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 חגית קאופמן–אחות תורנית השבת 

  ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  4.46  טלית/זמן תפילין   17.36   הדלקת נרות

  8.39  ש"סוף זמן ק  17.45'        ב14.00'    אמנחה

   18.00←17.57  שקיעה    ערבית  ושיעור

  12.45  )א"בחד('   אמנחה   6 .45   'שחרית א

       8.30   'שחרית ב

  17.45  וערבית מנחה  11.30   קידוש

  18.17  צאת הכוכבים  16.45,  13.30,  12.30  מנחה 

  20.10  ערבית  17.15   'דור לדור'לימוד 

      17.45   שיעור הרב ארי

  7.30  שחרית נוער   18.31   צאת השבת
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 אלעזר ואיתמר, אביהוא, על טעותם של נדב

החותם את שבעת ימי , ראש חודש ניסן,  למילואיםרובה באירועי היום השמיניבעוסקת , כשמה כן היא, פרשת שמיני

נמהל בעצב רב כתוצאה , לוהית וירידת השכינה למשכן- יום זה שהיה אמור להיות יום שיא של התגלות א. המילואים

היא איננה כותבת . התורה מעמעמת את חטאם של האחים.  נדב ואביהוא–הרון הגדולים ממותם של שני בני א

וטעותם של  ם ניסו להסביר ולהבהיר את חטאמאוחרים יותרל ופרשנים "חז. במפורש על מה ולמה בא העונש הנורא

                   .דוויסק ממאיר שמחה הכהן' ר ',משך חכמה'בעל הואף אנו נציע הסבר בעקבות דבריו של , נדב ואביהוא

  : )ב,  י–כד , ט ויקרא(  מעשיהם של בני אהרוןהתורה אתכך מתארת 

 ְבֵני ַוִּיְקחּו: ְּפֵניֶהם ַעל ַוִּיְּפלּו ַוָּירֹּנּו ָהָעם ָּכל ַוַּיְרא ַהֲחָלִבים ְוֶאת ָהעָֹלה ֶאת ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַוּתֹאַכל 'ה ִמִּלְפֵני ֵאׁש ַוֵּתֵצא

: אָֹתם ִצָּוה לֹא ֲאֶׁשר ָזָרה ֵאׁש 'ה ִלְפֵני ַוַּיְקִרבּו ְקטֶֹרת ָעֶליָה  ַוָּיִׂשימּו ֵאׁש ָבֵהן ַוִּיְּתנּו ַמְחָּתתֹו ִאיׁש ַוֲאִביהּוא ָנָדב ןַאֲהרֹ

  :'ה ִלְפֵני ַוָּיֻמתּו אֹוָתם ַוּתֹאַכל 'ה ִמִּלְפֵני ֵאׁש ַוֵּתֵצא

עליו מקטירים קטורת במהלך ,  מזבח הקטורת–פנימי מזבח הההאם על ? על איזה מזבח הקריבו בני אהרון קטורת

בעלי ? שהיה מיועד להקרבת הקרבנות,  מזבח העולה–או שמא על המזבח החיצוני ,  יום יוםכל השנה כולה

! הוכיחו שבני אהרון הקטירו קטורת על המזבח החיצון) ה מאי"ד, א' דף סג עמ(בפירושם למסכת עירובין , התוספות

  ). פסוק ד, פרק י, כן מביא גם האבן עזרא על הפרשהו(

 הלכה הריש ,ה"מדוע חשבו נדב ואביהוא שהקטרת קטורת על גבי מזבח החיצון תהיה לרצון לפני הקב, אם כן

בני אהרון . התשובה לכך טמונה בפסוק הקודם?  איננו מיועד לקטורת אלא לקרבנותמזבח זהש פשוטה וידועה היא

המחזה . אוכלת את העולה והחלבים הנמצאים על מזבח העולה' האש היוצאת מלפני הים כיצד וכל העם כולו רוא

גם למזבח החיצון יש , יום שמיני למילואים, גרם לבני אהרון לחשוב שהיום, המרהיב שהתרחש בחוץ על מזבח העולה

  .באופן חד פעמי, ולכן ניתן להקטיר עליו קטורת, קדושה כקדושת המזבח הפנימי

ומשה רבינו כועס עליהם על , הם שרפו את שעיר החטאת.  דומה טעו גם אלעזר ואיתמר בני אהרון הנותריםטעות

  : ) יח- טז, י פרק ויקרא(מעשה זה 

 לֹא ַמּדּועַ  :ֵלאמֹר םיַהּנֹוָתִר  ַאֲהרֹן ְּבֵני ִאיָתָמר ְוַעל ֶאְלָעָזר ַעל ַוִּיְקצֹף ׂשָֹרף ְוִהֵּנה מֶֹׁשה ָּדַרׁש ָּדרֹׁש ַהַחָּטאת ְׂשִעיר ְוֵאת

 ִלְפֵני ֲעֵליֶהם ְלַכֵּפר ָהֵעָדה ֲעֹון ֶאת ָלֵׂשאת ָלֶכם ָנַתן ְואָֹתּה ִהוא ָקָדִׁשים קֶֹדׁש ִּכי ַהּקֶֹדׁש ִּבְמקֹום ַהַחָּטאת ֶאת ֲאַכְלֶּתם

  : ִצֵּויִתי ַּכֲאֶׁשר ַּבּקֶֹדׁש אָֹתּה ּתֹאְכלּו ָאכֹול ְּפִניָמה ַהּקֶֹדׁש ֶאל ָּדָמּה ֶאת הּוָבא לֹא ֵהן :'ה

 ולכן –" ְּפִניָמה ַהּקֶֹדׁש ֶאל ָּדָמּה ֶאת הּוָבא לֹא ֵהן" –משה מדגיש בפני אלעזר ואיתמר שחטאת זו איננה חטאת פנימית 

אלא כחטאת , )פרק ד בדיני פר כהן משיח ופר העלם דבר של ציבורבראו (אין דינה כדין חטאת פנימית שנשרפת 

כנראה שאלעזר ואיתמר חשבו כאחיהם שההתגלות הגדולה העניקה למזבח החיצון מעמד . לחיצונית שעליה להאכ

 ַאֲהרֹן ְּבֵני'זו גם הסיבה שהם מכונים . ולכן שעיר החטאת נחשב כחטאת פנימית שדינה בשריפה, של פנים ולא של חוץ

  .  למרות שהם חשבו כאחיהם הם ניצלו ונותרו– 'ַהּנֹוָתִרם

. ה"הקבכל אחד ואחת רוצים להתחבר ולהתקרב אל . דת שאלה עקרונית ביחסינו אל הקודשברומו של עניין עומ

 תצאל"יכולה   סברו שהקדושה הייתה שהם)כפי שהסברנו, ואולי גם אלעזר ואיתמר( של נדב ואביהוא טעותם

ה "בת הקבתגו. ומכאן שגם אדם שלא משקיע בעולמו הרוחני יכול להתחבר אל הקדושה, אל מזבח העולה" חוצהה

  . אין בה כדי לייתר את העמל שנדרש על מנת להגיע אל הקודש פנימה  שאפילו התגלות שמימיתמלמדת

הקושרת את עבודת הכהן הגדול ביום ' אחרי מות'על פי הדברים הללו נוכל גם להבין את פתיחתה של פרשת 

 'ה ִלְפֵני ְּבָקְרָבָתם ַאֲהרֹן ְּבֵני ְׁשֵני מֹות ַאֲחֵרי מֶֹׁשה לֶא  'ה ַוְיַדֵּבר" :)ג- א, טז פרק ויקרא (הכיפורים למותם של בני אהרון

ניתן לומר ?   מה עניין מותם של נדב ואביהוא לעבודת יום הכיפורים"....ַהּקֶֹדׁש ֶאל ַאֲהרֹן ָיבֹא ְּבזֹאת ... ַוָּיֻמתּו

ורים הוא היום בו אנו רוצים יום הכיפ. עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים היא התיקון לחטאם של בני אהרוןש

נדרש כך , כשם שרק על ידי עבודות יום הכיפורים יכול הכהן הגדול לבוא אל קודש הקדשים .להתקרב אל הקודש

         . להתחבר אל הקודש על ידי השתדלות ומאמץ להתעלות ולהיכנס פנימהמכל אדם 

  .הרב ארי סט
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 זה היה השבוע

  

  : מדווח הרב ארי.פתח את אירועי הפורים בקהילתנומתנות לאביונים ערב הכנת 

על מנת , בשעות אחר הצהרים התכנסנו הורים וילדים באולם אשל, תענית אסתר, ביום חמישי האחרון"

לבו הזמנה מבעוד מועד ערכנו בכ. להכין ולארוז סלי מזון לקראת חלוקתם ביום הפורים למשפחות נזקקות

השתדלנו לא להסתפק במצרכים בסיסיים ). לערך ₪ 500עלות כל סל כ (נאה ומכובדת של מוצרים שונים 

בשאיפה לשמח , )'שוקולד וכו, יינות, שמן זית, חלבה(במצרכים איכותיים יותר ' לפנק'אלא לנסות 

  .משפחות שבדרך כלל נדרשות להצטמצם למוצרים בסיסיים בלבד

בשעות הבוקר בכמה מושבים ברחבי ) פורים(לקו מספר משפחות מהקיבוץ ביום ראשון את סלי המזון חי

תודה לשלומית שלומי שתדרכה אותנו היטב " (חסד אמתי"המועצה ובנתיבות על פי הכוונה של מפעילי 

השותפות בהכנת הסלים ובחלוקתם הוסיפה מימד נוסף של שמחה לא רק ). כיצד להגיע לכל הכתובות

נקווה שמבצע זה יהפוך . העוסקים במלאכת ההכנה, יבלו את המשלוחים אלא גם לנולמשפחות שק

  .   "שהנתינה והסיוע לאֵחר הם חלק משגרת יומה, למסורת בקהילת סעד

  

אך , ה היה שקט"אצלנו ב. רים באיזור" עם שמועות על נפילות רבות של פצמ,שבת מתוחה עברה עלינו

ואם זה , אם זה מעייפות החומר מהמצב. אר במרחבים מוגניםהביפרים הודיעו שלא להסתובב ולהיש

 –וממשיכים בשגרת שבתם ,  נראה היה כי תושבי סעד ממאנים להילחץ–מתוך כח עמידה ודבקות בשגרה 

  .תפילות או סתם טיול של שבת, מי לקריאת זכור לנשים, עקיבא-מי לבני

 מטף ועד זקן ,לאחר קריאת המגילה, ושהתכנס כל הציבור הקד, וכדי להוכיח שאנו ממשיכים בשגרה

והתבסס , שהוקדש לילדות בקיבוץ,  הערב. ושום איומי קסאם לא יכלו לחגיגה המסורתית,לנשף הפורים

ובסיועה של דרורית וייס שהשאירו , הופק תחת שרביטה של חמי פיש, "דפים מן המחברת"על הספר 

  :ניתן לדודה לדווח על הערב, ן הנחתום מעיד על אמוכיוון שאי... אותנו עם טעם של נוסטלגיה וחיוך רחב

 !כן? זה פורים זה

לא טרחתי ולא הייתי . לא היה לי מצב רוח של שמחת פורים. יצאתי מהבית כמעט מתוך הרגשת חובה

  .ובכל זאת יצאתי.  מלא ואני אצטרך לחפש מקום ישיבהההאולם יהי. שותף לעשייה

". שמור"כל השורה הראשונה מסומנת . ליונות כבר יושביםכבר בכניסה לאולם ראיתי שבשורות הע

, וכך מצאתי מקום נוח, הציבור היה ממושמע, ואמנם". שמור למבוגרים בלבד "–כשהתקרבתי ראיתי 

  .ומצב הרוח מתחיל להשתפר

ואפילו נטלתי בו , הרונדו המסורתי שיפר את מצב רוחי. כל ההסתכלות על הנשף היתה שונה, מרגע זה

, מלהיב במחיאות כפיים, במשך הערב מצאתי עצמי שר. עם הערכה רבה,סיכום הערב יצאתי נרגשב. חלק

זו לא . היה זה ערב שרבים השקיעו בו ורבים היו שותפים בביצועים השונים. נהנה ומאד שבע רצון, צוחק

  . מטף ועד זקן–זו מציאות , מליצה

, אינני מוסמך להעריך את התוכן. עלו ללא דופיהגברה ותאורה פ, כל המערכות פעלו כסדרן, הכל על רמה

 היו ברמה –בקריאתם ובביצועם ,  בתוכנם–אני מעז לכתוב שהשירים של חגית מהמחברת , ובכל זאת

 הימים –וכדרכם של זכרונות פעמים רבות אפשר להגיד , העלו זכרונות מהימים הראשונים, מצוינת

  . זכתה חגית בסוףשמחתי מאד על דברי ההערכה להם. הטובים שלנו

וכל מי ששאלתי ציין שהיה זה ערב , החלטתי לשאול עוד כמה אנשים לדעתם? האם זו הרגשה שלי בלבד

  .יישר כח לכולם שעסקו בארגון ובביצוע. מקסים עם תוכן וביצועים ברמה

 .דודה זהבי
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גילית ואנרגיות -  חברותה רב,ריקודים, שמחה, שהצטיין באווירה נעימה, לאחר הנשף התקיים משתה נשים במועדון

  :מודה, המארגנת, רננה יערי). ?למה רק בפורים(והעלה את הרצון בעוד אחד כזה במהלך השנה , טובות

, מורן טובים, אורלי וידס, חיה קופלד, עדי לבקוביץ, קרן רועי, שביט הלפריןל: נשיםהתודות על העזרה למשתה 

  ,ועדות תרבות ודת, דותן גולדנברג, משכית גולן, הילרי יום טוב, מנחם בלומנטל, דס עמרה

  !מקווה שנהנתן!  תודה-הנות ילרקוד ול, וכל מי שבאה לחגוג
  

שמענו דיווחים על . ונהי ברמפה העללמסיבת הצעיריםהקלאברים הרציניים המשיכו לאחר משתה הנשים גם 

   .שהרקיד את החוגגים,  מקומו תפס בשלב מסוים גלעד הלפריןיי שאת'ג-דיועל ה, מסיבה טובה

  

שהולכת ומתבססת , י נשים"הכנסת גם קריאת מגילה לנשים ע-ביום הפורים עצמו התקיימה מלבד הקריאה בבית

נתברכנו בקוראות מצויינות ומוזיקליות שתענוג היה לשמוע מפיהן את . עם קהל שומעות רחב יותר מדי שנה

  .המגילה

  : מדווחת רכזת החינוך ענת אש ועליו! היריד– גולת הכותרת של היום עבור הילדים – המגילה לאחר

להערכתנו גודשים את היריד בכל שנה מאות .  היריד המסורתי-כמידי שנה בשנה התקיים בבוקרו של חג הפורים

  .כים שלהםוהמדרי' קדמו ליריד שעות הכנה רבות של ילדי כתה ח   .בני משק ושכירים, חברי משק

  . שחלק מהכנסותיה הוקדשו לצדקה, שהעיקרי ביניהם היה שדרת האומנים,ניסינו לשנות מספר דברים, השנה

שתי תחנות אלו . בשנים האחרונות אנו נתקלים בקושי למצוא נהגים לטרקטור של הרכבת ולטרקטור עם העגלה

 שייקו –ות להודות לטרקטוריסטים שהתנדבו זו הזדמנ. ן וחשוב לנו מאוד לשמר אות,אהובות במיוחד על הילדים

  .ליאור ניר וחגי קבלן, אביגד טובים, רועי

  ?אז למי תודה וברכה

לכל ילדי החטיבה שעזרו להם להקים ולתפעל את  . שעבדו קשה לאורך החודש האחרון,החמודים' לילדי כיתה ח

 . שעבדו בסבלנות רבה עם הילדים,)הירידשהפך לאבא למחרת ( אפרת ביליה ויואב פרנקל - למדריכי החטיבה. היריד

לאורלי וידס שכמו תמיד הנחתה את תצוגת  ! ועשתה זאת בגדול שלקחה על עצמה את הארגון הלוגיסטי,ליעל ניר

 ולענפי הקיבוץ השונים ,על העזרה בתפעול ופירוק היריד' חלהורי הילדים של כתה , התחפושות בכישרון ובחן  רב

  .צוות החינוך, להתראות בשנה הבאה                                   .שנענו בשמחה לכל בקשה

  

 במשחקי מיליםאת מקומו של הסב . פסו הנכד עדיאל והחתן בני ג והפעם ת,גם מקומה של סעודת הפורים לא נפקד

נאת חג הפורים היה מאורגן למופת ותיקתק לה, ככלל .וכן התקיימו ריקודים לשמחת המשתתפים, ובדבר תורה

  !ענף המזון על כל המאמצים להנעים לנו את החגלתרבות וות דת ותודה לועד. כולנו

  

שוב וכך מצאנו עצמנו , )או את השגרה(בשכנותנו יש כאלה שאינם מעוניינים להנעים לנו את החג , למרבה הצער

לאחר מכן .  מאדצ נשמעו אזעקות צבע אדום ובומים חזקים שנשמעו קרובים"ביום שלישי אחה. בקלחת הרותחת

  :כותבת חגית גולן. ואחד בין המעוז ליער שמחוני, התברר כי נפלו שני קסאמים בשדות שלנו

  :או שני מקרים מנוגדים שקרו כאן, נסבלת של חיים במציאות הזויה- הקלות הבלתי–לבן מול אדום "

 נשמעות כשברקע, הקיבוץ כלה במלא הדרה באה להצטלם בפינות המטופחות של –בלב הפסטורליה של קיבוצנו 

והכלה עם שמלתה המתנפנפת וצוות , "צבע אדום"תוך כדי הצילומים נשמעות קריאות . הפגזות חיל האוויר על עזה

  . ממשיכים בצילומים כאילו כלום לא קרה–אחרי כמה רגעים . שעל יד הכלבו" המרחב המוגן"הצלמים נסים לעבר 

, כך-שומע ורואה את ירי הקסאמים הקרוב אליו כל, ד ליד השער"ג של ממיהודי עובד על גפועל , באותו זמן בדיוק

  ."כל זה קרה על רצף של  אותן דקות. מתפנה למרפאתנו ומקבל טיפול, נפצע בראשו, נבהל

  

נשמח .  ובהדרכת בני ג בארגונו של חנן קסלרבגליל העליון לטיול פריחה הגמלאיםבימים שלישי ורביעי יצאו 

 .בוע הבאלשמוע חוויות בש
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 אחרי קריאת מגילת אסתר
  

הלכתי לשמוע קריאת מגילה כהלכתה עם , כבכל שנה מאז הנהגנו את קריאת המגילה בחדר האוכל, השנה

 הרעש היה –גם השנה נחלתי אכזבה קשה . כל חבריי משכבר הימים המבקשים לשמוע את הקריאה בשקט

  . פסקוים שלא/בצד הכאת המן רבתי נשמעו גם בכיות של ילד! בלתי נסבל

להקים קריאה בה לא , כמה חברים, לכן אני רוצה לחזור לימים בהם החלטנו, קצת היסטוריה לא תזיק

בה , ונוכל לצאת ידי חובת קריאת המגילה' הכאות על השולחן וכדו, רעשנים, ייעשה שימוש במיני חצוצרות

מרעישים כלל בשעת לי הדבר היה חשוב כפליים כי אני באה ממסורת שאין . נשמע כל מילה ומילה

פשוט לא מתחברת  אבל קריאת המגילה הרועשת, התרגלתי כמעט לכל המסורות הנהוגות בסעד. הקריאה

  .אלי

שאהבו לקרוא את המגילה חברים . מאז התחלנו בקריאת המגילה בחדר האוכל חל סחף אטי אך מתמיד

קריאה "ואף כי היה כתוב על לוח המודעות , בחיק משפחתם החליטו לתפוס טרמפ על היצור החדש

והסחף לא נעצר מרעשנים בשקט הגיעו גם ". בשקט"התחילו להשתלט ופה ושם להפעיל רעשנים , "שקטה

 להוציאו החוצה כפי שנהגנו וגם ילד שבוכה בקול לא הקפיץ את הוריו, צפצפות ומיני כלים כדת המלך

  !מפירי השלווה ניצחו" קריאה שקטה"עכשיו כבר לא כותבים על לוח המודעות . בעבר

  ?מה יהא עלינו, אלה הרוצים באמת לשמוע כל מילה ומילה כהלכה לפי מנהג אבותינו, ואנו

, ריאה שקטהבשנה הבאה בפרוס הפורים אכתוב משהו כדי להזכיר שזאת ק, בכל שנה אני אומרת לעצמי

אז החלטתי לכתוב עכשיו ואולי בספר דברי . וכנראה גם זקני סעד..." זיקני צפת לא זוכרים"אבל כידוע 

  !בהצלחה. הימים למלכי ועדת דת ייכתב שיש לעשות מעשה לקראת פורים הבא

 שושנה עברון

 

  ".ישראל היום"סקופ מתוך 

  תודה לדני לזר שהסב את 

 . תשומת ליבנו לכתבה
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 עדכון קצר בנעשה בפרוייקט המיגון

  

  אנחנו נמצאים בשלב מתקדם למדי בתחום המיגון, נכון לסוף שבוע זה

השלמת צעד זה מבשרת את . דים האחרונים"היסודות של הממ שעבר שבוע  בבשעה טובה ומוצלחת נקדחו

אך את ,  שעוד נכונו לנו הפתעות בתחום התשתיות,אנחנו מעריכים. קלות בתשתיותסיומה של שגרת הת

שעשו לילות , חשמל ותקשורת,  מים וביוב–לאנשי התשתיות שלנו  המקום להודות זה.  עברנו–הרוב 

 . טובהתוך שאיפה מתמדת להעניק לציבור רמת שירות, בדאגה להשבת המערכות שנפגעו לתפקוד, כימים

 .דים שבאחריותו" הממ41פתח את קירות הגבס לכל וני הקבלן הצפ •

 .דים שבאחריותו" ממ75 - הקבלן הדרומי פתח את קירות הגבס לכ •
 

דים לשימוש "אנחנו לוחצים על הקבלן להגביר את קצב פתיחת הממ, בשל המצב המתוח בימים האחרונים

  .  תוך הגדרת סדרי עדיפויות להתקדמותו,החברים

בגזרת הקבלן הצפוני ערכנו רשימות . ליקויים/  צריך עדיין לתקן ולהשלים תקלות ,בכל המבנים שנפתחו

אצל הקבלן הדרומי אנחנו מתכוונים לערוך רשימות . והטיפול בהם מתקדם בעצלתיים, יםמפורטות לליקוי

 .ל בימים הקרובים"כנ

על כן מותר למקם בהם אשר , למשפחה/  נמסרו רשמית לקיבוץ טרם, דים שנפתחו"שהממ, חשוב לציין     

אנחנו מבקשים מציבור . 'לקדוח בקירות מדפים וכו, אך לא להתקין מזגנים, ציוד כמו מיטה או ארון

  .החברים לשתף איתנו פעולה בנושא

  

אסור ללא תאום עם הקבלן , ככלל. הינו ההרחבות הפרטיות של החברים, נוסף אליו אנחנו נדרשיםנושא 

ד בשלמותו ויצא "עד  שהקבלן ימסור את הממ. וזאת בהנחיה מפורשת של הפיקוח, דות אלולהתחיל בעבו

אנחנו מבקשים גם כאן מציבור החברים הרלוונטי לשתף איתנו . לא תתאפשר עבודה פרטית, מאזור הדירה

  .פעולה בנושא

  

  . נוסף בדירה ותו לאד כחדר"בהם ישמש אותנו הממ, נתפלל לימים שקטים ונינוחים.  עד כאן לדיווחנו זה

 . א ואליסף. גה' מוישל–שבת שלום 

  

 

 הזמנת רכבים לפסח וליום העצמאות

  .סידור הרכב בתקופה זו של השנה מחייב היערכות מוקדמת שתתאים לביקוש הצפוי

, ומבקשים מציבור המשתמשים ובעיקר החברים, אנו עושים כל מאמץ לספק את הצרכים למרות המגבלות

  ).עדיפות למקדימים(נות בהקדם לבצע את ההזמ

  :את ההזמנות יש לבצע לא יאוחר מהמועדים הבאים

  8/4 עד יום שישי –חול המועד +פסח

  1/5 עד יום ראשון –יום העצמאות 

  !ל"לא נוכל לטפל בהזמנות שיבוצעו לאחר התאריכים הנ

  

  :ולפיכך, עוברים נקיון לפסח" רכבי הסידור" בתקופה זו –נקיון כלי הרכב 

                                                                                                              !ובוודאי שלא חמץ, ן להכניס לכלי הרכב דברי אוכלאי

 .רכב. ו                                                 



 - 7 -

 על שלושה מכתבי רבנים

 ...ועל ארבעה לא אשיבנו
  

הראשון עסק . בנושאים העומדים על הפרק, בחדשים האחרונים נחשפנו לשלושה מכתבים של רבנים

 –) ד"לענ( והשלישי עלה על כולנה –הניתנות לספרי הלכה " הסכמות"השני ב, בהשכרת דירות לערבים

  .בטיהור שמו של הנשיא לשעבר משה קצב

  

באתי רק . כבר עסקו בהן רבים וגדולים. ין בכוונתי להכניס את ראשי הדל לעצם הסוגיות הנדונותא

 כלומר בעצם הם מדברים גם –" רבני הציונות הדתית"שהכותבים משתמשים בתגא של , להתריע על כך

רואה , מילתו, אני? האם אלה הם פניה של הציונות הדתית כיום: ואני תוהה! בשם הציונים הדתיים כולם

 והתעורר כשהוא – ותחושתי דומה לאותו אדם ששכב לישון במיטתו הנורמלית עצמי כבן הציונות הדתית

טינפתם את : והוא זועק במר ליבו... רגילים בעבר הרחוק לחבוש חולים מסוימיםחבוש בכתונת שבה היו 

  ? איככה אלבשנה–כותנתי 

  

,  ובשוליים פסים שחורים–שרובה לבן , ומה לטלית שלנובד: לציונות הדתית היתה אכן כתונת פסים, נכון

כיום התחושה לפעמים . ומחשוף הלבן היה דומיננטי,  כולם בשוליים–אבל . חלקם דקיקים וחלקם רחבים

  ...).ובשוליים פסים לבנים דקיקים... (היא שהשחור משתלט על טליתנו כותנתנו

  

 אבל קולם קול ענות חלושה – להלבין את השחור אנו שומעים קולות של רבנים ציונים המנסים, אכן

או של אנשי /של רבנים ו, לא שמענו קול חזק וברור". רבני הציונות הדתית"לעומת קולותיהם של המכונים 

  !זאת לא דתנו! זוהי לא ציונותנו! אלה אינם רבנינו: האומר, הציבור

  

אשר לרגל , ים מהשנים האחרונותכוונתי לארבעה אירוע". ועל ארבעה לא אשיבנו"כתבתי בכותרת 

 מגיפת שפעת –הראשון ארע לפני כשנתיים .  ולא שמעתי–התרחשותם ציפיתי לשמוע קול רבני ציוני 

שבעת היציאה , קיוויתי לשמוע את רבנינו מפנים את תשומת לבנו לעובדה. החזירים שהגיעה גם ארצה

הרופאים ! חשוב לרחוץ ידיים במים וסבוןבעת סכנה , אדרבה. מהשרותים אין חובה לנטול ידיים בכלי

ידועים הסיפורים על . אך היה מקום שפוסקי ההלכה יביעו עמדתם בנושא כבד זה, דיברו על כך והזהירו

חיים מבריסק אם ' כששאלו את ר!  פסקו לא לצום ביום הכיפורים–שבעת מגיפה שפרצה , גדולי ישראל

האין הדברים ! אני מחמיר במצות ונשמרתם לנפשותיכם, האדרב: השיב, אינו מקל בחומרת יום הכיפורים

  ?ביטול לאו מן התורה מול מנהג שאף איננו מוגדר כחומרה? חומר וקל

  

שוב אזכיר סיפור ידוע על . לפני אכילת פת,  הפעם לנטילה ממש-, נושא אחר הקשור לנטילת ידיים אף הוא

מלוויו נוכחו שהוא נוטל ידיים במינימום . שוברב גדול בביקורו בכפר שבו המעיין היה רחוק מבתי היי

חס . השיב להם מי שרוצה להדר במצוות צריך לעשות זאת על חשבונו? כל כך למה:  ושאלוהו–ההכרחי 

... הטורחת לשאת את דליי המים מן המעיין המרוחק, המשרתת בבית המארחים, אנוכי על אותה ריבה

שבנוסף להוראה , ציפייתי היתה. אנו מצויים בסדרה של שנות בצורת, בעוונותינו? מדוע הזכרתי סיפור זה

,  ידריכונו רבנינו כיצד אפשר לקיים את המצוות–" ועננו בורא עולם"להוסיף בתפילת העמידה את התחינה 

  .במינימום מים לעת מצוקת האומה, אף אם אינה מצווה,  וגם להתקלח–כן 

  

, נשמעו קולות תמיכה מאנשי ציבור שונים, בעת שביתתם של העובדים הסוציאליים, בשבועות האחרונים

  ).אני מודה, ואולי לא חיפשתי מספיק(לאזניי לא הגיעו קולות רבניים בנושא זה . מחוגים שונים

. ולם בעניין זההמביאים את מדינתנו אל פסגות הע, נושא אחרון הוא הפערים הכלכליים ההולכים וגוברים

שחברי הכנסת לא ירימו ידיים כמצוות , גם בנושא זה הייתי מצפה שרבנים ואנשי ציבור ישמיעו קול

 וחסרי השבעים" הצפונבונים"הנחשב במחוזותינו כבטאונם של , "הארץ"אפילו עיתון . אנשים מלומדה
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  ליעל ויואב פרנקל

  ולכל המשפחה

  מזל טוב וברכות חמות

 הולדת הבתל

: שכותרתו היתה, תנולאחר הפרסום הרועש על הצמיחה המפתיעה בכלכל,  יצא במאמר ראשי–החמלה 

 האמור לבטא את –" מקור ראשון"שהעיתון , במאמר מוסגר אעיר". (הגיע הזמן לצמצם את הפערים"

שוועתם ומצוקתם של .  מתפעל בכל יום מחדש מהשיטות הכלכליות הנוהגות במדינה–שלנו " המגזר"

  ).אינה מוצאת אוזן קשבת בעיתון זה, הנפגעים משיטות אלו

  

לדבריי " הסכמה"אם יהיו רבנים שיביעו .  והעליתי על הכתב את הגיגיי–דברה וירווח לי א: אמרתי בלבי

                                               ...)בפני בית דין של מעלה(מובטחני שלא ייקראו לחקירה 

 חנן גולן                                                        

 

  ..כי האביב שוב מציץ בחלוננו

  , יש התחדשות בטבע- באמת כנראה מתחיל האביב 

  !וולדות חדשים נולדים , ניצני לבלוב בעצים

ולקטנה יותר נולד , ולהזוג תאומי גדיים לעז הגד, נולדו במשק הילדים זכר ונקבה, בשעה טובה ובמזל טוב

  .גדי זכר אחד

  ...הם כבר בני כחודש וחצי

  ,השרקנית המליטה ארבעה גורים יפיפיים וצבעוניים

  . שישה צאצאים מתוקים ביותר-ולארנבונים 

  . גם אצל האוגרים יש גידול רב באוכלוסיה

  . כדי שנהפוך אותם לידידותיים וחברותיים לאנשים

  . מרשים מאוד את הנקבות ואת שאר הצופים בוהטווס מתהדר בזנבו המפואר ו

  ! כמובן שהשמחה וההתרגשות רבה

  .גם שמחת הפסח מתקרבת ואנו כבר התחלנו בניקיון ושיפוץ הכלובים

  .הימים מתארכים ויש כבר זמן לבוא לבקר אחרי הצהריים

  ,הילדים לביקור וליטוף נפתח את משק,   רביעי-  שלישי –כלומר שני " בגד"בימי 

  . צ"עות אחה בש

  )רחלי לנדאו(בימים אחרים ניתן לתאם איתי

  ! כולכם מוזמנים בשמחה לחלוק איתנו את שמחת האביב 

 .צוות משק ילדים

  

  

  

  י רויך'ינג'פי וג'לצ

  מזל טוב מקרב לב

  להולדת הנין

  נכד לאתי ומושקו רום

 בן לעדי רום



 - 9 -

 סיכום הסקר על ענף המזון
  

ם  תשובות שבהחלט ניתן ללמוד מה80 קיבלנו מעל ל .נות יפה מאד לשאלוני הסקר ששלחנולשמחתנו הייתה הע

  :אפרט חלק מהן. על מגמות וכיוונים להמשך הדרך

  

שר בא. וממבחר הסלטים,  אצל חלק מהציבור בעיקר מהתיבולכחנו לדעת שקיימת אי שביעות רצון נו-  מטבח

  .לשאר הנושאים הובעה שביעות רצון נאה

  

ובתשובות הובעה נחת ושביעות רצון מהתפקוד והאווירה ,  רוב העונים בקשו שלא לשנות דבר– בחדר האוכל

  . בחדר האוכל

בתמורה לתשלום , שמציעה מבחר משקאות, אנחנו מתכוונים לבדוק אפשרות להוסיף מכונת קפה, ל"למרות הנ

  .מתאים

  

  . ואנחנו שמחים על כך,באשר לשני התחומים, ות רצון מלאה הובעה שביע–שוק שישי קייטרינג ו

  

ואנחנו מתכוונים לטפל בכך באופן ,  לא מעט תשובות שקפו חוסר שביעות רצון בתחום הפירות והירקות– כל בו

  .שאר המחלקות זכו לתגובות חיוביות וטובות. דחוף מייד לאחר הפסח הבא עלינו לטובה

  

לנסות וללמוד הכיצד ניתן , למעט הגלידות שבכוונתנו,  ככלל הובעה שביעות רצון ממוצרי המחלבה- מחלבה

  .לשפרן לשביעות רצון הציבור

  

, ואנחנו רוצים להודות על כך, לא מעט הערות והצעות נכתבו שלא בהתייחסות ספציפית לפעילות כזו או אחרת

  .שפר עד כמה שניתןומתכוונים ללמוד את הדברים תוך ניסיון לנסות ול

  

ומה ניתן לעשות לשיפור , אנחנו בעיצומו של תהליך שבו אנחנו מלבנים עם כל מחלקה ומחלקה את ההערות

  .תוך שימת דגש על שירות איכותי וטוב ככל שניתן, הדרוש

  

 לקראת חג הפסח  אנחנו מתכוונים לזכות את משפחות החברים בסכום ההחזר השנתי בגין רווחי הכלבו לשנת

   ) . 2010והסכום ייגזר מתוך סך הקניות לכל בית אב בשנת , ההחזר יהיה באחוז שווה לכל בית אב. ( 2010

על מנת שנגיע לחג בצורה הטובה , נשמח לכל עזרה שתוצע לנו. כמידי שנה אנו כבר מתחילים להיערך לחג הפסח

ד הציבור כולו במהלך התקופה אנחנו מבקשים ובטוחים שנזכה לסבלנות ואורך רוח מצ. ביותר האפשרית

  .הלחוצה הזו של טרום החג

 .חג שמח למפרע ושבת שלום אירית ברט                                                                          

 

 

 

 

 

             

 )ג"תשנ(ל "סלר ז יום השנה לפטירתו של בננו שמוליק ק–'בבאדר ' כ: נר זכרון            

  לחברנו יהודה שלמון

  תנחומים

  במות אחיך

 ל"מאיר סלומון ז
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 הודעות

  

  :בעקבות פורים

  

  29.03.11ביום שלישי מחסן התחפושות יפתח לאלה שלא הספיקו להחזיר את הדברים 

  .יש להחזיר את התחפושות מכובסות      ! בלבד17:30 - 16:30 בין השעות 

   

  :ולקראת פסח

  

  ,משפחות יקרות

 אפריקאים להתנדבות של ה אוסטרלים ודרום' חבר12ט יגיעו לסעד קבוצה של "לקראת חג הפסח הבעל

  .שבועיים בקיבוץ כחלק מתוכנית שהם נמצאים בה בארץ

  .ה יתחלקו לעבודה בענפים השונים ויעזרו בהכנות לקראת החג'החבר

   :מתנדביםאני מבקשת את עזרת המשפחות באירוח ה

  .וארוחת צהריים בחג הפסח,  לשתי שבתות–האירוח כולל ארוחת ערב שבת וסעודה שלישית

  .  כדי שהעומס לא יפול על אותן משפחות לפני פסח, לארחרבות משפחות ימוכמאוד אם יסאשמח 

 לארוחה אחת או שתי ארוחות אשמח מאוד אם יצור איתי קשר מתנדבים 2אז כל מי שמעוניין לארח 

  .בשבוע וחצי הקרובים לנייד או לבית

 . רננה יערי,תודה רבה

*****  

  :הודעות צוות חומש

 !המשך כך,  כה לחי- כים בגולני כמצטיין למופת "לאביב קסט שסיים קורס מ
   

המנחים חוששים להגיע  ('אלימות מינית-אי' במוצאי שבת לא תתקיים הסדנא לצעירים בנושא: ביטול

  ).בשל המצב הבטחוני

  ...הסדנא תתקיים בכל זאת :מהרגע האחרוןו

  

  :ועדת צעירים מודיעה

+ לחומש , צין המשטרה רביב עמרתתקיים סעודה שלישית ושיחה עם ק,  2/4' ז באדר ב"כ, בשבת הבאה

  !נשמח לראותכם. צ" אחה18:00צעירים רווקים בשעה 

 
*****  

  

  :ומוועדת בריאות

  א "הרצאה מטעם עמותת עמד  - 'ד אדר ב" כ30.3.11,  הקרוביום רביעיב: תזכורת

  . אלצהיימר ולמשפחותיהם, עמותה לחולי דמנציה

  . בסרטהמרצה היא עובדת סוציאלית שתעביר שיחה מלווה 

  .בנות ובני משק המתענינים בנושא זה מוזמנים להצטרף

  .18:30ההרצאה תתקיים במועדון לחבר בשעה 
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  . סיכום– 2010שנת 

לדווח ,  נוהג הוא לנו בערב זה.2010המשק לשנת ביצועי הוצג לציבור החברים באסיפה סיכום תמחירי של , לפני יותר משבוע

  .מידע זה בהשוואה לתוכנית השנתית שאישרנו וכן בהשוואה לביצועי שנים קודמות

 לא נייםלאוז"היא נחשבת לגוף סגור יחסית , המשתתפים באסיפהשל ) לדעתי, אמור להיות(מכיוון שלמרות הפורום הרחב 

ל כמידע שאין תמיד אפשרות להעבירו לחבר ב, רחב ולעיתים אף רגיש, דע רבואנו נוהגים לשתף בה את החברים במי, "רצויות

  . פתוחים אחריםם כדוגמת העלון ואמצעיכלי תקשורת

כגוף , ראשית. כמותו במערכת הארגונית חברתית של חיינו הקיבוצייםככלי חשוב מאין " אסיפת חברים"אני מאמין במוסד 

ככלי דו סטרי חשוב בהעברת מידע באופן ישיר , שנית, או העברתן לקלפי/העליון לשיחה ודיון לקראת אישור וקבלת ההחלטות ו

 על רמת הפעילות של הגופים השוואה ופיקוח, לבקרה -מאוזן ושקול , כגוף רחב, ושלישית, מהציבור אל המוסד וההיפך כמובן

  . המבצעים בארגוננו

קשה  .חברים באסיפה יחסית של "הדלילה" מן ההשתתפות ,לא מעטה  במידה מצאתי את עצמי מאוכזבאני מוכרח לציין כי, לכן

לבחון , וב אני חושב כי אנו מצווים לחש.את מיעוט המשתתפים מבין חברי הדור הצעיר יותר, או אולי לקבל,  להביןשבעתייםלי 

מצאתי לנכון לשתף , וון שכךימכ     ".ויפה שעה אחת קודם..."וכדברי המשורר , וא מענה הולם בסוגיה לא פשוטה זוולנסות למצ

  :ספר דגשים ועיקרים מן הדוח שהוצגאת הציבור הרחב במ

  כללי

 ביצועים היו, מרות מאמצי העובדיםל, בהמדובר בשנה . ין לא היו מוכנות במלואן עדי2010הדוח לא כלל את סיפן שתוצאות  •

 .'שערי מטבע וכו, התייקרות חומרי גלם: בעיקר מסיבות שאינן תלויות בנו, עמדנו בציפיות ובתוכניותשנה בה לא , לא טובים

 .דוח לחברים יוצג באחת האסיפות הקרובות
מיעוט המשקעים מקשים עוד . וענואשר לחסרונו מרכיב מרכזי על איכות ביצ, המים ממשיך להיות המשאב המרכזי במחסור •

 .יותר השגת תוצאות חקלאיות ועסקיות הולמות
 שהייתה שנה טובה מאוד כפי שאתם 2009אך דמו מאוד לביצועים של , ביצועי המשק היו נמוכים במקצת מן התוכניות שלו •

 .וודאי זוכרים
 . יותר הרבההייתה יכולה להיות שנה זו טובה, בכמה נקודות" מפספסים"במידה ולא היינו  •
 .עבודת חברים ורווח, תקורה, ד"שכ, ח בכלליות" מש25 -המשק לקהילה סכום של כ בסך הכול העביר  •
הבאנו הביתה "כי אפשר לומר בענווה , למרות שלא ביצענו את הצעד קדימה כפי שתכננו, בראייה רחבה יותר ניתן לומר •

 . תודה-  לשכירים ולחברים בענפי המשק השונים,  וזה המקום ליישר כוח לכול העובדים ולמנהלים".פרנסה בצניעות ובכבוד
  ענפים

שנה של . א"תוצאות איכותיות מאוד בתפו. בגידולי הגזר והחיטה מבחינת גובה היבולים ורמת האיכות" נפילה" - ש"גד •

 .המשך השקעות בציוד והכשרת כוח אדם. ונים בענףחילופי מנהלים בדרגים ש
 .חדשים המשך פתיחת שווקים. אי עמידה בתוכניות העבודה במכון,ש נחותים מהתוכנית בגזר"בשל ביצועי גד–מכון •
 .ביצועים נמוכים קצת מן התוכנית. מרחיבים ומפתחים את תחומי עיסוקי הליבה,  מעמיקים–חממה  •
 .תוצאות טובות באופן משמעותי מהתוכנית.  הפרדסהשבחת.  סוף השקד– פרדס/מטע •
ברבייה אנו לא מגיעים .  הפטם מצביע על תוצאות טובות למרות המגבלות האובייקטיביות והסטטוטוריות– רבייה/לול פטם •

 .נעשו פעולות שיפור. לביצועים רצויים
 ...פתחתי פהנקווה כי לא . ממשיכות להשתפר" אך"התוצאות טובות . ל מילה מיותרת כ– רפת •
 .אך הענף מרוויח יפה, תוצאות נמוכות מעט מן התוכנית.  תחרות חריפה–פופלי  •
 .מלבד קו לקו שנמצא בבעיה עמוקה יותר שדורשת פתרון יסודי.  בסדר ויותר בדרך כלל– ענפים קטנים •
שופרה מאוד רמת , וסךשערכנו במ" הניתוח העמוק"בעקבות . המסגריה מתפתחת יפה.  בסדר ויותר בדרך כלל– ענפי עזר •

 .חלופ, שבת שלום          .נמשיך ונעסוק בשיפורו. השירות אך הוא עדיין נמצא בצרות עיסקיות לא פשוטות


