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   משפטיםפרשת                               

  

  : ל יהודה בן יעקב"שמש לחז, כדוגמה למופת של שופט מושלם הדן דין אמת

  והוא זיכה אותה, ר לפניו שתשרףבא דין תמ .לכן נעשה דיין לעולם, שדן דין אמת לתמר'

  ..שמצא לה זכות  משום

  למקום ואמר אמיתת  הכיר יהודה.  היו יצחק ויעקב יושבין שם וכל אחיו והיו מחפין אותו

  .'ה נשיא" ועשאו הקב"צדקה ממני" - הדבר

  

  .אחריות כבדה רובצת על גבי השופט וזו תובעת ממנו להיות אמיץ

  . הפחד מפני מצפונו ואלוקיווהוא - רק פחד אחד עליו לדעת

  )  ממעיין האגדה- ארזי. א (                                                                                         

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

  

  .ביום ששי ושבת, מברכין החודש ראש חודש אדר ראשון

  . חלקים7 דקות 26 עם 02.00ליל ששי שעה המולד 

  )י הרב טוקצינסקי"לוח א(

  

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

  

  רב אריה: פרשת השבועשעור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   חגית קאופמן-אחות תורנית

    ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  5.45  טלית/זמן תפילין   16.48   הדלקת נרות

      16.55'        ב14.00'    אמנחה

  9.15  ש"סוף זמן ק     ערבית  ושיעור

  17.14←17.10  שקיעה  6.45   'שחרית א

  13.15  )א"בחד('   אמנחה    8.30   'שחרית ב

  17.00   ערבית ומנחה  11.30   קידוש

  17.32  צאת הכוכבים  13.30,    12.30מנחה              

  20.10  ערבית   17.10    'דור לדור'לימוד 

  7.30  שחרית נוער  17.45    צאת השבת
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ִביִעת" ְ מְ  ְוַהׁשּ ׁשְ הּתִ  "ֶטּנָ

  

 ְוִיְתָרם ַעֶּמךָ  ֶאְביֵֹני ְוָאְכלּו ּוְנַטְׁשָּתּה ְׁשְמֶטָּנהִּת  ְוַהְּׁשִביִעת: "השמיטה שנת מצוות על קוראים אנו משפטים בפרשת

, אנו בימינו אתגריה ועל, השמיטה שנת על ודובר נכתב רבות). יא, כג" (ְלֵזיֶתךָ  ְלַכְרְמךָ  ַּתֲעֶׂשה- ֵּכן ַהָּׂשֶדה ַחַּית ּתֹאַכל

 ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר: "ב, כה בויקרא לניסוח בניגוד. לשמוט הציווי על קל לרגע לתהות אלא באתי לא ואני

 ַׁשַּבת ַהְּׁשִביִעת ּוַבָּׁשָנה…ָׂשֶדךָ  ִּתְזַרע ָׁשִנים ֵׁשׁש: 'ַלה ַׁשָּבת ָהָאֶרץ ְוָׁשְבָתה ָלֶכם נֵֹתן ֲאִני ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹאּו ִּכי ֲאֵלֶהם

 אחיזתו את לשמוט עליו. לאדם מופנית המצווה בפרשתנו, הארץ שבתון את המדגיש" 'ַלה ַׁשָּבת ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ַׁשָּבתֹון

   ."ַעֶּמךָ  ֶאְביֵֹני" למען בנכסיו, באדמתו

 ודלתות שערים נועלים, נכסינו על מגוננים אנו כמה חשבו .אדירות נפש תעצומות דורש נכס לשמוט הציווי

 שדה את לשמוט. ביותר רציני קיומי חשש הוא' יש'ה מאובדן הפחד אכן כי, מתוחכמים מנעולים ומתקינים

 על העדויות) בכלל אם (מעטות בכדי ולא... אז גם מנשוא קשה היה כנראה, שלמה לשנה ההלוואה את או התבואה

  . הפרוזבול – הזקן הלל של תיקונו את מכירים כולנו, כספים שמיטת ובעניין כלשונה השמיטה שנת של מימושה

 מקלדת את, בנייד הצפויות הטלפון שיחות את שומטים אנחנו כאשר שבת כל מרגישים אנחנו מזה זעיר משהו

 - 1907( השל יהושע אברהם. שלמה ליממה הזמן את ומקפיאים ... בתנור האש את או הרכב מנוע את, המחשב

 בעוצמה חווים שאנו מה הקודמת המאה באמצע ניסח "בימנו לאדם משמעותה - השבת "המופלא בספרו) 1972

 להוסיף יכולים ואנו החומריים ההישגים אחר המרוץ את תיאר הוא:  21-ה המאה בראשית יותר הרבה אדירה

 לנו שקשה במהירות המשתנה, האינטרנטית זו במיוחד, הטכנולוגיה אחר המרוץ את. העידכונים אחרי המרוץ את

 את לדחות נוהגים אנו הטכנולוגית בציביליזציה: "דבריו ואלו" הזמן עבדי"ל כולנו את והופכת,  אחריה לעקוב

 את מעשירים אין היש ריבוי ידי שעל אלא, המקום במרחבי כוחנו הגברת היא מלחמתנו עיקר. המקום מפני הזמן

  ).11' עמ, שם ("עצמיות מרבה נכסים המרבה כל לא. ההוויה

 הנפלאה התרופה את זיהה גם הוא אך, ימיו מאז והתרחב הלך שרק הצרכני המרוץ של ראשיתו את זיהה השל

 לחגוג אותנו ומחנכת ביש האחיזה את לשמוט אותנו המכריחה השבת. השבת את – היהודי השנה בלוח הקיימת

 למחשבה, לחברות, למשפחה זמן מפנים, חיים אנו מי עם מגלים סביבותינו ומסתכלים מאיטים אנו. ההוויה את

 יד תחת חיים אנו ימים ששת. המקום ולא הזמן את לחוג היא השבת של משמעותה: "זאת מנסח הוא וכך. ועוד

 התוצאות מן עצמנו לפנות, הזמן מנצחיות חלק להיות נקראים אנו השבת ביום; במקום אשר הדברים של הרודנות

 אשר הדברים "של האחיזה מרודנות משהו לשמוט הנשכיל. )19' עמ, שם ("היצירה סוד אל ולפנות היצירה של

, "ִּתְׁשְמֶטָּנה" בציווי הטמון העצום הנפשי האתגר על המחשבה עצם  אבל... יודעת אינני? הבאה בשנה" במקום

 לנו ואל, להשתנות עלולים ועוני עושר שמצבי הידיעה ואת, בחיינו והטפל העיקר את ושוב שוב לנו להזכיר עשויה

  . נכסינו דרך רק עצמנו להגדיר

, )1900-1980(כדברי אריך פרום , מכוננת בנפשנו משהו מאתגר זה") מעין עולם הבא("שבת שהיא מעין שמיטה 

, כלומר,  גרידאבהוויהעוסק הוא , ביום השבת חי אדם כאילו שאין לו דבר" :"בעלנות או מימוש עצמי"בספרו 

  ).61' עמ, שם(לשיר לאהוב , לשתות, וללאכ, ללמוד, להתפלל: נייםבביטוי כשריו החיו

  

 גילי זיוון
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 -השבוע שחלף

 

שמור את יום השבת  "- המופיע בפרשה' דיבר הרביעי ' ל,עורוי התייחס הרב ארי בש, פרשת יתרו-בליל שבת

 לנסוע  בנסיעה לבית החולים מותר לאדם המלווה חולה האם- בהקשר אקטואלי והעלה את השאלה "לקדשו

א שאם ייאלץ לבלות את השבת בעיר  החשש האמיתי הו? לאחר שסיים את תפקידוחזרה לביתו במהלך השבת

מטעמים  'ש  אנו מסכנים את החולה העתידי בכךבפעם הבאה ובכך' לקפוץ על המציאה'הוא עלול שלא , זרה

 החולה עצמו :רור התשובה נעשה כהוכחה על דרך השלילהי ב.יתעכב ולא יגיע לטיפול בהקדם האפשרי', אנושיים

 שיימנעו בעתיד אצלם בוודאי לא קיים החשש ווע בשעת הצורך לנסלהם אינטרס ברור -  ומשפחתו הקרובה

שזהו תפקידם ומצילי החיים לאנשי הרפואה המקצועיים .  בשבתמנסיעה ולכן אסורה עליהם הנסיעה חזרה

,  שאינו קרוב משפחה ממש' מתנדב–מלווה 'מכאן של.  עם עדיפות לנהג גוי, חזרה מותרת הנסיעה– ושגרת יומם

  .כך נעורר בו את המוטיבציה להמשיך בהרגליו הטובים גם בעתידעל ידי רה ומותרת הנסיעה חז

 , הדגיש הרב ארי שהדרך הנכונה ביותר הלכתית והקצרה יותר מעשית-  בעניין פתיחת השער בזמן חרום בשבת

  .ם כבעבריהיא לפתוח את השער באמצעות החיוג הטלפוני ולא באמצעים חשמליים או מכני

  

חין בכך שהתעכב בפעם הראשונה להב, י העין שבינינו שעקבו אחר מהלכו של ספר התורה הצליחו חד-בשבת

  .. ולא הורגשו גלים עברה בשלוםהקפיצה למים. ים לצורך גילויי הכבודות עזרת הנשבקצ

ואת בת המצווה , ר מהמשפחתוןק אשר ולוט- ברך הרב ארי את בר המצווה שזה עתה עלה לתורה, לפני מוסף

   . את עול התורה ומצוותיהבה קיבל עליו עם ישראל בפרשה ,מצוותעול ה ל ששניהם נכנסווןדפנה סולומ

  ושמחו שנערך לכבודו של אשר המכובדלהשתתף בקידוש הגיעו רבים מחברי הקהילה למשפחתון לאחר התפילה

שנפלה '  הכפולהזכות'את ה ,  בדברים שנשא בפני הציבוריחזקאל לנדאו ציין . ביחד עם בני משפחתובשמחתו

  ".כבד את אביך ואת אמך "- י די המשפחתון לקיים את הדיבר החמישלידי יל

שאלה ה את  מעלה'אבן עזרא 'ה. "לא תחמוד"– 'דיבר העשירי'בשיעור פרשת השבוע התמקד הרב דוד ב 

י ניתן  וכ?באמצעות צו,  כיצד ניתן להתגבר על רגש בסיסי כמו חמדה וקנאה-  שמתבקשתאנושיתהו בסיסיתה

כל אחד .. ושלך שלך,  שלו שלו- !!כן..והתשובה היא ? להביט על הדשא של השכן הירוק והרענן ולהישאר אדיש

ממילא לא נתאווה למה שלא שייך לנו , את המגיע לו ונשמח בחלקנו'  חלק האם נפנים שלכל אדם. ה שלו'והפעקל

ישה את מעלתו של חברנו ונוטה להתעלם  גם לזכור שהקנאה מדגאולי כדאי .ונראה אותו מחוץ להשגתנו

  ..מחסרונו

  

 סיכום -יב הקהילהתקצ: " בעלת כריכה ירקרקה המציגה אתמושקעתו  רציניתהונחה לפתחנו חוברת -ביום שני

ויתדותיך האריכי מיתריך ..יריעות משכנותייךהרחיבי מקום אהלך ו: "  ובהמשך הפסוק"2014 תקציב 2013

  ..יכול להציע' ספר הספרים' כמו שרק ,פסוק אחד המקפל בתוכו תכנית עסקית שלמה -) 'ד ב"נ, ישעיה" (חזקי

  

ראש המועצה שכיבד את האירוע . בערב שירה שנערך במושב תקומה' שדות נגב'הופיעה מקהלת  -ביום שלישי

עם נו ההרמוניה ו והודה כי)שחברי סעד הם המרכיב העיקרי בה( התפעם ממקצועיותה של המקהלה ,בנוכחותו

כי זו ,  עזרא מוריאל-  במהלך הערב הדגיש המנצח.הוטיבציה לקדם את פעילות המ את בוהשירה הגבירו

נכדה ה  את הציגואף.. שבעים שנהעד  מגיע, אים בין הצעירים למבוגריםהמקהלה היחידה בארץ שבה הפרש הגיל

  .תאהנות לשיר ולהופיע בצוונש ,הסבתא -  שחר בוברובסקי ואת עדינה גרינפלד -

 יורם קימלמן
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 ...המחמם את הלב, תרבות. ו בשבט בארגון ו"פעילות טמכתב שקיבלנו בעקבות 

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

  ,שלום חמי

  .. לעבוד אצלכם, לי ולבנות שעזרו ליאיזה תענוג היה

  ילדיםיות ואנו נפגשות במהלך עבודתנו עםה, ליואשלכם וזה בהחלט לא דבר מובן מ מהילדים רשמנו לטובההת

  .    וסבלניים מדברים בנימוס ,סקרנים, נעימיםבניגוד לילדי הקיבוץ שהיו , שונים לגמרי בהתנהגותם

  . כך שאתם יכולים להיות גאים בילדיכם ובחינוך אותו אתם מעניקים להם.זה לזה עזרו במהלך עבודתם

   ).. אחדמכתב שכזה אני לא כותבת לכל, שתביני(

   .יף לשמוע שכולם נהנוכ ועל המילים החמותתודה 

 קיבוץ ניר אליהו  - 'שת בענןק'חברת , ולארי

  
  
  

 

 

 תודה

 

  .בתנו תאנהלרגל הולדת  המעדנים והתפנוקים הרבים שזרמו לביתנו, רצינו להודות ולהביע את הערכתנו על החום

  

וכל זאת על אף היותנו  מבוגרים וותיקים כאחד, שפע וחסד מצעירים, ליו לזכות לכזו חמימותאין זה מובן מא

  ...תושבים טריים מאוד בקיבוץ

  

ה להשיב "שנזכה בע . על הארגון המסור של הארוחות ליולדות, ולנעמה רוטנברגתודה מיוחדת לרננה יערי היקרה

  !!לכולם רק בשמחות

  

 משפחת שקלאר

 מוועדת רכב

  !זרת הרכב יש לשים לב שהמחשב קלט את ההחזרה ונשמע זמזום מהארוןבהח

  .העמודה הירוקה שעל המסך אמורה להפוך לחומה ולבשר על סגירת ההזמנה, לאחר פעולת ההחזרה

  .ולוודא שהדלת ננעלה לאחר כמה שניות של השהיה, יש לבדוק זאת היטב

. ר והתשלום עבור השעות היקרות ממשיך והולךהמערכת לא קולטת שהרכב הוחז, גם אם דלת הארון פתוחה

  .המשתמש הבא אינו יכול לקחת את הרכב שהתפנה -במצב שכזה

 נסיעה בטוחה
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 ' מבצע בן נון ב–לטרון 

   -)אחיה של חברתנו גאולה אהרוני( יעקב בוגין שכתב' יומן מלחמה' קטעים מ

  ל" אריאל שרון ז-  מפקד מחלקה צעיר של במחלקתו16 בן חייל

  

 לקראת ערב הגענו לקבוץ.  ליעד בלתי ידוע32יצאנו שתי פלוגות מגדוד , בשעות הבוקר המאוחרות 23.05.1948יום ראשון 

  .  שהייתה ערוכה ומוכנה לקרב7התמקמנו בחורשה והצטרפנו לחטיבה . חולדה

. כונסה הפלוגה ונמסר כי יעד הפעולה הוא מרחב לטרון והתכנית היא פריצת הדרך לירושלים הנצורה, למחרת בשעות הערב..

הרימו את המוראל ונטעו , חהידיעות המעודדות על מטוסים תותחים ונשק כבד שיעשו את עיקר העבודה שיפרו את מצב הרו

  .בלבנו אמונה בהצלחת המשימה

  . ובעיקר בלט המחסור במימיות לשתיה וחומרי חבישהאמצעים רבים היו חסרים. מיד אורגן הכח וצויד לקראת המבצע

נעה ,  מחלקת החוד-' מחלקה א- הובילה בראש הטור ומחלקתנו' פלוגה ב .בשעה שתיים אחרי חצות התקבלה הפקודה..

  .שונה לכיוון היעדרא

מיד עם הירידה מהאוטובוסים נורו פצצות תאורה . נשמע כנראה בעמדות האויב והתגובה לא אחרה לבוא, רעש מנועי המכוניות

 בעוד .שתי הפלוגות שלנו המשיכו ישר לכיוון המנזר והכפר לטרון. ..שהאירו את כל האזור והחלה הפגזה דלילה לא מטווחת

מקלעים , מרגמות, נפתחה לעברנו אש תופת מכוונת וממוקדת של תותחים, לים השחרחר והמפותלאנו קרבים לכביש ירוש

צעקות . נוידי הכדורים ריצדו ל.לצה אותנו להשתטח על האדמהי שליחכה את השדה הפתוח בו נמצאנו ואכבדים ונשק קל

הרגשתי ...רגשתי שההתקפה נשברהברגעים אלו ה. הנפגעים נשמעו מכל עבר והחובשים עבדו כמטורפים תחת אש איומה

דם רב זב מראשי מבלי שאבחין בכך עקב . חבטה איומה כשהתרוממתי מסיבה בלתי ברורה והוטלתי בחוזקה רבה ארצה

רעש אדיר . רעד וצמרמורות חלפו בכל חלקי גופי, חולשה, בחילה. גלי חום וזיעה קרה הציפוני. ראשי הסתחרר. החשיכה

 -כשנוכחתי שבגדיי ספוגים בדם נתקפתי פחד וחרדה וצעקתי בשארית כוחותיי. ריש את אוזניישנשמע כצלצול פעמונים הח

מיהר אליי תחת אש כבדה וטיפל בי במסירות , רמי ששמע את צעקתי. שכבתי בעיניים עצומות וחיכיתי לסוף המר". נפצעתי"

  .הזדקפתי ונעמדתי על רגליי. רצון חיים אדיר החל פועם בקרבי..ובגבורה

עם אור ראשון היינו שנינו גלויים וחשופים במחצית הדרך בין הפלוגה שלנו . השחר החל להפציע והערפל הכבד נמוג..

ה מחסה בערוץ הוואדי שמתחתנו  שתפס'מחלקת החוד '– לבין מחלקתי, שהתמקמה מאחורי הרכס ונכנסה לקרב אש עם האויב

חולשתי  למרות..נפתחה לעברנו אש מעשרות רבות של כלי נשק , בודדים בשטחמיד לאחר שהתגלינות. שהפך למלכודת אש

 - כשכדורי האויב מזמזמים סביבי כנחיל דבורים.. פרצתי בריצת אמוק בקפיצות ודילוגים לעבר המחלקה בוואדי ,ואיבוד הדם

ימיות המ.  בעיית המים החריפה. הצמודים לקרקעמשעות הבוקר שרר חמסין כבד שהתיש את הלוחמים.. נפצעתי שנית

הפצועים ..הפצועים שיוועו למים והשרב הכבד הלך וגבר. חום לוהט והפגזה כבדה..המעטות נוצלו רק למקרים קשים במיוחד

הערבים כיסו את . מצבנו הלך והחמיר..העייפות השרתה אדישות. לא העיקו על חבריהם הלוחמים ונשאו את הכאבים בדומייה

. מפקד המחלקה הכין את הלוחמים כולל הפצועים להמשך ההתקפה. .הלך וגדלהשטח באש חזקה ומדויקת ומספר הנפגעים 

נראה היה שכוחותינו נטשו את .  שם פעלה הפלוגה,חר יותר בכוח גדול המתקרב לעברנו מאזור הגבעהלאכזבתנו הבחין מאו

  .קרבים לעברנו מכיוונים שוניםמצאנו עצמנו מוקפים על ידי כוחות אויב גדולים המת. המוצב והותירו אותנו בודדים ומנותקים

הערבים ..החליט מפקד המחלקה על נסיגה מיידית ונטישת הפצועים בשטח, למרות שהסיכוי לסגת בתנאים אלו נראו אפסיים

גררתי את עצמי ..כוחותיי הלכו וכלו..שכבתי פצוע..חסמו את היציאות מהוואדי באש עזה ורבים נפגעו ולא הצליחו להיחלץ

  כשאני ..במאמצים על אנושיים חלפתי על פני השדה הפתוח והחשוף וחדרתי אל תוך שדה החיטה..נטימטרסנטימטר אחרי ס
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 -"טומיגן"תוך כדי זחילה אני מבחין בנשקו של מפקד המחלקה הנערץ מסוג ..שומע את קולות הכפריים הבוזזים את חללינו

המיוחל כאשר אחזיר אותו למפקדי הנערץ ואקנה את נטלתי אותו עימי וציפיתי לרגע . יחיד במינו ויקר המציאות

, שמעתי אנחות מתוך שדה..בודד בשדה המשכתי להתקדם..כוחותיי בגדו בי ונאלצתי בצער רב להיפרד מהנשק היקר..עולמי

 בעיניים בוהותעל גבו ומסתכל שוכב . התקרבתי למקום וגיליתי לתדהמתי את מפקד המחלקה שוכב פצוע כשדם רב זב מבטנו

  .."תשאיר אותי לבד, מלטיברח ה "- על הנעשה מסביב פולט ומסנן לעברי

הפחד והחרדה היו ממני . הרעב והצמא נעלמו כלא היו. הכאבים חלפו. כוחותיי חזרו אליי.גופי נטען מחדש בכח בלתי מוסבר

תאושש במקצת ויחד הוא ה..בכח רב ובמאמצים משותפים הצלחתי להעמידו על רגליו. סירבתי למלא את רצונו..והלאה

 מחריד .התקדמנו בזחילה ובהליכה שפופה כשמטרים ספורים מאתנו ראינו ערבים מזוינים בוזזים ורוצחים את הפצועים שלנו

 הזחילה וההליכה המשותפת .היה לראות כיצד הפצועים מוכי השרב הצמא והרעב הופכים אדישים ושלווים למתרחש סביבם

עקפנו ..אזור הקטל יצאנו משדה החיטה והתקדמנו בהליכה זקופה כשאנו תומכים זה בזהכשהתרחקנו מ. נמשכו מספר שעות

חתון של הגוף ואני מפקדי היה פצוע בחלקו הת. כל אחד משנינו תרם את חלקו כדי לשרוד..שדות בוערים שהוצתו מפגזי האויב

שותפי לדרך ומפקדי הפעיל את ראשו ואת הובלתי ותמכתי במפקדי , אני הפעלתי את ידיי ורגליי הבריאות. בחלקו העליון

ה את זה כגוף אחד בריא שנינו השלמנו ז. בעזרת המשקפת שהיתה תלויה על צווארו כיוון וניווט אותנו לחוף מבטחים. עיניו

  .ודות לכך נשארנו בחייםושלם ורק ה

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

  )1973 -מתוך מאמר במעריב(

  ?הפקודה הקשה ביותר שפקדת? הייתה ההחלטה הקשה ביותר שקיבלתמה , האלוף שרון

לא כמפקד חטיבה ולא כמפקד האוגדה .  נתתי את הפקודה הקשה ביותר בחיי ולא כמפקד הצנחנים101לא כמפקד יחידה 

ד מפק, את הפקודה הזאת נתתי כשהייתי קצין זוטר. אף לא כאלוף פיקוד הדרום במלחמת ההתשה. במלחמת ששת הימים

  .מחלקה צעיר במלחמת השחרור

 פיקדתי על מחלקת 1948מאי -עדיין אני חי את הרגעים הנוראיים ההם. עדיין קשה לי לספר על כך..יצאנו לכבוש את לטרון

בינתיים עלה ..לא היה לי כל סיכוי..היו לי מיד נפגעים רבים. נתקלנו באש תופת. יצאנו באיחור רב..החוד של הכח

.  מכפר אחד-רובם.  מאזור השרון-כולם. חברים-כולם. מכל עברי הרוגים ופצועים? ך את המצב הזהאתה מתאר ל..הבוקר

  .כולם אבודים-הנה הם פה קרובים אל המוות ואתה אינך יכול לעשות למענם. אנשים שגדלת אתם

  

 אחת לא היתה חמורה כל אף. באחריות שונה. בסדר גודל שונה :היו אחרות. זו היתה הפקודה הקשה ביותר שנתתי בימי חיי

בפעם , נתתי את הפקודה. ידעתי שישחטו אותם. ידעתי שאני רואה אותם בפעם האחרונה. הסתכלתי על הפצועים שלי. כך

הייתי מוכרח להציל את הבודדים .  לא היתה ברירה!לסגת ולהשאיר את הפצועים בשטח! לסגת: הראשונה בחיי כמפקד

ראיתי את העיניים של ..". כן גם אותי"–" ?גם אותך להשאיר כאן. "ע חלפו על פנייהבודדים שיכלו לנו. שנשארו בחיים

קולות הביזה והשחיטה של ..תמיד. המבט הזה מלווה אותי תמיד עד היום. צער וכאב גדול, היו בהן תדהמה: המסתלקים

  .הכפריים דופקים על תופי האזניים

. לא הכרתי את הבחור הזה. גם הסיכוי שלו היה קטן. וא התקדם בקושי רבגם הוא זחל גם ה. גם הוא פצוע,  היה שם בחור אחד

. הוא העלה אותי. ברנוילא ד..פניו היו מרוסקים. עוד לא הספקנו להחליף מילה. קיבלתי אותו בערב הפעולה. 16הוא היה בן 

 .וי גל,נוקב, חוב פשוט. אני חייב לו את חיי. התקדמנו יחד. הוא סחב אותי בשארית כוחותיו
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 לקראת פתיחת שנת הכספים החדשהסיעוד ביתי ובית שקמה 

 

  )'זכריה ח.(ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמרֹב ָיִמים, ..עֹד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרחֹבֹות

  

להפוך את בית שקמה למרכז   קיבלנו החלטה ,ברוח דברי הנביא זכריה והנבואה שלשמחתנו מתגשמת לנגד עינינו

  .ים המבוגריםם לחבריו

 לאור ההחלטה על סיעוד ביתי  בביתםנמצאיםהסיעודיים  החלטה זאת באה בעקבות המציאות שמרבית החברים

וספו מספר חברים הגרים בביתם  נ,בעקבות כך. םבמהלך היום מחוץ לביתמבורכת  לפעילות יום יוצאיםו

  .וצריכים עזרה במהלך היום

ותר משימות כאשר יותר עבודה וי ,הכובד בין בית שקמה לסיעוד הביתי הבנו שהשתנה מרכז ,במציאות זאת

  .ובית שקמה משמש בעיקר כמרכז יום מתרכזות בסיעוד הביתי

 בית שקמה – ויונה רוזנטלר,  רכזת סיעוד ביתי –נפגשנו עם חנוש ערכות מחודשת ולכן ישינוי המצב חייב ה

  .תחומיםוגיבשנו הגדרות חדשות לפעילות ולקשר שבין שני ה

  .   מטפלת בכל העניינים האישים הקשורים לחבר הסיעודי–חנוש כרכזת רווחה וסיעוד ביתי 

  .חנוש גם תהייה בקשר עם בני המשפחה של החבר הסיעודי

בשעת  והגיבוי התאמתם, על בחירת העובדים , על כוח האדם העובד בסיעוד הביתיבתוקף כך אחראית חנוש

  .הצורך

כן כמו  .בבתי החבריםדים שעבדו בבית שקמה לעבוד באופן מלא או חלקי בסיעוד הביתי  עוברים העוב ,בפועל

  . יתגברו את בית שקמה בשעות הפעילות

   .נשמח להצעות לשם חדש ומרענן – הפך למרכז יום לחבר המבוגר –בית שקמה 

ייפתח כבר  אולם בית שקמה 9:00 - 12:00שעות פעילות היום . יונהריכוז הפעילות בבית שקמה אחראית על 

יונה אחראית  .י העובד האישי של המטופל" במקרים מיוחדים ארוחת הבוקר תינתן בבית שקמה ע.08.00בשעה 

נותני השיעורים ל את הדאגה אחריות זו כוללת.  ועל הפעלת מרכז היוםהדיירים הקבועים בבית שקמהעל 

   .הפעילות במרכז היום ולתקציבי בפעילותולהשתלב א ומון החברים ועידודם לבזיל, והפעילויות השונות

  

ונאחל לה עוד , בהזדמנות זאת נודה ליונה על השעות והימים הרבים שהשקיעה בכל האחריות על בית שקמה

  .שנים רבות בהמשך ארגון פעילות היום של החברים המבוגרים

   .יתקיבלה על עצמה אריאלה את כל נושא אחזקת הב, במסגרת שינוי התפקידים

דבר שיתאפשר לאחר התייעצות  , לתקופות קצרות,דיור מלא במרכז היוםל יזדקקועדיין יהיו חברים שברור לנו ש

   .רכזת סיעוד ביתי ואחראית מרכז היום ,ת המקצועי המורכב מצוות המרפאהואישור הצוו

חברים כלל ה הנוגעות לת בשאלוהחלטותיקבל  )אשר יחזור לפעילות בתקופה הקרובה (הצוות הרב תחומי, כמו כן

  .שאלות מורכבותייתן מענה ל ו מעת לעתותעולהסיעודיים ש

  

  :הערה לסיום

רכי הגמלאים בשעות אחר  את הבית גם לצהפעיל ולנצליש ל , שבוצע לאחרונהו חושבים שלאחר שדרוג הביתאנ

  . על עניין זה נדון בהמשך.הצהריים

  

 ויונה חנוש, א" מש–ויונת בני 
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  מספרת על עצמה מתי רפפורט-" אחת משלנו"

 ה יקותיאל'חייצ: ראיינה

  

השתייכנו לקהילה . 'ביץבו מלמול הבית של הרביממש , ' הייטסקראון 'ובעבר, יורק-ניו, בברוקלין, ב"נולדתי בארה

של כל , החינוכיים, הדתיים, היה מרכז החיים התרבותיים) קונסרבטיבי(בית הכנסת . יהודית פעילה ותוססת

בריכת , אולם אירועים, בית ספר, כיתות לימוד, ן נוער פעילי בית הכנסת היה בבנין מפואר וכלל חדר למני.הקהילה

, רד טאקר'ן היה ריצהחז. הכנסת עצמו היה מאוד מפואר-כמובן שבית. שחייה מחוממת וסאונה ומגרשי ספורט

 כיהן הרב ם ליד.יה הרב לווינטל וסגנו הרב קרייטמןהרב בית הכנסת . 'אופרהמטרופוליטן 'שלאחר זמן הצטרף ל 

  .אחראי על החינוך ועל הפעילות של הנוער  שהיהלוויטס

השתייכתי גם . ושם למדתי עברית, גם בעממי וגם ובתיכון, ספר יהודים-למדתי בבתי. בית הכנסת היה מרכז חיינו

  .u.s.y - הנוער של התנועה הקונסרבטיבית לתנועת 

  

שבה , 'ל"מכון למדריכי חוה'הנקראת ,  את לימודי בתיכון הציעו לי להצטרף לתוכנית של הסוכנותכאשר סיימתי

 –ישראלים -כדי לספוג את אווירת הארץ עם לימודים ארץ, י"נציגים מכל תנועות הנוער הציוני נשלחו לשנה לא

לקיבוץ המתאים , ד לפי תנועתוכל אח, במסגרת התוכנית נשלחנו גם לשלושה חודשים. וידיעת הארץ, ך"תנ, ספרות

  .ויהודה רפפורט היה המקשר שלנו,  נשלחנו לסעד-u.s.yחברי ה, אנחנו. להשקפותיו

  

יהודה החליט , ידושלא עלה במ, ..)חבר קבוץ אמריקאי שעזב מזמן (םי המבצע הראשון שלו היה לשדך אותי לאפרי

ואני ,  החלטנו להתחתן,שאול ובאישורו-רב ברבמבצע חשאי רב תחבולות ובברכת ה.. 'תחת חסותו'לקחת אותי 

  .. קבוצות לסעד להרבה שניםח סירבו לשלו u.s.y הסוכנות וה, מקרה זהלאחר. - u.s.yהנטשתי את קבוצת 

אבל מאוהבת מעל , קיבוץכך ידעה מה זה -שלא כל, ילדה קטנה מבית טוב, עשרה בדיוק-התחתנתי בגיל שמונה

ומה שהעיב על האידיליה , בה לנו רק נחתשמס, הקמנו משפחה לתפארת. .'יאביר חלומותי 'זה בלראש ועד ליום 

והם גם שבעו נחת ,  שהתחתנתי בארץ–" המכה"הורי השלימו עם . כריי ומשפחתי שנשארו בנהיה המרחק מהור

  . וביקרו אותנו כל שנה באדיקות, מהמשפחה והנכדים

  

וכחותי והם היו זקוקים לנ, חלה,  בתורוכל אחד מהם, ייהגורל שהוררצה ,  שכעבור שנים–חשוב לי מאוד להגיד 

 היא שחררה.  לי שהות ליד ההוריםלא היססה לרגע ואיפשרה, להשתייך גאה אליה אני, קהילת סעד. ולתמיכתי

לקיים את מצוות , פשרה לי להישאר לידם ברגעים הקשים של סוף חייהםי ואמימנה לי את הנסיעה, אותי מעבודה

שינויים אף ה- אני מקווה שעל .עד היום אני נפעמת ומתגאה בהשתייכותי לקהילה כה תומכת ומבינה. וד הוריםכיב

  .נשכיל ונמשיך להיות אותה קהילה לתפארת, שחלו באורחות חיינו

  

כל אחד בתחום , מצפוניים, ילדים משכילים. כל אחד מילדי עושה חייל. עשר נכדים-יש לי חמישה ילדים ושישה

  . והם תוצרת החינוך הקיבוצי,שלו

 גיא עובד ,ליאורה מנהלת מרכז חוסן בשדות נגב,  בייצור שמנים בכבישה קרה אלברטבני דני עובד עם רותם

והוא מטפל מוסמך ברכיבה טיפולית ומשלב את שני ,  עם נוער בסיכון– רועי עובד סוציאלי ,בחקלאות בענבי טלי

  .מכללת ספירה היא עורכת לשונית ועובדת באל .המקצועות בבית הספר שהוא עובד בו

  

 ומשתדלת לראות את חצי הכוס המלאה, כלשון הצעירים" זורמת"ו, אני חיה בשלום עם מה שקורה בקיבוץ

  .ושרק נמשיך כך, וממשיכה להיות מעורבת ומתעניינת
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  מנהרת הזמן
  . לרגל ראש חודש אדר, כתבה רותי פינקלשטיין לעלוןבאמצע שנות השמונים 

  ..בימים ההם כזמן הזה

=============================================================  

  .'וכוחם יפה גם לאדר ב', ח אדר א"דברים אשר נאמרו במסיבת ר

  מדרש שמות

זאת בדיוק ביקשה ממני מרים צרפתי לפני , והנה הפלא ופלא. ח אדר"דבר תורה למסיבת רחנן קסלר ביקש ממני להכין 

, נכון שאז הכנתי לחודש אדר בו חל הפורים...  כמובן שהיתה זו הזדמנות פז לא לסרב שהרי החומר כבר מוכן...שלוש שנים

  .אבל לאור הקרבה שבין שני האדרים החלטתי לקרוא את מה שכתבתי בראשונה

אם לא נרדם אז , כרגיל) לפני שלוש שנים(שהרי חלק מהנוכחים באותה מסיבה ... אל דאגה יש ויש,  להתחשבות בקהלאשר

ומתוך אלה היושבים כאן ...חלק אחר לא היה באותה מסיבה שהרי ערבי חודש אדר קרים וסוערים כל כך. יירדם בודאי הערב

אבקש את ) ?כברכמה נותרו (מתוכם שלא זוכר ומאלה שזוכרים הערב והיו נוכחים במסיבה ההיא ואף ערים אז יש מי 

  .סליחתם

  .עד כאן ההקדמה ועכשיו לעניין! זהו

  ".מעמד האשה בימים ההם ובזמן הזה) "ויהיה(הנושא היה 

יתברר לנו ששם מדובר על שחרור הגבר , אם נעיין היטב ובין השיטין, במגילה. בזמן הזה מרבים לדבר על שחרור האשה

  .זרש ואסתר מתוארות כתקיפות והן הן הקובעות במעשיהן את גורל הממלכה, ושתי, לפחות שלוש נשים. ן האשהמשלטו

  !)חנן מגביל(משותפים בלבד וזאת מחוסר זמן  מאפיינים אעמוד על שני

, הרבה במספרה, הרבה בקוסמטיקה, עובדת בשרותים, יושבת בית, " בת מלך פנימה–כבודה "בשתי התקופות האשה : האחד

  .'מלך וכדו, מרכז משק, ראש ממשלה. בידי הגבר, כביכול, והתפקידים הגדולים, בחינוך, במטבח

את הרי ז) וזאת בשקט ובצנעה ולעתים מבלי שהדבר יהיה ניכר כלל(אך מי שמושך בחוטים ומנהל את העניינים על אמת 

  ."שעשני כרצונו... ברוך: "אז וכן עתה ולכן לא נותר לנו אלא להודות בכוונה רבה, האשה

  ?ואולי עוד, יין והנזי'אדו וחבשוש ופתי ורכטי וחורכה וג: אצלנו יש: ואשר למשותף השני לימים ההם ולזמן הזה

  ...ועוד... ושתי ועוד, ויזתא, והמן, זרש ובגתן ותרש, במגילה יש

  .ינינויהקשור לענ, שם אחד חרתי לעמוד רק עלב. אחד ואתנו יש סיבה לכינויו כך גם במגילהכשם שלכל 

  ?ושתי על שום מה

היתה מתלוננת בפני אחשורוש וטוענת שאין , על שום שבכל ליל שבת כשהתכוננה ושתי לרדת לארמון האכילה לסעודת שבת

  :לה מה ללבוש ואחשורוש בסבלנות רבה היה מציע

  ?השמלה האדומה אולי את -

  !את זו כבר לבשתי!  אח-

  ? אולי המוזהבת-

  ! גם זו כבר לוושתי-

  ..והרי לנו ושתי ...!לוושתי! וכך על כל הצעה טענה לוושתי

  .בימים ההם כמו בזמן הזה

***  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 :וותיקים מוועדת הודעות                 

 
  המשק בשדות טיול                                             

  
  הטבע אל בא, בא, בא"

  בריאה סוד לרגע תפוס

  בצבע עיניך  טבול

  "הגבעה על שפשט

  )אליגון תלמה(

  :בתכנית

  .נוספים וגידולים  הפורח האמריליס – בחממה ביקור  *

  .פרי השופעים והלימונים האבוקדו מטע  *

  .חדשים וגידולים והגזר החיטה שדות  *

  

  ) .29.1.14  (בשבט ח"כ'  ד ביום, ה"אי, יתקיים הסיור

  .המודעות  לוח גבי על ההרשמה  .9:30  בשעה  בחממה נפגשים

  ).27.1  (בשבט ו"כ, שני יום עד להירשם נא

  

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

  

 'א אדר חודש ראש מסיבת

  
  "בשמחה מרבים אדר משנכנס"

  

  .הגרעין חברי – והביצוע ההפקה ".צבר  "גרעין עם והפעם', א אדר חודש ראש שמחת

  .17:30 בשעה)  30.1.14 (בשבט ט"כ, חמישי ביום" שקמה בית"ב ניפגש

  

 גולן לבן

 האוויר לחיל גיוסך לרגל ברכות

 החדשה בדרכך הצלחה הרבה

 סעד קהילתו ש"חומ צוות
 סולומון לדפנה

 המצווה לבת טוב מזל

 המשפחה ולכל לאורן למרי

 !ונחת אושר להרבה שתזכו


