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   האזינופרשת                                  

  
  ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ַהר ְנבֹו ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ  :ֶאל מֶֹׁשה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ֵלאמֹר' ַדֵּבר הַויְ 

  ּוֻמת ָּבָהר  מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ְיֵרחֹו ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲאֻחָּזה

  נ-חמ, דברים לב .ָּמהֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹלה ָׁש 

  

  'ֵאיֶנִּני עֵֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן' אלא כיוון שאמר משה ? ואינו אלא הר נבו?רים שמובָ וכי הר העֲ 

  ,בירדן אינך עובר. בעיניך עובר אתה,  בגופך אינך עובר, אמר לו המקום)כב, דברים ד( 

  . 'ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים',  בהר עובר אתה

  .שראה משה בעיניו מה שלא הלך יהושע ברגליו

  

  ?האם מראה הארץ המתיק את העונש או העצים אותו

   . פנחס ה,על פי ספרי

  )הר תעשה לתיבהוצ ":מתוך ספרו של רונן אחיטוב(

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

   יצחק שלומי :שיעור פרשת השבוע  .הלכה אקטואלית: לאחר ערבית  

  

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת האזינו
 05:54←05:57 טלית/זמן תפילין  17:51 הדלקת נרות

 *06:10 'שחרית א 18:00 14:00מנחה            
 06:45 )כ"בביה(' שחרית ב 06:45 'שחרית א
 08:20 )ס"בביה(' שחרית ג 08:30  'שחרית ב
 09:36←09:37 ש"סוף זמן ק 17:00 13:30   מנחה     

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 14:15 )עקיבא-בני(מנחה 
 17:55 מנחה וערבית 16:45 "מדור לדור"לימוד 
 18:10←18:03 שקיעה 17:20 הרב ארי-שיעור

 20:10 ערבית 18:45 צאת השבת

  

  . דקות10בשבועיים הקרובים התפילה מתאחרת ב *

                    גית קאופמןח: אחות תורנית
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 "...האזינו השמים ואדברה"

  

  . הטו אוזן, תנו תשומת לב=  האזינו 

  .ימים בהם מקבל האוויר איכות נוגה ומהורהרת. של ציפייה ושל עצב, ימים אלה של השנה הם ימים של קשב

  . שירה שהיא רגע לפני הסוף–שירת הפרידה של משה  .היא בעיקרה פרשה של שירה" האזינו"פרשת 

 העתיד אליו לא ואל, להביט על הארץ המובטחת,  צעדרצעד אח, להעפיל על הר נבו. מנגדמוד על משה נגזר לע

  )ב"ג נ"דברים ל..." (כי מנגד תראה את הארץ: "יגיע

  

  "מנגד"

  :האוזן קשבת. קשוב הלב"

  ?היבוא ? הבא 

  בכל ציפייה

  ".יש עצב נבו

  )רחל(

  

 לעיתים עלינו . ועם מגבלותיו–תמודד עם סופיותו לה, לקיים חשבון נפש, משמעו קריאה לאדם לעצור' מנגד'

זה המנגד שמסייע לנו להשלים עם . עם החלומות שלא יתגשמו, להשלים עם הציפיות שלא נספיק לממש

  . וגבולות כוחנו ויכולתנו, המגבלות שלנו

*  

 וכשהיא  שלההיא מכירה בגבולות היכולת, )ז"ט,א"בראשית כ.." (ותשב לה מנגד: "הגר אף היא יושבת מנגד

  ". לוהים את עיניה ותרא באר מים-פקח איו ":אושהייבשיא 

 לראות היכולת, זהו נס פקיחת העיניים. או הורדת מים מן השמים, אינו יצירת באר מים, הנס שקורה להגר

  . את מה שאנחנו מחפשים,וחוסר האונים בתוך הייאוש) לשמוע ולהקשיב(

, למצוא מעיינות של תעצומות נפש, לפתוח את הלב, להקשיב, להאזין,  קורא לנו לפקוח עיניים"מנגד"

  .להתמודד עם מצבים שנראים בלתי אפשריים

  .להתעלות, להתעקשות, קורא לנו לפעולה" מנגד"

*  

  .להכיר במגבלות הכוח, המלמד אותנו מתי לוותר,  האחד של משה:הם" מנגד"שני 

  .ולא לוותר גם כאשר הדברים נראים חסרי סיכוי, לפעול, להתמודד,  לנו לפקוח עינייםהקורא, הגר" ומנגד"

*  

 'מנגד'והן את ,  משה'מנגד'הן את , שתהיה בנו התבונה לקבל, נאחל לעצמנו לקראת השנה הבאה עלינו לטובה

  .הגר

 צנועים –קר יובע, אמיצים יותר, שנהייה קשובים יותר. ולא לסגת, לשאוף, להתעקש, שנדע להשלים ולדעת

  .יותר

  

  ! טובה–שנה                                                                                                                 

                       

 רט בעמוס 
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 – תשובה שבת על

 לכל בפרשה משה של בעידודו התחלנו". ואמץ חזק": בביטוי התמקדנו, וילך פרשת על עברון שרה של בשיעורה

 תבוא אתה כי ואמץ חזק: "...ליהושע משה של בעידודו והמשכנו.." מפניהם תראו אל ואמצו חזקו: "..ישראל בני

 תנחיל אתה כי ואמץ חזק: "במילים יהושע את ה"הקב מעודד שם יהושע ספר לתחילת קפצנו..". הזה העם את

, מכן לאחר! ודם בשר מצטט עולם בורא... ממש של תקדים. משה של דבריו את בפועל ומצטט.." הזה העם את

 חזק רק.. עמך יהיה אלוקיך' ה: "..יהושע את בעצמו הפעם מחזק, דברים בספר לכן קודם חיזוק צריך שהיה העם

 וגילינו) ז"כ תהלים( "'ה אל וקוה לבך ויאמץ חזק: "..תשרי-אלול לחודשי הפופולרי במזמור סיימנו". ואמץ

.                   ניפול שלא כך, לעת מעת עלינו לנחות העתידים למשברים כראוי להיערך עלינו, זמן לאורך חזק להיות שבכדי

 על הציווי. 'הבעיות אחרי'ש ובתקופה' הבעיות לפני'ש בתקופה דווקא, בתקווה להיאחז היא הטבעית נטייתנו

  !  ולהתאמץ אמיץ להיות. להישבר ולא כוחות לגייס צריך, אז דווקא. עצמן הקשות לתקופות מתייחס, הלב חוזק

  
 המרכזי הרעיון את להבין במטרה, הכיפורים ביום הגדול הכהן עבודת סדר את ניתחנו ארי הרב של בשיעורו

 העוסקים על כפרה - השניה, הקודש עם המפגש עצם - הראשונה: מטרות בשלוש הבחנו. מאחוריה העומד

 לכאורה מנוגד המטרות סדר אולם, ומובן ברור נשמע הרעיון. ישראל כלל על כפרה - והשלישית, הקודש בעבודת

 השכינה את לפגוש מכן לאחר ורק וכפרה סליחה לבקש הגדול הכהן על, ראשית, ההגיון פי על. ההגיוני לסדר

 ישראל שבין ביחסים אולם, תמותה בני שבין ליחסים מתאים' הגיוני'ה הסדר, חברים ובכן! קדושה מתוך

 לעולם, לאחר ונישאה אשתו את אדם גרש אם, לאשה איש שבין ביחסים. לגמרי אחרים חוקים נהוגים ה"והקב

 ולעבוד לחזור תמיד יכול, אחרים אלוהים ועבד שהלך ישראל עם. הגולל נסתם ובכך יחד לחיות שניהם יוכלו לא

  . פתוחה תמיד נשארת התשובה ודלת היות' ה את

! ה"לקב ישראל שבין הקשר הוא כך. ניתוק בהם ייתכן שלא כך כדי עד חזקים שהם קשרים ישנם –?? מדוע

 הוא לקודש המחודש החיבור. מחדש אליה החזרה עצם היא, הישר מדרך הסטייה לאחר ביותר החשובה הפעולה

 מכן לאחר רק, לקודש מתחבר כל קודם הגדול הכהן. ההפך ולא והכפרה הסליחה את בהמשך שיוליד והוא העיקר

  .כפרה מבקש הוא

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

 ולכל לגבאים, דת לוועדת, לחזנים כוח יישר. המסורת כמיטב, ולעילא לעילא התקיימה הכיפורים יום תפילת

  . להצלחה שתרמו הציבור בצרכי העוסקים

 שהתקיים ,"צעיר – ספרדי "מניין: ומרענן ְמַגֵוון, גדול חידוש השנה נולד המסורתית התפילה של לצידה

  ".בראשית "שבת לקראת שייצא הבא בעלון ה"אי נדווח עוד עליו. במועדונית

  

 קימלמן יורם

 הזמנה לערב סיכום שנה
  

  )יורם טהרלב(... תן לנו עוד מידך הרחבה, אם נעורינו באים בימים ,פתח לנו שער של אהבה.. 

  
  : שייערך בנתכנס יחד לערב סיכום שנה ,ז"ועם פתיחת שערי תשע ו"רגע אחרי נעילת דלתות תשע

  
  . בחדר האוכל הימני20:45בשעה , מ סוכות"חוה'   ב19.10.16, ז בתשרי"י, יום רביעי

  

 תרבות.  ו- בואו בשמחה 
  

 ומעלה ס"בי לגילאי מתאים הערב*
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 הרב ארי סט :מאת/ ז" תשע–קובץ הלכות סוכה ונטילת לולב 

                                       ..." להם כבראלא להזכירם את הידוע , החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו"

  )'מסילת ישרים' לל"הקדמת הרמח(

  :סוכההבניית 

- ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת, ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם. ַּבֻּסּכֹת, ֵיְׁשבּו, ְּבִיְׂשָרֵאל, ָהֶאְזָרח- ָּכל;ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים" .1

כא -טו(נצטווינו לשבת בסוכה שבעה ימים ). מג- מב, ויקרא כג" (ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ח " אוע"שו(ה את בני ישראל במהלך שנות הנדודים במדבר "ושיב הקבזכר לענני הכבוד בהם ה) בתשרי

סימן (מצוה לנהגו להתחיל את בניית הסוכה כבר במוצאי יום הכיפורים כדי לצאת ממצוה ). א, סימן תרכה

 ).ה, תרכד

 ).סימן תרכו(את הסוכה יש לבנות תחת כיפת השמים ולא תחת אילן או תחת גג  .2

בגובה עשרה ) מ" ס56 * 56 ( רוחב על שבעה טפחים אורך שבעה טפחים- שירה הגודל המינימלי של סוכה כ .3

  ).א, סימן תרלג) ( מטרים10-כ( עשרים אמה - גובה מקסימלי ). א, סימן תרלד) (מ" ס80(טפחים 

ולא (ה מן הצומח על הארץ שֵיעש. א: שלושה תנאים הם לסכך כשר. בשמה על שם הסכךהסוכה נקראת  .4

ולא בכלי עץ ( אינו מקבל טומאה .ג). ולא בענפי אילן( תלוש ולא מחובר לקרקע .ב ).או מתכת עור, מפלסטיק

ועדות אין לסכך במחצלות שמי.  נהגו לסכך בענפי דקל או מחצלות שמיועדות לסיכוך).או פירות וירקות

 .לישיבה

כדי שלא יצא מן ) ענפי אקליפטוס כגון(וכן לא בעלים שנושרים , אסרו חכמים לסכך בעשבים שריחם רע .5

ראוי שלא למקם את הסוכה ליד פחי האשפה , מסיבה זו). יד, סימן תרכט(הסוכה בגלל הריח או הנשורת 

 ).ק ד"משנה ברורה ס, סימן תרל(בגלל הריח 

פוסל את הסוכה אם יש בו שלושה , )אויר(שטח שאינו מסוכך . ה בסכך כשריש לסכך את כל שטח הסוכ .6

 ).ב, סימן תרלב(בין באמצע הסוכה בין מצידה  )מ" ס24(טפחים 

ניתן להוריד רעפים במרפסת , לכן).  מטר1.92( רק אם יש בו ארבע אמות מצידהסכך פסול פוסל את הסוכה  .7

 נשארים במקומם בתנאי שהמרחק בין הסכך הכשר לדופןולסכך על גביהם למרות שהרעפים הצמודים 

והסכך הפסול נחשב ,  רואים את הדופן כאילו מתעקמת- ' דופן עקומה'דין זה נקרא .  מטר1.92-מלדופן קטן 

 ).א, סימן תרלב(אין לישון או לאכול מתחת לסכך הפסול למרות שאינו פוסל את הסוכה . כחלק מהדופן

 ). א, סימן תרלב) (מ" ס32(ל אותה אם יש בו ארבעה טפחים  פוסבאמצע הסוכהסכך פסול  .8

נהגו שלא להעמיס על הסכך כדי שֵיראו הכוכבים דרך חורי . סוכה כשרה היא סוכה שצילתה מרובה מחמתה .9

 ). א, סימן תרלא( כשר - אבל גם סכך מעובה שלא ניתן לראות דרכו את הכוכבים , הסכך

 -סוכה שדפנותיה נבנו לאחר הנחת הסכך .  יש לוודא שיש לסוכה שלוש דפנות כשרות הנחת הסכךלפני .10

 .פסולה

גם את .  לכן יש להניח את הסכך על גבי קרשים שכשרים לסכך.שפסול לסיכוךאין להניח את הסכך על דבר  .11

הסכך יציב גם ללא אם ). כגון חוטי פשתן(חיבור הסכך לסוכה ראוי לכתחילה לעשות מחוטים מן הצומח 

. מפלסטיקקשירה והקשירה נעשית על מנת שהסכך יעמוד ברוח סערה ניתן לקשור את הסכך גם באזיקונים 

 ).ק ז"ב ס"ח ובמ, סימן תרכט( אינו פוסל את הסוכה – סכך שנשען או עומד על דבר שפסול לסכך –בדיעבד 

 ).א, סימן תרל(בר שריחו רע כל חומרי הגלם כשרים לשמש כדפנות ובתנאי שלא יבנה דופן מד .12

כדאי לבנות את הדפנות , לכן). י, סימן תרל(הדפנות חייבות לעמוד ברוח מצויה ולא להתנדנד ברוח  .13

כדאי להוסיף , אם משתמשים בסדינים שזזים מעט ברוח). לוחות עץ, קירות הבית(מחומרים יציבים 

 כ הם מגיעים לגובה "ובסה, מ" ס23היותר שלושה קרשים לאורך הדופן כאשר בין קרש לקרש מפרידים לכל 
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 מהקרש מ" ס23ומעליו קרש נוסף במרחק של , מ מהקרקע" ס23הקרש הנמוך במרחק (מ " ס80של  .14

 ).הראשון

 עד תגענהאין חובה שדפנות הסוכה ). מ" ס80(גובה מינימלי של דפנות הסוכה הוא עשרה טפחים , כאמור .15

אפשר להשאיר את חלקה העליון של , לכן). ט, סימן תרל( הסכך  מולאבל הן צריכות להיות מכוונות, לסכך

 .הדופן חשוף כדי לאפשר משב רוח

המרחק ). ט, סימן תרל(אלא הן חייבות להיות סמוכות לקרקע , ת להיות תלויות באוירהדפנות אינן יכולו .16

  ).מ" ס23(המקסימלי של הדופן מהקרקע הוא פחות משלושה טפחים 

אין לאכול מהפירות שניתלו , לכן. הסכך והקישוטים מוקצים למצוותם כל שבעת ימי החג, דפנות הסוכה .17

  ).ב, סימן תרלח(וכה לקישוט עד לאחר שמחת תורה בס
 :ישיבה בסוכה

 בין ביום , בסוכה כל שבעת הימיםיםודרישנים  ,שותים ,יםאוכל? ישיבה בסוכההמצות מקיימים את כיצד  .18

כל שבעת הימים עושה אדם את ביתו עראי ואת ו. מות השנהי דר בביתו בשאר שאדםבין בלילה כדרך ו

 - אבל סירים וכלי בישול ,  בסוכה- וכלי שתיה ,  בסוכה-הכלים הנאים והמצעים הנאים ? כיצד. סוכתו קבע

 ).א, סימן תרלט(מחוץ לסוכה 

בשאר ימי החג אין חיוב לאכול בסוכה אלא . ו בתשרי בסוכה היא חיוב מן התורה"אכילת כזית פת בליל ט .19

 ). ג, סימן תרלט(כן אוכל אכילת קבע אם 

מי שלא יצא מהסוכה בין אכילה . 'ו ליישב בסוכה"אקב '-בכל פעם שנכנסים לסוכה כדי לאכול יש לברך  .20

 . יברך-גם מי שנכנס לסוכה כדי לישון בה ). ח, סימן תרלט( לאכילה לא יברך על אכילתו השניה

 .'לישב בסוכה' אוכלים בסוכה אין לברך על אכילה זו ואם, אכילת ארעי של פירות ומים פטורה מן הסוכה .21

ק "ב ס"מ, סימן תרלט(גם אם לא אוכלים לחם ' לישב בסוכה'כשאוכלים ארוחה מלאה בסוכה יש לברך  .22

 .'מזונות'רק על אכילת כזית פת או קביעת סעודה על ' לישב בסוכה'הספרדים נהגו לברך ). מח

ובמקומות רבים בני הזוג , ות סוכה היא לדור בה כאילו זה ביתויש שנהגו שלא לישון בסוכה מכיוון שמצו .23

 ).ב, סימן תרלט(אינם יכולים לישון יחד בסוכה 

ואם רוצות יכולות לקיימה ואף לברך על , נשים פטורות ממצוות סוכה מכיוון שזו מצוות עשה שהזמן גרמא .24

 . שהן פטורות ממנהל מצווהענהגו שלא לברך שנשים ספרדיות יש ). א, סימן תרמ(ישיבתה 

 ).ב, סימן תרמ(שש חייבים במצוות סוכה מדרבנן כמו גדולים כדי לחנכם במצוות -ילדים מגיל חמש .25

סימן ( פטור מן הסוכה - והשהייה בסוכה מקשה עליו, אלא רק חש בראשו, אפילו שאין בו סכנה, חולה .26

 ).ג, תרמ

הולכי "ע " יש שפטרו על סמך דברי השו.נחלקו הפוסקים אם מטיילים חייבים בסוכה בימי חול המועד .27

 " פטורים בלילה וחייבים ביום-הולכי דרכים בלילה .  פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה- דרכים ביום 

ויש שחייבו והסבירו שהפטור של הולכי דרכים הוא רק כשהולך לצורך פרנסה ומסחר אבל . )ח, סימן תרמ(

כדאי . כיום ניתן למצוא סוכות במקומות רבים בארץ). צג, ג"ח ח"ואגרות משה א(לא לצורך טיול ותענוג 

 אם אין סוכה בנמצא ניתן לאכול .מאוד לתכנן את הטיול מראש ולעצור לאכילה במקומות שיש בהם סוכה

 .ללא סוכה
 :נטילת לולב

ם ָלֶכם ַּבּיֹום ּוְלַקְחֶּת  '–ט ראשון של חג הסוכות היא מצוה מן התורה כמו שנאמר "מינים ביוה תנטילת ארבע .28

' לֵֹהיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמים- אֱ ' ִלְפֵני ה, ּוְׂשַמְחֶּתם; ָנַחל-ְוַעְרֵבי, ָעבֹת- ַוֲעַנף ֵעץ, ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים, ָהִראׁשֹון

 .בשאר ימי החג נטילת ארבע מינים היא חיוב מדרבנן). מ, ויקרא כג(
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שלושה ענפי הדס ושני עלי , אתרוג אחד,  לולב אחד–המצוה מתקיימת בנטילה יחד של ארבעת המינים  .29

 ).א, תרנא' סי(' לי ואנוהו- זה א'מצוה לאגוד את המינים יחד משום . ערבה

 ).א"ברמ' א, תרנא' סי(ראוי להקפיד שההדסים יהיו גבוהים יותר מהערבות  .30

 ).ק יד"ס" תרנא א ובמב' סי(שלושת האבות גד נהגו לעטר את הלולב בשלוש טבעות כנ .31

מכיוון שהזריחה בימי . )א, תרנב' סי (מהזריחה עד השקיעה, כל היום כשר לנטילת לולב –זמן נטילת לולב  .32

כדי לקיים , ראוי לכל ממי שאינו ממהר לעבודה להתפלל במנין השני, )בערך (6:48חג הסוכות השנה היא ב 

 .מצות לולב כהלכתה

 להתפלל במנין הראשון וליטול לולב גם לפני לכתחילהאלו הממהרים לעבודתם או יוצאים לדרך יכולים  .33

 )א, תרנב' סי(הזריחה 

בגלל זמן הנחת טלית ותפילין , 10:6 שעהתפילת שחרית בנתחיל את ד בתשרי "י, החל מיום ראשון .34

עם , עד שבת פרשת בראשית, חגבשעה זו יתחיל המנין הראשון בימי חול המועד וכן לאחר ה. שמתאחר

 .חזרתו של שעון החורף

 . ביום הראשון יש לברך גם ברכת שהחיינו לפני הנטילה. 'ו על נטילת לולב"אקב '–לפני הנטילה יש לברך  .35

לכן אין להחזיק את ארבעת המינים כדרך גדילתם לפני הברכה .  יש לברך לפני עשייתןןעל כל המצוות כול .36

יש להחזיק את שלושת המינים ? כיצד נוטלים. מצוות הנטילה לפני הברכה את מיםשהרי בכך מקיי

. איטר יחזיק את שלושת המינים ביד שמאל ואת האתרוג בימין(האגודים ביד ימין ואת האתרוג בשמאל 

רק לאחר הברכה יש . כשהפיטם כלפי מטה)  נוטל איטר ארבעת המינים כמו כל אדם–ולמנהג הספרדים 

 ).ה, תרנא' סי(מעלה ומטה , כשהפיטם כלפי מעלה ולנענע לארבע רוחות השמיםלהפוך את האתרוג 

מעלה ,  למי שהארבע רוחות שלו-מוליך ומביא : אמר רבי יוחנן '–בטעם הניענועים נאמרו שני נימוקים  .37

במערבא מתנו ). כהמשך לימי הדין, על כל רוחות השמים' המלכת ה(= למי שהשמים והארץ שלו -ומוריד 

מעלה ,  כדי לעצור רוחות רעות-מוליך ומביא : אמר רבי חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא, הכי

 ).ב"בבלי סוכה לז ע(' )תפילה לחורף מבורך(= כדי לעצור טללים רעים -ומוריד 

יש ). למטה, למעלה, שמאלה, אחורה, ימינה, קדימה( מתחילים לנענע קדימה ופונים ימינה –סדר הנענועים  .38

מנענעים שלוש פעמים לכל ). מערב, למטה, למעלה, מזרח, צפון,  דרום–י חכמת הסוד "עפ לנענע הגים הנו

 ).ט, תרנא' סי( ומכסכסים את עלי הלולב בכל פעם )הולכה והבאה (רוח

שמונה מנהג אשכנז לנענע . את ארבעת המינים יש לאחוז במשך זמן אמירת ההלל וגם לנענע בעת אמירתו .39

 –ארבע פעמים כשעונים לאמירת החזן (' כי טוב כי לעולם חסדו' הודו לה'כל פעם שאומרים ב:  בהללפעמים

' אנא ה'פעמיים נוספות באמירת , )''יאמרו נא יראי ה', 'יאמרו נא בית אהרון', 'יאמר נא ישראל'', 'הודו לה'

 שש פעמיםציבור מנענע שליח ה, אמנם. '...כי טוב' הודו לה '–ופעמיים נוספות בסיום ההלל ', הושיעה נא

 - ' יאמר נא ישראל'אבל באמירת .  לא ינענע–'' יאמרו נא יראי ה', 'יאמרו נא בית אהרון'באמירת (בלבד 

 מנהג )ב"ח ובמ, תרנא' סי(למרות שהוא אינו מנענע , שליח הציבור ימתין לציבור בעת הניענועים). ינענע

פעם ', הושיעה נא' אנא ה'פעמיים ב,  הראשון–'  כי טוב'הודו לה'(הספרדים לנענע בהלל ארבע פעמים בלבד 

 ).שבסוף ההלל' כי טוב' הודו לה'נוספת ב

, אין לנענע לאף רוח' בשם ה. נהגו לנענע בכל מילה לרוח אחרת' כי טוב כי לעולם חסדו' הודו לה'בפסוק  .40

נהגו לנענע בכל מילה ' אהושיעה נ' אנא ה'בפסוק ). ק מח"צ ס"ובשעה, ק לז"ב ס"מ(שהרי כל העולם מקומו 

 .אין לנענע' בשם ה. לשני כיוונים

מנהג נשות אשכנז ליטול לולב ולברך על . נשים פטורות מנטילת לולב מכיוון שזו מצוות עשה שהזמן גרמא .41

 .נטילתו כאמור לעיל

 ).א, תרנז' סי (לחנכו למצוות מדרבנן כדייודע לנענע חייב בנטילת לולב שעוד לא הגיע לגיל מצוות וקטן  .42
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 ל"על מושקו רום ז

   מקומי המחולק בין משואות יצחק לגדרהשבועון–" מידעתי"מתוך 

  
   .לגדו.  ומצאתי אדםיצאתי לחפש מצפור

ומי כמוני חובבת ', קרוב לבית'ממש עכשיו וממש על מצפור חדש שנחנך למייל שלי עדכון  לפני כשבועייםקיבלתי 

  . לכיווןדהרתיהתנעתי את הרכב ו, תגליות

מבינה מבין השורות שמדובר באדם שהוא , "הוקם על שמו של מושקו רום " אני קוראת על הסלע- "ר רוםמצפו"

 אייך קוראים - לא מצליחה להשתחרר מהתהייה המתבקשת ך א,ה ביאהסקרנות גו. עוד בחייו אגדה -ללא ספק

  .  חי-חולה ככל שיהיה , בנוכחותו, למצפור על שמו של אדם

מוקפת  ךא מטר מעל פני הים 72רק אומנם המתנשאת , הוא גבעה קטנה, בקעת שפירהמצפור הממוקם בשדות 

אלו . וירוק של כרמי הזית, צהוב של תבואת הבר, ת באופקיראנסגול של שקיעה ה, ירוק -  צהוב-ווני סגולבג

  .מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק

את יישובי ממזרח ניתן לראות , הדרךשל מורי המפורסם  כמשפטם ,"יום של ראות טובה"לצופים למרחקים ב

  .  אשקלון ואשדוד העריםהאורות המנצנצים שלומערבה מכאן את , אופקקו המבצבצים ב גוש עציון

  .ם התיכוןלי מכאן ועד  הנושקיםיותר מהכל ניתן לנשום את המרחבים הפרוסים

  

 ,שיפורסביב יה הכוח המניע העבד במועצה שנים רבות ו ,רכז השטחים הפתוחים של מועצת שפיר, רוםמושקו 

זרחיה היישובים בשדות הפתוחים בין אשפה  צדה עינו את תל םלפני מספר שני .זוריהא ופיתוח הטבע טיפוח

   .את פנינת החמד שהיא עתידה להיות לזהות בה החלוהוא  לשפיר

טרה אחת עיניו מנגד לכש, מלוא המרץבעל כך לשקוד לרתום למהפך את כל הסובב אותו ורום החל מאותה העת 

  .ה ומצפור מרהיבגבעה יפיפיי להנערמתפסולת הגל את הפוך  ל-ברורה

  

המחלה התקדמה מהר מהצפוי . רום כחולה בסרטן הלבלבאובחן , כשהוא בשיא תפארתו ,לפני מספר חודשים

הפעלים באין כך נותר לו איש רב . "לרפואה אין יותר מה להציע "כי , כדבריהםהחלו להבין מושקו ובני משפחתו ו

   .מושיע

את די י באופן מי לדחוף,ל'אשר אברג, עם בוא הידיעה וההכרה כי ימיו של מושקו ספורים החל ראש המועצה

  . המקוםשיקום  את את התקציב הנדרש על מנת להשליםוהחל לגייס להקמת המצפור  התוכנית של רום

  

ו על מושק ל תודה להוקיר,בי האיזור כולו בשם תוש,עבורו של ראש המועצה הזדמנות  הייתההשלמת המצפור

   .יוזמותיו הברוכותלהביע הערכה על עליו הרבים ופ

כאילו נעמדו דום ונאלמו , לחם בהןי מלהחדלהבירוקרטיות שלא  ועמל על אישורןשכבר שנים מושקו , התוכניות

תצפית ' -ללא שיברו  החלום, התגשם החלוםמהר מהצפוי ו - פרידה המרחפת באווירהלנוכח גדולתו של האיש ו

   .'בקעת שפיר

כשלמרגלותיו נפרסת , מושקו. מושקו ובני משפחתו, במעמדם של אישי ציבור, חודשנערכה לפני כ, חנוכת המצפור

זהו ", ית המרגשתושהודות לכולם על המחווה האנ את לוח המצפור הקרוי על שמו ול התכבד לחשוף,בקעת שפיר

  .סיכם רום" יום מאושר

  

פינת החמד הזו תמשוך אליה מטיילים וחובבי טבע שמשוכנעים אנו "חזר ואמר כי , ראש המועצה, ל' אברגאשר

  "יקט החשוב הזה ייצא מן הכוח אל הפועלויעריכו את מי שפעל על מנת שהפרושיוקירו אף הם , מכל רחבי הארץ
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גם , האהבה שלו לטבע, זון שלואחד הדברים הכי חשובים לאבא זה לוודא שהח "כיתו עדי אמרה במעמד זה ב

. למרות הכאבים, אבא מאוד התרגש .יישאר כאן לדורי דורות, ם באזורברמת המשפחה אבל גם ברמת התושבי

  ".מבחינתו הוא מרגיש שהוא מותיר חותם

  

  .  קבוץ סעדתושב שפיר ויליד, האב לארבעה וסב לחמיש, )63(מושקו רום 

ט את " הוביל כסמחבמלחמת שלום הגליל .בתום הקרבות והשתחרר יפ בגולנ"כמפ "לחם במלחמת יוהכמושקו 

  .והוא נושא כיום דרגות של סגן אלוף גדוד הר ציון של החטיבה הירושלמית

, ראשון בחקלאותתואר  -תארים רבים  , בעין צורים'מרכז הרצוג'חלק בצוות המרצים של בעבר למושקו שלקח 

נהג בחיוך לומר על עצמו כי הוא  הוא. הבספרות עברית מדרש ואגדנוסף  ותואר שני שני בביולוגיה וגנטיקהתואר 

  . תחומים היסטוריים וגיאוגרפיים של מדינת ישראלעיקר ב ב" חורי ידעחובב פענוח תעלומות ו"

 המצפור על שמו מבטא את .הביולוגית היה זה חקר החקלאות ר חקלאי וגם כשעסק במחק מושקובעברו היה

 פינות בלחפשאבל תמיד עסק  ,כל מיני תפקידים במועצהמועצה באבא כיהן ב" , הארץאהבתו הרבה לאדמת 

מצא את היופי ואת פנינת החן בכל מקום בטבע הוא .  לטובת הציבורליצור מקומות נעימים ויפים בטבעוחמד 

  ."מאז ומתמיד, אבא שלי היה חוזה והוזה",  מספרת ביתו עדי."שלו

לאחר שתחלפו על פני הפרדסים .  בסיומו של הכביש החוצה את המושב שפירנמצא, 3כביש לבאים מ, המצפור

   . עד אשר תגיעו הלום, פנו ימינה בשביל העפר, שוב זרחיה מטר לפני הכניסה ליי600שבצידי הדרך ובערך כ

  

אני מקבלת שיחת טלפון , בכמה מטרים מדובר מהכביש ועד הגישה למצפור, בעודי מחשבת לכם עם הצג שברכב

   – כאיבהמ

  , הוא הלך

  .בשדות

   .הי זכרו ברוךי

  )8/10/2016 ליה ארוסיכתבתה של מיט(

 

  

 עצה חשובה למפרקי גגות הפרגולה לקראת סוכות

  -מעל לתקרת הפרגולה על מנת לבנות סוכה " רוף-פל"מומלץ מאד לכל מי שמתכנן לפרק גג 

  .די למנוע נזילת מי הגשמים בכ-להחליף את האטמים של הברגים המחברים את תקרת הפלסטיק 

  .המעוניינים באטמים חדשים מתבקשים לשים פתק ולציין את כמות האטמים הדרושה

  נייד ' מס+ ולהוסיף פרטים מלאים ) 324" (בניין"של . ד.  את הפתק יש לשים בת

  .18/10, ז בתשרי"ט, מ סוכות"עד ליום הראשון של חוה -

  ..אתכם בכל מזג אוויר

 ה גינזברג 'משהל
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 חביבה לי גינה - סעד קהילתית גינה

  :סעד) חוסן (גינת על

  
  בגינתנו ניפגש אנו אף בקרוב שממש מקווה ואני, השנה ראש לפני עוד מהגידולים ניכר חלק זרעו כבר החקלאים

 העמוסים החגים לאחר נדחה' לקרקע עלייה 'ה את .הראשון הגשם בוא לפני ולשתול לזרוע ונספיק הקהילתית

  .סוכות לאחר כשבוע ונקיים

  
  :המפגשים מועדי על והודעות מהשטח עדכונים

  
  .העזרה על ש"לגד רבה תודה. האדמה את והפך ניקה, הגינה לשטח עלה ש"הגד של טרקטור-

. ופריטים ציוד של ארוכה רשימה וכן, ממוחשבת השקייה מערכת לנו תרמה נטפים שחברת לבשר שמחה אני-

 לבוא צורך שאין אמרו התרומה את לאסוף לבוא אפשר מתי וכששאלתי, נדיבותם על מאוד להם תישהודי כמובן

  .לנטפים הכבוד כל ..הלב מכל היא שתרומתם ניכר, !שלהם במשאית אלינו עד זה את יביאו הם כי

 איתן לנו שהעביר ימים שלושה של קורס אחרי: חוסן מרכז הוא להפתיע מפסיק ולא פעולה שמשתף גוף עוד -

 הוא שלו שהנושא החודש נוסף קורס עבורנו נפתח חוסן מרכז של התקציב במסגרת', חוסן גינות' :בנושא שקד

 לכל מיועד הקורס . בטבע הקיימים במשאבים שימוש המעודדת טבעי לגידול שיטה ,ר'הפרמאקאלצ בשיטת גידול

 נתרם הקורס. לקהילה ובהדרכה בגינון הידע את להעמיק במטרה סמוכים שוביםימי הקהילתיות הגינות נציגי

  .חוסן מרכז י"ע

.  בארץ שונים במקומות קורסים ומעביר קהילתיות גינות מקים ,לשיטה מומחה ן'קוצ אלכס הקורס מרצה -

 מזורז קורס לקהילתנו להעביר כדי לנובמבר 10-11 בתאריכים לסעד אלכס יגיע, הקורס את להנחייתו בנוסף

 ותזכורת הודעה( מוזמנים כולם - שאלותיכם על ויענה בשטח מעשית ידריך למחרת ויום ,לחבר במועדון עיוני

 מנהלת הלפרין לליאורה להודות המקום וזה חוסן מרכז ידי על הוא אף ממומן זה פינוק). המועד לפני ישלחו

  .בעוטף ישוב בכל קהילתית גינה בהקמת רבה חשיבות ורואה בנושא רבות שפועלת חוסן מרכז

  
 לגינה נגיע שבו שבוע בכל קבוע יום .צ"אחה ראשון יום יהיה ,בגינה השבועית לפעילות קבעישי היום הנראה כפי

 חשיבות נהיש אך ,החופשי בזמנו בה ולעבוד לבקר יכול אחד וכל פתוחה שהגינה כמובן .משותפת ופעילות לעבודה

   .הקבוע ליום רבה

  .כלליות ולערוגות משפחתיות לערוגות שתוכנן השטח את לחלק נשתדל הראשון במפגש כבר

 רשםיולה לאיילת או אלי להתקשר מוזמנות ,ערוגה בהתמדה לתחזק יכולות שהן וחושבות המעוניינות משפחות

  .משפחתית ערוגה לעצמן לשריין כדי האפשר ככל מוקדם

 מאוחר שיצטרף ולמי משפחתית ערוגה תהיה רשםילה שיקדימו אלהל ולכן, מוגבל שהוקצה שהשטח לציין חשוב

 על לעבוד משפחות לשתי גם ניתן ,הקולקטיביות בערוגות יעבוד משפחתית בערוגה מעוניין יהיה לא או יותר

  ...שלנו בגן לעשות מה הרבה הרבה עוד יהיה ,הירק ערוגות לעניין ומעבר ,אחת ערוגה

  

  

  

  

  !לשמחה ומועדים שמח חג ,להשתתפותכם נשמח

 קהילתית גינה וצוות אריאל מיכל

  .לנובמבר 11 ה בבוקר שישי ביום ה"בע יתקיים ,בגינה ן'קוצ אלכס עם מפגש

 .תזכורת שלחית- צ"אחה 16:00בלנובמבר13-הראשוןביוםראשונהקהילתית פעילות
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 ".מצפור מושקו רום:"יול בחול המועד סוכותהמלצה לט

  משואות יצחק/ישראל זיסק: מאת

  

הובא למנוחת עולמים בבית העלמין ל ו"לעולמו ידידי היקר מושקו רום זהלך , ט באלול"בתאריך י, לאחרונה

  .יהי זכרו ברוך .האזורי במשואות יצחק

  

  ".מצפור מושקו רום" ד סוכות בבסעד לבקר בחול המוע  ברצוני להציע לציבור החברים והחברות 

 , של מאות מחבריו  נחנך במעמד מרגש, כאשר הוא היה כבר במצב סופני, עשרה ימים לפני פטירתו של מושקו

   ".מצפור מושקו רום"ידידיו ומשפחתו והוסב שמו של אתר מצפור שפיר ל

  

   :ן היימן מבאר טוביהכך נכתב על השלט אשר הוצב על סלע אותו עיצב הפסל גרשו

הגבעה  .2012ג "המצפור הוקם על ידי המועצה האזורית שפיר בשנת תשע .מצפור מושקו רום בבקעת שפיר"

אסם תבואה ,  בקעת שפיר-מסביבה .מעניקה מבט מרהיב לכל עבר ,הגבוהה אך במעט משדות בקע שפיר, הקטנה

מכאן גם מרחיקים  .מתבואה עד כרם זית, של גידוליםובו מגדלים מגוון רחב  המשתרע על פני שלושים אלף דונם

ומערבה מכאן נפתחים המרחבים עד אשדוד ואשקלון  במזרח נראים יישובי גוש עציון אשר בהר חברון :לראות

   .הנושקות לים התיכון

המועצה האזורית יזמה תכנית  .שכוסתה בערמות של פסולת ,במשך שנים רבות לא השגיח איש בגבעה הנמוכה

רכז השטחים הפתוחים במועצה , היה זה מושקו רום .טרתה להפוך את המקום לחלון ראווה מרהיב ביופיושמ

חשף את עברן של , בעין בוחנת ובלב רגיש .בהיכרות מעמיקה עם השטח, ששינה את התמונה ,האזורית שפיר

 .לצעוד בשבילים שסלל לנונלמד  .כך עשה במקום הזה בחן ובנחישות .וגילה לעינינו את יופיין פינות עזובות

  .' שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעיםגם, כשהנשמה מאירה'

  ".רום) מושקו(משה .יל'ראש המועצה אשר אברג :במעמד .11.9.2016. ו"נחנך בחודש אלול תשע

  

  ".מצפור מושקו רום"כולם מוזמנים לבקר ב. האתר ממוקם ליד המושבים שפיר וזרחיה

 

  

 "האזינו"פרשת תפילת נשים בשבת 

  )שבת שבין יום כיפור לסוכות(

  

  :'האזינו'כמסורת השנים גם השנה תתקיים תפילת נשים במועדונית ונקרא יחדיו את שירת 

  

  הפטרה ומוסף, קריאת תורה

  ! בדיוק09:15בשעה 

  )לאחר התפילה יתקיים שיעור קצר מפי אושר ברנע דומיניץ(

  !           כולכן מוזמנות             

 !!!גמר חתימה טובה
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  4-ה סעד מרוץ

:                                                                          4-ה סעד למרוץ ניפגש כולנו, ...האימונים לאחר

  .המרוץ תבחולצו לבושים ,לחבר מועדון מול הדשא על 16:00 בשעה 26.10ד בתשרי "כ רביעי ביום

 לאורך לעמוד ,'ביחד'ה מאווירת ליהנותו להגיע מוזמניםבריצה או ההליכה  להשתתף מתכוונים שלא אנשים גם

  .המשתתפים את ולעודד המסלולים

  .נבחר המרוץה מקצה לפי סימון סרט וקבלת רישום  - 16:00-16:30

  .מתיחותו חימום –16:30-16:45

  : הבא לפי הסדר17:05הזנקת מקצים החל משעה 

  מ ריצה" ק7.2

  מ הליכה" ק4

  .מ ריצה"ק4

  )מסלול משפחתי(מ הליכה " ק2.5

  מ ריצה" ק2.5

  מקצה קלנועיות

 חלוקת ,המועדון מול הדשא על התכנסותבסוף כל המקצים  .המרווחים בין מקצה למקצה יארכו כמספר דקות

  .  רוץמהמ בתמונות צפייה ,ברכהדברי , מדליות

  .)המסלול לאורך מים עמדות,המקצים לפי שילוט עם מסומנות יהיו הדרכים(: מסלולים

  המנחת קצה עד ריצה ,שדות שער לכיוון ימינה לפנות – כניסה שער: המועדון ליד דשא זינוק נקודת - מ"ק  7.2

  לנקודת ולחזור כניסה לשער שמאלה פניה העפר דרך בקצה ,עפר בדרך ימינה ושוב הירידה קצה עד ימינה פניה

   .כחול :דרך סימון.   ההתחלה

        
, האירי הגשר עד שרי שדות שער לכיוון ימינה לפנות – כניסה שער: המועדון ליד דשא זינוק נקודת  -  מ"ק  4

  .צהוב :דרך סימון. ההתחלה לנקודת חזרה – כניסה  לשער וחזרה האירי הגשר אחרי שמיד הכיכר את מקיפים

  
  חזרה שדות שערב ,שדות שער לכיוון ימינה לפנות –כניסה שער: המועדון ליד דשא זינוק נקודת - מ"ק2.5

  .אדום :דרך סימון .ההתחלה לנקודת

  

 .                   חזרה לנקודת ההתחלה– שדות שער –שער כניסה  :המועדון ליד דשא זינוק נקודת - קלנועיות מקצה

   .לבן :סימון דרך

  
 בתכנון בחשבון זאת לקחת יש, כניסה שער עד שדות משער ארוכה ליהבע מסתיימים המסלולים כל – לב שימו

  ). לסיום כוח לשמור (הליכה /הריצה

  !וזוכים, הולכים, רצים כולנו

 תרבות .ו ,בכיף בואו              

  

 .האירוע בסיום ערבית תפילת – הדשא עלבמהלך האירוע   :מנחה תפילת
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 בביטחון מהנעשה

  :החדש השער

 לומדים שאנו שינויים מספר עדיין ישנם זה עם אך, החדש השער של הלידה חבלי סוף לקראת אנחנו טובה בשעה 

 מקדמים אנו, מהקיבוץ יםהיוצא הרכבים לכיוון מת שטח יש השמירה בביתן היושב לשומר :מאלדוג .ומתקנים

 להיאזר מתבקשים הנהגים, בינתיים. הבעיה פתרון על שיקלו םייעודיי ומסך מצלמה התקנת באמצעות פתרון

 לב לשים אלא במהירות לנסוע לא פתוח המחסום ואם, אתכם שיראה לשומר לסמן, סגור המחסום אם, בסבלנות

  .אתכם ראה שהשומר

  :שמירה נהלי רענון

 אפשרתמ כך). למעלה (פתוח כשהוא המחסום את להשאיר לא לב לשים מתבקשים הנכם, בביתן השמירה בזמן

  .ביקורת ללא לקיבוץ כנסלהי המעוניין לכל

 במיוחד. בהתאם ולפעול, בו הרשומים הנהלים את לקרוא נא) לנהג מימין (אדום קלסר יש, ברכב שמירה בזמן

  .בשמירה דגש לשים צורך יש שבהם זוריםאי בילג

  :לשמירה התייצבות

 צריך שאני היא המשמעות). בעיקר שיכחה מסיבות (לשמירה איחורים/היעדרות של התופעה גדלה לאחרונה

                  . שלו משמרתל מעבר לשמור ממשיך בשער השומרו, )החבר ח"ע (בתשלום אחר שומר אתרל בכדי זמן בזבזל

 בזמן שמירה שאקבע כך אותי לעדכן נא מילואים/ל"בחו אתם אם. שלכם השמירה על אחריות קחו ,מבקש אני

  .מיותרה נעימותה חוסר את בדבר געיםלנו חסכו אנא. מתאים

   :הישן השער

 נולעצמ הרשינו בסיסה שעל ההנחיה את לרענן חשוב זה עם אך הישן השער עם בהתנהלות רבות התקדמנו

  .הישן השער את לפתוח להמשיך

 אינכם אם במיוחד, נוסף רכב אף אתכם נכנס שלא לוודא נא, הישן השער דרך ברכב הנכנסים חברים •

.  הישן לשער עברה לקיבוץ שהכניסה) ובנחישות (באדיבות לנהג להסביר יש, הרכב יושבי את מכירים

 .אותו ונבדוק שנאתר בכדי) בלילה (לשומר/לי להודיע יש, מוכר שאינו נוסף רכב תכםא ונכנס ידהבמ

 יוכלו פרטים רכבים שרק כך השער מיפתח את צמצמנו, הישן מהשער משאיות של כניסה למנוע מנת על •

 .בטיחותית מבחינה והן ביטחונית מבחינה הן חשוב זה שינוי. שם לעבור

  :ומשמעויותיו הבטחוני המצב

 עם. כך משךישי ונקווה ,)מערב מכיוון האיום מבחינת (שקט נובאזור הביטחוני שהמצב רב זמן ,לב ששמתם כפי

 ארוכי תהליכים לקדם אפשרות לנו נותן זה מבחינתנו .השמרים על שוקטים לא הצדדים ששני סוד זה אין, זאת

  . וההתרעה ההגנה אמצעי ושכלול, לשומרים נשק הרשאות, הכוננות כיתת מיסוד :כגון טווח
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 אמור שהיה גדול י"צח לתרגיל נערכה, באזור החזקות מהכיתות הנחשבת הקיבוץ של הכוננות כיתת :אפרט

 הודעה. הקרוב החודש בסוף שוב יתקיים והוא נדחה התרגיל בטחוני אירוע עקב אך, חודשיים לפני להתקיים

  .למועד קרוב תצא מסודרת

 נמצאים שבתוכה יחידה זו (ר"בהגמ למילואים משובצים יהיו הכוננות כיתת חבריש בכך רבים יתרונות יש

 יחידת לעבור מעוניינים/ ממילואים בפטור שהם חברים יש אם לכן) ליישוב מגוייסים שבחירום ולוחמים חיילים

  .קשר איתי צרוישי אשמח, הכוננות לכיתת להתגייס ורוצים, מילואים

 דפים ערימת בדואר קיבלו הרלוונטים האנשים, לשומרים הנשק הרשאת של התהליך את מחדש להניע מנסים אנו

 להחזיר סוף סוף שנוכל בכדי בעניין פעולה לשיתוף אשמח, וםולחת פרטים כמה למלא צריכים הם אותם

  .השמירה במהלך להם שהיה הנשק את לשומרים

  :התרעה

 הגיעו העורף פיקוד אנשי חלש נשמע הכריזה קול בהם בקיבוץ זוריםא מספר נתגלו ןהאחרו לאומי עורף בתרגיל

  .לעבוד אמור הכל) תהיה שלא (הבאה ובפעם התקלות את לתקן

 כל הודעה מקבלות שהן או ,הןב מהבהבת התקלה שנורית בקיבוץ רבות דיווחיות שיש הבעיה ידועה לכך בנוסף

 יתהדיווח את להניח מומלך לכן, באזורינו חלשה מעט הדיווחיות של שהקליטה היא לכך הסיבה. 06:00 ב בוקר

 לא העורף פיקוד להיום נכון הדיווחיות תיקוני לגבי). המשדרים מקום (נתיבות/עם-ניר לכיוון שפונה חלון על

 אני, לכן). כנדרש תעבוד שהיא בטוח לא, תתוקן אם גם (לעשות ניתן מה בוחנים ואנחנו תיקונם את מתקצב

 רקע על שחורה אנטנה כמו תינרא" (אדום צבע "האפליקציה את פון-לסמארט להוריד החברים לכל ממליץ

  )אלי לפות יכול סיוע שצריך מי (ייחודי צליל ולבחור, סעד את רק להגדיר, )אדום

  :אש כיבוי

 ממוקם היכן ולראות יכנסלה חבר לכל מומלץ .שבקיבוץ המטפים פריסת את המציינת מפה" קהילנט "ב פורסמה

  .אותי עדכנו נא למציאות המפורסם בין פער על לכם וידוע במידה .לביתו הקרוב המטף

  -עזרה או שאלה לכל זמין

 סאסי מאיר אריאל 

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

 סיכום - 2 יד ספרים

  .חדשים ספרים לרכישת וקדשה והפדיון בכלבו נמכרו שתרמתם הקריאה ספרי  120: הספרים תורמי לידיעת

  .ידיים החליפו  ספרים 200-כ: כ"ובסה, בשמחה הם אף נלקחו, למכירה יועדו שלא  ספרים  80 – כ

  !למבצע השותפים לכל תודה

  רכטי
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   .נו כבר למצוות בניית הסוכהיופנ. מאחורינוימי הסליחות ויום הכיפורים . שנה טובה וגמר חתימה טובה, חברים

ְּתבּוַאת -ַאְך ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבָאְסְּפֶכם ֶאת" ףהאסי את עונת מציין חג חקלאי ההואחג הסוכות 

   .בשנה  הרגליםתשלוש מד ואח,ט"ל, ג"כ, ויקרא ..." ִׁשְבַעת ָיִמים'ה-ַחג-ָהָאֶרץ ָּתחֹּגּו ֶאת

  

  . לפתחיה ויסברגר" השרביט"והעביר את , בימים אלו סיים דני ברט לנהל את תאגיד הגזר – תאגיד גזר

  . מצאתי לנכון לשתף אתכם במכתבו לצוות עם סיומה של תקופה

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

  :כותב דני

נדמה לי שהשיר הזה של  . לבטא את ההרגשה שלי בסופה של תקופה ארוכה ומאד לא קלהיוכלשתי משהו שחיפ

  .)ואולי גם אליכם(, י ולדבר אליבי נגועלאה נאור מצליח ל

  

  פרידה לאין קץ

 

  סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר

  ?רע יותר ?טוב יותר

  .משהו אחר, לא יודע מה יותר

  יל איזה שביל מתח,כשהדרך נגמרת

   אז הבוקר מתחיל,כשהלילה נגמר

  עוד שעה מגיעה, כשנגמרת שעה
  מתחילה השגיאה,רק בסוף הידיעה

 סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר
 יש תמיד יום מחר לכל יום שעובר
 כל חלום משומש מחליפים באחר

 עוד שנה מתחילה, כשנגמרת שנה
 כל תשובה מתחילה רק בסוף שאלה

 תמיד התחלה של משהו אחרכי סוף זה 
 כשהסרט נגמר החיים מתחילים

 הצלילים מתחילים כשאין כבר מלים

 .  אז נתחיל צליל אחר,םכשנגמור את הצלילי
  אז נתחיל לדבר,כשנגמור את השיר

 סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר

  רע יותר? טוב יותר

  .משהו אחר ,לא יודע מה יותר

  

  :תביניהן שתי הרגשות חזקובלב שלי מתכתשות " על המגרש"

  .קצת לביתיגם  ואוכל לעשות )הזמני( כמה ציפיתי כבר ליום הזה שבו אשתחרר מתפקידי - האחת

  . תחסרו לי, כולכם– גזר זורם לי בוורידים ואתם - דם בצבע כתום , אוהב את העבודה,  אני אוהב אתכם- השנייה

  .דרכיכון להמשך  את האזימוט הנשייתן ליהשיר הזה יהיה אולי המצפן 

  .אתגעגע אליכם ובוודאי גם אבקר אתכם מדי פעם

  
  . להרים המשא הזה הקרוי גזר סעד לגבהים חדשים ולפסגות רחוקות, כולכם יחד,אני בטוח שתצליחו

  .ברכת הצלחה שלי תלווה את פתחיה ואתכם לאורך כל הדרך

  2016סוף ספטמבר , ז"ראש השנה תשע, דני ברט                                        
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של מפעל חדש שנמצא , בתקופה סוערת מאד, את הניהול הזמני של תאגיד הגזר,  דני קיבל על עצמו- ואומר אני אוסיף 

על מנת לעמוד גם אם לא , ומחייבת למצוא פתרונות שונים ומשונים, עונת גזר חדשה שכבר מתחילה, עוד בשלהי הקמה

  .תקופה של אתגרים לא פשוטים בתחום ההון האנושיוגם ב, בתוכנית השיווק, באופן מלא

   

עשה לילות כימים על הוא ו, ולא את טובתו האישית, דגל כשהוא רואה את טובת הנושא הלאדני נענה לכך כמי שנקרא 

נדמה . כמעט כפי שהוא נמצא במפעל החדש,  הוא מבקר את סורוקה,תוך כדי שגם באופן פרטי, מנת לקדם את הדברים

, מי ייתן והמאמץ שהושקע יישא פרי. ותודה מעומק הלב,  חוב גדולוובוודאי אני באופן אישי חבים ל, לי כי אנחנו כולנו

   .וגם מנוחה לא תזיק כלל, ושבאופן אישי דני ימצא עניין ועיסוק חדשים

  

כאחת השנים הפחות טובות בענף ) או שמא נרצה לשכוח אותה( בגזר תיזכר 2016שנת .  עצמהוכמה מילים על עונת הגזר

נו י במעש-תלוי היה בנו , חלק מן הסיבות והגורמים לתוצאות הלא מחמיאות. ואנו נסיים אותה בהפסד כספי לא מבוטל

נוכל , בסופו של דבר .בשליטתנובחלק האחר הושפעו התוצאות מגורמים חיצוניים שאינם . ובהחלטותינו במהלך השנה

 נשלח,  וכמובן.הצלחות ותסכולים, אתגרים ואכזבות,  אורות וצללים–היה בה שילוב חריף מדי של ניגודים להגיד כי 

  .שבה בוודאי נדע לשפר ולהשתפר בכל מה שתלוי בנו) אנו זה מכבר בעיצומה(מבט אופטימי קדימה לעונה הבאה 

  

ל התוצרת הכמות והאיכות ש. לקוחותינו מעבר לים הסתיימו בהצלחה רבה זה מכבר משלוחי הבצלים ל– סעד אסף

אנו לקראת סיום הכנת החממות לגידול .  על פי נתוני התוכנית השנתית ואפילו טוב יותרעומדות בציפיות ומתנהגות

ת היכולות במטרה להגדיל א,  דונם שהקמנו השנה20חדשה של החממה כמובן בכולל , של העונה הבאההבצלים 

על אף , חשוב לציין כי אנו מצליחים לעמוד בביצועים איכותיים אלו. והתפוקות שלנו לעמוד בדרישות לקוחותינו

   .הקשיים הנגרמים לחווה שלנו בתאילנד עקב הבצורת המתמשכת שם

  

ונה לבצלי הכו, "כדור פורח"משלוחים ראשונים של . אנו מנסים לצאת לשוק עם מוצר ייחודי, כפי שראיתם בחג

  .לחדשות טובות בהמשךנקווה ונצפה . עטופים בחומר צבעוני/האמריליס הטבולים

הביקוש לקנות ממשיך . מסתמן כי נעמוד בציפיות שהצבנו בתכנית העבודה, וזרעי המכלואההודיות  הקנות בתחוםגם 

  .ואנו נערכים בהתאם להגדלת ההיצע, לצמוח ולגדול באופן קבוע ורציף מדי שנה בשנה

  

על מנת שנוכל לעמוד בלוחות ) אצל מוסדות מדינת ישראל שלנו( אנו משקיעים ועבודה אין סופית ממש, מאמצים רבים

, 2017ברבעון ראשון , נראה כרגע כי נוכל להתחיל בבניית המתקן. הזמנים שהצבנו לעצמנו בהקמת פרויקט הפטריות

 ה"איתחל בפטריות עסקית /הפעילות החקלאיתוה כי שכולנו תקו, מכאן. לאחר שנקבל את כול ההיתרים הנדרשים

  .2017באמצע שנת 

  

 שעיקרו הקמת סוכה בשטח החקלאי  גלגול של מנהג חקלאי גם הוא,חג הסוכות הנחוג כיום כי  הסובריםנם חוקרים יש

   . וגנבים למיניהםםוזאת על מנת להגן על התבואה הבשלה מפני מזיקי, ערב האסיף וישיבה בה לזמן קצר

ִצּיֹון ְּכֻסָּכה ְבָכֶרם ִּכְמלּוָנה -ְונֹוְתָרה ַבת" ישעיהור ת ניתן למצוא בספ חקלאיההדים לכך שסוכה שימשה גם לעבוד

  .'ח' א,  ישעיהו"ְבִמְקָׁשה ְּכִעיר ְנצּוָרה

  

  

 , שמח לכולנוסוכות בברכת חג 

 חלופ
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  משולחנו של מנהל הקהילה 
  

  בין יום כיפור להושענא רבה

סליחה ומחילה ממי שחלילה נפגע מדברים שאמרתי או מעשים ,  לבקש מעומק הלבאני מבקש בפתח דברי

ולכן אני , מבלי שאתה מודע לכך, מטבעה של עשייה ציבורית שפעמים הפרטים שבתוך הכלל נפגעים. שעשיתי

  .מבקש מעל דפי העלון סליחה ומחילה

  

    בין אחדות למיוחדות-תפילות החגים 

התקיים לראשונה מניין , ביום כיפור. ד יש לתפילה בבית הכנסת שלנו ולהשתתפות הציבור כולו בשירהכח מיוח

יודעי דבר אומרים . זה עוד סימן לצמיחה ולגיוון שבקהילתנו המתפתחת, וכנראה, מסודר בנוסח עדות המזרח

תפילות הימים הנוראים שהן שכל השנה מתפללים יחד וב, אני מכיר קיבוצים ויישובים רבים. שהיה מוצלח מאד

נשכיל לשמור על היחד , שברוב ימות השנה, תקוותי ותפילתי. מתפצלים לנוסחים השונים, תפילות מיוחדות

  . בית הכנסת–הקהילתי ולהיפגש כולנו במרכז הרוחני והקהילתי שלנו 

  

  לקראת ראש השנה

כדאי "ש לכל אחד מאיתנו, יהווה תזכירה "חולק לבתי כל חברי הקהילה ובע" סעד אסף"השי לחג מבית חממות 

לליאור לנדאו על , לאיציק על הסבלות, תודה לשחר ומירב על התאומים. "ללמוד מן הפרחים לא לקמץ בחיוכים

  .יאיר גולדנברג וילדי החטיבה שחילקו את השי לבתים, יוסי גרינפלד, עיצוב הברכה ולמוריה לנדאו

  

  ועוד לפני ראש השנה

 לחבר 70- הרעיון של צוות ה.  היתה חוויה קהילתית חשובה70 - לחברי הקבוצה בסימן שנת הנדמה לי שהאזכרה 

הלוואי ונשכיל לשמר את המסורת הזו . היה חזק ומרגש, את הדורות הצעירים אל מורשת היישוב דרך אנשיה

העוסקים יישר כח לכל . לאירוע קהילתי חשוב ובעל ערך מוסף, ובכך להפוך את האזכרה השנתית לחברינו

  .במלאכה

  

  ם בבית העלמין עסקינןאו

 שהוצגה כפי, העלמין בית של הפיתוח תכנית ביצוע להמשך מכובד סכום אושר הקהילה של ההשקעות תבתכני

 נוכל החגים אחרי שמיד מקווה ואני התוכניות לקידום במרץ פועל מצומצם צוות. שנים מספר לפני לציבור

  .הציבור לנוחות שרותים מבנה ובניית הצפונית בחלקה שבילים הסדרת של  לביצוע להיכנס

  

  הנוי בענף המשבר

 שנמצא, סנדרוסי איציק של מסורה ניהול עבודת למרות. כולנו את ופוגש נוגע, האוכל לחדר בדומה, הנוי ענף

. הענף את עזבו שונות מסיבות אשר, עובדים של במשבר ימים חודש כבר נמצאים אנחנו, שנים חמש כבר אתנו

. מענה לחפש נצטרך, זה מוצלח לסידור וגם שישי בימי לחברים העבודות את ביצע אשר, אופיר הוא מהם אחד

 הילה. הציבור מצד וסובלנות להבנה מצפה ואני העבודה כל את להקיף יכול לא, 50%ב מוקטן שצוות לציין מיותר

 יש הקהילה מאנשי למישהו אם. חדשים עובדים לגיוס מאמץ כל עושים, מטה והחתום איציק, א"מש מנהלת

  .להילה או לאיציק לפנות מוזמן, ת/לעובד מקורי רעיון
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  סביבתי פיתוח

 מהלכים שני קידם, האחרונות בישיבותיו" חדש אופק "שצוות לפרסם לי חשוב, ובצדק חברים של לשאלתם

  .החדש לשער למעבר הנוגעים

 . השונים הפעילות לאתרי ועד מהשער ואחיד מסודר שילוט  .א

 אשר העוקף בכביש החניות של מספרי שילוט כולל, החדש השילוט יוצב לחגים הסמוכים בשבועות ה"אי

 .חרום רכבי חלילה או אורחים בהכוונת יסייע

 . לסעד החדשה הכניסה של וגינון פיתוח לתכנית ראשוני אישור  .ב

 החדשה הכניסה לפיתוח וגדולה יפה תכנית מקדמים אנו, שלה כספי ובסיוע, האזורית המועצה ביוזמת

  .הניתן ככל ונשתף לציבור אותם נפרסם, הדברים יבשילו כאשר. לסעד

  

  קהילנט

 למצות שנשכיל עד זמן יארך, שינוי כל כמו". קהילנט"ה של החדש בעידן הראשונים הצעדים את צועדים כולנו

 ביותר הטובה שהדרך ספק לכל מעל ברור. הלידה חבלי את חווים אנו ובינתיים, הזה הכלי של יכולותיו את

) הניתן ככל (בלעדי תקשורת ככלי" קהילנט"ב לשימוש כולו הציבור מצד הפעולה שיתוף הינה, הכלי למיצוי

 שיחלוף שככל מקווה אני. אותו שמלווה ולאיילת הקהילנט הטמעת על שעמל שלומי ליאיר כח יישר. בקהילה

  .ושכלולה הקהילתית התקשורת לשיפור זה במכשיר ברכה נמצא, הזמן

  

 ...האהובים רעים תשמח שמח

 ביום,  ה"בע תתקיים החתונה. ומוצלחת טובה בשעה להינשא כוונתם על הודיעו לבבי יוסי ל"ובח לנדאו ליאור

  . המשפחה ולכל, ויחזקאל רחלי המאושרים להורים, הצעיר לזוג טוב מזל .בסעד כאן, )30.11 (בחשוון ט"כ רביעי

  
 ...חולו על המועד להגביר

 כיאה קטנה אש על הקהילה מנהל משרד יפעל, ) חג איסרו למחרת (בתשרי ד"כ רביעי יום ועד הסוכות חג מערב

 עניינים ושאר מיילים עם לחכות מוזמנים. חולו על המועד את להגביר הקהילתי האתגר ובמסגרת החג לימי

 ".החגים אחרי"ל דחופים שאינם

   שלוםשבת

   שמח לנו ולכל בית ישראלוחג

                                                     נחום

  

 
 לטל ולאוריה גאלדור

 מזל טוב להולדת הבן

  קהילת סעד-שתזכו להרבה שמחה ונחת 

 )'ד-'טל מדריכה בבית כולל ג(

 מזל טוב להולדת הנינה, ליהודית אפשטיין ולכל המשפחה

 נכדה לאילנה וליעקב אפשטיין בת לפזית ולצבי אפשטיין

 !שתזכו לאושר ולנחת




