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 החודש – תזריע פרשת                                          

י" ְהֶיה ְבעוֹר ָאָדם כִּ  (.'ב ,ג"ויקרא י).." ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ְוהּוָבא ֶאל ..ַסַפַחת אוֹ ַבֶהֶרת ְבָשרוֹ ְשֵאת אוֹ  יִּ

 . כורת לכולנו לימים בהם ניכרו עיוותי נפש ומידות על גופו של אדם ממשתז

 מים בהם היה גופו של אדם מודיעי. ימים בהם זכו אבותינו להרמוניה מדהימה בין גוף לנפש

 ימים בהם לשם רפואה היה אדם אץ אל . על פגמיו הרוחניים ומאפשר את תיקונם המיידי

 .הרוחני של בעיותיו הבריאותיות הכהן בכדי שיאבחן את שורשן

 ימים בטרם ניתנה רשות גורפת לרופא לרפא את הסימפטומים ולמנוע טיפול בבעיות השורש

 ..הנפשיות

 .בל נשכח כי כל מחלותינו אינן אלא סימנים לעיוותינו הפנימיים ולמומינו הרוחניים..

 

 (ישיבת סוסיא, הרב נעם פרל, "הזמנה לפרשה: "מתוך הספר)

 

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

 שפרה אסולין  –פרשת שבוע 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת תזריע

 טלית/זמן תפילין  3440/ הדלקת נרות

 50455 'שחרית א 3405/ 4455/מנחה            

שיעור הלכה 
 אקטואלית

 50440 (כ"בביה)' שחרית ב  

 53405 (ס"בביה)' שחרית ג 50440 'שחרית א

 ש"סוף זמן ק  53405  'שחרית ב

     4445/ 0405/מנחה        

 04/0/ (א"בחד)' מנחה   א 4405/ (עקיבא-בני)מנחה 

 3400/ מנחה וערבית    

 שקיעה 3455/ הרב ארי-שיעור

 054/5 ערבית 9403/ צאת השבת

 

 חגית קאופמן :ות תורניתחא
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 ך לפני הבחירות"משהו מן התנ

שמעתי שיעור נפלא מאריאל קופילוביץ על פרק , במרכז הרצוג בו אני לומדת פעם בשבוע ומרחיבה את השכלתי

לפני הבחירות אני מעוניינת לשתף את הציבור . הפרק עוסק ברועי עם ישראל כלומר מנהיגיו, יחזקאלב ד"ל

 .מהמסקנות של הפרק הזה

 

ֵעי, אלקים' ה כֹּה ָאַמר ר   הוֹּי רֹּ םִישְׂ ִעים אוֹּת  יּו רֹּ ר ה  ִעים, ֲהלוֹּא ַהצֹּאן ֵאל ֲאשֶׁ רֹּ עּו ה  ת  . ִירְׂ ת-אֶׁ אֶׁ ב תֹּאֵכלּו וְׂ -ַהֵחלֶׁ

שּו ב  ר ִתלְׂ מֶׁ חּו, ַהצֶׁ ב  ִריָאה ִתזְׂ עּו, ַהצֹּאן; ַהבְׂ ת ֹלא ִתרְׂ ת-אֶׁ אֶׁ ם וְׂ תֶׁ לוֹּת ֹלא ִחַזקְׂ ם-ַהחוֹּל ה ֹלא-ַהַנחְׂ ת ֹלא , ִרֵפאתֶׁ רֶׁ בֶׁ ַלִנשְׂ וְׂ

ם תֶׁ ת, ֲחַבשְׂ אֶׁ ם-וְׂ ת, ַהִנַדַחת ֹלא ֲהֵשבֹּתֶׁ אֶׁ ם-וְׂ תֶׁ ת ֹלא ִבַקשְׂ דֶׁ בֶׁ אֹּ ם; ה  ם אֹּת  ִדיתֶׁ ה רְׂ ק  זְׂ ח  ְך, ּובְׂ רֶׁ פ    . ּובְׂ

לא . המנהיגים ניצלו את העם עד תום אבל לא הנהיגו אותו –הפסוקים הללו אם נתרגם אותם לימינו אומרים לנו 

אני מגיעה רק לקטע המפטר , ך ולקרוא"כל אחד יכול לפתוח תנ, אגלגל את כל הפסוקים הממשיכים את הפרק

 .לבדו משגיח על העם' ובו ה מנהיגים/את הרועים

 

ִעים, ֵכןל   רֹּ עּו--ה  ַבר, ִשמְׂ ל, אלקים' ה ָאַמר-כֹּה י 'ה -דְׂ ִני אֶׁ ת-ִהנְׂ ִתי אֶׁ ַרשְׂ ד  ִעים וְׂ רֹּ עוֹּת -ה  ַבִתים ֵמרְׂ ִהשְׂ ם וְׂ ד  אִני ִמי  צֹּ

אן ֹלא, צֹּ ִעים-וְׂ רֹּ עּו עוֹּד ה  ם, ִירְׂ ם; אוֹּת  אִני ִמִפיהֶׁ ִתי צֹּ ִהַצלְׂ ֹלא, וְׂ ל ה-וְׂ ָאכְׂ ם לְׂ ין  ל הֶׁ יֶׁ ' ה ,ִכי כֹּה ָאַמר יא  {ס}  .ִתהְׂ

ִני  :אלקים ִתי , ָאִני-ִהנְׂ ַרשְׂ ד  תוְׂ ִתים-אֶׁ אִני ּוִבַקרְׂ יוֹּם יב.  צֹּ רוֹּ בְׂ דְׂ ה עֶׁ עֶׁ ַרת רֹּ ַבק  תוְֹּך-כְׂ אנוֹּ -ֱהיוֹּתוֹּ בְׂ שוֹּת, צֹּ ר  , ֵכן--ִנפְׂ

ת אִני-ֲאַבֵקר אֶׁ ם; צֹּ הֶׁ תְׂ ִתי אֶׁ ִהַצלְׂ ל, וְׂ ם-ִמכ  צּו ש  פֹּ ר נ  קוֹּמֹּת ֲאשֶׁ ן, ַהמְׂ נ  יוֹּם ע  ל, בְׂ פֶׁ  .ַוֲער 

 שגיח על העם וידאג לכל מה שהעם צריךרועה שי, ובכל זאת העם צריך מנהיג ראוי

 

ם  ִתי ֲעֵליהֶׁ דַוֲהִקמֹּ ח  ה אֶׁ עֶׁ ן, רֹּ הֶׁ תְׂ ה אֶׁ ע  ר  ִויד, ֵאת וְׂ ִדי ד  ם; ַעבְׂ ה אֹּת  עֶׁ הּוא, הּוא ִירְׂ ה-וְׂ עֶׁ רֹּ ן לְׂ הֶׁ יֶׁה ל  יֶׁה ' הַוֲאִני  כד.  ִיהְׂ הְׂ אֶׁ

ם ֵלאֹל ִוד, םקיל הֶׁ ִדי ד  ַעבְׂ ם, וְׂ תוֹּכ   :נ ִשיא בְׂ

אבל כיוון שהבחירה בידינו עלינו לבחור את המנהיגים שינהיגו את העם לפי , בן דוד משיחהיום אין לנו עדיין 

 שבת שלום. הלוואי שנצליח. צרכיו ולא לפי הצרכים שלהם

 עברון-שושנה קאסוטו

 (פל ביום הבחירותוד שנפלה בשיירת הדסה ויום הזיכרון נ"הי חנה קאסוטוהדברים מוקדשים לזכר אמי )

 

 .פרשת החודש, פרשת תזריע ,ראש חודש ניסן

 :מוציאים שלושה ספרי תורה. בשחרית אומרים חצי הלל

 .השבוע שתקוראים שישה קרואים בפר, בראשון

 ."ונסכו"עד  "וביום השבת: "פנחס' קוראים לשביעי בפר, בשני

 "..החודש הזה לכם ראש חודשים.. 'ויאמר ה: "בא ' ם למפטיר בפרקוראי, בשלישי

 (ה"יחזקאל מ).."הארץכל העם ": ההפטרה

 .אין אומרים אב הרחמים בניסן

 .טוקצינסקי הרב   -לוח ארץ ישראל 

 

 



3 

 חודש ניסןהודעות לקראת 

 

לכבוד השבת הראשונה של חודש ניסן נצא לאחר תפילת מוסף ולפני השיעור לברך את ברכת  - ברכת האילנות

 !הציבור מוזמן. האילנות בשדרת הזיתים שמעל בית הכנסת

 
השיעור מתקיים בבית הכנסת . צ"חוזר גם השיעור בשבת אחה, עם חזרתו של שעון הקיץ – צ"שיעור בשבת אחה

 ! בואו בשמחה. 00:11בשעה 

 
נשמח מאד לגוון , צ בשבת עם בוא שעון הקיץ"חידושם של שיעורי אחה ועםט "לקראת פסח הבעל – שיעורים

אם מתארחים אצלכם אורחים שיכולים . ולשמוע שיעורים מפי אנשים נוספים שאינם נמצאים ברשימה הקבועה

 . אשמח אם תפנו אליי מראש לצורכי תיאום, בחגים או בשבתות, להעביר שיעור

 
הציבור מתבקש לא להכניס . שני הקרובים ננקה את מתחם בית הכנסת לפסחבימים ראשון ו - ניקיון בית הכנסת

בקש לנקות ולפנות תנזכיר כי ניקיון התאים באחריות החברים וכל אחד מ. יותר חמץ לבית הכנסת ולבית המדרש

 . את התא שלו מחמץ לפני פסח

 
וה מתבקשות לפנות אל נשים המעוניינות במפתח חדש למקו. המפתח של המקווה הוחלף – מפתח למקווה

 .שקמה

 
נתכנס ביחד ללמוד לקראת פסח ונשמע את , 0.8ניסן ' ג, ביום שני הקרוב: רשמו ביומנים –שיעור לקראת פסח 

 . בבית הכנסת 01:01השיעור יתקיים בשעה . שיעורו של אורי עופרן

 
 שקמה בשם ועדת דת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ובחרת בחיים

 
,                                                                    סבנו אברהם-ואביבמלאות עשר שנים לפטירת בתנו שרה 

  הרצאה ושיעור ,בחדר האוכל הימני נקיים

 "ובחרת בחיים" :בנושא

- בשעה [ יום הבחירות]ביום שלישי זה 

 .בחירות בחיים והתיחסות לסוף החיים: מאיר ּבֶרזיס' פרופ    0011

 .תרומת איברים: הרב עמית קּולא    0911

  
 הציבור מוזמן

 

 חנוש ואליהוא שנון
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 סיכום ותודות - ט"מופע פורים תשע

 
את רשימת , מעל במת העלון -כאןהפעם , בשניתולכן נביא , לכל השותפים והעוסקים במלאכה ,אנו רוצים להודות

לגייס אנשים מהקהילה שיסכימו להתחייב  יש קושי הולך וגדל, משנה לשנה, להרגשתנו. התודות המפורטת

 . סיומו בהתרגשות ובהרגשת אחדות הנובעים הן מהתהליך והן מהתוצאה , ולהשתתף בפרויקט המיוחד הזה

ולהגיד , רוץ ורווחבעולם של מ, שהקדיש מזמנו, הנפלאאת צוות השחקנים  שוב ציין ולהדגישחשוב לנו לכן -על

שעות רבות של חזרות ועל המתנה היפה שהענקתם ב, על המסירות וההשקעה שלכם, גדולה לכם שוב תודה

 !הייתם נהדרים ! לקהילה שלנו

בפורים ובשאר אירועי ... מאחורי המיקרופוןונזכיר שנשמח לראות פרצופים חדשים על הבמה , ובהזדמנות זו

ו אנא פנו אלינ -באירועי הקהילהומתחשק לכם לקחת חלק  אם אתם אוהבי במה או זמר. הקהילה במהלך השנה

 !בהקדם

 
על עריכת , תודה על ההצעה -שרית ברזילי  -תודה גדולה למי שהציעה להעלות את המחזמר הנפלא הזה  - ראשית

 .כך-על הכתיבה החדשה והליווי האכפתי כל, הטקסט

והרונדו המלכותי , שירי הגברים, קבוצת שירי הנשים -לכל קבוצות הקהילה שהשתתפו בהצגה  גדולהתודה 

  !ברט האגדית' נלהבניצוחה של ח

 - מי על הבמה ומי בהקלטות –לנציגי חבורת הזמר בניצוחו של עזרא מוריאל ולמקהלה המקסימה של רועי 

 .ובעיקר על שלקחתם חלק בחוויה ועשיתם אותה ליותר קהילתית ומגוונת, לכולכם תודה על הזמן וההשקעה

למדריכי הילדים על , ינעם שלומיליעל וייס ואח, לנעמי קבלן שניצחה על ריקודי הילדים -ליוצרות הריקודים

 .. ועד תיכון' ילדים ונוער מא -ההשקעה והעבודה הרבה וכמובן לרקדנים עצמם 

 ..והעוזרים מאחורי הקלעים, ולכל הצלמים, מי בכתיבה ומי בקולות -לכל השותפים בשירים

תודה על ההשקעה העצומה ועל כל המאמצים והלב שאתה , זכותך אפשר להרים כאן כזו הפקה מרהיבהב -דותן 

 .נותן

 !תודה על התאורה וההגברה ועל שאתם עושים אותנו מקצועיים -אשר ומאור היקרים 

 !את אחת ויחידה ממעגלים עינת לוי   -תודה למי שיצרה לנו את התפאורה המשגעת 

 -כמובן  -ובזכותה איש קהילה מן המניין נראה ולבוש כמו שחקן מקצוען  -זה לא פורים למי שבלעדיה פורים 

 !תודה רבה !!חגית גולן

 , יהל ושרה הבנאים, לגבע, טהר ויונתן הפועלים, רתם, לבעז: וזה הרגע להגיד תודה לכל השחקנים האלופים שלנו

 .רחיםזוג האז, למיכל ולמרב. לתמר ומעין השרים ולדן נער הארמון

 !שהיא נופרית -ולנעמי , שהיא נעמה -לשני 

 ! כרמונה -בת שבע  -וכמובן גם למלכה האם !!! על שלמה ושלמי הנפלאים -קראל . …תודה ל

 ..ושתמכתן בנו גם אם לעיתים הגזמנ על, למשפחות שבעורףגם תודה 

 !!לרועי האלוף והגאון על מוזיקה שאין כמוה תודה 

 .ואנחנו אוהבים שאתה איתנ !על התהליך וההשקעה ועל הכל, היקר והמוכשר, ללהבותודה ענקית 

  .ויודעים להגיד מילה טובה בסיוםולכם אנשי הקהילה על שאתם בוחרים בנו בערב פורים  

         

 חמי אתי ומוריה  ,תרבותועדת 



5 

 המשותף היחיד ביניהם הוא הכותבת עניינים שהמכנה שלושה

 
זאת  על  .מוסיקה ורעשים למיניהם שעה בשבועהקניונים בירושלים ישקיטו : לאחרונה הושק מיזם ייחודי .1

אמנם איני מאובחנת . מנת לאפשר למשפחות שלהן ילדים בעלי רגישות יתר לצאת לקניות עבור ילדיהם

בשעת קריאת  פוריםליל חדר אוכל בב אך נוכחות בבית כנסת או ,בתחום השמיעהכלוקה בוויסות חושי 

וההמלצה לקריאה מאוחרת לא רלוונטית ] .ממש" נהפוך הוא"אלא אותי לא רק שאינה מענגת  ,מגילה

  [.למארחים

 בירושלים עם ציבורקריאת מגילה בעבר שמעתי  .שקטה פורים מקום לקריאהליל יעד בלי לעניות דעתי יש

זיכרוני אם . לא מכאיב.. נכון וגםזמון גובה בתגם ת -רצפהרגלים על ה שהרעש היחיד נעשה ברקיעתכ ,גדול

ההגדרות וכיום לית אתר פנוי  אלא שהיטשטשו, יועדה הקריאה בחדר האוכל לסגנון זה בזמנו  ,אינו בוגד בי

וליהודים תהיה אורה  הנו מכךיניתן ליעד את צריף המועדונית למטרה זו ומובטחני שרבים י. רעשי יתרמ

 .ושמחה וששון וייקר

 

נכחתי לפני קצת יותר , ות השונותגה של אסתר עקיבא לחשוף אותנו למצעי המפלבזכות היוזמה הברוכ .2

 לא  - תעמולת בחירותאסורה אצלנו כרת שאני זו, כן] איש מפלגת העבודה, יאיא פינקוע באירוח שבמ

אם ]שאיני מחוייבת לתמוך במפלגה שלה הסיכוי הוא באותו ערב ביתר דיוק הר לי במה שהו. [בזה העניין

גם אם בחרתי במפלגה  .ממשלהראש מתוכה להציב  לקבל את מספר המושבים הרב ביותר כדי ...[בכלל

כאילו בחרתי במפלגה שלו  - יותר גדולהממפלגה  שתתמוך בפני הנשיא במועמד מסוייםקטנה יותר 

בחר הנשיא י .את השקפתייותר בחרתי בייצוג גדול יותר למפלגה שהמצע שלה תואם ובו בזמן  לעניין זה

ודאי ידענו זאת גם לאור  .הסיעות כל לאחר התייעצויות עם נציגי על מי להטיל את הרכבת הממשלה

  !בשיקולי הבוחר רכיב חשוב זהו, אבל הסטוריםים ממצא

 
 תודה גדולה .3

תנו בלגן מונעים מא בכךחנייה ולא חונים תחת כל עץ רענן ולכל תושבי המקום שמכבדים את הסדרי ה    

 . לכללים שקבענו לעצמנו זוכים להישמע וגם ובנפש בעיניים

 ... בריא ללכת קצת     

 ...ל"המשך כנ, בקיבוץ לאלו שמוציאים את רכבם לפני שבת משטחים מרכזיים כמו כן תודה     

 

 דליה רועי

 

 

 הזמנה לקידוש

 אנו מזמינים את הציבור לקידוש , לרגל הולדתה של בתנו

 (מניין שני)לאחר התפילה , "תזריע"השבת פרשת , בביתנו שייערך

 !כולם מוזמנים

 משפחת דניאלי

https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/FactionIntroduction.aspx
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/FactionIntroduction.aspx
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 ריענון נהלים סילוק אשפה

הם מיועדים להיות  איןמטרתם היא להסתיר את מקומות זריקת האשפה  ו. התברכנו במסתורי אשפה חדשים

תחת זאת . סתורבזריקת אשפה במרחב המ כפועל יוצא מכך יש להמעיט ככל הניתן .הפחים מחסני אשפה במקום

 .להכניס אשפה לפחים

ולא זכו להדרכה  ,תזכורת לוותיקי הקיבוץ והוראות למשפחות אשר זה מקרוב באולהלן הדרכות שהן בבחינת 

 .מסודרת

יש להקפיד הקפדה יתירה .  בקבוקי פלסטיק מכל סוג שהוא יש להשליך למיחזורית - בקבוקי פלסטיק .1

 .על ריקון הבקבוקים מנוזלים ומוצקים

שהשקיות והיריעות לא תגענה לתא של חובה להקפיד . נפרד לשקיות ויריעות פלסטיקבמיחזורית מקום  .2

 .מצב זה עלול לגרום לתקלות במנגנון האיסוף .הבקבוקים

באותו ארגז ניתן להניח גם צנצנות . סתורתם יש להניח בארגז המיועד לכך במאו - בקבוקי זכוכית .3

הכלים אינם מכילים נוזלים או  ושאר חשוב מאוד להקפיד שהבקבוקים.זכוכית  ושאר כלי זכוכית 

 .מוצקים

במקרים רבים מאוד ,עקא -דא .מוצרים שאנשים רוכשים מובאים פעמים רבות בקרטונים - קרטונים .4

חומרים אלו על פי רוב אינם  .קר רצועות קשירה ועוד-מכילות האריזות חומרים נוספים כגון קל

חר מכן צמצמו את נפח הקרטון ככל האפשר לא. ממוחזרים על כן יש להוציאם מהקרטון ולהשליכם לפח

אחד )המטבח  שניים באזור  :מיקום כלובי הקרטון. .והניחו אותו באחד מכלובי מחזור הקרטונים

ארגזי  .אחד מצוי בסמוך למיחזורית בשכונת שקד ואחד בבית הספר (ברמפה העליונה ואחד בתחתונה

או מהמטבח מוטב שיוחזרו למקום ממנו נלקחו או לאחד הכלובים   קרטון שאנשים לוקחים מהכלבו

 .כשהם שטוחים

ביכולתי גם לסייע בפינוי . אנא תאמו איתי כיצד להפטר מהםמוצרי חשמל שיצאו משימוש  -מוצרי חשמל .5

 .מוזמנים להסתייע בי .מוצרים גדולים וכבדים

 .סילוק רהיטים גדולים כקטנים יאיתעל מנת שלא לכער את סביבת המסתורים יש לתאם  - טיםרהי .6

מוצרים שננטשים במרחב  .אנשים המעוניינים להעביר ליד שניה אנא עשו זאת בעצמכם - יד שניה .7

  .המיסתור מוצאים דרכם לפח

מיקומו  מתחת לסיפן  בחלקה המשמשת  את . התקנו מתחם למתכות שאינן עוד בשימוש - פסולת מתכת .8

שם בתוך גדרה עם שער ומנעול מרכזים את גרוטאות . צינורות אלומיניום צוות  ההשקייה  לאיכסון

                                                                               .אין להשליך במקום פסולת פלסטיק או עץ !תוך תיאום איתי  מתכת לשם יש להביא פסולת.המתכת

הפחים החומים ששימשו .  .האשפה  במשך השנה הם ימי שלישי וששימועדי פינוי  :לסיום מידע כללי .9

ניתן בשעת הצורך להשתמש בהם כמו בפחים  .לפיילוט של המועצה לפסולת רטובה חדלו מתפקידם זה

מרוקנים פחים אלו  .חזור נייר אין למלא מעבר לקיבולםמיאת הפחים הכחולים המשמשים ל .הירוקים

  .יש לזרוק ניירות לפח הירוקאם הפח מלא  .פעם בשבועיים

 אלי סימון
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 דוחינוך אדרים

, "בשמחה' עבדו את ה"אותם הקדשנו לנושא , השמחה של חודש אדר וזכינו לשני חודשי אדר הוכפלה השנה

 .השתדלנו להשמיע ברקע שירי קודש שמחים ולקשט את הבתים כמיטב הרוח הפורימית

 !תודה גדולהכאן המקום לומר לה  -עם מרים תמיר צחקו ונהנו בסדנת צחוק' ב-'ילדי בית כולל א

. חוג אטרקטיבי ביותר! חוג סוסים עם עמיחי שלומי -'ד-'במסגרת תחומי עניין התחיל חוג חדש לילדי בית כולל ג

מוזמנים במסגרת טיולי השבת לראות את הגינה החביבה בכניסה לבית כולל  -במקביל אליו התקיים חוג גינון

תודה גם לצוות הנוי על התמיכה ! של הילדים –העבודה השתילים באדיבות אחיהוד דנין ומשתלת השתיל ו -כחול

 .הטכנית

ובהשראתו העבירו פעילות תחנות " תעביר את זה הלאה"הילדים צפו בסרט  .ל עסקנו בשמחת הנתינה"במפ

 .'ב-'מקסימה לילדי א

 .ה וחלוקה של משלוחי מנות לבודדים בקבוץיכמו כן כל בתי הילדים התגייסו לאפי

את התוצאות החביבות כולכם . הצוות לחזרות לריקודים להצגת פורים הפנה בחודש אדראת עיקר המשאבים 

! ולכל הצוות על החזרות המאתגרות, זה המקום להודות לנעמי קבלן על חיבור הריקודים. ראיתם בערב פורים

קסימים שפשוט וכמובן כמובן לילדים המ. החטיבה ישהכינו את ריקוד ילד - ולאחינעם שלומי ויעל וייס מהתיכון

 כיף לראות אותם על הבמה

בחירות קיימנו . מתוך מחשבה כיצד לקרב את הנושא ללב הילדים - בחירותמיד לאחר פורים התחלנו לעסוק ב

ושיחקנו  דיברנו על זכויות וחובות שיש לנו בבית כולל, הצעות חוקים חדשיםהילדים יזמו , בבתים הכוללים

 .משחקים להכרת מושגים מרכזיים בבחירות

השבוע פאנל בחירות בהשתתפות הורים שיספרו לילדים על המפלגה לה הם מתכוונים  להתקיים בחטיבה מתוכנן

 .להצביע

הכינו תפריטים , הילדים ערכו את המקום . שקמה-ילדי החטיבה הפיקו בית קפה שהתקיים בבית' באדר א

עילות הכרות פכל צוות מלצרים הצטרף לשולחן לו הוא הגיש ל, ימו להגיש את המגדנותולאחר שסי, ופעילות

 !היה ערב מקסים. סעד אז והיום -ואחריה חידון קבוצתי בנושא

השנה החליטו ילדי . לקראת יריד פורים המסורתי' לו העבודות הקדחתניות של כיתה חימיד לאחר מכן התח

חדר . ויותר בקישוט חדר האוכל ובפעילויות חדשות במהלך היריד הכיתה להשקיע פחות בצביעת המתקנים

וגולת הכותרת של היריד היתה ללא ספק המבוך החשוך שהתפרס על פני כל הפטיו ,  ונגל יפהפה'האוכל הפך לג

עוד על היריד תוכלו . שזחלו בו בחיפוש אחר הפתעות)  ושמענו גם על כמה מבוגרים)ודרש אומץ רב מהילדים 

, הרכזת הלוגיסטית של היריד -חן חביביאן כאן המקום להודות לבת .של הילדים בדיווח ,הבא שבועב לקרוא

, על העבודה המסודרת, המדהימים' וכמובן לילדי כיתה ח. ולמשי פנחס וברק ברנע מדריכי החטיבה המסורים

 !המגבשת ועל התוצאה המרשימה, היצירתית

 שיחקנו, לחגוג את שמחת פורים בערב צוות משעשע אליו הגענו מחופשיםגם בצוות החינוך החלטנו  -ערב צוות

 .והענקנו משלוחי מנות יצירתיים וסמליים זה לזה
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אנו משתדלים להיות . לא הספקנו להתאושש מפורים וכבר שכנינו ממערב הזכירו לנו שאנו חיים בעוטף עזה

. י כל סבב תמיד מפתיע ודורש היערכות מיוחדתאם כ, ערוכים עד כמה שניתן לימים בלתי שגרתיים של חירום

תיכוניסטים ובנות השרות , בעזרת צוות החינוךבבית הספר הממוגן ה הצלחנו לקיים פעילות משחררת ומגוונת "ב

 .ברור לנו כי החוסן של הילדים והקהילה כולה מושפע מאוד מהשמירה על השגרה והביחד .משק חיהלאומי מ

 .זה להוציא אנרגיות במשחק כדורסל ואפיית עוגיות לחייליםביום נפגשו החטיביסטים 

שכן לא תמיד כל , כאן המקום לציין כי היכולת להפעיל ימים כאלה בחירום תלויה גם במתנדבים מהקהילה

זה  - כאלהם מכשרונו בהפעלה מסויימת בימים הצוות פנוי ויכול לעבוד בימים כאלה ולכן מי שיכול להגיע ולתרו

 !לעזוריכול ממש 

משפחת  -וכן לפעילות במועדון תיכון וסעודה שלישית בבית המדריכים, נפגשו עם המשפחות המאמצות -תיכון

 .ה לצעדה לזכר אורי אנסבכר בירושלים'חבר 02כמו כן יצאו כ. סאסי

 ריכזה את פעילות נוער שדרותשסוויסה משדרות -חה עם הלל בראלישיבתחילת חודש אדר התקיימה : צחי תיכון

לאחר כשבועיים . שיחה שנתנה המון השראה למה הנוער יכול לעשות למען הכלל בעתות חירום, בצוק איתן

ה ממש חיכו להתחיל 'אפשר לומר שהחבר. י תיכון'רכז צח -ר צחי ועידן קייפור"שיחה עם נחום יוהתקיימה 

ו בין הבתים לחלק עוגיות ועבר, לפעול ואכן ברגע שהיתה התחממות במצב הם יזמו אפיית עוגיות לוותיקים

בתים עד שהשעה כבר היתה מאוחרת מדי  51הספיקו לעבור בכ). ולשהות מעט עם המבוגרים בערב המתוח

בגיל הרך ובחינוך , ל"פעלו בחמ התיכוניסטים למחרת...( וצבע אדום" בומים"וכל זה תוך כדי , להמשיך להסתובב

 .לחיזוק הרוח כנסתולקראת שבת נתלה שלט גדול ברחבת בית ה, החברתי

קישטו את החניכים  'ח אדר ב"לקראת ר .כמדי שנה ה עלו לביריה "שבט הראחניכי ' א אדר א"בי - עקיבא-בני

וכל החניכים המדריכים התחפשו לרפתנים הסניף הפך לרפת  "ונהפוכהוא"ובשבת , חדר האוכל כמיטב המסורת

חניכים העבירו פעולה במקום המדריכים והשמחה היתה  ,בכל שבט שחור לבן ---התבקשו לבוא לבושים ב

 .רבה

גרעינים , סניפי עולים: עקיבא-התקיים גם שבוע התרמות לפרוייקטים החברתיים של בניבמהלך החודש 

 !! ₪ 0022חברי הקבוץ תרמו את הסכום המכובד  - 'שבט יובל לחניכי חינוך מיוחד וכו, משימתיים

 :נא לפנות למדריכים -שמעוניינים להעסיק בני נוער בחופשת פסח ענפים  -ועם הפנים לפסח

 אריאל סאסי -תיכון

 ברק ברנע ומשי פנחס -חטיבה

 אפרת שלומי

 

 לשגית ואיתמר דניאלי ולכל המשפחה

 הבתמזל טוב להולדת 

 קהילת סעד –איחולים לשמחה ולנחת 
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 ..מכה מתחת לחבורה, או, לתקון( צריך)המעוות יוכל 

 
 .קראתי והזדהיתי עם כל מילה שכתבה חנוש בעלון הקודם ברישא של דבריה בעניין השכרות בפורים

 
 : ואצטט, הרגשתי לא נוח ואף יותר מהסיפא של דבריה, לעומת זאת

מָחתי הושבתה כאשר ראיתי כי אין מזמינים אנשים " הבה נפתח את ביתנו גם . בודדים לסעודת פוריםהשנה שִׂ

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

. ולא היא( ללא מורא)שהפכנו לסדום  יש לזכור שהעלון מופץ גם מחוץ למשק וניתן להבין מדבריה של חנוש

 .יש לזכור שמעטים נסעו ולחלקם הגיעו ילדים. הוזמנו, רובם של הבודדים ואף זוגות, לעניות דעתי

ואם שניים ( ..הוזמנתי לעוד משפחות, אגב) עה בודדיםהסבו שמונה נפשות מתוכם ארב, בסעודה שאני השתתפתי

וחנוש בכשרונה הרב יודעת , היה ניתן לארגן להם מקום בקלות, ..(עתרתי משמ)' נפלו בין הכיסאות'או שלושה 

 .כיצד

  ..תקנו אותי אם אני טועה

 מיקי פרוכטר

 

 הזמנה מחברת הנוער

                                    - מטרתושב לקראת חג הפסח ביריד חסד את האבימזמינים את משפחות הקיבוץ לחגוג עמנו 

 !גיוס עבור פרוייקט למען הפנימיה

 0.11.בשעה  ,1..., בניסן' ו ,ביום חמישי

 .דשא של בית הספר הישןעל ה

                                                     ...בועות סבון ועוד הפתעות חדשות, מעגל תיפוף - ביריד יהיו הפעלות מיוחדות לילדים

 .מתנפחים וכמובן דוכני אוכל ,עמדת איפור ,פינות יצירה

 !מחכות לכם בשמחה

 בנות הפנימייה והצוות

 הודעה מהמרפאה

 יום הבחירות, 4.1, בניסן' ד, שלישיביום 

 !סגורה המרפאה תהייה 

 צוות המרפאה

 

http://www.maccabi4u.co.il/
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 ...מסתכלים סביב סביב? איך יודעים שבא אביב

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

 .לא נוגעים בנחש .0

 .לשמור מרחק של כשני מטר מהנחש  .2

                                      .1223033200ליואל עברון  מידלהתקשר  .3

 ...להודיע אחרי כמה שעות זה לא עוזר

מבלי לסכן , כמה שניתן עם הנחשעד לשמור על קשר עין  .3

 .את עצמכם

 

 

 !נחשים הם חית בר מוגנתה, לא הורגים נחשים

 בברכת אביב וקיץ בטוחים

 

 יואל עברון

 

 

 "שיפוץ קיבוץ"מבצע 

 .יוצאים החוצה ומנקים ביחד.. רגע לפני הפסח  !גם השנה מנקים את הקיבוץ

  ..:40בשעה , 4.01, בניסן' ה, ביום רביעי

 :באזורים הציבוריים ,לבו  ונצא לאיסוף לכלוך ולניקיוןנתאסף על הדשא ליד הכ

 , בתי ילדים, גיל הרך, דרכים מרכזיות, מגרשי משחקים, מתפרות, בית הכנסת, חדרי האוכל

 .לקיבוץשכונת שקד והכניסות 

 .ופר למשתתפים'בחלוקת צ 01:02 -סיום משוער 

 ..(נחשים ושאר מזיקים)בבקשה לנעול נעליים 

 .מחכים לכם, כולנו שותפים לניקיון

 תרבות. ו
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 הנינהלרחל ושי אבירם מזל טוב להולדת 

 בת לליאור ועדי אבירם, לנאוה ואיתי אבירםנכדה 

 !איחולים לשמחות ולנחת

 הניןללאה ואברהם ימיני מזל טוב להולדת 

 בן לפדות וישראל מעוז, נכד לגלית ואבי מעוז

 !איחולים לשמחות ולנחת

 

 הנכדלשושנה וראובן עברון ולכל המשפחה מזל טוב לנישואי 

 אור פלגל "בנם של דבורה ויובל עברון עב, יחיאל-נתן

 !איחולים לשמחות ולנחת

 נינהלהדסה וחנן גולן ולכל המשפחה להולדת ה ברכת מזל טוב

 נכדה לתמי וירמיהו פרידמן בן שלום, בת לליאת ויצחק, ציון-בת –שרה 

 !איחולים לשמחות ולנחת

 !יוצאים לבלות.. לקראת הפסח

 לקניות וסידורים, יוצאים לבלות

 בנתיבות" גלובוס סנטר"למתחם 

 יום שני הקרוב

  /84,  בניסן' ג

 00:11-08:11בין השעות 

 על לוח מודעות בחדר אוכל: הרשמה

 ...להתראות

 ותיקים. ו
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