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 ?"..."מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה

אם נעיין שוב בסיפור "יציאת מצרים" ובעקבותיו ברעיון ה"מצה", נגלה 'סתירות רעיוניות', 'קשיים' 

 מחדש את שורשי המצווה.  ולנסות להבין הדוחקים בנו לברר ,ו'חור בעלילה'

 כיצד ייתכן שבציווי המוקדם על קרבן הפסח מצווים בני ישראל לאכול את המצה הסתירה:

" )שמות י"ב ח'(, ואילו בהמשך, מופיעה המצה "..ּוַמּצֹות ַעל ְמֹרִרים יֹאְכֻלהּוקרבן: עם ה מלכתחילה

ִכי ֹגְרׁשּו ִמִמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַה ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו  ִכי לֹא ָחֵמץ".. בדיעבד:רק כברירת מחדל 

 ? )ל"ט(ָלֶהם" 

 "ִׁשְבַעת ָיִמים תֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני.."עניים: המצה מוזכרת בתורה כמזונם של ה הקושי:

)דברים ט"ז, ג'(. כיצד הפך 'לחם העוני' היבש וחסר הטעם, לסמל החירות והגאולה אותו אוכלים 

 בהסבה כבני מלכים? 

 
: בהתייחס לציטוט מההגדה: "הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים", חור בעלילה

. והרי אפיית הבצק שהשתבש ולא בארץ מצריםופשי: זהו לחם העוני שאכלו אבותינו ובתרגום ח

"ַוִיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל  אלא רק לאחר שיצאו ממנה ונסעו לסוכות: לא היתה על אדמת מצרים כללפח, ת

 .ל"ט(-)י"ב ל"ז  ַויֹאפּו ֶאת ַהָבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִמְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות.." ..ֵמַרְעְמֵסס ֻסֹכָתה

 
בסביליה שבספרד, העלה רבי דוד  14-ובכן, נמצא קצה חוט לפתרון התעלומה! אי שם במאה ה

                  אבודרהם סברה שנצנצה במוחו בעקבות עדות שהתגלגלה לאזניו, מאדם שהיה שבוי בהודו.

ובכך נחסך מהם הצורך להזינו  ,השבוי סיפר על כך ששוביו האכילוהו מצות קשות שעיכולן איטי

המצות הן מזונם של עבדים, ובמהלך כל לעיתים תכופות. סיפור השבוי מהודו הביא אותו להארה: 

עתה ברור מדוע אנו אומרים  מצות! -שנות השעבוד במצרים אכלו בני ישראל את מזון העבדים 

בהגדה שאת 'לחם העוני' אכלנו במצרים כעבדים וכן הציווי מלכתחילה על אכילת מצות ומרורים עם 

קרבן הפסח. אולם, כשיצאו בני ישראל ממצרים עם בצקם ורצו סוף סוף להתפיחו כראוי כדרך בני 

השתבשו העניינים. כתוצאה מהחיפזון הוחמצה ההזדמנות להכין ממנו מאפים ראויים  –חורין 

ם, ושוב חזרו בני ישראל אל המצות.. אלא שהפעם מדובר במאפה שנוצר בדיעבד בדרך לגאולה לשמ

 שהפך ממזון עבדים לסמל החירות. 

כלפי החלש והגר. כשנטעם את מזון העבדים הקשה  אחריותטומנת בחובה  חירותהש חשוב לזכור גם

ים הם גלגל, ונזכור היטב והתפל שבידנו ביחד עם שאר המעדנים בסעודת ליל הסדר, נפנים שהחי

 מהיכן יצאנו. 

 תשע"ו( -)מתוך דרשת שבת הגדול של הרב ארי  

 
     עמי-נטע בן –, שבת הילרי יום טוב-, שביעי של פסחדורית רידר -חג   (8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידאחיות תורניות:   

 לוח זמנים 

 2עמוד 
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 מומלץ לשמור במקום בולט /פסח תשע"ב לוח זמנים
 

 

 
 יום ה', י"ג בניסן

 מנחה 19:00

 וביעור חמץ הרב ארי: הלכות בדיקה            

 ערבית א' 19:25

 בדיקת חמץ 

 ערבית ב' 20:10

 
 יום ו', עש"ק, ערב פסח

 (04:40תענית בכורות )תחילת הצום 

 שחרית א'  06:00

 ביכורים, אליהוא.  סיום מסכת           

 שחרית ב'  06:45

 תמיד, הרב ארי. סיום מסכת 

 שחרית ג' 08:15

 סוף זמן אכילת חמץ  10:01

 סוף זמן ביעור חמץ  11:21

 מנחה א' 14:00

 הדלקת נרות 18:50

 מנחה ב' 19:00

 יצחק שלומי –שיעור קצר  

 קבלת שבת, ערבית 19:25

 
 שבת קודש, א' דפסח

 שחרית א' 06:30

 שחרית ב' 08:30

 מנחה א' 13:30

ידי -קריאת שיר השירים לנשים על 17:15

 בבית המדרשנשים 

 מנחה ב' 17:40

 פורגס-הלה ויסלר –שיעור  18:00

 מוצש"ק, ערבית 19:45

 
 חול המועד

 שחרית א' 06:00

 שחרית ב' )בבית הכנסת( 07:30

 מנחה  ושיעור משניות 19:00

 ערבית א' 

 ערבית ב' 20:10

 תזכורת: יש לעשות ערוב תבשילין

 שביעי של פסח

 מנחה א' 14:00

 כניסת החג 18:53

 מנחה ב' 19:05

 הרב ארי  –שיעור קצר  

 ערבית 19:35

 שחרית א' 06:45

 שחרית ב' 08:30

 קריאת פסוקי ביעור מעשרות 

 מנחה א' 13:30

 מנחה ב' 14:00

 מנחה ג' 17:15

 שמעון ממו -שיעור  17:30

 

 מות-אחרישבת 

 הדלקת נרות 18:54

 הרב ארי –שיעור הלכה אקטואלית  19:15

 קבלת שבת, ערבית 19:30

 שחרית א' 06:45

 שחרית ב' 08:30

 יואל רפלשיעור פרשת השבוע:   

   מנחה א' 13:30

 מנחה ב'  17:40

 הרב ארי –שיעור  18:00

 מוצש"ק, ערבית 19:50

 

 ימי החול )שאחרי הפסח(

 שחרית א' 06:00

 שחרית ב' )בבית הכנסת( 06:45

 מנחה ב' ושעור משניות 19:05

 ערבית א' 

ערבית ב'               20:10  

http://www.icr.ro/tel-aviv-2/-3/-4.html
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 גדההמדרש 

 

 דיברה תורה", ארבעה שהם אחד. הורים"כנגד ארבעה 

 

 חכם

  ?במאור פנים אך בגב כואב אומר כששב לביתו מה הוא

 ?פטיםומשששואל וחוקר, פרטי פרטים, חוקים  *מה הוא שומע מפי בנו

 שומע הוא רצון ללמוד, לדעת, ניסיון להתקרב,

 ו.ל  עונה בנחת ומסביר בקול ש  

 זמןה לווכבר מתקרב 

 להפטיר אפיקומן.צריך בו 

 

 רשע

 ?מה הוא אומר כששב לביתו בסוף יום מעייף, טרוד וכעוס

 ?הבן שחוקר ומתעניין, שמנסה ומסתקרןממה הוא שומע 

 שומע אנוכיות, מרדנות, כפיות טובה ועצלנות.

 , מסיר אחריות.הילדכבר את  יחנכוש באחריםדוחק 

 ולפי שהוציא עצמו מן הכלל,

 יה שם לא היה נגאל.גם אם ה

 

 תם

 ?סחוט ממאבק הקיום הפשוט ,מה הוא אומר כשחוזר לביתו

 ?ומשתומם , שואלמה הוא שומע מפי הבן שמחפש

 אט מכניעו, אשר נמנוםשומע ואינו שומע, וכ

 בשביל להרגיעו. ולו רק עונה

 מסנן מתחת לשפם

 .ו""בחוזק יד הוציא

 

 שאינו יודע לשאול

 נו יודע להשיב.שיב, איקאינו יודע לה

 , בחישובים, ניירות ומספרים.בתכנוניםעסוק 

 זמנו הולך ומתקצר, סבלנותו מסתיימת מהר.

 בעבודה? מה שלומך?היה איך  –אותו  לכן את פתח לו, שאל

 תלחש "והגדת לבנך". ובשקט

 

                                                                            * או בתו )גם לה יש שאלות!(

 חג שמח,                                                       

 אליאב וסלעית לזר
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 מנקודות מבט שונות.. חג הפסח

וממדרשי  מהמקרא ברובו טקסט לקוחהלדורות הבאים.  את סיפור יציאת מצרים בליל הסדר עלינו לספר מצווה

                     לבנך ביום ההוא לאמור:  והגדת": . שמה של ה"הגדה" נלקח מהפסוק"הגדה"ל  המלוקטים יחד חז"ל

 .('ח-ג"י )שמות "ממצריםבעבור זה עשה ה' לי בצאתי 

משחר ההיסטוריה ועד סיפור יציאת מצרים הוא נדיר ברמת הרעיון. 'עבד' הוא בדרך כלל קניינו של אדון פרטי, 

 ( ואילו במצרים היה עם ישראל, כיחידה אחת, עבד לבית המלוכה המצרי.כדוגמת העבדים בארה"בלתקופתנו )

  ולא כבודדים. כעם שלם – כיחידה אחת התבצעה היציאה מעבדות גם היא

עם ישראל  של שעבודה בפועל על פני כמה שנים התנהל: וחוקרים לאורך הדורות דנו בשאלה פרשני המקרא

'ויאמר לאברהם ידוע  ":ברית בין הבתרים"לטקס  נחזור ? וליתר דיוק באיזו שנה בדיוק החל השעבוד?במצרים

את  הפסוק לא מציין ג(."י ו"ט )בראשיתותם ארבע מאות שנה' ינו אתדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וע

יוצא עם ישראל  ' בוחרוריום הש' המתאר אתבפסוק  הארץ אליה הם יוגלו. שמה שלגם לא את 'גלות' וה סיבת

ו כל צבאות ה' כתוב: 'ויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצא ,משעבוד מצרים

 מיישב בפרק ג' את ההפרש בין (נכתב על ידי רבי יוסי בן חלפתא) 'סדר עולם רבה'א(. "מ -ב"י )שמותמארץ מצרים' 

מלידתו של  להיספר שנה החלו 430, בחישוב שערך .בראשיתבין "ברית בין הבתרים" בשמות להמצוין בספר 

שועבדו בפועל  ,שנים 116ל  87מתוכם בין ש)מירידת יעקב(  שנים 210בגלות מצרים  שהובני ישראל  ,יצחק

 עבודת הפרך.                                                        ב

על הר  - הפסח זבח יום קורבן השומרונים: ות חגים משלהם.בני דתות נוספ קיימיםלנו השנה מבשבוע הפסח ש

במקביל                       ) "חג המצותו" בניסן ט"י – ו"ט (ל המועד פסחחול במקביל) "חג המצות מיי"בניסן, ד "יבגריזים 

 –המועד של חג המצות  חולו בניסן, "ד, ט"י – "חג המצות"ו "ליל פסח" :הקראים .כ' בניסן ("שביעי של פסחל"

כפי השומרונים והקראים שימרו את השמות  .א בניסן"כ – "יום הנפת העומר"ו "שביעי עצרת, "כ' בניסן -ז "ט

 אורתודוכסים והארמנים:ז בניסן(. ")ט 17.4.22את 'הפסחא'  :הקתולים והפרוטסטנטים בתורה. מופיעיםשהם 

ראשוני  שפתם שלפסח,  –הוא התרגום הארמי של המילה העברית  - "פסחא" ג בניסן(")כ 24.4.22את 'הפסחא' 

 . היתה "ארמית" הנוצרים

, נתגלה על ידי חוקר הארצות אבן גדולי ממדיםמצויים פסלי בו  'אי הפסחא' בדרום מזרח האוקיינוס השקט

את שם החג בו הוא להעניק לאי הוחלט  ומיד ,"פסחא"ה בו חל חג  1722באפריל  5יאקוב רוחבן, ביום ההולנדי 

 .התגלה

ו לעורר את הנרדמים ובעיקר את בסיום קריאת ההגדה מטרתהמושר   אחד מי יודע""הפיוט מקובל לחשוב ש

בימים  בימי הביניים השיר נכתבש היא סיבה שעומדת מאחורי פיוט זההאולם, . חידה-שירבאמצעות  הילדים

 התנכלותל השיר נשאר עלום ולא לרצה להיחשף מחברו נצרותה כנגדנכתב כהתרסה  השיר .קשים ליהודי אירופה

                          ואין מלבדו. אחד ה' - אחד אלוקינו .1נעבור לניתוח החלקים בשיר היוצאים כנגד הנצרות:  .תאנטישמי

ד האם )הבתולה( כנג -ארבע אימהות  .4 .)אב, בן, רוח הקודש( הקדוש שילושהתשובה לרעיון ה –שלושה אבות  .3

כנגד ספרי . 5+6 .ששה סדרי משנה )התורה שבע"פ( .6שבכתב( חמישה חומשי תורה )התורה  .5 של האיש ההוא.

הנצרות שללה  - מילהשמונה ימי  .8 לא יום ראשון.ו יום המנוחההוא שבת  -ימי שבתאשבעה  .7 .'הברית החדשה'

                                           השליחים. 12כנגד  -  שנים עשר שבטיא .12 מרוח הקודש.לא ו "טבעיים" תשעה ירחי לידה .9 את ברית המילה.

 . ע"פ הנצרות( מספר ביש מזל הוא 13. )13השליח ה  - 'קריותיהודה איש כנגד '  - שלשה עשר מדיא .13

 קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                      
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 על מדורו של מנחם קימלמן

בה החלפנו  במהלך אותה השיחה .מיד עם פרוץ הקורונה ,לפני כשנתיים בשיחת טלפון אקראית מנחם ואני הכרנו

הוא  ת מהןחתמונות משפחתיות שבא ומיד לאחריה הוא שלח לי ,כי אנו קרובי משפחה לראשונה גילינו ,פרטים

  .מצולם כילד בחתונת הוריי

של  תיושרונויכמ אחד עליתי עלכאילו אנו מכירים מימים ימימה,  חשנו בהקולחת  שיחה של לאחר כמה דקות

 .היסטוריה )תרתי משמע..( ומאז, הכל ,לטובת עלון סעד אותו רתמתי מנחם

חדשים כותבים מקומיים לאחר התמדה של שנתיים ושיתוף פעולה פורה, המדור מפנה את הבמה, בתקווה ש 

מנקודות מבט  על הכתיבה המסירות, הדייקנות ובעיקר ת שהתפנתה. תודה למנחם עלמשבצהימלאו את 

כולנו מדי שבוע  יצאנו ,עם מנחםביחד  .עובדות שנראו לנו תמיד מובנות מאליהןמופלאות המתייחסות ל

ם רבים אף שוחחו מדור זה קצר מחמאות לאורך כל הדרך וחברי .מחוץ לקופסה אינטלקטואליות פתקאותרלה

 בפניו את שביעות רצונם. והביעאתו באופן אישי ו

את עיקרי הדברים בתמציתיות  בכל שבוע להן הוא מעביר ,בעיקר בצפון הארץ ",ווטסאפ"למנחם קבוצות 

המעוניינים להצטרף ל'קבוצה הדרומית' מוזמנים לפנות אליו לטלפון:  כיאה לתקשורת דיגיטאלית. ובקצרנות

 ולבקש להצטרף לקבוצה.  0505788338

 ונסיים בברכת חזק חזק ונתחזק! ,תודה למנחם

 יורם קימלמן

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

 ? איך יודעים שבא אביב

 מסתכלים סביב סביב

 ואם רואים את אלי סימון החרוץ

 עובר במרץ רב בין פחי הקיבוץ

 אוסף באופן מקצועי

 את מה שכל אחד מוציא

 לאלי יש יכולת

 לטפל בכל סוגי הפסולת

 זכוכית, ניירת או מוצר חשמל מקולקל

 בשבילו זה קל -רהיטים מתפרקים 

 ?, משחק או ספהרוצה להוציא מהבית כלי

 שים מיד במסתור האשפה

  משם הוא יעבור די מהר

 .להתמחזר במקום אחר

 
 בפרוס חג החירות

 נודה לך על המסירות

 על הדאגה לנקיון הקיבוץ בכל שביל ושדרה

 שהפכה אצלך כבר מזמן לשגרה

 משפחת בן עמי

http://www.myfirsthomepage.co.il/hagim/tchc_painting_.htm
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 שבאוקראינה אודסההעיר קהילת "תקווה" מ

 הםהילדים מן  200-כוצוות.  איש: ילדים, מבוגרים, סטודנטים 600-"תקווה" מונה בדרך כלל כ הקהילה היהודית

 צעירות וצעיריםובוגרות ובוגרי בתי הילדים  –יתומים וילדי אומנה החיים במסגרת הקהילה. הסטודנטים 

אנשי מקצוע מהארץ, שליחים  –לומדים ב"אוניברסיטה היהודית" שהקימה הקהילה. אנשי הצוות  - נוספים

 מאוקראינה, מהארץ, וממקומות נוספים. ומתנדבים 

 .שנתיים קודם עצמאותה עלהכריזה ש ,נסע הרב שלמה בקשט מפתח תקוה לאוקראינה 1993-: בתחילת הסיפור

 ה יהודית גדולה. יאוכלוסי" המונה אודסה"בעיר הנמל . הוא השתקע מטרתו היתה לחדש את חיי היהדות שם

 אנשים: ילדים נטושים. שנים של עוני ואבטלה הביאו בעיה מזעזעתשקיימת באוקראינה  מהר מאד גילההרב 

בערי ננטשו. הרב בקשט נחרד לגלות  אוילדיהם חיו בתנאי הזנחה רבים מ ולכן לילים ובסמיםבפ להסתבך רבים

 מצב מחרידב שהם מצאהוא  תומים הממשלתייםבתי היחיים ברחוב. כאשר בדק את  ילדים אוקראינה אלפי

 הילדים היהודים. במטרה להציל אתהחליט לשנות כיוון ולהקדיש את שהותו באודסה ולכן 

 ותורמים ,שגייס לקהילה". אנשים אמידים תקווההרב בקשט ואנשי קהילתו את "מנהלים מאז ועד היום 

              צרכי הקהילה המתבססת. ל יפהפהמרכז קהילתי ל שהפךבעיר, בית הכנסת הגדול  לשיפוץ התארגנו ,אחרים

רת ואוניברסיטה יהודית המוּכ מרפאה לבריאות הגוף והנפש בית ספר,בתי ילדים ופנימיות,  הקימו בנוסף הם

ר חיים מקיימים יחד עם הילדים והנוע ,חיםאנשי הצוות, המתנדבים והשלי, . המייסדיםאר אקדמיתוהענקת ל

 נשלחים לארץ לתקופת לימודים או לצה"ל, במימון הקהילה. בוגרי התכניות החינוכיותחלק מעשירים.  יהודיים

 פעיליממהקשר האישי שלי ל"תקווה" הוא דרך האחיינית שלי, אביגיל, שנישאה לאברך בשם רפאל שהוריו הם 

אלפי בכל יום . היא וצוותה מספקים והסעדהכשר לקייטרינג  רפאל חברה גדולהזו. לאמא של מיוחדת קהילה 

ת שבת וחג. כל סעודלמכל רחבי העיר מארחים בבית הקהילה מאות אנשים הם ו לקשישיםכשרות ארוחות 

 באולמות אכילה יפים ומקושטים.  !איש 2000בלילות הסדר הם מארחים לפעמים 

ימים של שורת וודאי ראיתם וקראתם סיפורי מנוסה קורעי לב. לאחר מהתקטלטלה.  –לפני מספר שבועות 

מתחם גדול מתנדבים ושליחים, להגיע ל 300-כ חד עםי, הצליחה קהילת "תקווה" כולה, ופחד וודאות-איבריחה, 

את הכשירו במאמץ משותף . ש, אך בחורף המקום סגורמדובר במקום המשמש בחדשי הקיץ לנופ ברומניה.

בכל ימות השבוע, ואפילו שם לומדים הילדים מסודר הקימו בתוך המתחם בית ספר ו סידרו, המטבח, ניקו

מרפאה עם רופאים ואחיות במתחם מופעלת  מצליחים לפעמים להתחבר ב"זום" לכיתות שלהם באודסה! 

 העובדים בהתנדבות, ואנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש. 

 איך ישיגו או יכינושיגו בשר ודגים כשרים? הקרב. מאיפה י לחג מאמצי הקהילה מופנים להכנות בימים אלה

פליטים הנאלצים לבקש תרומות ולהסתדר עם מה שיש. הנחישות  -בני חורין. היום  –אתמול מצות לכולם? 

 מעוררות השראה. -לפני הכל כי הילדים והדאגה לצר , הרוח הטובהשלהם

פסח כשר  לאנשי הקהילהנאחל  ולחגוג איתם את החג. בהכנות כדי לעזורמהארץ טסו  3-גיל, רפאל ובנם בן האבי

 שיוכלו לשוב לבתיהם באודסה בקרוב! תקווהושמח, ב

 שרה פולק
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 סעד תשפ"ב –בין פסח לעצרת 

הרישום למבצע 'נעשה במשנה' ממשיך במרץ! מספר מסכתות כבר נתפסו, אך יש עוד מסכתות מיותמות המחכות 

 ללומדים וללומדות!

 המטרה לסיים כולנו ביחד כקהילה ש"ס משנה בין פסח לשבועות.

 ס / ווטסאפ לשקמה. .מ.או בהודעת ס קהילנט ובקבוצות הווטסאפשהופץ באיך נרשמים? בקישור 

 מהרו להירשם!

 וועדת דת

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

 ילד חוץ

             בגן העדן בו גדלתי היו אנשי חזון. חלוצים ודור ראשון אשר בנו ברוח עקשנות מקום מבטחים לעם היהודי. 

קוק. היה להם ידע עמוק בעבודת האדמה, ובעזרת עקשנות רב בכצנלסון וב, בניטשה, בגמרא, הם שלטו בתנ"ך

אך מעל לכל הם התאמצו  ,שווין, תקומה, חברות, שותפות וגאווה יחיבשממה ה את בלתי מתפשרת הם הפריחו

 לנשוף את הרוח הזו אל הדורות הבאים. שאנחנו, הבנים והבנות, נהיה למופת.

 ,תחת צל הענקים הזה. העולם של ילדותי היה מכוון מטרהעבורי, ילד של מילים וחלומות, היה קשה ללבלב 

ומלא בחוקים ומשמעת. היה עלי גם להשגיח על תרי"ג מצוות וגם לקום לשדה וגם ללכת לקרבי. הציפיות ממני 

הות וברורות. היתה משימת חיים ענקית לכולנו ואני לא עמדתי בלחץ. מרוב כוונות טובות וי היו גביומחבר

 אל המדבר. נשפכתי עם המים

י יעד שהבנתי, ממש כמו אבותיי, שעל ,ובחזרה ,הדרך לקחה אותי רחוק. התגלגלתי עד לצדו השני של העולם

בחריצות עסקים באוסטרליה,  הקמתי ,לברוא את עולמי בשתי ידיי. בעזרת הכלים הנהדרים שקיבלתי בבית

היה ברשותי מצפן מוסרי ברור וצלול בהתמדה ספר, העזתי לחיות כנווד ואף לספר על כך להמונים.  כתבתי

אמונה יציבה שתאיר לי את הלילה. הצלחתי לעזוב את  ,ובכיס נשארה תמיד מקופלת ,שהנחה לי את הדרך

 הקיבוץ לחלוטין אך הקיבוץ לא עזב אותי. 

 .יעכשיו, כשהילד המפוחד שעזב אסף מספיק אישורים כדי לחזור, יש לי הזדמנות כנה לסגור מעגל עם שורשי

בצעידה השלווה עם סבא בשבילים אני לומד מחדש עד כמה הכל משתנה תכופות. אני כבר לא מלא יראה מול 

אבל החיוכים שבו שמחים לקראתי בלב שלם.  ,המקום אלא אהבה פשוטה. חדר האוכל מעט יותר שקט ומבוגר

רוב השיחות שמסביב כבר אין שקדים ופומלות במטעים אבל חממות של תקווה פרוסות עד האופק כהבטחה. 

אבל כולם בסוף רוצים לראות כאן בנים ממשיכים. כבר לא  ,אומנם נעות סביב התפתחויות נדל"ן ושגרת עבודה

 מחרימים בערב כדורים אך הדשאים מלאי ילדים. בכל פנייה מגוון מרהיב של אנשים שישמחו לבנות עתיד.

  לחזור לכאן. פשוטעל הגדר, מבחוץ, 

 קל לראות כמה יפה הגן. ,זוןכשאתה לא חלק מהח

 דותן ברזלי
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 מוועדת קליטה

 חג הפסח הוא הזדמנות משמחת לעדכן על מה שקורה בתחום הקליטה.

 שהשלימו את תהליך הקליטה הבאה של משפחות -ועדת קליטה עסוקה בימים אלו בסיומים והתחלות במקביל 

תהליך קליטה  בהתחלת, מחד. ומאידך, תהליך אינטנסיבי מול משפחות המתעניינות לקראת הצבעה אסיפהל

 .הקיץ בסעד

בהמשך לעדכון הקודם של שרון בעלון, אני מקווה שנוכל לפרסם בקרוב מאוד תאריך לאסיפת חברים שבה יוצגו 

 "             ארץ הצבי"המשפחות ולאחריה תתקיים הצבעה בקלפי. העיכוב נובע מעבודה מתמשכת על הסכם הבנייה ב

רון וזבולון משקיעים מאמצים רבים לזרז את התהליך, ובכל זאת יש מול החברה המנהלת שנבחרה לפרויקט. ש

עוד סוגיות שנותרו ללבן להשלמת ההסכם. התמשכות הזמנים עד להצבעה ודאי לא פשוטה למשפחות וגם לנו 

כוועדת קליטה, שכבר מחכים מאוד להשלים את המהלך ולצרף בהתרגשות את המשפחות כחברים מן המניין. 

נו עדיף שהדברים ייעשו באופן נכון גם אם הם מייצרים עיכובים וגוררים המתנה, כמובן גם לטובת בעיני -ועדיין 

 המשפחות עצמן.

יקוש גדול מאוד משפחות חדשות הקיץ. לשמחתנו הב 4בנוגע לקליטה החדשה, אנחנו בעז"ה מתכוונים לקלוט 

לקראת  ןראייסיימנו ל ןושאותהליך, ם עם המשפחות שכבר בתפניות נוספות ואנחנו מתקדמי ובשלב זה עצרנו

 שלב האבחונים.

ללוות ולחשוב יחד איך מתקדמים לנו  חשוב ןבין הסיומים להתחלות, יש לא מעט משפחות בקליטה שגם אות

לשלב הכניסה לחברות, למול ההחלטה שהתקבלה בסעד על הקפאת מכירת הדירות עד לסיום הליך השיוך. 

 חברי הוועדה ייפגשו עם כלל המשפחות לפגישות אישיות. במהלך מאי/איירבעז"ה 

הנהלת הקהילה אישרה את מועמדותה של שרה הוך, לאור המלצת ועדת קליטה, ש ןעדכשמחה לבהקשר זה אני 

 . 15.3.22מיום בישיבתה 

תקופת הכהונה של נחום לנדאו ואשר  –ועדה וחברים חדשים ל 3בנוסף, לאחר החג נפרסם קול קורא להצטרפות 

 תקופת כהונה נוספת ביקשה לסיים את תפקידה בוועדה.ב שמכהנתרוטנברג הסתיימה, ואפרת ביליה 

סימניה  -שי קטן מהוועדה  שבהסדר הבניםלכלל המשפחות שבקליטה ולזוגות השבוע לקראת חג הפסח חילקנו 

צירפנו את דבריו ה יי(. לצד הסימנהסיועילי זיוון ומשה אש על רקומה מעשה ידי הרוקמות משדרות )ותודה לג

 :אלו של הרב ד"ר יונתן זקס

העצמי של -"תרבויות מעוצבות בידי הסיפורים שהן מחוללות. לכמה מהם יש תפקיד מיוחד בעיצוב הבנת

על. הם עוסקים בקבוצות אנשים גדולות המתקיימות על פני -מספריהם. אנו קוראים להם סיפורי

הדורות: השבט, האומה, הציוויליזציה. הם מלכדים את הקבוצה על פני מרחקים וזמנים, ונותנים לה 

  .זהות משותפת המונחלת מדור לדור

האדיר שבכל אלה הוא סיפור יציאת מצרים... הוא העניק ליהודים את הזהות הנחושה ביותר שהחזיק 

דיכוי, הוא נתן להם את תקוות החופש. בשנות גלות, הוא הבטיח להם ׁשיבה.  בה עם מן העמים. בעיתות

העל של -הוא לימד מאתיים דורות של ילדים יהודים מי הם וחלק ממה הם. סיפור זה נעשה לסיפור

 .החירות לעולם כולו..
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חד מכם. אני מאמין שאני דמות בסיפור של עמי, עם פרק משלי שאני מוזמן לכתוב בו, וכך גם כל א

להיות יהודים הוא לראות את עצמנו כחלק מהסיפור הזה, לחיות אותו בזמננו שלנו, ולעשות כל 

 " .שביכולתנו להעבירו אל אלה שיבואו אחרינו

להוקיר ו הוועדה הוא לצרף את המשפחות החדשות לסיפור של סעד, להכיר את ההיסטוריה והאנשים יעדיאחד מ

. ולצד זאת, להזמין לראות את עצמם כחלק מהסיפור הזה –בריו של הרב זקס וכד שנעשתה עד לימינו את הדרך

יחד לרקום ו . לחדש, להשמיע קולשל סעד את המצטרפים החדשים לכתוב את הסיפור שלהם בתוך הסיפור הגדול

 .של כולנו את הסיפור המשותף

  מאחלת לכל הקהילה חג שמח, של חירות ופריחה.

 וכל חברי ועדת קליטה הלה
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 קהילה יקרה,

 
 , ליל הסדר בערב שבת הוא שילוב מיוחד. שבת של חגהשנה אנו חוגגים 

התורה חוזרת על עשרת הדברות פעמיים, בספר שמות ובספר דברים. ישנם כמה הבדלים בין שני 

בריאת העולם, הנוסחים. הבולט שבהם הוא הטעם למצות השבת. בעוד בספר שמות הטעם הוא לזכר 

בריאת העולם היא חלק מהטבע והיא אירוע אוניברסלי.  בספר דברים הטעם הוא לזכר יציאת מצרים.

 יציאת מצרים היא בניסים שלא כדרך הטבע, ומיוחדת לעם ישראל. השבת משלבת את שני הדברים.

 
ציאלי. מצד שני, גם בפסח יש שילוב דומה. מצד אחד היציאה מעבדות לחירות במובן הכלל אנושי והסו

 חודי בעולם.יעוד ותפקיד יייצירת עם ישראל כאומה שיש לה י

 ,יחודייםי: כלליים וכקהילה עוד מעט ניכנס לשבת של פסח ולליל הסדר. נציין את השילוב המיוחד שלנו

 זוכרים את העבר וצופים לעתיד. מעבדים היינו ועד לירושלים הבנויה. , חברתיים ולאומיים

 ג שמח!שבת שלום וח

 
 חדר האוכל

על קבלת אישור להגדלה  כרמל עדכן )באסיפת התקציב ובאמצעות העלון( לפני כשלושה חודשים

טרינג והרחבת הפעילות העסקית של הענף. יחד עם זאת משרד ימשמעותית במספר המנות המיוצרות בקי

כלומר אוכל לחדר האוכל.  ,יטירינג יחדל מייצור אוכל טרייהבריאות הציב תנאי להגדלה האומר כי הק

 המהלך אושר בדירקטוריון תאגיד האחזקות ובמזכירות.

 
לטובת הסועדים בחדר האוכל ולרווחת  יש אינטרס ציבורי נרחב להמשך הפעלתו של חדר האוכללקהילה 

ימשיך לספק את המזון כלל הקהילה. ולכן מהלך ההגדלה של הקייטרינג תוכנן באופן בו הקייטרינג 

.  טרינג איכותי אחריאלא בקי הקיבוץבמטבח כאשר ההבדל היחידי הוא שהאוכל לא ייוצר כל לחדר האו

ספקתו לחדר האוכל בדיוק אהקייטרינג שלנו ימשיך להיות האחראי על האיכות והזמינות של האוכל ו

 כפי שהיה עד כה.

 
 בדתא ולאחר מכן הוצג ואושר במזכירות. ואושרכאמור המהלך בכללותו נידון 

מאי המהלך ייצא לדרך והקייטרינג יתחיל לעבוד עם ספק משנה להספקת מזון איכותי חודש תחילת ב

 לסועדים בחדר האוכל. 

, באיכות בשירות לאוכלים  בחדר האוכלחשוב להדגיש ולומר, כפי שנאמר בעבר, לא נאפשר פגיעה 

 האוכל ובזמינותו לציבור.

 
 אספקת בלוני גז

תה שאלה בקרב חלק מהחברים והתושבים באשר לאופן אספקת בלוני הגז לבתים. קיימנו לאחרונה על

חברת פז גז הנותנת שירותי גז בקיבוץ ולהלן הדרכים והמחירים מחוז דרום של פגישה עם מנכ"ל 

 להזמנת בלוני גז.

 .חלוקת בלוני הגז תתבצע אחת לשבוע בימי שלישי 

 שרון בר אל
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 יר את אופן התשלום העתידי.בהזמנה הראשונה מול החברה יש להגד 

  114 –מחיר בלוג גז ביתי .₪ 

  400 –מחיר בלון גז גדול .₪ 

  דרך מוקד השירות של פז גזהזמנה: 

o  '(8:00-13:00, שישי 8:00-17:00ה' -)א'  054-9811153באמצעות הודעת וואטס אפ למס 
o  (8:00-13:00, שישי 8:00-17:00ה' -)א' 1800-66-77-88 –באמצעות הטלפון 
o  באמצעות האתר- /us-https://www.pazgas.co.il/he/contact 

  לבלון גז.₪  135ישירות מול יואל בעלות של  –הזמנה דרך הקיבוץ 

הזמינו המלצה חמה, כדי לא להישאר ברגע האחרון בלי גז, מיד כשנגמר בלון גז, פתחו את הבלון השני ו

 מיד בלון חדש.

 ועדת חינוך חברתי

מועמדות  10. הגישו את עצמם לוועדה רתיעדת החינוך החבלווהשבוע הסתיים המכרז המחודש 

 .האגודה הקהילתית, בקלפיפת חברי יאס תתקיים הצבעה של  27.4.22-ומועמדים. לאחר חג הפסח ב

אני רוצה להודות לכל מועמד ומועמדת שבחרו להציג את עצמם ולפעול למען חינוך ילדינו וילדותינו 

 ולמען הקהילה כולה. 

 להלן שמות המועמדים לוועדת החינוך החברתי:

 בת עמי גולדנברג .1

 הדר סוברי .2

 חנה אדמנית .3

 טלי שולץ  .4

 מיטל חכמון .5

 עינב גולן .6

 ענת אש .7

 קובי אברהם .8

 רננה יערי .9

 אורלי וידס .10

ב"קהילנט" ובדפים יפורסם ) קהילה לקראת ההצבעהה בפניאת עצמם המועמדים  יציגו בשבוע הבא,

אני קוראת אליכם, קהילה יקרה, חישבו על עתיד החינוך החברתי, קיראו את דבריהם שיחולקו בת.ד.(, 

 של המועמדים ובואו להצביע מיד אחרי החג.

 .פרטים על ההצבעה, יפורסמו כשבוע לפני ההצבעה

 

 מאחלת לכלל בית סעד חג פסח שמח וכשר

 שבת שלום,

 

 שרון 

 

https://www.pazgas.co.il/he/contact-us/
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 מבית הילדים בקיבוץ אל רחובותיה הסוערים של ניו יורק

 שמרו את התאריך!

 30.04.2022מוצאי שבת, כ"ט בניסן, 

 מפגש עם: ,במועדון לחבר 20:45בשעה 

 נטע פולברמכר  -פרופסור   

 בת קיבוץ "להבות הבשן" ,וכוריאוגרפית , רקדנית, מנהלת להקות מחוליוצרת רב תחומית

 על הביוגרפיה הפרטית שלה והשפעתה על יצירותיה.שתספר לנו 

 יהיה מעניין!

 וועדת תרבות שרה הוך

 ליונה רוזנטלר ולכל המשפחה

 הניןמזל טוב להולדת 

 נכד לאפרת וניצן, בן לשוהם ושגיא

 איחולים לשמחות ולנחת!

 ולכל המשפחה לאיריס וזבולון כלפה

 הנכדברכות להולדת  

 ואלחנןבן לעטרת 

 קהילת סעד! –שתזכו לאושר ונחת 


