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  ברפרשת במד                                           

  

  ..זאת עבדת בני קהת..כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד..נשא את ראש בני קהת"

  ).'כ-'ב', במדבר ד.." (והורידו את פרכת המסך

  מוגדרת ומחולקת על פי נושאים לראשי , עבודתם של הלווים המשרתים בקודש

  .הוראות הביצוע לכל משפחה יורדות לפרטי פרטים ומפורסמות לכל. המשפחות

  אינו מקנה להם את הזכות, פטור שקיבלו הלווים מההתעסקות בחולין והשירות בצבאה

  ',סוד מקצועי' עבודתם אינה נשמרת בגדר . כיצד לשרת בקודש, יט מרצונם הטובלהחל

  . אלא ההפך

   מחייבת אותם בעמידה ביעדים ובשקיפות מלאה מול שאר השבטים - זכות זאת

  .במבחן השוויון בנטל

  )עיון בפרשת השבוע(                                           

  

  ...פטורים מהצבאעוסקים בקודש ה החובותיהם של הגדרה מדויקת מהם

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

  !אומרים אב הרחמים', ראש חודש סיוון שיהיה ביום ג מברכים  -שבת מברכין 
  
  . דקות44 עם 11שעה ' מולד יום אה

  הרב טוקצינסקי לוח ארץ ישראל 

-------------------------------------------------------------------------------------  
  שקמה כספי יניב – פרשת שבוע

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת במדבר
 04:38←04:37 טלית/זמן תפילין  19:22 הדלקת נרות

 06:00 'שחרית א 19:30 14:00מנחה            
 06:45 )כ"בביה(' שחרית ב 06:45 'שחרית א
 08:20 )ס"בביה(' שחרית ג 08:30  'שחרית ב

 09:08←09:09 ש"סוף זמן ק 17:40 13:30מנחה        

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 14:15 )עקיבא-בני(מנחה 
 19:35 עור וערביתמנחה שי 17:10 "מדור לדור"לימוד 
 19:43←19:46 שקיעה 18:00 הרב ארי-שיעור

 20:10 ערבית 20:20 צאת השבת
  

  הילרי יום טוב  :תחות תורניא
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 ? עול או כבוד האם - נשיאים

, ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני ֲעַדת-ָּכל רֹאׁש- ֶאת, ְׂשאּו"": פקד "מהשרש למילים בנוסף, "נשא "משרש המילים חוזרות בפרשתנו

-- ְּבִיְׂשָרֵאל ָצָבא יֵֹצא- ָּכל, ָוַמְעָלה ָׁשָנה ֶעְׂשִרים ִמֶּבן  ְלֻגְלְּגלָֹתם ָזָכר-ָּכל, ֵׁשמֹות ְּבִמְסַּפר-- ֲאבָֹתם ְלֵבית, ְלִמְׁשְּפחָֹתם

  .נשא משרש במילים להתמקד ברצוני ." ְוַאֲהרֹן ַאָּתה, ְלִצְבאָֹתם אָֹתם ִּתְפְקדּו

 פירוש". נשיא"ו" לשאת", "נשא", "ישאו", "משא", "שאו", "שא "ההטיות מופיעות, נשא ובפרשת, בפרשתנו

 חלום את יוסף שפתר כפי בדרגה עליה זוהי לעיתים, סביל ולעיתים, פעיל לעיתים, קבלה או הרמה הוא המילה

 ַּכִּמְׁשָּפט, ְּבָידֹו, ַּפְרעֹה-כֹוס ְוָנַתָּת ; ַּכֶּנךָ - ַעל, ַוֲהִׁשיְבךָ , רֹאֶׁשךָ -ֶאת ַפְרעֹה ִיָּׂשא, ָיִמים ְׁשלֶֹׁשת ְּבעֹוד "המשקים שר

 ְּבעֹוד "האופים שר חלום את יוסף שפתר כפי, כמשמעו פשוטו היא ההרמה ולפעמים "ַמְׁשֵקהּו ָהִייָת  ֲאֶׁשר, ָהִראׁשֹון

  ".ֵמָעֶליךָ , ְּבָׂשְרךָ -ֶאת ָהעֹוף ְוָאַכל; ֵעץ- ַעל, אֹוְתךָ  ְוָתָלה, ֵמָעֶליךָ  רֹאְׁשךָ - ֶאת ַפְרעֹה ִיָּׂשא, ָיִמים ְׁשלֶֹׁשת

 מתוך" הרימו "אותם, "נשיאים"ה את ממנים" ישראל בני עדת כל ראש את שאו "הציווי עם, פרשתנו בתחילת

  .העדה

  ".שמותם מספר את שאו "למשה מביאים הבכורות שמות את

, ְלִמְׁשְּפחָֹתם-- ֵלִוי ְּבֵני, ִמּתֹוְך , ְקָהת ְּבֵני רֹאׁש- ֶאת, ָנׂשֹא" לוי בני מתוך קהת בני את מנשאיםש לאחר הפרשה ובסוף

 ִּבְנסֹעַ , ַהּקֶֹדׁש ְּכֵלי- ָּכל- ְוֶאת ַהּקֶֹדׁש- ֶאת ְלַכּסֹת ּוָבָניו- ַאֲהרֹן ְוִכָּלה "המשכן כלי את סחובל זמנם מגיע, "ֲאבָֹתם ְלֵבית

  ".מֹוֵעד ְּבאֶֹהל, ְקָהת-ְבֵני ַמָּׂשא ֵאֶּלה; ָוֵמתּו ַהּקֶֹדׁש- ֶאל ִיְּגעּו- ְולֹא, ָלֵׂשאת ְקָהת-ְבֵני ָיבֹאּו ֵכן-ְוַאֲחֵרי, ַהַּמֲחֶנה

 תחילת לפי? )נשאי (כבד משא בעל הוא שמא או, )נישא (מעם מורם הוא האם? הנשיא של מקומו כך אם מהו

 ֵאת, ָוַאָּתה ֲאִני ְזכֹר- ִּכי "-המלך של לאחריותו יהוא מתייחס, יהוא במרד אבל, מעם מורם הוא הנשיא הפשרה

 והאיש האשה , הנישואין במוסד גם". ַהֶּזה ַּמָּׂשאהַ -ֶאת, ָעָליו ָנָׂשא ַויהָוה, ָאִביו ַאְחָאב ַאֲחֵרי ְצָמִדים רְֹכִבים

 נשואים להיות הופכים גם הם אבל, המצווה בשמחת הרוקדים כתפי על אותם מרימים) משמע תרתי (הנישאים

 ולאט קטנה בתחילה, משפחה קיום של לעול זוכים גם הם מאידך, לכן קודם משהיו יותר גבוהה מעלה שזוהי

  .הגשמים את הם נושאים וגם מעלינו מצויים) נשיאים הקרויים (העננים גם. גובר המשא לאט

 הרובצים והאחריות הכבד המשא מגיע הכבוד עם מיד אך, פנים נשוא נהיה הוא התפקיד קבלת עם, הנשיא גם כך

  .כתפיו על

 עברון אשר

  

  

 ח"ר מסיבת

 .סיוון חודש ראש במסיבת התורה לקבלת בחום מוזמנים
  17:30 בשעה סיון' א שלישי יום

  .שקמה בבית
  .פתיחה דברי: בתוכנית

  .תורה דבר
  "הצבאית הרבנות "בנושא הרצאה

  .בשמחה בואו

 .בשלייקס+ 60 ועדת
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 ימים של חסד ואמת

  , לחברי וחברות סעד היקרים

זכינו . זכינו. רצינו לשתף אתכם במעט שמציף את ליבנו ולהודות לכם,  יהודה אל עמי- בתום השבעה לאבינו היקר

חום ותמיכה , זכינו להיות עטופים במהלך השבעה בחסד. להביא את אבינו למנוחת עולמים במקום שכה אהב

, כל מי שלימד וייעץ, מתפללי מניין האבלים, צוות פרט, לו בקבורהמצד כל אלו שטיפ. מלאים ברגישות ועדינות

 -וכל אותם. שהציעו כל עזרה אפשרית, שאירחו...קישים ופשטידות לרוב, כל אותם שהעמיסו את ביתנו בעוגות

  . בזיכרון מאבא שלנו, במבט,  במגע-מוותיקי הקיבוץ וצעיריו ועד בני כיתתנו שבאו וניחמו

  )בראשית לב יא(" ַעְבֶּדךָ  ֶאת ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר ָהֱאֶמת ּוִמָּכל ַהֲחָסִדים ִמּכֹל ָקטְֹנִּתי"

 )שבט יהודה(משפחת אל עמי 

 

 2016 – ו"תשע השבועות חג לקראת

  .שנה לפני שהיה כפי, )חג ערב ש"במוצ (לשבת צמוד השבועות חג חל השנה

  .ולחג לשבת אחד שוק נכין השנה גם לכן

  שנעשו חלביים מוצרים של קניות היו ולא שכמעט נוכחנו שעברה שנה של ממסקנות

  ,חלביים מוצרים במקום להכין החלטנו השנה ולכן, אישית בהזמנה

  .קוסקוס מרק פשטידות ,דגים: כמו "פרווה "בחזקת שיהיו מזון מוצרי

 .המזון ענף  - קייטרינג

  

  

לציבור הזמנה  

 תתקיים 8:10 בשעה ראשון ביום ה"בע

 חטיבת של חגיגית שחרית תפילת

 יום לכבוד הגדול הכנסת בבית הביניים

.ירושלים  

!מוזמנים  

 

 לטל בן. הנכד להולדת טוב מזל, טבת ויהונתן לאילנה

.טויטו וראובן לחנה נין, עוזרי ואביחי  
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 !נפתחת הרחצה עונת

 בעונה בסעד עבד שכבר,  מרדכי יד מקיבוץ, צרפתי יוגב הינו המציל. הבריכה נפתחה, טובה בשעה, רביעי ביום

 . המנהלת, אדור ואבישג המפעיל, גינזברג עדיאל. קודמת

  :בבריכה למתרחצים הזהב כללי את להזכיר לנו חשוב

  .מציל ללא בבריכה לשחות אין .1

  .המציל של הוראותיו לכל להישמע יש .2

 טרם השער ליד להתקבץ שלא מתבקשים גברים). גברים/נשים (הנפרדות השעות על להקפיד יש .3

 .הנקוב בזמן לבריכה להגיע אלא, הנשים שעת הסתיימה

 ).הקהילה הנהלת החלטת פי על (הנפרדות בשעות הוריהם עם לשחות יכולים) כולל(' ג כיתה עד ילדים .4

 .הפנימית הגדר לשטח מאכל דבר כל להכניס אין .5

 זה בעניין הקפדה חוסר בעקבות! לכך הזקוקים פעוטות עבור בריכה בחיתולי שימוש על להקפיד יש .6

 .  פעולה ושתפו הכללים על שמרו אנא. בפניו נסגרת שהבריכה, הציבור כלל נפגע

 נבקש .ומעלה) 'י כיתה סוף (תיכון בגיל יהיה המארח. מארחיהם בלווי רק להגיע יכולים אורחים .7

 .לבריכה להכניסם נוכל שלא האורחים מול נעימות מחוסר להימנע לנו עזרו! זה נושא על גם להקפיד

 :בבריכה אירועים .8

 . איתה ובתיאום אבישג דרך תתבצע בבריכה פרטיים אירועים הזמנת  .א

 . 22:45 השעה עד הבריכה שטח את לפנות יש  .ב

 :מההוצאות חלק למימון פרטיים אירועים עבור ייגבה סמלי מחיר  .ג

   ₪ 100 = ערב אירוע. ₪ 50 = יום אירוע: הקהילה תושבי של משפחתי אירוע .1

 ). חשמל עבור תוספת      (

  פרט (למשתתף ₪ 10: 'וכו מדרשות/מכינות/קבוצות/כיתות של אירוח/אירוע .2

 ).למשתתף ₪ 5: ת"דע ס"לבי       

  מנהל עם ובתיאום בנפרד יתומחרו – מסחריים פנימיים או חיצוניים אירועים .3

 .הבריכה וצוות הקהילה      

 בשעות, אוגוסט-יולי בחודשי, חיצוניים מנויים כניסת תתאפשר, שעברה משנה לנוהל בהמשך – מינויים .9

  . בלבד הנפרדות

 .גינזברג עדיאל או אדור לאבישג לפנות יש ולהתנהלותה לבריכה הקשור בכל .10

 

  ! ובטוחה מוצלחת עונה בברכת

  

  ואבישג עדיאל                  
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 2016 יוני לחודש הבריכה פתיחת שעות

  !)לשמור מומלץ(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ה, ג, א ימים הפתיחה שעות

 מעורב שחיינים 6:30-7:30

 נשים שחייניות 7:30-8:30

 נשים 14:00-15:00

 משפחות 15:00-17:30

 נשים 17:30-18:30

 גברים 18:30-19:30

 ד, ב ימיםהפתיחה שעות

 מעורב שחיינים 6:30-7:30

 נשים שחייניות 7:30-8:30

 נשים 14:00-15:00

 גברים 15:00 -16:00

 משפחות 16:00-18:00

 מעורב שחיינים 18:00-19:00

 חג ערבי / ו יוםהפתיחה שעות

 מעורב שחיינים 6:30-7:30

 נשים שחייניות 7:30-8:30

 נשים 13:00-14:30

 גברים 14:30-16:00

 משפחות 16:00-18:00
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 מתכון מנצח לפאי לימון

  

קמח מצה + א "לפסח אפשר להמיר את הקמח בקמח ת(חצי כוס קמח , חצי כוס סוכר,  ביצים3 :צרכים לבסיסמ

  )אותה כמות

 

מוספים בהדרגה סוכר כשהקצף חזק מוסיפים , מקציפים החלבונים לקצף יציב,  מפרידים ביצים:הכנה

יוצקים לתבנית פיירקס משומנת . החלמונים מערבבים בעדינות ומוסיפים את הקמח עד קבלת מרקם אחיד

  .ומקומחת ואופים בחום בינוני עד הזהבה

  

 כוס 1/2+ כוס סוכר 3/4,  ביצים3. ץ לימון טבעי והשאר מים כוס מי3/4מתוכם ,  כוסות נוזלים2: מצרכים למילוי

  .גרירת לימון). או מרגרינה(חמאה .  גר100,  כפות קורנפלור3, סוכר

  

מעמידים על האש בינתיים מוסיפים הקורנפלור ל ,  כוס סוכר3/4 כוס נוזלים עם 1/2 ו 1 שמים בסיר קטן :הכנה

כולת הסיר רותחת מוסיפים תוך בחישה את המים עם הקורנפלור כשת,  כוס המים שנותרו ומערבבים היטב1/2

מפרידים . מכבים האש ומוסיפים חמאה וגרירת לימון מערבבים עד שהחמאה נמסה. עד שמסמיך ומבעבע

מקציפים . כשהפודינג פושר שופכים על בסיס העוגה האפוי. מוסיפים החלמונים לפודינג תוך בחישה, הביצים

ל את חצי כוס הסוכר ובעדינות שמים את הקצף על הפודינג ומכניסים "ה ומוסיפים כנהחלבונים כנזכר למעל

  .לתנור בחום הכי נמוך למשך שעות עד שהקצף קשה לגמרי

  

 עברון שושנה - בהצלחה ובתיאבון 

 

 

 

 

 

  

 עברון לשושנה

 80ה הולדתך ליום טוב מזל

 סעד קהילת - ואושר בריאות להרבה שתזכי

)'ח, ט"נ רבא בראשית"....(עולם של אורו ירושלים"  

        – ומלחמות אמונה, ופוליטיקה היסטוריה של שנים רק לא היו, ושלמה דוד מלכות ימי מאז, ירושלים שנות 3000

 בנו שם שחיבר השירים שיר מגילת דרך, המלך דוד שם שחיבר תהלים ממזמורי. עברית יצירה של שנים 3000 גם אלא

 ברצף וכמעט מאז בה ופעלו שחיו ולמשוררים לפייטנים ועד, הראשון המקדש בית את הקודש בעיר בנה שאף, שלמה

. 21- ה למאה עד  

"היהודי השירים ארון"  

.הדורות לאורך בירושלים מוזיקלי מסע ,ירושלים יום לכבוד  

.ל“צה בגלי ותכניות מוזיקה, חדשות ומגיש עורך -  רובי בן עומר את נארח  

5.6 באייר ח"כ ראשון יום ירושלים יום  

ימין בחדא 20:45 בשעה  

תרבות .ו בשמחה בואו  
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 "ירושלים של לכבודה"

  .20:30 בשעה נגינה כלי בליווי הכנסת בבית חגיגית לתפילה שבת במוצאי יחד נתכנס ירושלים שחרור יום לקראת

  .להצטרף מוזמנים ש"מוצ של השדה מנייני כל

  והמקדש הקודש לעיר יוקדש) 18:00 (צ"אחה בשבת השיעור

  

 דת ועדת

  

  

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

  

  

הדואג לדורות מחנך , הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לימים זורע חיטים"
 )אק'יאנוש קורצ( ".אנשים

  .ז"מערכת החינוך החברתי מגייסת צוות הדרכה לתשע

 0528694561אפרת שלומי : לפרטים

 

  

  התרמה הפנינג

..."אוהב כשאתה לתת, הלב ואת הנשמה את לתת"  

.סעד ת"דע ספר בבית ו"התשע בסיוון' ב, 8/6/2016ב יתקיים ההתרמה יריד  

.אוכל ודוכני פעילות, יצירה דוכני 16:30-19:00  

חיים אופיר של הופעה 19:00  

).בשדרות" הדר "ספר בית (מיוחדים צרכים בעלי לילדים יתרמו התרומות   

!לראותכם מחכים  

ת"דע הביניים חטיבת ותלמידי תלמידים מועצת  

.המספר הרישום לשלם האפשרות תינתן ₪ 40 נפשות 4 מעל משפחתי כרטיס. ₪ 10 לאדם כניסה*  
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  לחנו של מנהל הקהילה משו

  

 "הדרך על סיפור"

  ,שעברה בשנה האתיופית העדה בני הפגנת בעקבות אשר, עקיבא בני של וחשוב מרגש מיזם של  שמו זהו

 שלה והקליטה העליה אתגרי , העדה של המרתק סיפורה את הציבור לידיעת להביא למטרה לעצמו שם

 שולמית אותנו זיכו, זו במסגרת. לה המיוחדים והמסורת התרבות עם יותר מעמיקה ולהיכרות, בארץ

 סיפר רב בחן אשר מנתיבות שכננו, מולה ן'דג עם ומרגש מרתק במפגש) סטודנטים זוג (למנצח ועדיאל

  .אופטימיות הרבה ועם בכוחותיו אמונה הרבה עם, המצמרר סיפורו את, נוער ובני חברים עשרות לכמה

  .ההזדמנות על לכם תודה

 טגניה) אלמנו (אמיר ל"ובח בירקאוי חגית נכנסו היום שבדיוק, לחברים סיפרתי הערב של בסופו

 טוב מזל. שלנו הנוער בחברת שנים שלוש כבר מדריכה, מנתיבות העדה בת, חגית. בסעד אצלנו להתגורר

 העדה בני קליטת של ראשונה סנונית זו תהיה אולי, יודע מי. בתוכנו רכה ונחיתה ואמיר לחגית

  .יגידו ימים. בקהילתנו

  

  בעמר ג"ל

 רובן, חבורות חבורות. לתיכון ועד הרך מהגיל, ונערנו ילדינו חגגו, גיל שכבות לפי ובמעגלים, עם ברוב

. הלילה תוך אל עמוק הזה היום את ציינו, המסורים  המדריכים בהובלת, עקיבא בני שבטי במסגרת

 עם יחד, טוב יום ודני סאסי אריאל של םבראשות, האחראי הכיבוי צוות. שכך וטוב מסורת זו מסורת

 כל,הכיבוי ניידת עם, בשטח בכוננות היו -   קסלר וסתו, לייכטר הראל, וידס אמיתי: הצעירים הכבאים

 השנה ימות כל התגייסותם על שלנו האש ללוחמי תודה. חריגים אירועים בחצרנו היו שלא ה"ב. הלילה

  . אש לפורענויות המועד, בעמר ג"ל בליל ובמיוחד

  

  הדאר תיבות

 מבקש אני, שכך כיוון. שלהן התחזוקה עלויות את ולהקטין הדאר תיבות על לשמור מאמץ עושים אנחנו

. המלאכה לבעלי ישירות ולא, גל לבאה רק ולפנות להקפיד  הדואר בתיבות נדרשים לתיקונים שבנוגע

 לדלתות וברחמנות בעדינות להתייחס, הדאר את לוקחים הם אם, לילדכם הדגישו, זו בהזדמנות

  .התיבות

  

  70 -ה שנת

 קיבלו, קימלמן ואתי פיש חמי, רפל חגית. שלנו לסעד 70 -ה לשנתה נכנסים אנחנו ובקרוב טובה בשעה

 והקשבה רעיונות העלאת של לערב הציבור יוזמן, הקרובים בשבועות. 70-ה צוות את להוביל עצמן על

 רוח: תחומים במספר תוכניות לגבש היא המחשבה. הזו החגיגית בשנה לפעילות הנוגע בכל הלב לרחשי

 של שנה זו שתהיה מנת שעל ספק אין.  סביבתית פנים ומתיחת וחברתית קהילתית עשייה, ותרבות

 נאחל. בהמשך שיוקמו המשנה בצוותי חלק ולקחת להתנדב, להתגייס כולנו נצטרך , משמעותית עשייה

  .הברוכה בעשייתו כולנו את לרומם ויצליח שישכיל המוביל לצוות

  

  הקהילה הנהלת של משולחנה

 וההשתתפויות שבעה נוהל לעדכון פרט צוות הצעת את הקהילה הנהלת אישרה, האחרונה בישיבתה

 שהגיעו פניות מספר בעקבות, ההתנהלות דרכי לשיפור מתייחס הנוהל. השבעה שבמהלך הכספיות

. הסכומים עודכנו לא שנים שמספר לאחר, כיום לעלויות בהתאמה הכסף סכומי את עדכן וכן לצוות

  .הצורך בעת למשפחה ימסר אשר מסודר נייר ניסוח על שוקדת שלוין רותי
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 ...האהובים רעים תשמח שמח

 החתונה. ומוצלחת טובה בשעה להינשא כוונתם על הודיעו כהן יפעת ל"ובח גינזברג אלחנן -

 דרכו את יתחיל הזוג  .ברחובות סיטי בגן, ) 28.06 (בסיון ב"כ  שלישי ביום,  ה"בע תתקיים

 המאושרת לאם, הצעיר לזוג טוב מזל. )אתרוג אחוזת/שפירא מרכז (עציון אור בקהילת

 . המשפחה ולכל וליפא גאולה ולסבא לסבתא ,רחלינקה

  

 תתקיים החתונה. ומוצלחת טובה בשעה להינשא כוונתם על הודיעו פרנק הדר ל"ובח וייס עידו -

 הקודש בעיר דרכו את יתחיל הזוג   .חולדה בקיבוץ, ) 13.07 (בתמוז' ז   רביעי ביום,  ה"בע

 .המשפחה ולכל ואבי דרורית אושריםהמ להורים, הצעיר לזוג טוב מזל. ירושלים

  
 החתונה. ומוצלחת טובה בשעה להינשא כוונתם על הודיעו סיטון אביהו ל"ובח פיש גיל -

 מזל. בחיפה דרכו את יתחיל הזוג  .קדם בארץ, ) 04.09 (באלול' א  ראשון ביום,  ה"בע תתקיים

 ולכל ושלוימיק כרמלה ולסבא לסבתא, ומושיק חמי המאושרים להורים, הצעיר לזוג טוב

 . המשפחה

  
 תתקיים החתונה. ומוצלחת טובה בשעה להינשא כוונתם על הודיעו כהן יערה ל"ובח אורן שגיא -

 הקודש בעיר דרכו את יתחיל הזוג  .שמש בבית, ) 19.07 (בתמוז ג"י  שלישי ביום,  ה"בע

  . המשפחה ולכל דודה לסבא, ובני תרצה המאושרים להורים, הצעיר לזוג טוב מזל. ירושלים

                                    

  ,   השמחות בקהילתנושירבו

   שלוםשבת

                                                    נחום


