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  פרשת ויקרא- פרשת השבוע

  

  .השבוע ציינו את ראש חודש ניסן

  ".ברכת האילנות"התלמוד מלמד שהיוצא בחודש ניסן ורואה אילנות פרי מלבלבים מברך 

  :על כך מלמד אותנו הרב בני לאו

  :נוסח ברכה זו מיוחד ושונה ממטבע הברכות הרגילות"

, וברא בו בריות טובות ואילנות טובים, כלוםשלא חיסר בעולמו , אלוקינו מלך העולם' ברוך אתה ה"

  ".להינות בהם בני אדם

כוחו "מי ששומע רעמים בחורף מברך ברכה על . ישנן ברכות רבות שבהן אדם מתפעל מיופיו של הטבע

הברכות מביעות את ". על מעשה בראשית",הרואה פלאי טבע מברך ברכה . של בורא עולם" וגבורתו

ברכת האילנות קושרת , לעומתן. ל החוויה האסתטית שאותה הוא חווהתגובתו הישירה של האדם א

לא חיסר "הברכה כוללת את האמירה שהבורא .  עניינים שונים שאינם קשורים דווקא אל חוויית הפריחה

איך נקשרה הברכה לחווית הראייה של פריחת . ומוסיפה להודות על בריאת הבריות הטובות" בעולמו כלום

  ?האילנות

העירום של האילנות . הטבע הרדום מוליד מחשבה של חידלון. מטיל על האדם את חוויית המוותהחורף 

. האביב פורץ את המעגל העגום הזה ומעורר לשמחת התחדשות הבריאה. מערער את הביטחון שבחיים

האופטימיות . עין טובה מגלה שהבריאה היא טובה. לבלוב האילנות מקרין גם אל הסביבה האנושית

הפריחה . זו ברכה שמרחיבה את מעגל השמחה אל מעבר לחוויה המרגשת של אילן פורח. מתפשטת בכל

היוצא בימי "התלמוד קובע ש. אולם לברכה הזו יש התנייה הלכתית. מסמלת את ההתחדשות של כולנו

הברכה דייקו חכמי ההלכה וקבעו שאדם לא יכול לברך את . ורואה אילנות מברך את ברכת האילנות" ניסן

. היציאה היא תנאי הכרחי לקיומה של הברכה. גם אם יש שם פריחת אילנות, בעודו ספון בביתו ובחצרו

לא התבודדות באני , לא עוד התכנסות בארבע אמות. יציאה מבית מסמלת שינוי מצב הנפש של האדם

והוא , פסחשהוא תנאי כניסה לחגיגת ה" אביבי"זהו מצב הנפש ה. ובשלי אלא דווקא יציאה למרחב

  .שמבשר את תחילת החגים הלאומיים שלנו

  

  ).278 -  277' עמ, הרב בני לאו/ 'א" אתנחתא"מתוך ( 

 .חגית רפל: הביאה לדפוס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ט"תשס( יום השנה לפטירתה של בתנו שרה שנון –בניסן ' ח: נר זכרון                               

  )ח"תשמ(ל " יום השנה לפטירת חברנו בנצי לנדאו ז–בניסן ' ט                                              

  לרותי פינקלשטיין

  משתתפים באבלך

  במות אחותך

 ל"עם ז אביגיל חי
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 ביקור מעניין

מה ח הם מומחים במל . איש85 כ -מכל העולם  בשבוע שעבר הדרכתי קבוצה מאוד מעניינת של אנשים

   .מים י5היו בישראל ו ,ל"שטרה וצהברו עם המידהם  . ובאו ללמוד מהישראלים,רורבט

כמה    .אחר כך עשינו סיור בקיבוץ .)המכתב מצורף כאן (לזאבי בקייטרינג" תודה"הם שלחו מכתב 

  .היו פעם במעוז מול עזה וזכרו אותי ואת סעד מהאנשים 

   

איך אנחנו חיים מול עזה הם כולם התלהבו מסעד ומה אנו עושים פה ו, פגשתי אנשים מאוד מעניינים 

 ששאל אם אנחנו מקבלים פה נוצרים לגור , באיטליהוותיקןנציג מה היה .חיים המשותפים שלנוה משיטתו

 ואז היה ,רףטיכול להצ אפילו לא כל יהודישאמרתי  ?תפלומטיילהיות דו להגיד ך אוכלאי .ולהיות חברים

  .שאנחנו דתייםעל זה לי דיון קצר על המקום ו

   

בר במיקרופון קטן והם קבלו ירגמן אישי שדוינו אנגלית והיה להם מת הב היו כמה אנשים מרוסיה שלא 

   .אהבו את הרפת  ו,ות שלנו בשימוש במיםטאלו מאפריקה התעניינו בשי  . באוזניהזמנית-בואת התרגום 

אילנדים ועוזרים לאנשים ת שאנו נותנים תעסוקה להתלהב מכךבר איתי וינד שדתאילהיה אחד מ

וגם , על הביקוראינטרנט שלהם ומצאתי הסבר גדול התכלתי באתר ס גם ה . ועוד ועוד,מדינה שלוהמ

  !ה כיף איז . מהסיורהתמונות שלי

 .סנדי פרידמן
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 משפחת אהרון: נא להכיר
  

 - ויאיר, דרום-אילנה במקור מבני. שם גרו כשלוש שנים, מימון-פריאיר ואילנה אהרון הגיעו לסעד מכ

 בגן –והדר ) 'בכתה ב (7הלל בת , )'כתה ד (10יהל בן ',  בכתה ז12 בת - אליה: לזוג ארבעה ילדים. גן-מרמת

  ... כבר יותר מחצי שנה בסעד-בר חצי ותיקים כאןולמעשה הם כ, משפחת אהרון גרים בשכונה. רימון

  ?למה דווקא סעד, יאיר ואילנה

קהילה , דיםאלא חיי קהילה מתפק,  לא רק בית קרקע בישוב כפרי-ה ערך מוסףחיפשנו קהילה שיש ב"

אנחנו גם . שמענו טובות, חן בעיננו ההטרוגניות הגילאית והדתית- מצא.  ואת זה מצאנו בסעד–אינטימית 

  ."בעיננו זה משהו מאד מיוחד, ישראל- לטובת עם–וגם החוצה ,  מתחברים לעשייה של סעד פנימהמאד

  ?במה אתם עוסקים

ובשאר , פעם פעמיים בשבוע אני נוסע לשם. המשרד נמצא בחיפה.  פיתוח תוכנה–יאיר עובד באמדוקס 

  .החברה מספקת פתרונות תוכנה לחברות טלפון גדולות. הזמן עובד מהבית

ש "עובדת בחברה פרטית הפועלת בנתיבות ובב,  עובדת סוציאלית בתחום שיקום ובריאות הנפש–נה איל

  .בטיפול ישיר וגם בהדרכת צוות

  ?האם המציאות דומה למה שציפיתם? איך אתם מרגישים בסעד בינתיים

נו להכיר כל  מרגע שהגענו קיבלו אותנו בסבר פנים יפות ובנכונות לעזור ל–הקליטה היתה טובה . בהחלט"

אנחנו מרגישים בבית מהרגע . ממש אימוץ קולקטיבי–הרבה מאד אנשים עזרו . מה שקורה בקיבוץ

  ." מדהים גם כיצד הילדים השתלבו בקלות–הראשון 

  ?למה עדיין קשה לכם להתרגל בסעד

  .לתחושת החופש האינסופי של הילדים"

, כיוון שיש עוד הרבה אופציות נוספות חוץ מהבית, ריך הרבה יותר להתאמץ כדי לבנות את המשפחתיותצ

  ."הבית הוא לא האופציה הבלעדית עבור הילדים

  ?לפסח איזה חלק אתם הכי לא אוהבים לנקות –האם תרצו להשתתף בסקר שלנו 

  "! המטבח–כמובן "

  ! חם ואוהב לעוד שנים רבות,צאו בקהילתנו בית אמיתייתן שתמימי ,  ברוכים הבאים–למשפחת אהרון 

  

  .אפרת: ראיינה

 

 תוצאות המשאל בדבר ערוצי הספורט והסרט השבועי

  :לפני למעלה משבוע חולקו שאלונים לחברים ובהם בקשנו ללמוד את רצון הציבור לגבי שתי שאלות

 . ערוצי ספורט בתשלום נוסף3מימון עצמי של  .1

 .הוקרן בערוץ החרוץמימון הסרט השבועי ש .2
  

  : התשובות שקבלנו הראו על תוצאות חד משמעיות כדלהלן80תוצאות המשאל מקרב למעלה מ 

 . המתנגדים לכך49לעומת ,  משיבים בקשו להמשיך ולשלם את ערוצי הספורט הנוספים29 .1

 . המתנגדים לכך57לעומת ,  משיבים רוצים בהמשך הקרנת הסרט השבועי28 .2
  

  . נתחיל בימים הקרובים בהערכות הנדרשת לשינוי הנדרש על פי רוב המשיביםלאור התוצאות הללו

  

 תרבות.                                          ו,תודה לעונים ולמשפיעים
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 לקראת פסח

 הודעות מועדת דת
  

ינים השונים י ובמנן המרכזי בבית הכנסתישברשותם במניר את החמץ וכל מוזמנים למכה -  מכירת חמץ .1

  .החל ממוצאי שבת עד יום שישי

  .אשר רונה, ה לוי' ארל, משה גולן- חברי ועדת דתאצל במשך השבוע אצל הרב או 

  .כרּוזדרזו וִמ לכן ה, זה עוד לא הופרט:     שימו לב

עד יום נקו   - אחר שינקה מישהו תאים באזור שלכם שאין  וכן ב, בבית הכנסתםיניקוי תאים אישי .2

  . אנא הקפידו על כך-  ניסןב ' ה,ראשון בבקר

  .דורים למקומםיו חומשים וסשיב הזדמנות הה  באות

 עלים ,ליםי עתונים רג, לאשהםיעתונ. םייתי ושוב אני מבקשת לשים בגניזה רק דברי קודש אמ:"גניזה ".3

  .מדרשהירות ולא בבית יחזור ני ומקומם במ, אינם בגדר דברי קודשופרסומות

 הקפידו לשמור את דברי הגניזה . יהיה היום האחרון שלוקחים גניזה עד אחרי פסח,ניסןב ' ט,יום רביעי

  .אצלכם בבית

    . מיד בגמר סיום מסכת לתענית בכורות,ב חג בער- על ידי אליהוא בבית מדרש  צביעת תפילין-  רתותזכ. 4

  ,חג שמח וכשר              

 .ועדת דת, חנוש              

 

  לכבוד קיבוץ סעד

   סניף נגב–תודה ענקית מבית הגלגלים 

  

  !!!אנשים טובים

ניוון שרירים : הוא בית חברתי לילדים ולאנשים הסובלים מנכויות פיזיות מולדות כמו" בית הגלגלים"

סופי : ילדים ובוגרים אלו משתתפים אצלנון בפעילויות חברתיות מגוונות במהלך כל השנה. ושיתוק מוחין

  .חגים ועוד, חוגים, קיטנות, שבוע

  

אותם היא מלווה , חברת הקיבוץ רותי נוריק מתנדבת אצלנו באופן קבוע בחוג אומנות עם החניכים שלנו

, ניכים מרגישים איתה כמו סבתא שלהםהח. עם חיבוק וחיוך ומרעיפה עליהם את אהבתה האינסופית

  .רגישות וחכמה, ובדרך המיוחדת שלה אנו זוכים באישה יקרה שמוסיפה צבע

הרצון שלכם לעזור לנו חימם . וזאת בעזרתכם חברי סעד, ביוזמתה ארגנה עבורם משלוח מנות בפורים

  !תודה ענקית, מאד את הלב

מקווים . לעזרה הדדית עדין קיימת בעולמנותחושת הנתינה שלכם נותנת את ההרגשה שהמחויבות 

  .שתמשיכו להיות שותפים בחוויית הנתינה והשמחה שלנו

  ,תודה רבה בשם כל ילדי בית הגלגלים

  הדר אפלבוים

  דרום-מנהלת בית הגלגלים

  

, אם יש בידכם מכונה שאינכם זקוקים לה. בבית הגלגלים מחפשים מכונת תפירה ישנה: תוספת חשובה

  .תי נוריקאנא פנו לרו
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 מאת טלי פרקש" / מנקה"מסכת 

   ":מנקה"טלי פרקש חושפת את העותק האבוד של מסכת 

בצפרא  "שמע ישראל"מרגע בו הקריין אומר ?  מאימתי חייבין בניקיון הפסח:אמרה רבנית יהודית  .א

לפסח מן  כדי להרחיק אישה כשרה ?ולמה אמרו עד חצות. בחצות הליל" פסוקו של יום"ועד 

  .הבטלה

. משובח  מצווה גדולה להתיש עצמך בעבודות ניקיון הפסח וכל המרבה לשפשף הרי זה:אמרו רבנן  .ב

: ככתוב ,מראש חודש שבט, תלמוד לומר? יכולה מראש חודש, חכמותינו זיכרונן לברכה אמרו

תרבוץ  אישה על סמרטוטיה, וקרצפתן את בתיכן עד אובדן הכרה שלושה חודשים טרם החג"

קני לעבדות  את כל מוצרי סנו"תלמוד לומר ? יכל ניקוי רב תכליתייכולה בעזרת מ". שבעת ימים

מעבודת הניקיון  וכל המשתמטת". ולא תהיה פרזיטית או אלרגית לחומר ניקוי בכל שעריך. ביתך

  .מעלה עליה הכתוב כאילו כפרה בחג הניקיון כולו

יצאה  לל סוברות כיבית ה.  נחלקו חכמותינו-ו בקרצוף נמרץ וסופו בטיפול נמרץניקיון שתחילת  .ג

  ...ידי חובת ניקיון הפסח ובית שמאי מחייבות

 ,מסילות הוויטרינה אחרי סופת החול האחרונה:  חמישה דברים החייבים בשואב:תנו רבנן   .ד

 שולחן האוכל אחר טבילת שחרית בתה וביסקוויטים של בעל,  אבק מתחת המקרר-בומקלאך 

 הרבנית. הרי אלו החייבים בשואב. שביל החצר בו משחקים עמי ותמי וילד שאכל במבה, הבית

 אף כתמי המשקין שעל גבי רצפת המטבח חייבים בשואב רטוב אך פטורים: מאירה מוסיפה

  .ובית שמאי מחמירים, מפוליוויקס

בן  ו עם מספר אגורות ופתק ממ10מטבע , כל מי שלא מצאה חלק פאזל: הרבנית יהודית אומרת  .ה

ידי יצאה  ,אם מצאה פאזל ומטבע, וחכמות אומרות. ידי חובת חג הניקיוןלא יצאה , שש ספרות

  ...והלכה כחכמות, חובה

ווש  וקורות ביתך: " הרי זו מצווה מן המובחר ככתוב-הנוטלת בידה רולר לצביעת קירות הבית   .ו

צבעה עולם  ה עליה הכתוב כאילווכל המערבבת צבעים בעצמה מעל..". וכתלי דירתך טיח אפוקסי

 .ומלואו

 לעולם תהא אישה מדפדפת עשרים אלף כותרים: אפרת בת שמעון מבית שמאי אמרה בשמו  .ז

 חובטת בשישים אלף שטיחים ומשפשפת. מפעילה ארבעים אלף מכונות כביסה ביום. לאוורור

 ת הבית על מנתאל תהינה כשפחות המשפשפות א, היא הייתה אומרת. ידנית שמונים אלף בלטות

:  היו כשפחות המשפשפות את הבית על מנת לקבל מחמאות ולהגיד בבוזא אל, מחמאותלקבל 

 .ויהא מורא חג הניקיון עליכן". קצת מאמץ, שום דבר זה"

 

 .רננה יערי: הביאה לדפוס
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  ניקוי פסח–משאל רחוב 
  

  ?איזה חלק בבית אתם הכי לא אוהבים לנקות: והפעם על הפרק

  ?והאם יש לכם טיפ לנקיון קל ומהיר

  ...מאחורי המיטות,  חלונות ורשתות:חגית גולן

  ?טיפ לנקיון

במקום .  לא להשתמש בחומרים חריפים-לכן הטיפ שלי , אני משתדלת להיות ירוקה ולשמור על הסביבה

בשביל . לי סבוןב,  רק מים–חלונות ורשתות ,  בלי חומרים–רצפה .  לחפש חומרים ללא אקונומיקה–ור כל

  .ולא חומר ניקוי חזק, חזק'  לקנות סקוצ–אם צריך להוריד לכלוך קשה . לנקות אבק לא צריך סבון

  .אחד לא עושה -אז אף–אם בעלי לא עושה את זה .  שנאת חיי– חלונות :חגית אפרים

 אז לא יהיה –מי מהילדים שלא יעשה את החדר שלו : ובנוסף.  לדלג על הכל ולהתחיל ישר במטבח– טיפ

, אני מקצה ארון אחד בלבד לצורך הפסח, חוץ מזה. עבודה-השינה וחדר-כך נשאר לי רק חדר. לו חדר נקי

  ...זה רק לשבוע,  לא נורא–ושומרת דברים בתוך ארגזים 

אני עושה רק מה .  לאוורר את המזרונים– אני פשוט לא מגיעה לזה , לא שאני לא אוהבת:תמי שרם

  .שחייבים

  ...הלוואי שהיה לי, לא   ?יש לך טיפ לנקיון קל

  . לא אוהב לנקות את התנור:חגי קבלן

  .ואז אני לא משפשף וזה יורד בשניות,  אני משתמש בהרבה חומר ניקוי:טיפ

  . תריסים למשל–אבק לא צריך לנקות : ומוסיפה שהם

  !לא אוהבת לנקות את התנור :עדי לוי

, למלא את המיחם במים, לחתוך לרבעים,  כדי להוציא את האבנית מהמיחם יש לקחת שני לימונים:טיפ

  . זה ממש מבריק את המיחם.ולתת לו לרתוח במשך מעט זמן, ולזרוק את הלימונים פנימה

  ...להביא עוזרת: טיפ :לאה קארו

  .א אוהבת לנקות את המטבח ל:דורית רידר

  )...ה"בע( לעבור לדירה חדשה :טיפ

  .בדירה שאנו גרים בה כעת,  את המדרגות המצופות בשטיח:ר אייזיק הוך"ד

  . לקנות רובוט שינקה:טיפ

  !תקנה שלוד לא צריך לנקות וזו הבשורה הכי טובה מכל הה" בגלל הממ:יונה רוזנטלר

  !אפילו שונאת... ת לא אוהבת לנקות את החלונו:ריבי זינר

  !ת/לקחת עוזר: טיפ

  !שנצא במהרה מעבדות לחירות, חג פסח נקי ושמח-לכולנו

 .דרורה ואפרת: ראיינו
  

  

 דרושים*דרושים*דרושים

  :אחת לכמה שבועות, דרושות כותבות למדורים שונים/ כותביםדרושים" עלים"למערכת 

  .וכן לביקורת ספרים, ריםואירועי תרבות אחהצגות  /הופעות לסיקור –ת תרבות /כתב .1

 . קומיקס או קריקטורותת/צייר .2

 ).רצוי כתיבה הומוריסטית( סיפורים מהווי גידול ילדים – "הורים וילדים"ת לפינת /כתב .3
 . מוזמן לפנות לדרורה או לאפרתהרואה עצמו מתאים
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  לריבה זוהר

  ולכל המשפחה

  טוב לבבית-ברכת מזל

  להולדת הנכדה

   פרוכטרה ומיקי'לחנצ

  ולכל המשפחה

  טוב מקרב לב-מזל

  להולדת הנכד

 בן לשמוליק ודנה פרוכטר

  ...האביב כבר פה
  

  

 לכבוד החג לכבוד הרגל

 "הדגל"בואו לקנות בחנות 

 גברים וטף, נערות, נשים

 לקו-קוהנכם מוזמנים לחנות 
 

 לפני שאתם קופצים לשדרות או נתיבות

 :לראות ולקנות, כנסו אלינוה

 מכנס או חולצה, שמלה, חצאית

 לכל גיל ובכל מידה, לכל כיס

 פריטיםמבחר איכותי ואופנתי ושפע 

 הכול מרוכז בחנות הבגדים

  ציבור נכבד–אז קדימה 

 !!נקבל בשמחה כל אחת ואחד
 

 פסח כשר ושמח

  "קו לקו"צוות חנות 

 
  

  :תיקון טעות

 הנינה של חנה היא בתם של נטע ונעם –מידט מן השבוע בעבר נפלה טעות שטוב לחנה גולד-כת המזלרבב

  .ולא כפי שנכתב, עמיר
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  . בנושאי בטיחות וביטוח הקלנועית" אפעל"התקיים כנס ב, השבוע, ביום שני

, הבטיחות והנהיגה הנכונה, המרצים היו מהשורה הראשונה מתחום המשטרה, עשרות חברים השתתפו

  .מסעד השתתפנו אנכי ושמחה בלס. ומתחום הביטוח

, מסכנים את עצמנו ואת זולתנו, קשאנחנו נוהגים פעמים רבות בניגוד לחו: המסקנה שהגענו אליה היא

  .ובעיקר אין אנו יודעים לאיזו תסבוכת עלול חבר להכנס במקרה של תאונה

 דודה זהבי

  

   קטנה ומגיעה לכל מקוםקלנועית

  :מה החוק אומר

   לתקנות התעבורה1                                                                                       תקנה ?מהי קלנועית  )א

או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו ,  רכב מנועי בעל שלושה –" קלנועית"       

  :כל אלה

  .רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד .1

 .או מוט היגוי בלבד, ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון .2

 .נוסע אחד או שניים בלבדהוא מיועד ל .3

 .ש" קמ12י יצרנו אינה עולה על "בית המתוכננת עמהירות נסיעתו המיר .4

הוא עומד בדרישות התקן הישראלי ודרישות טכניות נוספות המפורטות בנוהל שקבע משרד  .5

 .התחבורה
  

  יא לתקנות התעבורה- ח39תקנות ?                                             מה מותר ומה אסור לנוהג בקלנועית)     ב

  .בעל קלנועית והנוהג בה פטורים מחובת רישום ורישוי של הקלנועית.  1

  .הנוהג בקלנועית פטור מחובת רשיון נהיגה. 2

  .או שהוא נכה, שש עשרה שניםלא ינהג אדם בקלנועית אלא לאחר שמלאו לו . 3

  .לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן מצבו הגופני והנפשי מאפשרים לו להפעילה בבטחה. 4

  .לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן הוא בקי בהפעלתה. 5

או בכביש , או בקיבוץ, אולם מותר לנהוג בכביש שבמושב, אלא לשם חצייה, אין לנהוג קלנועית בכביש. 6

או שלא ניתן בנסיעה בקלנועית לעלות על , או שמכשולים מצויים עליה, או שהמדרכה צרה, ללא מדרכה

  .או לרדת ממנה, המדרכה

  .מ לשעה" ק12לא ינהג אדם בקלנועית במהירות העולה על . 7

 

 


