
                                                                    ט"תשע 'באדר ב ב"כ ה"בע                                                                                                                                         

92/03/90/2 

 3020' גליון מס     

 

 

 
                                         

                                           

 פרה-שמיני פרשת                                          

 .קדושה שמעל לטבע מסמל –' שמיני, 'שמה של פרשת השבוע

 העולם –הזמן  בממד: המספר שבע מסמל קדושה  מוגבלת ומותאמת לגדרי הזמן והמקום
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 תהמציאו   מתוךלהתעלות 

 
ר ה" ד ְוֹלא ָתֻמתּו  .ֶאל ַאֲהֹרן לֵּאֹמר' ַוְיַדבֵּ ְשְת ַאָתה ּוָבֶניָך ִאָתְך ְבֹבֲאֶכם ֶאל ֹאֶהל מוֹעֵּ ָכר ַאל תֵּ  .."ַיִין ְושֵּ

 ('ט-'ח ',ויקרא י) 

  

                (ב"מגילה ז ע).." בפוריא ומיחייב איניש לבס" –פורים שמחה בה מצוות אדי האלכוהול של להם טרם התנדפו

 .ין או שכר בבואם לעבוד באוהל מועדלשתות יעל הכהנים  באיסור חמור אנו עוסקים בפרשתנו ,והנה

 . מיתה בידי שמים -י קיצונהיא חד משמעית והעונש שבא בעקבותיה הוא  האזהרה

מדוע מגיע להם עונש , התעלתה ורוחם מעט יין שתוהכוהנים אם ו ?בשיכר וביין הסכנה הגדולהמהי  ..?מדוע

יין או  הם הוסיפופעמיים בכל יום  -עבודת הכהנים ליין ולשיכר היה שמור מקום של כבוד בהרי  ?חמור כל כך

 .כמות הייןבין גודל הבהמה ל ביןיחסי ה מפתחה על פי הכמויות אף גדלו בראשי חודשיםו דלקרבן התמישיכר 

על , בכל חג ואנו שותים ממנו כבודו קדושה שמור ביהדות מקום של, ליין. הוא לא הבעיה ,עצמו הייןש ברור ,ובכן

 .(..מתחת לחופהבברית מילה או )בטקסים המשמעותיים ביותר שמצריכים את צלילות המחשבה ואף  ,כל שולחן

 .(ו"ט, ד"תהילים ק) "..ְלַהְצִהיל ָפִנים ִמָשֶמןֱאנוֹש  ַיִין ְיַשַמח ְלַבבוְ  ":מנעים זמירות ישראל לתשבחותזוכה  גם היין

 . בקודש כשהם שתויים הכהנים יגיעו לשמשמא ש מביעה חשש סבירהתורה ש אלא

משמרת עבוד בשהוא זוכה לבשעה  מה מביא כהן לשתות ולהשתטות: ה גדולה עוד יותרנשאלת כאן שאל, אם כך

לשרת בקודש לעיני  ,למאמץ מרוכז ומדוייקמה עלול לגרום לכהן כשסכין חדה בידו והוא נדרש  ?ה מפזר  ק  כהונה י  

  ..?כשהוא שיכור כולם

 ..ומתבצעת בדיוק על פי הספר ,מדי' טכנית'היא  אבל בפועל, עבודת הקרבנות היא אמנם מוקפדת ומדוייקת, ובכן

  .ת ואקסטזה דתיתחסרה בו חיּו מלכתחילה, אולם ,עמד רוחני מרומם ונשגבמדובר במאמנם 

 
לכוון עצמו בכך ו ,פנימית וחיצונית - מעשית מתוך התבוננות, בכוחות עצמוהכהן אמור להגיע להתעלות רוחנית 

 , הוא עלול למצוא עצמו ללא הכלים הנפשיים המתאימים לכך ,כבן אנוש ,אבל .למצווה

 ..וכאן מגיע היין

     : ובשפתנו ,'אמצעים מלאכותיים'ב את התהליך 'להעשיר'קצר או ינסה ל קיים חשש סביר שבשעת לחץ הוא

  "..ראשל להיכנס"

כשרגליו נטועות היטב  המציאות מתוך התעלותל הכהן אמור ."פסטיבל במדבר"עבודת הקודש במשכן היא אינה 

  ..על ידי קיצור תהליכים המציאות מעלולא  בקרקע

 - מבחינה רוחנית נכון כיצד לצמוח לכל אחד מאיתנו דוגמא מהווה' עבודת אוהל מועד'.. ואולי

 .מתוך עצמנו

 יורם קימלמן
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 חודש ניסן

 

 .."אלה אזכרה"

 

 (ג"תשע)ל                                               "יום פטירתה של חברתנו אנה פריימן ז      - ניסןב' א

 (ח"תשמ)  ל                                                "יום פטירתו של חברנו בן ציון לנדאו ז     -ןניסב' ט

 (ט"תשס)ל                                                       "יום פטירתה של בתנו שרה שנון ז    - ניסןבב "י

 (ח"תשל)ל                                                           "יום נפילתו של בננו נתן עברון ז   - ניסןבז "ט

 (ט"תשס)ל                                                  "זיום פטירתה של חברתנו שרה המל    - ניסןבא "כ

 (א"תשע)ל                                                "יום פטירתה של חברתנו ציפורה אש ז   - ניסןבא "כ

 (ב"תשע)(                               קופו)ל "ז' יום פטירתו של חברנו אברהם קופלוביץ   - ניסןבג "כ

 (ג"תשס)  ל                                      "גינזברג ז( פיקו)יום פטירתו של חברנו יוסף    - ניסןבד "כ

 (ג"תשכ)  ל                                           "ה לנדאו ז'יום פטירתה של חברתנו ציפק  - ניסןבט "כ

 ( ג"תשי)   אביהם של יוכבד ברזלי ואדו פולק   -ל "ז יום פטירתו של בנימין פולק     - ניסןב' ל

 אביה של עליזה גולדפדן   –יום פטירתו של דוד שטיין      - ניסןב' ל

 (      ה"תשע)   ל                                       "יום פטירתה של חברתנו חנה גולדשמידט ז     - ניסןב' ל

 

 שבת מברכין, פרשת פרה, פרשת שמיני

 .בראשון קוראים שבעה קרואים  בפרשת השבוע. מוציאים שני  ספרי תורה

 (.מדאורייתאיש פוסקים שקריאה זו . )'עד הערב'מתחילתה עד ( במדבר)קוראים בפרשת חוקת , בשני למפטיר

 ".' ויהי דבר ה: "ו"ההפטרה  מיחזקאל  ל

 .אין אומרים אב הרחמים(. תזריע' פר)מברכים ראש חודש ניסן שיהיה בשבת הבאה 

 חלקים 21ו  52.10ליל שישי בשעה  :המולד

 
 (הרב  טוקצינסקי)ישראל  -לוח ארץ 

 

 אתך באבלך על פטירת אביך, לאריאל סאסי

 ל"זניסים סאסי 

 קיבוץ סעד
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ׁש ׁש ּוָבא ַהָשמֶּׁ מֶּׁ  ְוָזַרח ַהשֶּׁ

ל ְמקוֹמוֹ ׁשוֵֹאף זוֵֹרַח הּוא  ָׁשם, ְואֶּׁ

 ה׳, א׳ קהלת

 

 .היקרים סעד חברי לכל

 .הסבל מן משוחררת, עכשיו נחה , (לוין-מלאכי אסתר) אתו ,שלנו אמא

 . בקנדה הרוקי בהרי, שמחה עם הגדול הטיול בעת שהתרחש ה״ארוע״ מאז מאז חלפו שנים 22

 .לבד שאיננו וידיעה ואהבה ותמיכה עזרה הרבה כך כל קיבלנו, הרבות השנים לאורך

 שליוונו לרופאים ואף בלבן המלאכיות - המרפאה מצוות ואחת אחת לכל מיוחד באופן להודות מבקשים אנו

 הקשבת ולאוזן שעה בכל, וליל יומם לעזרה. והאהובות כך כל המסורות והעובדות שקמה לבית. רבה במקצועיות

 .דיומא בענייני

 .עצמו בפני מוסד - שישי יום של לפרלמנט - אמא של היקרות לחברותיה כן

 לליווי ,בשבילים ליבו את ופתח שחייך ולמי ,המתחדשים המוח בתאי המילים את ולחשה ,בספרים שקראה למי

 .והגינה הבית ותחזוקת , החנוכיה להדלקת ,אישי כך כל באופן, שישי ליל לקידוש, הכנסת בבית הצמוד

 .אפשרי בלתי היה זה שבלעדיהן וגיטה קוסום, ו'למנג תודה

 .בסעד שבעה לשבת

 .וכנה אמיתית ודאגה ואיכפתיות חסד של מעגלים ומעגלים גדול חיבוק: במינה מיוחדת חוויה זוהי

 משמעותי כך כל היה וזה הקהילה חברת, ֵאם, אשה, נערה: היתה היא מי, שלנו אמא על לנו סיפרו מכם רבים

 . א מ א ל ולהתגעגע לאהוב להעריך זכרילה, וחשוב

 

 ,מלאכים של קיבוץ

 .בליבנו סופית אין והודייה

 .שלנו הבית תשאר תמיד סעד

 .אליו לחזור ומקום ילדותנו נוף

 שלמה, אמיר, עופר, דפנה

 

ל, הוֵֹלְך ל, ְוסוֵֹבב, ָדרוֹם-אֶּׁ  .ְסִביֹבָתיו ָׁשב ָהרּוחַ -ְוַעל, סוֵֹבב ֹסֵבב הוֵֹלְך ָהרּוחַ ; ָצפוֹן-אֶּׁ

 ו׳, א׳ קהלת
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 י"הידד לנוער צח

 .ישבנו לנו חבורת שכנים בצוותא ופתאום הפתעה, כשהייתה מתיחות באזורנו, ביום שני בערב

 .נקישה בדלת

 ..?במצב כזה? בשעה כזאת מי יכול לבוא

 :והנה נכנסות שתי נערות בגיל תיכון במאור פנים ומזדהות

הצלחתם לסגור את תריס הפלדה ? חסר לכם משהו. באנו לבקר ולראות שהכל בסדר, י"אנחנו נוער צח"

 ".?ד"בממ

 .י והנוער הנפלא"צוות צח, יישר כוח לכם. מעשה מחמם את הלב. שמחנו והתרגשנו

 שריד וברוריה גורןמרגלית 

 

 !ביומנים רישמו

 ביקור חוויתי לכל שכבות הגיל  בישוב עפרה

 4..2 ,ח בניסן"י ,ביום שלישי ,מ פסח"יתקיים בחוה

 ..פרטים נוספים בקרוב, אנא שריינו את התאריך

 תרבות. ו   
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כרּות תופעת את למגר ִׁ  הש 

כרות חובת על"  [.זכור בשבת הרב של לשיעורו כותרת -" פורים את אוהבים לא הֶיקים למה או] בפורים השִׁ

ְבנּו כאשר השנה. היום מצוות זאת כאילו, בפורים להשתכר' מנהג' פה מתפשט האחרונות בשנים  פורים מסעּודת שַׁ

 שמחת זאת האם. נשמתם את ומקיאים צד אל מצד מתנדנדים אנשים בסעד לפגוש הזדעזענו, בשוקדה בתנו אצל

 ?פורים

, לשתות בלי השמחה מן ונהנתה, השנה בפורים מאד התרגשה', מדּוּפֶלמת' ֶיקית, 021 עד בבריאות שתחיה, אמי

 היא, דווי ערש על שכב ל"ז אבי שכאשר ספרה והיא. מכירה היא שבקושי מצעירים מנות משלוחי שקבלה די והיה

 ביהודי נתקלה היא, שמים ושֹומּו, שבת בליל מאוחרת בשעה וגן בבית אחיה לבית[ הדסה] החולים מבית הלכה

ּכֹור  .בפורים גם כריםמשת היהודים אין כי חינכו אותה. ירושלים הקודש ובעיר ישראל בארץ ועוד, שִׁ

ְבׂשּוֵמי" המילה את נכונה מפרשים האם? לשמוח ניתן[ אחשורוש אצל כמו, כן" ]כדת שתיה"ב רק האם  וראו]? "לִׁ

 והאם.[ בלבד ונעימות הנאהל אלא, כלל לשתייה המילה בין קשר בעצם אין כי שמלמד יסטרוב של המילון את נא

? נזק וגורם במודע שמשתכר אדם גם כולל פטור[ כמובן בטעות] קנז וגורם בפורים שהשֵמח' ן"הֶדשֶ  תרומת' דברי

 ואף, נפוץ למנהג יהפוך ושלא, בפורים השכרות את למגר ועלינו. שלא ברור לי נראה? פטור יהיה גם השיכור והנהג

 .השנה ימות בשאר

מָחתי השנה  גם ביתנו את חנפת הבה. פורים לסעודת בודדים אנשים מזמינים אין כי ראיתי כאשר הושבתה ׂשִׁ

 .אמתית תהיה השמחה ובכך, ['.. והאלמנה והיתום והגר.. ובתך ובנך אתה' שכתוב כמו] ,להם

 חנוש

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

 ..העוקץ ועל הדבש על

 . פורים להצגת בשמחה הגענו ,שנה כמידי

 .הגילאים מכל, הקהילה מבני רבים לה ושותפים מאד מושקע קהילתי אירוע ובראשונה בראש היא ההצגה

                  02:02 ב שכבר לגלות מאד התאכזבתי אך ,לשבת מקום שהוא איזה למצוא מנת על לאולם להגיע הקדמנו

 .ראוי ישיבה מקום נותר לא

 המושבים על הדביקו הם אאל, (שהתאחר) המופע לפני כשעה הכיסאות על חלילה שישבו לא.. אותי הקדימו רבים

 .מבחוץ ולאורחיהם להם'' תפוס'' שלט

 שהיא מכיוון אך ,שלנו הצגהה את ראותל מגיעים לקיבוץ מחוץ שרבים אותי משמח .יבעיני ראוי אינו זה מנהג 

 על לשבת או האולם תלקצו להידחק כך בשל ייאלצו קהילהה מחברי שחלק ראוי לא, ילתיתקה ובראשונה בראש

 .המדרגות

 עקיבא אסתר
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 משנכנס פרפר מרבין בשמחה

ן נימפית מינחילי פרפרים מה: רבים מכם זכו לראות את תופעת הטבע המדהימה שהייתה כאן בשבוע שעבר

 .החורשף שנודדים צפונה

ממתי , הרי אנחנו מכירים את תופעת נדידת הציפורים? הפרפרים התחפשו לציפורים, מה קרה? פרפריםנדידת 

 ?פרפרים נודדים

ואצל מינים , ים בעולםשונהתופעה מוכרת במקומות . םהמזון שלהבעקבות הפרפרים נודדים גם , כמו הציפורים

 .מקסיקו לקנדהא נדידת הדנאית המלכותית בין יה ביותר תהמוכרכאשר , שונים של פרפרים

 .וקפריסיןיה כלכיוון תור( כווית וערב הסעודית)מאזור המפרץ הפרסי נודדת כל שנה נימפית החורשף 

הסיבה לכך היא . להתעלם היה לא יכול, עד שגם מי שלא מבחין בהם כל שנה, השנה היו כל כך הרבה פרפרים

. זחלי נימפית החורשףי "הנאכלים עגדלו הרבה צמחים  םבזכות ,במפרץ הפרסיהרבים שירדו בחורף ם מיגשה

של נימפית החורשף היא  רבותהתקצב ה .התפתחות של כמה דורות של הפרפרים במהלך החורףשפע המזון אפשר 

וכן  ביצים 055-כל נקבה תטיל עוד כבדור השני ; ביצים 055-פרפר מטילה כנקבת זאת אומרת שכל , ריכיעבגרף מ

הטורפים את זחלי  מיעוט אויבים טבעיים. זכרים םחלק, פרפרים 005555-יש ככבר שני דורות עד שאחרי . הלאה

 .בשפע מאפשרים התפתחות מספר עצום של פרטיםומזון  הפרסינימפית החורשף באזור המפרץ 

בדיוק ביום יה כאשר השיא ה, (05-00.0.22)מרביעי עד שישי  –במשך שלושה ימים השנה שיא הנדידה התרחש 

שבצעו צופים מספירות פרפרים (. שהשנה לגמרי במקרה היה ביום חג פורים)הלא הוא יום פרוץ האביב , השוויון

נימפית החורשף בשלושה מהמין פרפרים )!( כמליארד בשמי ישראל ההערכה היא שעברו  ,בארץ שוניםבמקומות 

פרפרים בדקה  205-עם וספרנו כ-ביצענו ספירה אקראית בשטח פתוח באזור גבר( חמישי)ביום השיא  .ימים

 . במספר חזרות, בממוצע

 :עוד קצת נתונים על נימפית החורשף

 .עייםאורך חיי הפרפר הוא כשבו

 (.תלוי בכיוון הרוח)ש "קמ 05מהירות התעופה של הנימפית הוא כ

 .מ"ק 0555-כהוא חייה מהלך עוברת באחת מ שנימפית חורשף "כ ק"סה

 !אביב שמח ופורח

 יואל עברון

 

 לשחר דנין

 .באזרחות' נחיתה רכה'ואיחולים ל ל"ברכות לרגל שחרורך מצה

 !עלה והצלח

 ש וקהילת סעד"צוות חומ
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 ..ביום הבחירות בוחרים לטייל

 .מוזמנים לטיול משפחות לנחל הבשורו

 .לירן יניב :בהדרכת, מתל שירוחן שלגדות נחל הבשור בתוך שמורת הטבע: המסלול 

נלך לאורך גדת הנחל ולעתים , תל מקראי שמספק תצפית יפה על נוף נחל הבשור, נתחיל בתצפית מתל שירוחן

סיום המסלול , נהנה מפריחות האביב היפות . עשויים להיות מים שנצטרך ללכת דרכםבנקודה הזו . ממש באפיקו

  .(צהריים בחורשה בסיום המסלול רוחתא) ,בסמוך לפארק אשכול

 .ילדיםהמסלול אינו מעגלי ואינו מותאם לעגלות  .אורך המסלול כשעתיים

 . 4.9בניסן ' יום שלישי ד :תאריך

 . 09:11:חזרה משוערת 01:11 :יציאה

   .מנשא לקטנטנים ונעלים המתאימות לכניסה למים, נישנושים , מים, קלה  ארוחת צהריים :ב יש להצטייד

 . משתתף מגיל שנתייםכל ל₪  01 :עלות

 .על מנת שנוכל להתארגן ,מהרו להירשם

 .תרבות. ו של. ד.לת מלא ולהחזיריש ל –יבות הדואר תל שחולק ספחעל גבי הההרשמה 

 .(ההרשמה מחייבת) 9.9יום חמישי : עד לתאריך ,תרבות. לו מיילאמצעות או ב

 תרבות. ו

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

 החזרת תחפושות לאחר פורים –מחסן התחפושות 

 00:11-00:92, 31.3.04', ג אדר ב"כ, שמיני' ש פר"מוצ 

  01:02-03:31, 0.9.04, ה אדר ב"כ', ביום 

 (שעון קיץ) 00:11-00:92,  149, ניסן' א, תזריע' ש פר"מוצ 

 :תזכורות חשובות

 .את התחפושות יש להשיב כשהן תקינות מכובסות ונקיות .0

 ... מתפזרות או נעלמות, הן נרטבות!  אין להניח ליד מחסן התחפושות שקיות .0

(. לכל שבוע איחור, לפריט₪  31)האחרון יחויבו בתקציב האישי  פריטים שלא יוחזרו עד מועד ההחזרה .3

 (. ₪ 02)או מלוכלכים ( ₪ 01)כמו כן פריטים שיושבו פגומים 

 ,בתפילה וברכה לימים שמחים

 סמיטשחר 
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 שנערכה בפורים צעיריםהמסיבת על 

 . אז אחרי שירדתם לתחתית הכתבה כדי לראות מי רשם אפשר להתחיל ,טוב

ואים הרבה יותר התעניינות ויש לומר שבשנה האחרונה אנחנו ר, כמדי שנה מתקיימת בפורים מסיבת צעירים

 . ואנחנו שמחים על כך( טוב רוב)מגוון הגילאים  כלמ

עדיין יש התנדבות ונתינה מצד  ,רצינו להגיד תודה שגם בימים של התחדשות קיבוצית והפרטהאז בשם הצעירים 

 . האנשים והענפים השונים

 :אז רק רצינו להגיד שוב פעם תודה

  .קש שהוסיפו המון לעיצובהלות אבתודה לאודי שהם על 

 .תודה לקייטרינג שתרמו לנו פחים ושולחנות

 .הבר הפעילו אתשהשקו אותנו ו תודה להילרי וילדיה

 .(לא יודעים מה הינו עושים בלעדיו)ה בתפעולו עמערכת הסאונד ועל ההשק תודה לגיא גולן על

 . ירו לנו את הלילה בצבעיםאתודה לדותן על פנסי התאורה שה

 . ה שעזרו בפירוק והרכבה תודה'ולכול שאר החבר

 . בהתנדבות מלאה –אנו מודים לכל אלו שנתנו ממרצם וזמנם הפנוי 

 ..נתראה בשנה הבאה

 שעיה לייכטר וירדן אדור

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

 :  מקדימים לקרוא את העלוןלתשומת לב ה

 בבית משפחת אחיטוב, 34802שעה , 3.82, יום חמישי, הערב

 


