בע"ה ז' בניסן תשע"ט
21/04/1029
גליון מס' 0091

פרשת מצורע – שבת הגדול
"כִּ י תָ בֹאּו אֶ ל אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן אֲ ֶשר אֲ נִּ י נֹתֵ ן ָלכֶם לַאֲ חֻ זָה וְּ נָתַ ִּתי ֶנגַע צָ ַרעַ ת בְּ בֵ ית אֶ ֶרץ אֲ חֻ ז ְַּתכֶ ם"
(ויקרא י"ד,ל"ד)
תני ר' חייא וכי בשורה היא להם שנגעים באים עליהם?
תני רבי שמעון בן יוחאי כיון ששמעו כנענים שישראל באים עליהם ,עמדו והטמינו ממונם
בבתים ובשדות.
אמר הקדוש ב"ה אני הבטחתי לאבותיהם שאני מכניס את בניהם לארץ מלאה כל טוב
שנאמר" :ובתים מלאים כל טוב".
מה הקב"ה עושה?
מגרה נגעים בביתו והוא סותרו ומצא בו סימא (מטמון ,אוצר).
(ויקרא רבה ,י"ז ,ו')

--------------------------------------------פרשת השבוע – אליאב לזר
שבת פרשת מצורע
הדלקת נרות

ימי החול


21:41

זמן תפילין /טלית

21:11

שחרית א'

00:00

שחרית ב' (בביה"כ)

00:41

שחרית א'

00:41

שחרית ג' (בביה"ס)

01:10

שחרית ב'

01:00

סוף זמן ק"ש

24:00

מנחה

שיעור הלכה אקטואלית

מנחה

20:00



24:40

מנחה (בני-עקיבא)

24:00

מנחה א' (בחד"א)

20:21

מנחה וערבית

29:00

שיעור-הרב ארי

21:00

שקיעה



צאת השבת

29:40

ערבית

10:20

אחות תורנית :דורית רידר
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עת לבנות ועת להרוס
ּופּנּו אֶׁ ת הַ בַ יִ ת בְ ֶׁט ֶׁרם ָיבֹא הַ כֹהֵ ן לִ ְראוֹת אֶׁ ת
ּובָ א אֲ ֶׁשר לוֹ הַ בַ יִ ת וְ ִהגִ יד ַלכֹהֵ ן לֵאמֹר כְ ֶׁנגַע נִ ְרָאה לִ י בַ בָ יִ ת .וְ צִ ּוָה הַ כֹהֵ ן ִ
הַ ֶּׁנגַע( ...ויקרא י"ד ,ל"ה-ל"ו)
אדם מגלה שבביתו קיים נגע והוא פונה אל הכהן בכדי שיאבחן את הבעיה .הכהן מצווה לפנות תחילה את הבית
מתכולתו בכדי להקל על התהליך בהמשך.
וְ ָרָאה אֶׁ ת הַ ֶּׁנגַע וְ ִהּנֵה הַ ֶּׁנגַע בְ ִקירֹת הַ בַ יִ ת ..וְ יָצָ א הַ כֹהֵ ן ִמן הַ בַ יִ ת אֶׁ ל פֶׁ תַ ח ַהבָ יִ ת וְ ִה ְסגִ יר אֶׁ ת הַ בַ יִ ת ִשבְ עַ ת י ִָמים .וְ ָשב
הַ כֹהֵ ן בַ ּיוֹם הַ ְשבִ יעִ י וְ ָרָאה וְ ִהּנֵה פָ ָשה הַ ֶּׁנגַע בְ ִקירֹת הַ בָ יִ ת ..וְ ִחלְ צּו אֶׁ ת הָ אֲ בָ נִ ים אֲ ֶׁשר בָ הֵ ן הַ ָּנגַע ..וְ ל ְָקחּו אֲ בָ נִ ים
אֲ חֵ רוֹת וְ הֵ בִ יאּו אֶׁ ל ַתחַ ת הָ אֲ בָ נִ ים וְ עָ פָ ר ַאחֵ ר יִ ַקח וְ טָ ח אֶׁ ת הַ בָ יִ ת( .ל"ז-מ"ב)
הכהן מגיע ל"ביקור בית" ומזהה שמדובר בנגע שהתפשט לכמה קירות .הוא מטיל על הבית הסגר של שבוע ובתום
ימי ההסגר ,חוזר לבדיקה נוספת ורואה שהנגע המשיך להתפשט .בנקודה זו עליו לטפל בנגע בכך שהוא 'מחלץ'
בעדינות את האבנים ואת החומר הנגועים ומניח אותם מחוץ למחנה במקום טמא.
וְ ִאם יָשּוב הַ ֶּׁנגַע ּופָ ַרח בַ בַ יִ ת ַאחַ ר ִחלֵץ אֶׁ ת הָ אֲ בָ נִ ים וְ ַאחֲ ֵרי ִה ְקצוֹת אֶׁ ת הַ בַ יִ ת וְ ַאחֲ ֵרי ִהּטוֹחַ ּ .ובָ א הַ כֹהֵ ן וְ ָרָאה וְ ִהּנֵה
פָ ָשה הַ ֶּׁנגַע בַ בָ יִ ת צָ ַרעַ ת מַ ְמאֶׁ ֶׁרת ִהוא בַ בַ יִ ת טָ מֵ א הּוא .וְ נָתַ ץ אֶׁ ת הַ בַ יִ ת אֶׁ ת אֲ בָ ָניו וְ אֶׁ ת עֵ צָ יו וְ אֵ ת כָ ל עֲפַ ר הַ בָ יִ ת
וְ הוֹצִ יא אֶׁ ל ִמחּוץ לָעִ יר אֶׁ ל-מָ קוֹם טָ מֵ א( .מ"ג-מ"ה).
הכהן מגלה שלמרות ההסגר על הבית ,החלפת האבנים הנגועות והטיוח מחדש  -הצרעת אינה עוזבת את הבית
ואף ממשיכה להתפשט בו ללא תקנה .בנקודה זו עליו להרוס את הבית בברוטאליות ולא להשאיר ממנו זכר.
נשאלת השאלה :מדוע קיימת ניגודיות כה חריפה בין שלב הטיהור/ריפוי – בו 'מחלצים' בעדינות את האבנים
מקיר הבית ומניחים אותם במקום טמא ,לבין שלב ההריסה (הבלתי נמנע) בו 'מנתצים' את הבית על אבניו עציו
ועפרו? מה פשר האגרסיביות כלפי הבית ומה הטעם בניתוץ העצים והאבנים שמהם היה בנוי הבית?
במה חטא הבית שזוכה לטיפול הדומה מאד לעבודה זרה?" :כִ יִ -אם-כֹה תַ עֲשּו ל ֶָׁהם ִמזְ בְ חֹתֵ יהֶׁ ם ִתתֹצּו ּומַ צֵ ב ָֹתם
ּופ ִסילֵיהֶׁ ם ִת ְש ְרפּון בָ אֵ ש" (דברים ז' ,ה').
ירהֶׁ ם ְתגַדֵ עּון ְ
ְת ַשבֵ רּו וַאֲ ֵש ֵ
ובכן ,עניין "צרעת הבתים" מעט תמוה וקיימת הסברא (ר' שמעון בן אלעזר) שלא קרתה מעולם .לפיכך ננסה
להתייחס אליו כדוגמה הבאה ללמדנו עניין חשוב אחר בחיי היום יום  -הבית כמשל.
המצב אליו נקלע בעל הבית שלקה בצרעת ,הוא כואב מאד – עליו להרוס עד היסוד את הבית שבנה בשתי ידיו.
ייתכן שזהו רכושו היחידי ,ייתכן שאין לו דיור חלופי וייתכן שטרם שילם על הבית שאותו הוא צריך להרוס.
אולם ,עליו להכיר בעובדה שחרף כל המאמצים ,ביתו חסר תקנה ועליו להיפרד ממנו.
מבחינתו ,עצם ההשלמה עם העובדה שלא ישוב אליו יותר  -היא תחילתו של התיקון .לשם כך עליו להרוס אותו
בכל הכח עד היסוד ,ולהפנים באמצעות פעולה אגריסבית זו שנסתם הגולל על הבית ועליו לבנות לעצמו בית חדש.
הבית חסר התקנה ,משמש לנו כמשל לאותם דברים שמהם עלינו להיפרד לצמיתות ,לוותר עליהם ולהתקדם
הלאה ,לשלב הבא..
יורם קימלמן
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לימוד חווייתי משותף להורים וילדים
"לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בהם בתורה"
הורים וילדים יקרים הנכם מוזמנים ללימוד משותף!
ניפגש כולנו בבית הכנסת ,בשבת הקרובה – "שבת הגדול"
בשעה 71.71
ללימוד ושיעור קצר מפי הרב ארי.
בואו בשמחה.
----------------------------הלימוד לילדי גן -ו' ולהוריהם.
פרסים למתמידים!
הצוות המארגן
.
מעודכן..
הזמנה לקידוש
לרגל הולדתה של בתנו ,אנו מזמינים את הציבור לקידוש
שייערך בביתנו ,השבת פרשת "מצורע" ,לאחר התפילה (מניין שני)
כולם מוזמנים!
משפחת דניאלי

טיפול בתפלין
בערב פסח :המעונינים בטיפול חיצוני בתפלין [צביעה ,תפרים ,רצועות]

לאופיר ואושרי

ישימו אותן  -אחרי התפלה והסיום  -בבית המדרש הגדול

מזל טוב לרגל נישואיכם!

ויצרפו פתק עם שמם.

לענת ואליסף אש ,למלכה אש

רצוי לקחת את התפלין בצהריים באותו יום.

ולכל המשפחה!

חג שמח

איחולים לשמחות ולנחת!

אליהוא
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יריד פורים תשע"ט
אנו ,תלמידי כיתות ח' ,עסקנו בחודש האחרון בהכנת יריד פורים המסורתי.
היה לנו חשוב מאוד שיהיה השנה יריד עם חידושים -מתקנים חדשים שנקים בעצמנו ,תפאורה מיוחדת ועוד..
בהתחלה קבענו פגישות שבהן הצענו רעיונות לנושא ,למתקנים שאנחנו רוצים להכין בעצמנו ולתפאורה .אחרי
שהיו לנו כל הרעיונות במסודר התחלנו בעבודה .הלכנו לכיתה בבית הספר הישן ושם עבדנו על היריד בפועל.
המתקנים החדשים שהוספנו הם:
מבוך  -הפכנו את הפטיו בחדר האוכל למעלה למבוך בעזרת שולחנות .את המבוך כיסינו מלמעלה כדי שיהיה
חשוך ,הכנסנו לשם ניירות גרוסים ופיזרנו בו ממתקים .המטרה של המבוך הייתה לצאת ממנו בכמה שפחות זמן
עם כמה שיותר ממתקים והפתעות.
אקווריומים -הכנו קופסאות שבהן היו הפתעות שהתחבאו בין כל מיני דברים מגעילים ,שדרוש אומץ רב כדי
לקחת אותם.
בתענית אסתר התחלנו לקשט את חדר האוכל עד השעות הקטנות של הלילה .ובבוקר היריד קמנו מוקדם
לקריאת מגילה והכנות אחרונות .שמחנו לראות את האנשים מגיעים ונהנים מכל המתקנים וההפעלות שעשינו.
התהליך של ארגון היריד גיבש אותנו ועזר לנו להכיר את הכישרונות החבויים שיש לכל אחד מאתנו.
אנחנו רוצים להודות לדותן גולדנברג על ההגברה ביריד ,לניצן לנדאו על העזרה בבניית המאהל ולכיתה ז' שעמדו
אתנו בתחנות בזמן היריד.
תודה להורים שלנו על העזרה במהלך היריד ובפינוי.
תודה לכרמל הלפרין ולמשק על תרומת המתנפחים.
תודה גדולה לבת חן חביביאן על ריכוז היריד ,על הראש היצירתי ועל העזרה האין סופית ,איננו יודעים איך היינו
עושים את זה בלעדייך!
תודה ענקית למשי פנחס וברק ברנע המדריכים התותחים שלנו שעבדו על היריד ימים ולילות ועשו הכל כדי
שיצליח .תודה רבה רבה!
כיתה ח' תשע"ט:
חרות שילר ,הדס אייל ,ישי רונה ,יהל הלפרין ,גבי יום טוב ,גפן שלומי ,יערי חביביאן ,יובל סמיט,
דרור שטרן ,רון רידר ,תאיר ברביץ ,ליאור אלחזוב ,עדי ויצמן ,אוריה טביב ויובל ג'קסון.

תוצאות ההצבעה לבחירות לכנסת ה  – 12קיבוץ סעד
מספר מצביעים194 :
אחוז ההצבעה99% :
התפלגות ע"פ רשימות :הימין החדש  ,721כחול לבן  ,701איחוד מפלגות הימין  ,707ליכוד  , ,22גשר  ,22עבודה
 ,22זהות  ,71כולנו  ,1מרץ  , ,4שס  ,2ישראל ביתנו  ,7הגוש התנכי .7
 2פסולים :פתק לבן .7-מעטפה ריקה7-
נמסר ע"י באה גל
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הרהורים יום לאחר הבחירות..
[הדברים נכתבים בראייה האישית – סובייקטיבית שלי ועל אחריותי בלבד]
לכל יקירי ,משפחתי ,חבריי ,וכל מי שנמצא בצד שיצא מאוכזב( ,ונמצאים כנראה במיעוט) ,מתוצאות "התאונה
הפוליטית – ציבורית – מוסרית" ,שהתרגשה עלינו השבוע ,ביום שנאמר בו פעמיים כי טוב.
יצאתי על הבוקר שלמחרת לרכוב על אופני במטרה לסדר לי מחדש את הראש ולנסות לראות מה עושים הלאה.
תוך זמן קצר מאד נכנס לי לנשמה שירו הנפלא של אהוד מנור.
(קיצרתי אותו בשביל ה"פוסט" הזה ,אבל הפרינציפ ברור לגמרי).
ובכן ,כולנו חייבים לדעתי לעבור איזשהו תהליך של יציאה מטראומה ולצאת ממנה עם הפנים קדימה.
אין לנו חלופה להגיב בכעס ובהסתגרות.
אין לנו חלופה לברוח לברלין ,או לכל מקום אחר על פני הגלובוס.
לטעמי ,עומדת לרשותנו רק חלופה אחת והיא ,לפזם פעם ועוד אחת את השיר להלן ואח"כ להחליט מה מוטל על
כל אחד מאתנו לעשות על מנת שהתמונה תשתנה ואנחנו נהיה אלה שנוכל ליטול את ההובלה ,בחזון ,בערכים,
במשימות ,ובכל נושא שהנהגה בריאה ומאוחדת חייבת לקחת על עצמה.
"אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי
לא אשתוק ,כי ארצי שינתה את פניה
לא אוותר לה ,להזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה"
בדחילו ורחימו,
דני ברט

הודעה מ"יד שניה"
אבקש שלא להביא ספרים ומכשירים שונים ל"יד שניה"
אלא רק בגדים מסודרים ,נקיים ומקופלים.
יהודית מוסנזון
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לקראת פסח תשע"ט – 9102
לקראת חג הפסח המתקרב ובא ,נעדכן בכל הקשור להכנות וההתארגנות לקראת החג.
חדר אוכל :שבוע לפני החג החל מט' בניסן  414144/חדר אוכל יהיה נקי וכשר לפסח .באותם ימים נאכל אוכל
כשר בכלים ח"פ .עזרו לנו לשמור ולא להכניס חמץ לחדר אוכל.
ארוחת בוקר :לא תסופק ארוחת בוקר מתאריך  524144/ -414144/כולל.
קייטרינג  :התחלת הבישול במטבח לפסח -ביום שני .424144/
חברים המעוניינים שנכין להם הזמנה דרך הקייטרינג מתבקשים להכין הזמנה מסודרת עד ליום ראשון 74144/
ולהגיש אותה למשרד הקייטרינג .פרטי התפריט להזמנות יופיע באתר האינטרנט.
שוק שישי לשבת הגדול :יתקיים כרגיל במתכונת מצומצמת יותר (המזון לא יהיה כשר לפסח).
שוק לחג :יתקיים ביום חמישי  : 414144/לחברים  :משעה 41:11 – 42:51
ללקוחות חוץ  :משעה 41:11 – 46:51
שוק של חג שביעי ושבת :יתקיים ביום חמישי  524144/משעה 44:11 – /:11
הכשרת כלי פסח לחברים:
יום שלישי  464144/אחה"צ משעה 41:11 – 46:51
יום רביעי  474144/אחה"צ משעה 41:11 – 46:51
יום חמישי  414144/אחה"צ משעה 41:11 – 46:51
כל-בו :
הכל בו עובר ניקוי יסודי והורדת המוצרים שאינם כשרים ,ביום רביעי ה' ניסן  414144/יהיו על המדפים
המוצרים הכשרים.
שעות הפתיחה לפני החג יהיו השעות הרגילות.
בערב ליל הסדר הכל-בו ייסגר בשעה  45:11ובמוצ"ש ומוצאי חג הכל-בו לא יפתח.
שעות הפתיחה בחול המועד :משעה  41:11 – 7:11אחה"צ משעה 4/:11 – 47:51
שימרו על הדף!
אשמח לענות לכל שאלה ובקשה.
יוסי ואופירה  -ענף המזון
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"אם תרצו אין זו אגדה"
ביום חמישי שעבר ,התקיימה במועדון לחבר הרצאה מאלפת מאת מעיין כץ שהוא יועץ אסטרטגי לחברות
וארגונים בארץ ובעולם ,בנושא" :מוטיבציה ושיפור ביצועים".
ההרצאה עסקה בצמיחה והתחדשות מתמדת ,לקיחת אחריות והתמקדות בטוב .והעיקר ..להיות אופטימיים
ולשמוח בחלקנו.
התובנות שקיבלנו ממנו עשויות להשפיע מאד על ההחלטות שלנו בעתיד.
יישר כוח לרחלינק'ה גינזברג שהביאה אלינו את המרצה הנכבד.
שמחה בלס
---------------------------------------------"תמונה אחת שווה אלף מילים"
על חשיבות הביקור בעפרה שיתקיים בחוה"מ:
לפני כחודשיים ,הצגנו לציבור את מתווה תוכנית המדינה "מרחק בטוח" לפינוי תושבי הקיבוץ במקרה קיצון.
כזכור ,הישוב הקולט שלנו הוא הישוב עפרה .הצגנו את היתרונות והחסרונות של החלטת המדינה  ,הציבור שנכח
שאל שאלות וקיבל תשובות מאיתנו ומנציגי עפרה שהיו בערב ההסברה.
מובן שאנו מקווים שלא נזדקק לכך ,אך כפי שאמרנו בערב ההסברה ,כיוון שישנם משתנים רבים בתוכנית שאינם
תלויים בנו ,עלינו להיערך בכל מה שכן תלוי בנו.
בחול המועד פסח ,אנו מבקשים להכיר מקרוב את הישוב עפרה ואת האולפנה אליה אנו אמורים להתפנות אם
חלילה נידרש להוציא את התוכנית לפועל.
להבנתנו ולהבנת כל הגורמים העוסקים בתהליך ,ככל שנכיר טוב יותר את המקום אליו אנו משובצים ,יקל עלינו
(ועל ילדינו) להתכונן כראוי נפשית ופיזית.
כפי שפורסם ,ועדת תרבות של סעד בשיתוף ועדת תרבות של עפרה ,ארגנו לנו יום מהנה וכיפי כולל סיורים
מודרכים בעפרה בכלל ובאולפנה בפרט .הושקעה מחשבה רבה בתכנית והתאמתה לגילאים השונים.
אנחנו ניסע לעפרה בדיוק כפי שמתוכננת הנסיעה בעת פינוי :באוטובוסים רגילים עד ירושלים ,ומירושלים לעפרה
 באוטובוסים ממוגנים.אנחנו מבקשים מהציבור להתגבר על החשש הטבעי שאולי מקנן בו ,ולבוא ולהפיג את החששות במראה עיניים
שטוב יותר מכל דיבור והסבר .כדי לאפשר למארגנים מסעד ומעפרה להיערך נכון ,חשוב להירשם בהקדם.
חג שמח והזדרזו להירשם!
נחום וגדי –
צח"י ופינוי
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טיול חוויתי בעפרה
טיול היכרות חוויתי בעפרה -יישוב הקלט של סעד במצב "פינוי ממשלתי -מרחק בטוח".
יתקיים ביום שלישי חול המועד פסח ,י"ח בניסן.324/ ,
בתכנית:
משחק ניווט אתגרי להכרת המקום.
>> סיור באולפנה.
>> הדרכה של בי"ס שדה עופרה.
>> פעילות משותפת עם אנשי עפרה.
---הנסיעה באוטובוס ממוגן.
ניתן להגיע ולהצטרף באופן עצמאי.
יציאה מסעד בשעה  , 0:99חזרה בסביבות השעה .08:99
ועדת תרבות וצוות צח"י
--------------------------------------------שריינו ביומנים!
(חוה"מ פסח)

הסרט :המראה של השמש
בימוי :נטע אריאל

תקציר :תמר אריאל ,ילדת טבע ,עמוסה בכישרונות ותשוקות ,נמצאת כל חייה במסע פנימי וחיצוני לגילוי
היכולות והעוצמות שלה .לאחר ששרתה שנתיים בשרות הלאומי ,התגייסה לצבא והייתה לנווטת הקרב הדתייה
הראשונה בחיל האוויר הישראלי .בסתיו  ,4902לאחר תקופה עמוסה של לוחמה במבצע צוק איתן ,תמר יצאה
להתאוורר בטיול לנפאל .כשתמר וקבוצה של ישראלים ותיירים מכל העולם ,הגיעו לפסגת האנאפורנה ,הם נקלעו
לסופת שלגים בלתי צפויה ונאלצו להיאבק על חייהם מול פגעי הטבע.
לאחר הסרט שיחה עם הבמאית נטע אריאל ,דודתה של תמר ומנהלת בי"ס מעלה לקולנוע.
יום ראשון ,חוה"מ פסח ,ט"ז בניסן ,324/ ,בשעה  ,34:/2בחדר אוכל שמאל.

מצפים לבואכם  -ו .תרבות
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קצת נוסטלגיה
לאחרונה פורסמה ידיעה במרשתת (אינטרנט) שאחרון ה'תמסחים' (דוברות) בהם השתמשנו במלחמת יום
הכיפורים נלקח לאתר המורשת "יד לשריון" בלטרון.
ידיעה זו ריגשה אותי מאד ,ואספר מדוע:
ובכן ,לאחר הקרב קשה ב"חווה הסינית" (סמוך לתעלת סואץ) ,בו לחמו כוחות השריון והחי"ר מול הכוחות
המצריים ,פלוגת הסיור שלנו התבקשה ללוות ולנווט בציר "עכביש" שהוביל לפריצת התעלה לצד המצרי.
ה'תמסחים'  -כלים אמפיביים המיועדים לצליחה שפותחו עבור נאט"ו ושופצו בישראל ,שימשו אותנו לצליחת
התעלה בכך שהם חוברו זה לזה ושימשו כגשר ימי עבור הכוחות שנסעו עליהם.
מאוחר יותר הותקן גשר קבוע נוסף ששימש את צה"ל בכל זמן שהייתו מעבר לתעלה וכונה" :גשר הגלילים".
מוישל'ה גינזברג
----------------------------------------------------------------------------לתשומת לב המתאמנים בחדר הכושר
מתחילת חודש אפריל ,הצטרף אלינו מאמן נוסף – בן ג'ון ,וכן הרחבנו את שעות הפעילות.
מעתה ,חדר הכושר פתוח בכל ימות השבוע!
מוזמנים להגיע גם בימים שני ורביעי (אחה"צ).
מרסלו ובן
------------------------------------------------------מומלץ לגזור ולתלות על המקרר

