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גליון מס' 2942

פרשת שמיני-פרה
שמה של פרשת השבוע' ,שמיני' – מסמל קדושה שמעל לטבע.
המספר שבע מסמל קדושה מוגבלת ומותאמת לגדרי הזמן והמקום :בממד הזמן – העולם
נברא בשישה ימים והיום השביעי – שבת – הוא זה שמעניק להם קדושה .וכך גם במימד
המקום – קיימים ששה כיוונים במרחב ,ועם הקדושה הממלאת אותם מגיעים למספר
שבע .אך המספר שמונה )שמיני( מסמל קדושה גבוהה ,שמעל ומעבר לזו המסומלת
במספר שבע.
השכינה ששרתה במשכן הייתה הארת קדושה מהסוג הגבוה .מסיבה זו היא התרחשה
"ביום השמיני" – לאחר שבעת ימי המילואים )ימי ההכנה של הכוהנים לקראת עבודתם
במשכן(.
)ליקוטי שיחות -י"ז(

----------------------------------------------------------------------שעור פרשת שבוע – דובי גינזברג
שבת שמיני
הדלקת נרות

ימי החול
18:41

זמן תפילין /טלית

18:50

שחרית א'

06:00

שחרית ב' )בביה"כ(

06:45

שחרית א'

06:45

שחרית ג' )בביה"ס(

08:20

שחרית ב'

08:30

סוף זמן ק"ש

14:00

מנחה

שיעור הלכה אקטואלית

מנחה

13:30

17:40

05:30←05:38

09:33←09:38

שיעור-הרב ארי

18:00

מנחה א' )בחד"א(

13:15

מנחה )בני-עקיבא(

14:15

מנחה וערבית

18:50

לימוד "מדור לדור"

19:01

שקיעה

19:05←19:01

צאת השבת

19:36

ערבית

20:10

אחות תורנית :הילרי יום טוב
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חודש ניסן
"אלה אזכרה"..

א' ניסן -יום פטירתה של חברתנו אנה פריימן ז"ל
ט' ניסן -יום פטירתו של חברנו בן ציון לנדאו ז"ל
י"ב ניסן -יום פטירתה של בתנו שרה שנון ז"ל
ט"ז ניסן -יום פטירתו של בננו נתן עברון ז"ל
כ"א ניסן -יום פטירתה של חברתנו שרה המל ז"ל
כ"א ניסן -יום פטירתה של חברתנו ציפורה אש ז"ל
כ"ג ניסן -יום פטירתו של חברנו אברהם קופלוביץ' ז"ל )קופו(
כ"ד ניסן -יום פטירתו של חברנו יוסף )פיקו( גינזברג ז"ל
כ"ט ניסן -יום פטירתה של חברתנו ציפק'ה לנדאו ז"ל
ל' ניסן -יום פטירתו של בנימין פולק ז"ל -אביהם של אדו פולק ויוכבד ברזלי
אביה של עליזה גולדפדן
ל' ניסן -יום פטירתו של דוד שטיין ז"ל –
ל' ניסן -יום השנה פטירתה של חברתנו חנה גולדשמידט ז"ל

)תשע"ג(
)תשמ"ח(
)תשס"ט(
)תשל"ח(
)תשס"ט(
)תשע"א(
)תשע"ב(
)תשס"ג(
)תשכ"ג(
)תשי"ג(
)תשע"ה(

ביעור פירות שביעית – מדריך מעשי
 .1פירות שחנטו בשנת השמיטה )ולא נמכרו בהיתר המכירה( קדושים בקדושת שביעית.
 .2כאשר כבר לא ניתן למצוא את אותו הפרי על העץ ,יש חובה לבער את הפירות שנמצאים בבית .כך דרשו חז"ל – 'כל
זמן שחיה אוכלת מן השדה האכל לבהמתך מן הביתָ ,כּ ַלה לחיה מן השדה ַכּ ֵלה לבהמתך מן הבית'.
 .3לכל פרי זמן ביעור משלו ,כפי שמופיע בלוחות )בלוח מודעות שליד הכניסה הימנית לעזרת נשים תלוי לוח כזה(.
 .4בדרך כלל איננו אוגרים פירות בבית חוץ מיין ושמן זית ,וכן אגוזי פקאן שנמצאים בקיבוץ לרוב והם נשמרים לזמן
ארוך .מועד הביעור של יין הוא בחג הפסח .מועד הביעור של שמן זית הוא בחג השבועות .מועד הביעור של אגוזי
פקאן הוא בחודש אדר .פירות שלא הופקרו בזמן הביעור אסורים באכילה.
 .5כיצד מבערים? יש להוציא את הפירות )היין או השמן( מהבית ,ולהפקיר אותו בפני שלושה .חז"ל )בתוספתא
שביעית( הציעו את הנוסח הבא' :אחינו בית ישראל כל מי שצריך ליטול יבא ויטול' .ניתן להפקיר בכל נוסח שמבהיר
את כוונת המפקיר )למשל' :מכיוון שהגיע זמן הביעור אני מפקיר את פירות אלו'(.
 .6לאחר ההפקרה רשאים כולם לזכות בפירות ולאוכלן בקדושה .גם המפקיר רשאי לזכות בפירות .מי שמעוניין לשמור
לעצמו את הפירות ,רשאי להפקיר בפני שלושה חברים ,כאשר המפקיר יודע שחבריו לא ייקחו לעצמם את הפירות.
הרב ארי
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שלושים

לג'קי

לא מעט קווים משיקים היו לי עם דוד ז"ל .אחייניתו נשואה לבני ,ולכל אחד מילדיי יש חברות קרובה מאד
לצאצא מסוים ממשפחת ג'קסון.
אני רוצה להזכיר פן אחד שהיה לו ולא במקרה ,אלא שאהב לעסוק ואפילו לדבר עליו ,זה הספורט והפעילות
הגופנית .אומנם העניין הוזכר פה ושם אבל לעניות דעתי ראוי להרחיב מעט ..תכונותיו האצילות והג‘נטלמניות
הבולטת באו לביטוי גם בנושא זה.
לפני שנים היה מנהג לקיים בכל שנה בחנוכה אליפות הקיבוץ בפינג -פונג ,כן כך זה היה קרוי וברור שלא אחת
זכה דוד בחנוכייה שהיתה הפרס למקום הראשון וכמעט עד שנתו האחרונה המשיך לשחק באופן קבוע.
דוד ואנוכי שיחקנו שנים רבות טניס פעם פעמיים בשבוע .תמיד הוקסמתי מהתנהגותו המיוחדת והעדינה וכידוע
יש לא מעט הזדמנויות לכעוס על החלטת שופט מסוימת או על המתחרה ,וכשיש בקשת סליחה למשל כשכדור
פוגע ברשת ונופל ,הרגשת שהסליחה של דוד באה מעומק הלב.
אפילו במשחקים עצמם בלטה הצניעות בתנועה ובמגע לכדור ,רכות וחוסר אגרסיביות .תנועות מאד מהוקצעות.
בצעירותו כנראה למד זאת בניגוד לאוטודידקטיות שלנו....הבין לא מעט ברוב ענפי הספורט ובמיוחד בכדור-הרגל
של הממלכה...קרא לעיתים מדורי ספורט ואף התעניין רבות במפגש בשבילים ,נהג לנסוע איתנו לצפות במשחקי
נבחרת ישראל בכדור-רגל-סל ואף ליווה אותנו לעיתים למשחקי חוץ בכדור-עף .תכונות רבות וטובות אלה שניחן
בהם עברו בגנים גם לילדיו ,שחלקם היו תלמידי ואף שחיינים בקבוצת השחייה שלנו ותמיד ראיתי אצלם את
הענווה והצניעות של אביהם.
יהי זיכרו ברוך!
נ.ב.
השבוע היה גם יום השלושים לידידנו מוטק'ה גרוס ז"ל ואני מרגיש צורך להזכירו ,קשריו של מוטקה עם סעד
היו במגוון מישורים ,החל בהיותו חבר גרעין הטירה ומקורב למספר גדול של חברים בקהילה .היה גם מורה
לחינוך גופני מספר שנים בבית ספרנו וכמובן היה לא מעט שנים מציל בבריכה .מוטק'ה היה איש רב פעלים
במיוחד בשטח הבטחוני ובכלל  ,וכמובן יחסר למשפחתו ולידידיו הרבים.
חבל על דאבדין ולא משתכחין.
מיקי פרוכטר

אזכרה לאנה פריימן
ביום ששי הבא יוקדש שיעורו של הרב ארי לזכרה של אנה ז"ל
העלייה לקברה תצא מהמזכירות בשעה 10.50
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השבוע וקצת ..שחלף-
ביום רביעי ,ליל פורים – מיד לאחר קריאת המגילה ,התקבצו משתתפי המופע לתדרוך אחרון מאחורי הקלעים.
היו ששיננו את תפקידם וליטשו את זיכרונם ,היו שקיפצו והתבדחו במטרה להפיג את המתח והיו שעסקו
בתרגילי טאי צ'י בהדרכתה של מתי רפפורט ,במטרה להיכנס לאיזון מושלם בין היין ליאנג ,להתרכז ולהרפות את
המתח .בין לבין ,הציצו השחקנים מבעד לתפאורה וראו כיצד בתוך זמן קצרצר נתפסים כל מקומות הישיבה
והקהל הרב הולך וגודש את האולם מפה לפה כשהאחרונים מוצאים את מקומם על מדרגות המעברים ובירכתי
האולם .בשעה  21.38ניתן האות והחגיגה החלה .מופע הפורים "זרעים של מסטיק" בהפקתה של ועדת תרבות נתן
תשובה ברורה לשאלה מהי אמנות .לקחת יצירה בת חמישים שנה ,ללוש אותה היטב ולעצבה מחדש ,ממש כמו
פלסטלינה – זו יצירה! לגרום לכך שתתקבל בהנאה על ידי קהל צופים מגוון שחלקם נמצא במרחק של שלושה
דורות זה מזה – זו כבר אמנות! אשרינו שזכינו.
ביום חמישי ,פורים – התקיים היריד המסורתי ,בהפקתם המושלמת של ילדי כיתה ח' ומדריכיהם .בשעה 12.00
בדיוק ,התקיימה ההגרלה בין הרוכשים את כרטיסי ההגרלה שהכנסותיה היו קודש למפעל "חסד אמתי" והיא
עוררה עניין רב והתרגשות בקרב הזוכים" .משלוחי המנות הקהילתיים" כבר קיבלו אצלנו אחיזה של קבע ואליהן
צורפה אגרת ברכה המספרת שגם השנה נבחרו המוצרים למשלוחי המנות מעמותות המאפשרות לאוכלוסיות
בעלות צרכים מיוחדים להתפרנס בכבוד ולהתגאות ביגיע כפיהם .משעות אחה"צ החלו להישמע מביתו של הרב
קולות התיפוף והשירה שהלכו והתחזקו עם רדת הלילה .כל הנסיונות לדלות מידע מהמשתתפים בשמחה העלו
חרס ,רובם שכחו את שאירע...
על מבצע 'מתנות לאביונים' התקבל הדיווח הבא" :בתחילת השבוע שעבר נערכה הזמנה גדולה בכלבו ל  18 -סלי
מזון עמוסים כל טוב .עובדי הכלבו המסורים הכינו עבור הילדים את המוצרים בחדר האוכל )תודה לנגה
שמסייעת בדרך קבע למבצע( ,שם נארזו ביום רביעי ,תענית אסתר ,ע"י המשפחות הצעירות בזריזות וביעילות.
סלי המזון הכילו פירות וירקות )תודה למפעל הגזר החדש על הסיוע( ,יינות ,בשר ,פסטות ,שמן זית ,דגני בוקר
ועוד צ'ופרים רבים ומיוחדים .בבוקר יום הפורים חולקו סלי המזון )יותר משלושה ארגזים עמוסים לכל משפחה(
ע"י מתנדבים מקהילתנו ,שחזרו מלאי סיפוק ושמחה מחוויית המפגש והנתינה .יישר כח לכל העושים במלאכת
הקודש  -החל בתורמים ובאורזים וכלה במחלקים"..
ביום שישי -יצאו כ 80חניכי בני עקיבא לחפש ת'מדריך בקניון רחובות .באווירה פורימית שמחה .מדווחת שיר
הקומונרית" :החניכים יצאו במטרה לחפש את המדריכים המחופשים ברחבי הקניון ולמלא אחר המשימות
הנוספות שניתנו להם ...המדריכים התותחים הראו את הצד היצירתי שבהם ,בשלל תחפושות שטרם נראו
כמותן."...
בליל שבת  -עסקנו בנושא "ביעור פירות שביעית" .הפירות שחנטו בשנת השמיטה וחלה עליהם קדושת שביעית
אסורים בהנאה החל מנקודת הזמן בה הם מסיימים את הבשלתם ,כל פרי וקצב גדילתו  -כל פרי וזמן ביעורו,
בדרך כלל סמוך לפסח .מהרגע שכלה הפרי בשדה ,אסור לנו ליהנות מפירות השביעית גם אם הם עובדו ליין,
גרוגרות או שמן והם חייבים ביעור )או הפקרה ,לפי הרמב"ן( .כך ,השוויון המהווה את הבסיס לרעיון השמיטה,
ממשיך להישמר והאדם אינו יכול לצבור מעבר לצרכיו המידיים.
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בשבת – חגגנו בקריאת התורה עם החתנים :ניר לייכטר – בשבת חתן שלאחר החתונה ,ניצן לנדאו  -בשבת חתן
שלפני החתונה ועם הרב משה קבלן אביה של אפרת בליה ,את הולדת הבן -נכד .מזל טוב והרבה הצלחה לכולם!
בשיעור פרשת השבוע שהעבירה שקמה כספי-יניב ,עסקנו בחשיבותה של התורה שבעל פה שניתנה למשה בסיני
במקביל לתורה שבכתב .ומדוע היא ניתנה בעל פה ונמסרה כך מדור לדור? הסיבות העיקריות הן :שמירה על
סודיות ,ייחודיות ובלעדיות .כך תשתמר המסורת מפה לאוזן ולא תהיה חשופה מצד גורמים זרים-עוינים אם
ינסו לעוות אותה או להשתמש בה כראות עיניהם" .אלה החקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני
ישראל בהר סיני ביד משה" )ויקרא כ"ו ,מ"ו( .ספרא בחוקותיי.." :והתורות-מלמד ששתי תורות נתנו להם
לישראל אחד בכתב ואחד בעל פה ."..ואז הגענו לרבי עקיבא ...רבי עקיבא "ילד החוץ" של בית המדרש ,רואה
מנקודת מבטו את הדברים אחרת ומעז לחשוב מחוץ לקופסה .את כל החידושים הוא מוצא בתורה שבכתב עצמה
ונוטל חירות לפרשם כרצונו ,כל עוד הם מתיישבים עם הכתובים" .אמר רבי עקיבא וכי שתי תורות היו להם
לישראל? והלא תורות הרבה ניתנו להם לישראל! – 'זאת תורת העולה'' ,זאת תורת המנחה' ,זאת תורת האשם'"..
ביום שני – אחה"צ ,התכנסו ילדי המפ"ל )כיתות ה-ו( ,לשמוע הרצאה בנושא" :שימוש נכון באינטרנט" ,מפי
איתי מלר .תפיסתו החינוכית של איתי היא לא להגיד לילדים מה אסור ומה מסוכן אלא איך להשתמש נכון
בתכני האינטרנט .לאחר השיחה המעניינת עם הילדים ,בשעה  20:00נפגש איתי עם נציגות מהורי המפ"ל וסיפר
להם כיצד נכון לגייס את הילדים והנערים להיות מדריכי השימוש הנכון באינטרנט ובסלולר .לילדים ולהורים
היה מעניין ובעיקר חשוב .את ההרצאה זכו הילדים לקבל במימון הקבה"ד ,לאחר שזכו במקום ראשון בהפקת
סרט חינוכי בתחרות שיזם הקבה"ד לקראת כנס החינוך בלביא .דיווחו :צוות החינוך.
ביום שלישי – התקיים טקס "מורי המאה" של החינוך הממלכתי דתי – חמ"ד ,ביד בנימין .בין המורים
המצטיינים נבחרה חברתנו תרצה אורן המלמדת בחטיבת הביניים כאן בבית ספר דע"ת .גאוותנו עלייך ,תרצה!
בערב נערכה אזכרת השלושים לחברנו דוד ג'קסון ז"ל .לאחר העלייה לקבר התכנסו המשפחה והחברים במועדון
והועלו דברים לזכרו .חתנו  -הרב אוהד תירוש ,שזר בשיעור לזכרו ,קטעי נוסטלגיה מרגשים המתעוררים בו בכל
נסיעה לקיבוץ .אחת הנכדות הקרינה סרטון מעניין ,בו הפגישה את הסבא עם התחנות הראשונות בבואו לארץ.
בתום האזכרה נשארו בני המשפחה לצפות בסרטים ההומוריסטיים בהם כיכב דוד ז"ל וגם הפעם הוא שבה
בדרכו החיננית את לב הצופים.
במהלך השבוע זרמו פתרונות התשבץ אותו חיבר נצר שטרן לקראת פורים ומסתבר שרבים מחברי הקהילה נענים
לאתגר .את הפתרונות יש לשים בת.ד .של נצר שטרן  272ההגרלה בין הפותרים נכונה ,תיערך ביום שלישי.
יורם קימלמן
פרשת שמיני  -פרשת פרה
מוציאים שני ספרי תורה ,בראשון קוראים בפרשת השבוע .בשני למפטיר ,קוראים בפר' חוקת
מתחילתה עד' :עד הערב' )יש פוסקים שקריאה זו מדאורייתא(.
ההפטרה מיחזקאל ל"ו "ויהי דבר ה' " .מברכים ר"ח ניסן ביום שבת קודש .אין אומרים אב הרחמים.
המולד :יום ה' שעה  10עם  15דקות ו  16חלקים
הרב טוקצינסקי לוח ארץ  -ישראל.

6
לפרשת פרה
לקראת השבת בה אנו קוראים את השלישית ב"ארבעת הפרשיות" פרשת "פרה" בה מקריבים פרה אדומה
ומפזרים את אפרה בשביל לטהר את בני ישראל מטומאות המת ויש אומרים על מנת לכפר ולטהר מ"חטא העגל",
אכתוב קצת מן הנעשה ברפת שלנו ובארצנו הקדושה.
אז אצלנו יש רק פרות שחור לבן ואין לנו עגל מזהב .ומשחרב בית המקדש כבר לא מקריבים קורבנות .אנו נזהרים
מאוד בכבודן וברווחתן של הבהמות ומשתדלים לתת להן את התנאים הטובים ביותר ויחס אנושי עם כמה
שפחות סבל .
ב"ליגת החלב" של ישראל לאחר שב 2014 -ההיינו במקום השני ,בשנת  2015הגענו למקום הראשון בממוצע
תנובת החלב לפרה לשנה עם  14646ק"ג חמ"מ }שקלול של מחיר שומן חלבון { ו 14132 -ק"ג חלב לפרה .עליה
של  100ק"ג חלב משנה שעברה .אחרינו הגיע קיבוץ עין השלושה אשר היה במקום הראשון אשתקד ,עם
14184חמ"מ ו -מתחת  14000ק"ג חלב .בגלל הקיץ הקשה שעבר על ישראל ,תנובת החלב בארץ ירדה בממוצע כ-
 350ליטר לפרה לשנה .כתוצאה מהקיץ הקשה נוצר מחסור בחלב טרי אשר נתן מידי פעם את "אותותיו" במחסור
מוצרים על המדפים בסופר .הקיץ החם והלח המשיך להשפיע כמעט עד חודש פברואר והפרות לא התאוששו ממנו
גם בחודשי החורף הקרים דבר שהביא לאי יבוש חלב לאבקה ,מה שבדרך כלל מתחילים ליבש בתחילת נובמבר.
"מחיר המטרה" אותו אנו מקבלים על כל ליטר חלב שאנו משווקים למחלבות עמד בתחילת  2015על ₪ 2.15
לליטר ,ירד בתחילת השנה הנוכחית ל ₪ 1.85 -בעיקר בשל ירידות חדות במחירי הגרעינים בעולם .אז ירידה
בתשלום לרפתן אנו רואים ,אך הצרכן אינו נהנה מכך .מישהו גוזר קופון שמן באמצע.
לאחר מאבקים עיקשים של "התאחדות מגדלי בקר" חתם שר החקלאות על תוספת המכסה .עלפי המלצת תא
התכנון "במועצת החלב" היו צריכים להתווסף למכסה הארצית  50מיליון ליטר כדי לעמוד בביקוש הצפוי של
החלב בשנת  ,2016אולם השר החליט כי הוא רוצה לחלק ליצרנים חדשים יותר מחצי הכמות שאושרה לתוספת.
ברור שאותם ישובים חדשים שיקבלו את המכסה לא ייצרו זאת בשנים הקרובות .ההתאחדות ומועצת החלב לא
הסכימו למהלך של שר החקלאות מתוך אחריות ודאגה למחסור הצפוי של החלב בשנה הקרובה ואחר מאבקים
ואיומים לשר לקיים את דו"ח לוקר ככתבו ,נעתר השר לחתום על תוספת המכסה .תוספת המכסה אותה אנו
אמורים לקבל בכמות של  94,000תעמיד את מכסת החלב ברפת סעד על מעל  4.1מיליון ליטר אולם לפי התוכנית
אנו נתקרב השנה לייצור של  4.5מיליון ליטר חלב .אם נסתכל אחורה בשנת  2003ייצרנו  3מיליון ליטר עם 277
פרות ואילו השתא אנו מייצרים כמעט מיליון וחצי ליטר יותר עם  335פרות.
נושא נוסף שמטריד מאוד את הרפתות זה איכות הסביבה .לפני כעשור נעשתה "רפורמה" ברפתות כדי להביאן
לתקן אחיד של שמירה על איכות הסביבה .אך כמו בכל דבר תוקנו תקנות חדשות של איכות המים היוצאת
ממכון החליבה לבריכות החמצון .המים המגיעים ממכון החליבה ידועים כמים מזוהמים הדורשים טיפול על מנת
להכשירם להשקיית השדות .התקנות החדשות "מאלצות" את הרפתות להשקיע בטיפול מקדים במים כדי
להזרים את שפכי מכון החליבה לברכות הביוב .גם הטיפול בבורות הזבל אשר בקצה הסככות דורש טיפול
אינטנסיבי כדי לייבש את הזבל ולמנוע בקיץ מהזבובים להתרבות.
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במסגרת ההתייעלות האנרגטית החלפנו את כל תאורת הסככות ומכון החליבה לפנסי לד ,אשר צריכת החשמל
שלהם נמוכה בהרבה מהמנורות שהיו אז .גם קיבלנו תאורה טובה יותר וגם חסכנו בחשמל .גם את כל
המאווררים במרבצים בסככות החלפנו למאווררי "הליקופטר" אשר מאוורים ומייבשים את מקום רביצת הפרות
בצורה הרבה יותר יעילה וטובה וגם משתמשים בשליש חשמל.
"אף פעם לא אמר איש בישראל צר לי המקום"
את זה אמרו האנשים ,אולם הפרות אשר מייצרות תנובת חלב גבוהות דורשות מרחב מחיה ומקום .בעקבות
הגידול במכסות החלב ויש להניח שהן תגדלנה גם בשנים הקרובות אנו נמצאים בתכנון של הגדלת סככות ובניית
מכון חליבה חדש אשר יוקם מעל חורבות מה שהיה סככת מלונים .המכון הישן כבר מתקשה להכיל את כמות
הפרות החולבות והחליבה מתארכת.
אודי שהם
--------------------------------------דו"ח פרוייקט
השבוע המשכנו להכין את השטח לקראת סלילת האספלט  :נוצקו משטחי בטון בכניסה לבריכה ולתחנת המים
החמים הסמוכה .דופנו בבטון הכניסות והיציאות של מעבירי המים וכן  -תעלת הניקוז מול הבריכה .המדרכות
מולאו בחול ,הורדו עמודי התאורה הישנים ,נוקה הכביש המחבר בין ציר המילוט ותחנת הדלק ,נצבעו מסתורי
האשפה השונים .הורד עמוד החשמל בפינת המסגריה )שנשא כבל עילי( ,כדי לאפשר את הרחבת הכביש בצד זה.
וכל זה ,לקראת האספלט שנכון לרגע זה ,אמור להגיע בשבוע הבא.
אספלט :הסלילה מתוכננת לימים שלישי ורביעי .בשלב הראשון ייסלל הכביש מתחנת הדלק ועד בריכת השחיה,
וכן הכביש בין מש' הלפרין לחניית הגנים .בשלב השני ייסלל הכביש מבריכת השחיה ועד שער הכניסה .מבצע זה
יהיה כרוך בחוסר נוחות לציבור ובסגירה זמנית של הכבישים ,אבל כולנו כבר מתורגלים ...
ציר מילוט :גם בכביש זה מתבצעות הכנות אחרונות לקראת סלילת האספלט ואנו מקווים כי בסוף השבוע הקרוב
תתחיל גם שם סלילת הכביש.
הציבור מתבקש לשתף פעולה ולהישמע להוראות השונות שיפורסמו בהמשך.
אנו רוצים להודות באופן מיוחד לאיציק ולכל צוות הנוי .מלבד הליווי המסור והנאמן לכל אורך עבודות הפיתוח,
שהיה גם לא מעט מתסכל עבורם )וזאת  -בלשון המעטה( ,הם זיכו אותנו השבוע בשלושה עצי זית ,שנשתלו בכיכר
מול תחנת הדלק .נאחל להם המשך עשייה ירוקה ,ברוכה ומרחיבת דעת ,ושלא יתייאשו מטיפוח הגן.
אליסף ואתי
לשרה רוזמן  -מזל טוב
לרגל נישואי הנכד אילון – בנם של תמי ואלדד רוזמן עב"ל יפעת
שתזכי להרבה שמחה ונחת!
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"מורת המאה" – שלנו!
ביום שלישי האחרון זכינו להשתתף בטקס חלוקת תעודות הוקרה מטעם החמ"ד למאה מורים מצטיינים.
בין המורים הזוכים הייתה גם חברתנו היקרה תרצה אורן.
הנה חלק מנימוקי הבחירה בתרצה:
תרצה עוסקת בתפקידי חינוך והוראה זה שבע עשרה שנה במקצועיות ובמסירות ,ומשמשת דוגמא אישית
בהליכותיה ובאורחותיה.
בעבודתה החינוכית מפתחת תכניות ייחודיות ומובילה מיזמים חינוכיים תורניים -ערכיים -חברתיים בבית הספר.
כך פיתחה למשל את תכנית "שורשים ושואה" ששיאה בהכנת טקס עשרה בטבת ביום הקדיש הכללי.
על זאת ועל חדשנות ויצירתיות ,על שאיפה להתקדמות ופריצות דרך ,על הירתמות לצרכי בית החינוך והובלת
תכניות מתוך הכלה ,על היותה דוגמא למנהיגות חינוכית ועל ראיית כל תלמיד על שלל יכולותיו והובלתו
להתקדמות ,מצאנו את תרצה ראויה לתואר "מורת המאה".
כמי שעובדים יום יום במחיצתה של תרצה ,ומשתאים לנוכח המסירות ,היצירתיות והרצינות ,לא נותר לנו אלא
לחתום על כל הנאמר ,ואולי קצת להוסיף...
שמחנו להמליץ לוועדה על בחירתה ,מתוך תחושה עמוקה שאין ראויה ממנה.
אנו רואים בתרצה שליחה ומייצגת של כל מורי החטיבה העושים לילות כימים ,בעבודתם החינוכית.
זכייתך -זכייתם.
נאחל לתרצה ולבני משפחתה -לאביה היקר דודה ,לבני -הבעל התומך והמפרגן ,לילדים המקסימים ולכל
המשפחה המורחבת -שתמשיכו להתברך בתרצה ,שנמשיך להתברך בה כולנו ,ויהי רצון שתתברך גם היא בנו.
בהערכה רבה,
בשם צוות החטיבה -

דרורית וייס

הודעות מוועדת רכב

•

לפסח  -עד ליום רביעי ה' בניסן ה .13/04
הזמנת רכבים לפסח וליום העצמאות:
ליום העצמאות  -עד ליום ראשון כ"ג בניסן ה .01/05

לאחר תאריכים אלו ישובצו הרכבים הפנויים בלבד .רכבי  7מקומות ישובצו על פי קדימות ההזמנה.
--------------------------------------------------------•

התחלנו את סבב נקיון הרכבים לפסח :אין להכניס חמץ לרכבים ,ובוודאי שלא לאכול בתוכם.
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מערכת היחסים בין עדת הספרדים לעדת האשכנזים )בישוב הישן(
לאחרונה נשאלתי על מערכת היחסים בין העדות .זאת בעקבות הערה באחת מרשימותיי בסדרה ולכן החלטתי
להקדיש לכך רשימתי זאת.
חיי העדה הספרדית בירושלים במשך מאות בשנים התרכזו מסביב לארבעת בתי הכנסת העתיקים שבעיר
העתיקה .בי"כ 'רבן יוחנן בן זכאי'' ,אליהו הנביא'' ,האמצעי' ,ו'איסטמבולי') .בי"כ ריב"ז ,שימש לרוב כשם כולל
לכל הארבעה (.אליהו אלישר ,במאמרו' :בתי הכנסת ע"ש רבן יוחנן בן זכאי' ,מספר בפרוטרוט על חיי הקהילה,
ועל ספר התקנות הקדום ,שלפיו נהגו אנשי העדה .הוא מתאר את גדולי החכמים והרבנים אנשי העדה ביניהם
החיד"א) ,ר' להלן,פרק ב'( והרב חזקיה מדיני ,בעל "שדי חמד" שהיה מקובל גם על אשכנזים וספרדים כאחד,
הרב מדיני ,שימש כרב גם בקהילות אשכנזיות .במיוחד מקדיש אלישר ,פרק חשוב 'לגדול מכולם' הרב יהודה חי
אלקלעי ,שעלה לארץ בשחר ילדותו והיה ,כך אלישר" :,מחולל רעיון הקמת המדינה היהודית בא"י ,שקדם
להרצל ביותר משישים שנה" ...בסיום מאמרו )בספר 'פרקים בתולדות הישוב יהודי בירושלים'( הוא כותב" :שני
ענקים קמו ליהדות בירושלים בדורות האחרונים ,והם הראש"ל יעקב שאול אלישר ,המכונה יש"א ברכה ,והרב
שמואל סלנט .יש"א ברכה  ...ניסה בכל כוחו לשכנע את הרבנים האשכנזים לאחד את הרבנות ,ואת בתי הדין...
לעדה אחת .על אף רצונו הברור של הרב סלנט לתת ידו לכך ,לא עלה הדבר בידו"...
אפיונים -שתי העדות נבדלו בלשונם ובלבושם .העדה הספרדית כללה בתוכה גם עדה תימנית ,עדת המערבים,
)מצפון אפריקה( ועדת הבוכרים .והשפות היו :לדינו) ,ארצות הבלקן( ערבית ואף עברית .האשכנזים דיברו בעיקר
אידיש .על הלבוש המזרחי נותן תיאור מלא ר' יהושע ילין ,בספרו "זכרונות לבן ירושלים" .וכאן נסתפק בציון
שלרוב ,הבגד האופייני היה ה'קונבז' או ה'קפטן' שהוא מעין חלוק ארוך .ראשוני העולים האשכנזים ,גם הם
בתחילה לבשו לבוש זה ,כי רק כך הוכרו כיהודים ע"י התושבים הערבים ,והן ע"י השלטון התורכי .במשך הזמן
חלה התקרבות בין העדות והיו אף נישואים ביניהם) .ר' להלן( .בתוך העדה הספרדית היו טענות קיפוח בעיקר
מצד אנשי העדה המערבים ,בשל חלוקת הכספים .עם עלייתו של הרדב"ש ,רבי דוד בן שמעון ,ממרוקו )רבאט(,
בשנת  ,1856בלוויית תלמידים רבים ,חל שינוי ,זאת ,בזכות אישיותו המרשימה ובסמכותו התורנית .הוא ארגן
את עדתו ,והגיע להסכם עם הנהגת העדה הספרדית על חלוקת הכספים .טענתם היתה ,שאנשי עדתם בחו"ל
)צפון אפריקה( ,הם בין התורמים הנכבדים ליישוב .ביוזמתו של הרדב"ש ,הוקמה השכונה השנייה מחוץ לחומות
בשם 'מחנה ישראל') .ר' 'השכונות החדשות'(.
ההגמוניה.
טרם עליית החסידים  ,1777ועליית תלמידי הגר"א בתחילת המאה ה ,19מהווה העדה הספרדית רוב ביישוב
היהודי .אחרי גירוש ספרד עברו יהודים לארצות אירופה ,פורטוגל ,ואיטליה ועוד ...רבים היגרו לטורקיה
וארצות הבלקן ,ומשם הגיעו רבים לארץ .בשל היותם רוב ,ההגמוניה היתה בידם ,והביאה לשליטתם בכספי
התרומות ובכספי העזבונות) ,של יהודים מכל העדות ,שנפטרו ללא יורשים( .כמו כן ,הקבורה בהר הזיתים נעשתה
רק באישור העדה הספרדית .השחיטה היתה גם היא רק ע"י שוחטים ספרדים .מכל אלו נגבו מיסים יקרים
מהעדה האשכנזית .ההסבר היה ,שהנהגת העדה נושאת בעול הוצאות הציבור בכללו...
בראש העדה היה 'הראשון – לציון' ,שהיה הרב הראשי לירושלים .בהמשך זכה הרב לתואר 'חכם באשי' שמשמעו,
הכרה מטעם השלטון ,ובכך הפך לסמכות עליונה בכל ענייני הדת .בנוסף ,החכם באשי קיבל משמר כבוד לביתו,
ולפניו צעדו שני 'קוואסים' )נציגי הממלכה עם מוטות בידם.(...
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העדה האשכנזית ,היתה מפוצלת ,לפרושים וחסידים ,ובתוך כך ,גם נפרדו לכוללים שונים לפי ארצות מוצאם.
הפרושים ,היו רוב העדה בירושלים .כאן המקום לציין שרוב העולים מארצות אירופה ,נהו אחרי מורשת רבניהם,
שהטיפו לעלות לארץ ,אם זה הבעש"ט ,או הגר"א ,וגם החת"ם סופר ,ר' משה סופר) ,יליד גרמניה( ששימש רב
בפרשבורג) ,סלובקיה( .עליית תלמידיהם שינתה את פני העדה האשכנזית ,ומתחילת המאה  .19התרבו אנשי
העדה .בהמשך לאחר כמה שיירות של תלמידי הגר"א ,לקראת אמצע המאה השתנה היחס ,והעדה האשכנזית
היוותה את רוב היישוב .ראשי העדה השכילו לייסד את 'ועד כל הכוללים' .אז החל מאבק בין שתי העדות,
מכיוון שרוב האשכנזים היו נתינים זרים ,הם קיבלו את עזרת הקונסולים של ארץ מוצאם וגם בעזרת השגרירים
בקושטא ,הם הוכרו ,לבסוף ,כיהודים כשרים ...מאז חל שינוי ,האשכנזים רכשו שטח במעלה הר הזיתים לקבורת
אנשיהם .וכן קיבלו הרשאה לשחיטה נפרדת.
הזכרנו את תלמידי החתם סופר ,וחשוב לציין את פעולתם הברוכה של תלמידיו .י .צבי זהבי ,במאמרו "עליית
תלמידי החתם סופר" ,כותב" :גולת הכותרת של פעולת תלמידי החתם סופר בארץ-ישראל היא ייסודה של פתח
–תקוה .יהושע שטמפר ,מאיר גוטמן ,אליעזר ראב ובנו יהודה ,מיכאל ליב כץ ,והרב עקיבא יוסף שלזינגר ,מייסדי
פתח-תקוה ,היו כולם תלמידיו הרוחניים של החתם סופר ,ושאפו להגשים את האידיאלים שלו ביחס לישובה של
ארץ-ישראל) .פרקים בת' הישוב היהודי בירושלים( .בהמשך ממשיך המחבר לתאר את הקשר שיצרו בירושלים
עם כמה מתלמידי הגר"א וביניהם ר' יואל משה סלומון ובכוחות משותפים הקימו בשנת  1878את אם המושבות,
המושבה החקלאית הראשונה בארץ ,פתח-תקוה.
היו כמה אישים אשכנזים שהתקרבו לחוגי הספרדים ,אם בשל שאיפתם למיזוג העדות ,או כי מצאו עניין באורח
חייהם .למשל ,ר' יהוסף שוורץ בעל הספר החשוב 'תבואות הארץ' )הוזכר ברשימה קודמת( שהיה יליד גרמניה.
הקפיד על לבוש מזרחי ,נהג להתפלל בבית כנסת ספרדי ואימץ את נוסח ספרד בתפילה .על כך ועל קשר
הנישואים בין העדות נמשיך בפרק הבא.
בנימין סלנט

הודעה ממחסן התחפושות
מחסן התחפושות יפתח להחזרת התחפושות במועדים הבאים:
 .1מוצש"ק הקרוב ,פר' שמיני ,כ"ג אדר ב' ,2.4 ,בשעה .20:15-21:00
 .2יום רביעי כ"ז אדר ב' ,6/4 ,בשעה .16:15-17:00
שימו לב:
•

יש להחזיר את התחפושות נקיות ,שלמות ומסודרות.

•

יש להחזיר את כל הפריטים שהושאלו במועדים שלעיל.

•

תחפושות שלא יושבו במועדים שצוינו יחויבו בקנס .כמו כן נאלץ להטיל קנס על תחפושות
קרועות או הרוסות.

•

אנא הימנעו מאי נעימויות והשיבו את הפריטים תקינים ובזמן.
שחר סמיט וועדת תרבות
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מכתב המחמם את הלב...
מכתב תודה מברוריה ודני מכמן ,שהוזמנו על ידי הקיבוץ לחגוג אתנו בפורים.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"...שאדם צריך להחזיק טובה
למקום שיש לו הנאה ממנו".

בראשית רבה פרשת וישלח פרשה עט

לועדת ה "יתומים הבלתי מקושרים" שלום וברכה,
התרגשות מיוחדת עברה עלי כשישבתי בפורים עם נכדי באולם הספורט לצפות במופע המרהיב "זרעים של
מסטיק" .נהנינו מכל רגע :דני ,אני ושלושת הנכדים שהבאנו עמנו .נהנינו ממופע מרשים רב-גילי שחשף כשרונות
מרובים בתחומים מגוונים :משחק ,שירה ,תפאורה ,תלבושות ,מוזיקה ועוד .כמה שמחתי לזהות בין השחקנים
הבוגרים אנשים שאני מכירה ...היפה מכל היא היכולת להעלות על הבמה ילדים ,מבוגרים ואף למעלה מזה...
כשאף אחד מהם אינו שחקן בחיי היומיום שלו )חוץ מכרמונה (...ולהפיק מופע כה מקצועי ויפה.
שוב נוכחתי כמה עוצמה יש בקהילת סעד.
נהנינו גם ממאור הפנים של חברים רבים ששמחו שבאנו וסייעו לנו להרגיש שבאנו הביתה.
אך היה בערב זה ,עוד משהו עבורי .כבר כשהתקרבתי לאולם הספורט הצלחתי לחוש קמצוץ מההתרגשות
העצומה שהיתה אוחזת בי כילדה לקראת נשף הפורים של סעד ,אותו אני זוכרת עוד מתקופת חדר האוכל בצריף
)מי עוד זוכר על מה אני מדברת?( .הלב ממש היה עולה על גדותיו כשניתן האות ונכנסנו לחדר האוכל ברונדו
המפורסם .איך אפשר לשכוח את 'המלך ואני'' ,שחרזדה' ועוד ערבים קסומים שחווינו בילדותנו ...פרטים
מדוייקים יותר ,אצל כרמלה.
כבר שנים רבות אני לא גרה בסעד ,אך מרגישה מחוברת ,גם לאחר פטירת ההורים .ואפילו מגיעה מדי פעם ,אך
לעולם לא הייתי מעיזה להתקרב לשערי הקיבוץ בפורים ...זה היה נראה לי משהו עליו ויתרתי לתמיד ברגע בו
בחרתי לעזוב את הקיבוץ .זה משהו יחיד ומיוחד ששייך רק למי שגר בסעד ,ולא למי שכבר אינו שם...
לכן הופתעתי לקבל את הזמנתכם החביבה ...לאחר רגע של מחשבה ,החלטתי להיענות בחיוב ולהביא את נכדי,
כדי שאולי יחוו גם הם מעט מחוויות ילדותי.
תודה רבה על היוזמה הברוכה ועל החוויה המיוחדת בה זכיתי!
ברוריה מכמן )גולדשמידט(
-------------------------------ערב פסח ב 'יד שניה'
הבגדים שאתם מביאים מיועדים לאנשים נצרכים .לא נעים לתת להם בגדים כשהם מלוכלכים ומקומטים.
את הבגדים יש למסור רק לאחר שכובסו וקופלו.
אנא עדכנו גם את בני משפחתכם המביאים בגדים למחסן 'יד שניה'.
יהודית מוסנזון

12
ברוכים הבאים!
בסוף השבוע הגיעו אלינו אושר )בתם של איילת ואורן ברנע( ושחר דומיניץ.
משפחת דומיניץ מגיעה לסעד במעמד "ארבע השנים שלאחר חתונת בן/בת משק".
שחר ואושר יגורו בקרווילה שהייתה לשעבר של משפחת פרנקל )ושימשה כאכסניה למשפצים את ביתם בשנה
האחרונה :לאה כץ ומשפחת גל(.
אושר היא סטודנטית לתואר שני בתרפיה באמנות ושחר הוא קצין בקבע ,קב"ן )קצין בריאות נפש( בחטיבה  7של
השריון.
אנחנו מאחלים להם קליטה מהירה ,והרבה רגעי אושר בביתם החדש!
ו .קליטה

תספורות לקראת הפסח
לו"ז לפני פסח לשירותי ספר  /ספרית:
יורי – יום שלישי  12.04בין  12:30עד 18:00
יום חמישי  14.04בין  9:00עד 18:00
ג'קלין – יום רביעי  06.14בין  13:00עד 16:00
יום רביעי  13.04בין  13:00עד 16:00
יום רביעי  20.04בין  13:00עד 16:00
הרשימות תלויות בלוח מודעת על יד המספרה כרגיל .נא להירשם
בהקדם להבטיח את מקומך .הם לא יכולים להוסיף תורים.
יעקב פרידמן

למרים שלמון
מזל טוב ליום הולדתך ה90
מאחלים לך בריאות טובה והרבה אושר
קהילת סעד
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מי יודע?
השבוע ,בתאריך :י"ט באדר ב' ,חל יום הזיכרון לחייל איש צבא הקבע ורס"ר המשמעת רב נגד ציון כהן ז"ל -
שלוש שנים לפטירתו .יהי זכרו ברוך.
לפני כשלושים שנה ציון למד אתנו בחברת הנוער .למרות שחלפו שלוש שנים מאז פטירתו ,אנחנו עדיין לא יודעים
מי הייתה המשפחה המאמצת בסעד של ציון ז"ל?
אודה למי שיש לו את התשובה לשאלה.
בברכה ,ישראל זיסק ,נייד.050-7230064 :
-------------------------------------------------------------------------לציבור החברים הוותיקים
כמידי שנה לפני פסח יבואו אלינו בחורי ישיבה לעזור בניקיון לפסח.
הם יגיעו בימים ראשון שני ושלישי )ב׳,ג׳,ד׳ בניסן .(10,11,12/4
ישנה טבלה בכניסה לחד"א .מי שמעוניין נא לרשום בהקדם את שמו ומספר טלפון )רצוי נייד(.
חג אביב שמח!
ו .ותיקים
לרז שהם ולברק ברנע – הרבה הצלחה לרגל גיוסכם
שתזכו לשירות משמעותי ומהנה
-------------------------------------------------------לסלע ברנע שהשתחרר משירות בחטיבת הנח"ל -
נחיתה רכה באזרחות והצלחה בהמשך הדרך
קהילת סעד

הזמנה לקידוש
הציבור כולו מוזמן לקידושא רבה
השבת ,אחרי מניין שני )בסביבות (10:45
לכבוד בר המצווה של דניאל דרורי
ולכבוד נישואיהם של ניצן וענבר לנדאו
על הדשא שבין בתינו
איילת ודוד דרורי

רחלי ויחזקאל לנדאו

