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פרשת ניצבים וילך
"בבוא כל ישראל לראות את פני ה'..תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם
הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך) "..דברים ל"א,י"א -י"ב(.
הקריאה בתורה אחת לשבע שנים ב 'אזני הקהל' מטף ועד זקן ,היא הזדמנות נדירה
לחשיפה מירבית ,למרות הסיכון שהאנדרלמוסיה תפגום בריכוז.
חוויית המעמד היא 'צריבה תודעתית' שמטרתה ליצור זיכרון קולקטיבי לדורות,
בכך שכל משתתף יחווה אותה בדרך המתאימה לו ,גם אם תיפגם רמת ההקשבה..
)עיון בפרשת השבוע(
----------------------'אין מברכין החדש .במוצאי שבת אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש'
)לוח א"י הרב טוקצינסקי(
-------------------------------------------------------------------------------------שעור פרשת השבוע :דובי גינזברג
ימי החול

שבת
18.48

הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ב' 18.55

ערבית
שחרית א'

6.45

שחרית ב'

8.30

קידוש
מנחה

זמן תפילין /טלית

5.28

סוף זמן ק"ש

9.29

שקיעה

19.01←19.06
13.15

מנחה א' )בחד"א(

11.30

מנחה וערבית

18.50

17.40 ,13.30

צאת הכוכבים

19.23

ערבית

20.10

לימוד 'דור לדור'

17.10

שיעור הרב ארי

18.00

צאת השבת

19.42

אחות תורנית – דורית רידר

שחרית נוער

7.30
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"ארץ זבת חלב ודבש"
במקורות מצוי לא פעם הביטוי שמציין את טובה של הארץ כ"ארץ זבת חלב ודבש" בגרסאות שונות .גם בפרשת
וילך )פרק לא פסוק כ( מופיע הפסוק "כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש ואכל ושבע
ודשן וכו'" גם בפרשת המרגלים כאשר המרגלים מציינים את טובה של הארץ הם בוחרים להציג את הארץ בפסוק
"באנו אל הארץ אשר שלחתנו ,וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה" הביטוי הוא כל כך מייצג את טוב הארץ
שמסופר שבזמן העלייה מאתיופיה היהודים שעלו ציפו לראות בארץ חלב ודבש בברזים.
אבל לעומת תמונה יפה ומושלמת זאת ניצבים הפסוקים בספר ישעיה .בספר ישעיה באחת מנבואות התוכחה
הקב"ה אומר לישעיה )פרק ז פסוקים יד -טז ( "לכן יתן ה' הוא לכם אות ,הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראת שמו
עמנואל .חמאה ודבש יאכל לדעתו מאוס ברע ובחור בטוב .כי בטרם ידע הנער מאוס ברע ובחור בטוב תעזב
האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלכיה" ובפסוק אחר בהמשך נאמר )פסוק כב( "והיה מרב עשות חלב יאכל
חמאה ,כי חמאה ודבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ" לנוכח פסוקים אלו לא מתיישבת הפרשנות הקודמת שחלב
ודבש מסמלים את טוב הארץ מכיוון שפסוקים אלו דווקא מדברים על חורבן הארץ.
את התשובה למשמעות הביטוי אנסה להביא ממקור אחר .בגמרא מסכת בבא קמא )פרק ז דף עט ( :כתוב "אין
מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל אבל מגדלים במדבר שביהודה) "...בכוונה אני משמיט את הבהמה הגסה כי
משקלה על משק החלב בעת העתיקה היה קטן משמעותית( הלכה זו נכתבה מפני תיקונו של עולם כי פגיעת
הבהמה הדקה )עיזים ,כבשים( בחקלאות היא אנושה וכאשר עדר עיזים עובר בתוך מטע עצים הוא מכרסם גם
את קליפת העץ ואוכל אותה ולעץ קשה להתאושש מדבר זה .ובאמת אנחנו מוצאים בשו"ע שפוסק שהלכה זאת
התבטלה במרוצת הזמן מכיוון שארץ ישראל בחורבנה והיא שוממה ואין חשש של פגיעה בחקלאות ולכן השו"ע
פוסק שאין מניעה לגדל בהמה דקה בכל ארץ ישראל )שו"ע חו"מ תט ,א( זאת אומרת על מנת לספק חלב אנו
צריכים שטחי הפקר גדולים ובלתי מיושבים.
גם הדבש נכנס לקטגוריה הזאת כי על מנת ליצור דבש לא היו כוורות מסודרות בתוך פרדסים כמו היום ,אלא
היית צריך ללכת למקום עם הרבה פריחה ושם היה סיכוי למצוא כוורת דבורים .על פי דברים אלו אפשר להבין
שהתשובה לשאלה היא -שכאשר עם ישראל יוצא ממצרים יוצא עם של נוודים שרובו עוסק ברעיה )לדוגמא שבטי
גד וראובן כמו שמופיע בפרשת מטות( וכאשר רוצים להגיד להם על ארץ פורייה משתמשים בעולם המושגים
העכשווי למצבם ואומרים שהארץ היא ארץ זבת חלב ודבש זאת אומרת ארץ עם שטחי רעיה גדולים שבהם ניתן
למצוא גם הרבה דבש ולהפיק הרבה חלב .אבל ככל שעם ישראל משתקע בארצו הוא עובר להיות עם של חקלאים
התופסים את שטחי המרעה ומעבדים אותם ואז נהפכת הברכה לקללה ודבש וחלב דווקא מראים על עזובה
ושממה .ועל זה אומר שלמה המלך )משלי כה ,טז( " דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והקאתו" ובפסוק אחר
)שם ,כז( "אכל דבש הרבות ,לא טוב" ומדגיש את הניגודיות שנמצאת בדבש.

עופר רבלין
נכדם של חיים ז"ל ושרה תבדל"א  -רבלין ,גר בתפוח
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קובץ הלכות לראש השנה תשע"ד

ערוב תבשילין:
א .מכיוון שהחג סמוך לשבת ,יש להניח בערב ר"ה )רביעי( ערוב תבשילין על מנת שנוכל להכין מאכלים
ולהדליק נרות מיום ב' של ר"ה )שישי( לשבת .מי שלא הניח ערוב תבשילין מנוע מלהכין אוכל בחג לסעודות
השבת.
ב .יש לקחת פת ותבשיל )למשל ,ביצה היא תבשיל שקל ופשוט לשמור( ולברך" :ברוך אתה ה' אמ"ה אקב"ו על
מצוות ערוב" .לאחר הברכה יש לומר" :בערוב זה יהא מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק נר ולעשות
כל צרכינו מיום טוב לשבת" .נוסח זה מופיע גם בסידורים ובמחזורים.
ג .אין לאכול את מאכלי הערוב עד שגמרו להכין ביום שישי את כל צרכי השבת .נהגו להשתמש בלחם הערוב
כלחם משנה בסעודות השבת.
תקיעת שופר:
א .חייב כל אדם לשמוע תקיעת שופר בראש השנה.
ב .מן התורה יש לשמוע תשעה קולות )שלוש סדרות של :תקיעה ,תרועה ,תקיעה( .אך מכיוון שנסתפקו חז"ל
מהי התרועה שאמרה התורה )שברים ,תרועה או שברים תרועה( ,יש לשמוע  30קולות )שלוש סדרות של
תשר"ת ,תש"ת ותר"ת( .המנהג לשמוע מאה קולות.
ג .המתפלל ביחידות ללא מנין אינו תוקע במוסף ,אלא תוקע שלושים קולות בלבד קודם מוסף.
ד .התוקע מברך בשני הימים" :לשמוע קול שופר" ו"שהחיינו" ,ומכוון להוציא את כל ציבור השומעים ידי
חובתם בברכות ובתקיעות .גם הציבור יכוון לצאת ידי חובה בברכות ובתקיעות.
ה .יש לתקוע מעומד על הבימה של קריאת התורה .גם הקהל נהגו לעמוד בכל התקיעות ,למרות שמעיקר הדין
ניתן לשבת בתקיעות שלפני מוסף ) 30הראשונות( .בתקיעות שבחזרת הש"ץ יש לעמוד מעיקר הדין.
ו .אין להפסיק בדיבור מתחילת הברכות עד התקיעה האחרונה )כל תפילת מוסף(.
קידוש היום והדלקת נרות:
א .אוכלים ושותים ושמחים בר"ה ,ואע"פ שהוא יום דין ,מכל מקום הוא חג ואנו מצווים בו "ושמחת בחגך".
ב .גם בקידוש בליל החג השני יש לברך "שהחיינו" ,ונהגו לקחת פרי או בגד חדש )מכיוון שיש הסוברים שאין
לברך ביום השני וכך ודאי יכול לברך( .גם מי שאין לו פרי או בגד חדש יברך "שהחיינו".
ג .אסור להכין שום דבר מיום א' ליום ב' של ר"ה .לכן אסור להכין את נרות הלילה השני ביום הראשון ,וכן
אסור להכין אוכל או לחמם את המאכלים ולערוך את השולחן ביום הראשון לקראת היום השני עד שיהיה
ודאי לילה ) .(19:35עירוב תבשילין לא מועיל לזה.
ד .בליל החג השני אין להדביק את הנרות לפמוטים .ניתן כמובן להשתמש בנרונים או להכין נרות כבר מערב
החג.
ה .בליל החג השני ובערב שבת אין לכבות את הגפרור בו הדליקו נרות ,אלא להניחו בכלי עד שיכבה מעצמו .כך
הדין גם בליל החג הראשון לנוהגות להדליק נרות לאחר התפילה.
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בישול בגז:
א .התירה התורה להכין ולבשל ביום טוב לצורך סעודת החג ,לכן במהלך החג מותר לבשל לצורך החג ולצורך
השבת הצמודה לו )אם נעשה 'ערוב תבשילין'( .את הגז יש להדליק מנר שהודלק בערב חג )נר נשמה(.
במהלך הבישול ניתן להגביר או להנמיך את השלהבת לצורך התבשיל )שיתבשל יותר או שלא יישרף(.
ב .בגמר הבישול אין לכבות את האש ע"י סיבוב כפתור הגז ,מכיוון שכיבוי האש לא נעשה לצורך אוכל נפש.
כיצד בכל זאת ניתן לסגור את האש לאחר הבישול?
אמנם כיבוי שלא לצורך 'אוכל נפש' אסור ביום טוב ,אבל גרם כיבוי – מותר .אציע שלוש אפשרויות כיצד
לכבות את האש בדרך היתר:
 .1התקנת 'חגז' של מכון צומ"ת )טיימר שמחובר למערכת הגז(.
 .2נרתיח מים בפינג'אן לצורך הכנת קפה ,תה או בישול ביצים .כאשר המים ירתחו ויעלו על גדותיהם הם
יכבו את האש ,ואז ניתן לסגור את כפתור הגז .אין להרתיח מים לצורך כיבוי בלבד.
 .3ניתן לסגור את הברז של בלון הגז מחוץ לבית )לאחר כמה שניות האש תכבה .לא לשכוח לסגור את
כפתור הגז לאחר כיבוי האש(.
כיוון שעוני שבת:
א .יש להיערך ולכוון את שעוני השבת של המזגנים ושל המאור למשך כל שלושת הימים .במהלך השבת והחג
ניתן לשנות את זיזי שעון השבת בתנאים המפורטים בהמשך.
ב .בשבת – מותר להאריך את המצב הקיים .כלומר ,במצב בו כרגע האור/המזגן פועל ואנו מעוניינים להאריך
את זמן פעולתו ,ניתן לעשות זאת ע"י הרמת הזיזים הרלוונטיים .וכן ,במצב בו כרגע האור/המזגן כבוי ואנו
מעוניינים להאריך את המצב הקיים ולאחר את מועד ההדלקה ,ניתן לעשות זאת ע"י הורדת הזיזים
הרלוונטיים .אין אפשרות לקצר את המצב הנוכחי )לגרום לכיבוי מוקדם או להדלקה מוקדמת(.
ג .בחג – מותר גם לגרום להדלקה מוקדמת של האור/המזגן ,וכן לגרום לכיבוי מוקדם )יביע אומר חלק ג סימן
יז ,יט(.
תפילה:
א .בעשרת ימי תשובה יש לומר "המלך הקדוש" במקום "הא-ל הקדוש" .אם אמר "הא-ל הקדוש" או שמסופק
אם אמר כראוי – חוזר לראש התפילה ,מכיוון ששלוש הברכות הראשונות נחשבות כאחת .אם נזכר 'תוך
כדי דיבור' ותיקן – לא צריך לחזור.
ב .בברכת "השיבה שופטינו" בעשרת ימי תשובה יש לחתום "המלך המשפט" במקום "מלך אוהב צדקה
ומשפט" .אם טעה – אינו חוזר כיוון שהזכיר "מלך".
ג .בשבת שובה בברכת "מעין שבע" )בערבית( יש לומר "המלך הקדוש שאין כמוהו".
ד .מי שלא אמר "זכרנו לחיים"" ,מי כמוך"" ,וכתוב לחיים" ו"בספר חיים" והזכיר שם ה' בחתימת אותה
הברכה – אינו חוזר .כך דינו גם של מי שטעה והשמיט את ההוספות "ובכן תן פחדך "...בברכה השלישית
בתפילות ר"ה ויוה"כ.
יהי רצון שישמע בורא עולם תפילותינו ותקיעותינו ונזכה כולנו יחד להיכתב ולהחתם לשנה טובה ומתוקה יחד עם
כל בית ישראל.
הרב ארי סט
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מועדת דת  -הודעות לקראת חגי תשרי:

שיעורי הלכה בליל שבת :החל מהשבת פר' "ניצבים וילך" חוזרים שיעורי ליל שבת למתכונת חורף.
כלומר ,השיעור יתקיים מיד לאחר תפילת ערבית.
אמנם אנחנו עדין בשעון קיץ אך היום מתקצר ,וימי החגים קרבים .לכן חשבנו לנכון להתחיל בשיעורים
אלו בשבת הקרובה ,שבוודאי יעסקו בענייני הלכה הקשורים לחגי תשרי .הציבור מוזמן!
הגדלת עזרת נשים לחגים ע"י אוהל ממוזג :על פי תשובות החברות ,ניכר ביקוש גדול להשתתפות
בתפילות החגים שלנו .הביקוש גבר על היצע מקומות הישיבה בעזרות הנשים .לכן ,שכרנו אוהל גדול
וממוזג לימים אלו .בשל לחץ העבודה של חברת 'אוהלי ישראל' ,הקדמנו את ההקמה .בדיעבד ,למרות
ההפרעה אנחנו מרוויחים עוד שבת של הרצה .ואכן ,השבת אי"ה ,כבר נפעיל את עזרת הנשים הזו
במתכונת החג.
אנחנו מבקשים מאוד לשים לב לנקודות הבאות:
א( להשאיר את המעברים הצדדיים שליד הכיורים – פתוחים ,ולא לעמוד שם לשיחות שלאחר התפילה,
ישנם חברים שקשה עליהם היציאה ,ורצוי לא לעכבם.
ב( להשתדל להימנע מדיבורים ושיחות מסביב לאוהל ,כי זה יקשה מאד על שמיעת התפילה.
ג( צינורות המיזוג 'קוראים' לילדים לשחק בהם .אנחנו מבקשים :דברו עם ילדכם והזהירו אותם
מלגעת בציוד זה .הציוד יקר מאד! כל תקלה תגרום הפסד כפול לכולנו .אנא ,הסבירו לילדים ושמרו
עליהם.
ד( ההפרדה בין מקום ישיבת הנשים באוהל לכניסת הגברים לבית הכנסת ,תהיה במחיצות ניידות.
אנחנו מבקשים לכבד את המקום.
מקומות ישיבה לנשים לימים הנוראים ,ולשאר השנה:
אי"ה ,לפני שבת נפרסם את מפת מקומות הישיבה לנשים לראש השנה .חיים לנדסמן וצוותו השקיעו זמן
רב בשיבוץ לתושבות סעד .מפאת חוסר במקום ,לחלק מתושבות סעד סידרנו מקום ישיבה באוהל
התגבור .נשארו בתוך בית הכנסת מספר מצומצם של מקומות פנויים .במודע לא סידרנו מקומות
לאורחות ,והן תשבנה על מקום פנוי )בפנים או באוהל( .אנחנו בטוחים שבהידברות נכונה ובלשון טובה
ניתן להגיע להבנות .ריכזנו מאמץ לארגן כסאות 'סטודנט' כך שיהיה יותר נוח בהחזקת המחזורים.
האוהל אפשר לנו תוספת של כ  60 -מקומות לנשים .אנחנו מקווים שתוספת זו תיתן מענה ,ושאפשר יהיה
להשתתף בתפילה כיאות.לקראת יום כיפור נפרסם מפה נוספת עם השינויים הנדרשים .אי"ה ,לקראת
סוכות נוציא מפה עם מקומות קבועים לכל השנה.
שיתוף אורחים בהעברת שיעורים :חגי תשרי משופעים בימים ,אשר בהם יש אפשרות ללמוד תורה -
בנושאים שונים ובציבור .כמו כן ,ישנם אורחים היכולים להעשיר את מגוון מעבירי השיעורים .לפיכך,
אם מגיעים אליכם אורחים היכולים להעביר שיעור ,נשמח שתיידעו מוקדם ככל הניתן את כינרת
סמואל ,ונשתדל לשלבם בשיעורים בימי החגים.
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"במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה – אל נורא עלילה".
תזכורת  :במוצש"ק ,בשעה  23:00יתקיים שיעור של הרב .ובשעה  - 23:30סליחות בנוסח משולב.
למחרת ,יום א' ,לקראת יום הזיכרון ,נצא לבית העלמין ונתייחד עם חברי הקבוצה ובניה.
הציבור מוזמן!
יציאה לבית העלמין בשעה  17:30מקו לקו.
עד כאן להפעם..
בני גינזברג

ליעל ניר
אתך באבלך במות אמך
שרה אבינרי ז"ל
קהילת סעד

נר זיכרון-
כ"ז אלול  -יום פטירתה של גניה כהן ז"ל -אמו של יעקב גורן.

) תשנ"ד(

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------השבוע שחלף-
ביום חמישי שעבר -התקיים מופע קסמים לילדים ב 'גן רימון ישן'' .ג'יני הקוסם'  -ריתק את הילדים במופע
מקסים שנמשך כשעה ואף הצליח להוריד שלג בסעד בעיצומו של חודש אוגוסט הלוהט! ..מדווחת אורלי וידס
וכולה פליאה ,לאחר שחזתה בפלא במו עיניה ואף מוללה את פתיתי השלג באצבעות ידיה..
בשבת -בשיעורו של הרב דוד ,נחשפנו למותחן היסטורי -תנ"כי ,המתפרש על פרק זמן של  800שנה! תחילתו
בכתיבת 'ספר התורה' על ידי משה רבנו והנחתו בארון הברית לצד הלוחות וסופו במציאת הספר בימי יאשיהו
מלך יהודה .יאשיהו ,מלך צעיר שנלחם מלחמת חרמה בעבודה הזרה והחליט לשקם את בית המקדש ,לא שער כי
במהלך העבודות יימצא הספר שנגנז ונעלם .ובכל זאת נפלו פניו ברגע שנפתח בפניו הספר ,והשאלה היא מדוע??
ההנחה היא כי המילים הראשונות שנגלו לעיניו נשאו מסר תקיף ,חריף ורלוונטי מאד בעבורו .אם כן היה עלינו
לברר תחילה ,מי האחרון שקרא בספר קודם הנחתו בארון הברית? וחשוב יותר ,באיזו עמודה הספר נגלל ומה
היה תוכנה? בשיעור ,קיבלנו מאת הרב דוד הסבר משכנע ומוכח בכתובים .ניסיונותיו של יאשיהו למלט את העם
מרוע הגזרה באמצעות 'הקמת הברית מחדש' עלו בתוהו ,מכיוון שהמהלך היה שטחי ולא הופנם כראוי .יאשיהו
שנלחם בכוחנות ובמלוא עוזו בעבודה זרה ,לא התפנה להנחיל את האמונה הישנה בלבבות בדרכי נועם..
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בשיעור אחר הצהריים ,שכותרתו 'מנפלאות לשוננו' נחשפנו בעזרתו של חברנו חנן גולן למקורות המילים
השגורות בפינו שמעולם לא נתנו עליהן את הדעת .התחלנו באבא ,אמא – שמקורן בארמית ..והתקדמנו למילים
מורכבות יותר וביטויים שונים הלקוחים משפות אחרות .חנן שאיים בהקדמה ארוכה ,קיים את הבטחתו אולם
היא חלפה ביעף מכיוון שכללה שעשועי לשון הומוריסטים ..גם על ההרצאה גופא לא פסח ההומור ,כמו תאור
שצוטט מהספר 'תחכמוני' )יהודה אלחריזי משורר יליד ספרד  (1165-בו מתאר המספר את ביצועיו של החזן
המקבל כבוד מלכים מהקהילה ,אולם תפילתו מלאה בטעויות ועיוותי לשון עד כדי כך שהקהל בורח מביה"כ -
"..ונפוצו מעל הרועה השוורים ,וברחו המקנה והעדרים ,ולא נשארו כי אם ארבעה חמורים ,צועקים עם החזן
ונוערים ,והם יחשבו כי הם משוררים ."..לסיום הביא חנן פסוק לדוגמא המדגים עד כמה שפתנו משוכללת
ומורכבת ביחס לשפות אחרות ,בכך שמשפטיה ניתנים לפירוק והרכבה מחדש באין ספור אופנים -נסו את הפסוק:
"אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" – ישנן  72אפשרויות!!
ביום ראשון -נפתחו מחדש הבתים הכוללים וביום שלישי -החלה שנת הלימודים בשעה טובה ומוצלחת! דווחנו
על פריחה ,שגשוג והתחדשות בבית הספר דע"ת ,שלא ידענו כמותם עד כה" :השנה זכינו לגדול עוד ,ואנחנו
מגיעים למספרים שלעניות דעתי ,לא הגענו אליהם מעולם .יהיו לנו שתי כיתות א' של  30תלמידים ,חטיבת
ביניים של מעל מאה תלמידים ,וכלל ביה"ס יעבור כנראה את קו ה .400 -נתפלל לקב"ה שייתן לנו את התבונה
והבריאות לעשות מלאכתנו נאמנה ,ולחנך את תלמידינו הרבים להיות טובים ,ישרים ומאושרים ,וגם מצליחים
ומצטיינים') "..איגרת יחזקאל ' -כ' אלול( ועוד ממשיך יחזקאל ומעדכן על כיתת העולים הממשיכה בפעילותה
בהצלחה .על התקנת  3פרגולות המשמשות כ 'כיתות חיצוניות' בזכות תרומתה של קהילת 'ראלי' בארה"ב ורונית
ברט שארגנה זאת ,ועוד ועוד ..נאחל הצלחה לכל התלמידים ולצוות ההוראה באשר הם .בהמשך מובאים דבריו
של יחזקאל לרגל תחילת שנת הלימודים -תשע"ד.
ביום רביעי -התפזר מסך הערפל' ,תכנית ההתנתקות' יצאה לדרך ,וכהרף עין הפכנו לכתומים .בחדר האוכל
הימני ,קיבלו נציגי חברת " אורנג' " את פנינו בחיוך רחב ,בכרזות ,בבלונים ואף כובדנו ב 'שייק פירות' בעל גוון
כתום שהגביר בנו את רמת הסוכר וחדוות הקנייה' .צוות סלקום' לשעבר ,שהמיר את דתו בינתיים לאורנג' ,עשה
זאת במקצועיות ובמסירות ראויים להערצה ,תוך הזדהות מלאה עם החברה החדשה עד כדי כך שבניה ברזלי אף
הקפיד ללבוש חולצה בצבע הנכון .נציגי החברה שפיזרו את מרכולתם בכמה מוקדים ,הרביצו בנו את תורתם
המכוונת למכשירים אותם הם מייצגים וקצת השכיחו את האחרים .היו שסגרו עסקאות במקום והיו שדחו את
החלטתם עד שיתבהרו העניינים מתוך הנחה שממילא "אלו ואלו בצפצוף מצפצפים."..
תודה לשרה פולק על הרעיון לפנות לחברים בבקשה שישלחו מתכונים לקראת החגים ותודה לאלו ששיתפו פעולה
 הדס עמר ,סנדי פרידמן ושחר סמיט .בקרוב - ..חשיפת המתכון הסודי לקוגל של תרצה אורן!!יורם קימלמן

לבת חן ולעמיחי חביביאן ולשלושת ילדיהם החמודים:
רום ,יערי וגפן
ברוכים המצטרפים ל'שכונת שקד' וקליטה מוצלחת בקיבוץ
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משולחנו של מנהל הקהילה
החלפת משמרות
באה גל לקחה על עצמה את הטיפול במועדון לחבר ובחדר הנצחה .החל מהשבוע האחריות עוברת אליה .כל
המזמינים –נא ליצור איתה קשר .נודה בהזדמנות זאת לאפרת פראווי אשר טיפלה במועדונים הללו בעת
האחרונה וביקשה לסיים תפקידה .תודה אפרת ,וברכת ברוכה הבאה לבאה.
ועוד ברוכה הבאה
משפחת אהרון ופדות ברוכי ,הגיעה אלינו השבוע .פדות ,בתו של יעקב אפשטיין ,נכדה לחיים ז"ל ויהודית
תבדל"א ,תהיה מובילת הצוות החינוכי בכיתות ב-ג .אהרון הוא סטודנט שנה רביעית להנדסת מכונות בבאר
שבע .לזוג בת קטנה וחמודה העונה לשם אוֹרי .המשפחה מתגוררת בדירת הבסין הכפולה ליד לשכת הרב ארי.
ברוכים הבאים .וברכת התערות מהירה בקהילתנו.
הנחת בנים  -בארבע שנים
כזכור ,החלטנו בנוהל צמיחה דמוגרפית שכל משפחת בני קיבוץ יהיו זכאים להתגורר בסעד כתושבים במהלך
ארבע שנות הנישואין הראשונות .לאחר מכן יצטרכו לקבל החלטה האם להצטרף לקליטה ,או לסיים את השהות
בסעד .במהלך ארבע שנים אלה ,על פי החלטת הנהלת הקהילה ,המשפחה תהיה זכאית להנחה של  35%על שכר
הדירה בה הם מתגוררים .הסדר הנחה זה ,מבטל הסדרי הנחות שנהגו בעבר  ,לגבי תשלומים נוספים כאלה
ואחרים.
לקראת האסיפה האחרונה לשנת תשע"ג
על סדר היום:
 .1בחירת צוות בריאות -חגית לנדסמן )מרכזת( ,שרה פולק ,מנחם בלומנטל ,חיים הרצל ,אילנה טבת.
 . 2בחירת צוות תאום -קהילה ומפעל המזון.
תפקידי הצוות-
א .הקפדה על קיום אמנת השירות בין מפעל המזון לקהילה.
ב .תאום שימוש מפעל המזון במבנה המרכזי על שלוחותיו השונות.
הצוות המוצע :מנהל הקהילה )מרכז( ,יו"ר מפעל המזון-חלופ ,אירית ברט ,איילת ברנע ,רחל אבירם.
 .3אישור הדוחות הכספיים ליום  31.12.2012של התאגידים הבאים:
א .קיבוץ סעד  -אגש"ח)כולל קרן מילואים(,
ב .סעד אחזקות  -אגש"ח,
ג .חקלאות סעד אגש"ח,
ד .פופלי-אגש'ח
ה .סיפן סעד-שותפות .
 .4דו"ח תקציב קהילה -חצי שנתי .2013 ,סיכום ביצוע מול תוכנית.
 .5הצעת ו.קליטה והנהלת הקהילה למתן חדרים לצעירים בני הקיבוץ לאחר סיום חומ"ש.
שבת שלום ושנה טובה -עפר
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'דברי יחזקאל' לטקס היום הראשון  -שנה"ל תשע"ד
ברוך שהחיינו וקיימנו לזמן הזה.
כל שנה וההתרגשות המיוחדת שלה.
תודה לקב"ה שממשיך לסייע לנו כל הזמן! על זה קראנו בשבת האחרונה בבית הכנסת את הפסוק" :ושמחת בכל
הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך ולביתך ,אתה והלוי והגר אשר בקרבך" .אנחנו שמחים ומודים לך ריבונו של עולם על
כל הטוב שאתה משפיע עלינו ,ומתפללים שתמשיך להשפיע עלינו חכמה בינה ודעת ,בריאות ושמחה.
זכינו השנה ואנחנו חוצים שלושה מספרים היסטוריים שלדעתי לא היו בבית ספרנו מעולם – פתחנו שתי כיתות א'
של  30תלמידים בכל כיתה ,חטיבת הביניים מונה מעל  100תלמידים ,וכלל ביה"ס מונה ב"ה מעל  400תלמידים.
הסיבות לכך הן שונות ,אבל חלק מהן ,זה בוודאי בזכות הצוות המצוין שיש לנו בביה"ס .אני מבקש להודות מעומק
ליבי לכל סגל ההוראה שלנו ולכל העובדים והעובדות! אתם עושים עבודת קודש ,ובזכותכם אנחנו מתקדמים כל
הזמן ,ובע"ה נמשיך להתקדם.
תודה למוטי אדרי ,מנהל מחלקת החינוך במועצה ,שעושה ימים ולילות למען כלל בתי הספר במועצה ,ואנחנו
בתוכם .יישר כוח!
תודה מיוחדת לראש המועצה החדש שלנו – תמיר עידאן! הרגשנו היטב בחודש האחרון ,עד כמה חשוב לך ששנת
הלימודים תיפתח כראוי בכל מוסדות החינוך במועצה .הפעלת אחרים ,ובאת בעצמך מספר פעמים לבדוק שאכן
הדברים מתבצעים והכל מוכן .יישר כוח גדול ,והרבה הצלחה בהמשך!
טובים ישרים ומאושרים – זהו המוטו שטבעתי כאן לפני שש שנים ,וברור שאנחנו ממשיכים איתו הלאה .יחד עם
זאת ,אנחנו רוצים לעלות עוד קומה.
שר החינוך החדש – הרב שי פירון טבע את המוטו" :להאמין ,לאהוב ,להצטיין" ,ונראה לי שאנחנו בהחלט יכולים
להצטרף אליו.
האתגר שלנו השנה הוא להמשיך להיות טובים ישרים ומאושרים ,ולצד זה להתקדם ולהיות גם מצליחים ומצטיינים
בתחום הלימודי .האתגר המשותף בהחלט מורכב ,אך אני בטוח שעם צוות כמו שלנו ,ניתן לקדמו ,ובע"ה בעתיד
להצליח להוציא מבית ספרנו חתני תנ"ך ומדענים במכון ויצמן ,כפי שאנו רוצים .בע"ה נמשיך לטפח ערכים ,לשמור
על אווירה טובה ואקלים חינוכי מיטבי ,ולצד זה לטפח יצירתיות ומצוינות ,שישתלבו בהרמוניה ,עם כל מה שעשינו
עד כה.
תודה לכם ההורים על האמון שאתם נותנים בנו ועל זה שאתם מפקידים בידינו את היקר לכם מכל .נפעל בע"ה
בשיתוף פעולה ,וכך נצליח יחד לקדם את כל תלמידינו.
אנחנו ממשיכים השנה במשימת קליטת העלייה .כיתת העולים ממשיכה אצלנו ,שתי בנות מתוכה כבר משתלבות
בכיתה ה' בנות ,ושישה עולים נוספים הצטרפו לכיתות א' שלנו .נאחל לכולם קליטה טובה ומוצלחת ,ולכל משפחת
דע"ת המורחבת ,שנמשיך להצליח במשימה חשובה זו ,ולעשות אותה על הצד הטוב ביותר.
בעוד שבוע בדיוק נצא כולנו לחופשת ראש השנה .אני מבקש לאחל כבר עכשיו לכולם שנה טובה ומתוקה ממש,
ברכה והצלחה בכל ,וכתיבה וחתימה טובה!
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מתכון לעוגת קוואקר
מצרכים:
 1.5שוקולד מריר 0.5 - .כוס אגוזים קצוצים 1 - .כוס קוקוס 0.75 - .כוס שמן 0.5 - .כוס סוכר.
 4ביצים 1.5 - .כוס קוואקר )לא טחון(.
אופן הכנה:
שוברים את השוקולד לקוביות ומניחים בתבנית ,מכניסים לתנור ל  3דק'  ,מרדדים לשכבה אחידה.
את שאר המצרכים מערבבים ושופכים על השוקולד ,מכניסים לתנור ל  15דק' ,מוציאים וחותכים את העוגה
לחתיכות בגודל הרצוי )רצוי קוביות קטנות ואז כיף לאכול אותן כמו עוגיות( ושוב מכניסים לתנור לעוד כ  3דק'.
מוציאים ,מחכים שיתקרר ,מכניסים למקפיא שיקבל מכת קור והשוקולד יתקשה )בערך כחצי שעה( מוציאים
ושומרים במקרר.
טיפ :אני שדרגתי עם פחות סוכר ,הוספתי דבש וחמוציות ויצא טעים ...בתיאבון!
הדס עמר
)כל הזכויות שמורות :ליסמין ויאיר קרב אל(

'פשטידות לשנה מתוקה' -מאת :סנדי פרידמן

פשטידת בטטה

פשטידת תפוח עץ
 4ביצים )להפריד בין החלמון והחלבון(

 4בטטות גדולות ,מקולפות ,מבושלות במים .ומעוכות ומקוררות
קצת.

 6תפוחי עץ )מקולפים ומגורדים בפומפייה
בעלת חורים בגודל בינוני )אפשר גם במעבד
מזון(

 3ביצים

 1כוס סוכר

 1/4כוס שמן

 3כפות מיץ לימון

 1/4כוס חלב סויה או מיץ תפוחים )אפשר להוסיף עוד עד כוס(

 1שקית סוכר וניל

 1/4כוס סוכר חום

 1/2כוס שמן

 1/4כוס קמח )רגיל או קמח מלא(

 1/2כוס קמח תפוח אדמה

חצי כפית קינמון

קצת קינמון

.1
.2
.3
.4

לערבב את הכול ביחד
לשים בתבנית
לפזר קינמון מעל
לאפות בתנור  180מעלות כשעה

להקציף את החלבונים עם חצי כוס סוכר
ולשים בצד
לערב את שאר המצרכים ביחד
להוסיף בעדינות את החלבונים ולקפל לתוך
הבלילה.
לשים בתבנית ולאפות ב  180מעלות עד
שיהיה צבע חום.
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ונעבור לפינת הבריאות..
עוגיות בריאות
תפוחים אפויים ממולאים:

)בלי סוכר ,בלי קמח ובלי ביצים(

מאת :שחר סמיט

 3בננות גדולות  ,מעוכות
 2כוסות ) 200גרם( קווקר
 1/2כוס צימוקים
 1/3כוס שמן או מרגרינה נמסה
 1/4כוס חלב סויה או מיץ תפוחים **
 1כפית תמצית וניל

מצרכים )ל 4 -סועדים(:
•

 4תפוחים מסוג חמצמצים גראני סמית

•

 6תמרים מגולענים ומקולפים

•

 1/2כוס שקדים טחונים

•

 6כפות מיץ תפוזים

•

ארבע מקלות קינמון

 .1לכוון את התנור ל  180מעלות.

.
הכנה:
מחממים תנור ל 200 -מעלות.
מרוקנים את התפוחים מתוכנם.
במעבד מזון או מוט בלנדר טוחנים את התמרים
עם מיץ התפוזים .מוסיפים את השקדים.
ממלאים את התפוחים במחית התמרים.
נועצים את מקל הקינמון במרכז כל תפוח.
מסדרים את התפוחים בתבנית.
יוצקים לתבנית  3-4כפות מים .
אופים כ 45 -דקות או עד שהתפוחים רכים
מאוד.
)אפשר לגוון את המלית ולהוסיף לה מיני
אגוזים שונים(

 .2לערבב את כל המצרכים בקערה גדולה ולתת לעמוד
 5דקות כדי שהקווקר יספוג את הכול.
 .3כף  ,כף – לסדר עוגיות על תבנית )לא צריך לשמן
קודם(.
 .4לאפות ל  20 – 15דקות
 .5לקרר כדקה ולהעביר לצלחת
** אפשר להשתמש בבננות שהיו במקפיא ואם הן
"רטובות" אפשר לוותר על הוספת חלב או מיץ.

בתיאבון
סנדי

ברכות

ו .תרבות מוסרת
ערב סיכום שנת תשע"ג
יתקיים ביום שני חוה"מ סוכות
 23.9.13בשעה 20:45
ציינו ביומנים!

למור אורן ולמשכית גולן
עם גיוסכן קבלו ברכותינו
להתחלה קלה וברוכה
ולשירות משמעותי ותורם
צאתכן לשלום ושובכן לשלום!
-----------------לרננה לנדאו ,חן הלפרין ונעם אש
המסיימות שירות לאומי בימים אלו-
מעריכים את תרומתכן
ומאחלים ברכה והצלחה רבה בכל אשר תפנו!
צוות חומש
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שעות הרחצה בבריכה עם פתיחת
שנת הלימודים:

ימים ב' ,ד':
– 06:30 – 07:30שחיינים מעורב
 – 07:30 – 08:30שחייניות נשים
 – 17:15 – 14:00משפחות
 – 17:15 – 18:15נשים
 – 19:15 – 18:15גברים

ימים א' ,ג' ,ה:
 – 06:30 – 07:30שחיינים מעורב
 – 07:30 – 08:30שחייניות נשים
 – 14:00 – 15:00נשים
 – 15:00- 16:00גברים
 – 16:00 – 18:00משפחות
 – 18:00 – 19:00שחיינים מעורב

ימי שישי וערבי חג:
 – 06:30 – 07:30שחיינים גברים
 – 07:30 – 08:30שחייניות נשים
 – 13:00 – 14:00נשים
 – 14:00 – 15:00גברים
 – 15:00 – 17:30משפחות
להזכירכם!
-

אורחים מתבקשים לבוא עם מארח מעל גיל .18

-

מספר נחשים נצפו באזור השירותים .הורים נא לוו את ילדיכם לשירותים .ונשמרתם לנפשותיכם!

-

גזור ושמור על המקרר בגובה העיניים

אבישג
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ללאה כץ מזל טוב להולדת הנין

לשירה ולאמיר כהן

נכד ליעל ולנדיב כץ

מזל טוב להולדת הבן

בן לצהלה וליוסף חיים כץ

שתזכו להרבה שמחה ונחת!

למיכל אפלבום
מזל טוב להולדת הנין
נכד לטוביק ולאיציק סקוברוניק
בן לשחר וליגאל גולד

