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   " וילך "   רשת פ שבת  
 מאיר: - סיון רהב   / מתי אלמד לצרוב נכון?  

באחד מלילות הסליחות, בכותל המערבי, שאלתי את עצמי מתי יקומו בבוקר כל עשרות אלפי בני הנוער  
פעמית  -הם כנראה יאחרו לבית הספר, אבל בחוויה החד  שסביבי. כבר אחרי אחת בלילה, והם שרים פיוטים.

 הזו, הם לומדים שיעור חשוב שייצרב בהם כל החיים. 
אנחנו הרי לומדים לא רק בשיעורים ובהרצאות. אנחנו מפנימים, חווים וקולטים אנשים, אירועים ומצבים  

מתארת את המצווה להתקהל  בכל מהלך חיינו. פרשת השבוע, פרשת וילך, עוסקת בדיוק בנקודה הזו. היא 
בירושלים, כל העם ביחד, במוצאי שנת השמיטה, ולהקשיב לקריאה בתורה. כולם צריכים להגיע, בכל הגילאים, 

  -ָיְדעּו  אפילו תינוקות, גם אם הם לא לגמרי מבינים את התוכן. למה? כדי לצרוב חוויה. "ּוְבֵניֶהם ֲאֶשר ֹלא 
'". איך אפשר ללמד יראה? מתברר שהאווירה יוצרת בנו משהו, הרושם הגדול נחרט דת ִיְשְמעּו ְוָלְמדּו ְלִיְרָאה אֶ 

 בלב, העוצמה של המעמד משפיעה עלינו לדורות. 
חגי תשרי הם הזמן המושלם לחינוך דרך חוויות. מהסליחות והפיוטים דרך בניית הסוכה, מהסעודה המפסקת  

ד למנהגים של כל משפחה. גם ילדי המסכים והגדג'טים ועד לניגוני הימים האלה, מהמאכלים המיוחדים וע
מתלהבים בסוף, עם ניצוץ בעיניים, משופר אמיתי ומלולב אמיתי. זה הזמן לשאול את עצמנו אילו חוויות  

 לכל החיים. -ושיעורים אנחנו צורבים כעת 

 נר זיכרון 

 

 נ"ה ' תשרי תש ט  - ז"ל נחשון בן יהושוע
 

 תשנ"א תשרי  י"ב -ז"ל    תמי זלוטניק
 

 

     
 
 

 שהשמחה במעונם 
 טוב  - מזל 

 

  לג'ודי פולסטר ולכל המשפחה להולדת הנכד, בן לקשת ואריאל.
 
 

 
 
 

 #   2580וג מקוצר  חי   - מטלפון ביתי נייח    )מתוך הקיבוץ(   - שר"פ    מוקד 
 בנייד מכל מקום בארץ ובחו"ל.   073-2341234או לטל' 

 
 
 

   שבת    זמני                
  

  17:54  הדלקת נרות 
 

 18:14 מנחה וקבלת שבת   

 

 18:59   השבת צאת 
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 פינת ההלכה
 "גהלכות יום הכיפורים תשפ

חמש פעמים נאמר בתורה שיש לענות את הנפש ביום הכיפורים. מכאן למדו חכמים שביום זה ישנם חמישה  

  סוגי עינויים והם: אכילה, שתייה, רחיצה, סיכה, נעילת נעלי עור ותשמיש המיטה. החמור שבהם הוא איסור

   .ע"פ מצבו האישי נכון לרגעי השאלה אכילה ושתייה. כולם חייבים בהתחלת הצום ומכאן ואילך, כל אחד נמדד 

ההבדל  אסור לו לאכול או לשתות אפילו כלשהו.  - לחייוחולה שסובל ייסורים, כל זמן שלא נשקפת סכנה גם 

אמנם  .  החולים חייבים, הואיל ואיסורו מהתורההכיפורים גם  בין יום הכיפורים לשאר הצומות, שבצום יום  

, ויקפיד  שאין בגלולות הללו טעם טוב, ובתנאי  לרפואתולבלוע גלולות  מחמת מחלתו    לחולה שמצטערמותר  

   .בלא מיםלבלוע אותן 

יחד עם זאת מי שחש   ולהתפלל בציבור! עדיף לצום את צום כיפור ביחידות, מאשר לאכול קצת  נשוב ונדגיש:

אלו מיד  מאוד ברע, עד כדי כך שהוא מסופק אם נכנס לסכנת חיים, ואינו נמצא סמוך לרופא או לרב על מנת לש

לנהוג, אין להשתהות בבירור הדין   אלא יאכל מיד!. כאמור, עדיף לצום את צום כיפור ביחידות    -כיצד עליו 

 ולהתפלל בציבור.    מאשר לאכול קצת

חולה שהצום עלול, חלילה וחס, לגרום למותו, מצווה שישתה ויאכל כפי צורכו, מפני שפיקוח נפש דוחה את  

  – מצוות שבתורה. והנמצא בספק סכנה ומחמיר על עצמו שלא לשתות ולאכול  מצוות התענית כמו את שאר ה

ואין הכוונה רק לסכנה כזו שבעטיה אחוז ניכר מהחולים   .חוטא, מפני שעבר על מצוות התורה לשמור את נפשו

אלא   או   שהצום כל שישנו סיכוימתים,  החולה,  של  למותו  יחליש את יכולתו להתמודד עם מחלתו יגרום 

גם חולה במצב סופני הנוטה למות, אם הצום עלול לקרב את מותו,  המסוכנת, מצווה שישתה ויאכל כפי צורכו. 

אמנם    .מצווה שישתה ויאכל כפי צורכו, מפני שגם למען הצלת חיי שעה מותר לשתות ולאכול ביום הכיפורים

כן אם נחשוש בכל מחלה רגילה לסכנת נפשות, הרי שביטלנו את ההלכה  מאידך אין להפריז בחששות רחוקים, ש

אלא כך הוא הכלל: כל סכנה שאנשים רגילים לטפל בה בדחיפות    .שקבעה שחולה חייב לצום ביום הכיפורים

תוך השקעת זמן ומשאבים, כמו החשת החולה לבית חולים, נחשבת כסכנת נפשות, וכדי למונעה מצווה לחלל  

ולאכול ביום הכיפורים. אבל סכנה שאין מזדרזים לטפל בה תוך השקעת זמן ומשאבים, אינה  שבת ולשתות  

 .נחשבת כסכנת נפשות

כי ההצעה לשתות ל'שיעורים' היא מעין דרך ביניים, שמתאימה רווחת בקרב רבים, הסבורים   טעות נפוצה

רה מהתורה, ואסור למי שהצום אולם באמת גם שתייה כלשהי אסו לחולים שהצום אינו עלול לסכן את חייהם.

אלא עניין שתייה לשיעורים הוא שיש פוסקים שסברו שגם כאשר   .אינו מסכן את חייו לשתות אפילו כלשהו

חולה מסוכן צריך ורשאי לאכול ולשתות ביום הכיפורים, לדעת עדיף שיאכל וישתה לשיעורים, כדי להפחית  

י"ף )שאף שעבר באיסור תורה, אינו חייב חטאת וכרת. כך דעת הרמב"ן. אמנם הרבה ראשונים ובכללם הרבמקצת את חומרת האיסור  

והרמב"ם לא הזכירו הדרכה זו, מפני שלדעתם חולה מסוכן רשאי לשתות ולאכול לכתחילה בלי שום הגבלה, וכן כתבו כמה אחרונים )נצי"ב, אור  

שלכתחילה עדיף גם לחולה מסוכן לשתות ולאכול פחות מכשיעור    ח(-)תריח, זלהלכה, פסק 'השולחן ערוך'    שמח ועוד((

 .בחולה הנשקפת סכנה לחייובתנאי שאכן מדובר  אבל כל זה כאמור, אך ורק 

ומיניקות חייבות לצום ביום הכיפורים ואפילו בתשעה באב מעוברות ומיניקות חייבות לצום, קל    מעוברות

שסובלת מהקאות, מלחץ דם גבוה, מהמוגלובין )ברזל( נמוך  גם מעוברת    .וחומר ביום הכיפורים שחיובו מהתורה

וממיחושים שונים, חייבת בצום יום הכיפורים, ובכלל זה אסור לה גם לשתות לשיעורים. ורק במקרים מיוחדים  

שתשתה   ועדיף  לשתות,  למעוברת  להורות  יש  שמיים  ירא  רופא  הוראת  פי  ועל  בסיכון  שנמצא  היריון  של 

   .לשיעורים
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 משעה שאחזו בה חבלי לידה, או משעה שצריך להבהילה לבית חולים, הרי היא נחשבת כחולה מסוכנת  -  יולדת

 דתה. שעות מרגע לי  72שלושה ימים מעת לעת, כלומר    עד שיעברווכך הוא דינה    לשתות ולאכול כפי צרכה.שצריכה  

וכבר למדנו לגבי כל  השעות 72ואם הן מסתיימות באמצע יום הכיפורים, תוכל לשתות ולאכול כפי צרכה עד לסיום 

החולים המסוכנים, שרק כאשר אין בכך שום נזק, עדיף שישתו ויאכלו לשיעורים. אבל אם היולדת רוצה לישון, ואם 

משלושה ימים ועד   .מוטב שתשתה ותאכל ברציפות  תצטרך לשתות ולאכול לשיעורים, תתקשה לישון כפי צרכה,

לא   - תצום. ואם אין להם וודאות בכך    -אם ברור לה ולרופא, שאין במצבה סכנה  שבעה ימים, יש לדון במצבה.  

 עליה לצום.   -  לאחר שבעה ימים מעת לידתה .ואם הדבר אינו מכביד עליה, עדיף שתשתה לשיעורים תצום

חייבת לצום ביום הכיפורים. ואף שההנקה מקשה על הצום, מפני שהיא גורמת לאובדן נוסף של נוזלים,   -  מינקת

אין בכך סכנה לאם. וגם לתינוק לא נשקפת סכנה, שאם אמו היא מאותן נשים שהצום אינו ממעט את החלב שלהן, 

ו לתת לו תוספת של דייסה או  הרי שאינו מרגיש כלל בצום. ואם אמו היא מהנשים שהצום ממעט את חלבן, יוכל

אמנם כאשר התינוק חלוש ונוטה לחולי, והרופא סבור שהוא נזקק באופן מיוחד   .תחליף, וכך לא ירגיש את הצום

ייפסק או יתמעט באופן משמעותי   פי    -לחלב אמו, ויש חשש סביר שבעקבות הצום חלבה של האם המיניקה  על 

   הוראה של רופא ירא שמיים תשתה לשיעורים.

. חוות דעת רפואית מקצועית לפני יום הכיפורים על כל אדם המסופק באשר ליכולת שלו לצום בכיפור, לקבל

 , לאכול ל"שיעורים"התייעצות הלכתיתאם הרופא יגיד שאסור לצום משום שיש סכנה בצום כזה, ניתן לאחר  

 ין כל סכנה, עדיף לנוח בבית כל יום )בכמויות ובפרקי זמן מסוימים, כפי שנפרט להלן(.  אך אם זו רק חולשה וא

,  עפ"י הוראת רופאבשעת הצורך לחולה    .כיפור ולהתפלל עד כמה שניתן, מאשר ללכת לבית הכנסת ללא צום

  ניתן לאכול ולשתות לפי המידות הבאות ובפרקי הזמן הבאים:

 ]כגודל התיבה הפנימית בקופסת גפרורים קטנה[.   סמ"ק 30 מאכל בנפח של   אכילה: •

)קצת פחות מכמות הנוזל הנכנסת    "מלא לוגמיו"גרם משקה: המידה המדויקת נקראת    30  - כ    שתייה: •

גרם משקה. למעשה יכול    30-40בלחי אחת( ומכיוון שכך, מידה זו היא אישית לכל אדם והיא נעה בין  

ת מלחייו במים ויפלטם לתוך כלי עם סימוני מידה.  קצת  כל אדם לשער זאת בעצמו ע"י שימלא את אח

כחמישית פחות מהכמות הנפלטת הוא אמת המידה הנקראת "כמלוא לוגמיו". בממוצע מדובר על  

קיימת ברשותי כוס  כששותים ניתן לשתות גם מיץ או משקה אחר ממותק.  כוס חד פעמית רגילה. 

 ם כיפור. מיוחדת עם הכמות הזו. ניתן לקבלה אצלי גם ביו

  )="כדי אכילת פרס"(.דקות  9  מסוף האכילה עד תחילת האכילה הבאה הוא זמן ההמתנה •

לכן חולה, שהרופא החליט שצריך לאכול ולשתות, ולהסתפק בשיעורים הנ"ל,    -אכילה ושתייה אינם מצטרפים  

  9גרם משקה. וימתין    30סמ"ק, מותר לו לשתות    30אינו צריך לחכות בין אכילה לשתייה. אלא אחרי שאכל  

 ]נלקט ועובד מ'פסקי תשובות', פנה"ל ועוד[ .דקות מגמר האכילה והשתייה עד תחילת השתייה והאכילה הבאה

    .הרב מיכאלימה טובה! חת
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 קריאת תהילים ע"י נשים
 

:3017בשעה תתקיים    
 בבית מדרש  
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 ת תשפ"ב סיכום שנ
 

 מלאי.  הבתם של נעם וניצן. בטעות נשכחה בספירת גם זיו מאירפלד,  -נולדו בשלוחות 
 .9נוקות ולא י ת 10ולכן נולדו 

 

 
 
 
 

 מהמרכולית 
 

 -המרכולית תהיה פתוחה  - ( 4.10ט' בתשרי ) ,ביום שלישי, ערב יום כיפור
    .6:30 -  11:00  - בין השעות

 רעיה.  -צום מועיל    -שבת שלום         
 
 
 
 
 

 קייטרינג אדום 
 

 לחברים ותושבים גמר חתימה טובה!
 

 הריים.  לא יתקיימו הזמנות לארוחת צ(, 4.10)יום שלישי, ערב יום כיפור, 
 

 מנות לערב וליום כיפור. ,ביום שני  ,ניתן להזמין 
 

 מכירות האוכל לחג סוכות ולשמחת תורה יתקיימו גם בימי שישי וגם בימי ראשון, ערבי החג.
 

 . אוזן חיים  -  שבת שלום     
 
 
 
 

 + 60מועדת  
 

ערב הלימוד יתקיים ביום שני  -  ערב לימוד קהילתי ליום הכיפורים בשיתוף ועדת בית כנסת

 בבית דורות.   20:30בשעה   3/10הקרוב, ח' תשרי, 
 

ואת יעל מאיר, עם שירי נשמה ולאחר מכן נמשיך לסליחות   בערב זה נארח את זאביק ק'יציס
 בנוסח אשכנז ומאוחר יותר לסליחות בנוסח עדות המזרח.  

 

 תוכנית מפורטת תשלח בהמשך. 
 . אורן  שבת שלום,   

 
 
 
 

 קהילתיות פעילויות 
 

נקיים עם הנוער והילדים  ,שבחול המועד סוכות  (,13.10)ח תשרי "י  ,ביום חמישי   -דרך יאיר
ונשלים שנה של עבודה בדרך שכללה מספר מפגשים:   "בדרך יאיר"ב עבודה "ד' ועד י כיתות מ

אבן הפינה בסוכות שנה שעברה, עבודה עם הנוער ועם מכינת העמק ועבודה עם תלמידים   הנחת 
 .אנא צרו עמי קשר  -   ל ומעוניינים לסייע "ד דרכא. אם אתם פנויים ביום הנ"מביס שק 

 

יש עוד זמן אבל מוזמנים לרשום ביומן שביום הבחירות לכנסת ישראל ז' בחשון,   -טיול בחירות
 . ילתי נקיים טיול קה 1.11

  .עמית רוטשטיין  -מוזמנים  
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 כתב גדעון ישראלי  / יום נפרדנו מחבר יקר, יהודה ערמון ז"לה
 

 .71שנפטר ממחלה קשה והוא כבן 
 .בדל"אי בקיבוץ שלוחות הוריו המבוגרים יהודה נולד 

 .יש לו גם אחים ואחות
 . 1970יהודה התגייס ל "סיירת שקד" במחזור פברואר 

 היה לוחם וקצין מצטיין, אמיץ, צנוע וחזק 
 כולם אהבו לאהוב אותו ונקרא אצלנו "יודל'ה" 

 בנים ובת. 3הקים משפחה לתפארת עם אורית רעייתו ונולדו  
 ן מוכשר בעל ידי זהב וחוש יצירתי מפותח. יהודה היה אמ

 יהודה היה גבוה, שיער בלונדי ועיניים יפות, וכך נזכור אותו.
 שנה חלה במחלת דמנציה תוקפנית ואלימה 14לפני כ 

 ובשנים האחרונות היה מאושפז במוסד סיעודי.
ד בשדה אליהו ויחד התגייסנו "בכל שנות בית הספר המכונה היום שק אני זכיתי להיות איתו 

 ושירתנו בסיירת שקד. 
 אנחנו משתתפים בצער הכבד של המשפחה ומאחלים להם ימים טובים.

 קשה לנחם הורים מבוגרים הקוברים את בנם, נחבק ונחזק אותם. 
מר על קשר אמיץ עם  ואיתנו המ"פ שלנו מוטי לפיד, ששו  70חלק נכבד מבני מחזור פברואר 

 .חיילי המחזור באו היום לבית העלמין ירקון להיפרד מיהודה ערמון שכה אהבנו 
 . זכרו יהיה בליבנו ונקווה לימים טובים

 
 

 

 

  
 
 
 

 מועדת חברים 
 

 לקראת קבלה לחברות 
 .בשעה טובה ומוצלחת משפחת אלידע ושלומית דשן 

 מבקשת להתקבל לחברות. 
 

 נרצה לקבל חוות דעת מהציבור לקראת הדיון באסיפה הקרובה, ולאחר מכן בהצבעה בקלפי.
 

 ניתן לפנות לנציגי ועדת חברים: דליה תורן, דבורה ליס, מיכל כץ ויוסי יעיש.
                                                                                          

 . ת חבריםבשם ועד -  יוסי יעיש      
 
 
 
 
 
 

 ממשאבי אנוש 
 

 ענף הבגד קורא לך... 
 

 . דרוש/ה מנהל/ת לענף הבגד של שלוחות
 

   .40%-30% - היקף משרה
 

 . שעות גמישות
  

 לפרטים ניתן לפנות לצביקה/ רננה. 
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 מבנים  
 

שמהווים משאב גדול ( ...בשלוחות קיימים מבנים רבים )דירות, מבני ציבור, משרדים, מחסנים
כמחסנית קליטה,   ות:ע"י הקהילה ומשמש  ותלקהילה ולקיבוץ. חלק גדול מהדירות מתוחזק

 דירות לחברים בשיפוץ, דירות לזמניים, דירות לאורחים. 
שמשמשים  קיימים מבנים  להם  בנוסף  ו   " קיץ בקיבוץ " מבנים נוספים נמצאים באחריות ובשימוש של  

   אינם מוגדרים. וחלק   חלק בניהול של העסקים   , חלק בניהול של הקהילה   .... מחסנים ועוד   , משרדים 
 

   .שיש לבצע שינוי באופן ניהול המבנים בקיבוץמצאנו  ולימוד של הנושא מבדיקה
ווחת הקיבוץ וחבריו  לטובת ראת המשאב יותר  טובהנוכל למקסם ולמצות בצורה נכונה ו  ובכך

 .)מיצוי כלכלי טוב יותר(
   לשם כך אנו מעוניינים להקים ענף חדש שיקרא ענף מבנים )מוזמנים.ות להציע שם מקורי(

  הענף ישתייך למגזר העסקי בשלוחות. מבנים בשלב הזה בהיקף של חצי משרה.    .תולגייס מנהל
 

 ונציגים נוספים המבנים,   .ת מנהל , מנהל הקהילה מרכזת משק,  שישבו בה,  תוקם מנהלת מבנים  
שתפקידה יהיה להשיא את המקסימום מהמבנים תוך מתן מענה לצורכי הקהילה ושמירה על  

 הנכסים.
 

ומצבם, הגדרת הייעוד, הסדרת השימוש    למפות את כלל המבנים   בשלב הראשון המשימה תהיה 
 שיווק ויזום.   ,  בהמשך ניהול שוטף .  ושכ"ד 

 

 עלויות: המיסים, הארנונה, הוצאות שוטפות, השקעות וכו' ותטיל הפעילות המבנים תישא בכל 
 הקהילה.  חלק מיתרות הפעילות יעברו כמקור לתקציב  על המשתמשים את העלויות הנדרשות.

 

   נושא זה ייבחן לאחר הנחת פרוגרמה/תוכנית עסקית של הפעילות.
 

תחום הדירות ינוהל, אף הוא, ע"י מנהלת המבנים, כשההכנסות וההוצאות יהיו שייכות כולן  
 לקהילה כפי שקיים היום.

 

כלכלית ואת אישור המזכירות. בקרוב נוציא קול קורא לגיוס  הנהלה  ההנושא קיבל את בירכת ה
 מבנים.  מנהל.ת 

 

 לשאלות/הבהרות/ הערות מוזמנים לפנות אלינו.  
 . שי, צביקה ורותם  -בברכה                                                                         
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   המרפאהמ
 

 2-7.10 -שעות פתיחת המרפאה בשבוע 

 חגית ו.   - שבת שלום

 
 
 
 

 הקיבוץיו"ר של   ו משולחנ
 

 בחול המועד סוכות לא יצא דף מידע.  - דף מידע 
 

בין הברכות לשנה החדשה לבין חג האסיף    בין ראש השנה לבין סוכות ניצב לו יום הכיפורים.
 אנו נדרשים לחשבון נפש וכל אחד בדרכו עושה זאת ומקווה שהמאזן שלו נוטה לכף הזכות.  

 

 אנו כקהילה ממשיכים בערוצים השונים לעשות את מה שנדרש על מנת שידונו אותנו לכף הזכות. 
 

עבודה   מבצע  הקהילה,  הנהלת  ע"י  המנוהל  החברתי  רההמגזר  של  בתקציבי -יסודית   יארגון 
 נו. בהובלתו של צביקה וקסמן ועל כך ברכות 2023הקהילה לקראת 

 

המגזר העסקי כלכלי, ממשיך בעבודה אינטנסיבית לטיוב עסקינו בכל התחומים. האתגרים גדולים 
   .נו ועל כך הערכת ובמקביל אנו מקדמים מספר מהלכים משמעותיים אותם מובילה רותם שכטר

 

את המגרשים המפותחים לחברים החדשים, שכעת יכולים   כלכליתלאחרונה מסרה החברה ה
 לקדם את היתרי הבנייה שלהם לקראת כניסה לבנייה בפועל.

 

 יפרסם בקרוב  את תהליכי העבודה לקידום הנושאים שנבחרו. צוות 'השיח הקהילתי'
 

רו  נביא לאישור את נוהל בחירת בעלי תפקידים וזאת לאחר שהחברים העבי   לאסיפה הקרובה
 את הערותיהם, ההערות נדונו בצוות מש"א וכעת הנושא מגיע למזכירות. 

 

לכל מי שתרם ותורם מזמנו וממרצו בימים אלו של חגים ומועדים להצלחת    אנו רוצים להודות
 העשייה הקהילתית. 

   

 . שי גרוסמן   -שבת שלום     
 
 
 
        

 ם שלו - שבת 
 גמר חתימה טובה 

  

 
 בדיקות דם 

קבלת קהל  
 אחיות 

 קבלת רופא 
 קבלת קהל 

 מזכירה 
 טיפת חלב 

 7:30-8:10 א'
10:00-12:30 
14:30-15:30 

 8:00-9:00  

  8:00-9:00 11:30-14:00 10:00-15:00 7:15-8:10 ב'

    8:00-9:00  ג'

    טובה גמר חתימה יום כיפור  ד'

  8:00-9:00  8:30-11:00 7:00-8:10 'ה

  8:00-9:00 8:30-10:30 8:30-12:30  ו'
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