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      גילי זיוון שבוע:ר פרשת השיעו

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת מצורע

  זמן תפילין /טלית 18:45 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 18:55 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 13:30מנחה        

 18:55 מנחה וערבית    

  שקיעה 18:00 -דרשת שבת הגדול

 20:10 ערבית 19:41 צאת השבת

 
 דורית רידר :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידתורנית  ותאח

פֹּר ַהְשֻחטָ ".. פֹּר ַהַחָיה ְבַדם ַהצִּ  ה..ְוָטַבל אֹוָתם ְוֵאת ַהצִּ

ַלח ֶאת פֹּר ַהַחָיה ַעל ְושִּ  "ְפֵני ַהָשֶדה ַהצִּ

 ז'(– )ויקרא י"ד ו'

 
 ישנם שני סוגי אנשים הפוכים זה מזה:

 'בעל גאווה' האומר "אני ואפסי עוד", מדבר רע על אחרים ואינו רואה נגעי עצמו.

 ה עוולות סביבו.וישנו עניו ו'שפל רוח' שאינו מרים את ראשו ואינו פותח את פיו, גם כשרוא

 כנגד שניהם הזהירה התורה ואמרה להביא שני ציפורים:

 להורות לגאוותן לשמור על הפה ולבדוק את עצמו.דוממת,  –האחת שחוטה 

 -משלחים לשדה שתשמיע צפצופיה ברבים  ומצפצפת, השנייה חיה

 לרמוז לשתקן כי יש פעמים שעליו להשמיע קולו.

 .(שמואל ירושלמירה" על פרשיות השבוע )"מאורה של תומתוך הספר: רעיון 

 

הרב ארי                                                              -דרשת "שבת הגדול"  

 בבית הכנסת 18:00שעה 
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 מצורע / שבת הגדולפרשת  –פ"ש עם שיר 

 לראות טוב

נגעי הצרעת, הספחת והבהרת כנראה כבר עברו מן העולם מזמן, אך בכל דור ודור מתגלים ומתחדשים נגעים 

אנו מוצאים את . נוינו ואימותינו מחלות ונגעים שלא שיערום אבותמנגעים שונים. העולם המודרני מזמן לפתח

בכל עבר פגעים גופניים, חברתיים, רוחניים ואקולוגיים אשר דורשים  עצמנו מזפזפים, מדפדפים ומזהים

 וידוי פומבי, הכרה בחטאם, הסתגרות וריחוק מאור הזרקורים עד יעבור זעם.  מנושאיהם

 פנימה:  קטלג ולהתחיל להתבונןללהפסיק לשפוט ו הבעל שם טובבקודש, דורש מאיתנו כדרכו 

כל הנגעים שאדם רואה חוץ, זה  - שועי עצמו", ופיר"שנינו במסכת נגעים: "כל הנגעים אדם רואה חוץ מנג

 )בעש"ט על התורה בראשית קכו( נמשך מנגעי עצמו, כמאמר רבותינו ז"ל: כל הפוסל במומו פוסל."

נות ימשתמש הבעש"ט בלולי ,עשיתניסיון להפוך את תורת הנגעים המיושנת והמוזרה לתורת חיים רלוונטית ומב

"הכל בעיני המתבונן".  - מי הדורות האחרוניםהמסיטה את המוקד מבעל המום לבעל הזום. כמאמר חכ פרשנית

לסייע לסובבים שה נוקבת אף ואם לא די במשימה להפסיק לשפוט את הסובבים אותנו, מטיל עלינו הבעש"ט דרי

 :ידי שנתקן את עצמנו-על אותנו

טוב אמר כי האיש אשר הוא נקי לגמרי, ולא פגם כלל מעולם אפילו כל שהוא, אי אפשר לו "הבעל שם 

לראות רע בשום אדם, או שישמע מרע שיעשה שום אדם, כי לא יזמין לו השם יתברך לראות רע או לשמוע 

רור , ידע בביולכן כשרואה האדם איזה איש שעושה רע, או שמספרים לפניו מאיזה איש שעשה רע .שום רע

, ואף אם הוא צדיק, מכל מקום יש בו קצת דקצת מאותו ענין, שיש בו שמץ מנהו מאותו הדבר עצמו

ועל ידי זה והזמין לו השם יתברך ראיה זהו או שמיעה זו כדי שישים אל לבו לשוב ולתקן הפגם ההוא, 

ברו אף שראה אותו ולכן אין לאדם לדבר לשון הרע על ח ., כי הוא תלוי בוישוב גם האיש הזה העושה רע

עובר עבירה, או ששמע מאיש מהימן שעשה עבירה, דהא מזה שהוא ראה או שמע הדבר ההוא, מזה יראה 

שמסתמא גם בו בעצמו יש מקצת מאותו הדבר, ומוטל עליו לתקן אצלו הדבר ההוא, ועל ידי זה יתוקן גם 

 האיש העושה רע וכו." )שם קכז(

"ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים ור חדש דבריו הידועים של דוד המלך בתהילים לד: לאור פירוש זה מתבהרים ומוארים בא

 ."ב ַבֵקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּוֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב. ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְשָפֶתיָך ִמַדֵבר ִמְרָמה. סּור ֵמָרע ַוֲעֵשה טֹו

ממש באותו  נראה כי נכתב"איש מראה" ששיר הקטעים מנסיים בעם סיום השבעה של בועז זהבי, זכרו לברכה, 

 :https://boaz-zehavi.site123.meוהתפרסם באתרו האישי  הקשר

... 

 ֵאין ָאָדם רֹוֶאה ִנְגֵעי ַעְצמֹו

 ְוִאם הּוא ִמְסַתֵכל, ָעלּול ַלֲעלֹות ֻחּמֹו,

 ְלִהְׁשַתֵלַח ְבִניָצב, מּולֹו,ַוֲעלּוָלה ָידֹו 

 ָעלּול הּוא ְלַנְתצֹו ּוְלַהִפילֹו.

 

 ִלְהיֹות ַמְרָאה ֶׁשל ִאיׁש

 ָצִריְך ֶבֱאֶמת ִלְהיֹות ָרִגיׁש.

 ְשמֹאל ְתֵהא דֹוָחה ְוָיִמין ְמָקֶרֶבת

 ַאף ֶׁשָהִאיׁש רֹוֶצה ִלְראֹות ָבבּוָאתֹו,

 ִמְסַתְכֶסֶכת.ְפָעִמים ֶׁשַנְפׁשֹו 

 ְוֶדֶרְך ַהְּמִתינּות ְוָהַאֲהָבה

 נֹוָחה ִהיא ְבִעְנְיֵני ַמְראֹות,

 ַאף ֶׁשעֹוֵמד ָׁשם ִאיׁש

 .ְולֹא ִמין ִמִּמיֵני ַהְבֵהמֹות

 

 ליאב וסלעית לזרא
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 אביהשכתבה בתו  דברי הספד למשה בן צבי ז"ל

 משה עזרא בן ארי' ופרומה זיסל חסידה נעמי -הספד לאבא

הכי אהבת.  וזה השיר אות - רעפי בקרבי תנחומך ישעשעו נפשי"ואם אמרתי מטה רגלי חסדך ה' יסעדני ברב ש"

 זה השיר המעורר, כבר כולם ידעו זאת. אבי, אבי, כל עוד רוח נשמה באפך רק תהילים ודברי תורה בקשת. 

לאחר מכן, השבת את  תתך בטלפון תפילת מנחה, תוך דקות ספורו' כמדי יום להתפלל אדכני י, ז5אתמול בשעה 

' אמיתי. בעל מדות דאהוב למעלה ולמטה. צדיק. עובד  ל כך' עולה תמימה. אבא שלי כדנשמתך הטהורה. מנחה ל

 סורים גדול. יעצום, עניו מאין כמותו, בעל י

ן", אבל אתה מבין אותנו, את הצורך שלנו להספיד, כי יאל תעשו מזה עני, שאתה אומר כעת: "אבאאני יודעת 

מזון שבלעת, נס  ת, כל בליעתמקבל. חידת חייך היתה לנו לפלא, כל נשימה שנשמומבין  -ככה אתה תמיד היית

' על הזכות לכבד אותך, על הזכות דים שבח והודיה לנים ונותאמשת ואנו מיום ליום ומשבת לשבת, .רודף נס

' שלח דלהיות במחיצתך. אחרי תפילת ערבית של ערב שבת, אתה מגיע לסעודה, מובל ע"י טושי )השליח הפלאי ש

זורחות, כל הבית מאיר. כל העולם מאיר מהחיוך המעלף הזה של משה ך יוחד בשבילך ורק בשבילך( וכל פנילך במ

 עזרא בן ארי ופרומה זיסל חסידה נעמי, והיית מזריח לנו את הנשמה. 

כבר לא היתה, אבל ללכת  - '. היכולת שלך ללכתדהיטב את דרך  - לא היתה. אבל לראות כן -היכולת שלך לראות

. צת, אז רק לומר ברכה או שיר קודשלא היתה, אבל אם היתה קכמעט ו -רק בדרך ה'. היכולת שלך לדבר

ועוד איך!! וחיוך כזה שממיס את הלב ומזריח לכולנו את  -להקשיב, כן, המון! וכמה שיותר לדברי קדושה. ולחייך

פתחים בפניך וכולם שמחים שם בבואך, נהנשמה. עכשיו אתה מגיע לעולמות העליונים של הנצח, שערי גן עדן 

 ושלמה ושרה ועוד ילדים ששיכלת, הוריך וכל אחיך ולפתע אתה פוגש את יעקב, בעל הרינת יעקב, הנכד אמא

פרנו לך על יסליחה אבא שלא ס שמחים ביחד ומדברים דברי תורה. ל כךואתם כ ודשיםח 11היקר ששיכלת לפני 

 , לא רצינו לצער אותך.ופטירת

בפרשת תזריע שעוסקת בטהרה. צח וזך אתה עולה לגנזי  דש אדר.אבי אהובי, בן צ"ח שנים נפטרת וביום ז"ך לחו

זכיתי להיות בת זקוניך וקשה עלי פרידתך. תודה על כל הטוב שהנחלתני/הנחלתנו. סליחה אם פגעתי בך  .מרומים

תך בתחיית המתים, על משכבך. וכבר רוצים להתראות א תנוח בשלום וסליחה בשם כל המשפחה ובשם כולם.

 צדק ובבניין בית המקדש.בביאת גואל 

 בשם המשפחהאבי' בתך 

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

 ז"ל הנכד אורי טל סופד לסבא משה

 .סבא שלי היקר ,סבא שלנו

אך זכות גדולה עוד יותר לחוות סבא רך כקנה, נעים .. זכות עצומה היא לי להיות נכדך. ישנה זכות לחוות סבא

אני זוכר  .ושימח את הבריות. סבא שחסד ואמת היו נר לרגליו ופרקי אבות היו כאבני דרך בחייווטוב ששמח 

היו בך רוגע וענווה, תנועה . בשנים עברו שזכיתי לקרוא את המשנה ואתה היית מסביר מתוך חן ומתיקות שכזו

 ..יכולת ל כךרכה ורצון עז לקיים את המצוות גם בימים שכבר לבד לא כ

כ שלך. "ה מיוחדת לסבתא ז"ל. היא זריזה ומתקתקת, ואתה מיישב את הדעת, ברוגע ובנחת שהיו כהיית השלמ

 בשנים האחרונות כשהפרקינסון התגבר וכבר היה קשה לך הדיבור, זכינו בעיקר לשיר עמך שירי שבת, כמיטב 
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 . מילים קדושות"בכח אנא"-נחוניה בן הקנה 'וכמובן את התפלה המיוחדת של ר, המסורת בוקר וערב בהתאמה

מעת לעת הקראנו לך פסוקים בעיקר מהשירות ומהברכות שבתורה ואנו מצדנו ת. אהב הבמנגינה מיוחדת שכ

סבא. הנשמה שלך חיה בחיות מיוחדת השמורה לצדיקים ישישים שדעתם מתיישבת  .שמחנו לשמוע אותך משלים

הנשמה והרוח, מקבלות את שלהם בדברי תורה הגוף כבר לא דורש מאומה חוץ מרסק וקצת תרופות. . עליהם

כ דיברת בשנים האחרונות, ואולי גם בראשונות, אבל שמעון בנו גדל כל ימיו "לא כ - אז נכון סבא שירה ונגינה.

המאירי מפרש על הפסוק: "למה תרצדון הרים גבנונים" תרצדון  .בין החכמים וזו המציאה המיוחדת שמצא

לך אף פעם לא הייתה מרצדס ואפילו לא יכולת לנהוג מקוצר ראיה חושית, , באס ?פירושו למה תרקדון משמחה

עם זאת ראית והרגשת בלב מרגיש ושומע ומאוזניים חדות שמע, וזאת מכסא מרצד ומשמחת חיים פשוטה 

התלויה לא בהרים נישאים ובגבעות המסמלים גשמיות, אלא בחיי נשמה, תורה וחסד פשוטים ונשגבים. ימי 

כשהקראתי לך דברי תורה פניך זרחו מאושר. שמחתי במיוחד להקריא לך את מעט מן  .כימי צעירותךזקנתך 

 .האור וזאת בבחינת תפארת בנים אבותם/ דודם

זכיתי לשמוע ממך. שאלתיך:  ,של הרב שטיינזלץ "חיי עולם"בשבת האחרונה לפני כחודש כשהקראתי לך מהספר 

ת לי "לעסוק בדברי תורה" וזו הצוואה המיוחדת שלך סבא: צוואה האם ללכת לישון או להמשיך? וישר עני

צוואה שנשתדל כולנו להביא לעולם מתוך אותה מורשת רבה ועמוקת  ,שנאמרה בדומיה דקה ומכסא מרצד

סבא משה היקר, ודרכך זכיתי להרגיש מה הם חיי  ל כךאהבתיך כ ."תורה וחסד מתוך פשטות וענווה" :שנים

 ה..ברגבי האדמה, בלב האומה, ובתורה הקדושה. ת.נ.צ.בעולם הנטועים חזק 

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

 הנכד חיים טל סופד לסבא

  א!סב

התבשרתי שזהו. הלכת לעולם האמת. מיד עלה בי פלאשבק מאותה שיחה שלנו שלעולם אזכור. אז. כשהייתי 

. נהגתי לשבת אתך בסוף כל יום ולדבר אתך בענייני רומו. שאלתי אותך שאלות 12ילד סקרן בן בקייטנת נכדים, 

על מהות החיים ואתה כל כך נהנית להעניק מעט מחוכמתך לנכדך הצעיר. החזקתי לך את היד והרגשתי את 

אגה שבעתיד יגיע הורידים. התבוננתי עליך במבט תמים, ראיתי אותך מולי סבא שלי הזקן והאהוב ועלתה בי הד

י כשאנשים מתים. ייום בו אצטרך להיפרד ממך. שיתפתי אותך בפחד שלי מיום המוות. מהדיכאון שנוחת על

 ..שבעתיד יבוא יום ויגיע תורי

הסברת לי בחיוך מתוק שזוהי דרכו של העולם הזה. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו כאן, לעשות טוב. 

יותר שהוא המקום האמיתי, וכשאדם הולך למקום האמיתי אין סיבה להיכנס לדיכאון. אחר כך נגיע למקום טוב 

מאותו דיבור מתוק עד היום, הייתה עולה בי מחשבה בכל זמן מה על כך .ולימדת אותי שיעור חשובתי הרגעת או

 .ת אותישאתה, הסבא הזקן ואהוב שלי סבא משה, תלך לעולמך ביום מן הימים. לאותו עולם אמת עליו לימד

אני מסתכל עליך בדמיוני ולוחש בגאווה סבאל'ה היקר,  .הארכת ימים ושנים תודה לאל, אך הנה היום הזה הגיע

הלכת לעולם האמת כשאתה כמעט בן מאה שנים וכשאתה נושא מפעל חיים עצום. אחרי שגידלת משפחה 

טהורה עשית ונידבת לעולם אור  מדהימה ממנה באו נכדים לתפארת וכמעט מאה נינים כן ירבו. בצורה כל כך

 .תודה שרק מלהתבונן בך מהצד למדת אותנו מהו טוהר מידות אמיתי .תודה שבזכותך אנחנו פה.גדול. תודה

שנזכה להמשיך אותך כאן ולהקרין את אותן המידות שלך לסביבה ולילדינו. את אותו אור שבהק ממך עד ליומך 

 .סבא מויישה היקר בשיבה טובה, נוח בשלום על משכבך .האחרון
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 דברי פרידה ממשה בן צבי ז"ל שהקריא בלוויה אשר רוטנברג בשם המטפל המסור

 ה, 'מוישל

 כמה שנים הפכת להיות כמו הבן שלי.   לאחרלי כשהתחלתי לעבוד. היית כמו אבא בשבי

            מעולם בחיי לא ביליתי שנים ארוכות עם אדם אחר בחדר אחד.  הקשר החזק בינינו. אני לא יודע להסביר את 

מאוד אתה אדם מקסים. פותר את התקופות הקשות שלי. היה לי כיף לעבוד איתך. רק חיוך אחד שלך היה 

 לעולם לא אשכח אותך בתפילותיי ובליבי.  אכפתי ואוהב. 

         ,             כשמוישל'ה לא היה יכול לאכול או היה סובל מכאבים, הרגשתי שאני לא יכול לעשות כלום, לא לאכול

ברגע שזה קרה באופן פתאומי ושלא יכולתי להיות לצידך  מאד מצטער להישאר איתך כל הזמן.  אניורק רציתי 

 הכאב הזה קשה מנשוא עבורי והוא יישאר עד נשימתי האחרונה.   האחרון.

 בן צבי ולכולם בקיבוץ! תתודה למשפחאני רוצה לומר 

 טושי

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

 על משה בן צבי ז"ל

 דברים שהעביר שמעון זוהר לחנוש לפרסום בעלון: 

-- 

 .ז"ל -  קשה להתרגל למשה בן צבי

ובעיקר כחניכים וכמדריכים בבני  ,, בשיחמשה ליווה אותנו בעצות טובות .כאן בנתיבותי את משה הכרתי בנעורי

.                  ומעשים טובים חסד סף אותנו מהרחוב והרביץ בנו תורה,א .ובלילההוא מעולם לא ויתר ביום . עקיבא

 .בעצות טובות ובתבונתו הרבה משה ליווה אותי בשירות הצבאי וגם כקומונר בבני עקיבא

 ןשמצברבות משפחות . בוגרי בני עקיבא בנתיבות יהיו חייבים לו את עיצוב דרכם בציונות הדתית ..ומילדי רבים

משה גייס מאחורי הקלעים . בלו מימון בסתרייציאת בניהם ובנותיהם למסעות וטיולים ק את כלכלי לא אפשרה

 .פשר את יציאתם למפעלים ומסעות בבני עקיבאיכסף וא

 !יהי זכרו ברוך .באור נגוהות את דרכנו יהיו מעשיו מלאי החסד ויראת אלוקים עמוד מאיר

 נתיבות – שמעון זוהר

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

 תודה

 .תודתנו הרבה לכל קהילת סעד שתמכה ועזרה לאבא בכל השנים האחרונות

יונה חנוש, אריאלה, צפרי, ובת חן, לאשר רוטנברג ולמשפחתו, לצוות המרפאה המסור,  -לצוות בית שיקמה 

שכנים המדהימים שעזרו ותמכו לאורך כל הדרך, בקידוש ובזמירות שבת, לאלה שפתחו את ביתם והזמינו, ל

לחברותות הרבות שבאו ללמוד ולהקריא, לכל שהתעניינו ודרשו בשלומו, ותודה לכל מרעיפות השפע והארוחות 

הכל לריבונו של עולם שעשה בזמן השבעה, ואחרון חביב טושי השליח המופלא שאין בפינו מילים לשבחו ומעל 

  ם.אתכם שליחים טובי

 משפחת בן צבי
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 הרב ארי /שבת הגדול–מצורע לפרשת –מי יודע?  10

 (, תשובות במהופך למטהשם נמצאת התשובה לתורה יש הפניה לעליה שאלה)בסוף כל 

 )רש"י. ראשון( מדוע משתמשים בציפורים בתהליך טהרת המצורע? .1

 )ראשון( את מי מחייבת התורה להתגלח? מה עליו לגלח? .2

 למה הוא דומה? לאחר הגילוח.ן איך נראה אדם בוגר נסו לדמיי .3

 שני(-)ראשון מהם הקרבנות שמביא המצורע ביום השמיני לטהרתו? .4

 )רביעי( הוכיחו מהפסוקים שצרעת הבית קיימת רק בארץ ישראל ולא בחו"ל. .5

 )רביעי( מהם הצבעים שמסמלים טומאה בצרעת הבית? .6

 )רביעי( ?מופיעה בו שובמה עושים לבית שהצרעת  .7

 הפטרת שבת הגדול:

 מהו הקרבן שמוזכר בתחילת ההפטרה? )מלאכי ג( .8

 באיזה תחום הקב"ה מזמין אותנו להעמיד אותו במבחן? )מלאכי ג( .9

 מה תפקידו של אליה הנביא לפי נבואת מלאכי? )מלאכי ג( .10

 

 

 

 

תשובות:  1 . "לפי שהנגעים  באין  על  לשון  הרע   , שהוא מעשה  פטפוטי  דברים   , לפיכך הוזקקו  לטהרתו  צפרים   , שמפטפטין  
תמיד בצפצוף  קול".   2 . המצורע ביום טהרתו, ושוב ביום השביעי. שערות הראש, הזקן ואפילו הגבות.  3 . תינוק שנולד. 

אולי יש כאן מעין לידה מחודשת של המצורע.  4 . אשם, חטאת, עולה ומנחה.  5 ִּי . "כ ָתֹבאּו  ֶאל  ֶאֶרץ  ְַּנַען  כ ֲאֶשר  ִּי  ֲאנ ֹנֵתן  ָלֶכם   
ַלֲאֻחָזה ִּי  ְָּנַתת ו ֶנַגע  ָצַרַעת  ְֵּבית  ב ֶאֶרץ  ְֶּכם".   ֲאֻחַזת 6 . ירקרק ואדמדם.  7 . נותצים את הבית ומשליכים אל העפר, האבנים 

והעצים מחוץ לעיר.  8 . מנחה )מנחת יהודה(.  9 . מעשרות. ה' מוכן שנבחן אותו. אנחנו ניתן מעשרות והוא יית ן לנו גשם. 
ִּיאּו "ָהב ֶאת  ָכל  ַהַמֲעֵשר  ֶאל  ֵבית  ִּי  ְָּחנּונ ָהאֹוָצר... ּוב ָנא  ָבזֹאת  ָאַמר  'ה  ִּם ... א לֹא  ְַּתח  ֶאפ ָלֶכם  ֵאת  ֲאֻרבֹות  ִּם  ַהָשַמי ִּי  ִּיֹקת ַוֲהר  

ָלֶכם ְָּרָכה  ב ַעד  ִּי  ְּל ב ָדי".   10 ִּיב ְֵּהש . לחבר בין דורות. "ו ֵלב  ָאבֹות  ַעל  ִּים  ָבנ ְֵּלב  ו ִּים  ָבנ ַעל  ֲאבֹוָתם".   

 להראל לייכטר

 ברכות לרגל שחרורך מצה"ל

 עלה והצלח בכל אשר תפנה

 צוות חומ"ש וקהילת סעד

 לדינה ושבתי ברודר 

 הבת מזל טוב להולדת

 לסנדי ויעקב פרידמן 

 ולכל המשפחה

 איחולים לשמחות ולנחת!

 הבןמלמד מזל טוב להולדת -לטליה ודור סרלואי

 ולכל המשפחה המורחבתלאליעז ואורנה, לרחלי ויחזקאל 

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 רחל גינזברגעל "סעודת ליפא"/ 

                               ילדי תיכון סעד, בליווי המדריכים, יוצאים ביוזמה ברוכה, לחידוש 'סעודת ליפא' בערב חג הפסח. 

על אמה קמכן , ו, לאלה ש'החמיצו' את החוויהקטימצורפות כמה מילות הסבר על הפרו –עם חידוש הסעודה 

 .שנים שנכתבה ע"י ליפא, לפני מספרהסעודה 

 אולםבתקופה בה נאכלו ארוחות הבוקר בחדר האוכל, וחברים וילדים רבים פקדו את המקום, וכן נערך ב

ארוחת הצהריים  .פסחביום החול האחרון לפני  הוכשר,, נוקה וסודרהמקום  –ליל הסדר הקיבוצי הגדול האכילה 

שהיה  ץ לפני החג? בניהולו של ליפא,היכן אוכלים ארוחת בוקר של חמ ..אז מהדרין.כבר היתה כשרה לבו ביום, 

,  נפתחו ברחבת חדר האוכל )היום זו רחבת הכל בו( שולחנות רבים, בהם גם עורך הסדר המרכזי בחדר האוכל

והציבור הגיע בהמוניו לארוחת  – טריות , שתיה חמה, וכן לחמניותהוגשו פריטים שונים שהוצאו מהמטבח

גם בתי חברים שרצו להיפטר מהחמץ שנותר.. מבתי ה כמובן, בוקר בחוץ. בל נשכח, ש'עיקר' האוכל הגיעה

( והשתתפו בשמחה ת לבתי העמידר )צריף ה"פינג פונג"הילדים הגיעו בהמוניהם, ישבו על הדשא הגדול מתח

 היו כך: אם נסכם בקצרה את החוויה המיוחדת, הרי הדברים הגדולה של חיסול החמץ ההמוני.

 

 , היתה טובה לכולם'סעודת ליפא'

  לא תמצאו כמוה בכל העולם

 במלוח או במתוקהיה רצונכם 

 ,של תינוק הדייסאו סתם 

 ביין חריף או יבש

 ,בדג מטוגן על האש

 בגרעיני תירס בני שנה

 ,מאז 'מה נשתנה' –וחרוסת 

 בעשרה מיני ירקות הנקראים כרפס

 ,בחמין שליחו עדיין לא נסאו 

 בליקר או בקוניאק מיוחד

 ,בחלב טרי מלוא הכד

 בשאריות מאז חנוכה ופורים

 - וממתקים שנמצאו בחדר המורים 

 אם בכל אלה נתנו עיניך

 ,ל'סעודת ליפא' נשאו רגליךאז 

 עשית זאת מהרו

 כי היית עלול לאחר...

 בפתחעמדה  'שריפת החמץ'ו

 ירד כל המתח! -ובהצתת האש 

   האירועשנזכה השנה לחידוש 

 וגעגוע.. ולגיבוש קהילתי בשמחה
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 על צום הרמדאן שהחל השבוע

הצום החל  (2021) בשנה שעברה .באפריל 2ה , ביום השבוע צום חודש הרמדאןהמאמינים המוסלמים התחילו את 

עוברת צום הרמדאן תקופת ש לכך גורמתה ,משנה לשנה ימים 11 רואים נסיגה של אנו  אפריל.ב 13 -יום הב

 לכל המועדים המוסלמיים. הנכונה דה בעו ,השנהעונות על פני  במהלך השנים מחודש לחודש

חולפים ממולד  ימים 29.5 סביב כדור הארץ על תנועת הירח מבוסס לוח השנה המוסלמי אסביר את התופעה..

וחוזר  מיםי 30אחריו  שיבוא מים, זהי 29 בןיהיה  אחד חודש ם,ללהיות ש חייב בחודש הימיםהיות ומניין  .למולד

                    הכינוי האסטרונומי  מכאןו ימים 354 המונה חודשים 12 בתלשנה ירחית  מתמסתכמחזוריות זו  .חלילה

על פי הלוח  ימים 365 את השמש במהלך פיםמקי ,עם הירח יחד ,כדור הארץ . במקביל להקפות הירח,''לוח ירחי

מהשנה ימים  11ל  10ין בוהשנה הירחית קצרה היות  השנה.ארבע עונות ול חודשים 12הנחלקים ל  השמשי

 המועדים בלוח השנה המוסלמי.  תזוזת על  משפיעההפרש  השמשית,

ל תנועתו של הירח מבוססים ע בפני עצמם החודשים – 'שמשי' ו 'ירחי'לוח  של שילוב , הואלוח השנה העברימנגד, 

 .                          באביב חולל הצו המקראי שפסח יע תשומר 'לוח השמשי'התאמה המתמשכת להאילו ו סביב כדור הארץ

 שנה 19של כולל , במחזור "אדר ב' "חודשי  7  תוספת של  –' החודש על ידי 'עיבורהפתרון של חכמי הלוח נמצא 

                                                                                                                        .   השנה אליה הם מכוונים בעונתנחגגים  'ישראלמועדי ים, כך ש'חודש 13יהיו בני  ילו אותם שנים מעוברותוא

              בחצי האי ערב. ונבואותיו מוחמד הופעתו שלטרם הקדם אסלמית, התקיימה  –"תקופת הג'אהליה" 

הערבים השבטים  . כך בעצם,הוסיפו לכל שנה שלישית חודש ימיםהם ו 'ירחי'היה  אז קיימת סברה שהלוח

היה  'שמשי'הלוח ה. שהיתה נהוגה אצל אותם היהודים ששהו במחוזותיהם אימצו את שיטת העיבורים ינאהפג

                                                        התרחשו בעיקר בלילות.  ,ושוד השיירות במדבר הנדודים  ,הפעילותעיקר , משום שפחות רלוונטי עבורם

 בהתייחסופעל בכוח החרב.  ,שלא הצליח בטובוכהחדשה   ולדת את יהודי חצי האי ערב ניסה לצרף –מוחמד 

אינו אלא הוספה  : "עיבור השנהבקוראן כתב על כךו את העיבור שהיה נהוג אצל היהודים ביטל הוא לוח השנה,ל

בכפירה, ויותעו בו הכופרים. שנה אחת יחללוהו ושנה אחת יקדשוהו. וכך לא יחרגו מן המספר שקידש אלוהים. 

 אלתובה(.    –)סורת ההצהרה " עשר חודשים-שנים

 'היגר'מוחמד  מביא לידי ביטוי את היום בו םשה רעיון מאחוריה ."לוח ההיג'רה"מכונה:  לוח השנה המוסלמי

            ג' באב  ,יום שישי ,לספירה )בלוח היוליאני( 622שנת  ביולי 16 בתאריך: ה מדינה(-ב )אלר'מהעיר מכה לעיר ית

בנושא משמש בעיקר  הלוח המוסלמי. 1443השנה ההיג'רית הנוכחית היא . החלה ספירת השנים יום זהוב ,שפ'ב-ד

                , בו משתמשים בפועל בחיי היום יוםהוא הלוח  )הגרגוריאני(הלוח האזרחי  ואילו וקביעת המועדיםדתי ה

 ממש כמו אצלנו.

בית ראשון ימי ב כפי שהיה נהוג ביהדות ,י נקבע ע"י ראייה ראשונה של הירחלוח המוסלמהעל פי חודש ה מולד

בפני המועצה הדתית  שמתקבלת עדות לאחר ל צום הרמדאן נקבעההכרזה ע עד המאה הרביעית לספירה. ושני

חילוקי הדיוק הנדרש לקביעת המועדים מוליד  לראשונה.הירח  שראו את סהר מידי אנשים בעיר ריאד בסעודיה

     בין המדינות האסלמיות. דעות

ית: ר')שנה היג 1992בפעם הקודמת בשנת התקיים  כמו השנה, בתחילת חודש אפריל שחל צום חודש הרמדאן

       .'רה(להיג – 1479) 2057בשנת  –אה בפעם הב ויתקיים (1412

                                                        קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                 
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 זהבה ברט ישראלי  :נהיאיר /התגייסות חינוכית

הנסים ממולדתם ומציפים את  לעזרת הפליטים האוקראינים, על התגייסותה רואחן נויב-חמוטל אבןשיחה עם 

לרתום למשימה רבים  הצליחוו רבה בכך כחודש ימים באינטנסיביות והמשפחה עסקו ארצות אירופה. חמוטל

 וטובים.

 
 ?ואיך זה התנהל איך כל זה התחיל - חמוטל, ספרי בבקשה

 אנה פרנקורה של הקשבנו לסיפיחד עם הילדים הגדולים קורונה לפני כחודש וחצי היינו בבית בבידוד בעקבות ה"

למחרת ואיך היא הצליחה לשמור על התקווה במציאות כל כך טראגית.  שוחחנו על אנה פרנק ,קסט לילדים-בפוד

 היינו מופתעים ונרגשים.גם אנחנו שנמנעים מחשיפה לחדשות,  נה.ילאוקראביום חמישי פלשו הרוסים 

  –אמרה  . אחת מבנותייהדהד באוזנינו נה פרנקהללו? סיפורה של א םנוכל לעזור לאומלליחשבנו איך כמו כולם 

היום ואנשים מכל העולם היו ת העולם השנייה, הייתה אפשרות לתקשורת כמו אם במלחמאני חושבת ש

שיתף  על העם האוקראיני, שחלקו . שוחחנו במשפחהמתנדבים לעזור, אולי אפשר היה להציל יותר יהודים

היה  –היו נוקטים בעמדה אחרת ונמנעים מההרג  הם אולי אםש וחשבנו פעולה עם הנאצים באופן יזום ומחריד,

 ,לנושאוכאב הקשור יש הרבה רגישות  ,לנו שורדי שואה מפולין ומגרמניההמשפחה שהיות ו יכול להיות אחרת.

בשונה מסיפור השואה  ,הבחירה בטוב והעזרה כמחאה חיוביתאת הרצון להנציח את דווקא אך הדבר רק הדגיש 

כן לתה המחשבה שאנחנו ע ,מוכרת לנוש עזה בעוטף מצב מלחמהם בנוסף ההכרות ע. , למען אלו שנספוהטראגי

 .ובעת צרת אחרלעם כבני אנוש לעזור וביחד  להושיט ידבוחרים לנקוט עמדה ו

לגייס בבקשה בירושלים, מהקבוצה א! קבלתי ווטסאפ וכן ה ו, כשמלא עומדים מהצד –שנקרא  בארגוןאני חברה 

 על מנת לעזור. עכשיו שזה מה שאפשר לעשות , הסכמנובשיחה עם הילדים. באזור הדרום "מטרנה"פורמולות של 

 .התחילו להגיע המון פניותהשם ומספר הטלפון שלי ו אתרשתות בארץ הארגון שלח בתפוצה רחבה ל

שמש למרכז -לביתהבאנו הדרום שנאספו מאזור ים ת. את הארגזתחליפי מזון לתינוקו – תמ"להתחלנו באיסוף 

תרומות וגדול שכלל גם הרבה סוגים אחרים של ציוד האיסוף המרכז מרשים היה לראות את  .איחוד הצלהשל 

, כמו שנכון תמיד ', וכוציונים דתיים ,רץ. רב המתנדבים היו אנשים חרדים והם עבדו יחד עם חילוניםמכל הא

במטוס  לונשלח הכ למחרת בארץ. בה לנהוג. נדיר לראות שתוף פעולה כזה במציאות המורכבת שאנחנו חיים

 לאוקראינה.

ות ולתרומות וציוד בכל אזור הדרום ולה אם אהיה מוכנה לרכז פניות –כשחזרנו הביתה, פנו אלי שוב מהארגון 

חילו להגיע אלי אין סוף רציני. תוך שעה הת ל כךוב. לא תיארתי לעצמי שזה יהיה כעניתי בחי ,נקודת איסוף

עורכי דין שהתנדבו  –ארגונים ומוסדות, בלי סוף פניות  פנו אלי אנשים פרטיים, . הנייד שלי כמעט קרס.פניות

בארץ, רופאים שרוצים  כבר נמצאיםשלייצג בהתנדבות פליטים, רכזים חברתיים שרצו לנסוע לעזור לפליטים 

לסייע, אנשים שמוכנים לארח בביתם פליטים, אנשים שמוכנים לעזור בהובלה ושינוע, וכמובן אין סוף תרומות 

 ים, יהודים, ערבים, בדואים וכו'.חילונים, דתיים, חרד –שיצרו איתי קשר באו מכל המגזרים בציוד. האנשים 

החלטנו לפתוח קבוצת וואטספ  ערך לוגיסטית לארגון המידע.יהתהודה הייתה כל כך גדולה שהחלטנו להתחיל לה

 עילהקבוצה פתוחה ופהקבוצה היא קבוצת מיקוד  ותה על כל המשתמע מכך,הלנו אינ ,ואני תיב דביר .דרומית

להתבטא. היה מאד מרגש לראות את רוח ההתנדבות הכללית. אפשרות לכל אחד בה יש אשר  ,לשיח ענייני

כיח אותו מבחינה חינוכית את הלב, הרגשנו שיש פה משהו חברתי שחשוב להנ חיממה יסות בציבור ממשיההתג

 עזרה לזולת, חסד ואחדות. ,ערכים של נתינה –זאת הזדמנות ליישם את מה שאנחנו מאמינים בו  וערכית.

 הזדמנות לעזור 
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אנחנו כבני אדם וכיהודים וישראלים לא  ,יהודי או לא ,שונה מאתנוולתת, לכול אדם באשר הוא, גם אם הוא 

 עומדים מנגד ובוחרים לקחת אחריות. 

ועדי  קרטוניםשלטים לכל הציוד והדביר בניהול הקבוצה והמענים, הדר הכינה  –הילדים היו לגמרי מגויסים 

נעזרנו אספנו את הציוד שנאסף במרפסת שלנו, כשזה כבר גלש מהמרפסת ואיתן צבעו והדביקו את הארגזים. 

קבלנו ואכן זה כבר לא מספיק וצריך מקום עוד יותר גדול, גם אח"כ הבנתי ש בגן הירוק.גילי זיוון בסטודיו של 

היה נראה טבעי לערב את הקהילה בסעד,  שעומד ריק השנה. רקפתעוטון מהגיל הרך רשות לשים את הציוד בפ

מים של י יםיודעלהפגין סולידריות בשל העבודה שאנחנו כקהילה  ,סיון במצבי טראומה וחוסןיקהילה למודת נ

אנחנו יוצאים מסעד  ת" כאשרומכירים את תחושת "הפליטּו סיוע בעת צרה יםמקבל הפגזות וסבבים של לחימה,

את הנרטיב של חוסן לקהילה  לבנותולחזק ולהתחזק כקהילה  ,ההזדמנות שלנו לתת זו הייתה לעת כזו. בעיניי

 שלנו.

ועדת חינוך  .נרתמו לענייןוחלק ילדי הגנים הגיעו לאיסוף מיון ואריזה, תושבי סעד מבוגרים וצעירים לקחו 

כולם היו  ,'שדות נגב'וכן הרשות המקומית מועצת  'קיבוץ הדתי'התנועת  בתי הספר באזור,ומנהלת הקהילה, 

מאנשים פרטיים  ציוד הגיע בעיקר פרויקט של סעד אבל הוא ייצג את כל הדרום. זה היהאומנם . מעורבים

נאסף רב הציוד ה .שונים ומגופים ישוביםמ מקיבוצים דתיים וחילוניים, שתרמו בשמחה ובשיתוף פעולה נדיר,

 ,ההתגייסות הייתה כל כך יפה יזה ואז שינוע.אראיסוף, הלב החל מש ,ומשם נהלנו את כל המבצעבפעוטון רקפת, 

 עוד ועוד.ארגזים שחסרו לנו סופקו על ידיי קיבוץ יבנה וכפר עזה, שינוע על ידי קיבוץ גבים ו

ובית הספר ה לה, כולל ילדי הגנים גייסנו מתנדבים מסעד ומחוצלצורך מיון ואריזת הציוד בקרטונים גדולים 

ממש סחבו קרטונים ילדי הגנים  .יו שותפים בכל השלבים, כולל העמסת הציודההם מיינו, קישטו, עזרו ו .שלנו

אנושי הפעולה השיתוף ומחמם לב לראות את  היה מרגש בהסברים על נתינה ומצבי חוסן. הכול לווהו למשאית,

והסוכנות תיווכו את הגעת משאית צבאית גדולה ואליה העמסנו יחד עם ילדי הקיבוץ הדתי  !ואווירה מקסימה

ציוד אחר שלא הועבר  שמיכות, מעילים, שקי שינה וכו'. –ציוד לחורף הת את "דע בי"ס הגנים והחטיבה של

מוצרי  אנחנו ממשיכים לאסוףהשבוע לאשקלון. כרגע  "פופלי"במשאית  דוד דרורינה הועבר על ידי אילאוקר

ו מאוקראינה ונמצאים בכפר חסידים ועדיין יש פניות ובקשות היגיינה לקבוצה בת מאתיים נערים פליטים שהגיע

              לשיתופי פעולה יוזמות ובעיקר רצון טוב של אנשים רבים לנוכח טרגדיה קשה כל כך.

ות וולהפרטיים  כאנשיםגם קצת מבולו ולעזור ת כתף מרגישה שניתנה לנו הזדמנות ערכית וחינוכית לתאני 

ברור שמדינת ישראל צריכה לנהל את הארוע אבל האנשים במדינה הם הרוח דוגמא אישית לדור הצעיר שלנו. 

חלק כ שותפים ולסייע יחד עם עוד כל כך הרבה אנשים טובים, לבחור בטוב ולהיותוהכוח והייתה לנו הזכות 

 לתת, זה מחזק אותנו כאנשים וכקהילה. –והזדמנות שלנו להיות חלק מהעשייה הזו  זו זכות גדלה מהאנושות!

תנועת הקיבוץ הדתי, מועצה מקומית שדות נגב, אנשי הדרום  -תודה לכל הגופים שעזרו וסייעו בכל השלבים 

השלווה ומקווה שהשקט אני  !על העזרה בכל - עדי ואיתן ,הדר ,דביר ,נעם –הנפלאים ובני המשפחה היקרים 

  ."לכנם במהרהיחזרו 

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

החשוב  החינוכילפרויקט  הירותבמ םלוהיא הצליחה לרתום את כ .בוד לחמוטל על העשייה הברוכה הזוכ הרבה

 רק ימים טובים של שיגרה וברכה.  -מי ייתן ולא נדע עוד מלחמות, אנחנו וכל העמים  הזה.

 שמח ובטוח לכולם. ,פסח כשר
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 מכתב המחמם את הלב:

 לכבוד

 וקהילת קיבוץ סעד הרב ארי סט

 
אליכם, כאן  כבר מסורת נתונה בידכם לקחת חלק במצוות מתנות לאביונים לאלו דווקא המתגוררים בסמוך

ה מבורכת זו, בשיתוף פעולה מלא אתנו תוך יהערכתנו ותודתנו לעשי ברצוננו להביע את שובי המועצה שלנו.יבי

  מענה הולם ומכבד למשפחות המקבלות. נתינת

"אני רוצה לומר תודה להשם על  ואין כמו מילים שיצאו מן הלב של אחת המשפחות שקיבלו את המתנות שלכם:

נו דרך אנשים טובים שלא צריך לפחד המשלוח מנות המפואר והיקר שקיבלנו, מאוד מרגש שבורא עולם מראה ל

שיחסר משהו, שלא צריך לפחד לקנות יין כי זה קצת יקר והוצאה מיותרת או לא לפחד לקנות תותים כי בסוף 

זה ייקר את סכום הקניה..  תודה רבה על המשלוח של הפירות המשובחים על הבשר על היין על הקפה על 

כל על כל מה שצריך למשפחה. תודה רבה לכם על הכל גם על התמרים על הממתקים המשובחים, חשבתם על ה

 זה שזה נעשה בצורה מכובדת שהשם יברך אתכם בכל מכל כל"

  ישר כוחכם ותזכו למצוות,י

 בהערכה ובתודה,

 .מנהל האגף לשירותים חברתיים -נח אלמסי

 .רכזת יחידת ההתנדבות -חיה קופלד

 "זיכרון בסלון" –יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

                             .ערבי "זיכרון בסלון" כאן בסעד השנה לקיים אנו מעוניינות "יום הזיכרון לשואה ולגבורה"לקראת 

 השני והשלישי  מבני הדור אומאנשים בעלי סיפור אישי הקשור בשואה,  נבקש לשם כך

 .בערבי הזיכרוןלהעלות את סיפורם 

 
 בני/בנות נוער. גם ותכוללהאיש  20יתקיים באווירה אינטימית של קבוצות קטנות עד  "ערב זיכרון"כל 

 .לטובת המפגשים ,חלל נעים אחר כל אנו נדאג לסלון או

 
 :פנו אלינו -ת סיפורכם האישי והמשפחתי מעוניינים לספר א אתםאם 

 055-664-5569 -, מיכל  052-887-5175 -עדי 

 
 .ם לטובת ערבי הזיכרוןאת סלון בית הציעל ולאנשים שמוכנים לארגון, למתנדבים נשמח

 ,נשמח לשמוע מכם

 ועדת תרבות
----------------------------------------------- 

זיכרון בערב יום ה ."יום הזיכרון לשואה ולגבורה"מסורת ישראלית של התכנסויות לא פורמליות סביב   - זיכרון בסלון""

 . בהתכנסויותיות בסלונים פרטיים, בארץ ובחו"לעשרות אלפי התכנסו ,יתקיימו במקביל שואה או בימים הסמוכים לו,ל

נקשיב יחד לעדויות של ניצולי שואה ודור שני, נחלוק ונשתף זו את זה בשירים, קטעי קריאה ומחשבות ונקיים דיונים פתוחים 

 .גרי ההווה והעתיד המשותף שאנחנו רוצים לבנות כאן יחד, כחברה וכיחידיםוכנים על לקחי העבר, את
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 חודש אדר סיכום - דוחינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

( , סוף סוף הבוץ יבש במדשאות ובשבילים ויותר ימים ואיתו מזג האוויר הנעים )והחם.. בשעה טובה הגיע האביב

 ות:זה הזמן להיזכר בחודשים האחרונים שהיו מבורכים ועמוסים לכל השכבות השונ אנחנו נהנים מפעילות חוץ.

 "מעז יצא מתוק", הספורט של הקיבוץ נמצאים בעיצומם של שיפוצים נרחבים אך כידוע לכולם, מגרשי כדורגל:

על יד תיבת עופרים, ומאז  -העברנו את השערים מהמגרש הישן לדשא הגדול שנמצא בשטח החינוך החברתיו

 הילדים כל יום נהנים במשחקי כדורגל שונים. 

קבוצות ילדים החל מ א' וכלה בחבר'ה הבוגרים של  ,כמה ימי שמש בהירים בו היוכמעט בכל שבוע  דרום אדום:

או דרך השער הראשי או שער ה"פשפש" ועלו לחורשת סעד הפורחת והמקסימה. שיחקו משחקי חברה, יצ התיכון

 מפנק וטעים.  פיקניקחבל וכדור, מחבואים, או סתם 

את ראש חודש אדר ב' חגגנו עם הרקדה משמחת של כל הבתים הכוללים, המשכנו עם טורניר מחניים  פורים:

המדריכים  -"ההפיכה"" של החלפת הצוותים, והשיא ביום התחפושות עצמו: וכדורגל בין הבתים, יום "ונהפוכו

הדביקו ותלו והפכו כל בית גזרו, בחרו השנה בנושא "ספרי ילדים" ועד לשעות הקטנות של הלילה עמלו, ציירו, 

טר וועדת הארי פו -דירה להשכיר, מפ"ל -אליעזר והגזר, ד -מיץ פטל, ג -האריה שאהב תות, ב -כולל לספר אחר )א

סיר הסירים(, בכל בית כולל המדריכים קיבלו את פני הילדים מחופשים לדמויות מהספר והפעילו את  -חינוך

 והיה יום חווייתי ומיוחד. הילדים בנושא

המסורתי ואיתו האפשרות לארח בני משפחה וחברים. יריד פורים  חזר אלינובשעה טובה ומשמחת יריד פורים: 

יכות ובעזרת החברים מכיתה ז' הרימו יריד לתפארת בנושא "חברים בחווה"! במשך חודש כיתה ח' בניצוח המדר

שלם ניתן היה לראות בין השבילים נערים ונערות סוחבים קרטונים ושאר מיני אביזרים, נושא היריד נשמר כסוד 

תה ח' עבדה שעות צבאי ואיש לא ידע מהו הנושא הנבחר עד ליום היריד עצמו. היה כל כך מרגש לראות איך כי

 גאים בכם מאוד!!!!  -רבות באופן עצמאי תוך כדי שיתוף פעולה, גיבוש והובלה פנימית. כיתה ח' שלנו

לקחו על עצמם, כל שבט צוות נחשון בסיוע מדריכי בני עקיבא והחניכים  גיוס כספים לחתונת מיעוטי יכולת:

. הילדים אפו ומכרו עוגיות, אספו בקבוקי מחזור, וגולת הכותרת זאת של גיוס כספים למטרה פרויקטבנפרד 

 יריד החסד ברחבת הכלבו. ישר כוח גדול לכל העוסקים במלאכה! ההיית

 

 "בבוסתן לבלב תפוח

 שיבולים קדות ברוח

 בחוצות קולות של ילדים

 ושרידי דמעות הגשם

 נוצצות על כר הדשא

 אך קרני חמה בין עננים

 

 

 רוח אביבית נושבת

 מבריחה את העצב

 העולם עליז ללא סיבה

 אך הנפש משתוקקת

 רק לומר פשוט בשקט

 "הבאלאביב ששב ברוך 

  

 תרגום: יואל ריפל( -מנוס חאג'ידאקיס)

 העצים לבשו שוב מעטה ירוק

 שוב פורחות להן האהבות

 כי האביב שב אלינו מרחוק

 .ועימו חוזרות החסידות

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=657&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=657&lang=1
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. הם שכבת י"ב עומלת כבר מספר חודשים בכל החזיתות על הקמת מצפה לזכרה של רנה שנרב הי"ד מצפה רנה:

מדרכי הגיוס הינה אירוח שבתות בבתים הכוללים.  תקבלן בניה. אחעם מגייסים כספים, נפגשים עם המועצה ו

וכמעט בכל שבת אנו מארחים סניפים/ שבתות ארגונים שאר ואם על ידי  תניקיונואם על ידי  מגויסיםהחבר'ה 

האישורים נתחיל במלאכת  שיתקבלוולאחר  גויסבשעה טובה הכסף  .צוות/ חבר'ה ממכינה קדם צבאית ועוד

 . הבניה עצמה

של הקבה"ד הגיע להתארח  'סמינר החורף של כיתות י ,עקב בלת"ם בתכנון המקורי סמינריון י' של הקבה"ד:

הפעם  ההייתבני נוער מקיבוצים ברחבי הארץ הגיעו לסופ"ש משמעותי כאן בקיבוץ. זו  70כאן בקיבוץ, כ 

. החבר'ה זכו להנות מלאי חוויותהחבר'ה חזרו ו ר שכזה התקיים בסעד והיה ב"ה מאוד מוצלחמינהראשונה שס

ממזג אוויר מושלם ומטיול בחורשת סעד וסביבתה האדומה והפורחת. תודה רבה למשפחות הרבות מהקיבוץ 

 .למקלחות חמות לכבוד שבתאת החבר'ה שנרתמו והתנדבו לארח 

יום המעשים  כל בית כולל לקח על עצמו משימה אחת ובה הם נתנו משהו מעצמם  לכבוד יום המעשים הטובים:

עובדי הטובים. היה לנו : הכנת משחק פלונטר צבעוני ומרשים לילדי הגנים הבוגרים, חלוקת עוגיות משמחות ל

הענפים השונים וגם לחברים בין השבילים, הכנת מאפינס לבנות הנוער השכנות וכתיבת מילות תודה משמחות. 

 יישר כוח לכולם!

 ופשת פסח הקרובה ולחודשי הקיץ הבאים עלינו,בימים אלו אנו עם הפנים קדימה לקראת ח

  !פסח כשר ושמח לכולנו

 רות נגלר
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 תכנית "ניצנים בחופש"

 בחופשות. "ניצנים"להצטרף לפרויקט  השנה, מערכת הגיל הרך בחרה

ובתי  3מגיל  הוא פרויקט ממשלתי מטעם משרד החינוך שבא לתת מענה למסגרת חינוכית לילדים בגנים "ניצנים"

 בחופשות החגים כפי שמוגדרות בלוח חופשות של משרד החינוך. התכנית פועלת  .יסודייםהספר ה

, וכך לתת מענה להורים שעובדים תוחווייתיהמטרה היא לאפשר מסגרת חינוכית, מפוקחת עם תכנית חינוכית 

 במהלך חופשות החגים.

הגנים פתוחים  , בדרך כלל,מערכת הגיל הרך בקיבוץ סעד מפעילה את הגנים על פי לוח חופשות של הקיבוץ ולפיה

 גם ברוב ימי חופשות החגים. 

"קייטנה"  במתכונת בחופשות ',חובה'ו 'טרום': הגנים להפעיל את של משרד החינוך השנה יצאה הנחיה מפורשת

הדורשת תנאים של תכנית אישורים ופיקוח. הבחירה להצטרף לתכנית מקנה לנו את האפשרות להפעיל את 

חומרי יצירה ושיתוף פעולה בסבסוד  לילדים,מתכנית העשרתית של חוגים  תוהגנים בצורה חוקית ותקנית וליהנ

 הצוות החינוכי.

על התכנית החינוכית הקיבוצית, סדר  התכנית מופעלת על ידי המועצה, אך בקיבוץ זה לא מונע מאתנו לשמור

וסף הוא האפשרות יתרון נ התכנים, כדי לתת מענה מיטבי לילדים היקרים שלנו. היום המקובל אצלנו והתאמת

 להציע לגננות משרד החינוך להמשיך לעבוד בתקופה זו, דבר שמעניק רצף ויציבות.

במסירות עובדות  עם התכנית, ובשיתוף פעולה !ראוי להערכה הצוות החינוכי הקבוע שעובד לאורך כל השנה

 .ברצף עד ערב החגו

 חג פסח כשר ושמח מכל צוות הגיל הרךשבת שלום ו מאחלים

 מנהלת הגנים בסעד יפעת,

 

 

 , מזל טוב כפול!למרים שלמון

 לרגל חתונת הנכד צחי עב"ל ִצבית

 ולהולדת החימש הבכור, בן למאור ואיילת 

 נכד לכנרת ודורון ונין לנועדיה ושמוליק כץ

 קהילת סעד -לשמחות, לבריאות ולנחת שתזכי 

 

 

 יעל-הבת למיכל וצור סגל ברכות להולדת

 לרוזי וייזל ולכל המשפחה

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 גזר

הכמויות לשוק הרוסי שבשנים נורמאליות צורך כמויות  המשבר בשוק הגזר ממשיך להוות אתגר משמעותי בענף.

ערוצי השיווק בשוק זה הצטמצמו משמעותית בעקבות המלחמה בין רוסיה  גדולות בעונה זו קטנו משמעותית.

ובתמיכה של  ,יחד עם שאר ארגוני השיווק ,"תוצרת הנגב" .לאוקראינה והעיצומים שהטילו מדינות המערב

עושים כל שביכולתם על מנת לשמר ערוצים שעדיין קיימים. על מנת שיהיה אפשר למכור בשוק  'מועצת הירקות'

גם בתנאי חוסר הוודאות שבו. אנו כמובן מנסים כל שאפשר על מנת לעמוד בתוכנית הגידול מול החקלאים  ,זה

השונים. ועד כה בעזרת ה' ומזג האוויר וכמובן דרך עבודה קשה של חגי והצוות אנו נצמדים לתוכנית ועושים כל 

בעצם נשאר לנו לצלוח את חודש אפריל ו ,שביכולתנו להוציא את כל הגזר ולשווקו. הזמן כידוע לא עוצר מלכת

 .לקראת איסום הגזר לחודשי הקיץ ,וחודש מאי עד שהכמויות יחלו לרדת

 משוב והערכה

לא אשר הינם בשליטה מלאה של המשק )בשבועות האחרונים ביצעתי משוב והערכה למנהלי הפעילויות במשק 

לצורך בחינה של  ,לצורך קידום העובדים בידי מנהל םימשמעותי םכלי הםההערכה ומשוב  .כולל שותפויות(

 'שיחות משוב'הוא  ,שכבר החל ,השלב הבא ומתוך מטרה לשפר ולהשתפר. ,המדדים והיעדים שהוגדרו לכל אחד

הסתכלות לאחור מחד על הצלחת עמידה ביעדים  ,הכולל כאמור ,והערכה של המנהלים לעובדים בענפים השונים

 וכמובן קביעת מדדים ויעדים להמשך. ,פעילויותוהערכה על אופי ביצוע המשימות וה

 תחמיץ וחיטה

כפי שרואה כל מי שמסתובב סביב בורות התחמיץ אודי והצוות עסוקים בימים האחרונים בקציר החיטה 

שטחים הבאים הולאחר חג הפסח עם הגעת  ,ממלאים את הבור הראשון ,בשלב זה לתחמיץ ובמילוי הבורות.

ומחיר החיטה גבוה מאוד. המחיר עולה  ,יבול החיטה השנה נראה גבוה ואיכותי נמלא גם את הבור השני. ,לפרקם

 התמדהזו יישר כח לאודי ולצוות על הבהזדמנות  עקב המשבר באוקרינה ואנו צופים שנה מבורכת בגידול זה.

 להם זוכה הרפת שלנו.הגבוהים גם בדירוגים החיצוניים  תמתבטאה רמה .המקצועית מעול רמה שמירה עלב

 דוחות סיכום שנה

את  .2021להצגה דיון ואישור הדוחות המסכמים של שנת  'דירקטוריון תאגיד האחזקות'ביום חמישי ישב 

ברית פיקוח. על הכנת החומר אמון ישי אברהם ועל כך הערכה  –הדוחות מכין ועורך משרד רואי החשבון שלנו 

מיד עם סיום  ועל רווחיות צנועה שהולכת ומשתפרת. ,המשך שיפור הפעילות העסקיתהדוחות מראים על  ותודה.

  .לכלל הציבור ,אציג אותם כרגיל ואישורם הצגת הדוחות

 מרתף

הצמוד לחדר גינזברג נערך סדר וניקיון במרתף ביומיים האחרונים בניצוחו המצויין של מוישלה  ,במבצע בזק

 .בעלומים(השבוע את סמינר הקיבוץ המסורתי )מהתיכון ביבנה שקיימו גייסנו מספר חברה צעירים  הכושר.

 ,זה המקום לבקש מכלל הציבור ה פינו וניקו את קומת המרתף ולאחר שנים רבות שוב אפשר לראות רצפה.'החבר

  .ה'השטח איננו מזבלה. נא לא להעביר לשם ציוד ובוודאי לא זבל. תודה למוישל

 

   כרמל הלפרין
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 "סעודת ליפא" חוזרת, ובגדול! –מחזירים עטרה ליושנה 

 

 הולך! -מיונז וחלבה?  

 הולך! -דג מלוח וריבה? 

 רץ! - שוקולד למריחה וסחוג?

 

 לכולם!שלום 

 לם, - לאחר תקופת קרונה ארוכה בה הסתגרנו בבתים, הכנו לכם פעילות קיבוצית מרעננת המתאימה לכו

 .נשים וטף ,גברים –בני כל הגילים 

 ערב פסח ל"סעודת ליפא" המסורתית כדת וכדין ברחבת הכלבו. -הנכם מוזמנים ביום שישי הבא 

 )סוף זמן אכילת חמץ( 10:00 - 08:30בין השעות: יחד נבער את החמץ בסעודה משותפת 

 

 הביאו את כל מאכלי החמץ שברשותכם ואנו נדאג ללחמניות טריות, קפה ואפילו מוזיקת רקע!

 

 יהיה שווה!–תבואו 

 

 תיכון סעד תשפ"ב

 

 

 לאביבה ושעיה לב ולכל המשפחה

 מזל טוב לבר המצווה של הנכד

 בנם של אביבית ושגיא –רותם 

 איחולים לשמחות ולנחת!

 לדליה ואבנר רועי ולכל המשפחה המורחבת

 ירדן, בן לחן ואיתי רועי - נכדמזל טוב להולדת ה 

 איחולים לשמחות ולנחת!

 "בניך כשתילי זיתים"

 מפגש בנושא: "בנים להורים מזדקנים בקיבוץ מתחדש"

 במועדון 16:00, בשעה  20/4יתקיים ביום רביעי, י"ט בניסן, ה 

 )רותי לזר(     0523934557אישור הגעה בהודעת ווטסאפ לטלפון 

 שמרו את התאריך!

 הצוות המארגן


