד כל של הסולו מקריירת גם טעמנו בהמשך. ליובל קרוב משך ישראל מדינת של הפסקול

 ולוגי יפאפא'צ איי, פרסטו ויטורה, ליפשיץ יודוקוליס ,פוגי של מעלליהם על המספרים השנונים המערכונים על פסחנו

.גרסקו   

 מן שעלתה הנפלאה הווקאלית להרמוניה ואחד אחת כל הצטרפו ניחר בגרון. פה בעל הכיר לא שהקהל שיר היה לא

 בנוכחותו גידי, כבעבר צלול נותר קולם כי שהראו יק'ואולארצ אפרים. לזה זקוקה הייתה שכוורת לא. הבמה

 שקרא הקהל מצד עצומה סימפטיה ועורר, מאד התקשה ולשיר לעמוד כי אם (הנפלאה בגיטרה קלפטר, הייחודית

 התחושה את נתנו, בכל שידו סנדרסון דני כולם ומעל, שלו הטוויסט עם פניגשטיין, המחוננים וקלידיו יוני, )בשמו

 לא מעולם שהרלבנטיות כנראה. והעולם הארץ במות על הלהקה חברי פיזזו מאז שנה ארבעים חלפו לא כאילו

 נוצרת ויחדיו, הטקטסטים של מילים משחקי-נונסנס-למהות חוברים הלחנים של פופ-פולק-הרוק. כוורת על דילגה

 של. איי. אן. הדי את פיצחה שכוורת נדמה, בכלל. לקונצרט מעבר הרבה שהוא משהו פה שיש התחושה

. לכך ניצחת עדות היא הזמן במבחן ועמידתה, הישראליות  

 ברקע הוקרנו העת כשבאותה, "נחמד "השיר כבוד אחר הושר ממושך הדרן ולאחר, יד כבהינף חלפו וחצי שעתיים

 מהבמה לרדת סירבו הלהקה חברי. הפארק מן עלתה דממה הסתיים כשזה. הזמנים מכל הלהקה חברי תמונות

 ביתר הגיעו ואכן (לפתחנו האורבים הממושכים מהפקקים החשש למרות. בקהל הושלך הס. השני את אחד וחיבקו

, התרגשותו על סיפר, למיקרופון ניגש יק'אולארצ. באוויר עמדה היסטוריה תחושת. עקביו על סב לא איש, )שאת

.  ונשנק, אחרונה בהופעה מדובר כי הבהיר  

.אליו הצטרפו איש אלף חמישים   

קימלמן שיי  
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 ז אלול" י–ב " י18-23/8:  הקרוב הודעה מהמרפאה לגבי השבוע 

  .לכן יהיו שינויים בקבלת אחות בשבוע זה,  דורית יוצאת לחופש עד שבת20/8ביום שלישי 

  בלת אחותק

  . עם תוספת שעות למתן חיסוני פוליו12:00 – 07:30 שעות קבלה -ראשון וגם שניבימים 

  .08:00-10:00 :ביום שלישי

  .אחות מרפאהקבלת לא תהיה : רביעים ביו

  .טוב-יום  הילרי 07:30-09:00 :ביום חמישי

  .טוב- הילרי יום07:30-9:00 :ביו שישי

   קבלת רופא

  . זימון תורים או דרך אתר האינטרנט של מכבי-יש לקבוע תור בטלפון למכבי ללא הפסקה, תהיה קבלת רופא

  .ש להתארגן בהתאם י,  תרופותתה קבללא תהיבחופש בימים שדורית 

במקרים דחופים ניתן לקבוע תור במכבי . 'ה- 'ם דבימילא נוציא בדיקות . בלבד'  ג- ב- בימים אבדיקות מעבדה

  .נתיבות או שדרות

   פוליו-חיסוני

  .גם פה בסעד נתחיל במתן החיסונים  ,18/8עקב הרחבת מבצע חיסוני הפוליו בכל הארץ החל מה 

   -   צריך לבדוק במרפאה 9 ל 8בין גיל  ( 9הילדים מגיל  חודשים עד גל מקבלי החיסונים הם כל 

  .) צריכים מנה נוספתאינםו,חוסנו כבר בטיפות לפה מן הילדים בגיל זה חלק 

   .פנקס חיסוניםלקבלת החיסון יש להקפיד להגיע עם 

  :) חד פעמי- טיפות לפה2( יהיה אפשר לקבל את החיסון פוליו 

  16:00-18:00צ "אחהגם   ו09:00-14:00 בשעות : בימים ראשון ושני

  08:00-10:00בבוקר : ' ביום ג

אצל חוה  וכן להתעניין ,  חשוב לקבוע תור אצל המזכירה-) ענת - טיפת חלב אחותי "ע  ( 08:00-12:00: ' ביום ד

 תקבל בשבוע  ענת אחות טיפת חלב–שימו לב בבקשה . כי קיימת אפשרות שלא תגיע, ם אם אכן מגיעהבאותו היו

  . אך ורק למתן חיסוני פוליוהבא

  ! חופשה נעימה –לדורית .  תודה רבה להילרי שנרתמה לעזרתנו

 בריאות/מרפאה צוות   -שבוע טוב ובריא, בברכה                                                                       


