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   זכור- אפרשת ויקר                                         

  

  ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ִמן ַהְּבֵהָמה' ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן לה

  ב, ויקרא א . ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם

 
  ילך אלאלא , ה"שאם ירצה אחד מאומות העולם לקרב לקב. 'ִמֶּכם'ונאמר ', ָאָדם'נאמר 

  .לוהי ישראל-שאין שבע מצוות בני נח אלא לא. ובכם יתקרב,  אליכם

  

  ,לא יעשה עצמו אלא כאדם הראשון, ה"שאם אחד מכם ירצה לקרב לקב: דבר אחר

  שילמד ' ִמן ַהְּבֵהָמה'שנאמר . שהיה יחידי בעולמו כאדם,  וכאברהם אבינו עליו השלום

  .ה"והיא הרצויה לו לקב, מבהמה שאין לה אומה

  

   בין דרך ציבורית;  בין מונופול יהודי לפתיחות אוניברסלית–ה "על הדרכים להתקרב לקב
  .  לדרך אישית

  ")צוהר תעשה לתיבה "–מתוך ספר מדרשיו של רונן אחיטוב ( 

  

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

  גילי זיוון – שעור פרשת שבוע

   י מ י   ה ח ו ל     שבת  ויקרא
 04:57←05:49 טלית/זמן תפילין  17:30 הדלקת נרות

 06:00 'שחרית א 17:40 14:00מנחה            
 06:45 )כ"בביה(' שחרית ב   שיעור הלכה אקטואלית

 08:20 )ס"בביה(' שחרית ג 06:45 'שחרית א
 08:48←09:44 ש"סוף זמן ק 08:30  'שחרית ב

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 17:30 13:30, 12:30מנחה 
 17:40 מנחה וערבית 14:15 )עקיבא-בני(מנחה 
 17:51←18:56 שקיעה 17:50 "מדור לדור"לימוד 

 20:10 ערבית 18:26 צאת השבת

  לפנות בקר' תחילת שעון קיץ ביום ו* 
  

   מןחגית קאופ :תחות תורניא
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 ו"קובץ הלכות לחג הפורים תשע

  :תענית אסתר

מנהג ישראל הוא להתענות ביום מלחמה כדי לבקש . ג באדר יום המלחמה בשונאי ישראל"היה יום י, בשנת הנס  .א

יש . נהגו להתענות בכל שנה ביום זה, זכר לתענית שהתענו היהודים בשנה ההיא. עזרה ולעורר רחמי שמים

). ק ב"ב שם ס"ב ובמ, תרפו' ח סי"ע או"שו(צום שציותה אסתר על כל יהודי שושן בתענית גם זכר לשלושת ימי ה

 ).4:12(התענית מתחילה בעלות השחר 

 פטורות מהתענית – חודשים ללידה 24גם נשים שנמצאות בתוך . נשים מעוברות ומיניקות פטורות מתענית זו  .ב

  ).שם( לא יתענה –אין בו סכנה שחולה  גם .)ב, תרפו' סי(

  

  :ר למחצית השקלזכ

כסף זה שימש לקניית קרבנות . בזמן בית המקדש היו נותנים כל איש ואישה מחצית השקל לקופת המקדש  .א

 את קרבנות ח ניסן יהיה אפשר להביא"ח אדר כדי שבר"ההכרזה לציבור להביא מחצית השקל נעשתה בר. ציבור

 )מסכת שקלים פרק א (הציבור מהמגבית החדשה

 ).א, תרצד(את הכסף נהגו לחלק לצרכי צדקה ותלמוד תורה . 'זכר למחצית השקל 'המנהג כיום הוא לתת  .ב

נהגו לתת עבור כל אחד מבני ,  פעמים3" תרומה"  מכיוון שבפרשת שקלים כתובה המילה -מנהג האשכנזים   .ג

מנהג ).  9₪ נפשות תתן 6 משפחה בת –למשל ( של המטבע המקובלת במדינה שלושה חצאי שקליםהבית 

בערך  ₪ 20כיום סכום זה שווה ל .  לתת עבור כל אחד מבני הבית מחצית השקל כערך השקל שבתורה- ם הספרדי

 ). 120₪ נפשות תתן 6 משפחה בת –למשל (

ביאור , שם(אם מחלקים את כספי מחצית השקל ביום הפורים מקיימים בכך גם את מצוות מתנות לאביונים   .ד

  ).ה ליתן לפחות"הלכה ד

  

  :פרשת זכור

יש אומרים שחיוב קריאת . 'זכור את אשר עשה לך עמלק '- שלפני חג הפורים קורא המפטיר בספר דברים בשבת   .א

  ).ז, תרפה' סי, ע"שו(פרשה זו פעם בשנה היא מן התורה 

גם השומעים יכוונו לצאת . 'זכור'בעל הקורא צריך לכוון להוציא ידי חובה את השומעים בקריאת פסוקי   .ב

 ).ק יד"ס, ב שם"מ(בקריאת הקורא 

יחווה (אבל נהגו הנשים לבוא לבית הכנסת לקריאה זו , לדעת פוסקים רבים נשים פטורות מקריאת פרשת זכור  .ג

 ).פד, דעת א

  . בבית הכנסת לפני תפילת מנחה13:30תתקיים בשבת בשעה ' זכור'קריאה נוספת של פרשת   .ד

  

    :קריאת המגילה

.   בליל פורים וביום פורים–קריאת המגילה פעמיים כל איש ואישה שהגיעו לגיל מצוות חייבים לשמוע את   .א

 .מטרת הקריאה היא לפרסם את נס ההצלה הגדול לו זכינו בימים ההם בזמן הזה

). א, תרצב' ע סי"שו(' שהחיינו', 'שעשה ניסים', 'על מקרא מגילה '–בעל הקורא מברך שלוש ברכות לפני הקריאה   .ב

וכן כל אחד מהשומעים יכוון לצאת ידי חובה , ברכות ובקריאההקורא יכוון להוציא את הציבור ידי חובה ב

 ).יד, תרצ' ע סי"שו(בברכות ובקריאה של הקורא 

ואם הפסיד אפילו , כאשר האדם משוחח הוא אינו מאזין לקריאת המגילה. אין לדבר ולשוחח באמצע הקריאה  .ג

 ).ד, תרצ' ע סי"שו( לא יצא ידי חובה –מילה אחת מהמגילה 
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בעל הקורא יחזור על פסוקים אלו כדי שכל הציבור ישמע אותן . וא בקול את ארבעת פסוקי הגאולהנהגו לקר  .ד

 ).יז, תרצ' ע סי"שו(מתוך מגילה כשרה 

בעל הקורא ימתין עד . 'עשרת... חמש מאות איש'ונהגו להתחיל מ. צריך לקרוא בנשימה אחת את עשרת בני המן  .ה

 )טו, תרצ' ע סי"שו (שהציבור יקרא ואז יקרא בקול מתוך המגילה

ג , תרצ' ע סי"שו(ואפילו איננה כשרה , יכול להשלים אותן מהמגילה המונחת לפניו, מי שהחסיר מספר מילים  .ו

 ).ק ז"ובמשנה ברורה ס

לכן נשתדל לשמור על המנהג , אך חשוב יותר לשמוע את סיפור המגילה, מנהג הכאת המן הוא מנהג קדום וחשוב  .ז

ק "יז ובמשנה ברורה ס, תרצ' ע סי"שו(יתאפשר לשמוע את כל סיפור המגילה ברצף כך ש, בגבולות הטעם הטוב

ק "סימן תרפט ס(אלו דברי המשנה ברורה על קיום מצוות חינוך בהבאת ילדים קטנים לקריאת מגילה ). ס-נט

נם שלבד שאינם שומעים אלא הם מבלבלים שגם הגדולים אי. נהפוך הוא, בעוונותינו הרבים, ועכשיו"): יח

ובאמת מצד . יכולים לשמוע וכל ביאתם הוא רק להכות את המן ובזה אין האב מקיים מצות חינוך כלל

מצות חינוך צריך כל אב להחזיק בניו הקטנים אצלו ולהשגיח עליהם שישמעו הקריאה וכשיגיע הקורא 

 ".ת המדרשלזכור שם המן האגגי רשאי הקטן להכותו כמנהגו אבל לא שיהיה זה עיקר הבאת הקטן לבי

אין לדבר עד ). יז, תרצ' ע סי"שו(' הרב את ריבנו' יברך בעל הקורא ברכת לאחר גלילת המגילהבסוף הקריאה   .ח

 .'הרב את ריבנו' הקורא את המגילה לבני ביתו ללא מנין לא יברך ברכת .סיום ברכה זו

לא יכול להשלים , קיםלכן מי שאחר לקריאה והחסיר כמה פסו, את המגילה יש לקרוא על הסדר ולא למפרע  .ט

 ).ו, תרצ' ע סי"שו(עליו לשמוע את המגילה מהתחלה . לאחר מכן את הפסוקים שהחסיר

מתנות לאביונים וסעודת , משלוח מנות(בקריאת היום יש לכוון גם על שאר מצוות היום ' שהחיינו'בברכת   .י

 ).פורים

 קודם מתי הוא אמור לחגוג את חג כדאי שיברר) ישיש- חמישי(ה לירושלים בימי הפורים מי שמתכנן נסיע  .יא

 .ו באדר"מכיוון שלפעמים גם אנשי סעד יחויבו לחגוג בט, הפורים
  

  :קריאת מגילה לנשים

 .ולכל הדעות אף להוציא נשים ידי חובתן, אישה יכולה לקרוא את המגילה  .א

אשר "ריאה לכן תברכנה לפני הק. א נשים אינן חייבות בקריאת מגילה אלא בשמיעה בלבד"על פי פסק הרמ  .ב

 ).ב, תרפט' ע סי"שו" (לשמוע מגילהקידשנו במצוותיו וציוונו 

ציץ , ח נו"או', יביע אומר ח(' הרב את ריבנו' תברכנה לאחר הקריאה ברכת מגילההעשר נשים שקוראות יחד את   .ג

  ).עג, אליעזר יג

  
  :מתנות לאביונים

  . ביום הפוריםביוניםשתי מתנות לשני אכל איש ואישה שהגיעו לגיל מצוות חייבים לתת   .א

 הרי זה משובח – וכל המוסיף .אמנם יש שחייבו לתת מתנה בשווי סעודה. בה מינימלי למתנה הוא שווה פרוטהגו  .ב

 ).ק ב"ס, תרצד' משנה ברורה סי(

. י שליחים"יקיים את מצוות היום ע, כל מי שנותן מכספו לועדת הצדקה של הקיבוץ עבור מתנות לאביונים  .ג

  .נויום הפורים למשפחות נזקקות באזורהמתנות יחולקו ב

  
  :משלוח מנות וסעודת פורים

 לאיש או אישה ביום הפורים על משלוח אחד הכולל שתי מנותכל איש ואישה שהגיעו לגיל מצוות חייבים לשלוח   .א

 .מנת להרבות אהבה ושמחה בינינו
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כמו עוגה , חשבים כשני מיניםואפילו אם ברכתם דומה הם נ(המשלוח צריך להכיל שני מיני מאכלים שונים   .ב

' ע סי"שו(את משלוח המנות יש לשלוח ביום ולא בלילה . בקבוק יין או משקה אחר נחשב גם הוא ְכמנה). ובייגלה

 ).ד, תרצה

ומותר לשלוח ,  על אביו או אימוב חודש" יבתוךנהגו שאין שולחים מנות לאֵבל . אֵבל חייב בכל מצוות היום  .ג

 ).ו, תרצו' ע סי"שו(למשפחתו 

) יז, ם הלכות מגילה פרק ב"רמב(כדאי וראוי להרבות יותר במתנות לאביונים ממשלוח המנות ומסעודת הפורים   .ד

. 

אמנם נהגו . ' משתה ושמחהימי'שכך הוא לשון המגילה , סעודת הפורים שאכלּה בלילה לא יצא ידי חובתו  .ה

 ).א, תרצה' ע סי"שו(להרבות בסעודה גם בלילה 

הרחמן הוא יעשה 'מי ששכח יכול להוסיף בסוף ברכת המזון . 'על הניסים'יש להוסיף )  בתפילהוכן(בברכת המזון   .ו

, תרצה' ב וכן סי, תרצג' ע סי"שו( לא יחזור לברך –אם שכח גם שם . '...לנו ניסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו

 ).ג

 .'על הניסים'גם מי שסיים את סעודת הפורים בלילה יאמר   .ז

מי שיודע ששתייה . זכר לנס המגילה שהתרחש כולו סביב למשתאות היין, תיית יין בסעודה זוראוי להרבות בש  .ח

 ).ה עד דלא ידע"ביאור הלכה שם ד. ב, תרצה' ע סי"שו( ימעיט בשתייה –כזו תגרום לו להתנהגות שאיננה ראויה 
  

  ! כן תהיה לנו–' ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר'

 הרב ארי סט

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

  

 על אחשוורוש

 
 'כוש-שורוש הוא אחשורוש המלך מהודו ועדחויהי בימי המלך א'

ם בפרושו למגילה מסביר מתוך "המלבי.  פירשו חכמים כי מעצמו החליט למלוך ולא המליכו אותו- המולך  

למלך בזכות , ת העצריורש, כיצד הפך אחשורוש מאותו המלך שהיה בעלה של ושתי, הפסוקים של הפרק הראשון במגילה

מתוך הסבר זה .  מצליח לתפוס את השלטון ומשנה את הסדר הקיים בממלכה, על ידי תרגילים אסטרטגיים שונים.עצמו

וכן הסתכלות מעט שונה על ,  השלישית למלכותו של אחשורושמדוע להתחיל את הסיפור דווקא מהשנהניתן להבין 

כי אם תכנון , שאיננו יודע להחליט דבר לבדו, לא כמלך נבוך' ני המלךראי פ'דמותו של אחשורוש בפגישתו עם אותם 

  .אסטרטגי לביסוס מלכותו

,  מולך מעצמו-הגאווה . א על דרך הרמז מביא את דמותו של אחשוורוש המייצג את מידת הגאווה והיצר הרע"הגר

 מידותיו –' אחשוורוש  על כסא מלכותוכשבת המלך , 'והיצר הרע. הגאוותן איננו צריך הזמנה הוא פשוט מזמין את עצמו

  . הרעות של האדם המשמשות ככסא לתאוותיו

את תכונותיו של אותו יצר הרע והגאווה המובילים את האדם בדרכו הרעה ומראים לו מצג שווא כאילו , א"עוד מביא הגר

לרצון ,  הנשמה להתעוררותאת צעקתה של', היהודי'מייצג , בפירוש זה. זוהי הדרך הטהורה ובכך מפיל הוא את האדם

  .היא תפילתו של האדם לפני בוראו' המלך'בפנייתה אל . לטהרה

אותה התעוררות שהוגדרה ) 'הדר קיבלוה בימי אשורוש'(ל קבלה מחודשת של התורה "תארו חז, בימים אלו ימי הפורים

  לה ורצון לדבקות בברית מציעה הגמרא השתוקקות גדו. במלחמה מול כוחות הגאווה והמדות השפלות, א"אצל הגר
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ה שהיטיב אתנו בזכות "מחודשת כפי שהיה בהר סיני ובמישור הפוליטי של אותם ימים הכרה בטובתו של הקב

  .התמסרותה הייחודית של אסתר לבטל את רוע גזרות אויבינו

  כן תהיה לנו... וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר  

  . טובה בשפע הקיים סביבנומתוך שמחה והכרת' שנדע לעבוד את ה

 שיקו רועי 

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

 ו" פורים תשע–מתנות לאביונים 

  

 שם שאין, לרעיו מנות ובשלוח בסעודתו מלהרבות אביונים במתנות להרבות לאדם מוטב"

 לב שהמשמח, וגרים ואלמנות ויתומים יםעני לב לשמח אלא ומפוארה גדולה שמחה

 לב ולהחיות שפלים רוח להחיות' )ז"נ ישעיהו( שנאמר לשכינה דומה האלו מלליםוהא

  )יז, הלכות מגילה ב, ם"רמב" ('נדכאים

  

בקהילתנו בצורה ' מתנות לאביונים'ט נתאגד יחד ונקיים את מצוות "לקראת חג הפורים הבעל, כבשנים עברו, השנה

ל מלשון הפסוק במגילת "כך דייקו חז(יקרה של מצווה הוא לתת שתי מתנות לשני אביונים ביום הפורים ע. הראויה

, הנות ולשמוח בחגיעל מנת שיוכלו גם הם ל) 'אביונים'וכן ,  בלשון רבים–' מתנות'. 'ָלֶאְביֹוִנים ּוַמָּתנֹות... ':כב, אסתר ט

  . ולקיים את מצוות סעודת הפורים כהלכתה

  

נתחיל לאסוף את הכסף , לכן.  את ייעודולא מימש –ומחולק לנזקקים לאחר החג , יתן בקופת הצדקה בחג הפוריםכסף הנ

ונארוז אותם , בכסף שייאסף נקנה מוצרי מזון שונים. לפני פורים, על מנת שהכסף יהיה בידינו בצורה מרוכזת, בהקדם

ולא להסתפק רק במתן , ם מלאים בעשיית המצווה עצמהכך נוכל להרגיש שותפי. כסלי מזון, הורים וילדים, בצוותא

את סלי המזון נחלק למשפחות נזקקות ביום הפורים עצמו בשיתוף עם מחלקת הרווחה במועצה וכל אשר ידבנו . הכסף

  .ליבו

  

בו עם כל זאת ראוי ונכון שבאמצעות מצוות מתנות לאביונים יורח. חג פורים בקיבוץ הוא חג רווי אירועים ופעילויות

כדברי ,  הנותנים–ה תתעצם השמחה גם אצלנו "ובעז, מעגלי שמחת החג הקהילתיים וישפיעו על מעגלים רחבים יותר

   ".לֹו ַיְרִחיב -  ָאָדם ַמָּתן": )טז, יח ( במשלי המלךשלמה

  

 דת צדקהשאפשר לחייב את מספר התקציב עם הפתקים הירוקים של וע, כמובן. את התרומות ניתן להעביר לידי הרב ארי

סכומי הכסף שייאספו בקופה במהלך חג הפורים נוסיף לתרומות . )'עבור מתנות לאביונים'יש לציין על הפתק הירוק (

  .הודעה על הכנת סלי המזון וחלוקתם תבוא בהמשך. שיחולקו לקראת חג הפסח

  

  

 ועדת צדקה והרב ארי                       
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 -שחלף השבוע

  

 שקית לנו הונחה הדואר בתיבות! זמן ולהרבה, כאן פורים... להסתיר היה אפשר אי כבר בבוקר - ששי ביום

:                  הפעלה הוראות ועליו ירוק פתק הוצמד לשקית. מתקתק ריח בעלי אדומים כדורים ארבעה ובה קטנה שקופה

 חצי- אור, הבא בקיץ -פריחה זמן, אדום- פריחה צבע, חורף-זריעה. בעצמכם לנסות מוזמנים– מסטיק של זרעים"

 המסורת כמיטב עקיבא בני ידי על קושט האוכל חדר...". מתקרב פורים מופע. מיכל/נטע– והסברים ייעוץ. שמש

 וורוד ושיער שחורות פאות זוג השתלשלו ממנה אשר שחורה מגבעת ראשו על שם ויעקב וכרזות ענק בשלטי

 עם התבדחו הכושר לחדר וכשהגיעו המבוגרים את לשמח המשרדים בקומת עברו והגננות הגנים ילדי. זרחני

  ...מהאימון כחלק, לגובה אותם שיניף וביקשו מרסלו

  

 בברכה שמדובר קודם נבהיר". בשחרית כוהנים ברכת "הבוערת בסוגיה ארי הרב של בשיעורו עסקנו – שבת בליל

 כפי ונשתמרה המקדש בבית הכוהנים ידי על שנישאה, ישראל בני את לברך הכוהנים מצווים אותה, מהתורה

  ? המהומה מה על, כן אם... רציני מספיק נשמע. ימינו עד שהיא

 משנים לא שמנהגים לכל ברור. בשחרית הציבור את לברך לדוכן כה עד עלו לא הכוהנים סעד בקיבוץ, אחד מצד

 הקיבוץ מייסדי את הובילו אשר הנסיבות, שני ומצד... מפוארת מסורת עם בקיבוץ שלא ובוודאי, בקלות כך כל

.                  השתנו -  בזמנים לעמוד הקום משכימי נדרשו בהם במקומות אז נהוג שהיה כפי, הבוקר תפילת את לקצר

 ממהרים לא אמנם מנהגים: המנהג לעניין. החלטה ולקבל ולכאן לכאן הטיעונים את לבדוק הוא לנו שנותר כל

 נמשיך זאת בכל האם, בקודש מדרגה ובעליית כה עד שנמנעה בסיסית מצווה בקיום מדובר כאן אולם, לשנות

 זו מצווה המבטלות הסיבות האם: אחרים במקומות המקלות הנסיבות לבדיקת נעבור... ?הישן במנהגנו לדבוק

 -מהקור, לטבול הנוהגים הכוהנים של סבלם או, הפרנסה טרדות מחמת שורה השמחה אין בהן במקומות, ל"בחו

 הכוהנים ברכת את ביטלו אשר קהילות למצוא שנדיר מסתבר ובכלל! שלא בוודאי לשמחתנו? עלינו גם חלות

 העלה, לסיום. בשחרית גם ומעתה" ברכה זה כוהנים – שמחה זה כוהנים: "אצלנו שגם כן אם נמצא. בשחרית

                     כל ללא ברכות לקבל במטרה רבנים בחצרות ולבקר קברים על להשתטח רצים רבים: ומשכנע נוסף יתרון הרב

 אנשי באמצעות, בוקר מדי" מהיצרן המקורית "הברכה את לקבל ניתן, לאפנו מתחת ממש, כאןש בעוד', תקן תו'

  ... המורשים השירות

 הם אלו בימיםו משרה בחצי' שקופים משרתים 'היו הם כה שעד כך על קבל הלויים מנציגי אחד... ?מאי אלא

  ...וחצי למשרה עוברים

  

".                  זרה דעבודה יצרא "את ומולה" האלוקית האהבה יסוד "שאלת את בשיעורו שלומי יצחק העלה – בשבת

 מקבל ושיאה עצמנו מעל ולהתעלות לשאוף לנו גורמת היא. מאתנו אחד בכל המצוי בסיסי רוחני כח היא, האהבה

 פולחן סטנדרט היתה הקורבנות הקרבת, בעבר. זה מופלא כוח לנו המעניק שבמרומים בנשגב לדבוק ברצון ביטוי

 לדמיונות מקום הותירה לא, ומפורטת בהירה כך כל בצורה" ויקרא "בספר שמופיעה כפי הכוהנים ותורת עולמי

... צעדים כמה האנושות עשתה מאז, ובכן. נפשו בכל הבורא את לעבוד פנוי היה הקורבן שמקריב כך, וספקות

 את לשחזר' באמת 'מעוניינים אנו האם: היא היום לפתחנו העומדת השאלה אולם, הצורך אותו נשאר הצורך

 בעתיד העולם אומות עלינו יסתכלו כיצד? "לגויים אור "וכשנשמש" הבחירה בית "את כשנבנה הקרבנות עבודת

- יהודי פרובוקטור (יורופסקי גארי כך על יאמר מה... ?ישיר בשידור ועוד, הבהמות טבח את כשיראו לבוא

 נוגע" והשלום הצמחונות חזון"ב קוק ה"הראי?? )הטבעונות וקידום החיים בעלי זכויות למען הפעיל, אמריקאי

 שלום האדם בני יעשו קודם. ותתעדן האנושות תתעלה בו הדרגתי בתהליך שמדובר ומסביר המוסרית בבעיה

   שחיטת לחלוטין ותימנע שמסביבם הטבע עם ישלימו  מכן ולאחר, )יורופסקי - לבך לתשומת (עצמם לבין בינם
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  . פולחן לצרכי והן לאכילה הן -  בהמות

  ...           לטבעונים גם אלא, לגויים רק לא, אור נהיה כך!  כמובן הצומח מן מנחה - ?? הבהמות במקום נקריב ומה

 מאלו בהרבה חזקות בעוצמות, בעבר באדם קיים שהיה' האלוקים אהבת 'של והבסיסי הטבעי ביצר גם עסקנו

 יתרונותיו על זה יצר. זרה לעבודה מיד נותב הוא, ריסון וללא הפראית בצורתו היצר כשהופיע. היום בו הקיימים

  ...זאת יבין לא זר -  היום ואילו, ונעלם העולם מן עבר כמעט, חסרונותיו ועל

  

,                   בסעד כאן -  עיננו לנגד ממש וגידים עור קורם' הימים אחרית 'חזון כיצד חזינו, בצהריים - שני ביום

 הקבוצות. בציון היושב בעם תמיכתם את ולהביע אתנו להזדהות במטרה אלינו הגיעו אמריקאים – כשנוצרים

 סביב ישבו... וגם, גולן שרה של מפיה המקום על הסברים שמעו, בקיבוץ סיירו" בחצר אצלנו "שהתארחו

 החברה של וסלתה מהשמנה, יהודים שאינם באנשים מדובר, יקרים חברים. ליבם את וסעדו ערוכים שולחנות

" השמצה נגד ליגה"ל המשתייכים ציבור ואנשי גבוהה דרגה בעלי קצינים, מושלים, שופטים – האמריקאית

" ציונים נוצרים "של יתהה, שהגיעה אחרת קבוצה. ישראל של למענה העולמית הקהל דעת לשינוי ופועלים

 הסנוניות רק אלו! לכם דעו. למעננו הם גם ופועלים" דגאולה אתחלתא "בקיומה רואים, ישראל את האוהדים

 ונהרו.. הימים באחרית והיה): "'ב (מישעיהו הפסוק את במלואו ליישם מתכוננים הם אלו ובימים הראשונות

  ...כמובן' באוטובוסים בהמוניהם '- .." הגויים כל אליו

  

 הודבקו עליה אדום רקע בעלת כרזה, הצוות וכל רימון גן ילדי העניקו" הטובים המעשים יום" - שלישי ביום

 הרבה מסירותכם על לכם להודות רוצים אנו! האוכל חדר לצוות: "הברכה ובמרכזה, הילדים צבעו אותם לבבות

  !".תודות רב. ללב ונעימים לחיך טעימים יצאו והשירות שהאוכל. והטורח העמל

  

 נישאה בשבוע שעבר ציפורה מדריכת החטיבה ":מזל טובים" התבשרנו על ידי ועדת חינוך על שני - ירביע ביום

- הודיעה על אירוסיה עם בחיר, הודיה וקסמן, 'ב- 'מדריכת כיתות א .והם עברו לגור בשדרות, לבחיר ליבה יהודה

  !הצלחה ואושר, שתזכו לשמחה!   זה חינוך- חברים יקרים .משה: ליבה

 יורם קימלמן
- ---- -- --- --- --- --- ----  

  !לכל קהילת סעד היקרה

  

  .וברצוני להודות על כך, אך התמלאתי התרגשות מכל התמיכה הרבה מצד הקהילה, ימי השבעה היו קשים עבורי

  .הדריך ועזר לי בכל מה שהיה יכול,  ליווה-תודה לרב ארי שמהרגע הראשון 

לעודד ולתמוך בי בימים , וכמובן תודה לכל מי שבא להשלים מניין. תודה לאיתן הימן ולרותי שלוין על כל הארגון

  .שנזכה רק לשמחות. הללו

 אייבור ראדר

  

 צ"שיעור בשבת אחה

 .ראש המכון לתלמוד הירושלמי, השבת מתארח הרב אבי בלס

  : בבית הכנסת בנושא16.45הוא ייתן שיעור בשעה 

  "פורים בתלמוד הירושלמי"

דת. ו  

פורים נשף  

פורים לנשף להגיע ליווי שצריך מי כל  

- רביעי ביום ספורט באולם   

.בערב שלישי יום עד חנושל לפנות מוזמן  

שמח פורים  
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כהן וציבור, על חזן  

. לפרשת ויקהל  פורסמו שני מאמרים המתייחסים למעמד הציבור מול שליחיו בבית הכנסת שלנו" עלים"בגליון 

  . זאת הזדמנות טובה גם  בשבילי להביע את דעתי בנידון

  

.  חזן הוא בעיני מי שרואה עצמו כמבצע הופעה מוסיקלית בפני ציבור המתפללים".  חזן"אינני אוהב את הכינוי 

. י מי שנבחר לכך"חשוב שהתפילה תנוהל ע, כאשר אנשים רבים מתפללים יחד". שליח ציבור"עדיף בעיני הכינוי 

  . אמורה לתת ביטוי לרצון הציבור ולמסורת שאומצה על ידיו ברבות השנים, ירה הנוצרת בתפילההאוו

  
נראה לי כי אינני בודד בהרגשה . אהבתי את תפילות השבת על ניגוניהן השונים, עוד מאז ימיי בסניף בני עקיבא

  . נו לעצמנו במהלך השניםהן את אותן מנגינות ישנות והן את אלו שאימצ, זאת ותוכיח שירת הציבור כולו

לתת ביטוי ללכידות החברתית שלנו בשירה רמה , כאשר עתותינו בידינו, הרי מדובר בליל שבת וביום השבת

וכאן . אשמח אם נמצא מנגינות לקטעים נוספים בתפילה ובלבד שתהיינה קליטות ומתאימות לציבור. ומרגשת

  .חשוב מאד תפקידו של שליח הציבור כפותח וכמכוון

   

אמנם הכוהנים נצטוו בתורה לברך את . גם הכוהנים העולים לברך אותנו הם במידה מסוימת שליחי הציבור

  .חובה זאת חלה כאשר הציבור שולח אותם, אך כפי שהסביר לנו הרב ארי בשיעורו בליל שבת, ישראל

  
נוהג שהיה קיים עד אז לפני למעלה מחמישים שנה כאשר התקבל באסיפה תקנון בית הכנסת סוכם שממשיכים ב

ל הוחלט לצרף לכלל זה גם "לפי בקשתו של ידידיה כהן ז. (והכוהנים יעלו לברך את הציבור במוספי שבתות וחגים

למרות העובדה שברוב בתי הכנסת ואולי אפילו בכולם עולים הכוהנים לדוכן גם , זאת). את מוספי ראש חודש

  . בתפילת שחרית

  

לדעתם מן הראוי שלא נתבדל בנושא זה מהקהילות . ר חברים אי נחת ממציאות זאתבשנים האחרונות הביעו מספ

  .גם לדעתי הגיע הזמן לנהוג בנושא זה כמו כולם. האחרות בארץ וגם בקיבוץ הדתי

  

לאחרונה . מעלים את הנושא לדיון ומקבלים החלטה מסודרת. ישנה דרך נאותה לעשות זאת, כאשר רוצים לשנות

.  וזה נראה לי מחטף לא ראוי ומעורר מחלוקת) בחול ובשבת(מיוזמתם לעלות לדוכן גם בשחרית החלו כמה כוהנים 

  . אליאב לזר כבר התייחס לנושא זה ולכן לא אאריך

  

אך מן הראוי שיחכו ויזכו לתמיכת , אני מאד מעריך את להיטותם של הכוהנים והלוויים למלא את תפקידם

  .יברך את עמו בשלום' הציבור וה

  
 חנן פינקלשטיין                    

 לכרמלה ולשלוימיק קום ולכל המשפחה

  מזל טוב להולדת הנין

בן לכנרת ולגדליה פנסטרהיים, נכד לרחלי ולישי קום  
 לרמי ופלורה סימקין

 מזל טוב להולדת הנכדה

 בת למיכל ולעידן שטאל
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  לציבור החברים שלום רב

 התנצלות

אם בכיוון של הבהרת הנתונים , יכלו לנהוג אחרת, נראה כי המעורבים בדבר, בבדיקה של השתלשלות האירועים"

  "עוד בטרם זו כונסה, ואם על ידי פניה מסודרת לדחיית מועד האסיפה, טרם האסיפה

  .י שבתכך כותב בוקי בדף שנשלח לחברים אחרי ביטול האסיפה במוצא

וישפטו אני מבקש להציג את השתלשלות האירועים מהצד שלי , אני הוא זה שגרם לביטול האסיפהמכיוון ש

  :צריך היה לנהוג אחרתהחברים מי 

 .ה יתקיים דיון על תוכנית המשקבש, יצאה הודעה על קיום אסיפה במוצאי שבת' ביום ד .1

 .קראת האסיפהבאותו יום לקחתי את החוברת לעיון ל .2

              :ות וסיימתי במיליםוקי ובו ציינתי  שיש בחוברת שגיאשלחתי מיסרון לב , 08:11 בשעה 03 .10  ' הביום .3

 "לאור כל האמור נראה לי שאין טעם לקיים את האסיפה במוצאי שבת"

ון ויכעניתי לבוקי  שמ, "לקבוע פגישת הבהרה עם חלופ" : ענה לי בוקי תנסה08:14באותו יום בשעה  .4

לו היית דוחה את האסיפה " : עובד חוץ אין לי אפשרות להיפגש עם חלופ ביום חמישי והוספתיאניש

 ".בשבוע אז אולי הייתי יכול להיפגש עם חלופ

אנחנו באיחור   מציע שתעלה , בשבוע הבא מתוכננת אסיפה אחרת "  ה לי בוקי בזו הלשון ענ08:19בשעה  .5

 ".את שאלותיך במייל אלי ואל חלופ

 .הספקתי לשלוחולא . בוקי ביקש שאשלח את הדברים במייל אליו ואל חלופ .6

חלק מהדברים הובהרו לי . יות שיש בחוברתועל הטע התקשר אלי חלופ ושוחחנו ,כחצי שעה לאחר מכן .7

 .ם האסיפהוא יוציא דף תיקון לחוברת עוד טריות בחוברת והושאכן יש טע, ועל חלק ענה לי חלופ

 . להוריד את הסעיף מסדר היום,עלות את ההצעה לסדרהא נותר לי אלא לל, כזהמשלא יצא דף  .8

  !!!!!זו השתלשלות האירועים

  ...ות הייתה צריכה להיות אחרתההתנצל,  שאם יש להתנצל בפני הציבור,     אני חושב                

 אבי הלפרין

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

  :ולהלן תגובתי

, אמנע מלהתייחס להשתלשלות האירועים) העלון ( והאכסניה , המעורבים בנדון, םמפאת כבודם של החברי

  .ואדלג ישירות לסופם של הדברים

כל שהיה מצופה ממנו ! לבקש את הורדת הסעיף שמשמעותה סגירת האסיפה, משגמלה בליבו של אבי ההחלטה

על מנת למנוע את הטרחתם של , תאו למי מחברי וועדת אסיפו, אלי, לחלופ, להודיע זאת מבעוד מועד, הוא

  .החברים

  .ועל כך חשבתי שראויים החברים שטרחו והגיעו לאסיפה להתנצלות, לצערי זה לא נעשה

  ברטבוקי
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 סיור נוסף בקייטרינג

 . נערוך סיור נוסף בקייטרינג סעד20.30 בשעה 20/3/16ביום ראשון 

  .סיור מודרך עם יוסי במטבח ובאולם האריזה: בתוכנית

  . שאלות ותשובות לכל מה שרציתם לדעת בנושא-וסי ולאחר מכן שיחה עם י

  צוות ענף המזון– !מוזמניםכולם 

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

 דים"ת בממבדיקת נזילו

  .דים לאחר סבב התיקונים האחרון"נוצרה הזדמנות טובה לבחון את מצב הנזילות בממ, בזכות גשמי הברכה

  .ד שלכם ובמידה וגיליתם סימני רטיבות או נזילה פנו אליי באופן מיידי"בדקו היטב את הממ

 ה גינזברג'מוישל

  8012 –מקוצר מטלפון קווי  , 4865-  מקוצר מנייד0523921865

  

  פורים יריד

  

  !לכולם ויקר וששון ושמחה אורה וברכה שלום

  !המסורתי פורים ליריד להזמינכם שמחים' ח כיתה ילדי

   10:00-12:00 בין חמישי ביום ומרקדים שמחים, מחופשים ניפגש

  .מובטחים וממתקים פרסים, מתקנים, מיוחדים מתנפחים

  

  !בפרסים ולזכות חסד לעשות בואו! 'אמיתי חסד'ל יועברו מההגרלה ההכנסות השנה

  

  ,לבואכם ומתכוננים מתרגשים

 והמדריכים ההורים', ח כיתה ילדי

  לחסד אמיתי-מתנות לאביונים 

  . נו לתרום השנה את המתנות לאביונים דרכנשמח אם תוכלו

 לצורך כך גם תוצב קופה בבית הכנסת

  חסד אמיתי-תודה ופורים שמח  

 המשפחה ולכל קסון'ג לשרה

 דניאלה ל"עב קסון'ג ואיתן אפרת של בנם אהרן הנכד לנישואי טוב מזל

 !ונחת לאושר שתזכו
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 קיבוצניק-סטולפ חברתי" עצמך בחן "שאלון

  

 ?הקיבוצי ברחוב לזולת שלום אומר אינך למה' א

 
 - סליחה [מין, גזע, גיל, דת הבדל ללא, אחד לכל שלום להקדים מקפיד אני אבינר הרב פסיקת לפי! פתאום מה   1

 .לחתולים גם. אחרת הגדרה כל או] מגדר

 ].ילוכא אותו מחזיק לפחות או [בנייד מדבר אני  2

 .ִמֶמטר איש רואה אינני כלומר, זומבי אני  3

 ?בכלל אתה מי  4

  

 ?בדרך קרך אשר הנייר פיסות מרים אינך למה' ב

 
 'וכו בו-כל חשבוניות, שיניים וקיסם גפרור כל, בדל כל אוסף אני ושם, שקית בכיס לי יש! פתאום מה   1

 ].18 [הגיל את עברתי  2

 .ממטר רואה אינני נייר גם  3

 .בעצמו ירים הוא שזרק מי  4

  

 ?כלבך את קושר אינך למה' ג

 
 לי אין וגם, ישן הוא כאשר אפילו חסום פיו, אטום בכלוב סגור, פלדה בשרשרת 24/7 קשור הוא! פתאום מה  1

 .כלב

 .מטרים חמשה כמו משהו - ארוך החבל אבל, קשור הוא  2

 .נובח רק, נושך לא הוא, השולחן מן תרדי אולי  3

 !אותו תפוש, ָלִסי, נו? קשור לא אתה למה  4

  

 ?השער את סוגר אינך למה] לשומר[' ד

 

 .אצבע וטביעת זהות תעודת בלי תיכנס לא אשתי אפילו! פתאום מה  1

 .דקות כמה בעוד לצאת שצריך למישהו מחכה אני: מעט עוד  2

 ?סוגרים איך? שער פה יש  3

  ! ! !גוווווול . . . לראות מפריע אתה, זוז  4

  

 .]שכניך את גם ובחן, בקיבוץ -  אמונתך חוסר או -  אמונתך פי על שאלות פה הוסף[' ה

 

 .פעם של לקיבוץ מתאים - 5 עד: ניקוד

 .בתהליך קיבוץ נסה - 12 - 6         

 .התקבלת: מושלם פוסט - ומעלה 14         

שנון אליהוא  
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  "ת ו כ ל מ  ר ת ס א ש  ב ל ת ו"

  ו" תשע- לקהילת נשות סעד" קריאה"אירועי 

  חברות יקרות שלום 
  

) ו" תשע' באדר' ט, "ויקרא"' שבת פר(' זכור'שבת , נקיים גם השבת, פורים כבר בשער וכמסורתנו מזה שנים

  ".זכור"תפילת מנחה לנשים וקריאת 

  "זכור" תפילת מנחה וקריאת 13.15
  

  מפי שרית ברזלי: שיעור קצר 13.30
  

  )אלתרמן, אסתר המלכה" (הרעם התמידי של אלוהיך"

  ! למועדונית החטיבהכולכן מוזמנות

 הצוות המארגן, להתראות

  
  

  

, יהושוע בן לוי' וכדר, לאתויי נשים? הכל כשרין לקרות את המגילה לאתויי מאי, הכל חייבין במקרא מגילה"

  .ג- :דף ב, ערכין, בבלי" שאף הן היו באותו הנס, ם חייבות במקרא מגילהיהושע  בן לוי נשי' דאמר ר

  

       !מקומיות ואורחות, תושבות וחברות, סבתות ונכדות, מבוגרות וצעירות  –נשות סעד 

, מפי נשים ועבור נשים )24.3.16, ו"יד אדר תשע, חמישייום (לשמוע מגילה בבוקרו של חג הפורים כולן מוזמנות 

  ! בבית כנסת שבמועדונית8.30 בשעה  ,כדת וכדין

  !ל ה ת ר א ו ת 

 משתה נשים

  !מטורף נכן מוזמנות למשתה נשיםה -נשים יקרות

  ,"המערב הפרוע" סגנוןב

  .חברבמועדון ל, יום רביעי מיד לאחר נשף פורים

  

  ..נשמח לראותכן 

 הצוות המארגן

  
  המן בן אמדתא

 האגגי




