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גליון מס' 2944

פרשת מצורע – שבת הגדול
בכל שנה ,בשבת שלפני פסח ,אנו מציינים את הנס הגדול של 'מכת בכורות'.
הבכורים האמינו לאיום ובקשו לשחרר את היהודים אך לא נענו .בעשרה בניסן התחולל
במצרים נס גדול :ביום זה נצטווה עם-ישראל לקחת כבש ולשמרו בבית עד שחיטתו בערב
פסח .לשכניהם המצרים סיפרו בני-ישראל ,שהם עומדים להקריב את השה לה' ,כדי
שהקב"ה יהרוג את בכורי מצרים .שמעו זאת בכורי מצרים ותבעו מאבותיהם לשחרר את
ישראל ,וכאשר סירבו  -לחמו נגדם והרגו הרבה מהם.
על כך נאמר" :למכה מצרים בבכוריהם" .נס זה אנו מציינים בכל שנה בשבת שלפני פסח,
המכונה 'שבת הגדול' ,על-שם הנס הגדול שאירע בה; שכן בשנה ההיא חל עשרה בניסן
ביום השבת.
)מתוך אתר חב"ד(

----------------------------------------------------------------------שעור פרשת שבוע – תמי דרור
שבת פרשת מצורע
הדלקת נרות

ימי החול
18:50

זמן תפילין /טלית

19:00

שחרית א'

06:00

שחרית ב' )בביה"כ(

06:45

שחרית א'

06:45

שחרית ג' )בצריף(

08:00

שחרית ב'

08:30

סוף זמן ק"ש

14:00

מנחה

שיעור הלכה אקטואלית

מנחה

13:30

17:40

05:13←05:20

09:23←09:27

שיעור-הרב ארי

18:00

מנחה א' )בחד"א(

13:15

מנחה )בני-עקיבא(

14:15

מנחה וערבית

19:00

לימוד "מדור לדור"

19:10

שקיעה

19:14←19:10

צאת השבת

19:45

ערבית

20:10

אחות תורנית :הילרי יום טוב
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רופא הלבבות
במבט ראשון נדמה שפרשת מצורע מתמקדת בסוגי הנגעים ,שלבי התפתחותם ותסמיניהם ,אך נדמה שדווקא
דרך הריפוי ובמיוחד דמותו של "הרופא" היא העומדת במרכזה של הפרשה .לא פחות מ 45פעמים מוזכר הכהן
בפרשת מצורע!!
אפשר לתת פרשנויות שונות למרכזיותו של הכהן בתהליך התיקון והריפוי .יש אולי מי שיראה בזה עוד הוכחה
לנכונותו של מהלך חידוש ברכת הכהנים בשחרית שהתרחש בקהילתנו לאחרונה ,אך אני מבקש לראות כאן דוקא
רמז לאליהו הנביא ,רופא הלבבות ,אותו אנו פוגשים השבת ,שבת הגדול ,בהפטרהִ " :הנֵּה אָנֹ ִכי שׁ ֵֹל ַח ָל ֶכםֵ ,את
בוֹתם "...מן המפורסמות
נּוֹרא .וְ ֵה ִשׁיב ֵלב-אָבוֹת ַעלָ -בּנִ ים ,וְ ֵלב ָבּנִ ים ַעלֲ -א ָ
ָביאִ --ל ְפנֵי ,בּוֹא יוֹם ה'ַ ,הגָּדוֹל ,וְ ַה ָ
ֵא ִליָּה ַהנּ ִ
היא זיקתו של אליהו הנביא לכהונה – אם מבחינה משפחתית ,כשיטתו של רשב"י )שאליהו הינו כהן( ואם
מבחינה פנימית רוחנית ,כממשיך דרכו של פנחס הכהן ,כמובא במדרשים ובספרי הקבלה והחסידות " -פנחס הוא
אליהו ."...בדומה לאליהו ,גם תפקידו של הכהן בפרשתנו הינו להרחיק את הקרובים ולקרב את הרחוקים
ולהשיב את הסדר החברתי על כנו )דורשי רשומות ודאי גם ישימו לב ש"אליה" עולה בגימטרייה  46כמעט כמו
מספר הפעמים ש"הכהן" מוזכר בפרשה ☺(.
בדרך כלל נהוג להסביר את שמה של שבת הגדול ,בהסברים סמנטיים ,המתייחסים לאיזשהו "גדול" הקשור
לשבת ,אך ישנם פרשנים ,בעיקר בשנים האחרונות ,התולים את שמה של השבת באיזשהו מאורע -גדול וחשוב-
שארע בה .אני מבקש לפתח קו מחשבה זה ולטעון שמדובר בהתרחשות היסטורית ,אך גם חוזרת ומתרחשת בכל
שנה שנה ,ממש בימים אלו.
ארוע זו הינו התהליך ה"גדול" של השבת לב האבות על בניהם ולב הבנים על אבותם ,שמבשרו הינו אליה הנביא.
החל במצרים ,שם זכר לנו אבינו חסד נעורינו ושמע נאקתנו ,שם החל המסע הגדול ,לכתנו אחריו במדבר
וכניסתנו ,ממש בערב פסח ,לארץ לא קצורה ,1לנחלת אבותינו .ממשיך בימי נביאים ומלכים ,המנסים לחדש את
הברית ,להשיב את הבנים לדרכי אבותם ולעורר רחמי האם על בניה .ומאז בכל שנה ושנה ,בעצם הימים הללו,
בהם מתנוצץ אורו של אליהו ,הכואב את הריחוק והניכור ,אנו נדרשים להתכונן ללילה ,ליום הגדול" .כי ישאלך
בנך מחר" ,או בעוד שבוע ,האם נמצא את המילים? האם נבין את השפה? או ששוב יהיה נורא? אפילו כולנו
חכמים וכולנו נבונים אסור לנו לשכוח שזוהי מטרת ליל הסדר וחג הפסח – והארת פניך ,ופתחת ליבך ,והגדת
לבנך.
גדולתה של שבת זו היא בכך שהיא מעוררת ונותנת קריאת כיוון ,מזכירה לנו מה באמת חשוב בלילה הזה ,ובכל
הלילות ,עוזרת להבחין בין עיקר וטפל ונותנת לנו כמה ימים להתכונן .בין הסמרטוטים והרהיטים יש לנו
הזדמנות לעשות קצת חשבון נפש ,לחשוב על הורינו ועל ילדינו ,להקשיב לילד שבתוכנו ולתת מקום גם למבוגר
אליו הפכנו .ויש גם זמן לכמה תפילות ולתקווה ,שנצליח באמת לפתוח דלת לאליהו ושאולי אפילו נעשה לו חשק
לעצור אצלנו לנוח כמה דקות ,שיראה שיש שכר לפעולתו ,שישאב כוח להמשך שליחותו.

אליאב לזר

 1לא ,זו אינה טעות .בניגוד למדבר ,המכונה "ארץ לא זרועה" ,עם ישראל נכנס לארץ בי' ניסן ומצאה מלאה דגן ,המוכן לקציר ,וכך
ממחרת הפסח ,כשפסק המן ,הביאו את קרבן העומר והכינו מצות מתבואת הארץ) .כמפורש ביהושע ה(
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נעמה טל בתה של מרים בן צבי ז"ל – לזכר אמה
ימים ספורים עברו מאז שהלכת וכבר אנחנו מתגעגעים אליך...
הלכת מאתנו בימים שקטים ,ימי אביב רגועים בהירים ,הגבול שקט ,אין צבע אדום ,שלווה רוגעת ונקברת בין
שדות מוריקים במקום המדהים בו בנית את חייך.
הלכת מאתנו והפרידה קשה .נשארנו יתומים ממך כל שבט בניך ובנותיך שהשארת אחריך-זוכרים אוהבים
נושאים בתוכנו אותך.
אמנו היקרה! בשבילנו את אור שמחה וחיים ,בשבילנו את חיים של דור של תקומה שהקים וחרף את נפשו
והקריב את נוחיותו למען הדור הבא ללא שמץ של גאווה ויוהרה ,מתוך תחושה של שליחות.
בפסח הזה תקופת גאולה ופריחה לאומית נכניס אותך להגדה שלנו יחד עם מרים הנביאה שלקחה את התוף
ויצאה בתופים ומחולות ,נכניס אותך להגדה שלנו עם שרה רבקה ורחל האימהות .אנחנו הבנים החכמים התמים
שיודעים או שאינם יודעים לשאול נשב בטוח סביב השולחן ונדע ונספר לנכדינו על מי שהיית אמא ,על יציאת
מצרים הפרטית שלך ומשפחתך ,על התקומה כאן בארץ ,ונמשיך ונלך בדרך שהתווית לנו אמנו היקרה.
אנחנו רוצים להודות מעל דפי העלון לצוות בית שיקמה – חנוש ,יונה ואריאלה המסורות כל כך ,שעשו כל מה
שיכלו לעזור לך ,לטושי הנהדר ולגרייסי היקרה שעזרה לך בימיך האחרונים בכישרון ובטוב לבב ,ולכל קהילת
סעד הנפלאה על כל אגפיה שתמכה ועזרה גם בימי השבעה.
ילדייך ונכדייך.

דרשת שבת הגדול תשע"ו
בשבת אחה"צ בשעה  18:00נתכנס בבית הכנסת כדי להתכונן יחד לליל הסדר ולחג הפסח.
נושא השיעור:
אכילת מצה תשע"ו – מה נשתנה?
ננסה לבחון בעין עכשווית את מצוות אכילת המצה
מוזמנים בשמחה מבני ובנות כיתה ז' ועד גרעין ז' )(+
שבת שלום ופסח כשר ושמח!
ועדת דת

שיעור בנושא "אתיקה רפואית"
השבת ]שבת הגדול – פ' זאת תהיה[ בשעה  13.30יתקיים בבית משפחת שנון שיעור בנושא "אתיקה רפואית"
מאת :ד"ר צבי פורגס.
השיעור מוקדש לזכרם של אבי אברהם שנון ובתנו שרה ז"ל .מנחה כרגיל בשעה 14.00
אליהוא וחנוש
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השבוע שחלף -
ביום ששי – הוצגו בכניסה לחדר האוכל מקבץ תמונות נוסטלגיות בשחור לבן )כמובן ,(..המספרות על ילדות יפה,
תמימה ומאושרת שהיתה כאן לפני למעלה מיובל שנים  -לקראת מפגש המחזור שעמד להיערך באותה השבת!
לאלו שלא הצליחו לזהות ...אלו שמות הילדים :אפרת אפשטיין ,תמי גולן ,יעל גוטמן ,נעמה בן צבי ,רבקית
זיוון ,מושיקו אבן חיים ,בועז זהבי ,אסף רבלין ,רפי ניר ,אורית מוסנזון ,גלית ימיני.
להלן הרשמים מהשבת המיוחדת:
רכטי" :שבת מתנה"! קבוצה מדהימה של בני ובנות סעד הנושקים ליום ההולדת ששים ,הגיעה השבת לקיבוץ
למפגש נוסטלגי עם צוות המטפלות והמורה .זכינו לפני שנים רבות ...להיות שותפים בגידולם ובחינוכם החל
מפעוטות בבית התינוקות ועד לסוף ילדותם .היתה זו שבת רצופה באהבה ,התרגשות וזכרונות ומבחינתם גם
"שבת אחים" .תודה שזכרתם ,תודה שבאתם תודה שהרחבתם את הלב – ברוכים תהיו!
כרמלה" :חוויה מרנינת לב" נזדמנה לנו בשבת האחרונה לרגל מלאות שישים לקבוצת ילדים  -התינוקות של שנת
 – 1956מלחמת "סיני" .כולם הזדמנו למפגש מאורגן למופת ביזמתן וניצוחן של רבקית שריד )זיוון( ויעל פרלמן
)גוטמן( בהשתתפות הוריהם והצוות החינוכי שליווה אותם מיום הולדתם והלאה ...את אסף רבלין ז"ל ייצגו רותי
אשתו ושרה אמו יבדל"א .הוחלפו חוויות והועלו זכרונות .הנאתי הרבה מהמפגש לוותה בעצב על כך שלא זכינו
שאף לא אחד מהילדים שטיפחנו ,בחר להקים את ביתו כאן בקיבוץ ולהגשים את הנאמר בשיר" :כאן נולדתי כאן
נולדו לי ילדיי כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי."...
מרים צרפתי :כשהזמינו אותי להשתתף ימים אחדים לפני המפגש ,הרגשתי פליאה מסוימת :הם עוד זוכרים
אותי? ..ילדי המחזור הזה היו עבורי המפגש הראשון עם החינוך המשותף בסעד .ימים אחדים אחרי שהגעתי
לכאן כחברתו של פתי )יוסף צרפתי( ,התבקשתי להיות גננת מחליפה לילדי המחזור הזה שעברו לבית כולל ורוד
חדש .לא היה לי שום נסיון מקצועי או חינוכי ,אבל המפגש המרתק עם הילדים הצעירים שלמרות שהתחנכו יחד
מיום לידתם ,היו שונים מאד זה מזה .הרגשתי שלכל ילד צריך להתייחס בהתאם לאישיותו המיוחדת ועד היום
אני זוכרת את ה"רגישויות" האופייניות שהיו לכל אחד מהם .במסיבת הסיום של אותה השנה ,הצגנו את ההצגה
על "אליעזר ורבקה" ,לא תארתי לעצמי ש"הילדים" בני השישים זוכרים היטב את אותה ההצגה וכל אחד מהם
שיחזר את תפקידו מנקודת מבטו ...כשלמדו בכיתה א' זכיתי שוב ללמד אותם כמורה מחליפה למחנכת שלהם,
ציפקה לנדאו ז"ל ,שנהרגה בטיול באמצע שנת הלימודים .נדמה לי שההתנסויות הראשוניות לעיל ,כגננת וכמורה
עם קבוצת הילדים הזאת ,סללו את דרכי בהמשך ,להיות גננת מקצועית ואחר כך מורה במכללה להכשרת גננות.
אני זוכרת היטב את כל אחד מהילדים האלה בני השישים כשהיו בני שש .אני אפילו זוכרת את המקומות שלהם
בחדרי השינה ...תודה מקרב לב על הזכות שהיתה לי לעבוד אתכם ותודה על ארגון המפגש המרגש .כל טוב לכם
ולהתראות.
ביום ראשון  -התכנסו ותיקים ילדים ומשפחות צעירות בבית שקמה למסיבת ר"ח ניסן .מרים תמיר פתחה
במנהגים מהעדות השונות לגבי פסח ובהמשך שיתפו אותנו חברות בזיכרונות פסח מימים עברו .לאחר מכן הופיעו
ילדי הקפוארה במופע מרשים המדגים אומנות לחימה דמוית ריקוד דרום אמריקאי .לסיום התכנסו סביב
שולחנות מבוגרים עם ילדי בני עקיבא להפעלה של שעשועונים חידות ותשבצים .היה מהנה מאוד! יישר כח
למרים תמיר ועדינה גרינפלד על התכנון והביצוע .מדווחת :שגית דניאלי.
יורם קימלמן
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דברים שנשאה צ'פי רויך במפגש בני סעד ילידי 1956
שבת שלום לכל הנמצאים!
התלבטתי איך לפתוח ואיך לכנות אתכם עברו שנים מאז שקראתי לכם ילדים יקרים ,כיום הקידומת השתנתה
לגמרי ,ברובכם כבר סבים וסבתות .
צעירה הייתי כשקיבלתי תחת חסותי קבוצת ילדים בני שש ,היום אתם בני  60ואני בהתאם .המעמד מרגש אותי
מאד .הרבה זמן עבר ,מאז שהקמתי אתכם בבקר ,קילחתי ,האכלתי ,הלכתי אתכם לרופא .מדדנו בגדים ,החלפת
בגדי קיץ ובגדי חורף ,קראנו ספרים ,טיילנו יחד בארץ ישראל ועוד ועוד.
טלטלות קשות עברו עלינו יחד .בכתה א' נהרגה בטיול המורה שלכם ציפקה לנדאו ז"ל מורה שכה אהבתם.
בכתות הצעירות שתי ילדות איבדו אבות .אבא של יעל גוטמן בעלה של לאה יעקב גוטמן ז"ל ,נהרג בתאונה.
ואבא של אורית ,טיבי ז"ל נפטר ממחלה ,אבא של משה אבן חיים ,שטקר ז"ל נפל .האירועים הללו השפיעו על
אופי הקבוצה שלכם .בימים ההם לא היו יועצים ,ולא נהגו לשאול פסיכולוגים .יחד התמודדנו והמשכנו ,לי לא
היה קל.
הזמנים כיום השתנו ,דעות ואמונות ואידאולוגיות שונות בנושא קיבוץ עברו מהעולם ,גם הקיבוצים הלא
מופרטים ,הם אחרים .נשאר רק המבט לאחור והזיכרון שגם אותו אנו צובעים במבט של היום.
הייתי מלאת אמונה ואידאולוגיה ,האמנתי אז בחזון הקיבוצי ובלינה המשותפת .ביליתי אתכם הרבה יותר
שעות מאשר עם ילדיי )במבט של הימים האלה הפסדתי( ,ואני מניחה שגם ילדיי .אז האמנתם שכך כיף לחיות.
אני זוכרת ויכוח עם אחת הבנות בחדר בפינים) ,זוכרת אפילו את שמה ( בנושא הלינה ,בחירוף נפש טענה שכך
הכי כיף לחיות .אולי אז באמת הרגשתם כך ,בוודאי היו גם חוויות מיוחדות שרק במסגרת כזו ניתן לחוות .עברנו
יחד המון בתים .בית כולל וורוד בכתה א' ,בית כולל כחול ואח"כ צריפים פינים .ולבסוף לבית נעורים החדש .עד
היום איני מבינה למה העבירו אותנו ממקום למקום .אהבתי את עבודתי אהבתי אתכם ואפילו חלמתי עליכם
בלילות .טיילנו הרבה ביחד .ברור שגם בעיניי השעה היומית הייתה שעת הספר והסיפור ,ופינת הילד.
שנים חלפו מאז ועל כולנו חלפו שנים יפות ,וגם פחות) .איבדתי אנשים יקרים והכאב קשה(.
בסעד הייתי בין מקימות ספריית הילדים שבעיניי היא ספרייה לתפארת ויש בה אוסף ספרי ילדים נהדר.
ומגיחות קטנות לספרייה אני פוגשת מספר לא קטן של ילדים אוהבי ספר וקוראים ספרים .זכתה הספרייה ויש
לי אפילו מחליפה מלי שתינו למדנו והשתלמנו בספרנות .זכיתי ויש המשך למפעל ,שאז האמנתי שהוא מפעל חיי.
טיפלתי בעוד שתי קבוצות ילדים ,בכל קבוצה שש שנים .אתכם שמונה שנים .אני צריכה לעשות לי סימנים בכדי
להיזכר מתי היה ילד זה או אחר תחת חסותי .האמנתי ,וכיום אני בטוחה שצדקתי ,שאני רוצה שבמטען שלכם
תישאו לא רק את הקימה ,ושטיפת החדר וחובות של שגרה ,ומכיוון שאהבתי ספרים וספורים זה המטען הנוסף
שיכולתי להעניק לכם ,ואת זה השתדלתי ליישם גם בקבוצות האחרות .אתם חלק ממני.
מאחלת לכולנו חיים רגועים ושקטים .נעים לי לראותכם גדולים ויפים.
ליונת ולאהרל'ה לוי ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכד
בנם של חני ותומר כראזי
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חברים ,לא הכול מובן מאליו!
אני מסתובב "ברחובות" ובשדרות של 'המחנה' כמו שנהגו לקרוא לו ראשונים ,וליבי מתרונן לו ושר .קיבוס ז"ל
היה קורא לזה' :הגן' .ואכן אנו חיים בטבורו של גן פורח ,שאין יפה ממנו.
רק שמרוב שאנו רגילים ,אנחנו פשוט לא רואים ,לא שמים לב .נדמה כאילו ירדו הגן הזה ,העצים ,הפרחים,
המדשאות והמדרכות מן השמים – ולא היא.
אז זהו ,כל היפה והטוב שיש לנו ,ב"מקדש-מעט" שלנו בקהילת סעד ,בא לנו בהרבה יזע ודמעות.
ערב-פסח ,הוא זמן טוב להודות לכול העושים במלאכה ,המקדישים לנו ממרצם ומזמנם .להודות ליושב במרומים
שזכינו לחיות בקהילה טובה ,יפה – ותומכת .להרים את העיניים ,להביט בבריאה שבראנו ולשיר בקול גדול:
מה טובו אוהליך יעקב.
עמוס ברט
מוועדת רכב
רכבי הסידור נקיים לפסח – אין להכניס חמץ!

לקראת הפסח

טיפול לתפילין

לקראת חג הפסח אבקש מכל החברים -

בערב פסח :המעוניינים בטיפול חיצוני לתפילין
]צביעה ,רצועות ,תפירה[

לנקות את התאים שלהם בבית הכנסת.
יניב עקיבא בשם ו .דת

ישימו אותם אחרי התפילה והסיום
בבית המדרש הגדול ויצרפו פתק עם שמם.
בברכת התורה ,חג שמח
אליהוא שנון

לקראת הפסח:
מתכון "שוקולד סעד" ,הסודי...
נחשף כאן לראשונה!!
 1חבילה מרגרינה ללא מלח

הודעה חשובה:

 40גרם אבקת קקאו

גם השנה ,כפי שהיה בשנים שעברו –

 1ורבע כוס סוכר לבן
חצי כוס מים

שריפת החמץ תעשה באזור הגד"ש באופן מרוכז.

 1כפית נס קפה
אנו מבקשים שלא לשרוף חמץ במקומות אחרים
מטעמי בטיחות וניקיון
אחראי על שריפת החמץ המרוכזת – אלי סימון.
חג כשר ושמח לכל בית סעד

 1כפית תמצית רום
להמיס את הסוכר במים .לשפוך לקערת המיקסר ולהוסיף
את כל השאר החומרים ,לערבב לעיסה אחידה.
חג שמח!

 -אילנה גינזברג
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סיכום מופע הפורים "זרעים של מסטיק"
ב'פורים של סעד' אנו מעלים על נס את עניין "לך כנוס" ואת האחדות שנלמדת מהמגילה .במרכז החגיגות שלנו
מועצם ה'יחד הקהילתי'.
זהו גם העיסוק העיקרי מבחינת להב הבמאי ,רועי גולן ושאר צוות ההצגה ,שמשתדלים לשלב כמה שיותר אנשים
מכמה שיותר גוונים וגילאים בקהילתנו .במהלך החזרות ובעיקר בשיאן -בערב ההצגה עצמה ניתן היה לראות
חיבורים יפים ומעניינים שנרקמו במהלך העבודה בחודשים שקדמו להצגה.
עצות ומחמאות שהועברו בין השחקנים ,טרמפ בקלנועית לחזרה ושיחות חולין בין אנשים שלא בטוח שהיו
מכירים כך לולא הסיטואציה .מאחורי הקלעים בערב ההצגה ניתן היה לראות שחקנים מהצוות המבוגר
שמרגיעים שחקנים מהצוות הצעיר ,שחקנים מהצוות הצעיר שמזכירים לצוות המבוגר את הטקסט או את מה
שעליהם לעשות ואפילו טאי צ'י להרגעה בניצוחה של מתי רפפורט שלאט לאט הצטרפו אליה עוד ועוד שחקנים
ובעיקר הילדים...
כל אלו ועוד היו מראות מרגשים ומעלים חיוך שמראים את החיבורים המיוחדים שנוצרו.
הנה כמה מהרשמים של השחקנים עצמם ושל הצוות:
מתי רפפורט :מאוד נהניתי! להתחבר שוב לעת זקנה לעשייה המבורכת עם הילדים ועם שכבות של אנשים שאין
לי איתם מגע אישי ביומיום .והכל בנועם הליכות ובשקט ,עם דגש גדול על הכיף .באמת הנאה צרופה למשך כל
החזרות ,לא משנה השעה ומצב הרוח! אני מרגישה שזכיתי בחוויה מהנה ,חינוכית וחברתית.
מרים תמיר :קודם כל אומר שהחזרות מאוד הזכירו לי את הכנסים של השכונות לקראת פורים בשנים עברו..
הצחוקים ,האווירה וכו' .בשבילי השילוב עם הילדים היה חוויה .הילדות )השחקניות( כשפוגשות אותי בשבילים
עכשיו זה עם חיבוקים ונשיקות! עוד מעט יבקשו סלפי ...אמנם זה עוד לא קרה אך אני מקוה שעוד יקרה ...הן
ממש חברות שלי! עוד אוסיף ,שהנכד שלי בן השנתיים ישב וראה את כל ההצגה בערנות מפליאה! שמעתי שיש
שאומרים שהמבוגרים גנבו את ההצגה לילדים ...עדיין לא החלטתי אם זו ביקורת או מחמאה!
נהניתי מהכל ובעיקר מהמוזיקה ומההקלטות ,גיליתי יכולות שירה ובזכות רועי נפתר לי תסביך השירה שסחבתי
מימי הגן ...לסיכום -נהניתי מאוד!
רז לנדאו :היה ממש כיף ומעניין לעבוד חבורת צעירים עם חבורת מבוגרים .היה כיף ללמוד שירים חדשים שלא
הכרתי .החזרות היו מהנות ,היתה אוירה טובה .לסיכום -היה מיוחד וכיף!
שחר סמיט ,אמא של השחקן ישי :קודם כל יחס הצוות היה מכבד ומפנק .ישי שמח להגיע לחזרות .הוא סיפר
שיש אוירה טובה בין השחקנים .הקבוצה הרב-גילאית היא המוקד בעיני ,זה מקסים ולא מובן מאליו שעל במה
אחת עומדים ילדים קטנים לצד ותיקי קיבוצנו.
קובי אברהם :לי זו היתה הזדמנות להרחיב את מעגל ההכרות שלי עם חברים מהקיבוץ ,וכן להפך -שחברים
מהקיבוץ יכירו אותי .היו אנשים שפנו אלי ואמרו לי "אתה יודע ,את כולם זיהיתי על הבמה בהצגה ורק אותך
פספסתי"  .מאוד נהנתי גם מהאוירה ,מהרצינות ומהמקצועיות של כולם.
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להב תימור )הבימאי(" :אני חולם שיש ארץ רק לילדים ,שם כל היום משחקים ובלילות רוקדים ."...בשבילי סעד
בפורים היא החלום.
תודה גדולה לך  -להב.

אנו רוצים לנצל את ההזדמנות ולציין כבר מעכשיו שנשמח לשחקנים נוספים )בעיקר מבוגרים( המעוניינים
להשתתף בהצגות ,בשירים או בריקודים! מוזמנים לפנות אלינו ונרשום אתכם ברשימה כך שבשנה הבאה נוכל
לפנות אליכם!
בקרוב נפרסם הרשמה למעוניינים לקנות דיסק שמע/סרט של ההצגה .פסח שמח לכולם!
ועדת תרבות

--------------------אין בית מדרש ללא חידוש ]חגיגה ג[.

בשעה טובה הכנסנו לבית המדרש מחשב עם תכנת 'מרים' לספריות.
מלבד תכנה זו ,שתקל על המשתמשים במציאת ספרים ,במחשב הוספנו מאגר יהדות ושמו "אריאל"
והוא כולל מנוע חיפוש למקורות רבים :תנ"ך מנוקד עם פירושים רבים ,תלמוד בבלי ורש"י ,משנה
מנוקדת עם פירושים ,מדרשים רבים ,סידורי תפילה ]אשכנז ,ספרד ,ע"מ[ ,זוהר.
אפשר להעתיק ממנו חומר למסמך  Wordעל מנת להמשיך לערוך מאמרים ,וכן להיעזר בתכנות אחרות
במחשב.
עוד ינובון בשיבה
אנחנו חייבים להודות לרחל כהן ,אשר הקלידה את שמות הספרים ,ואף תרמה לבית המדרש כמאתיים
חילך לאורייתא!
ספרים מעזבונו של ידידיה ז"ל .בספרים אלה יש מדבקה צבעונית המעידה על מקורםֵ .
החברים מוזמנים להכיר את המחשב ותכנותיו .בערב פסח אחרי הסיום תיערך אי"ה הדגמה.
אליהוא שנון
לאילנה וליהונתן טבת
מזל טוב להולדת הנכדה
בת לליאור וליוני גבע
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ניקיון שמתחיל מבפנים – ניקוי הגוף מרעלים
ריחות האביב וניחוחות הפסח כבר כאן ועמהם מגיעים גם הניקיונות...
כולנו מנקים את הבית ,ומוצאים במועד הזה הזדמנות מצוינת לרענן ארונות ומדפים ,לעשות סדר ,להיפטר
מעודפים ולמרק פינות שבשגרה איננו מגיעים אליהן.
זו גם הזדמנות לקיים בגופנו את הניקיון והתחזוקה השוטפת .תהליך ניקוי הגוף ,נקרא "דה-טוקסיפיקציה",
והוא מבוצע באופן טבעי ,מדי יום ,על ידי מערכות ההפרשה והפינוי .גופנו יודע לפנות רעלנים וחומרים מזיקים
או מיותרים ולנקות את עצמו מבפנים.
עם זאת ,אורח החיים המודרני חושף אותנו לכמות גדולה מאוד של רעלנים )מזון מהיר ומתועש ,זיהום אוויר,
ריסוס והדברה ,קרינה ועוד( ,ומערכות הפינוי וההפרשה מתקשות לעמוד בעומס .פעמים רבות התפקוד שלהן
לוקה בחסר מלכתחילה.
תסמינים רבים ובעיות נפוצות הם למעשה תוצאה של עומס רעלים בגוף :עודף משקל ,אלרגיות ,תשישות ,מתח
ועצבנות ,צרבות ,בעיות עיכול ,פטריות ,רגישות יתר למחלות ,כאבי ראש ומגרנות ,בעיות עור ועוד – הם רק חלק
מתופעות המתפתחות על רקע רמת רעילות גבוהה בגוף.
כאשר אנו לא מקפידים על ניקוי פנימי של גופנו ,רעלים מצטברים בו וחומרת הסימפטומים מחריפה.
מה עושים?
מפנים ומנקים .את הגוף ננקה בעזרת תזונה מתאימה ,שתיית מיצים ומים ,שימוש בצמחי מרפא וטכניקות של
הפגת מתחים ושחרור.
 9ראשית עלינו להימנע מהכנסת רעלים חדשים לגוף דרך המזון .לכן נתבסס על תפריט נקי ממזונות
מעובדים ,סוכר ,קמח לבן ,שמנים מוקשים ושאר מוצרים תעשייתיים .וכמובן שנימנע ממוצרים מן החי
)כולל מוצרי החלב(.
 9שנית ,נזין את עצמנו במזונות שייטיבו עם תהליך הניקוי .מומלץ לצרוך מזון שביכולתו לסייע למערכות
הפינוי וההפרשה בביצוע תפקידם :שלל ירקות טריים )גם כמיץ( ,פירות טריים ומגוונים ,עלים ירוקים,
נבטים ,דגנים ללא גלוטן ,בכמויות מדודות ,מעט אגוזים ,ושתיית מים וחליטות לרוב..
מה מרגישים?
הניקוי מעלה רמות אנרגיה ,תורם לתחושת חיוניות ושלווה ,ולתפקוד כללי טוב יותר .לרוב תהיה ירידה במשקל,
מערכת העיכול פועלת טוב יותר וכלל תפקודי הגוף משתפרים ומתאזנים .ייתכן ובתחילת הניקוי נחווה "משבר
החלמה" ,שבו נחוש מעט חולשה או החמרה של בעיות קיימות .זה הוא שלב בדרך ,ומעיד על התרחשות הניקוי
ופעולתו.
ישנם סוגים רבים של תכניות ניקוי ,ולשם בחירת תכנית ,התאמתה למטופל ושימוש בצמחי מרפא ,דרושה
הכוונה מאיש מקצוע והכנה נכונה של הגוף.
עונת האביב ,שפסח מסמל את תחילתה ,מהווה תקופה נפלאה לחידוש ,ריענון ויציאה לחרות גם משעבוד למזון
המודרני.
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מזמינה נשים המעוניינות בחוויית ניקוי לריפוי והתחדשות הגוף – לסדנת הניקוי שלי ,שתתקיים לאחר יום
העצמאות.
פרטים והרשמה אצלי .בברכת בריאות ושמחה,
שחר סמיט
טיפול בתזונה טבעית וצמחי מרפא
----------------------------------

דו"ח פרוייקט
הרגע הגדול הגיע  :בסוף שבוע שעבר ובתחילת שבוע זה נסללו כביש הכניסה לסעד וכן הכביש מכיוון כיכר בארי
)ציר המילוט( .סימון הכבישים ובניית הבמפרים היו אמורים להיות השבוע אך נדחו מפאת תנאי מזג האוויר.
עד להשלמתם ,הציבור מתבקש לנהוג במשנה זהירות ולאט.
אנו מזכירים לכולם כי יש לציית לתמרורים השונים וכי על פי חוק ,מהירות הנסיעה המותרת בכל רחבי הקיבוץ
היא  30קמ"ש!!!
לצד הכביש שנסלל בכניסה לקבוץ נסלל גם שטח המיועד לחניית אופניים וקלנועיות בלבד.
בשעה טובה ומוצלחת הגיעו גם גופי התאורה לפרוייקט הקיץ ,וכך ראינו את עמודי התאורה שעמדו שמוטי
ראשים ,זוקפים ראשם בגאווה ,אמנם עדיין בחשיכה ,אך בתקווה שיחד עם היציאה מעבדות לחירות ,נראה גם
את האור בקצה המנהרה.
בשבועות הקרובים ימשיך הקבלן לבצע ולסגור את כל הקצוות האחרונים לסיום הפרוייקטים .במקביל ,מתוכננת
בניית ביתן שמירה לשער החדש וסלילתו של כביש המחבר בין מגורי התאילנדים לגזר.
עם כל הטוב הזה ששופע עלינו ,היה קשה ועצוב לראות את חוסר שיתוף הפעולה מצד חלק קטן מהציבור .בזמן
סלילת האספלט ויציקות בטון ,כבישים או שבילים שסומנו כסגורים בעזרת קונוסים וסרטי אדום לבן ,נפתחו
ללא אישור ואנשים עברו במקומות שסומנו כסגורים .חלק מהנזקים ישארו עמנו עוד שנים רבות וחבל!!!

אליסף ואתי

ליוכבד ולאיציק ברזלי ולכל המשפחה המורחבת
מזל-טוב ושפע ברכות
לנישואי הנכד יגאל ברזלי בנם של גבי ואסתרק'ה עם בח"ל הדס
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מבצע "שיפוץ קיבוץ"
גם השנה ...מנקים את הקיבוץ!
רגע לפני הפסח ,יוצאים החוצה ומנקים ביחד:
ביום ראשון ט' בניסן  - 17.4בשעה17:00 :
נתאסף על הדשא ליד הכלבו ונצא לאיסוף לכלוך וניקיון ,באזורים הציבוריים :חדר אוכל  ,בית הכנסת ,מתפרות,
מגרשי משחקים ,דרכים מרכזיות ,הגיל הרך ,בתי ילדים ,אזורי הפחים ,שכונת שקד והכניסה לקיבוץ .
סיום משוער  - 18:15 -בחלוקת צ'ופר למשתתפים ,בבקשה לנעול נעליים )נחשים וכאלה(...
כולנו שותפים לניקיון  -מחכים לכם.
ו .תרבות
עונת הנחשים
האביב כבר בפתח ואיתו גם הנחשים .אני מבקש להזכיר כי נחש הוא ערך טבע מוגן ולכן אסור להרוג אותו.
אם נתקלתם בנחש אנא פנו אלי באופן מיידי) .לדווח לי שעה אחרי זה כבר לא עוזר הנחש לא ממתין לי(
יואל עברון

כריות אוויר ברכב
כרית האוויר היא אמצעי בטיחות חשוב בכלי ברכב.
נהג המבטל את פעולת כרית האוויר ולא משיב את המצב לקדמותו בתום הנסיעה –
מסכן גם את חייהם של הנוסעים המשתמשים ברכב אחריו.
ועדת רכב
הרשמה לחוגים  60בשלייקס
בימים הקרובים ישלחו בתיבות דואר דפי הרשמה לחוגים ל.+60
החוגים יחלו לאחר פסח על מנת לנסות ליצור רצף פעילות.
השקענו מחשבה ומאמצים באופי החוגים ובעלי המקצוע שיעבירו אותם.
אנא מכם הירשמו והחזירו טופס ההרשמה לת"ד  303של ועדת ותיקים בזמן.
תודה מראש על שיתוף הפעולה,
 60בשלייקס
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הודעות מתרבות לקראת פסח...
"מבצע שיפוץ קיבוץ" :יתקיים ביום ראשון הקרוב ט' בניסן  17.4בשעה  .17:00ככל שנה ניפגש לניקוי משותף
של קיבוצנו היפה ...זאת הזדמנות נהדרת המתאימה לכל הגילאים לצאת מהבית לשעה קלה ולתרום לסביבה.
ניפגש על הדשא שליד הכלבו.
אירועי חוהמ"פ
מופע" :שרים מדרשיר" של אנסמבל "שיר אדמה" -
מסע מוסיקאלי המפגיש בין שירי ארץ ישראל לפרשת השבוע.
יום שלישי ג' חוהמ"פ  26.4בשעה  20:45בחד"א ימין.
סדנת אצטרובלים
ניפגש לבוקר של כיף לכל המשפחה יום רביעי ד' חוהמ"פ - 27.4בשעה  10:00בדשא ליד חדר הפינג פונג.
יום הזיכרון לשואה והגבורה
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה נארח את ישראל שריר ונשמע את סיפורו "הילד שלא יכול ללכת  -רץ".
יום רביעי כ"ו בניסן  4.5בשעה . 20:45
למחרת בשעה  18:00נקיים טקס זיכרון בבית הקברות.
משהו נוסף...

מפקד יום העצמאות

השנה נייחד את מפקד יום העצמאות למחווה לחברות הנוער בסעד .חברים רבים קשורים לחברות הנוער לאורך
השנים ,כחניכים ,מורים ,מנהלים ואנשי צוות.
אנו מזמינים אתכם לשתף את הציבור בסיפורים וזכרונות מתקופה זו של חייכם בעלונים הקרובים.
----------------------------------------------------------------------יריד צדקה בחברת הנוער
"מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו"...
חברים יקרים! השנה החלטנו בחברת הנוער ,לקיים יריד צדקה לקראת חג הפסח.
חלק מכם היו שותפים לאיסוף של דברים לקראת מכירת "יד שנייה" ועל כך תודה!
היריד יתקיים על הדשא שלנו בשעה  ,18:30מיד לאחר מבצע "שיפוץ קיבוץ")ולא כמו שפורסם ב.(17:00
ביריד יהיו דוכני אוכל במחיר שווה לכל כיס ,דוכני יצירה ,מתנפחים ,מכירת יד שנייה ,פינת שתייה חמה
למבוגרים ועוד...
זוהי הזדמנות מצוינת לערב נחמד ובמקביל ,לעזור למשפחות מעוטות יכולת לערוך בכבוד את ליל הסדר.
חשוב לציין כי כל ההכנסות ילכו לתרומה  -היריד מתאים לכל הגילאים☺
מחכות לכם  -בנות חברת הנוער

