בע"ה ד' בניסן תשע"א
08.04.2011
גליון מס'2647.

פרשת זאת תהיה

רבי זירא לא הוה יתיב בזיקיה ]=לא היה יושב בסביבתו של בעל ראתן ,סוג של צרעת[.
רבי אלעזר לא עייל באהליה ]=לא היה נכנס לביתו/אוהלו[.
רבי אמי ורבי אסי לא הוו אכלי מביעי דההיא מבואה ]= לא היו אוכלים מביצים שהוטלו
במבואת המצורע[.
רבי יהושע בן לוי מיכרך בהו ועסיק בתורה ]= נכנס ונכרך עם המצורעים ועסק אתם בתורה[.
אמר' :אילת אהבים ויעלת חן'  -אם חן מעלה על לומדיה ,אגוני לא מגנא? ]איננה מגינה?[".
תלמוד בבלי ,מסכת כתובות ,דף ע"ז ע"ב
מתוך דף לימוד של מרכז הרצוג )נח חיות( באתר "מדרשת"

שעור פרשת שבוע :בני גינזברג
ימי החול

שבת
18.45

הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ב' 18.55

ערבית
שחרית א'

6. 45

שחרית ב'

8.30

קידוש
מנחה

זמן תפילין /טלית

5.28

סוף זמן ק"ש

9.28

שקיעה

19.09←19.07

מנחה א' )בחד"א(

13.15

11.30

מנחה וערבית

18.55

17.10 ,13.30

צאת הכוכבים

19.26

ערבית

20.10

לימוד 'דור לדור'

17.30

שיעור עודד פרידמן

18.00

צאת השבת

19.41

שחרית נוער

אחות תורנית השבת – דורית רידר

7.30

-2קובץ הלכות – פסח תשע"א

'הגעלת כלים' – הקדמה ומושגים:
.1

לפני הכשרתם יש לנקות את הכלים מכל שאריות המזון שנצטברו בפינות הכלי ומחלודה מכיוון שהגעלה מועילה רק
לחמץ הבלוע בדפנות הכלי ,אך לא לחמץ הנראה בעין.

.2

אין להשתמש בכלים העומדים להכשרה  24שעות לפני הכשרתם .אין להגעיל כלי שהשתמשו בו בחמץ ביממה
האחרונה.

.3

הכלל הבסיסי בהכשרה לפסח הוא 'כבולעו כך פולטו' .לכן נכשיר כל כלי על פי השימוש שאנו משתמשים בכלי
במהלך השנה.

.4

'הגעלה' – הכשרה על ידי טבילת הכלי בכלי עם מים רותחים העומד על גבי האש.

.5

'ליבון קל' – העברה באש עד לרמת חום כזו שקש נשרף בצידו השני של הכלי.

.6

'ליבון חמור' – העברה באש עד שניצוצות ניתזים ממנו .פעולה זו קשה לביצוע ועלולה לקלקל את הכלי ,לכן לא
נכשיר לפסח כלים שצריכים ליבון חמור.

המטבח וכליו:
.7

בכלי מתכת יש להסיר את החלודה מהכלי לפני ההגעלה .אם הכלי קיבל גוון כהה שאין בו ממשות )כתוצאה מבישול
רב( אין בכך בעיה.

.8

סירים – יש לפרק את הידיות ולנקות היטב במיוחד באיזור החיבור של הידיות לסיר .אם אי אפשר לפרק את הידיות
יש לשפוך חומר ניקוי בחיבורים על מנת לפגום את החמץ שנמצא שם ואז להגעיל את הסיר .מכסה הסיר חייב
בהגעלה כמו הסיר עצמו.

.9

סכו"ם – לנקות מלכלוך וחלודה ולהגעילם .אם ידוע בוודאות שלא הכניסו אותם במשך השנה לתוך סיר העומד על
גבי האש ניתן לערות עליהם מים מקומקום רותח .סכו"ם עם ידית עץ או פלסטיק כדאי לא להכשיר .אם כן – יש
לשפוך חומר ניקוי במקום החיבור ולהגעיל.

 .10כוסות זכוכית המשמשות לשתיה צוננת בלבד – האשכנזים משרים במים במשך שלושה ימים ) 72שעות( .בכל 24
שעות יש להחליף את המים .הספרדים מסתפקים בשטיפה בלבד.
 .11כוסות זכוכית המשמשות לשתיה חמה – האשכנזים אינם משתמשים בהן בפסח .הספרדים מסתפקים בשטיפה
בלבד.
 .12כלי חרס ופורצלן – לנקות ולהצניע .אין אפשרות להכשירם לפסח.
 .13מחבתות – האשכנזים מנקים היטב מלכלוך וחלודה ומלבנים ליבון קל .אם אי אפשר ללבן ניתן להסתפק בהגעלה.
הספרדים נהגו להגעיל לכתחילה .מחבת טפלון שמשתמשים בה ללא שמן – אין להכשירה לפסח.
 .14כלי דורלקס ,פיירקס ,קורנינג – אם שמשו לאפייה ,נהגו האשכנזים שלא להשתמש בהם בפסח .אם שימשו לבישול,
יש להגעילם  3פעמים .הספרדים נהגו להקל ולהסתפק בשטיפה בלבד.
 .15תבניות אפיה ,שיפודים ,רשת גריל ,סירי פלא – אין להכשירם לפסח.
 .16שולחנות אוכל – לנקות היטב ולערות עליהם מים רותחים מקומקום חשמלי רותח .אם מכסים את השולחן במפה
לכל ימי החג ניתן להסתפק בניקוי וכיסוי בלבד.
 .17שיש וכיור – לנקות היטב ולערות עליהם מים רותחים מקומקום חשמלי רותח .יש הנוהגים לכסות את השיש בנייר
כסף או כיסוי אחר ולהניח משטח בתוך הכיור.
 .18כלי פלסטיק – ניתן להגעילם אבל אם יש בהם חריצים אין להכשירם לפסח .בקבוקי תינוקות יש להגעיל.
 .19מגרדת )פומפיה( – לנקות ולהצניע .אין להכשירה לפסח.

-3מוצרי חשמל:
 .20מקרר – לנקות היטב משאריות מזון במיוחד במסילות הגומי .יש הנוהגים לכסות את המדפים.
 .21תנור – אין להשתמש  24שעות לפני ההכשרה .לנקות היטב בחומר מסיר שומנים ולהפעיל את התנור לחום מקסימלי
למשך שעה .את הרשתות שמניחים עליהם את התבניות יש לנקות היטב ולהניחם בתנור בזמן ההכשרה.
 .22כיריים של גז – את החצובה יש ללבן ליבון קל .לנקות היטב את המבערים ולהדליק את הגז למשך  10דקות .על
משטח הגז יש לערות מים רותחים .יש נוהגים לכסותו בנייר כסף.
 .23טוסטר – לנקות היטב משאריות מזון ולהצניע .אין להכשירו לפסח.
 .24מדיח כלים – לנקות משאריות מזון ולכלוך ולהפעילו ריק עם חומר ניקוי בטמפרטורה מקסימלית .הרשתות ומעמידי
הסכו"ם יהיו בתוך המדיח בזמן ההפעלה ובכך יוכשרו גם הם.
 .25פלטה של שבת – לנקות משאריות מזון ולכלוך ולהפעיל את הפלטה למשך שעה .יש לכסות את הפלטה בנייר כסף
לפני הפסח.
 .26מיקרוגל – לנקות היטב משאריות מזון וחלודה .את צלחת הזכוכית יש להגעיל .לאחר מכן להכניס למיקרוגל כוס עם
מי סבון למשך כ 5-דקות על מנת שאדי המים ייבלעו ויפגמו את החמץ הבלוע בדפנות המכשיר.
 .27מיחם – לנקותו מלכלוך ולהסיר את האבנית מגוף החימום .יש להרתיח בו מים בכמות המקסימלית .אם מניחים
במשך השנה אוכל לחימום על המיחם יש להגעיל את המכסה .אם מניחים במשך השנה חלה שאינה מכוסה באופן
ישיר על המכסה אין אפשרות להכשיר את המכסה לפסח .ניתן להשתמש בנייר אלומיניום כתחליף למכסה.
 .28קומקום חשמלי – לנקותו היטב מלכלוך ואבנית .יש להרתיח בו מים בכמות מקסימלית עם מכסה פתוח ,עד שהמים
יבעבעו ויעלו על שפת הקומקום.
כשרות מזון ומוצרים לפסח:
 .29יש לוודא שעל כל מוצר שאנו רוכשים לפסח יש חותמת כשרות תואמת מרבנות מוסמכת .הנמנעים מאכילת קטניות
יבדקו שהמוצר אינו מכיל קטניות )בכלבו נמכרים גם מוצרים לאוכלי קטניות(.
 .30ראוי לבער את כל החמץ הגמור לפני הפסח )פתיתים ,פסטה ,בייגלה( ,ולא לסמוך על מכירת החמץ .המכירה מיועדת
לאלו שביעור החמץ יגרום להם נזק כלכלי או לתערובות חמץ .מי שיש ברשותו בקבוקי ויסקי יכול למוכרם לגוי.
 .31קטניות – נהגו האשכנזים שלא לאוכלם בפסח ,אבל אין צורך לבערם ואפילו לא למוכרם.
 .32אשכנזי המתארח בבית חברו שאוכל קטניות – לא יאכל קטניות אבל יכול לאכול מאכלים אחרים שבושלו באותם
הכלים.
 .33מוצרי ניקוי וקוסמטיקה – אינם צריכים הכשר לפסח .בשפתון ומשחת שיניים יש לבדוק כשרות לפסח.
 .34משחות וטיפות רפואיות המשמשות לשימוש חיצוני אינם זקוקים להכשר מיוחד לפסח .שאר תרופות הנכנסות דרך
הפה יש לברר את כשרותם .בידי חוברת מעודכנת לפסח תשע"א – ניתן לפנות אליי לבירור .אם לקיחת התרופות הן
בגדר פיקוח נפש ואפילו ספק פיקוח נפש ניתן להמשיך להשתמש בהם בפסח למרות שאינן מופיעות ברשימת
התרופות הכשרות.
 .35מזון לבעלי חיים – אין להשהות בביתנו מזון חמץ לבעלי חיים .לא מפני שלבעלי החיים אסור לאכול חמץ אלא מפני
שאנחנו מצווים באיסור 'בל יראה ובל ימצא' .מותר להאכיל את בעלי החיים במזון הכולל קטניות.
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זה היה השבוע
תוכנית ניסן  -מדווחת רננה יערי:
השבוע ביום שלישי ,ר"ח ניסן ,הגיעו לסעד קבוצה של  12בנים ובנות מאוסטרליה ודרום אפריקה
הנמצאים בארץ לתקופה של שנה ולומדים במדרשות ובישיבות .כמו-כן התווספה אליהם מדריכה מגבעת
שמואל ללוות אותם.
הבנים מתגוררים בקוביות בדירתם הישנה של משפ' רסיס-טל ואילו הבנות מתגוררות בשתי דירות בסין.
חלק מהחבר'ה עובדים בענף המזון )מטבח וחדר אוכל( ,חלק מהבנות עובדות בפעוטון כלנית ,גנון רקפת וגן
גפן ,וחלק "משוטטים" בין מספר ענפים )חשמליה ,גד"ש ,גיל הרך וכו'(...
החבר'ה מאוד נהנים להיות פה בקיבוץ ,ומאוד שמחים להתנדב במקומות שבהם הם שובצו.
בהזדמנות זאת אני רוצה לומר תודה ענקית לכל המשפחות שנתרמו לארח בשבתות הקרובות – זה לא קל
ערב פסח...אשמח מאוד אם משפחות נוספות המעוניינות לארח את החבר'ה לסעודת הצהרים של החג
תודה רבה וחג שמח ,רננה.
הראשון  -יפנו אלי בהקדם.
כתבנו איתן הימן מדווח על הגשמים שירדו בתחילת השבוע ,והשפעתם על גידולי השדה:
"החזאי הוא לפעמים ודאי ,לפעמים בדאי ,לסמוך עליו – לא תמיד כדאי" .משפט זה קבל בשבוע האחרון
הוכחה נוספת ,עת ירדו עלינו גשמי ברכה ,ובכמות שהפתיעה פעם נוספת את טובי החזאים שבין חקלאי
הגד"ש על שפע תוכנות החיזוי המצויות ברשותם.
גשמי ברכה? תלוי מאיזה צד של המטבע אנו מסתכלים .ככלל ,גשמים אלה עשו הרבה טוב לחקלאים.
מים רבים נחסכו בהשקיה של שדות הגזר ,התפ"א ,החמצה )חומוס( והבצל ,וגם תרמו לא מעט לחיטה,
שכל מנה של גשם בתקופה זו עוזר למלוי גרעיני החיטה ,וכתוצאה מכך גם ליבול גבוה יותר.
גשמים אלו גרמו גם מעט עיכובים לעבודות השוטפות .קציר התחמיץ הושהה עד לבוקר זה )יום חמישי(,
ולפני שבת ינסו למלא את הבור הגדול שברפת ,זה שחציו מולא לפני הגשם )הקטן כבר מלא( .עיקר העיכוב
נגרם בחלקות הגזר .אמנם היבול בשדות יגדל ,אך העיכוב באסיף היבול יכול לגרום לכך שסיום העונה
יתאחר ויגלוש עמוק אל תוך חודש יולי ,אלא אם כן יישלח חלק מהגזר למיון במשקים אחרים .אסיף
תפוחי האדמה גם הוא נדחה בכמה ימים וכן גם הכנת החלקות לקראת ההוצאה )שריפת נוף בפי
החקלאים(.
ואם לחקלאים היו  2ימי מנוחה חלקית באמצע של רצף של ימי אסיף ועבודה רצופה – גם טוב.
ולסיכום – אכן ירדו השבוע גשמי ברכה ,ובארצנו ובמצבנו – כל גשם הוא גשם של ברכה ,ויש להודות עליו
לבורא עולם.

לזוג הצעיר גלעד וליסה
להורים לאה ואבי הלפרין
ולכל המשפחה
מזל-טוב וברכות חמות לנישואין!

לעתר ואוהד גייבל
ולכל המשפחה
מזל-טוב וברכות חמות
להולדת הבן
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"היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים ,אומר"...
עם תחילתו של חודש ניסן ופריחת עצי הפרי נצא כולנו יחד לברך את ברכת האילנות.
נתכנס מייד לאחר תפילת מוסף ,בשבת הקרובה ,ליד שדרת עצי הזית המלבלבת בשביל
שמעל בית הכנסת ,ונודה להקב"ה על האילנות והבריות הטובות ועל כך שלא חיסר כלום
בעולמו.
הרב ארי.
לאחר ברכת האילנות יתקיים קידוש לכבוד חתונתם של גלעד וליסה הלפרין.

הודעות ועדת דת לקראת פסח
א'

השבת יתן שיעור אחרי הצהריים עודד פרידמן בנושא 'האם יש מצווה לנקות לקראת פסח?'

מכירת חמץ :מוזמנים עד מוצש"ק פ' אחרי-מות ,אור לי"ג ,בניסן לפנות לרב ארי ,או לליפא ,בוקי,
ב'
משה גולן ,משה גינזברג ,ודובי גינזברג.
ג'

ניקוי תאים אישיים בבית הכנסת :אנא נקו עד יום ג' ,ח' בניסן ,כי הנקוי הגדול מתוכנן ליום ד'.

גניזה :הביאו עד יום ו' ,י"א בניסן ,ואת השארית הניחו בביתכם למשמרת – אין זה חמץ ,ואין
ד'
כוונה לקחת עד אחרי החג .ואנא ,רק מה שבאמת חייב גניזה.
ה'

תזכורת :אליהוא יצבע תפלין ויטפל 'טיפול חיצוני' בערב חג אחרי ה'סיום'.

ו'

עדיין חסרים מעבירי שיעורים בחג ראשון ואחרון – לפנות לחנוש.

ועדת דת

וועדת חינוך מוסרת:
מניין ילדים יתקיים השבוע ב 8:00 -במועדונית.

-6מהנעשה בתרבות
פורים מאחורינו )נושמים לרווחה ,(..וזו הזדמנות נוספת להודות לכל האנשים שעבדו לקראת אירועי
פורים :למשתתפים ,לאחראי הקבוצות ,לכותבים ,לבימאית ,להגברה ,למארגנות משתה הנשים ,למארגני
מסיבת הצעירים ,לו .חינוך והילדים על היריד ,למטבח וחד"א על סעודת פורים ,לו .דת על התוכן,
ליושב במרומים על מזג האויר היפה ועל השקט שהיה עוד בפורים ...
ואנחנו עם הפנים לפסח:
-

תערוכת תמונות חדשה במועדון לחבר,המתאימה לימים אלו ,בהם מנקים ומנקים ..
תמונות המציגות את אווירת "ערב פסח" מימי הרצליה ועד היום.
מוזמנים להגיע לראות ולהנות  .המועדון יהיה פתוח בשבת משעה . 10:00-15:00

-

מבצע שיפוץ קיבוץ –
כמיטב המסורת היפה שלנו בכל שנה לקראת הפסח מתקיים מבצע שיפוץ קיבוץ בו יוצאים אנו
לשעה קלה ותורמים קצת גם למען הקהילה .משפחות עם ילדים ,מבוגרים ,כולם ביחד מנקים.. .
ולמי שעוד לא נרשם עדיין יש זמן  -אפשר לתאם איתי ,יש מקום לכולם:
יום ראשון הקרוב בין השעות  18:00 -17:00ובסיום ארטיק מובטח למנקים .

-

תוכנית חג הפסח –
יום רביעי א' חוהמ'פ :20.4ערב המעלה מיצירותיו של נתן אלתרמן
מופע איכותי לאוהבי שירה ,ושיריו של אלתרמן בפרט ,שירה בציבור ,קטעי הקראה והמחזה.
כתבי אלתרמן מבוצעים ע"י נכדו ושחקנית נוספת .שעה  20:45 :באולם אשל.

ביום חמישי ב' חוהמ"פ  21.4אחה"צ  -טיול משפחות לחולות ניצנים:
הליכה במסלול מעגלי טיפוס על דיונות זהובות ויפות ,תצפית על האיזור  ,מעקב אחר עיקבות בע"ח ,
הרבה משחקים וגילגולים ..
בסוף המסלול פיקניק משפחתי סביב המדורה עם תה חם כשל"פ ...
הטיול בהדרכתו של עודד כהן "מלך החולות " –מומלץ ביותר! פרטים נוספים בדפים שחולקו בתאי דואר.
מהרו להירשם.
ולנושא אחר – מידי כמה חודשים אני משתדלת להחליף את התערוכה המוצגת במועדון לחבר.
מי שמעוניין להציג תערוכה )תלויה( צילומים  /ציורים  /עבודות אומנות במועדון לחבר ,מוזמן לפנות אלי
ואעזור בשמחה .
עד כאן להפעם ,חמי
ללאה ואברהם ימיני
ולכל המשפחה
ברכת מזל-טוב לבבית
לנישואי הנכד יאיר עב"ל מוריה
בנם של כנרת ואלחנן אריאל

ליהודית ויעקב מוסנזון
ולכל המשפחה
מזל-טוב מקרב לב
להולדת הנינה
בת לשחר ואורית ברח"ד
נכדה לתמר ואהרן ברח"ד

-7-

גרעין צבר
במהלך חודשי הקיץ אמורה להגיע לסעד קבוצת בחורים ובחורות מארה"ב במסגרת גרעין "צבר".
"צבר" הינו פרוייקט מבורך השייך לתנועת הצופים ,לצה"ל ,ולגורמים נוספים ,ובמסגרתו מכינים
ומחיילים עולים חדשים )דני והילרי יום-טוב הם בוגרי הגלגול הראשון של פרוייקט זה(.
הצעירים ,שעולים על-מנת להתגייס ,מגיעים לתקופה של כארבעה חודשים לסעד )השנה יהיו מעל 12
גרעינים בכל רחבי הארץ( וכאן ילמדו עברית ,יתגבשו כגרעין ,יעברו שרשרת חיול וייצרו קשר משמעותי
לארץ שיעזור להם להתמודד עם היותם חיילים בודדים...
לאחר ארבעה חודשים מתגייסים כולם לחילות השונים בצה"ל ,אך סעד תמשיך להיות ביתם במהלך כל
תקופת השירות ואולי אף לאחריו.
חשוב להדגיש כי הגרעין המיועד אלינו הינו גרעין שומר מצוות ,שכל חבריו ביקשו להיות בקיבוץ
אורתודוכסי .אנו נקבל כ –  28בנים ובנות בגילאי  ,18-23חלקם בוגרי ישיבות בארץ או בוגרי
אוניברסיטאות בחו"ל )בטירת-צבי ,המארחת כבר את המחזור השני של גרעיני צבר יש בוגר האקדמיה
הצבאית ווסט פוינט שהעדיף להיות חייל יהודי בארץ ישראל!(
הגרעין ישוכן בבית החם לחיילים שעובר כעת שיפוץ ומוכשר לקראת ייעודו החדש .כל הקיבוצים
המארחים קבוצות מתארים חוויה ציונית מן המעלה הראשונה.
במהלך תקופת ההתארגנות והחיול – מאוגוסט ועד סוף נובמבר – ילווה הגרעין בצוות הדרכה מקומי:
לירן יניב ,דניאלה ג'קסון ורונית ברט – שיהי צמוד אליו וידאג לכל מחסורו – התמצאות בנבכי
הבירוקרטיה הישראלית ,הקשר עם הצבא ,עיצוב וחיזוק דמותו וכו'.
בכל שיחות ההכנה שנערכו לקראת בוא הגרעין מדגישים העוסקים בדבר כי נדבך חשוב ביותר בקליטתם
המוצלחת של העולים בארץ הינו הקשר שיווצר עם המשפחות המאמצות אותם .משפחה מאמצת של חייל
בודד הופכת להיות משפחה ממש ויכולה לסייע לו בכל התחומים ,לא רק ארוחות וטלפון מזדמן ,כי אם
עזרה בהתארגנות לוגיסטית ,תמיכה ,נסיעות לטקסים וכד' .בתמורה מקבלת המשפחה מורה לאנגלית
ומעשה חסד וציונות בכרטיס אחד.
תושבי סעד ,חדשים כישנים ,נקראים שנית אל הדגל )ולא רק באופן מליצי( .משפחות המעוניינות לאמץ
חייל או חיילת )או שניים( ,או אם אתם יכולים ורוצים להעביר שיחות/סדנאות פעילויות לקבוצה במהלך
שהותה כאן ,כמעט בכל נושא – נשמח לעזרתכם ולהתגייסותכם.
ניתן ליצור קשר עם דניאלה ג'קסון ,רונית ברט או לירן יניב.
רונית ברט.

נר זכרון :ט' בניסן – יום השנה לפטירתו של חברנו בנצי לנדאו ז"ל )תשמ"ח(

-8תגובה
תודה לרחל ברזלי על שהעירה את תשומת לבי לעובדות ,שלמזלי ,לא היו ידועות לי.
כידוע  -הרפואה הציבורית המקצועית ,ובעיקר בפריפריה ,מתקשה לספק מענה רפואי הולם.
רחל ,כממונה על השבת כספי הבריאות מהגורמים השונים ,יודעת היטב את הנהלים.
תודה לעושים במלאכה התובענית לשיפור הטיפול הרפואי עבורנו ,בפרט בימים שהרפואה המתקדמת כוללת הוצאות
רבות שקשה לעמוד בהן ללא ביטוחי בריאות נוספים.
לפי דברי רחל :פנו אליה ,בעקבות כתבתה עשרות חברים.
צדק בוקי בתשובתו לרחל" :כלל חברי סעד מתייחס לנושא הבריאות בחשיבות ראשונה" .בייחוד חברים אשר
" עתידם בעברם " ,אלה שעברו את גיל הפרישה ונזקקים ,בדרך הטבע ,לנושאי בריאות יותר מאשר הצעירים.
ההכנות ,התהליכים והשינויים באורחות החיים שלנו מערערים ביטחון זה ,לכן ,צדק בוקי בתשובתו לרחל" :רבים

הפונים אליו בנושא".
במאה שלנו זוהי הדאגה הגדולה ביותר של בן אנוש מודרני ,זו גם הסיבה שאנשים מצטרפים לביטוחים נוספים )מעבר
לשב"ן של קופות החולים( -על מנת לקבל את הטפול הרפואי המיטבי ,ללא סיכון ממונם בעת צרה .
בסעד הוחלט באיחור ,אך בחוכמה רבה ,על הצטרפות לביטוח משלים "הראל" ,כתוספת ל"מכבי זהב" ,בגלל שינוי
במדיניות הממשלה .הסיבות הן אותן אלה שבוקי פרט בתשובתו לרחל :כדי לשמור על רמת טיפול רפואי מיטבי ללא
סיכון הקופה.
מובן כי אדם הזקוק לניתוח  ,רשאי לחפש את המנתח בעל הניסיון הגדול ביותר והמרכז הרפואי המיטבי .הביטוח הוא
על שמו של פרט ולכן יש להחילו על בעליו ,בכל צורה שהביטוח מאפשר ,כולל ניתוח פרטי.
יש למקסם את התמורה של הביטוח .בתקווה שלא יהיה צורך להשתמש בו.
מאחר שהביטוח הוא קולקטיבי ומבוטחים בו רבים ,ילדים וצעירים וחלק מבנינו ונכדינו החיים מחוץ לסעד ,יש לו
יתרונות כלכליים משופרים וברורים וכך תקטן רמת הסיכון להוצאות גדולות.
ללא ספק יש לדאוג לחברים ש"הראל" לא ביטח ,אבל לא באמצעות מניעת טיפול מרבי ,כגון תשלום למנתח פרטי.
)רחל ציינה מקור נוסף  -נסיעות בריאות(.
אין לדאוג למאגר כספי )לעתיד( ,לפני מתן פתרון מיידי ,כשהחולה סובל וכואב ,והניתוח נדחה ,או מסיבה אחרת.
למטרה זו יש ביטוח.
נראה לי :כ"לשפוך את התינוק עם האמבטיה" ??
לגבי החברים שלא ניתן היה לצרפם לביטוח בגלל גילם :ראשית ,נא לזכור היטב :החברים המבוגרים בנו את סעד
הרבה עשרות שנים ,הסתפקו במועט ,מתוך ידיעה ברורה שידאגו לבריאותם ורווחתם הסוציאלית.
עלינו ,כבני אדם וכחברה ,לטפל בחברים אלה בצורה שוויונית הטובה ביותר .לשלם מכל מאגר כספי בסעד ,כנהוג
בקטסטרופה במשפחות הגונות.
למיטב הבנתי :מכיוון שרוב אנשי "סעד" מבוטחים בשני הביטוחים – מכבי זהב  +הראל ,אנו חוסכים בתביעות
מ"הראל" ומקבלים החזרים כספיים .רמת הסיכון להוצאות שתיצור קטסטרופה כספית קטנה ואף תקטן יותר .כך יקל
עלינו ,לשמר את יכולתנו להגן על קבוצת אנשים זו.
סכום ששולם -הוחזר מקופות הביטוח ,יצטרף למאגר הכספי ,רק אחרי שהחבר ומשפחתו קיבלו את ההוצאות
הישירות והעקיפות ,בגין אותו טיפול .זו הסיבה שאנשים מבטחים עצמם.
אגב :איני רואה כיצד גמלאי בודד ,שתקציבו החודשי ,כ 5400 -ש'ח יוכל להשלים תשלומים לטיפולים רפואיים יקרים,
"מבלי להעמיד בסכנה את מצבו/חוסנו הכלכלי".
בסיכום :אני מצדדת בהצעותיה של רחל ,להביא את הנוהל המוצע לדיון והחלטה באסיפה.
יש להפיק את המקסימום שמאפשרים לנו שני הביטוחים.
רותי נוריק

-9עוגת שוקולד עם קמח תפ"א וקוקוס
זוהי כמובן עוגה המתאימה לפסח ,והיא ללא גלוטן .לעוגה  3תערובות שימוספרו במספרים מאחד עד שלוש.
ועכשיו לעבודה:
המצרכים:
 6ביצים
כוס ורבע סוכר
 2כפות שמן
 2כפות קקאו גדושות
 100גרם קוקוס
 3כפות גדושות קמח תפוחי אדמה.
אופן ההכנה:
בקערה  – 1לערבב 2 :כפות קקאו  100 +גרם קוקוס  3 +כפות קמח תפ"א .להניח בצד.
בקערה  – 2לערבב  6חלמונים  2 +כפות שמן.
בקערת המיקסר – להקציף  6חלבונים להוסיף בהדרגה כוס ורבע סוכר.
אחרי הכנת הקערות שימו לב לתהליך –
לערבב קודם את קערה מס) 3 .קצף החלבונים( עם קערה מס , 2 .בתנועות עטיפה לערבב את הקצף עם תערובת
החלמונים.
אחר כך להוסיף את קערה מס) 1 .החומר היבש( ושוב לערבב בתנועות עטיפה ,עד שכל החומר היבש נבלע בקצף.
לחמם קודם את התנור על  180מעלות ,לאפות את העוגה כ 40-דקות )לפי התנור שלכם(...
ולהתפלל שהעוגה תצליח ולא תגלוש ...כמו שקרה פעם ראשונה לכותבת שורות אלה.
המתכון באדיבות האינטרנט! העוגה קלה להכנה )אם דאגתם לבצע את כל ההוראות( ובהחלט טעימה.
דרורה רוזנמן.

נא להכיר :משפחת שטרן
משפחת שטרן הגיעה אלינו לשכונת שקד לפני כחודשיים.קטורה ,בת כפר-עציון ,עובדת באלתא כמהנדסת מכונות.
נצר ,בן עלומים ,עובד באמדוקס שדרות בהנדסת בדיקות תוכנה וגם  -שופט כדורסל!
לזוג שני ילדים :דרור ,בת  6בגן רימון ,ויותם בן  3וחצי בגן גפן .לפני שהגיעו לסעד גרו בכפר מיימון.
נצר וקטורה ,מדוע בחרתם דווקא בסעד?
חיפשנו ישוב דתי לבנות בו בית בנגב .סעד מצאה חן בעינינו בכך שזו קהילה ותיקה ומלוכדת שיש בה רצף של גילאים
שיוצרים מרקם חיים טבעי ,מגוון וסובלני .אהבנו גם את האוירה הירוקה והצנועה.
מהן הציפיות שלכם מהמקום?
הציפיות שלנו הן בעיקר מעצמנו -שנצליח להשתלב ולהרגיש בבית .שנדע למצוא את האיזונים הנכונים בין מעורבות
בקהילה לבין משפחתיות.
האם יש משהו שקשה לכם להתרגל אליו בקיבוץ?
יקח זמן להתרגל בחזרה לשמירות...
מה אתם מאחלים לעצמכם בסעד? מסר לסיום?
שימשיך טוב כפי שהתחיל.
תודה רבה על קבלת הפנים החמה לה זכינו ממבקרים ומאנשים בשבילים.
)אפרת(.
לכם ולכל המשפחה – ברוכים הבאים ,שתהיה קליטה טובה ותחושת בית פה בסעד!

 - 10משולחנו של מנהל הקהילה
ישיבת מועצה
בישיבת המועצה השבוע נדונה תוכנית ההשקעות של הקהילה .ככלל התוכנית אושרה .בסעיף הרחבת בית
שקמה ,סוכם שהצוות המטפל בהרחבת הבית ,יבדוק שוב את נושא פיתרון המיגון הניתן בחלק החדש.
כמו כן נדונה בקשת מועמדותם של זיו ורננה יערי .הבקשה אושרה ברוב גדול ,ונאחל להם המשך תהליך
מוצלח .בהזדמנות זאת אעדכן שישנן משפחות נוספות של בני קיבוץ ,הגרות כאן,וכן כאלה שמתעתדות
לבוא בקיץ הקרוב אשר מגמת פניהן להתחיל תהליך קליטה לחברות .תחילתו של מהלך זה משמח מאד,
מכיוון שאחת הסיבות העיקריות למהלך השינוי היתה החייאת תהליך הקליטה לחברות על ידי יצירת
עצמאות משפחתית נרחבת יותר ,בתוך קהילה שיתופית ,ומסתבר שאכן יש לרעיון זה דורשים .נקווה
שמהלך הקליטה אכן יצלח ,וימשוך בני קיבוץ נוספים לחזור ולקבוע בסעד את ביתם .בנוסף לבנינו ,ישנה
גם התעניינות ערה אצל משפחות חיצוניות .קיימנו מספר ימי מיון ,ובעז"ה בקיץ נראה תוספת דמוגרפית
חשובה.
דבר זה מחייב אותנו ליצירת דירות נוספות .ואכן הכוונה היא להכשיר דירות אשכול כפולות ,כדירות
למשפחות צעירות עם ילדים ,בנוסף לפתרונות דיור נוספים.
מנהלים לומדים
במסגרת סדנאות להעלאת המודעות לנושא הפגיעה המינית ,התכנסנו השבוע לסדנת מנהלי ענפים
שהועברה על ידי מסל"ן )מרכז סיוע לנפגעות( ועסקה בהגדרת "הטרדה מינית" ,והחוק הישראלי למניעתה,
כפי שבא לידי ביטוי בעיקר במקומות העבודה .השתתפו  17חברים .מעבר למבוכה ראשונית ,וצחקוקי
גברים כדי להתגבר עליה ,יצאנו עם כמה וכמה תובנות חשובות ,שנקווה שיסייעו לנו לדאוג שהמודעות לכך
תחלחל בין עובדינו.
"יושב על הגדר…"
כל ההולך הליכות בריאות בכביש העוקף ,שם לב להתקדמות העצומה בבניית בית הספר החדש .המקום
כבר מוקף בגדר פנימית שלו ,ונכנס למהלך ביצוע תשתיות השבילים ,וכביש הכניסה פנימה לרכבים
ואוטובוסים.
אנו דנים כעת בתוואי הסופי של גדר הביטחון של הקיבוץ אשר עברה בעבר בתוך תחום בית הספר החדש.
לכאורה ,פשוט יותר לקבוע את תוואי הגדר הסופי על בסיס גדר הפח שהייתה עד לאחרונה ולהשאיר את
בית הספר החדש מחוץ לגדר .אולם במחשבה מעמיקה יותר ברור לכל בר בי-רב ,שהאינטרס של בית הספר
ושל השותפים בו צריך להיות שגדר הקיבוץ תקיף גם את בית הספר החדש ,ותכלול אותו בתחומו ,ותפריד
אותו מהכביש הראשי )כביש  ,25עזה-באר שבע( .על ידי כך תיעשה השמירה עליו ,באופן רציני יותר .שומר
הלילה העובר אחת למחצית השעה סביב הגדר ,יוכל לאתר פרצה ,ויוכל לוודא שבית הספר לא מופקר כל
שעות הלילה.
כדאי לזכור שללא גדר הקיבוץ מסביב ,כל תחנות ההסעה של התלמידים הממוקמות בבית הספר החדש
חשופות לכביש הראשי ,העובר במרחק של  25מטר בלבד .כל דכפין יוכל לעצור בכביש בשעות היום
ולהיכנס למתחם ההסעות ,וכל תלמיד יוכל רגלית בתוך כמה שניות להגיע לכביש הראשי ללא שום מעצור.
הנושא סבוך עוד יותר בגין העובדה שהתלמידים נסמכים על אולם הספורט ,הספרייה ,ומשק חי של סעד,
ולכן קבוצות תלמידים ,תצאנה רגלית ,במהלך היום למקומות אלה ,ללא שום חציצה מהכביש הראשי.
חמור לא פחות הוא המצב בו כל אדם יוכל להיכנס רגלית מהכביש הראשי ישירות לתוך הקיבוץ ,דרך
המעבר מבית הספר לקיבוץ ,ללא שום בדיקה ,עיכוב וכדומה.

 - 11אז אם זה כל כך הגיוני -מה הבעיה??? כמו תמיד -כסף .גורמים שונים לא מעוניינים לתקצב גדר כזו
שהיא ארוכה יותר ועלותה גבוהה יותר מאשר התוואי הפנימי יותר .מה עושים?? מנסים לשכנע את כל מי
שמוכן להפעיל הגיון -שזה הכרחי ,ובראייה לאורך שנים -זוהי השקעה זניחה לעומת עלות בית הספר עצמו
)ניתן להערכתנו לבצע זאת בעלות של  1%בלבד מפרוייקט בית הספר!!! (.
צחי -התרגיל עבר בהצלחה .כוחותינו התרכזו במשימות ,קבלו שבחים ,ולמדו לקחים לא מעטים .ואכן יש
עדיין הרבה מאד מה ללמוד .עם זאת ,התקדמנו קדימה )כך לפחות אומרים לנו המתרגלים( .מייד אחרי
פסח נקיים ישיבות בקרה לוודא שאכן הופקו הלקחים בכל מחלקה.
עצמאות-חירות – שחרורררר….
שבוע הבא -הקיבוץ יהיה עצמאי ,והמינהלה תפסיק להפריע .בוקי וחלופ בנסיעות עסקיות לחו"ל )סייפן,
חממה( ,ואני הכי רחוק שאפשר בארץ -במטולה )שישי-שני( .ברוח הימים האלה של המזרח התיכון  -זה
הזמן לעשות הפיכה… .או לחילופין  ,להשקיע את האנרגיות בניקיון פסח.
שמח בסוף
מיכל לוי הודיעה על חתונה עם ברקאי אפרתי )הלומד בהסדר באשדוד( .החתונה תתקיים באלול ,והזוג
יחל את דרכו המשותפת כאן בסעד.
התבשרנו בשמחה גם על חתונתו של חנוך גינזברג עם רותם פרץ ביד' בסיוון .16.6 ,מזל טוב למשפחות .

שבת שלום ,עפר
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ביום שלישי האחרון ,אושרה תוכנית השקעות המשק לשנת  ) 2011כמו גם תוכנית ההשקעות בקהילה (.
ההשקעות במגזר המשקי ,שאת מסגרתן קבלנו באסיפה לפני מספר שבועות ,נשענות על ארבע רגליים
עיקריות:
גד"ש – התפתחות הגד"ש בסעד ממשיכה בקצב גבוה ,ובאופן טבעי הגידול הזה מחייב גם השקעות
במיכון :טרקטור חדש ,ומזרעה לשדות החיטה הגדולים שלנו ,לצד ציוד נוסף בתחומים שונים.
מכון הגזר – היקף כמות הגזר הממוין במכון הולך ועולה משנה לשנה ,והמכון עובד בימים אלה סביב
השעון בשלוש משמרות יומיות .הגזר מתקבל יפה בשוק הן בארץ ,והן בשווקים שונים סביב הגלובוס .גם
הגידול הזה מחייב אותנו ברכישת שתי מכונות שקילה ואריזה )קמעונאי ,וסיטונאי ( חדשות ,שיגבירו את
התפוקות ויעלו את איכות המיון.
רפת – רבות כבר נאמר ונכתב על הרפת האיכותית שלנו ,ועל כי צריכת החלב בארץ ובעולם הולכת וגדלה,
ולמעשה בפועל יש היום תמריצים לביצוע מעבר למכסות החלב .התמורה בסעד לכל ליטר חלב היא כזו,
שנכון לעשות מאמץ ,הכרוך גם בהשקעה בהגדלת שטח הסככות בכדי לאפשר גידול עדר החולבות שלנו,
כמו גם ברכישת מיכל חדש לחלב ,שיוכל להכיל את תפוקות החלב הגבוהות של העדר בסעד.
חשמל סולארי – ממשלת ישראל החליטה לפני שנים ספורות על כי בתוך מספר שנים ,היקף תפוקת
ה"חשמל הירוק" יגיע ל  10%מסך צריכת החשמל .החלטה זו מצטרפת לסדרת החלטות נוספות
המאפשרות להקים מתקנים סולאריים ברמת רווחיות סבירה ,כולל מתקנים קטנים של  50קילוואט כ"א.
אנחנו נמצאים בשלב מתקדם בתכנון של מספר תחנות קטנות ,הן על גגות נוספים בסעד )נוסף לזו שעל הגג
בחממה( ,והן במתקנים קרקעיים ,ובאדמות כלואות )שלא ניתן לעבדן כראוי( העוטפות את שטח הקיבוץ.
ההשקעה הראשונית לא קטנה ,אבל ההחזר בהחלט מהיר ומבטיח .אני מקווה שכבר בקרוב נוכל להתחיל
בהתקנת התחנות הראשונות.
עד כאן באשר לתוכנית ההשקעות ומכאן להתנצלות.
במהלך ישיבת המועצה ,לא אפשרתי לטוביה להציג בפני חברי המועצה השקעה שהמטע הגיש ,ושנדחתה
על ידי הנהלת המשק .אני חושב שלא נכון היה מצידי "לחסום" את דבריו ,ואשר על כן אני מוצא לנכון
להתנצל בפומבי.
שהרי אמרו כבר חז"ל אשר חששו לשרירות-לב ויוהרה מצד הפרנסים " -אין ממנים פרנס על הציבור,
אלא אם כן קופת שרצים תלויה מאחוריו" )מסכת יומא ,דף כ"ה ,ב'(.
שלא נרגיש עצמנו מורמים מעם ,ונדע להיות צנועים.

שבת שלום,
חלופ

