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פסח
"..רגע הישיבה מסביב לשולחן מחסיר מלבי פעימה ,רבי אליעזר סוקר את מיטות ההסבה
ושואל היכן הכיסאות.
הלילה הזה כולנו מסובים ,משיב לו רבי עקיבא.
תגובתו הנינוחה של רבי אליעזר מסדירה את נשימתי ...פעולות ההכנה המוקפדות שלנו
נושאות פרי ,הצלחנו לקבץ יחד חמישה חכמים דורשי שלום שמבקשים להתקין סדר
משותף ולא להתנגח בענייני מחלוקת .הנה הם משתרעים על המיטות בשלווה מפוייסת,
מברכים על היין ,נוגסים את המצות ,טועמים מן המרור ,וחוזרים ללא מחאה או ויכוח על
משפט הפתיחה שמנסח רבי עקיבא" :הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא במצרים".
וכעת נספר ביציאת מצרים ,הוא מכריז...
)מתוך 'הפרדס של עקיבא' – יוכי ברנדס(

אליהו הנביא
מילים :לאה נאור
לחן :נורית הירש

בליל הסדר יקרה לי הנס
אפתח את הדלת והוא יכנס
אמלא את הכוס ,את כוס זהבו
ולא ארדם לפני שיבוא
אליהו הנביא
איך יבוא ומה יביא
אליהו הנביא

אחות תורנית :פסח  -דורית רידר

שביעי של פסח ושבת – הילרי יום טוב
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קצת סדר בדברים
)מעובד מתוך טקסט של יהודה גזבר(

ֵר ֶאה ְל ָך ָח ֵמץ הופך ,למעשה ,את החמץ לטאבו.
כל הסיפור של החמץ בפסח הוא עניין מוזר מאוד :הציווי וְ לֹא י ָ
סוג של טומאה זמנית ,חריגה מן הסדר .המתים הם שורש כל הטומאה כיון שהם אינם שייכים לסדר של העולם
החי .אלא שאיסור החמץ בפסח ,חריג .הוא זמני .רק שבעה ימים אסור לאכול חמץ .אחר כך אנחנו חוזרים
לשגרה המוכרת לנו ,ואוכלים חמץ לתיאבון ,אלא שהוא מאבד את הכינוי 'חמץ' .לא מעט פעמים אנחנו מוצאים
אנשים אומרים 'אבק זה לא חמץ' .או ,במילים אחרות ,חמץ אינו לכלוך .אלא שאם לכלוך הוא חריגה מן הסדר,
משהו שעובר ממרחב בו הוא נמצא בדרך כלל אל מרחב אחר ,שאינו אמור להכיל אותו) ,נעליים ,לדוגמה ,הן
לגיטימיות לחלוטין בחוץ ,ומלכלכות על שולחן האוכל (.אפשר להבין שחמץ ,הוא דווקא כן לכלוך.
לליל הסדר קוראים ,כמה מפתיע ,ליל הסדר .למה הלילה הזה צריך להיות כל כך מסודר? למה שלא נתחיל
לאכול ,נמשיך אל המגיד ,נשיר הלל על גרונות מלאי יין ונסיים באפיקומן? אני חושב שכתשובה ,צריך להתרכז
ַד ָתּ ְל ִבנְ ָך .לשבת מול הילד ולומר לו" :אתה יודע ,חמוד? הלילה ,לפני המון
בנקודה העיקרית של הלילה הזה :וְ ִהגּ ְ
זמן ,יצאנו ממצרים" .ונקודת הסיפור הזאת היא הציר שסביבו סובב כל הסדר :הסימן של 'מגיד' .להעביר את
המסורת הלאה .ומהי אותה מסורת? יצירתו של עם ישראל .המסורת שמציגה אותנו כמחוברים לאבותינו ואבות
בותינוּ וְ ָלנוּ.
וְהיא ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַל ֲא ֵ
אבותינו וכן הלאה ,עד אלה שיצאו ממצריםִ .
אלא שאי אפשר באמת להתמקד בסדר .אם הכל מסודר ,זה חומק מהעיניים שלך ,כיון שזה כבר מאורגן
בתבניות .אנחנו שמים לב לחריגה .החריגה תפנה את תשומת ליבו לעובדה שבדרך כלל יש סדר ,ועכשיו אנחנו
חורגים ממנוֹ  .זה גם מה שהחמץ בא לעשות :להפנות את תשומת ליבנו לעובדה שבדרך כלל ,מה שאנחנו אוכלים
הוא חמץ .במילים אחרות ,החמץ אינו חריגה מן הסדר .להפך ,הוא הסדר בעצמו .חג הפסח הוא החריגה :אותה
חריגה שמעידה על העובדה שבדרך כלל יש סדר בעולם .העובדה שאנחנו אוכלים מצות )לחם של עניים( כשאנחנו
מסיבים כדרך בני חורין רק מעצימה ומדגישה את החריגה .זה לילה שמכונה 'לילה של סדר' ,והילדים שואלים
ַמה נִּ ְשּׁ ַתּנָה ַה ַלּיְ ָלה ַהזֶּה ִמ ָכּל ַה ֵלּילות ,למה אין כאן שום סדר? ובאמת ,התשובה של האבות לא מתייחסת לפרטים
הפרקטיים של השאלה שלו ,למה אנחנו אוכלים מרור ולא שאר ירקות ,אלא מספרת את סיפור יציאת מצרים,
וממילא מקשרת את המרור הנקודתי שאנחנו אוכלים אל אותו מרור שאכלו כל אבותינו ,לאורך כל הדורות,
בצורה כזו או אחרת.
אפשר לשאול ,בעקבות כל זה ,למה דווקא לחם .והתשובה היא ,כי הלחם מציג את עיקרו של התהליך :אנחנו
אַר ָעא
אַב ָה ָתנָא ְבּ ְ
אוכלים את הלחם הזה ,שהוא ,מחד ,לחם עוניָ ,הא ַל ְח ָמא ַענְ יָא ,מאידך הוא הלחם ִדי ֲא ָכלוּ ְ
ְד ִמ ְצ ָריִ ם ,כלומר לחם הגאולה .אנחנו מקשרים את המאכל היומיומי ,אל אותם מאכלים שאכלו אבותינו אז ,בין
אם זה בדרך השלילה )לא אוכלים חמץ( ובין אם זה בחיוב )אוכלים מצה( .אולי זה אומר ,במובנים מסוימים,
שהגאולה כרוכה בשעבוד כמו מרור ומצה הכרוכים זה בזה .ואם לדייק יותר את המילים :שאם אין שעבוד ,אין
גאולה .חג שמח.
ברקאי אפרתי
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השבוע שחלף-
על ההכנות הרוחניות שעברנו ב"שבת הגדול" ,לקראת ליל הסדר:
בליל שבת – עסק הרב ארי בשיעורו ב'מבוא' לקראת דרשת שבת הגדול שעמדה להתקיים למחרת ובו הדגיש את
מהות מצוות הסדר – "והגדת לבנך" .את מירב המאמצים וההכנות לליל הסדר ,עלינו לכוון לסיפור יציאת מצרים
והנחלתו לדורות הבאים ,ואילו יתר ההכנות :נקיונות ,קנידלך ,פלפולי תורה ומנגינות נוסטלגיות ל"חד גדיא",
הן רק האקסטרות...
בדרשת שבת הגדול -נכנסנו לעובי הקורה ולדקויות המצה" :מצה זו שאנו אוכלים ,על שום מה?"...
ובכן ,למרות אינספור החזרות על סיפור יציאת מצרים והעיסוק הממוקד בענייני המצה ,העלה הרב כמה
סתירות רעיוניות ו'חורים בעלילה' הדוחקים בנו לברר את העניין מחדש ,להעמיק לשורש המצווה ולהתקדם
למחשבה מחוץ לקופסא  -וכך עשינו.
הסתירה :כיצד ייתכן שבציווי המוקדם על קרבן הפסח בפרק י"ב פסוק ח' ,מצווים בני ישראל מלכתחילה לאכול
את הקרבן "..מצות על מרורים "..בעוד מאוחר יותר בפסוק ל"ט מופיעה המצה כברירת מחדל שארעה בדיעבד
"..כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה?"..
הקושי :המצה מוזכרת בתורה כמזונם של העניים "..שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני) "..ט"ז ,ג'( .כיצד
הפך 'לחם העוני' היבש וחסר הטעם ,לסמל החירות והגאולה? מדוע עלינו לאכול אותו כבני מלכים ובהסבה,
ולהתייחס אליו כאילו היה מעדן גורמה??
סתירה נוספת על הציטוט בהגדה" :הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים" ,ובתרגום חופשי :זהו
לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים .והרי אפיית הבצק שהשתבש ולא טפח ,לא היתה על אדמת מצרים כלל
"כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ,"..אלא רק לאחר שיצאו ממנה ונסעו "מרעמסס ֻסכֹּתה"!
ובכן חברים ,תפנית חדה בעלילה! אי שם במאה ה 14-בסביליה שבספרד ,העלה רבי דוד אבודרהם סברה שנצנצה
במוחו בעקבות עדות שהתגלגלה לאזניו ,מאדם שהיה שבוי בהודו .השבוי סיפר על כך ששוביו האכילוהו מצות
קשות שעיכולן איטי ובכך נחסך מהם הצורך להזינו לעיתים תכופות .סיפור השבוי מהודו הביא אותו להארה:
המצות הן מזונם של עבדים ובמהלך כל שנות השעבוד במצרים אכלו בני ישראל את מזון העבדים  -מצות!
עתה ברור מדוע אנו אומרים בהגדה שאת לחם העוני אכלנו במצרים .ברור גם הציווי מלכתחילה על אכילת מצות
ומרורים עם קרבן הפסח עוד בהיותם עבדים .כשיצאו ממצרים עם בצקם ,במטרה להתפיחו כראוי ולהכין ממנו
מאכלי חמץ כדרך בני חורין – השתבשו העניינים .בעקבות החיפזון הוחמצה ההזדמנות להכין ממנו מאפים
ראויים לשמם ,ושוב חזרו בני ישראל אל המצות ...אלא שהפעם המצות לא היו מזון עבדים מלכתחילה ,אלא
מאכל של גאולה בדיעבד .גאולה שהגיעה בחטף ובחיפזון ואחת מתופעות הלוואי שלה היא פגיעה באיכות הבצק...
עכשיו ברור מדוע המצות שאנו אוכלים בפסח מסמלות את החירות והגאולה!
ולשאלה מדוע נאכלות המצות בהסבה כאילו היו מעדנים משולחן המלך? כאן אנו נכנסים לענייני מוסר...
בשעה שנשב בליל הסדר כנסיכים ונחגוג את חרותנו עם גפילטע וחריימה ,ראוי שנחשוב גם על אלו שלא שפר
עליהם גורלם כמונו .החירות טומנת בחובה אחריות כלפי החלש ,הזר והגר .כשנטעם את מזון העבדים הקשה
והתפל שבידנו ביחד עם שאר המעדנים ,נפנים שהחיים הם גלגל ונזכור היטב מאין באנו.
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ביום ראשון – אחה"צ ,התקבצו משפחות ,מבוגרים וילדים רבים ,למבצע "שיפוץ קיבוץ" המסורתי לקראת
הפסח ,בניצוחה של ועדת תרבות .כאן המקום להודות לאותם המבוגרים אשר בכל שנה מצטרפים באדיקות
למבצע ואינם מוותרים על השיפוץ ולציין אותם לשבח! תודה לאחינעם שלומי וליעל וייס שעזרו בארגון חבורת
"סיירת פסח" ובהכנת הסרטים המזהים את החברים בה .שקיות האשפה הרבות שנערמו הזכירו לכולנו שאת
הלכלוך כדאי לאסוף מיד ולא לחכות למבצעים מיוחדים..
ביום שני – קרא חברנו חנן גולן את סיכום שיעורו של הרב המובא לעיל )למטרות הגהה( ונזכר גם הוא בעדות
שהגיעה אליו מפה לאוזן ומקורה בתימן הרחוקה .על פי השמועה ,באחת הגזירות הצטוו היהודים ללכת בראש
מורכן כלפי מטה ,כמנהג העבדים אשר נאסר עליהם להביט בעיני אדוניהם .מיד נצנצה במוחו ההארה:
שייתכן שבני ישראל העבדים – נצטוו גם הם להרכין במהלך יומם את ראשם מטה .מצינו אם כן הסבר נאה
והגיוני למהלכן של מכות מצרים ,המהוות סמל לתהליך זקיפת ראשם של בני ישראל כלפי מעלה .המכות
הראשונות הן "ארציות" ומתחילות במים ובאדמה ,האמצעיות הן ב"גובה העיניים" ,ואילו האחרונות הן
"שמימיות" ,ומקורן ברוח ,בעננים ובאור.
ביום שלישי  -גילה לנו צוות מכשירי הכלים לפסח מסירות נפש מהי .לאחר כמה ימי עבודה מאומצת בחדר
האוכל ,יצאו שלוחי המצווה לחזית והציעו את שירותיהם הטובים למען כל הציבור .אילו רק הכשירו לנו את
הכלים כהלכתם – דיינו! אילו רק קיבלנו רמת השירות כה גבוהה  -תחת השמש הקופחת ,בין המים המבעבעים
והברנר הבוער – דיינו .על אחת כמה וכמה גדולה כפולה ומכופלת הזכות שהתגלגלה עלינו שקיבלנו גם רב צמוד
אשר פסק לנו ברגע האמת וגם טיפל לנו במכירת החמץ ,ושזכינו במכשיר כלים "מאסטר" שליבן לנו את כל
הדרוש ליבון ,ולא נח לרגע עד שווידא במו עיניו שכל הוראותיו מיושמות בשטח.
ביום רביעי – בצהרים ,התכנסו צוות החינוך ומרכזת ועדת חינוך הנכנסת – אפרת שלומי ,לטקס פרידה מרגש
ממרכז הועדה היוצא  -גדי סמואל ולהרמת כוסית לכבוד החג .בערב ,תרו ילדי החטיבה אחר פרורי החמץ ברחבי
הקיבוץ ,כחלק מפעילות לכבוד חופשת הפסח – בין ניקיון לניקיון .צפורה וניר המדריכים ,הטילו עליהם משימות
בהם עמדו בגבורה במסגרת המשחק "המרוץ לחמץ" ,על משקל "המרוץ למליון" .דיווח :ניר שמרץ.

חג כשר ושמח  -יורם קימלמן

י מ י ח ו ל המועד

שבת פסח
18:54

זמן תפילין /טלית

הדלקת נרות

19:05

שחרית א'

06:00

שחרית א'

06:30

שחרית ב' )בביה"כ(

07:30

שחרית ב'

08:30

סוף זמן ק"ש

17:40

מנחה א' )בחד"א(

13:15

18:00

מנחה שיעור וערבית

19:05

19:50

שקיעה

19:19←19:15

ערבית

20:10

מנחה

14:00

13:30

מנחה
שיעור:
הר' שראל רוזנבלט
צאת השבת

05:05←05:12

09:19←09:22

5
משולחנו של מנהל הקהילה
אביב הגיע פסח בא
בכל פינה ניכרות ההכנות האחרונות לקראת החג .תכונה גדולה מתקיימת באזור חדר האוכל ,הכלבו ,המטבח
ובית הכנסת .בע"ה ,נגיע כולנו להסב בליל הסדר מתוך תחושת חרות .כפי שאמר הרב ארי בשיעורו בשבת הגדול:
הלוואי שנדע לעשות הבדל בין עיקר וטפל בהכנות ולהכין עצמנו גם רוחנית ולא רק פיזית לקראת הלילה הגדול בו
יצאנו מעבדות לחרות .יישר כח לכל העושים במלאכה בגזרות השונות ורבים הם ואי אפשר לפורטם.
ִיתם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם"
ֶפשׁ ַהגֵּר ִכּי ג ִֵרים ֱהי ֶ
וְאַתּם י ְַד ְע ֶתּם ֶאת נ ֶ
"ֶ ...
הציווי הזה ,שמתחבר חזק אל חג הפסח ,מכתיב לנו את ההתנהלות עם העובדים הזרים החיים עמנו בסיעוד
ובחקלאות .ביוזמתה של חנוש ,בשיתוף עם המשפחות וחברת "עמל סיעודית" ,יצאו העובדים הזרים בסיעוד
לטיול יפה ומהנה בצפונה של הארץ .הם ביקרו בעכו ,בראש הנקרה וסעדו ליבם כיד המלך .יישר כח גדול לחנוש
על היוזמה והביצוע ולמשפחות שהחליפו את העובדים ליום אחד.
ונשמרתם לנפשותיכם מאד
כבר כתבתי וחזרתי וכתבתי בנושא הנהיגה הזהירה בשטח הקיבוץ .משום מה ,אנו נוטים לחשוב ששטח הקיבוץ
הינו מרחב השונה מכל מקום אחר ומוותרים על חוקי התנועה וציות לתמרורים .הסכנות הן שוות ערך וחלילה
שלא נקפיד על הכללים .גם השבוע היתה לנו "כמעט תאונה" בצומת הכניסה לסעד ,על יד השער ,שנבעה מאי
ציות לתמרור עצור! התמרורים והסדרת התנועה מחייבים את כולנו ומאפשרים לכולנו לנסוע בביטחה .בואו לא
נעשה לעצמנו הנחות וחלילה ניגרר לאנחות .בהזדמנות זו אני מצטרף לפרסומת שמשודרת כל העת ברדיו בנוגע
לחגירת ילדים ותינוקות בחגורות בטיחות .כל העת אני נתקל במקרים של הורים המסיעים את ילידיהם ברכב על
הברכיים או במושב לידם ,ללא חגורה .הוכח מעל לכל ספק ,זו סכנה גדולה ,שבעוד דקה של מאמץ נחסכת
מאתנו .נאמץ לליבנו את הכלל" :מקפידים על תמרורים ונוסעים חגורים בחוץ ובשטח הקיבוץ"!
הפעלת השער החדש
העבודות בצומת בארי ,סלילת ציר המילוט והכנת עמדת השמירה מתקדמות ואיתן מתקרב הרגע בו נוכל לבצע
את השינוי והעתקת הכניסה הראשית לסעד לשער החדש .לפני שלושה שבועות פרסמנו את המלצת הנהלת
האגודה ותודה לחברים שהעירו/האירו את עינינו במספר נקודות חשובות .מכיוון שלא עלתה התנגדות עקרונית
לנוהל ,אנחנו נערכים להפעיל את השער הראשי החדש במתכונת הקיימת כיום ואילו השער הישן יהיה פתוח
בנוהל טלפוני )אפליקציה( ,לחברי היישוב בלבד! ההחלטה הזו תחייב את כולנו ונצטרך הרבה אורך רוח וסבלנות
בכניסת הנוהל החדש .רק בשיתוף פעולה מלא מצד כולנו ,נוכל לעמוד בהפעלת שני השערים בנוהל המוצע.
הסדרת התנועה והשילוט על הכבישים מחוץ לסעד ,תלויות במועצה ובנתיבי ישראל ונקווה שלא יהוו עיכוב
לביצוע המהלך.
ספרוני תהילים בבית העלמין
בימים אלה חידשנו לנוחות הציבור ,את ספרוני התהילים לאזכרות בבית העלמין .הספרונים ימצאו בארון
המיוחד לכך בכניסה לבית העלמין ונבקש מכולם להקפיד להחזירם לקופסא המיוחדת ולסוגרה ,מפני פגעי מזג
האויר .חברים המעוניינים בספרוני תהילים לאזכרות מחוץ לסעד ,יקחו בבקשה את הספרונים הקיימים בבית
הכנסת בעמוד שליח הציבור מלפנים .תודה ליחזקאל על הפקת הספרונים.
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קלנועיות
התבקשתי על ידי אבי פחימה מהמוסך להדגיש את האיסור בנסיעה על קלנועית שיש בה תקר בגלגל .הנסיעה הזו
גורמת ,לא אחת ,לצורך בהחלפת כל הגלגל ומייקרת מאד את עלות התיקון .בכל מקרה של תקר בגלגל ,יש
להשאיר את הקלנועית במקומה ,להודיע למוסך והם יבואו לשטח ויטפלו בה.
שי לחג
שי צנוע חולק לבתי חברי האגודה ,מפירותיה של חממת "סעד אסף" .השמן קדוש בקדושת שביעית .תודה לליאור
לנדאו על עיצוב הברכה ,לילדינו שחילקו את השי ,למדריכות שליוו אותן ולשחר שניהלה את המבצע .אל השמן
צרפנו ברכה קטנה שאני בוחר לסיים בה:
"אשרי אדם שיכול לתת מבלי לזכור זאת כל הזמן,
ולקבל מבלי לשכוח זאת אף פעם"
)ר' שלמה קרליבך(
שנזכה כולנו להתחדש באביב הבא עלינו לטובה,
לתת בשמחה ולקבל באהבה!
חג שמח ושבת שלום
נחום

שיעורים בחול המועד פסח
ביום שלישי ,י"ח בניסן ,ג' חוה"מ בשעה  10:00בבוקר:
שיעור מפי שקמה כספי-יניב בנושא" :לך לשלום גשם ובוא בשלום טל".
בחדר הנצחה.
ביום רביעי ,י"ט בניסן ,ד' חוה"מ בשעה  9:00בבוקר:
לימוד הורים וילדים בהנחיית הרב ארי.
בבית הכנסת.
ועדת דת

תיקון דיווחיות
אנו מקדמים תיקון של דיווחיות בבתי החברים  -זו הזדמנות חד פעמית.
לכן ,נא להודיע לי עד יום ראשון אם הדיווחית מהבהבת בנורית תקלה.
אריאל מאיר סאסי  -רבש"צ
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ְתו ׁ ַָשע
תרָ פֵ א ו ִ
ֵ
שנת תרפ"א ) (1921היתה שנה מעוברת.
בשבת פרשת "תזריע" הוציאו קהילות ישראל בעולם שלושה ספרי תורה :פרשת השבוע ,ר"ח ופרשיית "החודש".
בדיוק כמו השנה  -תשע"ו  -גם אז היתה שבת ר"ח .בנוסף  -התאריך הלועזי חל בדיוק כמו השנה 9 :באפריל.
למעשה ,החל מתחילת אדר ב' ועד סוף השנה ,לוח השנה של תרפ"א ) (1921ושל תשע"ו ) (2016זהים לחלוטין !
התאריכים העברי והלועזי ,וכן ימות השבוע מתלכדים.
בנוסף ,כל פרשות השבוע ,וכל המועדים חלים באותו יום בשבוע ובאותו תאריך עברי ולועזי .להערכתי ,אפילו
מועדי כניסת ויציאת השבת חלו באותן שעות ,אם כי לא הצלחתי לבדוק זאת.
דבר זה לא קרה מאז ועד היום!
ומדוע אני ַמלאה אתכם בפרטים יבשים אלו ,נדירים ככל שיהיו?
ובכן ,מעשה שהיה כך היה:
בי"ט בניסן תרפ"א ,27/4/1921 ,ביום רביעי 11 ,יום לפני יום הולדתה ה  ,29 -ילדה ֶאמה-אסתר את בנה הבכור,
וָיִ יקרא שמו בישראל :אלימלך ,וָיִ יקרא שמו בגרמניה :אדוארד.
גילוי נאות :אלימלך ,או בכינויו הידוע יותר  -אדו ,הוא אבי ,ומכאן ולהבא אקרא לו אבא...
אחריו נולדו ֶמ ָטה ,הנזי ויֵיני ,הלא הם מרים ,אהרון ויוכבד) .לא אלו מהתורה ,אלא לבית פולק(
בגיל  17עלה אבא ארצה ,ואחריו ,במהלך כעשר שנים הגיעה גם שאר המשפחה – מרים ואהרון מגרמניה ,הוריהם
ויוכבד הצעירה דרך צ'ילה שם גרו במשך מספר שנים .כולם התיישבו בסעד ,שהייתה אז "עלומים".
סבא וסבתא שלי – "אבא ואמא" פולק ,כפי שנקראו בשפה הקבוצית ,היו ההורים הראשונים בקיבוץ וחיו כאן
שנים רבות .היום הם קבורים בבית העלמין בסעד.
בעוד מספר ימים ,ביום רביעי ,ד' חוה"מ פסח ,י"ט ניסן 27 ,באפריל ,נחגוג בע"ה יום הולדת לאבא; בדיוק
בתאריך העברי והלועזי ,ובאותו יום בשבוע בו נולד ,לפני  95שנים.(19 x 5) .
נאחל לו ולכל אלו החוגגים השנה  ,95בריאות טובה ,נחת מהמשפחה ,רפואות וישועות.
יורם פולק

ליונת ולאהרל'ה לוי ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכדה
הודיה
בתם של חני ותומר כראזי
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מנהרת הזמן
קטע מתוך עלים לפסח תשע"ב ,העוסק במאכלי פסח המיתולוגיים.
דרורה רוזנמן ז"ל מראיינת את העוסקים במלאכה ומעלה זכרונות ממלכת השוקולד.
----------------------------------------------אם אין לחם יאכלו ..דגים ,שוקולד ,חמיצה ,חרוסת ,חזרת ואטריות ביצים
"לעשות אטריות של פסח ,רק מרים בן צבי יודעת
החרוסת של שרה לוי ממש משגעת!
יונה ושלוימיק מבשלים דגים טעימים
ועל השוקולד של פסח לא נוסיפה מילים"...
)מתוך "תור שני"(.
דף נייר ועליו כתוב "המטבח כשר לפסח" מקדם את פני בבואי לחפש את אילנה גינזברג 'מבשלת השוקולד'.
המטבח מזכיר כוורת של דבורים עמלניות ,מבשלים ,קוצצים ,מערבבים ומטגנים וכולם – עם כיסוי ראש ,אפילו
ילדי התיכון העוזרים בקייטרינג חובשים על ראשם כיסוי.
בפגישה עם אילנה )שערבבה את חומרי הקוגל( העלינו זכרונות של בישול השוקולד )כן ,פעם הייתי העוזרת
שלה ,(...אבל אילנה הפנתה אותי לבנות הכלבו ,שמזה כמה שנים הן בממלכת השוקולד.
בעצם ,קצת היסטוריה – המבשלת הראשונה של שוקולד פסח היתה ציפורה אש ז"ל ,שהשאירה לנו את המתכון
וגם געגועים לנוכחותה .ברבות הימים המשיכה אילנה גינזברג את המשימה המתוקה ,ורקחה את השוקולד
הנהדר ,שנותן לנו טעם טוב של פסח.
וכיום ,מזה שלוש שנים ,עושה את השוקולד נורית קראוס ,בעזרתה של אחת התיכוניסטיות.
המתכון מכיל הרבה סוכר ,הרבה מרגרינה ,קקאו ,קפה ,תמצית וניל ותמצית רום והרבה אהבה – ובפסח ,מי
מסתכל על הקלוריות?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------אירית מוסיפה וסוגרת מעגל) ...פסח תשע"ו(
דרורה ז"ל ,היטיבה לתאר את גלגוליו של ממרח השוקולד הקיבוצי לפסח ,אותו הכנו במנות קטנות יותר בכל
ימות השנה .השנה לא הכנו את הממרח הפופולארי היות ולא הצלחנו להשיג מרגרינה כשרה לפסח ללא חשש
קטניות .למרות זאת ,כל אחד יכול להכין אותו בבית על פי המתכון שפורסם בשבוע שעבר ועדיף להפחית בכמות
המרגרינה המופיעה במתכון...
ובכן חברים ,לא רק בטיסות 'אל על' השוקולד מככב....
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"שבת כיתה" -בנים ובנות החוגגים !60
רבקית )זיוון( ויעל )גוטמן( יזמו "שבת כיתה" לרגל יום ההולדת ה) 60 -לא יאמן!!( לבני הכיתה .אורית ,בתנו
היקרה ,הייתה חברתן לכיתה ,וכך זכיתי גם אני להשתתף בשבת חווייתית זו.
היה מאד מאוד מרגש להיפגש עם בני הכיתה והוריהם לסעודת ליל השבת .למחרת ,הוזמנו לקידוש ,גם המורות –
מטפלות -גננות של הכיתה ,שלקחו חלק נכבד בחינוכם של ילדינו במשך  12שנה...
במעמד זה ,הועלו זיכרונות וסופרו קוריוזים שונים  ,כשכולם חוזרים ומשבחים את החינוך הטוב שקיבלו בסעד.
לשאלה -האם היו להם טראומות מהלינה המשותפת ,ענו כולם בשלילה מוחלטת )להוציא בת אחת(.
במיוחד עלה בזיכרון כולם טיול אחד בדרום ,כאשר הגיעו לפנות ערב לנחל רדוד ,שעברוהו בחשיכה ,מאחר
שכולם נרטבו ,גם הגפרורים ,לא ניתן היה להתחמם ולהתייבש ליד מדורה ,בעוד המשאית חונה במרחק רב.
ההורים המודאגים לא שיערו מה הסיבה שהילדים לא שבו עדיין הביתה .להזכירכם  -הדבר אירע לפני עידן
הסלולרים למיניהם .אחד המדריכים אמר" :אני מוכן להתמודד עם הורים דואגים  -העיקר שאחזיר הביתה
ילדים בריאים ושלמים".
נזכרנו גם כיצד שלחה רכטי ילדות לתקומה ,נתנה כסף בידן ,כדי שתתנסינה בקנייה אמיתית תמורת כסף ,ולא
קניה ע"י רישום בכרטיס.
ציינו גם את האהבה הרבה לספרים שהקנתה להם צ'פי המטפלת שהתמידה לקרוא באזני הילדים ספרים
נבחרים ,חומר למחשבה ולהשכלה.
עפרה אבן חיים הודתה למרגלית המטפלת שלימדה את הילדים וביניהם מושיקו בעלה ,שטיפת רצפה והדחת
כלים .עד היום הוא עושה זאת טוב ממנה..
מרגלית שריד ציינה כי "הייתה זו שבת מקסימה ומרגשת ,נעים להעלות זיכרונות ולדעת עד כמה יודעים להעריך
את עבודתנו".
טוב היה לשבת יחד ולהיזכר בקיבוץ של פעם!
אני ,כמטפלת ,חשתי הזדהות ואהבה עמוקה לנערים ולנערות שבגרו והיו לבני  .60מאז עברנו דרך ארוכה בה כל
אחד התקדם לפי דרכו ,אך תמיד נמשיך לזכור את היסודות שקיבלנו.
תודה רבה מעומק הלב
יהודית מוסינזון

הודעה מסדרן הרכב
במהלך חול המועד פסח ידידיה וייזל ימלא את מקומי.
בנושא סידור רכב יש לפנות אליו בטלפון 0586318952-
אריאל מאיר סאסי
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פסח ציבורי תשע"ו – כזה ראה וחדש...
אינני מחדש! חג הפסח מתחיל כבר שבועות לפני מועדו בפועל ,כאשר המאמץ מוקדש לכל הקשור בניקיון הבית
לקראת החג ,לצד חידוש פריטים בבית ,ביגוד חדש ועוד.

החג ייכנס  -ונתכנס כולנו לסדר פסח ,עיקרו של חג! ובו מצוות "והגדת" ,בסיפורה של יציאת מצרים" ,למען
תספר באזני בנך ובן בנך ...את אותתי אשר שמתי בם" וממשיך בימי חול המועד ,ושביעי של חג ,וברשותכם
אוסיף לכך גם את "לאחר חג האביב".
חשבתי שלצד כל הפעולות הפרטיות המשפחתיות ,החשובות כל כך בהכנות לחג ,בליל הסדר ובחג עצמו ,וכן לאחר
החג ,כי נכון שנשכפל חלק ממעשה הפסח ,גם לחיינו הציבוריים כדלהלן:
בניקיון ,ובחידוש:
הלוואי ונצליח כולנו ,ואני בראש המחנה ,לנקות ולבער מתוכנו ,ציניות "ודם רע" שבין אדם לחברו ,ונחדש
כחלופה ,הקשבה ,אמפטיה ,וכיבוד כל אדם.
ובהזדמנות זו אני גם מבקש ,לבער חמץ מן הלב ,ולבקש סליחה ממי שפגעתי בו במסגרת תפקידי ומחוצה לו.
הבה ננקה ונבער את הביקורת כאופציה ראשונה ,ונחדש במקומה ,הבעת תודה והערכה ,לכל כך הרבה מעשים
טובים) ,רבים מהם בסתר( שנעשים תחת "דגל מחנה" סעד.
מי ייתן ונדע כולנו ,לנקות מעט מהפרטיות והאני ,בבחינת הנאמר בהגדה ..." :ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל"...
ונחדש את "כולנו" ,בדומה לפסוק הידוע" :ויחן שם ישראל נגד ההר" והפירוש הידוע על לשון היחיד שבו" :כאיש
אחד ,בלב אחד".
סיפורה של יציאת מצרים:
בהשאלה לסיפור זה ,אהיה מאושר אם נדע להמשיך ולספר בסיפורה של קבוצת סעד ,על דור המייסדים ,ועל
המסורת הנפלאה שאלה יצרו כאן לאורך כשבעים שנה ,ומאידך נבין כולנו שהזיכרון וההערכה ,אינם בהכרח
"כזה ראה וקדש " .הזיכרון חשוב והכרחי מחד ,אך לצידו חשוב לשמר ולטפח יכולת לחדש ולהשתנות ,מבלי
שהחידושים ייתפסו בהכרח כפגיעה.
ולאחר חג האביב:
אנחנו בעיצומם של אביב ופריחה ,וזאת אחרי חורף של גשמי ברכה ,תוך שהמחנה משנה פניו ,ונעשה הרבה יותר
יפה ומזמין ,ולצידו גם התרחבות וצמיחה כלכלית.
לפנינו בחודשים הקרובים ,התחדשות פרסונאלית בתפקידים מרכזיים בסעד ,שבאופן טבעי מלווה בחששות ,אבל
מאידך יכולה בהחלט ובע"ה ,לשמש קרש קפיצה להזדמנויות נוספות ,רעיונות חדשים ,וזינוק נוסף קדימה.
מי ייתן והקב"ה ילווה אותנו ,וישפיע מטובו למען כולנו.
חג שמח וכשר  -בוקי

