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 מאתר וורטס   -   " האזינו "   רשת פ שבת  
בתם פרשת האזינו מתרה משה בכל אחד מעם ישראל לצוות את הבנים לשמור,  " ? מכם   הוא   רק   דבר   לא   כי "

  מכם,   הוא   רק   דבר   לא   כי   : "ולעשות את כל דברי התורה. ולא רק בגלל השכר המובטח בשל קיום המצוות, אלא 
 (.האזינו, ל"ב, מ"ז " (האדמה   על   ימים   תאריכו   הזה   ובדבר   חייכם,   הוא   כי 

 מיותרת. הפסוק לא היה חסר מאומה לו השמטנו את המלה מכם. לפיכך דרש התלמוד המלה 'מכם' בפסוק לכאורה  
"כי לא דבר רק הוא, ואם רק   פאה,פ"א[ את המלה 'מכם' בפסוק באופן המעניק משמעות אדירה למלה זו:  ,ירושלמי ]

הוא רק סיפור  הוא ? מכם הוא, ולמה? מפני שאין אתם יגעים בתורה". אם משהו נראה לך בתורה מיותר, או שמא  
  .( נ.לייבוביץ )   עובדתי, הטעות היא בהבנת האדם הקורא, בחוסר תפיסתו או בחוסר רצונו להעמיק בהבנת התורה 

כל פרט, גם בסיפורים העובדתיים בלבד לכאורה, כל אות ומילה, באים ללמדנו מסקנות עמוקות וחשובות לכל הווית  
ום דבר בתורה שהוא חסר ערך להוויתנו ורצונותינו. אין דבר בתורה  אין ש  :הירש   הרש"ר  קיומנו וחיינו. וכפי שמדגיש 
ויון נפש. בכל דברי התורה כולה ישנה אמת חשובה להווית האדם, ואותה אמת מהווה  ו שאפשר להתייחס אליו בש 

יכם",  חלק חשוב להווית חיינו כבני אדם. לפיכך דברי התורה הנם הסיבה לקיומנו ולהוויתנו כדברי משה ? "כי הוא חי 
ויש לשמרם, ולהעמיק בחקר הבנתם, ללא קשר לשכר קיום המצוות. אין אדם רשאי לומר על דברי תורה שהם 'רק'  
סיפור, תאור עובדתי, אמירה כללית וכיו"ב. כשהאדם מצמצם את דבר התורה בדעה עצמית שמדובר 'רק ב..', הוא  

לפיכך, ניתן לסרס את דברי הפסוק ולדרשו גם  מפספס את מהות הדברים, ומוציא מהם את החשוב לתכלית חייו.  
כך: בשל היותם של דברי התורה הווית חייכם, היא לא יכולה להיות 'רק' עבורכם, ואם היא 'רק' עבורכם, ה'רק'  

 .שאתם סבורים שיש בה נובע מכם, ולא מעצם דברי התורה לגופם 

 נר זיכרון   

 

 ט"ז תשרי תשע"ח  - ז"ל  שרי לוטן      
 

 כ' תשרי תשס"ב -ז"ל  יאיר מרדכי      
 

 כ"א תשרי תשע"ג  -ז"ל  מוריס שניידר     
 

 כ"ב תשרי תש"ט  -ז"ל  יהושוע  סורן      
 

 כ"ב תשרי תשל"ט  -ז"ל  תמי לוטן      
 

 

 
 שהשמחה במעונם 

 טוב  - מזל 
 

   ותהילה. לדליה ומוטי תורן ולכל המשפחה להולדת הנכדה, בת לאייל
 

 , בן בכור לעדי ואור.וצביקה לאסתר דישון ולכל המשפחה להולדת הנין, נכד לשלומית
 

 
 
 
 

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

 

 
 

   שבת    זמני                
  

  17:45  הדלקת נרות 
 

 18:05 מנחה וקבלת שבת   

 

 18:50   השבת צאת 

 
  

 ברוך דיין האמת  
 

 מרים ביאלהו תנשל חבר האנו משתתפים באבל

 ז"ל דבורה צביה אחותהבמות 
 

 תנוחמו מן השמיים. 
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 פינת ההלכה

 לקט הלכות סוכה
אכילת כזית פת בליל ט"ו בתשרי בסוכה היא חיוב מן התורה. בשאר ימי החג אין    :חובת אכילה בסוכה

קבע.   אכילת  אוכל  כן  אם  אלא  בסוכה  לאכול  חייבת  חיוב  קבע  של  אכילה  הסוכות  חג  ימי  בשבעת 
לכן מעיקר הדין מחוץ לסוכה, ניתן  להיעשות בסוכה, ואילו אכילת ארעי יכולה להיעשות מחוץ לסוכה.  

עוגה או תבשיל העשוי  וירקות בכל כמות שהיא,  או לאכול פת או  לשתות כל משקה, לאכול פרות 
חמיר על עצמו ואפילו מים אינו שותה מחוץ לסוכה  מגרם.  מי ש 54-מחמשת מיני דגן בכנות הקטנה מ

   אין חובה לנהוג כן. ולםהרי זה משובח, א -
 

אשה    חובת הסוכה מוטלת על האנשים, ונשים פטורות, מפני שהיא מצווה שהזמן גרמא.  נשים בסוכה:
 ולמנהג אשכנז גם יכולה לברך.   מצווה מקיימתלשבת בסוכה,  שרוצה

 

ס"מ. וצריך לבנותם סמוך לקרקע, ואם נוצר רווח   80ות צריך להיות לפחות גובה הדפנ דפנות הסוכה:

עשויות מבדים, יש    הסוכה שדפנותי  :לבוד''.  דפנות, הדופן פסולהאחת מהבין הקרקע לס"מ    24של  
ראוי למתוח חבלים לאורך הסוכה, כשהמרחק בין להקפיד ולמתוח היטב את הבדים שלא ינועו ברוח.  

ס"מ. והעליון גבוה מהקרקע לכתחילה בגובה    20-ס"מ. הנמוך גבוה מהקרקע ב   20כל אחד ואחד הוא  
 מטר. 

 

לפני הנחת הסכך יש לוודא שיש לסוכה שלוש דפנות כשרות. סוכה שדפנותיה נבנו לאחר הנחת    סכך:
על ש  -הסכך   . שֵיעשה מן  אם הסכך. שלושה תנאים הם לסכך כשר:  פסולה. הסוכה נקראת בשמה 

אינו   ג.תלוש ולא מחובר לקרקע )ולא בענפי אילן(.    ב.הצומח על הארץ )ולא מפלסטיק, עור או מתכת(.  
מקבל טומאה )ולא בכלי עץ או פירות וירקות(. נהגו לסכך בענפי דקל או מחצלות שמיועדות לסיכוך.  

להניח עליהם    ראוי לאממוטות ברזל,  עשוי  אם שלד הסוכה  יבה.  אין לסכך במחצלות שמיועדות ליש
את הסוכה יש לבנות  את הסכך, אלא צריך להניח על הברזל קורות עץ, ועליהם את עיקר הסכך.  ישירות  

 תחת כיפת השמים ולא תחת אילן או תחת גג.  
 

תחת    -הסוכה    בתוךמצוות הסוכה לישב בצל הסכך הכשר.  מותר לתלות    לשבת תחת קישוטי הסכך:
מפני שהקישוטים טפלים לסכך ואין הם חוצצים בין  קישוטים שונים ושרשראות נייר וכדומ',    ,הסכך

אם תלו ס"מ.    32צמודים לסכך בטווח של  יהיו    . אלא שיש להקפיד שהקישוטיםהסכך ליושבים בסוכה
  .אין לשבת תחתיוהסוכה כשרה אולם מהסכך,  ס"מ 32-איזה קישוט שמשתלשל מעבר ל

 

הסוכה צריכה לעמוד תחת כיפת השמיים, כדי שסכך הסוכה יסוכך על היושב בה    סוכה תחת האילן:
מעל הסכך בקו    רק ענפים שהם  תחת ענפי האילן.יש להזהר ולא לעשות סוכה  ולא דבר אחר. לפיכך  

שמעל הסכך דלילים מאוד וסכך הסוכה מעובה, עד שגם   האילןענפי  . רק אם  ישר פוסלים את הסוכה
אם יסירו את הסכך שכנגד ענפי העץ עדיין הסכך הנותר יהיה מספיק מעובה כדי שצילו יהיה מרובה  

 .  מחמתו, הסוכה כשרה
 

בפרגולה צריך לדאוג שהמרווחים בין עצי הפרגולה יהיו גדולים יותר מרוחב העצים עצמם,    פרגולה:
השט שרוב  הפרגולה.  כדי  עצי  ידי  על  ולא  הסכך  ידי  על  מכוסה  יהיה  יותר  ח  גדולים  הרווחים  אם 

למהעצים,   אינםניתן  הרווחים  אם  כשרה.  והסוכה  כשר,  בסכך  אותם  יותר,   מלא  לפרק  גדולים  יש 
חזירם בלא מסמרים לשם סוכה, וכך עם הסכך  לה  אח"כ ,  חלק מהעצים הקבועים בפרגולה  ולהרים

   .והסוכה תהיה כשרההנוסף הם יהיו הרוב, 
 

 

   .חג שמח! הרב מיכאל

 
 

 

 

 

  

 קריאת תהילים ע"י נשים
 

:3017בשעה תתקיים    
 בבית מדרש  
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 פדיון כפרות  
 

 ש"ח. יישר כחכם.   4,146.70בכספי פדיון הכפרת נאספו השנה 
 

לצורך רכישת  ש"ח לידי גמ"ח "דרכי אליהו" בבית שאן,   2,646.7מיד בצאת יום הכיפורים הועבר סך 
ש"ח נוספים הועברו לרב שלמה אזואלוס  1,500מזון )ב'ויקטורי'( למשפחות נזקקות בבית שאן.  תלושי 

 לשימוש דומה )רכישת תלושי מזון וחלוקה למשפחות נזקקות במושבים(. 
 

במיוחד לעדינה ומאירה סנדהלם שסייעו רבות בספירת  ו תודה אישית לועדת בית הכנסת על הצבת הקופות 
 מטבעות הכסף הרבים. תודה רבה לכן! 

 

 "זה הכסף ילך לצדקה ואנו נחתם לחיים טובים ולשלום...".  
 . רענן וייס ומיכאל סטבון   בברכת חתימה טובה,     
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 קהילתית פעילות 
 

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

הנחת אבן הפינה בסוכות שנה שעברה, עבודה עם הנוער ועם מכינת העמק ועבודה עם תלמידים 
 ד דרכא. "מביס שק 

 

 .אנא צרו עמי קשר   -  ל ומעוניינים לסייע "אם אתם פנויים ביום הנ
  .עמית רוטשטיין  -מוזמנים  

 

 
 
 
  

 
 

 
 + 60מועדת  

 

יצאנו לסיור בנחלאות, עם   ביום חמישי לאחר ראש השנה -סיכום ותודות  -סיור בנחלאות 
היה    -מהנוף הירוק הרבה זמן לא יצא אוטובוס לטיול חברים  .מהנוף הירוקרק שלנו אוטובוס 

 .תודה לאורטל ארביב על הסיוע ומחדש.  בהחלט מרגש

ונהנו  ,בלילה( אך מרוצים 2תודה רבה למעל שלושים חברים שהגיעו, וחזרו עייפים )כמעט 

 .מסיור מודרך בשכונה, סיור בשוק מחנה יהודה ומופע מרגש של שירי סליחות
 

ביום שני האחרון קיימנו ערב  -  בית כנסת ערב לימוד קהילתי ליום הכיפורים בשיתוף ועדת
 לימוד ליום הכפורים בבית דורות. ברצוני להודות לרב מיכאל על קידום הנושא.

ואת יעל מאיר על השיעורים המרתקים, לחברים ולחברות שהגיעו,   תודה רבה לזאביק ק'יציס
 ולעדת בית כנסת על שיתוף הפעולה. 

 . אורן  שבת שלום,
 
 
 
 
 
 

 מבנק הזמן
 

המסורתית עם פיצות לארוחת ערב תתקיים ביום חמישי   העיפוניאדה  - 7עפיפוניאדה מספר 
 )נפגשים בשטיבל ומשם נצא לשדה(.   16:30הקרוב, בשעה 

 מוזמן לבוא עם עפיפון או בלי, ולהינות מחוויה קהילתית מדהימה.  -גם מי שלא נרשם 
 

י מסיק זיתים קיבוצי עם מתכון סודי וכבישה משותפת יתקיים בעז"ה ביום חמיש - מסיק זיתים 
 . שמרו את התאריך, פרטים נוספים בקרוב.20/10/22אחר הצהריים, כ"ה תשרי, 

      

 . אורן   שבת שלום,    
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   המרפאהמ
 

 9-14.10 -של חול המועד סוכות שעות פתיחת המרפאה בשבוע 

 16-21.10 -שעות פתיחת המרפאה בשבוע 

 חגית ו.   - שבת שלום

 
  

 
 בדיקות דם 

קבלת קהל  
 אחיות 

 קבלת רופא 
 קבלת קהל 

 מזכירה 
 טיפת חלב 

007:-0021:  א'   8:00-9:00  

סוכות שמח חג   ב'    חג שמח  

 בתאום עם אורה    10:00-11:00  ג'

   8:30-10:30 8:00-12:00  ד'

  8:00-9:00    'ה

  8:00-9:00 8:30-10:30 8:30-12:30  ו'

 
 בדיקות דם 

קבלת קהל  
 אחיות 

 קבלת רופא 
 קבלת קהל 

 מזכירה 
 טיפת חלב 

007:-0021:  א'   8:00-9:00  

שמחה תורה חג    ב'    חג שמח  

   11:30-12:30  ג'
7:30-11:30 

 )בתאום עם אורה( 

 ד'
7:30-8:10 

10:00-12:30 
13:00-17:00 

13:30-16:30   

  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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 תשפ"ג  ערב ראש השנה -בנפשו יביא ניגונו 
 

 עבורי הניגון האולטימטיבי ל'נתנה תוקף' יישאר תמיד הניגון של הילדות,  
 של אברהם קופמן משלוחות. אברהם היה אחד משליחי הציבור הקבועים  

 של ימים הנוראים. עודני שומע את קולו החם והעמוק מנגן 
 "אדם אדם... אדם יסודו מעפר וסופו לעפר בנפשו יביא לחמו..." 

  .הניגון היה מרטיט את ליבי ומעורר בו המיה נוגה וסתומה שלא ידעתי לפרשה

  .ימים רבים חלפו עד שהתוודעתי לסיפורו
 ענייה במזרח פולין.  בלומאז', עיירה קטנה ו 33אברהם נולד ב

  .במשפחה אח ושלוש אחיות המבוגרים ממנו
 בלבד. הנאצים פלשו לפולין.   6והוא בן   39ילדותו הסתיימה בספטמבר 

  .מלחמת העולם השניה החלה
 .מולוטוב העמיד בפני יהודי לומאז' שתי ברירות גרועות והם התלבטו איזו גרועה יותר-הסכם ריבנטרופ

ות מזרחה אל המדינה הסובייטית ולהפוך לפליטים, או להישאר תחת כיבוש לעזוב את ביתם ולפנ
גרמני. הוריו של אברהם בחרו לנטוש את ביתם ולצאת למסע אל הלא נודע. הם נמלטו לבריסק שהייתה 

  .תחת השלטון הסובייטי
ליים... כפליטים  פולני מצבך היה גרוע כפ-הסובייטים כידוע, תיעבו פולנים ושנאו יהודים, ואם היית יהודי

חסרי כל מעמד הם הוגלו למחנות עבודה בסיביר. בתנאים נוראים של קור מקפיא ותת תזונה, הועסקו 
  .NKVDבעבודות כפייה תחת היד הקשה של אנשי ה

הרעב, הקור הנורא והמחלות הפילו חללים רבים בקרב האסירים. אחיו הבכור ואחותו מתו ברעב. אביו  
  ... ידי הסובייטים ומאז עקבותיו אבדו לעדחלה ונלקח לאשפוז על 

כותרה העיירה וכל יהודיה   1942גורלם של אלו שבחרו להישאר בלומאז' היה מר אף יותר. באוגוסט 
  .נלקחו ליער סמוך, בו נרצחו בבורות ירי

פתחו הגרמנים במבצע 'ברברוסה'. בעקבותיו שינו הסובייטים את הגישה כלפי הפולנים. הם   1941ב
נו שהם זקוקים להם, בצד שלהם. הם הפסיקו את עבודות הכפייה, אפשרו את הקמת 'צבא אנדרס'  הבי

  .הפולני ופתחו בתי יתומים לילדים פולניים
לקבוצות יתומים אלו הוכנסו בסתר, ילדים יהודיים רבים, שמהם הורכבה הקבוצה שתקבל את הכינוי 

 .'ילדי טהרן' )רובם המכריע לא היו באמת יתומים(
מסיביר התחיל מסע ארוך וממושך של כשנתיים ימים. המסע עקף את החזית דרך אסיה על מנת לחבור 

לבנות הברית. מסיביר נסעו לאוזבקיסטאן בה שהו כשנה, משם לטהרן שערי הארץ היו נעולים. לאחר 
י  שנה נוספת של המתנה, התרצו הבריטים ואשרו לקבוצת הילדים להגיע לארץ. הם הפליגו לקראצ'

  .ולאחר עיכוב נוסף, הגיעו לסואץ. ומסואץ עלו על רכבת לארץ ישראל
'ילדי טהרן' לארץ ישראל ועוררו התרגשות רבה זו הייתה הקבוצה הגדולה הראשונה   750הגיעו כ   1943ו 

  .של פליטי שואה, שהגיעו לארץ, במהלך המלחמה וחשפה את הציבור לנעשה על אדמת אירופה 
חילקה את הקבוצה לשתי קבוצות. דתיים וחילונים והם נשלחו למוסדות נוער וקיבוצים  הנרייטה סאלד 

  .על פי שיוכם. אברהם עבר בין מוסדות לימוד שונים
הצטרף   1949פחות מחודש לאחר קום המדינה, הגיע הגרעין המייסד לעמק והקים את קיבוץ שלוחות. ב

הנוער של הקיבוץ )שנה לאחר עליית הקיבוץ על הקרקע מילדי טהרן, לחברת  4אברהם יחד עם עוד 
 וכבר מקבל חברת נוער!(

אני שב לאותו זכרון ילדות. אברהם עובר לפני התיבה בימים נוראים ומתפלל את תפילתו של רבי אמנון  
  ...ממגנצא. "ונתנה תוקף קדושת היום והוא נורא ואיום..." ומקבל תוקף נוסף

 ...."ה "מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצומי שעיניו ראו כדבר שבשגר
  ..."מי שהרגיש בגופו מהו רעב ומה פירוש "בנפשו יביא לחמו

  ..."מי שהבין כילד נטול ילדות עד כמה אדם "משול כחרס הנשבר... וכאבק פורח וכחלום יעוף
  .תפילתו לא תהיה כתפילת שאר החזנים

  ,הנוכח בבית הכנסת, אלא גם לציבור עצום עד מאוד הוא יהיה שליח ציבור לא רק לציבור
 .אדם יסודו מעפר וסופו לעפר בנפשו יביא ניגונו ...שנותר דומם

 .הרב איתמר חייקין
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 ממשאבי אנוש 
 

 לקיבוץ שלוחות דרוש/ה מנהל/ת השכרות 
 

הקיבוץ והאזור  ניצול מיטבי של מבני קיבוץ שלוחות לדיור ולהשכרה בתחום חצר  מטרה:
 . העסקי, בהתאם למדיניות הקיבוץ, תוך שמירה על ערכי הנכסים לאורך זמן 

 

 אחריות: 
עריכת סקר מבנים ודירות הכולל את פירוט הנכסים העומדים להשכרה ומיונם לפי ייעודם,  -

 גודלם,  מצב תחזוקתם, עלות הארנונה. 
 הרלבנטיים. הסדרת הסכמים שכירות עם כל הגורמים  -
אחריות על השכרת מבני הקיבוץ המיועדים להשכרה לשימושים השונים וכן למגורים בחצר  -

 הקיבוץ.
 השבחת מבנים לצורכי השכרה באמצעות השקעות.  -
מיון וקבלת שוכרים, עריכת חוזים חדשים ועדכון חוזים, בקרה, אכיפה, גבייה וטיפול   -

   .י בטוחות וביטוחיםשוטף בכלל השוכרים לרבות טיפול מעקב על היבט
 ניהול תקציב הענף ובקרה תקציבית שוטפת.  -
 גיבוש מדיניות מחירים בשיתוף עם מנהלת מבנים. -
 איש קשר בין הקיבוץ לשוכרים בכל הקשור לדיור לרבות אחריות על אחזקת הדירות.  -
      אחראי לשמירה ותחזוקה של המבנים כדי שיהיו זמינים וכשירים להשכרה במסגרת התקציב.  -

 תחזוקה בהתאם לתכנית השנתית וכן תחזוקת שבר בעת הצורך. 
 הזמנת עבודה מספקי בניה ושירותים שונים וקבלת העבודה בסיומה.  -
 . השתתפות בפורומים רלוונטיים עפ"י החלטות המינהלת -
 

 דרישות: 
 . תקשורת בין אישית ברמה גבוהה

 יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות ושיתוף פעולה.
 .ון ויכולת ניהול עסקי ניסי 

 .יכולת ניהול תקציב
 . ניסיון בניהול מו"מ ועריכת הסכמים

  .יכולת שיווק
 .ניסיון וידע בתחזוקת מבנים

 יכולת גבייה והתמודדות במצבי קונפליקט.
 .שליטה בתוכנות מחשב כגון אקסל וורד

 . נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות
 . ידע תכנוני יתרון 

 

 .מנהל/ת עסקית  כפיפות:
 

 . 50% היקף משרה: 
 

 מש"א בצירוף קורות חיים   - מועמדים הרואים עצמם מתאימים מוזמנים לפנות לרננה
 . 20.10.2022 - עד ה masha@shluhot.comבמייל 

  

mailto:masha@shluhot.com
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 מן המזכירות 

 

   עדכון בנושא בחינה פיננסית:   .1
המזכירות עודכנה על סטאטוס התקדמות הבחינה הפיננסית המבוצעת בתקופה   .א

 האחרונה, בהמשך לדיון בנושא במסגרת תוכנית העבודה השנתית של המזכירות. 
תוצאות העבודה לבחינה פיננסית המבוצעת על ידי חברה חיצונית נמצאת בשלבים  .ב

ות מוצג במהלך אוקטובר לוועדת כספים ולאחר מכן הנושא מתקדמים. הנושא צפוי להי 
 יוצג וידון בהנהלה כלכלית ובמזכירות. 

 

 רותם שכטר: -מציגה מרכזת משק  - ענף מבנים  .2
הוצגה המוטיבציה לקדם מהלך להקמת ענף מבנים תחת מרכזת משק בתחום העסקי,   .א

 בקיבוץ.הנובע בצורך להגיע למיצוי כלכלי של כלל המבנים השונים 
הוצג מסמך המפרט את העקרונות המנחים להקמת מנהלת בנושא, ומסמך תיאור   .ב

 תפקיד מנהל ענף מבנים כפי שגובש ע"י מש"א. 
 הנושא מוצג ונדון במזכירות לאחר אישורו בהנהלה כלכלית ובהנהלת קהילה. .ג

   המזכירות מאשרת את המתווה המוצע, תחת ההערות שהועלו לגבי הרכב המנהלת.   החלטה: 
 

 דיווח בנושא מימוש כלכלי לשיוך דירות:  .3
הוצג סטאטוס התקדמות עם יועצים משפטיים ומלווים לתהליך השיוך, לאחר בדיקה   .א

 מעמיקה של הערכת עלות מימוש השיוך. 
 לאחר החגים יוצגו החלופות הפיננסיות והמזכירות תדון בנושא.  .ב

 

 הארכת קדנציה מנהלת מש"א:  .4
 הקדנציה הנוכחית. מנהלת מש"א מסיימת את  .א
בשל תהליך אישור נוהל בעלי תפקידים המבוצע כעת, מוצע לבצע הארכה של שלשה   .ב

 חודשים, עד להשלמת אישור נוהל בחירת ממלאי תפקידים. 
המזכירות מאשרת את ההצעה להארכת קדנציה למנהלת מש"א בשלשה חודשים. החלטה: 

פרד בהתאם לנוהל בעלי תפקידים מועמדות ובחירה לקדנציה נוספת/צוות איתור ידונו בנ
 לאחר אישורו באסיפה.

 

 רננה שאול:   -מוזמנת מנהלת מש"א  -נוהל בעלי תפקידים  .5
הוצג נוהל בעלי תפקידים מעודכן, לאחר מספר דיונים במש"א בהערות שהתקבלו באסיפה  

 בהצגת הנוהל המוצע, והתקיים דיון במזכירות על השינויים המוצעים. 
המזכירות מאשרת את נוהל בעלי התפקידים שהמעודכן תחת הארות שהועלו.  החלטה: 

המזכירות מודה לצוות מש"א ולרננה על העבודה היסודית והמקצועית והובלת הנושא המורכב.  
 המזכירות מאשרת את הבאת הנוהל המעודכן לאישור האסיפה הקרובה. 

 

 רננה שאול:   -מוזמנת מנהלת מש"א  -בחירת יו"ר ועדת דת ובית כנסת  .6
 הוצגה מועמדותו של שמואל ברלוביץ לתפקיד מרכז ועדת דת ובית כנסת. התקיים דיון.

הקרובה ומאחלת לו הצלחה רבה    המזכירות מאשרת את הבאת המועמד לאישור האסיפה החלטה:  
 בתפקיד. 

 

 מוזמן עמנואל צייגר:  -ערעור על החלטת המזכירות בנושא דירות לגרושים  .7
 עמנואל הציג את השגותיו על החלטת המזכירות שפורסמה בנושא.  .א
 המזכירות קיימה דיון עומק נוסף, תוך הסתכלות על מגוון שיקולים. .ב

הנושא לדיון נוסף, ובחינת ההחלטה שפורסמה.   המזכירות מודה לעמנואל על הבאת   החלטה: 
 המזכירות מחליטה לא לשנות את ההחלטות שפורסמו בנושא זה.

   

 . אורן גל, יו"ר המזכירות
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 מנהל הקהילה של   ו משולחנ
 

אך הייתי רוצה לשתף דווקא בדבר תורה קטן   "האזינו " אומנם השבת אנו קוראים את פרשת 
 מפרשת וילך. שקיבלתי מאיציק בן נעים )חבר של בן דוד(

 הסוד הגדול...  וילך
משה ממש בסוף ימיו מקבל סוד שמור במערכת, הוא ויהושוע בן נון, ואת הסוד הוא מגלה מיד 

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל "  לעם ישראל.יד  ֶשה, ֵהן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות -ַוי ֶהל מֹוֵעד, - ְקָרא ֶאת -מֹּ ַע ְוִהְתַיְצבּו ְבאֹּ ְיהֹושֻׁ
ַע, ַוִיְת  ֶשה ִויהֹושֻׁ ֶהל מֹוֵעד.ַוֲאַצֶּוּנּו; ַוֵיֶלְך מֹּ ד ַעּמּוד  טו  ַיְצבּו ְבאֹּ ֶהל, ְבַעּמּוד ָעָנן; ַוַיֲעמֹּ ַוֵיָרא ְיהָוה ָבאֹּ

ֶהל. - ֶהָעָנן, ַעל  ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל טז   ֶפַתח ָהאֹּ ֵכב ִעם - ַוי ֶשה, ִהְּנָך שֹּ ֶתיָך; ְוָקם ָהָעם ַהֶזה ְוָזָנה ַאֲחֵרי - מֹּ ֲאבֹּ
 "ְבִריִתי ֲאֶשר ָכַרִתי ִאתֹו...- ָשָּמה ְבִקְרבֹו, ַוֲעָזַבִני, ְוֵהֵפר ֶאת - ָבא ָהָאֶרץ, ֲאֶשר הּוא  - ֱאֹלֵהי ֵנַכר 

 ומיד לאחר מכן הוא מספר זאת לעם ישראל 
ַהֶדֶרְך, ֲאֶשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ; ְוָקָראת ֶאְתֶכם  -ַהְשֵחת ַתְשִחתּון, ְוַסְרֶתם ִמן -ִכי יַָדְעִתי, ַאֲחֵרי מֹוִתי ִכי "

 "ָהַרע ְבֵעיֵני ְיהוָה, ְלַהְכִעיסֹו ְבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם- ַתֲעׂשּו ֶאת-ִכי -ָהָרָעה, ְבַאֲחִרית ַהָיִמים
האם החידוש הוא בכך שעם ישראל יחטא? האם לשם כך ה' מביא את משה ויהושוע לאוהל 

 מועד? האם זה המסר המרכזי אותו משה מיד מעביר לעם ישראל? אתם תחטאו?!
יש כאן בהחלט סוד גדול, יש כאן הבנה עמוקה של מציאות הרע בעולם, בתהליך בריאה  ואולי 

וחידוש של תהליך, יש הכרח שיהיה פער בין התוכנית לביצוע, בין הרצוי למצוי, אל תלחצו מכך,  
זה היה אותו דבר אצל הקב"ה בבריאת העולם, וזה אותו תהליך, בכל תהליך של מעבר לתקופה 

 וחידוש, יש פער שנברא, הקב"ה לא מתרגש מכך, הוא הממציא של הרעיון.חדשה של בריאה  
ֶׂשה ָכל ֵאֶלה" -או בלשון הנביא ישעיהו  ֶׂשה ָשלֹום ּובֹוֵרא ָרע ֲאִני ְיהוָה עֹּ ֶשְך עֹּ  . "יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֹּ

  התהליך מחייב בנייה מהפער, לקב"ה יש סבלנות לתהליך של האנושות, השאלה אם לאנושות
ֶשְך " יש סבלנות לעצמה?! לעשות ָשלֹום אז למה   אם אתה יכול? יֹוֵצר אֹור אז למה בראת חֹּ

ֶׂשה ָכל ֵאֶלה"לברוא   . "ָרע כי... ֲאִני ְיהוָה עֹּ
ם לא מגיעים תמיד לשלמות  אתפקידנו הוא כל הזמן להמשיך ולעשות טוב גם  ,ואוסיף מעצמי 

 . ממנה" ל"לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בין חורין להיבט
 

 בטוחים שתתרמי מניסיונך.  .בהצלחה לעידית חרובי על בחירתה ליו"ר גיל הרך - גיל הרך 
 

  , גם בעסק וגם בקהילה ,ההדברות את .מאחלים בריאות שלמה לאברהם ביאלה - הדברות
 . פרסמנו מחירון שלהם גם להדברות ביתיות .הדברות מבית השיטה -"עמית " חברת  תעשה 

 .איש הקשר בנושא זה זיו שניידר
 

 םמקימים סוכות לוותיקי  פים,הנוער של שלוחות לא מתעיי  בני  כמו בשנים עברו  -  חינוך חברתי 
בנות השרות וכל צוות החינוך, וועדת חברים   , עמית , ח לנתליויישר כ   . ודואגים לסכך לכל הקהילה 

 .וכמובן לכל המתנדבים מהקהילה שלקחו חלק בפעולות אלו
 

  תאומנם אנו עדיין בעיצומם של החגים אבל כבר יכולים להגיד תודה לוועד  - ועדת בית כנסת 
 . השופר על תקיעות ביאלה בעלי הקריאה וכמובן לחיים   ,לרב מיכאל ולכל החזנים ,בית כנסת

 . שיהיה בהצלחה גם בסוכות ובשמחת תורה
 

כמו שפרסמתי בעבר הנהלת קהילה דנה בכל ישיבותיה האחרונות על   -  וקצת מהנהלת קהילה
   ,הניתנים לקהילה םצמצום והפרטה בחלק מהשירותי  ,תנושא שינוי המיסוי ובנוסף על התייעלו 

הסברה לחברים מפגש ו לעשות לקראת שנת התקציב הקרובה על מנת לצמצם פערים. בכוונתנ
 על מבנה התקציב כבר לקראת סוף נובמבר תחילת דצמבר על מנת לשמוע הארות ולתקן. 

 

ושי גרוסמן על ביצוע שבעה חודשים ובהנהלת קהילה   השבוע ישבתי עם סתיו )התמחירנית(
 הקרובה אשב עם כל ההנהלה על ביצוע שבעה חודשים.

 

 . פרנסה ברווח ובקלות ,בריאות , שנה טובה- בית שלוחותולסיום אני רוצה לאחל לכל 
 . צביקה וקסמן   -שבת שלום  - חג שמח 

 
 
        

 ם שלו - שבת 
והיית אך שמח"ושמחת בחגך "      

 


