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  ורפרשת אמ                                                

  

  )'ו, א"כ( "לוהיהם-קדושים יהיו לא"

  , מרחיב את הדיבור בנושא הקדושה בכללותו)1816-1893נפתלי צבי יהודה ברלין  (ב"הנצי

  . 'יחד אדם לשם שמיםיהת'אלא במובן  בהדגישו שאין משמעות בקדושה

  .מהאדם עצמו הנובעת  אין שום קדושה,לפיכך

  ת להתנהגותם של הכהנים ואינה מדגישהמשימת ההתקדשות המוטלת על הכוהנים מכוונ

  .כביכול, את טבעם המיוחד

  

  אלא על כל אדם המשמש, ב אמורים לא רק על הכוהנים המשרתים במקדש"דברי הנצי

  או שהוטלה עליו כהונה ציבורית אשר חלק מהציבור רואה בהם קדושים, בתפקיד רם מעלה

  .רים החסידיים" חצרות הצדיקים והאדמועם עוקץ חריף כנגד ..מבחינת מהותם האנושית

  

  )'ישעיהו ליבוביץ' שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע': מתוך( 

  

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

  
  18.00 בשעה :צ" אחה שבתשיעור              יכין אפשטיין - פרשת שבוע

  

     ה ח ו ל  י מ י    שבת  אמור
 05:01←04:55 טלית/זמן תפילין  19:01 הדלקת נרות

 06:00 שחרית 19:10 14:00מנחה            
 08:20 )ס"בביה(' שחרית ב   שיעור הלכה אקטואלית

     06:45 'שחרית א
 09:17←09:14 ש"סוף זמן ק 08:30  'שחרית ב

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 17:40 13:30מנחה       
 19:10 מנחה משניות וערבית 14:00 )עקיבא-בני(מנחה 
 19:21←19:25 שקיעה 17:10 "דור לדור"לימוד 

 20:10 ערבית 19:57 צאת השבת
  

   חגית קאופמן-אחות תורנית
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 פרשת אמורל

  )כא א" (אמור אל הכהנים בני אהרון"

  ).מדרש תנחומא(ה מזהיר את ישראל בשביל קדושתן וטהרתן "למה שהקב, אמרות טהורות' אמרות ד

לפיכך עליהם להיות מופרשים מכל טומאה ותועבה מכל אומה , כיוון שבני ישראל הם כה קדושים וטהורים

  )שערי חיים...(אבל איש כפר פשוט אינו נח לחלות כה מהר, לוקה בחולי מיד –כבן מלך שאוכל מאכל גס , אחרת

  

  זה שיש לו כוכב, בן המלך הרך

  ולבו כה רחב, כה ענוג ונעים

   ישביעוהו–מרקחות עדינים 

  . יחליאוהו–משתאות ובשרים 

  

  יום אחד

  פגשתיו לבד

  עצוב הוא היה

  .ירא ומפוחד

  שאלתיו על מה זה

  ואמר שטעה

  ועם פרי היער

  .אכל תולעה

  

  ובטנו כאבה

  הן עדין הוא כל כך

  ובמקום ַהְמָרָאה

  .למשכב הוא נצרך

  

  בני מלכים גם אנחנו

  כולנו כל בני ישראל

  הן המלך השם ילדנו

  .כולם בני אבינו הֵקל

  

  הרכיםי בני, י וקדושייטהורי

  אל נא תאכלו את מיני הטומאה

  אף לא את אלה שהם עדינים

  .כי גם בהם גנוזה חֹוָלָאה

  

  קירבו נא אלי בכל מה שהתרתי

  .וממקום מושבי מזלכם כבר הארתי

  

  בתם של מרים ומשה בן צבי,יהודית ויידן
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 גולדשמידט מחנה פרידה דברי

                                                                         . הפורח הזה הבית את לנו בנו, אצבעותיהם שבעשר מאלה נפרדים אנו, לאט לאט

 שלמגינת, שלנו ההורים דור, המחנה לפני שהלכו החלוצים דור, המייסדים דור את, זה אחרי זו מאבדים אנו כך

, ובחורות בחורים של נועז קומץ אותו בתוך, נכבדה חוליה הייתה חנה. האחרון" ותיקים לשיכון "עברו ליבנו

 נולדנו, יצרו שהם הזו הבריאה לתוך. שלהם הקבע כמשכן הצחיח הנגב את ובחרו, בבתיהם נוחות חיי על שוויתרו

  .חיינו של השמיני לעשור נכנסים רבה שבגאווה, השני הדור בני אנו

, ואמהות אבות להמון זכינו. היה כך. כולנו של האמא היית המידה באותה אך, ושושי ברוריה של אמא היית !חנה

 לחנה הולכים אנחנו, ממתק איזה, רוצים אנחנו שאם ידענו תמיד. הימים באותם הקטן הקבוץ של דרכו הייתה זו

 סוכריות: "שלו הכבד הייקי ובמבטא רחב בחיוך להגיד נוהג היה שהפה כמו, לנו נותנים היו רחב שבחיוך, ולהפה

  ". בטן כאב של

 לילה מידי כן ועל, הילדים בבית בלילה להירדם התקשתה ברוריה כאשר, בסעד שלנו הראשונות בשנים נזכר אני

 את, זה ממין חריגות המעטה בלשון חיבב לא שהקבוץ למרות. שלך והמוגנת החמה למיטה, מהגן פורשת הייתה

 לי נדמה בכלל. ימים באותם בכך מה של דבר היה לא וזה. בנותייך של הרכות נפשותיהן על כלביאה נלחמת

.                     היום לזה לקרוא שנהוג כמו, הקיבוציים החיים לאורחות שקשור מה בכל, זמנך את הקדמת מובנים שבכמה

 עד מעשיו בכל מעורבת היית. המושלם כנגד- העזר היית תמיד ואת, בסעד חייו כל רבים בתפקידים נשא הפה

 טיפלו, בריאה היית לא כשכבר לחייך האחרונות שבשנים. לתפארת בנות שתי גידלתם לבין ובין. האחרון הפרט

  .         ואם אב כיבוד סוד למדנו מהן. דופן יוצאת מסירותב בך

 תרומתך את ובכלל, שנה מידי שעיטרת הפרחים חנוכיות את, גירניום רחיבפ, המטופח הבית את נשכח לא

  .העלית תפירת בתחום בעקר, לקבוצה

  יתומים אותנו והשאירו, לעולמם שהלכו המייסדים כל עם יחד אותך נזכור אנו. בשלום נוחי חנה

  .אחרייך שהשארת והמפואר הגדול בשבט נחמה מצאי

 ברט עמוס                                                                              

 
  

                              סעאת לגואל 

  )הבטיחות ממונה(

  אביך במות באבלך אתך

  ל"ז סעאת יצחק

 סעד קיבוץ
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 -שחלף, ..שבוע שעבר

 

ה  השנ.שנערך בחדר האוכל, ופעולות האיבהל " יום הזיכרון לחללי צההתכנסנו לטקס -ביום שלישי שעבר 

שהסתער אל מול חוליית מחבלים שיצאה , )21 (ל" יובל היימן זמ" סג:התמקדנו בשניים מחללי צוק איתן

 במהלך הרג ממטח טילים שפגעה בחוליית הפיקודשנ) 28 (ל"צביקה קפלן זסרן  ו ,סמוך לניר עםבמנהרה המ

אותו כתב כמה שעות טרם נפילתו ונמצא בפנקס , מכתבו האחרון של יובל היימן .עייה'הכניסה הקרקעית לסג

 רגע לפני שהוא נקרא ם הוא מצויהדריכות בהו  הציפייהתאר אתבמכתב הוא מ.  על הבמה הוקרא,בכיס מכנסיו

שמטרתו לתרום לחברה הישראלית , י נוער מירב"ע" כוח צביקה"ן הוקם הארגון על שמו של צביקה קפל. לדגל

נחל עוז במטרה לפנק  במוצב ו הנעריםוכבר ביקר" כוח צביקה"תיכון סעד הצטרף גם הוא ל. ל בפרט"ולחיילי צה

              .רי אסף סוברעות הימן ועל ניהולו המוסיקאלי הופקדאת הטקס הפיקו גיל פיש ו. את החיילים השוהים בו

רם המעלה את זכ" שדות נגב"יצאה משלחת מכובדת של חברים לטקס שנערך במועצה האזורית , מייד עם סיומו

 שירה בציבור –" ערב שירי לוחמים"בהמשך הלילה התקיים  .זורישובי האיהנופלים מן  מ ואחדאחדשל כל 

ותם  ר הוביל בשירה הזמר,אסף ומילא את האולםאת הקהל המגוון שהת.  אסף סוברי ושרון לוי:בליווי הנגנים

 טקסלמחרת התקיים  .ובענווה בטבעיות,  לחבר את הציבור לטקסטים ולשירההשכיל, רותם המוכשר. כהן

  . אליו הגיעו חברים רבים ומשפחות התלמידים מכל האיזור,בבית הספר המסורתי גם הזיכרון

 ואוהד גייבל אסף סוברי:  בניצוחם שלמרעננתו מוזיקלית  תוספת התפילה החגיגית קיבלה,בערב יום העצמאות

 הם , נחום לנדאו-  'חזן הבית ' עםיחדבו, עם דרבוקה גדולה ומיוחדת זמיר פראוויאליהם חבר , על הגיטרות

  .שלהבו את הקהל

  לראש התורן הזמינוהדגללהרמת . מיטהשלכבוד שנת ה" קהילה לומדת תורה" :מפקד ליל העצמאות היה בסימן

נציגי על ידי קו ודלשבע המשואות ה.  סט יחד עם ילדיהםנעמה הרב ארי ו את, המנחים לירן ושקמה יניבזוג

. הדף היומי  נציג לומדי– אלי שלוין. שיעורי יום ששיהפעילות ב –דבורה הרצל ויהודית מוסנזון : הלומדים

 הנזי ורכטי .התורה במי  הלומדיםיבורצ את  ומרוות נציגות הנשים המשקות–דרורית וייס והילה ויסלר פורגס 

 על פרשת  את הציבורכותבת ומלמדת, שוקדת ה– תרצה אורן. חסידותזוהר וה המעמיקים בלימודי ה- ברנהרד 

 את .נסתרעל הגלוי ועל ה, בכל מקום ואתר  אותנו ומלמדים העוסקים בתורה– דוד אסוליןהרב שפרה ו. השבוע

  .בזמנם הפנוי 'תורה לשמה'  להנאתםהלומדים נציגי הילדים -מיה אייל  יעל וייס והמשואה השביעית הדליקו

כהורים לחברת קיבוץ , קארוה 'בני הזוג לאה ויוסל - נציין שגם לקיבוץ מגדל עוז שלחנו נציגים להדלקת המשואה

  !גאוותנו עליכם, בחקלאות ולאה בתחום ההתנדבות-ה'יוסל: שתרמו כל אחד מהם בתחומו

.  החברים לסעודת מצווה בחדר האוכלפנו, הזיקוקים מהיישובים השכניםוקולות מפץ סוערים לאחר הריקודים ה

 שירה בציבור שהרעידה את  התקיימה-ולקינוח  ',דבר היום' והיה' דבר תורה'היה , פרפראותהיו  חידונים והיו

   .החלונות

  

 משחקים  צוהלת ושמחה שכללהפעילות משפחתית, קרירהבמזג אוויר   נערכה– ביום רביעי יום העצמאות

נציין שלמרות הצינה לא וויתרו המשתתפים על הקרטיבים .  לנוער ולמבוגרים,לילדיםוהפעלות שונות ייחודיים 

את אות . הלכו וגברו לעת ערב החלו ריחות הצלייה להתפשט בחלל והם ר ההפעלהזמן קצר לאח .המסורתיים

  .קסאם אזורי שחתם את אירועי היוםהסיום נתן 

  

ר "ד של הרב  ובמשנתו התמקדנו בדמותו לאחר התפילה ובשיעור פרשת השבוע בליל שבת בשיעור ההלכה- שבת

שהלך לעולמו , ראש ישיבת הר עציון באלון שבות וחתן פרס ישראל לספרות תורנית, ל"ליכטנשטיין זאהרן 

  בין יצד ניתן ליישב את הסתירה כ :ל" ליכטנשטיין ז הרבבליל שבת עסקנו בדילמה אותה העלה .בתחילת השבוע
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לא תשנא את אחיך ": המפורשאיסור השנאהאליה מתווסף  אשר ,כולם החלה על "ואהבת לרעך כמוך" מצַות

 .'היודע עדות בחברו ואינו מעיד לו': כגון,  את האדםה בכבודו ובעצמו שונא"אפילו הקב במקרים בהם, "בלבבך

 לקיים  העז כיצד ניתן לגשר בין הרצון:למות נוספות מבית מדרשומי דרור דיבשיעור פרשת השבוע העלתה ת

 לבין חוסר העניין ,כמו בזמן הנדודים במדבר, בדידותמ קשים ו מתנאים נתון הנובערגעו  מקוםבכל' פולחן לה

 כיצד ניתן להשתלב לבטח בין העמים ובכל זאת ?תחת גפנו ותחת תאנתו  בנחתכשהאדם יושב, באמונה ובטקסים

   ?"חוקות הגויים"לא ללכת ב להישמר שדל מהם ולהיב

ניתן לאזן בין . דה ממעשיו הרעים האהבה לאדם עצמו לבין השנאה והסלי ניתן לשלב בין.איזון:  היאתשובתו

ולא לעשות זאת , זמן לעסוק בקודשעל ידי כך שמייחדים מקום ו', דת ה בעבו או אי הצורךהצורךהקצוות של 

שמור על על ידי כך שנ,  הניסיון להידמות להם בכל מחירבדלות ממנהגי הגויים לביןין הה בי נוכל לאזן.כלאחר יד

  ."שושנה בין החוחים"כ  בין את מקומנו וננועצמאות

  

 יורם קימלמן

 

 

 

 הזמנה
 

 .י" רום נ- ה שבת בר מצווה לבננו היקר"עבשבת הקרובה נחגוג ב

  . המניין השנילאחר מייד ,לחבר את הציבור לקידוש במועדון נשמח להזמין

 .גפן ויערי: והאחים הנרגשים, עמיחי ובת חן חביביאן: ההורים המאושרים

 לפרלה ולניסים דדון ולכל המשפחה

 הנכד מזל טוב להולדת 

 בן להדס וליחיאל דדון

 וליקיר כהן) מהקייטרינג(לרותם 

 בןמזל טוב להולדת ה

 קהילת סעד-שתזכו להרבה שמחה

  מזל טוב לבר המצווה- ביאןלרום חבי

 לבת חן ולעמיחי ולכל המשפחה

 ! שתזכו להרבה נחת ואושר

  קהילת סעד

 'אצלנו בחצר'הודעה מ

  . ג בעומר" ל-  7/5ה , ביום חמישי בערב

  . יהיה סגור לרגל שמחה משפחתית

 שרה ואפרים גולן

  מזל טוב להולדת הנינה,ליהודית אפשטיין

 יןנכדה לאילנה וליעקב אפשטי

 בת לאסתר אורה ולדוד אפשטיין



6  

 העצמאות יום בסעודת קופלד חיה שנשאה דברים

 

  .)המדינה לשלום תפילה" (גאולתנו צמיחת ראשית ישראל מדינת את ברך, וגואלו ישראל צור שבשמים אבינו"

  

 ברשותכם אצטט, היום של גודלו את להבין בכדי. הוא גדול יום, ישראל למדינת 67ה העצמאות יום, הזה היום

יום , בתשעה באב נולדתי... בטריפולי שבלוב נולדתי" ":חביון בשפריר "סבתו חיים הרב של בספרו המובא סיפור

על , חנה. חנה רחמה קראו לי, בת חמישית הייתי להורי. שמתאבלים בו ישראל על חורבן הבית ומצפים בו לביאת גואל

אוי כבר ידעתי עד כמה . רה הזאתעלינו ויגאלנו מן הגלות המ' כלומר ירחם ה, ורחמה, שם חנה ושבעת בניה מן הקינות

היהודים בטריפולי . כששככו הפרעות נודע לנו שבנרצחים היה גם דודי.... בת שבע הייתי וכבר ראיתי פוגרום, מרה היתה

בת . הפעם הערבים, ושוב פרעו בהם, עוד לא התאוששו אז מן הכיבוש האיטלקי ומפשעי הגרמנים במלחמה העולמית

מקומי אינו , אז ידעתי... בתי כנסת נשרפו, אלפים נפצעו, מאות נהרגו בפרעות. ראיתי דמיםשלוש עשרה הייתי ושוב 

  ". אני עולה לארץ ישראל, כאן

  .וממשיכה אותה סבתא חנה לספר את סיפור עלייתה המופלא לארץ

  

 השב אלישר עם של סיפורו זהו .וניסיים מופלאים והם מספור רבים סיפורים ישנם חנה סבתא של סיפורה כמו

 ולפניה, ומתפתחת חיה והיא. קמה ישראל מדינת-האור בוקע החושך ומתוך. והחשוכה הארוכה הגלות מן לארצו

  .ועוד היהודי בצביונה, בחברה, בביטחון-התחומים בכל רבים אתגרים

  

  .מדינה יש היהודי לעם - מאליו מובן אינו שהוא לעצמינו ומזכירים היש על מודים אנו הזה ביום אך

  .חסדו לעולם כי טוב כי' לה הודו

  

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

  

 לנוהגים בקלנועיות

 

 . את המצבריםערבבכל  יש להטעין -  חדשהההנחיה הלפי  .1

 .למוסך סעדעל כל תקלה יש לפנות  .2

                  .                                      מוסךהבדיקה ורישום הטיפול יתבצעו ב. שלושה חודשיםחובה לבדוק מצברים כל  .3

 !ביטוח הקלנועית מותנה בבדיקת המצבר

 ! הורסת את הצמיג- נסיעה על צמיג שאינו מנופח בלחץ הנכון.  אסור לנסוע אם חסר אוויר בצמיג- ר'פנצ .4

 . ו בו באמצעות הכלים שברשותםוהם יטפל, להם יש משאבה ניידת. ר יש לפנות למוסך'במקרה של פנצ .5

                              .2278: בבית). 6911 (0526318911: נייד) דודה(לקבלת קלנועית רזרבית יש לפנות אליי  .6

 .מומלץ לשמור את המספר בין אנשי הקשר

 . בכדי להקל על צוות המוסך לזהות למי שייכת הקלנועיתנסמן בשמותאת כל הקלנועיות  .7

  . להדליק אורותחובה בחשיכה .8

  !נסיעה טובה

                                                        עמיחי שלומי ודודה
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  משולחנו של מנהל הקהילה 

  

  "פרס לקבל מנת על שלא הרב את המשמשין כעבדין הוו אלא"... 

 בחרו שהם ברקאי ארגון מראשי סובול שלמה הרב ידי על התבשרתי, הזיכרון יום בערב מפתיעה טלפון בשיחת

 רבנים המכשיר, צעיר ארגון הוא" ברקאי"ש מסתבר. החולף הקיץ בעקבות" למופת קהילה "פרס את לקבל בסעד

. למופת וקהילה קהילה גבאי, קהילה לרב פרס מעניקים הם, במודיעין שלהם השנתי הכנס במסגרת. לקהילות

  :נכתב, הבא בשבוע אוכל בחדר תוצג אשר, הפרס בתעודת

 היא. החיים תחומי בכל ופעילה תוססת קהילה היא עזה ועוטף הנגב שבמבואות סעד קיבוץ קהילת"
, החינוך בתחומי למרחקים המאיר כמגדלור ומשמשת חוץ כלפי והן פנים כלפי הן מעוצמתה מקרינה
 .והקליטה הרווחה
 לצד נוער, לזולת ועזרה תמיכה, חיזוק, הדדי בכבוד, ולאדמה לאדם בחיבור מצטיינת הקהילה
 .ילדים לצד נשים, קשישים
 קהילתי חוסן הוכיחה החולפת בשנה. משבר בשעת לתפקוד ומופת סמל היא סעד קיבוץ קהילת
 להמשיך במגמה, לחברים סעד ומתן אמונה, ביטחון והקרינה" איתן צוק "במבצע השראה מעורר
 ).הועדה נימוקי מתוך. (הרב הקושי אף על, ובתעשייה בחינוך, בחקלאות, בתורה, חיים שגרת ולקיים

 דתית ציונית, מגובשת כקהילה והוקרה להערכה ראויה סעד קיבוץ קהילת את מצאנו אלה כל על
 ."וערכית

 
 בפרס. ואני סאסי אריאל, ארי הרב, הקהילה כל בשם הפרס את קיבלנו, השבוע שני ביום ומכובד צנוע בטקס

 בפועלם אשר הקהילה מחברי ואחד אחת לכל כח יישר. הקהילה ולרווחת לטובת נפעל, שהתקבל הצנוע הכספי

  .הפרס לקבלת ראויים להיות אותנו הביאו, האחרון בקיץ

  

  בחצרנו גניבות, זהירות

, באזור נוספים ביישובים גם צרה זו המידע לפי. חברים בבתי גניבה אירועי שני היו האחרונים בשבועיים, לצערנו

 הרצינית התייחסותם את לציין חייב ואני המשטרה עם מלא בתאום פועלים אנחנו. עבורנו נחמה בכך אין אך

 לאירועים הסיכוי את למזער ניתן דרכים בארבע אך, בידנו הכל לא. הגנבים את לאתר האמיתי והניסיון לתלונות

 בלי, הגיעו מה לשם, הנכנסים את ולתחקר השער את לסגור השומרים של הקפדה. ב. הבתים נעילת. א: נוספים

 לאריאל מייד להודיע, חשוד אדם או רכב של מקרה בכל. ד.  בקרבנו הסובבים על עיניים לפקוח. ג להתבייש

  .סאסי

  

   בטחון בענייני ועוד

 רבות פעמים. ויציאה לכניסה, בשבתות עזה מכפר ושכנינו בנינו את משמש, לסעד בכניסה  רגל להולכי השער

 ולהצטייד בו השימוש אחרי השער את ולנעול להקפיד כולנו חובת. בטחוני מפגע להיות והופך פתוח נותר השער

  .אחריכם לבאים פתוח השער את להשאיר אסור. מועד מבעוד שערים במפתח

  

  העצמאות חגיגות

. העצמאות ויום הזיכרון יום אירועי כל על, בראש העומדת ולחמי הרבים המתנדבים לכל, תרבות לועדת כח יישר

 ליל סעודת. ופנים דרכים במגוון שלנו המיוחד הקהילתי היחד את לחוש לכולנו אפשרו, והאירועים הטכסים שפע

  .וחגיגית שמחה הייתה האווירה משתתפים 300 עם לעדנה זכתה החג

  ... בזמן ההרשמה את לכול , לשפר מה עדיין יש 
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  הבית בקופת בית בדק

 להתייעלות, כיום הקיימים לצרכים להתאמות להיערך ומנסים הבית קופת שרותי את בוחנים אנו אלו בימים
 אנו, היתר בין. צרפתי ואורן ישי, א"מש, מתי עם בשיתוף נעשה התהליך. מיותרים זמן משאבי ולצמצום, בעבודה

 לשטרות מעבר. שונים ורישומים בדואר הטיפול לשעות אלו שעות בין והפרדה הבית קופת שעות צמצום שוקלים

 סכומי והגבלת מתי אצל מזומן משיכת עמלות עדכון. ₪ 600 - ל המשיכה סכום ועדכון, בכספומט ₪ 100 של

 לציבור נודיע וההיערכות המהלך את שנשלים ברגע. גבוהות ועלויות בטיחות מטעמי, למשיכה הניתנים המזומן

  .מסודרת בצורה

  

  ...לחוקים בהתאם חונים

 עיר בכל כמקובל, העיר ברחבי דוחות ומחלקת החניה חוקי את לאכוף החלה נתיבות עיריית. כולנו לב לתשומת

 לב שימו, )₪ 250 (מיותרת נפש מעגמת להימנע רוצים אתם ואם, הסתיימה האזהרות תקופת. בישראל ואם

 .בהתאם וחנו לסימונים

  

  ...בזבל החיים

  :תזכורות שתי, אשפה פינוי בנושא סימון אלי של להארותיו בהמשך

 הישן ולמחסן העגלים יונקיית למתחם בסמוך הרפת ליד לבטונדה להביא יש, חשמל מכשירי פסולת .1

 .הישנה הספרייה ליד הקודמת האיסוף לנקודת מכשירים להביא אין. דן יצחק של

 הזו העבודה את להשאיר, בעיני הצדקה שום אין. הירוקים המחזור לסלי רק מפנים פלסטיק בקבוקי .2

 המחזור לסל להגיע יכול אחד כל, קטן במאמץ. זכוכית לבקבוקי המיועדים בארגזים ולהניחם לאלי

  . מביתו הפסולת את מפנה הוא בא, הרגילה האשפה פינוי בנקודת כזה אין אם גם

  

  לחרום קשר אנשי דכוןע

 ומבקש חוזר אני. לחירום הקשר נתוני את ועדכנו" לחבר שירות אתר"ל נכנסו שכבר המשפחות  32 -ל כח יישר

  .אלו לנתונים נידרש ולא ולוואי הזו החשובה המשימה לביצוע אותן ולהקדיש דקות מספר לפנות מכולנו

  

  שמחה וקול ששון קול

                      ,ה"בע, תתקיים החתונה. ומוצלחת טובה בשעה להינשא םכוונת על הודיעו תהילה ל"ובח גולן גאי

 שרה המאושרים להורים ,הצעיר לזוג טוב מזל .בסעד כאן דרכו את יתחיל הזוג. הנגב במשמר) 17.5 (באייר ח"בכ

 !המשפחה ולכל ואייבורי אודרי, ומשה ללאה, ואפרים

 

  ומנוחה שלום שבת

  חום                                                   נ

 !!היכונו היכונו! יקרות נשים

  !ואהבה בחום ומלאה שמחה ייחודית, נשית באווירה החודש את לקבל..מחדש מתחילות אנו ארוכה הפסקה לאחר

  18.5, אייר' כט שני יום -הבא חודש ראש ערב את שריינו

  !לראותכן מצפה -בהמשך יפורסמו והתוכנית האירוח מקום

 הלוי אילה



9 

 קונצרט ללא גבולות

  להשתתף בארועהאמורש' מקהלת האיחוד'חבר ב, הביא לפרסום דני לזר

 

תחת כיפת , יתקיים בקיבוץ כפר עזה, 20:00 בשעה 4.6.15-ביום חמישי ה, במלאת שנה למלחמה בעזה

  ".מאבל לתקווה: " זמרים ונגנים שכותרתו130 קונצרט בהשתתפות  איש2000אל מול קהל של , השמיים

. לראשונה בשילוב קינה יהודית וקינה מוסלמית, יצירת מופת, בחלקו הראשון יבוצע הרקוויאם של מוצרט

, ישירו ביחד, כולל מהנגב המערבי, מהצפון ועד הדרום, בחלקו השני מוסיקאים ומוסיקאיות יהודים וערבים

  .שירים שאנחנו אוהבים, תי השפותבש

  

במהלכה נבט רעיון לערוך . שגבתה קורבנות רבים בגוף ובנפש,  עמד בסימן המלחמה בין ישראל ועזה2014קיץ 

להידברות , קונצרט שיעביר מסר של חמלה והכרה באבל ובכאב של שני הצדדים ויביע תקווה להפסקת האלימות

, אל מול העיר עזה, אל מול גדר הגבול,  הכדורגל של קיבוץ כפר עזההמקום שנבחר הוא מדשאת מגרש. ולפיוס

  .  מתוך תקווה שהצלילים שיהדהדו בין כפר עזה לעזה יפוגגו את המחסומים ויקרבו את הלבבות

  

, די הגבול שסובלים משפיכות הדמיםיעם האנשים משני צ, זהו אירוע של הפגנת סולידריות עם קורבנות המלחמה

 אלו המסרים האנושיים –אהבת אדם ודבקות בחיים , חמלה. אך יש בו גם הבעת תקווה לחיים משותפים

לקונצרט . בתקווה שכולם יוכלו להזדהות עם מסריו, לכן כולם מוזמנים אליו. והאוניברסאליים של הקונצרט

ששוב ושוב מביע מסרים של , א המדינה מר ראובן רובי ריבליןיוזמנו אישי ציבור ונבחרי ציבור ובראשם נשי

  . אהבת אדם באשר הוא אדם וחמלה הדדית, אנושיות

  

ד המתמחה "מרצה למקרא באוניברסיטת תל אביב ועו, ר אסנת ברתור"דאת הרעיון לערוך את הקונצרט הגתה 

 אסנת מאמינה כי ניתן ליצור שינוי באמצעות , כמי שהמוסיקה והשירה הן חלק בלתי נפרד מחייה. בזכויות אזרח

ובהמשך סחפה אחריה גם את , מאבות שירת המקהלה בארץ, אבנר איתיעם הרעיון הזה פנתה למנצח . האמנות

יחד הם פעלו .  מוסיקאי בולט מתחום המוסיקה האתנית שמרבה לשתף פעולה עם מוסיקאים ערבים,יאיר דלאל

עד שלבסוף הפך , אנשים נוספים הצטרפו וסייעו במימושו. עור וגידיםוהוא החל לקרום , למימוש הרעיון

  . למציאות

  

ובכל זאת , אני לא נאיבית ואפילו לא אופטימית מטבעי", אומרת אסנת, "אני לא אישה של אקטים סימבוליים"

ת א: אולי כי הוא מחבר יחד שניים מהדברים החשובים בחיי. אני חדורת אמונה בכוח של הקונצרט הזה

כדי למנוע את המלחמות הבאות וכדי לפתור את , כולל הכול, המוסיקה והשירה ואת האמונה שצריך לעשות הכול

  ".את רוב הזמן שלי, כבר תשעה חודשים, לכן אני מקדישה לכך. הסכסוך

  

בשתי (מקהלת הקיבוץ הארצי , מקהלת האיחוד, אנסמבל סולני תל אביבישתתפו , הקלאסי, בחלק הראשון

 -יסמין ון דר האל ,  סופרן-והסולנים דניאלה סקורקה ) ות יש גם זמרים וזמרות מיישובי הנגב המערביהמקהל

ואליהם יחברו , כולם יחד ינגנו וישירו תחת שרביטו של אבנר איתי.  בס-יואל סיון ,  טנור-זרה 'עדי צ, אלט

  . למיתשיבצע קינה מוס, סּופי' ושיח, שתשיר קינה יהודית, הזמרת רקפת אמסלם

סאלם , סמעאן' ורג'ג, עידן טולדנו,  מרים טוקאן ישתפו פעולה,יאיר דלאלבניהולו המוסיקאלי של , בחלק השני

, ונסון'לובנה סלאמה ופרד ג, דוד פרץ, הלייל אל עוויוי ולהקת שרגי, רקפת אמסלם, מיכה ביטון, דרוויש

  .ב"מוסיקאי אורח מארה
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אחד מהם אפילו הציע . הם מברכים על היוזמה. "אמרה אסנת, " בעזהאני מקיימת קשרים עם מספר אנשים"

 לכפר 4.6-אני מקווה שהוא יוכל להגיע ב. בסופו של דבר זה לא צלח. לקיים קונצרט נוער במקביל לקונצרט שלנו

כי למה שלא נייסד בכפר עזה מסורת של .  אולי בקונצרט הבא–ואם לא הפעם . נעשה כל מאמץ שזה יקרה. עזה

  " ?פגשים מוסיקאליים בין שני העמיםמ

  

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

  

 ערב יום העצמאות שלנו

  

זכינו לחוויה קצת שונה , ואחרי שהתרגשנו מהטקס המושקע והדגלנות, לאחר התפילה החגיגית והשמחה, השנה

  . מהרגיל

הערב נפתח . התאספו כמה משפחות צעירות לסעודת יום העצמאות ברוח של פעם, בביתם של לירון ושקמה יניב

מבעוד מועד . ומייחל לגאולה השלמה בקרוב, המודה על כל הטובה לה זכינו, בקידוש יום העצמאות המסורתי

 בין הסלטים היה ניתן לשמוע .המסמלים עבורנו את העצמאות הישראלית, כל אחד והשקפתו, הכנו קטעי קריאה

לתיבול המנה העיקרית שמענו את הרב קוק מדבר על . שיר של יהודה ברט על ימיה הראשונים של סעד הצעירה

  . לתוספת קינוח שרנו ממיטב שירי הלהקות הצבאיות. החובה של מדינה ברוח תורה לקיים חיי תרבות ועשייה

    .ו"נזכה לקיים גם את יום העצמאות תשע, כן ממלכתימלאה אוכל ביתי ותו, בתקווה שבאווירה שכזו

   

 מיכל וברקאי אפרתי

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

  

 הודעות מצוות שמיטה קהילתית

ָנה   מבצע ,שלום לכולם ִמׁשְ ה ּבְ כיף לשמוע משובים ממשפחות וקבוצות אשר נהנות מהלימוד . נמצא בעיצומו ַנֲעׂשֶ

  !חילכם לאורייתא. בצוותא ומברכות על ההזדמנות

  ?מי רוצה להצטרף... ים/ עדיין ממתינים ללומדותכלים פרקים ממסכת 20

  .ה"אי, אנו מזכירים שאת הסיום החגיגי נערוך בליל שבועות

*********  

, ז באייר"כ, "בחוקותי" בשבת פרשת ,ה"אי, אשר תתקיים, ירושליםבנושא  שבת קהילתית לבשר על שמחים

  .רגע לפני שנחגוג לעיר הקודש את יום שחרורה

נערוך סעודה שלישית משותפת , נשמע שיעורים רלוונטיים, בשבת זו נארח דמות מיוחדת הקשורה לירושלים

אפשר לפנות אל כל אחד . מעבר למתווה המתוכנן, ד להעשיר שבת זונשמח לשמוע רעיונות מהציבור כיצ. ועוד

  com.gmail@saad.shmitaל "או לכתוב לדוא, ואחת מאיתנו

                      

 אליאב וסלעית לזר, בני גינזברג, אילה שקלאר,  הרב ארי-צוות שמיטה קהילתית            

 

 .לעלון שבת בחוקותי', ירושלמים'אשמח לקבל ולפרסם מאמרים וסיפורים : הערת עורך
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 עשרים ושלוש משפחות לחברותקליטת 

  

 משפחות 23סיכם לנו בוקי שבתוך כתשעה חודשים קלטנו , לסעדחודש עם הצטרפות הקבוצה השלישית לפני כ

לא דבר , אכן.  ואני לוקח על עצמי להגיב–לא צלצלו הפעמונים ולא נכתבו דברי ברכה בעלון . לחברות בקבוצה

 אם נוסיף על כך ... בעבר יכולנו רק לחלום על כך–שים בתוך פרק זמן קצר ארבעים ושישה חברים חד! ריק הוא

 ריבוי עגלות הילדים מאזן את ריבוי  שבה– באמת ת רב דוריהרי שנעשינו קהילה, משפחות בשכונהאת ה

  . בנוסף לתרומה הרוחנית האיכותית שזכינו לה בעקבות הקליטה כמובןוזאת... הקלנועיות

  

כדי . היכן טעיתי, )לעצמי( וכיום אני חייב דין וחשבון –הייתי בין המתנגדים למהלך השינוי , כזכור: משפט אישי

, יחד עם זה. אכן טעיתי טעות חמורה בהבנת המציאות: סיכמתי כך את הרגשתי, לא להחמיר על עצמי יותר מדי

לא נותר לי אלא ). םרחוק מהיות מושל, על אף שהיה כידוע(קשה לי להתחרט על שניסיתי לשמר את השוויון 

  !יישר כוחכם.  של ערבות הדדית מאדלברך את מחוללי השינוי על שהקפידו לשמר רמה גבוהה

  

: וכך הגעתי לשנות החמישים? ניסיתי להיזכר אימתי קלטנו בסעד חברים במספרים גבוהים. ומן ההווה אל העבר

  .גרעיני עלומים והטירה,  ובהמשכן–' בראשיתן נקלטו חברי הגרעין הדרום אמריקאי וגרעין ז

  

לכן . אלא במספר גלים, החברים מדרום אמריקה הגיעו לא בקבוצה אחת גדולה. אתמקד בשנים הראשונות

הגיעו כולם ' חברי גרעין ז, לעומת זאת. ההצבעה באסיפה על קבלתם למועמדות ולחברות היתה לא בבת אחת

.  חברים50- ית על קרוב להצבעה המונ היתה 1953שבשנת , זכורני. וההצבעות היו על כל הקבוצה בבת אחת, יחד

ר שהתקנון מחייב הצבעה "י היו"הוסבר ע. היו שביקשו לחסוך בהרמת הידיים ולהצביע בבת אחת על כל הקבוצה

  לא היו בדרך כלל בראש דאגותיו אמנם שענייני תקנוניםהצבעה אישית היה חבר בין אלה שהתעקשו על. אישית

יש דברים שלא אומרים אפילו " : בטענה ש,פגע מדבריו בנשףנמדים שאולם ביקש לסגור חשבון עם אחד מהמוע

  ..".בצחוק

   

!" אפילו לא בצחוק: " ושמה–שלפני כחודש נפתחה קבוצת ווטסאפ משפחתית אצלנו , ולסגירת מעגל אספר לכם

היתה נוהגת לומר לילדינו הקטנים לאחר השמעת דיבורים בלתי ' וזאת על שום שרעייתי הצדקת הדסה שתחי

  !אפילו לא בצחוק, אצלנו לא מדברים כך:  בצחוק כאילו שנאמרו,םנאותי

  

עמדו לדיון התאומים זוסיא . מאחת האסיפות של ההצבעות על חברי הגרעין הדרום אמריקאי זכור לי סיפור זה

שהוא , ל"הכריז יעקב דרורי ז, מכיון שהדמיון ביניהם היה מושלם. זוזי ושמוזי: בכינוים, ושמואל קרסנוקוצקי

  ... אבל בתנאי שאחד מהם יוריד את השפם–מוכן להצביע בעד שניהם 

  

הוא . יצא להשתלמות קצרה באולפן לעברית, מיודענו יהודה רפפורט, חבר אחר בגרעין זה: ופינת הלשון לסיום

קופצת קיבוצניקית אחת ללא היסוס ?  מהי המילה שהיא ההיפך מהמילה בהיר–המורה שואלת : סיפר בשובו

  ... בקיבוץ:ומשיבה

  

 חנן  גולן
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 חינוך מועדת הודעות

  :לטובה ה"בעז עלינו הבא הקיץ לקראת חשובים תאריכים לפניכם רשמו אנא

  .19.23.7 אב ז-ג :בתאריכים תתקיים :אילן קייטנת .1

  .27-30.7 אב ד"י- יא: בתאריכים יערכו:ו-א קייטנות  .2

  .2-5.8 אב' כ- ז"י: בתאריכים יערכו :והתיכון החטיבה קייטנות .3

  .9-16.8 אלול' א ל אב ד"כ שבין בשבוע יערכו :השבטים לכל עקיבא בני מחנות .4

  .16-20.8  אלול  ה- א בתאריכים תיערך :נכדים קייטנת  .5

  .18-20.8 אלול' ה-'ג בתאריכים יערך :המחנון .6

  .23-28.8 אלול  ג"י-'ח של בשבוע סגורה תהיה :החברתי החינוך מערכת .7

  .30.8 אלול ו"ט בתאריך השנה את תפתח  המערכת .8

 סמואל גדי

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

 מוועדת דת

 בצריף - בבית כנסת נוער 07:30 מתקיים מניין לתפילת שחרית בכל יום שישי בשעה ,החל מיום שישי זה) 1

  .ןהציבור מוזמ

הנושא . 'פ"מתורה שבכתב לתורה שבע'נה זו  הנושא שנבחר לש.'ון ליל שבועותתיק' אנחנו מתחילים להיערך ל) 2

יודע על אורחים שמתוכננים מי ש .ה במהלך תיקון ליל שבועות"שיסתיים אי' משנהבנעשה 'שנבחר הוא בעקבות 

  כדי להתקדם להתאמה, מוזמן לפנות לכינרת או בני, יכולים להעשיר את הקהילה בדברי תורהלבוא אליו ה

  .והגדרת נושא

צ הנושא "ה שיעור בשבת אחה"הוא ייתן אי' מיתרים לכיש ' מזומן ראש מכינת השבת מתארח אצלנו יניב) 3

  .הציבור מוזמן. פורסםי

  בני גינזברג

 

 

 

 

 

  

 מוקדמת שבת קבלת

  .שלו מסיבותיו אחד כל מוקדמות שבת ארוחות לנהל ורצון שעלה צורך מתוך, שבת קבלת של מוקדם מניין לקיים התחלנו כשנה לפני

  .המעוניין כל עבור המוקדם המניין את לקיים מחדש להתחיל מעוניינים שאנו להודיע שמחים אנו

  .המדרש בבית 18:30 בשעה השבת קבלת ,14:00 בשעה מנחה: תזכורת

  !להצטרף המעוניינים קשר איתנו שייצרו נשמח, המניין עבור וואטסאפ קבוצת הוקמה! חדש

 הלוי ואילה שקלאר ציון בן


