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 סמואל גדי שבוע:פרשת ה שיעור

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת תזריע

  זמן תפילין /טלית 18:41 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 18:50 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( 06:45 שחרית א'

      08:30  שחרית ב'

  סוף זמן ק"ש 08:00 שחרית ע"מ

   17:40 13:30נחה        מ

 18:50 מנחה וערבית    

  שקיעה 18:00 הרב ארי-שיעור

 20:10 ערבית 19:36 צאת השבת

 
 הילרי יום טוב :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידתורנית  ותאח

                                 כֻּּלֹו ָהַפְך ָלָבן  ַהָנַגע תְבָשרֹו ְוִטַהר ֶא  ָכל ִהֵנה ִכְסָתה ַהָצַרַעת ֶאתְוָרָאה ַהכֵֹּהן וְ " 

 י"ד(-)ויקרא י"ג, י"ג   "ּוְביֹום ֵהָראֹות בֹו ָבָשר ַחי ִיְטָמא ,ָטהֹור הּוא

 

 (.צ"ז) סנהדריןבבלי 

                   ,תרבה חוצפה בא בו העזות משיח" בן דוד"נחמיה אומר דור ש ר' למדנו בברייתא תניא

ונהפכה  ,ביוקר יהיה היין אולםו פריו אמנם והגפן יתן יוקר המחיה יגרום לאנשים לרמות תווהיוקר יעו

 שלא יקבלו הבריות תוכחה שמוכיחים אותם ואין תוכחה הכפירה בה' תתפשט בעולם כל המלכות למינות

בן דוד בא עד שתתהפך אין " :יצחק רבישאמר  דאמר ר' יצחק שיטת ל לעיל לדברי ר' נחמיה מסייע ליה

כֻּּלֹו ָהַפְך " :שנאמר בדיני צרעת  מניין המקור לכל מהתורה?  ?אמאי קר ,אמר רבא ,"כל המלכות למינות

 העור הופך לבן הרי זה כלצרעת, אולם אם הסימן לנגע  ואלובן של נגע חולני בעור ה פרדוקס: –" ָלָבן ָטהֹור הּוא

אדם שנתגלו בו סימני צרעת רק במקום אחד, סימן הוא כי נפשו בריאה  י?הגיונהסבר ומהו ה. טהרהלסימן  דווקא

בן, הרי הוא כאילו כל נפשו ל כולומי שהפך  ,אולםכדי שיעשה תשובה.  כעונש, ביסודה ויש מקום להסגר והרחקה

  .חיצונית והוא זקוק לגאולה לעונש לא תהיה תכלית, טמאה

--------------------- 
 מוסרי אצל החולה. -על עיוות רוחני וניה נפלאה בין הגוף לנפש, השכילו ללמוד מהצרעתמזכו להרשאבותינו 

                                   טובות מבשר סימן הם ו'שבירת הכלים' תחתית הירידהדווקא  ,בהיבט החברתי, כמו אצל החולה

  .לתיקון העולם בדרך

 יורם קימלמן
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 'ניסן', 'אפריל' ומה שביניהם.. :על חודשי

עוסקת בקרבן . פרשת "החודש" "החודש"פרשת  גם את נקרא חל ראש חודש ניסן השבת, פרשת "תזריע" בה

 , נשמרחודש ניסן ב(.-יב-)שמות"החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה"  הפסח ובציווי:

גלות בבל יחד עם שעלו ארצה מ "שבי ציון" סוף ימי בית ראשון.לעד  כחודש הראשון בשנה על פי הלוח העברי

"ניסנו"  נגזר מהמילהה בבלי "ניסן"השם את ההעניקו לו  ,תרבות עשירה ובעיקר הכתב העברי המקובל היום

 . אביבב הפורח ומלבלב'ניצן'  באכדית שמשמעה

"בחודש הראשון הוא חודש , ('א' ב נחמיה)"ויהי בחודש ניסן"  :מופיע בספרים האחרונים של התנ"ך "ניסן"השם 

 יום.שלושים המונה מלא חודש  ,הוא החודש השביעי "ניסן" המשמש אותנוה העברי השנבלוח  .('ז' ג אסתר)ניסן" 

                                                                                    בלוחות השנה שלהם. הוא החודש הראשון 'ניסן'חודש שומרונית, נשארו צמודים למקרא וההעדה הקראית ו

רש"י   ,(ו"נ) במסכת ברכות ממנה. היציאמצרים ובארץ בהיותם ב חודש ניסן מרובה בניסים שנעשו לבני ישראל

ועוד על חודש ניסן.. "שעל ידי ניסים נקרא ניסן".  :מההיבט הצלילי של המילה שמו של החודשמקורי נותן פירוש 

             .                                                                                      ('א', א )משנה, ראש השנהראש השנה למלכים ולרגלים'  –'ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן 

 .ניסןבו "ט -יהיה גם היום הראשון של פסח  היום בשבוע בו יהיה א' בניסן,יום אחד.  תמיד יהיהראש חודש ניסן 

"אפריל" גם הוא קשור שמו של  .ביום אחד מקדים אותוו "ניסן"חודש ל חופף ..כמעט ,השנה "אפריל"חודש 

חודש  בשפה הערבית והטורקיתהמתרחשת באביב.  פריחהכמו ה -פתח" ינגזר מהמילה הלטינית "להו באביב

                             נגזר מהלוח העברי. ש - "ניסאן" ' מכונהאפריל'

את  ייסד - רומולוסלפנה"ס(,  722עשרת השבטים ) החריבה "אשור" את ממלכת ישראל והגלתה אתבתקופה בה 

חודש מרס התחיל בש בלבד םחודשי 10בן  "ירחי" התקין לוח שנההוא  לפנה"ס. 753באפריל,  21ב  ,רומא העיר

את יוליוס קיסר  ספירה, הנהיגפני הל 45בשנת  בתקופה מאוחרת יותר, חודש השני.כ מוקם בו אפרילוחודש 

 30) ים, קיבל יום נוסף ימ 29בן  עד אז חודש 'אפריל' שהיה -על פי 'הלוח היוליאני'  שמו.נקרא על הלוח השמשי ש

שנת  לאחר ייסוד רומא, יםאלף שנ בהיסטוריה הרומית, חודשים. 12 בןלוח שנה בהרביעי,  מוקם כחודשימים( ו

, של אותה שנה 'אפריל'מהם התחלפו בחודש  שחמישהלה את הכינוי "שנת ששת הקיסרים" קיב ,לספירה 238

   תם את "המשנה". רבי יהודה הנשיא חבאותה תקופה, אצלנו . במקביל, בנסיבות לא שגרתיות

)ימי 'עיד אל יהיה צום חודש הרמדאן.  ,של  חודש ניסן ומיבתחילת חודש אפריל, בצמוד לי - עולם המוסלמיב

 יצוין  ,לאפריל, על פי הלוח הגרגוריאני 25 ה ביום – עדה הדרוזיתב. בשבוע הראשון של חודש אייר(יחולו פיטר' 

אפריל את 'יום הדגל ב 25 ה ביום תציין– העדה הצ'רקסית. יתרו חותן משה -הוא מיודענו 'חג הנביא שועייב' 

                     באפריל.                 17 ה ביום יחגגו את 'הפסחא' - הנוצרים הקתולים בעל אופי היסטורי לאומני.הצ'רקסי' שהוא 

בכל העולם  - היהודיםופרט חשוב נוסף.. באפריל.  24 ה שבוע אחריהם, ביום יחגגו – הנוצרים האורתודוכסיםו

 .ד בניסן"י ,שישי לילב, לליל הסדריחדיו  השנה יסבו

          קיבוץ ראש הנקרה –קימלמן  מנחם                                                                                     

 קיבוץ סעד אבל על פטירתו של חברנו

 משה בן צבי ז"ל

 ומשתתף בצערה של המשפחה
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 אחי הבכור בעז יהודה,

 האם אתה שומע? האם אתה יודע?

 ציפורים, רננהעולה,  שחר

 ננעלו השערים. –אתה אינך 

 ,יובל -חותך הכאב, הדמעות כ 

 .ענבל -פעמון החיים גווע, זועקת ה 

  מ' ימי גשם תרופות, משלוח מנות דם.

 .ונדם - העולם בתחינה בוקעת שבעה רקיעים

 

 

 אחי הבכור בעז יהודה,

 האם אתה שומע? האם אתה יודע?

 בפעוטון שקמה, בגן הכחול, בבית הכולל, 

 גננת, מטפלת שרות לך, לכישרונך, שיר הלל.

 על דשא חדר האוכל משחק שני דגלים נגמר,

 לא, לא ניצחנו, הפעם ההפסד רע ומר.

 לקראתך.במגרש הכדור סל חבריך אינם ששים 

 דומם גופך, דומם יופייך. 

 

 

 אחי הבכור בעז יהודה,

 האם אתה שומע? האם אתה יודע?

 כל חבריך הטובים נושאים דמותך אתם,

 בבית הכנסת מוריה קול תורתך נדם.

 אחי הבכור בעז יהודה,

 האם אתה שומע? האם אתה יודע?

 בזרועות פתוחות אימא מרים לך מחכה,

 שכולו טוב,נוח בזרועותיה בעולם 

 שלח מרוחך הטובה אלינו נחמה פורתא.

 אחי הבכור בעז יהודה,

 האם אתה שומע? האם אתה יודע?

 אבא דודה הגיבור מבכה בגעגוע לכתך,

 נקרע לבו, ביקש מריבונו להתחלף אתך. 

 אורנה, תרצה, יורם דוממים, אל תלך!חיים, 

 למה? מדוע? כיצד זה ואיך? –אחינו, אחינו 

 גיסות גיסים, אחיינים אחייניות,

 וענת אהובתך לנצח מלטפת בנשיקות.

 ושוב בקהילתך המדהימה, צדיקי הדור ארצו

 בקשו להביא איתנות ומזור.

 אך לבית צדוק לא שבה עם עלה של זית היונה,

 גם סבא שמעון וסבתא יונה.רצוצים ושבורים 

 בהאהו סופדת לאחיה אורן תרצה

 לדודה זהבי ותרצה אורן

 אתכם באבלכם על פטירת הבן והאח

 זהבי ז"ליהודה  בעז

 קיבוץ סעד
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 שייקה אל עמי / דברים היוצאים מהלב

 לחברי/ות סעד שלום וברכה,

 לפן, או כתב.תפותכם בצערנו, לכול מי שהגיע, טתודה גדולה על השת

שלא, אך הבחירה סבא יהודה שהכרתם היטב, מביט בי דבר יום ביומו, ומזכיר לי שיש דברים שבידנו, ויש  אבא /

 ההבנה כי לנשמה מסלול משלה.. ןביש היא שלנו, וכ

 ואנחנו בדרכו נלך, ונבחר להפוך את השבר, לתיקון בעולם, ודרור שלנו יהא לרוח מנשבת, פועלת ומתקנת בעולם.

 להלן דברים שאמרתי באזכרת השלושים.

  

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

 

 כי עודני מאמין בך

 בן בריתי. אהוב ליבי, בן שלי, עצם מעצמי, בשר מבשרי, , דרור שלי

   ומאז אני חי ביקומים מקבילים. יום נפלו  עלינו השמיים 30לפני  שנה רעדה האדמה מתחת לרגלינו. 13לפני 

אחרי החיבוק, המבט, אחרי  .ל חיי.מחפש וימשיך לחפש אחריך כממני חלק , לנשום ביום ההוא חלק ממני חדל

 . "אני הולך אליו, והוא לא ישוב אלי.."  ..אחרי הכוסיתהשיחה, 

לאתגרי הקהילה והעיר שהם לחם חוקי ופועלי בעולם.. להכנות לחתונה המצפה חלק ממני שב למשימות החיים.. 

צמחת ש ., שבחרת.שאין לו סוףתהומי ובעצב  , בקושי עצוםלאט חלק ממני מבין לנו בעז"ה בעוד כחודש.

י העבר לא היית נכון להיות אסיר לשבראך חיים של דרור, וש ..ורצית חיים, אהבת חיים, חייםראית והצלחת, 

"אני מפרש את  :כפי שאמרת בדרשת הבר מצוה שלך לפני עשור .וונבקע ושבאלוהים יודע איך ולמה ש בנפשך,

להחליט מה שאני רוצה.  .השאיפה שלי מאז שהייתי קטן היית להיות חופשי. עצמי, את השם שלי בצורה אחרת..

שפשטה צורה ותלבש רק נו שרירה וקיימת, ישהברית בינ תחיל להביןמממני  וחלק אחר. רציתי דרור מלא.."

עודך יומסתבר שי ,פורץ דרךאו איש הייטק  מוביל חשבתי וחשבת שייעודך בחיים הוא להיות כלכלן  צורה חדשה.

 יעודנו הוא לתקן בעולם.ו

שברים שחשבנו שהותרנו מאחור,  שבר חינוכי גדול ושבר קהילתי גדול., אחרינו באפרתהותרנו ים גדול יםשבר

, , בצבא, בלימודיםת לכיש באליאבדמוקרטי, במכינביה"ס הב – במסע המופלא של שיבתך והצלחתך בחיים

שכזו, , בהפתעה שבו ונפתחולצערנו הגדול .. אך שברים שלצערנו הותירו את חותמם העמוק בנפשך, שבמשפחה

 ..בלי שנבין איך ולמה

, של מסע של שותפות מופלאה, נוישל הברית שנכרתה בינ 'יש הגדול' ה –הותרנו בעולם ועצום גדול  'יש'גם אך 

של ביטחון הדדי משלימים, הדדיים , של מאמצים ל המשפחהכשותפות של להיות יחד במקומות האפלים ביותר, 

 של חיבוקים וכוסיות לאין סוף. מני ים ,יםדיבור עמוקאמון ושל וגאווה, של צמיחה עמוק, 

                      ??לאן אתה מוביל אותנו..ועם חברים ושותפים גם ננסה להבין יחד עימך   - 'יש' מהשבר ומה –ומכאן 

מסייעים "עיניים" ו"אוזניים" במערכת החינוך לילדים במצבי משבר רגשיים..? איך  ם ומחזקיםמגדיליכיצד 

יכולת ליצירת מודעות גדולה יותר, לקשיים של ילדים על הרצף ובעלי רגישות במערכת החינוך..? איך מטפחים 

וודאים שבקצה המסדרון, או בקרוואנים בטיחים וממ כיצד..? עם ילדים מאתגרים התמודדות טובה יותר למורים

 מתעללים..?פני חבורת ילדים מציקים או מ, אין ילד שמתחבא ביה"ס בחצר
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איך מפתחים מצמיחים "ידיים" קהילתיות שמאפשרות התערבות, ומענים אורגניים במצבי משבר..? כיצד  -וכן 

ידיים שיכולות חזקים צמיחים וממ כיצדואחריות קהילתית בקהילות בתי ספר, ובקהילות נוספות..?  מודעות

שיכולות ללוות משפחה שילדה קהילתיות או חרם חברתי, ידיים  'שיימינג'לעטוף בחכמה וברגישות ילד שעובר 

כמרחב החיים האורגני והתעלמות, אך  קהילתי מועד לפצע, לניכור - המרחב החברתי במשבר רגשי ונפשי..?מצוי 

 .הושיט יד, לתקן ולרפאגם לדעת כיצד ל ותוחייב ותיכול ותקהילהוא גם המרחב לתיקון וריפוי, ו

כיצד מושיטים להם יד שילדם מצוי במשבר רגשי ונפשי..  את יכולת הדיבור של הוריםחזקים כיצד מ – בנוסףו

למיצר הבדידות הנוראה שבה הם מצויים, מחברים אותם להורים עמיתים,  מלווים אותם עם הורים שהיו שם, 

מייצרים מרחב משמעותי לשיח קהילתי וציבורי  כיצד  -ובכלל  .על כך.משמעותי   מרחב לשיחלהם ומאפשרים 

רֹור על משברי נפש..?  ׁש, ַפת  –"דְּ פֶּ ל –ַלנֶּ  ..".ַלדָּ

יר לי שיש דברים מביט אלי דבר יום ביומו, ומזכאבא / סבא יהודה אני חסיד בן חסיד.  .בני אהובי, בן בריתי

 נסתר הוחלקגלוי  החלק, היא שלנו. וגם ההבנה, כי לנשמה מסלול משלה 'יש' אך הבחירה ב .שבידנו ויש שלא.

 ואני מבין ששליחותך בעולם היא ..יםהמצפוהחיים  שאנו רואים יחד את העתיד, שניצחנו, חשבנו שהבנו מפנינו..

קורא לי  למסע, ואני  בני אהובי ובן בריתי, אתה  .דרור שליואנו נתקן יחד  ,לשוב ולתקן יחד עימנו אחרת, והיא

 הנני. –אומר 

בעז"ה, אחרי החתונה של רואי וימית, נקים עמותה שתישא את שמך. נכנס חברים ושותפים מופלאים, שיסייעו 

וכול עוד נשמה ונשימה באפינו, גם  נוביל תיקון בעולם.יחד עימך לנו להבין טוב יותר מה נכון ואיך נכון לעשות, ו

באליאב,  "לכיש"עם חבריך הנפלאים ממכינת יחד  - נוסףוב, כדי להוסיף "דרור" בעולםאתה תחיה ותפעל עימנו 

מרגלית , נולנו דרור נפלא בעולמ יתהי את רוחך ונפשך. ושיישאותנועה מקום  שם גם נייצר והנהלת המכינה, 

של תיקון, של שיחה, ושל רוח מנשבת "דרור לנפש", דרור היה לנו דרור אחר, תו .שנים 23 מופלאה שקיבלנו ל

 בעולם.ופועלת 

על כול דיבור, על כול חיבוק,  על המסע המופלא שעברנו יחד, תודה לך,, ובן בריתי שותפי, בני אהובידרור שלי, 

ותודה לך על המסע המופלא אליו אתה קורא אותי  ,נפשבזמנים מופלאים של יחד בגוף ועל  .ועל כול כוסית

 .לנשמות נוספות בעולם. , תיקון וכוחושיט יד ולבניחד ו, ואותנו

 . מכולכם אני מבקש בשמי ובשם משפחתי לשוב ולהודות על החיבוק המופלא שזכינו ואנו זוכים לו –ולכם חברים 

 תודה.  יש דין גדול בעולם, אך גם יש בו חסד, ואתם חלק ממנו.  .שום דבר אינו מובן מאליו.

 

ם"... ַלְחֶמךָ ָפֹרס ָלָרֵעב " ְרךָ ֹלא ִתְתַעּלָ ש ָ  ּוִמּבְ

בחסות הניקיונות והסדר לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, מזמינים אתכם לפנות את החמץ 

מביתכם אל הארון של 'חסד אמתי' בכניסה לכלבו, אנחנו נדאג למכור את החמץ ולאחר החג נחלק 

 את המוצרים למשפחות שזקוקות להם.

 (.10.4עד ליום ראשון ט' בניסן ) מזון סגורים בלבד,ניתן למסור מוצרי 

מוזמנים לתרום בביט למספר . שיעזרו לנו להרחיב את מעגל החסד בנוסף, נשמח תמיד לעוד תרומות

 (, או דרך הנהלת חשבונות )באופן חד"פ או בהוראת קבע(.וייס )יעל 0524062949

 
 תודה וחג שמח,

 צוות חסד אמתי
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 החודש /זריע תת פרש –פ"ש עם שיר 

 ברית ה"מילה"

שת בין כוחות הטוב והרע ביקום. הטמא הוא גם הרע שיש טבתפיסה האלילית הקדומה מלחמה בלתי פוסקת ני
כפי שכותב יחזקאל  ,להתרחק ממנו ולהאבק בו. אחד החידושים הגדולים של היהדות מתבטא בשינוי יחס זה ,לשונאו
 הידוע "תולדות האמונה הישראלית":פרו בסקויפמן 

. עם ביטול האמונה בעצמאותו .."המפעל המכריע של האמונה הישראלית היה: ביטול האמונה ברשות הטומאה
האלוהית של הרע בטלה מן העולם האמונה בעצמאותה האלוהית של הטומאה ובזה נבדלת האמונה הישראלית 

 ".ביסודה מכל אמונה אלילית

בין הנקי והפגום. "אין  ,, בין והישר והעקוםנקודות ההשקה והקירבה בין ההפכיםומחדדת את  פרשת תזריע מאירה
ן אותנו לקשר הדוק זה, הנרמז אף דרך ומכוומלמדנו ספר יצירה,  , כך"ענגואין בטובה למעלה מ נגעברעה למטה מ

דווקא היכן שמסתתר ענג  יעמופ הנגעלשון הקודש. הטומאה נאחזת דווקא במקומות בהם מתגלים אורות גבוהים. 
במקום בו עד לפני רגע היו  ופיעמבאר הזוהר את העובדה שאבי אבות הטומאה מ באותו אופןופוטנציאל גדול לצמיחה. 

רבי שמואל  –חיים בעלי משמעות וקדושה. כך גם ניתן להבין את טומאת היולדת, כפי שמלמדנו בעל "השם משמואל" 
 הרבי מקוצק: - וסבו ,בשם אביו, ה"אבני נזר" - מסוכוטשוב

ונראה דהנה כבוד קדושתו זקני האדמו"ר הגדול מקאצק דקדק, הלוא מפתח של לידה אינו נמסר לשליח אלא הוא 
והיתכן שימשך מזה טומאה? ותירץ שהטומאה באה אח"כ. וכן אבי אדמו"ר זצללה"ה, פירש  ,ביד הקב"ה לבדו

דוש בטעם טומאת מת, שמקום שנתרוקן מקדושה מתאוין כחות הטומאה לדבוק בו, כן דבריו עפ"י דברי הזוהר הק
העניין ביולדת שבאשר הקב"ה בעצמו היה הפותח, ואח"כ כביכול כשנסתלק, מתאווים כחות הטומאה לדבוק 

 )שם משמואל תזריע תרע"ה( שמה..."

( המספרת על בשורת נה)שאינה נקראת הש עמצורנחשף גם בהפטרת  ,דיו נושאים רבים בפרשהיחהשוזר  ,עיקרון זה
של  בליבןרעיון זה טמון אף  .ידי המצורעים, המנודים והמבודדים מהחברה-הישועה המגיעה לעיר שומרון דווקא על

רק מה שיכול להחמיץ כשר למצת מצווה! הראי"ה קוק, בתורה  –הלכות הפסח ובקשר הביולוגי בין החמץ והמצה 
, אשר מצהלמילה  חמץלמי", מעמיק בנקודה זו ואף עומד על דמיון האותיות בין המילה שנקראת "תיקון החמץ העו

 :אך קו זעיר מפריד ביניהן, והסרתו מכשירתו

"כל האור העתיד, הופעת כבוד ד' בעולם, תגלה את העוז לשבר את הנקודה המבדלת בין עומק רע לעומק טוב, 
 )אורות הקודש ג' קכז( תכניס תחת החפץ הרע והשפל, חפץ טוב ומרומם, והחמץ העולמי יהפך למצה."

הִאש  " -בהתאמה לפסוק הראשון של פרשתנו  ְלד  ו הקשר של מילים המשתנות כתלות במקומן ובאות", ה ִכי ַתְזִריַע ְוי 
'כתוב לך באור  -פראווי -קטע משיר נטול כותרת, מתוך ספר ביכוריה של אפרת רפל להביאהפעם  בחרנוובהקשרן, 

 :שתהיי'

ַלְדִתי ַמֶשהּו.  ֶאְתמֹול י 

ֹדם ּובֹוֵעט. י ה א   ֶזה ה 

 ַחי, צֹוֵרחַ 

רֹוְפִאים. ר ִמַכְבֵלי ה  ְחר   ּוְמשֻׁ

טּוף ִבְכֹתֶנת ַפִסים. י ה ע   הּוא לֹא ה 

ן. ש  ת ִתיְמרֹות ע  עֹות ּוְקצ  ם, ְדמ   ַרק ְבד 

ַעְקִתי, ִהְתַנַשְפִתי,  "ִנְטַרְפִתי!", צ 

 

ְגִעי",  "ֵתר 

ַמר ִלי.  הּוא א 

חֹות ַמְפִחיד ְכֶשֲאִני ַבחּוץ".  "ֲאִני ַהְרֵבה פ 

 ליאב וסלעית לזרא
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 הרב ארי/ החודש-תזריע לפרשת –מי יודע?  10

 (. התשובות במהופך למטהשם נמצאת התשובה לתורה יש הפניה לעליה שאלה)בסוף כל 

 מהו הקרבן שמביאה יולדת לאחר ימי טהרה? )ראשון( .1

 למי נתנה תורה סמכות לאבחן נגעי צרעת ולקבוע טומאה או טהרה? )ראשון( .2

 השחין? )שלישי(מהו הצבע שמסמל טומאה בצרעת  .3

 מהו הצבע שמסמל טומאה בצרעת הראש או הזקן? )חמישי( .4

 מהי קרחת ומהי גבחת? היעזרו ברש"י. )שישי( .5

 כיצד מתנהג המצורע בימי צרעתו? )שישי( .6

 מהו הצבע שמסמל טומאה בצרעת הבגדים? )שישי( .7

 בפרשה בגד עם קרחת או גבחת! )שביעי( מיצאּו .8

 בני ישראל לקחת שה לקורבן פסח? באיזה יום שחטו אותו? )'החודש', שמות יב( באיזה יום נצטוו .9

 כמה ימים נמשך חג המצות? אלו ימים בחג הם ימי 'מקרא קודש'? )'החודש', שמות יב( .10

 

 ראש חודש ניסן, פרשת תזריע, פרשת החודש.

 :מוציאים שלושה ספרי תורה. בשחרית אומרים חצי הלל

 השבוע. שתבראשון, קוראים שישה קרואים בפר

 ."ונסכו"עד  "ובראשי חדשיכם" ""וביום השבתבשני, קוראים לשביעי בפר' פנחס: 

 .""תאכלו מצותעד  ם למפטיר בפר' בא : "ויאמר ה'.. החודש הזה לכם ראש חודשים..בשלישי, קוראי

 .)מ"ו י"ח( עד "איש מאחוזתו" (, ט"זמ"ה) הארץ.."כל העם ": מיחזקאל ההפטרה

 מוסף של שבת וראש חודש: "אתה יצרת". אין אומרים אב הרחמים בניסן.

 טוקצינסקי( הרב  - )לוח ארץ ישראל 

 

 

תשובות:  1 . כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת.  2 . כהנים.  3 . לבן או לבן אדמדם.  4 . צהוב.  5 . קרחת  משיפוע קודקוד  –

הראש ולאחור. גבחת  מקודקוד הראש ולפנים.  – 6 ְָּגָדיו . "ב ְּיּו  ִיה ְֻּרִמים  פ ְּרֹאׁשֹו  ו ְֶּיה  ִיה ָפרּוע    ְּע ל  ו ָשָפם  ְֶּטה  י ע ְָּטֵמא  ו ָטֵמא   

ְָּרא... ִיק ָבָדד  ֵיׁשב  ִמחּוץ  ל מ ֲחֶנה  מֹוׁשבֹו".   7 . ירקרק או אדמדם.  8 . פרק יג פסוק נה )ראו רש"י(.  9 . לקחת בי' בניסן. לשחוט 

בי"ד בניסן.  10 . שבעה ימים; "ּוב ּיֹום ָהִראׁשֹון  ְָּרא  ִמק ֹקֶדׁש  ּו  ב ּיֹום ְִּׁביִעי  ַהש ְָּרא  ִמק ֹקֶדׁש  ְֶּיה  ִיה ָלֶכם".   

 הזמנה לקידוש

 ,לכל קהילת סעד

 לרגל בר המצווה של בננו שמואל

 11:00נערוך השבת, פרשת תזריע, קידוש לאחר התפילה בשעה 

 (קיבוס דשא מול הכניסה לחדר האוכל )פינתעל ה

 .ברוכים אתם בבואכם

 !בשמחהמוזמנים 

 משפחת סט
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 (15)פינת לשון 

 ?מה  פירוש ֵג ר

לפני שניכנס לגופו של הנושא, מבקש אני להבהיר הערה כללית. אמנם עוסקים אנו בסדרה זו בביטויים תנכיים 

אולם יש לזכור שמספר תופעות אלו הוא זניח. להערכתי, אחוז המילים  –שמשמעותם השתנתה במשך הדורות 

 אשר נער ישראלי בבי"ס תיכון מתקשה בהבנתן הוא זעום. )קראתי  לפני שנים על מחקר שבדק נערי תיכון בתנ"כ

אחוז מן  30בארצות הברית, הלומדים את יצירותיו של שייקספיר. התברר, שהנערים נזקקו למילון כדי להבין 

תנו ללמוד תורה ולעסוק בהבנתה הביטויים.( אמנם אין זה נס, או תופעה פלאית: זוהי תוצאה ברורה של הקפד

 לאורך הדורות, גם בתקופות הקשות שעברו על עמנו בגלויות השונות.

הֵגר. ייתכן שיהיו ישראלים שיתפלאו לשמוע, שהגר הראשון הנזכר בתנ"כ  –עתה נדון בנושא שלשמו התכנסנו 

את החיתים. ועוד לפני כן, אברהם אבינו! היה זה עת ביקש לרכוש )בתשלום כבד!( אחוזת קבר מ –בשמו הוא 

 בברית בין הבתרים, מתבשר אברהם: "גר יהיה זרעך בארץ לא להם..."  להבנתי, שורש המילה גר הוא: גור )כמו

ך, "לגור בארץ באנו..." כלומר: אין אנו מתכוונים להשתקע. להבדיל ממי שנשאר לזמן ארו –נר משורש נור(. כך 

 . אפשר ללמוד זאת מדברי אברהם אל החיתים: "גר ותושב אנכי עמכם".הוא נקרא: "גר תושב" ויש לו זכויות

מהן מדובר  89 –ב –הפעמים שהגר נזכר בתנ"כ  92אברהם אבן שושן, בקונקורדנציה שערך, סבור שמתוך 

י ב"תושב לא קבוע". )בשלושה מקרים הגר הוא  "כינוי לבני ישראל היושבים על אדמת ה'."( מתי  התחולל השינו

גוי שהפך להיות יהודי? במגילת אסתר, העוסקת בתקופה  –ות המילה הקצרה הזו, שפירושה בימינו במשמע

המאוחרת ביותר בתנ"כ, אנו מוצאים ש"רבים מעמי הארץ מתיהדים". ביטוי זה מגדיר במדויק את תהליך 

 הפיכת הגוי ליהודי.

ו חכמי התלמוד, כדי להבחין בין גר אבל ביטוי זה נשכח ואין אנו מוצאים אותו בהמשך. מהו הפתרון שמצא

ור לבין גוי שקיבל על עצמו להיות יהודי? גר כזה נקרא בתלמוד: גר צדק, כך שהוגדר הבדל בר –במובנו התנ"כי 

 בין גר תנ"כי לבין גר בן זמננו.

. ואם הזכרנו את זמננו, אולי מן הראוי להקדיש מספר מילים לימינו, בנוגע לפולמוס המתנהל עתה בנושא הגיור

קטונתי מהביע דעה בענייני הלכה, אבל לשאול הרי מותר. מדוע מתנגדים ברבנות הראשית להחזיר לרבני הערים 

הם ים נתמנו לאחר שנבחנו על ידי הרבנות, ואת זכותם לגייר, שנשללה מהם לפני כשלושים שנה? הרי כל רבני הער

פרט לעניין הגיור... ויהי רצון שתימצאנה תשובות טובות לכל  –מוסמכים לדון ולהחליט בכל נושאי החיים 

 השאלות והספיקות במהרה בימינו.

 גולןחנן 

 

 

 לנתי רונה 

 ברכות לרגל גיוסך לצה"ל

 עלה והצלח ויהי ה' אתך!

 צוות חומ"ש וקהילת סעד

 שיפוץ קיבוץ!

 ".שיפוץ קיבוץ"גם השנה נפגש לפעילות 

 11/04/22 תשפ"ב | ניסןבי' | ביום שני 

SAVE THE DATE 

 ..פרטים נוספים בהמשך

 ועדת תרבות
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  ראיינה וכתבה: זהבה ברט ישראלי /מקרוב.. – המלחמה באוקראינה

שאפשרית בימינו, בעולם  נוחשבלא שכבר למעלה מחודש ימים מתחוללת מלחמה נוראה באירופה, מלחמה 

אסון על  בכך הביאו, אוקראינה שכנההדיקטטור מטורף, פלש למדינה  ולדימיר פוטין רוסיהשליט  המודרני.

ערים שלמות, הפך מיליוני אנשים לפליטים חסרי בית, חסרי הווה  והרס הפגיז, החריבאירופה ועל העולם כולו. 

 חת חסרי אונים, חסרי בית ומולדת.באמיליוני אנשים שעברו זוועות והפכו הרוגים ופצועים רבים,  ,ועתיד

 כיצדמה ניתן לעשות ו. ובר על האנשים האלה.חשוב מה עלתפוס את המצב הבלתי אפשרי הזה. קשה שלא לקשה 

להתעלם מהאסון  קשהאנחנו צופים במסכים ורואים אין ספור בני אדם אבודים, המומים ומיואשים.  .סייעל

כבר ו גם לנו זה נוגע קשה שלא לחוש אמפטיה לגורלם המר של הפליטים והקורבנות. שמתחולל בלב אירופה,

, לעזרת הפליטים "איחוד הצלה"התנדב במסגרת  דן ג'יימסיע עשו מעשה!ו שקמו יש אנשים  !שפיע גם עלינומ

 . , מולדובהבקישינב

הארגון משנת הקמתו.  בו עידן מתנדבו ,אלי ביר, על ידי 2006שנת נוסד ב ארגון זה -"איחוד הצלהרקע על "

                 . למקרי חרום רשמי באופן מאושר על ידי משרד הבריאותו פעילים מדן ועד אילתמושתת על מתנדבים ה

א לתת מענה רפואי ראשוני ומקצועי על מנת להציל חיים. מתנדבי איחוד הצלה מגישים סיוע ימטרת הארגון, ה

כוננים, חובשים,  6000המתנדבים פזורים בכל הארץ, מעל  די.יילפצועים הזקוקים לטיפול וסיוע מרפואי לחולים ו

 שעות 24הארגון פעיל  כולם פועלים בהתנדבות. ה בישראל.כבות האוכלוסייפרמדיקים ואנשי חוסן מכל ש

הזנקה והחייאה.  לכל מתנדב יש מכשיר. ומטפל בכל סוגי האוכלוסייה בארץ, ללא הבדל שנהביום  365, ביממה

 גם בסעד יש לנו כמה מתנדבים המשתייכים לארגון הזה או למד"א. בעת הזנקה, מי שפנוי יוצא להציל חיים.

 
ערכות באוקראינה, עוד לפני יהארגון קיבל קריאה לה" – שעבר עליו בקישינבמטלטל על השבוע  עידן מספר

, הצוות צפה את יצא לבדוק את המצב, ממש עם פרוץ הקרבות ראשוןשפרצה המתקפה האכזרית של פוטין. צוות 

בירת  בקישינל ציוד רב,וכבר בימים הראשונים יצא מטוס עם משלחת ראשונית, ו ת, הבין את גודל האירוע,הבאו

מאז בכל שבוע יוצאים שנים שלושה צוותים של איחוד הצלה לעזרת  הגובלת באוקראינה מצד מערב. מולדובה

מאזורי תמר ואני הרגשנו חסרי אונים מול הדיווחים המזעזעים המגיעים  מיליוני הפליטים המציפים את אירופה.

מצווה -עמדנו לחגוג לכרם בתנו בת לא ידעתי מתי. המלחמה. חיפשנו דרך לעזור! היה לי ברור שאסע לשם, אבל

שבוע ב היוצאת לאוקראינה ה להצטרף למשלחתיבלתי פנייולאחר מכן לצאת לביקור קצר אצל אחותי בברלין. ק

ביום  .מיד עם שובנו מברלין שאני יוצא למשימה הזו משפחתית נפלה החלטהשם  .בזמן שהותנו בחו"ל פוריםשל 

תמר ארגנה לי  בשדה התעופה עצמו, התארגנות מהירהב ן גוריון.בנחתנו בשדה התעופה , ארצהחזרנו ראשון 

תמר  .אחי הגיע עם הציוד שלי, ושעתיים אחרי זה כבר הייתי על המטוס לקישינבלטיסה עם המשלחת,  מזוודה

 "דים.חזרה הביתה לסעד ליל

בכל זמן נתון נמצאים  כל צוות מונה כשמונה אנשי מקצוע. .ראש צוות -התפקיד שלי היה " – החוויה עצמה

בכל בוקר לנסיעה בת שלוש שעות  יצאנו –משימת גבול  הייתהשלושה צוותים במולדובה. המשימה שלנו -שנים

, מזוןכמובן  ,חובש, אנשי חוסן ומתורגמניםהצוות כלל אנשי רפואה, רופא, פרמדיק, . פעלנושם  לגבול אוקראינה

אנחנו מקבלים את הפליטים הרבים המגיעים ברגל מהצד האוקראיני, אחרי  .ציוד חם, הפתעות לילדים ועוד

מבולבלים, נסערים  הפליטים מגיעים. םשלה שעמדו שם שעות בתורים, כדיי לקבל אישור לעזוב את המדינה

 30תחנות הרכבת התחתית, נסעו באוטובוסים בימים ארוכים במקלטים ו . בתיהם הופגזו, חלקם שהוועייפים

ברובם אנשים מבוגרים, נשים וטף. הצעירים נשארים באוקראינה ומגויסים  .ספגו הפגזות וירי שעות בלי לעצור,

 לצבא. הפרידות הקשות מהאבות, משפיעות מאד על המורל הירוד גם כך. מגיעות משפחות מפורקות והרבה 
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נשים בודדים, שאין להם מושג מה עלה בגורל יקיריהם, מתי ואם בכלל עוד יפגשו. הם השאירו מאחור חיים א

 בסדר גודל בלתי נתפס. הומניטרי אסון וזהסיפורים קשים, שלו, שלמים. כל אדם והסיפור 

אנחנו דואגים להם ומכוונים רפואית, נפשית הומניטרית.  - מגישים עזרה ראשונית 'איחוד הצלה'הצוותים של 

אימהות צעירות עם ילדים למקום שמיועד להם, מבוגרים וקשישים למרכזים  –אותם למקומות המתאימים להם 

 .טוב לאחר חודש של מלחמה המקומות האלה כבר מאורגנים הרבה יותראחרים שהתנאים מותאמים לגילם. 

, תרופות וכדורים שאזלו להם במהלך החודש הזהנו מאתהפליטים עוברים בדיקות, רבים מהמבוגרים מקבלים 

יהודים או קרובי  - מבין הפליטים ובמקביל מחפשים מיאנחנו מטפלים בכולם,  או נשארו מאחור בבתיהם.

כבר במעמד זה רושמים את מי שניתן לטיסות החילוץ שלנו. מיועדים לעלות ארצה. המשפחה מקרבה ראשונה 

של האפודים שלנו, ובכלל  כתוםאפשר לזהות אותנו בקלות על פי הצבע הבעצמם, הרבה מאד פשוט מגיעים אלינו 

 ., הצבע הכתום מזוהה עם הארגון שלנושמעו עלינו והם מחפשים אותנו כבר יםפליטים רב

, מקרובי משפחה וחברים אשר מודיעים לנו, על בואם המיועד של יקיריהם מהארץ, אנחנו גם מקבלים פניות

קשר  יש לנו. אנחנו מחפשים ומאתרים אותם ומכוונים אותם למרכזים שלנו. עזרה באיתורםומבקשים מאתנו 

השונים בקישינב, לשם מגיעים הפליטים. אנחנו מגיעים כל יום למקומות האלו, פותחים  פליטיםה מרכזיעם 

 ומיים שלושהתוך י, רושמים לטיסות החילוץ שלנו. מי שנמצא מתאיםמרפאה, נותנים מענה רפואי ונפשי. את 

הם מגיעים עם מעט מאד ניירת ואנחנו עוזרים להם לקבל תעודות מעבר. הקונסול  על מטוס לישראל. הם

הארגון גם הקים מטבח  ., על מנת לקצר תהליכיםשעות היממה 24הישראלי במולדובה ועוזריו, עובדים כמעט 

 'איחוד הצלה'פליטים. המנות. הקהילה היהודית בקישינב נרתמה בחום למשימת הצלת  7000שמספק כל יום 

 140עד  120-כ סמוציא כל שבוע בימי ראשון שלישי וחמישי מטוסים שמביאים את הפליטים ארצה, בכל מטו

 .מהארץ ומהתפוצות כרים למטרה זו על ידי תרומותהם נש ,כנפיים כתומותשלנו מכונים  החילוץ נפשות. מטוסי

אנחנו עובדים בשיתוף  מלחמה על כל נפש! -הסיטואציה היא  .המלחמה נמשכת והמטוסים שלנו מתמלאים

 כל יום נפתח בארוחת בוקר משותפת לצוותים היוצאים לנקודת הגבול .נתיבועם ארגון  הסוכנותפעולה עם 

ברציפות עד שעות מאוחרות בלילה וחוזרים לבסיס שלנו בקישינב סביב חצות  העבודה נמשכת, ומרכזי הפליטים

נשכר והופעל מחדש  ,עזבשנלנים במלון הצוותים  לארוחת לילה, לסיכומים ולתדריכים לקראת יום המחרת.

המתנדבים של ארגון הצלה. פליטים שלא נמצא להם סידור מתאים, גם הם לנים במלון שלנו. כאמור כל  שימושל

 ".כדי למנוע שחיקה.. נמרץו צוות שוהה במקום שבוע ימים, חוזר הביתה לישראל ומוחלף על ידי צוות חדש, רענן

שהיתי במולדובה שבוע שלם, מראשון עד ראשון, חזרתי עם הרבה סיפוק ועייפות ובעיקר " – מחשבות אישיות

נמחקו ברגע אחד, הם מגיעים עם תיק  מגיעים אנשים שכל חייהם !פרופורציות - מרכזית אחת, והיאעם תובנה 

 אתהם לא יודעים היכן ישנו מחר, מתי יפגשו שוב  .ים מעטיםמסמכים ובגד של המשפחה קצת קטן, תמונה

, הביתהחוזר  ..ואני .רור בעתידםואין להם שום דבר ב ?...ישוב שיצא למלחמה , הבעלם הבןהא ...אבא

ני מודה לאל!! שום חוזר לעבודתי ולחיי, וא !וצפוף... אבל כייפילמשפחתי, לילדיי לבית החם שלי, אומנם קטן 

אנשים הצלה, אני מלא ההתפעלות מהארגון, מהאיחוד בארגון מתנדב שנים רבות אני  !ליואדבר לא מובן מ

להתחיל פה חיים חדשים, י כדאולי  - ארצה יגיעומטוסים מלאי פליטים  כעשרים שמתנדבים ועובדים מכל הלב.

אושש ולחשוב מחדש על עתידם. המטוסים האלה, הצוותים, הציוד, כל המכלול העצום הזה עולה בכסף אולי להת

לי זה כמובן נותן  אדם שנמצאים במצוקת חייהם.-רב, אנשים פותחים את ליבם וארנקם, כדי להציל ולעזור לבני

 ".לחייסיפוק רב וממד נוסף 

מבצע חינוכי, לאיסוף נרחב של ציוד  עלחן נויבואר, -חמוטל אבןאספר על הפעילות הנמרצת של בשבוע הבא 

  , מכל אזור הדרום. לפליטים ותרומות
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 ...? מסתכלים סביב סביבאיך יודעים שבא אביב

 יש לנהוג לפי הכללים הבאים: ,עם בוא האביב מתחילים לצאת גם הנחשים מתרדמת החורף. אם ראיתם נחש

 .לא נוגעים בנחש .1

 לשמור מרחק של כשני מטר מהנחש . .2

                                      .0523934519ליואל עברון  מידלהתקשר  .3

 להודיע אחרי כמה שעות זה לא עוזר...

, מבלי לסכן כמה שניתן עם הנחשעד לשמור על קשר עין  .4

 .את עצמכם

 

 ₪( 400התשלום על חשבון המזמין ) -בשטח פרטי 

 ולחכות עד להגעת הלוכד מטעם המועצה. 107ניתן לפנות למועצה, לחייג  - בשטח ציבורי

 !נחשים הם חית בר מוגנתהלא הורגים נחשים, 

 בברכת אביב וקיץ בטוחים

 
 יואל עברון
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 קהילה יקרה,

 
הפצועים משפחות ההרוגים ועם ליבנו עם  בשבועות האחרונים. על כולנו לנוכח הפיגועיםימים קשים על ארצנו ו

בקרבינו  חששות וחרדות עשוי להציףרצף האירועים ושולחים איחולי החלמה מהירה.  ואנו שותפים לכאב העמוק

וסית שלנו "במועצה, לע "חוסן"ל לפנות בכל עתובקרב הילדים והילדות שלנו. חשוב לדעת שזהו דבר טבעי וניתן 

 בסעד ולקבל סיוע.מעיין או לאנשי ברו"ש 

להגביר את כדי  אנחנו בקשר מתמיד עם גורמי הביטחון במועצה, במשטרה ובצבא ופועלים בהתאם להנחיות.

החינוך ובאתרי הבנייה שבשטח  במוסדותתחושת הביטחון יתוגברו סיורי גורמי הביטחון בכל רחבי המועצה 

ככל שתהיינה הנחיות מיוחדות, נעדכן  באזורי החינוך. ציום תהיה נוכחות מוגברת של הרבש"במהלך ה המועצה.

. חשודאו אדם אירוע  לאריאל הרבש"צ  על כל מוגברת ולהודיע מיידית אני קוראת לכולנו לערנותאת הציבור. 

 בתקווה לימים שקטים ושלווים בהקדם.

 
השבוע התבשרנו על פטירתו של בועז זהבי ז"ל בנו הבכור של דודה, אח של תרצה אורן. לא הכרתי את בועז 

ב בחור טוב לב עם חיוך רח . נראה שהיהשנכתבו בקבוצת הפייסבוק של בני המשקוקראתי עליו דברים 

 ואופטימיות גדולה. אני שולחת את תנחומיי למשפחה, שלא תדעו עוד צער. 

בשיבה טובה. אני משתתפת בצער המשפחה  משה בן צבי ז"ל פטירת של רגע לפני סגירת הגיליון התבשרנו על

 .ושולחת ניחומים להם ולחברים

 

 שיוך דירות

והוא בעל  ,תכנוניים ומשפטיים-כלכליים-הינו תהליך מורכב העוסק בהיבטים חברתיים 'שיוך הדירות'תהליך 

השפעות משמעותיות על אורחות החיים בקיבוץ. שיוך הדירות מהווה מרכיב יסוד של הקיבוץ המתחדש והוא 

החברתיים  מורכבותו של התהליך והיבטיו טומן בחובו סיכויים והזדמנויות לצד קונפליקטים ומורכבויות רבות.

 דורשים הסתכלות רחבה ומעמיקה על ההשלכות העתידיות של ההחלטות שיתקבלו ויישומן. 

זבולון וצוות השיוך, אני לוקחת על עצמי להוביל את תהליך י כמנהלת הקהילה, ובהתאם להמלצת מתוקף תפקיד

ול על מנת לגבש הצעת ממשיך לפע 'שיוך דירות'בחודשים האחרונים צוות  שיוך הדירות עד ליישומו המלא.

החלטה בנוגע לתהליך השיוך שתובא לציבור. הצוות נפגש אחת לשבועיים ואנו קרובים לסיום גיבוש טיוטת 

ההצעה לקראת הצגתה לכלל החברות והחברים. בימים אלה אנחנו מגדירים את תפקיד "פרויקטור שיוך 

כמובן לאחר אישור המתווה באסיפה, אל מול החברים  הדירות" שיהיה אמון על קידום ויישום המתווה,

 והחברות ומול הרשויות, רמ"י וגורמים נוספים ככל שיידרש.

לאחר חג הפסח נודיע על מועדים לקיום ערבי הסברה והצגת הצעת ההחלטה, נגייס את הפרויקטור לתהליך 

 ערכי הקיבוץ והקהילה כולה.ונמשיך לקדם במרץ את שיוך הדירות למען החברות והחברים תוך שמירה על 

 

 

 שרון בר אל
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 רכב

רוחות המלחמה בעולם מביאות לקפיצה במחירי הדלק. שומעים את זה בחדשות, ובעלי הרכב הפרטי כבר חשים 

לאור זאת, אנחנו נדרשים לעדכן את המחיר  יותר.₪  60 -בכך בחודשים האחרונים כאשר מילוי מיכל דלק עולה כ

 את העלייה המשמעותית במחירי הסולר.הק"מ לחבר בכל הרכבים כך שיכיל 

 :אגורות 15 -ב ה המחיר לקילומטריעל 1.4.22 -ההחל מ לכן 

  לק"מ למי ₪  1.6לק"מ לחברים, ₪  1.5מקומות ידני יעמוד על  7מקומות, וברכב  5מחיר ק"מ ברכב

 שאינו חבר.

  למי שאינו חבר. לק"מ₪  1.7לק"מ לחברים, ₪  1.65מקומות יעמוד על  7מחיר ק"מ ברכב אוטומטי 

בתקווה לסיום הלחימה, שתביא ה במחיר, יבתקופה הקרובה, ככל שיידרש, נעדכן את מחירי הדלק בהתאם לעלי

 איתה גם חזרה למחירי דלק נמוכים יותר.

רכבים אלה, הם עומדים ללא בהנמוך  לאור השימוש המקומות. 7ועדת רכב התכנסה ובחנה את השימוש ברכבי 

מקומות  7שימוש כאשר העלויות עליהם ממשיכות להתקיים. לאור זאת, החליטה הוועדה להשאיר רכב אחד של 

בהזדמנות זו, אני מבקשת  לשימוש הציבור. לאור כך, מיד לאחר חג הפסח, ייצא רכב הדאצ'יה מצי הרכבים שלנו.

חבר.ה הבא.ה. ובמידה ונגרם נזק לרכב בזמן השימוש, הקפידו הקפידו להחזיר רכב נקי לטובת ה -ומזכירה 

 שימרו עליהם! –לעדכן את חגיב. הרכב הם של כולנו ולמען כולנו 

 

 ביקור באמצע היום 

ככה פתאום, באמצע פגישת עבודה, דפקו על דלת משרדי. הדלת נפתחה וקולות צהלה ושמחה נכנסו אל החדר. 

עשות קצת טוב ביום המעשים הטובים. הם אפו עוגיות, הכינו ברכות, הכינו ילדי וילדות בית כולל ב', באו ל

משחקים ובאו לשמח את אנשי ונשות הקיבוץ ואת ילדי וילדות הגנים. זוהי הייתה אתנחתא נפלאה ומשמחת, 

 מגבירה מוטיבציה ומעלה חיוך. קיבלנו את הברכות, אכלנו את העוגיות והמשכנו בישיבה.

  בית כולל ב', למדריכות שקד לסר ולחן אפרים ולכל החינוך החברתי שהעלה חיוך על פנינו. תודה לילדי וילדות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לוגו

ברוך ניר החל מגיליון זה חוזר הלוגו הוותיק למדור שולחנה של מנהלת הקהילה. הלוגו עוצב, צויר ונכתב על ידי 

כ"ב בטבת  12.1.2007-והופיע לראשונה בעלון שפורסם ב תה מנהלת הקהילהישרה עברון היבתקופה בה  ,ז"ל

 . אני גאה להחזיר את הלוגו המכובד!תשס"ז

 שבת שלום,

 שרון 
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 למיכל ובני אחיטוב ולכל המשפחה המורחבת

 לתמר ורמי ליברמן בן, אלון הנכד ברכות לבר המצווה של 

 איחולים לשמחות ולנחת!

 לשושנה וראובן עברון ולכל המשפחה

 הנינהברכות להולדת 

 קובסשירה ואלעד ג'ילנכדה לדבורה ויובל עברון, בת  

 איחולים לשמחות ולנחת!

 !ברכות לבר המצווה - לשמואל סט

 לנעמה, לרב ארי ולכל המשפחה

 איחולים לשמחות ולנחת!

 למוריה ואלקנה מינץ )הורי המשפחתון(

 הבןברכות להולדת 

 קהילת סעד-איחולים לשמחות ולנחת

 לריבה זוהר ולכל המשפחה 

 ברכות לבת המצווה של הנכדה

 בתם של יהודית ויואל זוהר –יערה 

 איחולים לשמחות ולנחת!

 בית מדרש נשי

 הנכן מוזמנות לערב בית מדרש נשי בנושא:

 שכינה

 (2/4א' בניסן )ה –מוצאי שבת זו פרשת "תזריע" 

 ., במועדון לחבר20:30בשעה 

 בתכנית:

 כנרת סמואל פולק. - 20:30-21:15

 "אינטימיות בזוגיות". –יעל דגן  21:30

 נשמח אם כל אחת תביא כיבוד

 מוזמנות בשמחה!כולכן 

 הצוות המארגן


