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 פרשת "ויקרא":

- ומשמעו9 כמו שטוב  'כנגד ספר ויקרא, שהוא מלא הלכות רבות'  –בבראשית רבה 'וירא אלקים את האור כי טוב'  כבר אמרו  "

לעיניים לראות את השמש, מקור האור המאיר, שבזה נהנה מן האור יותר, כך טוב לראות הספר ויקרא, מקור מוצא הלכות  

  ,ועוד יש הרבה דיוקי מקראות שלא עמדנו עליו, ולא העלינו ביאורה  .ררבות שבתלמוד, שבזה עומדים על אור ההלכות ביות

 ."אמן .ויעזור לנו להגביר חיילים בתורה ,והמקום יתברך ברחמיו יעמידנו על קרן אורה ,ואין בידינו המלאכה לגומרה 

 ]"העמק דבר"[

 

 

 לכל זמן ועט  

 

הכנסת בית  אירוע    –  נגישות  היווה  פרונטאלית  בצורה  קיומה  עצם  )אשר  במוצאי השבת האחרונה,  באסיפה שהתקיימה 

משמח לכשעצמו---', קיבלנו החלטה משותפת על קידום הנגשת המפלס התחתון בעזרת הגברים בבית הכנסת, באמצעות פתח  

ה שוויון  את  המקדמת  משמחת  החלטה  היא  זו,  החלטה  מזרחי-  הדרום  בצד  שייפתח  את  חדש  שוב  ומוכיחה  הזדמנויות, 

 הרגישות האנושית הקיימת בלביא! 

מינויים   לסבב    –ועדת  הפתיחה  יריית  בחירה המהווה את  מינויים,  וועדת  לחברי  בחירות  קיימנו  עוד באסיפה האחרונה, 

ר מזכירות  הבחירות למירב ממלאי התפקידים במהלך השנה וקצת הבאות עלינו לטובה- סבב הבחירות כבר החל עם איתור יו" 

לפי סבב   ימשיך  ומשם  בקיץ הקרוב,  להיערך  מנהל קהילה שאמורה  בבחירת  ימשיך  הוא  בימים אלה,  הוועדה  עסוקה  בו 

הבחירות לכלל מרכזי הוועדות וחברי הוועדות- זה המקום להודות מאד על עבודה מאומצת ומאתגרת בגיוס חברים לניהול  

ולאלי אלידין על  הפנימי של כל המארג הקיבוצי, לחברי הוועדה   עוז, קרן, וכמובן אורית מרכזת הוועדה,  יוסי,  היוצאת9 

העבודה בוועדה היוצאת, ועל הנכונות להמשיך בקדנציה הבאה עם הוועדה הנכנסת- לחברים החדשים בוועדה9 רפא, רון, 

וחנה אוצטר מרכזת הוועדה   קיד לשנים הבאות  איחולי הצלחה רבה, במילוי השורות של כלל ממלאי התפ  -תמר שילוח, 

בלביא- בחירות, הן הזדמנות מצוינת לריענון שורות, ללקיחת אחריות של חברים נוספים וחדשים על מה שקורה פה, להשפעה  

 ולסיפוק מהיכולת לקדם ולעשות למען המקום והאנשים- 

קורונה, וגם מקיומם  לאור קיומם של אתגרים קהילתיים בתקופה האחרונה, שנבעו גם ממיעוט מפגש ב  -  "יחד כל הדרך"

כדיוני "אורחות חיים", רואה הנהלת הקהילה חשיבות   פוטנציאל לקונפליקט  דיונים קונפליקטואליים או עם  באוויר של 

רב המאחד והטוב! שינוי הנחיות הקורונה,    - בקידום ודחיפה של עשייה חיובית משותפת, שתזכיר לכולנו שלמרות האתגרים  

יותר למפגש אנושי ובלתי אמצעי, ובכוונתנו להגביר ולהעצים הזדמנויות למפגשים מקרבים   מאפשר ליצור הזדמנויות רבות

שכאלה- מדובר גם על תכניות אותן תוביל וועדת תרבות, וגם על ניסיון ליצור פרוייקטים של עשייה חיובית פעילה, שיקרבו  

לפנות לכל   מוזמנים  נוספים,  נפעל  עוד את הלבבות- המעוניינים להציע מיזמים  ואנו  הנהלת הקהילה,  אחת ואחד מחברי 

 לקידום הרעיונות והוצאתם אל הפועל- 

עם חזרתו של המלון לפעילות מלאה בשעה טובה ומוצלחת, חוזר מטה לחמנו העיקרי לייצר עבורנו גם    –  תורנויות וגיוסים

ורונה, ומתוך מסקנות התקופה  תורנויות וגיוסים, שחשיבותם להתפרנסותנו היא רבה ביותר- ההפעלה מחדש במגבלות הק

שהובילו לשינויי חשיבה בתחומים רבים בחיינו ובכלל זה במלון, דורשים גמישות של כלל החברים הממלאים את המשימות,  
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יציאה מהרגלים ישנים, וכניסה לתבניות חשיבה ופעולה חדשות- אם נצליח כולנו לעשות את המיטב בתחום זה, גם חוויית  

 ית, וגם אפשרויותינו הכלכליות כקהילה ישתפרו וילכו- האורחים תהיה מיטב

ושוב השבוע, נממש בפעם הרביעית בשנתיים את זכותנו האזרחית והדמוקרטית, ונבחר את נציגינו לכנסת-    –  "כנסת ישראל"

ולהשפיע---  למרות שהרוטינה הזו חוזרת על עצמה יותר מדי פעמים בשנים האחרונות, על כולנו מוטלת החובה והזכות להצביע  

 בחירות טובות לכולנו!  –

 שבת שלום! 

 י נת

 

 

 משולחן המזכירות 

בישיבתה הקודמת נפגשה המזכירות עם מרכזות ענפי השירות- המרכזות סקרו את הפעילויות- תוך כדי הדיון התברר כי יש  

הקרובות- לאחר מכן, תקיים  ממשקים עם פעילות מש"א, ולכן הוחלט להזמין את גלילה, יו"ר מש"א, לאחת הישיבות 

 למצוא פתרונות-  הסוגיות וייעשה ניסיון דיון נוסף ובו ילובנו המזכירות 

לישיבתה האחרונה של המזכירות שהתקיימה השבוע הוזמנו גם חברי הנהלת הקהילה וחברי צוות אורחות חיים- נדון  

וסדות- יש תחושות קשות של שיח אלים של "חבר"  פה ובכתב, כלפי יחידים וכלפי המ-אופיו של השיח הציבורי בעל -הנושא  

מול "מוסד", של משפחות צעירות מול משפחות וותיקות, הרגשה של חברים שחברי המוסדות אינם מתייחסים אליהם  

אמון במוסדות, ומאידך חוסר נכונות  - קיום החלטות, על תחושה של אי - בכבוד, על הרגשת הרע וציניות כלפי הוקרה, על אי

 קידים, למלא משימות ולהיות חלק מההובלה- לשאת בתפ

 למרות שנעשה הרבה טוב, וישנם הרבה מעשי חסד, הדבר איננו משפיע דיו על העשיה הציבורית-

בכדי שנוכל   מנת לחשוב על איך לשפר את המצב הדורש שיפור לכשעצמו, אך גם, ואולי בעיקר,- הפגישה הנ"ל התקיימה על

  כלה, הקשבה וויתורים על עמדות בכדי להגיע להסכמות על אורחות חיינו-להיכנס לתקופה בה נדרש להרבה ה

הפורום הנ"ל קורא לכל אחת ואחד מאיתנו לנצל את שעת הכושר של תחילת עונת הבחירות לצאת מעמדת הביקורת על  

 ממלאי התפקידים ולהציע את עצמם להיות ממלאי התפקידים- 

מירב הציבור בקבוצות שיח, באירועים,   ת תרבותיות וחברתיות שבהן ישתתף כן נראה שיש צורך דחוף בקיום פעילויו-כמו

 בפעילויות וכד'- 

אנו קוראים לעצמנו ללמוד להתייחס בכבוד לפניות החברים, וקוראים לכולנו החברים להתייחס בכבוד לממלאי  

 התפקידים- 

 ביקורת, גם אם נוקבת, צריכה להיאמר בצורה מכובדת- 

כל אחת ואחד מאיתנו-   כל אלה מערערים את ביטחון -הכלכלי, הפחדים מפני "ה"שינוי  חששות הקורונה, המצב  

ההתבצרות בד' אמותינו מחלישה אותנו- היחד עשוי לחזק אותנו, והמבט הרחב יותר, גם לצרכים של עמ"י, עשוי גם הוא  

 לתת לנו הרגשת תרומה ולאפשר לנו להרים את הראש- 

 רעיונות יתקבלו בברכה! 

 ם, שבת שלו

 שרקה
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 מצוות הפנסיה

הוכן ע"י היועץ הפנסיוני ויובא בקרוב לדיון בצוות הפנסיה ולאחר מכן יוצג  1010מאזן אקטוארי מעודכן לסוף שנת 

 למזכירות ולאסיפה- 

   1010בתקופה הזאת, סוף רבעון ראשון, חברות הפנסיה לסוגיהן שולחות לעמיתים דו"ח מסכם של השנה הקודמת, שנת 

הדו"ח נשלח בדואר או שמועבר לעמיתים במייל או ע"י קישור הנשלח לטלפונים הניידים המפנה לאתר האינטרנט בו ניתן  

 להפיק את הדוחות )ע"פ בחירת כל עמית'-

ניהול ומעקב מסודרים אחר עשרות המיליונים של כספינו המושקעים במסלולים הפנסיוניים השונים, הינו  תנאי בסיסי ל

 רישום ותיעוד הדיווחים התקופתיים- 

אנא העבירו אלינו כל דיווח המגיע אליכם- זכרו כי הכספים שייכים לקופה המשותפת שלנו גם אם הם רשומים על שמות  

 נו זקוקים לדיווחים ולמסמכים-החברים, וע"מ לנהלם כאמור, א

בהזדמנות זאת ולאור העובדה שחברים רבים הוצאו בשנים האחרונות לפנסיה, חשוב להזכיר כי חברות הפנסיה שולחות  

 "תלוש שכר" מידי חודש בחודשו לכל פנסיונר- 

איננו סתם "פתק"   חלק מהתלושים מגיע אלינו בצורה מרוכזת וחלק מגיע במעטפות דואר אל הפנסיונרים- תלוש השכר

 אלא מסמך חשוב שיש הכרח להעבירו להנה"ח- 

אנא מכם, עשו לכם מנהג קבוע להעביר את תלוש השכר )הפנסיה' לת-ד- פנסיה או הנה"ח מיד עם קבלתו )קריאה זאת 

 להעברת תלושי שכר ללא עיכוב, מופנית גם לכל עובדי החוץ'- 

מבחינה פנסיונית, מה המשמעויות וכן כל שאלה אחרת בתחום, כל חבר וחברה המעוניינים לדעת מה רשום על שמם 

 מוזמנים בחפץ לב לפנות אלינו ונשמח לחלוק עימם כל מידע קיים-  

גם השנה, כמו בשנים קודמות, נשתמש בקרנות ההשתלמות כאחד המקורות להפקדות הפנסיוניות שלנו ולפיכך נמשיך  

 החברים-  לפדות קרנות השתלמות "בשלות" בתיאום כמובן עם

אנא קבלו וכבדו החלטה זאת והקלו על צוות הפנסיה את העבודה הבירוקרטית, המורכבת והסיזיפית מול החברות  

 המנהלות את הכספים, אשר אינן ששות להיפרד מכספים המופקדים אצלם- 

תינו למלא פרטים  תודה לכולם על שיתוף הפעולה, תודה לכל מעבירי הדוחות במועד ותודה לכל המשיבים בזריזות לבקשו

 ולחתום על טפסים )וסליחה שלפעמים אנו נודניקים'-

 עדינה וחיים          

 

 

 

 

 

 

 ולכל המשפחהלטליה עמירם 

 אמךשל  האיתך באבלך עם פטירת

 ז"לצילה יופן 

 מן השמיים תנוחמו
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 מצות ועצות:

 לקראת החג, קצת מידע על המצה לכל המודאגים והמעוניינים-

  רגילה עשויה קמח לבן ומכילה קלוריות כמו שתי פרוסות לחם-- מצה א

 עומדות בפנינו שתי אפשרויות9  -למעוניינים במצות מקמח מלא - ב

 מטבען עשויות מחיטה מלאה- מכילות קלוריות כמו מצה רגילה-  -מצות שמורות- 1      

 מצה שווה בערך לפרוסה וחצי של לחם-  כל  -ותמצות קל- 1      

 דוע לכולנו, מצות לעיתים עושות "צרות" במערכת העיכול- ישנן כמה דרכים להפחית את הנזק9  - כיג

 להקפיד לאכול בעיקר מצות שמורות או מחיטה מלאה--1      

 לארוחה-  אחת-  רצוי להסתפק במצה  1      

 הארוחה-   בזמן ולא  –בעיקר מים- עדיף את רוב המים לשתות לפני ואחרי  –- חשוב מאוד לשתות הרבה 2      

 - להרבות באכילת ירק חי ומבושל-  3      

 - להתמיד בפעילות גופנית גם לאורך החג-  5      

ב באותו זמן גם להנות מהחג  לזכור, שחג הפסח נמשך רק שבוע- חשוב לשמור על הבריאות והמשקל, אך חשוצריך - ד

 אך הכל במידה!   –תאכלו, תיהנו  –וממאכליו המיוחדים- משפט הקסם 

 -               חג שמח וכשר

 דסי                 

 

 הודעות 

 משו ממש"א:

 נשמח לכל יד עוזרת בשבועיים הקרובים-  

 חברים ללא חובת עבודה, עובדי חוץ שבחופשה, מורים וכו'---

 גם יום יומיים או כמה שעות מסייעים מאוד!  

 

 לחברים ולענפים  

 לאור התגייסות יחיאל למאמץ במלון,  

 בשבועיים הקרובים, ועד לאחר הפסח, יחיאל לא יטפל בקניות בטבריה-

 אנא מצאו פתרונות---  

 המשך-  מיד לאחר הפסח נעדכן לגבי ה

 - שבת שלום, גלילה

 

********************************************* 

 תפילות בשבת

 השבת התפילות יתקיימו בבית הכנסת ובשכונות נח"ל ומליבו-  גם
 

 מזכיר שאורחים המעוניינים להגיע לבית הכנסת צריכים להרשם באתר הקהילה- 
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 שבת שלום, רועי 

 

 לקראת פסח 

", קיצור הלכות ערב פסח שחל בשבת" –של הרב יהודה  קבצים ים"בית כנסת וירטואלי" נמצאבאתר הקהילה תחת 
   בנוסף ניתן למצוא הנחיות לגבי הכשרת כלים ומה הדין לגבי מוצרים שונים-"רשימת תזרוק ואל תזרוק לפני פסח", ו

 מכירת חמץ 

 רב המועצה האזורית-  –גם השנה נמכור את החמץ דרך הרב רוזנבלט 

 ור לטופס המכירה המקוון ניתן למצוא במקומי תחת הודעות דת, ובאתר הקהילה בדף הבית- קיש

 - דתעדת כל מה שנדרש הוא למלא את הפרטים ולבצע שליחה, ניתן להיעזר בחברי ו 

 בדיקת חמץ 

    - עבודתו במקום  חמץ  וביעור בדיקה  לביצוע  חבר  למנות אחראי ענף  כל*  

 בביתו ובתאו בבית הכנסת-  חמץ  וביעור לבדיקה   אחראי חבר כל*  

 שריפת חמץ 

 את החמץ נשרוף כפי שנהגנו בעבר בחבית ליד משרד הבקר-

 שבת שלום 

  רועי    

******************************************** 

 סידור רכבמ

 לקראת פסח 9

 לנקות את הרכבים לפסח- התחלנו השבוע

 בבקשה להקפיד על הניקיון בכלל ובתקופה הקרובה בפרט- 

 על מנת שנוכל להיענות לבקשות רכב בפסח, אני מבקש ממי שנוסע לליל הסדר להקדים ולהזמין רכב- 

   שבת שלום, רועי 

********************************************* 

                                                                           בית מורשת                                              

- מי שירצה סיור מודרך  17-00עד  10-00בשעה טובה מהשבת בית מורשת יהיה פתוח בשבת וחג )גם חול המועד'  בשעות 

 יכול להתקשר לחנה עמירם או אלי- מבקשת שילדים יכנסו רק בליווי הוריהם-

 חג פסח כשר ושמח,                                           

 טובה                                                                    

********************************************* 

 מהקייטרינג
 

 ב"ה יש לנו השנה הזמנות רבות לפסח!  
 , באולמות ליד הפרגולה של המלון- 13900, החל מהשעה 13.2 -ביום רביעי הקרוב, י"א ניסן  האריזות יתקיימו בעז"ה

 
 כל עזרה תתקבל בברכה 9' 

 תודה מראש!  

 צוות הקייטרינג         
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 עדכונים מהכלבו 

לייצר לחם ט' בניסן- לאחר מכן מאפיית אורנים מפסיקה   11-2הזמנת לחם מלא אחרונה לפני פסח תהיה ביום שני  -1
 מלא עד לאחר החג- 

 
בשבת הגדול הצמודה לפסח לא נזמין חלות ולחמניות כמו בכל שבוע, נתלה הרשמה בכלבו ללחמניות. חלות.   -2

 פיתות ונזמין רק למי שיזמין, לא נביא רזרבה- 
 

 בבקשה   7900-11900יג' ניסן ערב פסח שעות פתיחת הכלבו הן   15-2ביום שישי  -3
 הערכו בהתאם-  

 הרשמה תתלה בכלבו-  -יהיה ניתן להזמין ממאפיית רונשי מוצרים כשרים לפסח  -4
 

 צוות הכלבו 
 

 כביסת חיילים

 במקום במוצ"ש-  13920החל משבוע הבא עם המעבר לשעון קיץ תכובס כביסת החיילים ביום שישי בשעה 

 
 ענף הבגד 

 חדר האוכל

 .להסעדה האוכל לא יפתח  דר ח יום הבחירות - ביום שלישי 

 וועדת שירותים 

********************************************* 

 

 חברי לביא שלום" 

 אני מארגן מפגש זום לחברי לביא ובית רימון עם נציגי מפלגת 'ימינה'9  11900במוצ"ש הקרוב בשעה  

 ברשימה'   3חה"כ מתן כהנא )מספר  

 ברשימה'  7וחה"כ לשעבר עידית סילמן )מספר 

אני אשתף אתכם קצת במאחורי הקלעים9 איילת שקד גם הייתה אמורה להגיע- כרגע צץ איזה משהו בלו"ז שלה שמעמיד  

 ודאות-  את השתתפותה בסימן שאלה- אני די בטוח שזה יסתדר וגם איילת שקד תגיע לדבר איתנו אך אין ו 

לבוא, לשמוע ולהשמיע מול אנשים   -בין אם אתם תומכים, מתנגדים או מתלבטים  -אני חושב שזאת הזדמנות טובה 

 שבסבירות גבוהה יכהנו בכנסת הבאה- 

 על מנת לאמוד את סדר הגודל של המשתתפים, אשמח שכל המעוניין ישלח לי הודעה בפרטי ואעביר לו את הקישור לזום-  

 חנן סטרשנוב 

********************************************* 

 לביא כלבבי      

למאירה רומם, שעוסקת במלוא המרץ, הגמישות והרגישות בתחום התורנויות, תודה רבה על זמינות, קשב, ומתן  

 פתרונות לכל אתגר! 
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 חברים שמעריכים מאד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ושוב מצוות 'אורחות חיים' 

שמחים לדווח ולסכם על שני סבבים של מפגשי שיח משמעותיים שהתקיימו בחדר האוכל )התגעגענו למפגש פנים אל פנים', 

 חברים-    120 -בסך הכל השתתפו למעלה מ 

 חברים שזכו להשתתף נהנו משיח נעים מכבד ומאפשר, שיתפו בדעות שלהם, ושמעו את הדעות השונות והמגוונות- 

שבחרנו להתמקד בהם במעגלים היו9 'אחריות אישית', האם נדרש להמשיך את חובת העבודה? מה  הנושאים המרכזיים 

משמעות המושג "עבודה" בהקשר הזה? האם יש לו משמעות ללא המושג "פרנסה"? וכד'- נושא נוסף, נסוב סביב 'אורח  

ו שירותים נכון לבצע הפרדה בין  חיים שיתופי', מהם השירותים המרכזיים שחשוב לשמר את קיומם המשותף, האם ובאיל

הצריכה האישית לשיתופית וכד'- והנושא האחרון היה 'ערבות הדדית', מה המשמעות של ערבות הדדית? האם יש דרכים  

שונות לממש ערבות הדדית מכפי שקורה היום? באילו תחומים? וכד'- כמובן שהשאלות היו רק הפתיח לשלבים בדיון, אך  

 ונתן מקום לכל משתתף לבטא את עצמו-   הדיון עצמו היה חופשי

ל היופי הקיים, ומצד שני דיברו על הצורך בשינוי- עלו קולות של שבמעגלים השונים, החברים שיתפו בצורך בשימור 

נודע לעתיד המקום, ומהצורך לשמר את הטוב והייחודיות שיש בקיבוץ, ויחד עם זה עלו גם קולות    חששות ודאגות מהלא

 של רצון לפתח בקיבוץ לביא תקווה חדשה-  

ברצוננו להזמין חברים וחברות שלא התאפשר להם להשתתף במעגלים השונים, לסבב נוסף של מעגלי שיח שיתקיימו  

 בשבוע שלאחר פסח- 

חברים שלא התאפשר להם להגיע, נאמרו משפטים שברצוננו כצוות לשלול בכל תוקף, על כך ש'הפור'  בשיחות עם חלק מה

כבר נפל, ושהמטרה כבר סומנה--- ברצוננו להדגיש את מה שאמרנו ואומרים בכל הזדמנות- צוות 'אורחות חיים' אחראי על  

ן ורצוי לצעוד או להתקדם- החברים, הם אלה שיבחרו  ניהול תהליך הגון ושקוף, ואין בכוונתו להביע עמדה לאיזה כיוון נכו 

 ויחליטו באיזו צורת חיים ברצונם לחיות במקום הנפלא הזה!  

ההחלטות יתקבלו לאחר תהליך של שיתוף, הקשבה, למידה ובחירה מה נכון לקיבוץ לביא עם המאפיינים הייחודיים של  

ברים באופן הכי דמוקרטי שיש ולאחר מכן בהצבעה בקלפי,  הקיבוץ שלנו- בסופו של תהליך, ההחלטות יתקבלו באסיפת ח

 מקולות החברים, דבר שמחייב ממילא הסכמות רחבות מאד-   75%-תוך רצון להשיג רוב מיוחס של למעלה מ

ולכן, אנחנו מזמינים את החברים שלא התאפשר להם להשתתף במעגלים להגיע, להביע, להגיד את אשר על ליבם מתוך  

 ההווה והעתיד של קיבוץ לביא-   רצון להשפיע על

 סיון ושחר ל

 מזל טוב לנישואיכם

 הרבה מזל טוב

 פרנק דינה ל

 ולמשפחה המורחבת 
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חברי הצוות9 ענר, צבי רבהון, נתי, רפא, מזל, גלעד אוברמן, הדס מוראדי, יאיר ריינמן, רוני רוזנצוויג, אחיה, ומנחה הצוות  

 ניר ברעם- 

 

 

 תשובה לגלעד  –על פרנסה והתפרנסות 

רוב האנשים מקור הפרנסה העיקרי הוא   כדי לאכול ולחיות חייבים להתפרנס- אמת יותר פשוטה מזו קשה למצוא- אצל

פירות עבודתם- אלא, שבחברה המסורתית אין שום קשר בין הערך האמיתי של העבודה לבין התמורה שמקבל העובד-  

לדוגמא9 גננת שלמדה שלוש שנים, נתונה לשחיקה תעסוקתית משמעותית כמו רוב אנשי החינוך, ואחראית על בריאותם  

טק שלמד כמוה  -ים ועתידם כאנשים בוגרים מקבל בדרך כלל תמורה נמוכה- לעומתה, איש הייהנפשית והפיסית של הילד 

שלוש שנים או פחות ועובד אמנם שעות ארוכות אבל בתנאים נוחים מקבל בדרך כלל תמורה יחסית גבוהה- "השוק" קובע,  

 לא ערך העבודה האמיתי- 

נים מממוצע פירות העבודה של כל החברים- מה שנשאר בשיטה הקיבוצית השיתופית מתפרנסים מקופה משותפת, ונה 

בקופה לאחר שמורידים את כל הוצאות הקיום מופנה להשקעות לפיתוח הקהילה- יש מי שתורם מעט לקופה המשותפת  

ויש מי שתורם יותר- מטבע הדברים ייתכן מצב שחבר אחד תורם פחות ממה שהוא צורך לקיומו, וחבר אחר יותר ממה  

לפעמים מי שתורם פחות לפרנסה תורם יותר לחיי הרוח והתרבות הקהילתיים, ולהיפך- ויש מיעוט קטן  שהוא צורך- 

 התורם לזה ולזה, ומיעוט קטן אחר שלא תורם הרבה לא לזה ולא לזה-

גילוי נאות9 אני באופן אישי לא הצלחתי לתרום הרבה לפרנסה, למרות שניסיתי- אילו הייתי חי בעיר הייתה משפחתי  

צת לחיות ברמת חיים נמוכה יותר ממה שיש לי בקיבוץ- השתדלתי לתרום לוועדות ולפעילויות אחרות כל עוד תרומתי  נאל

הייתה רצויה- אבל זה לא מונע ממני להתייחס לעקרון9 הקיבוץ השיתופי בנוי על ההסכמה של החזקים יותר מבחינת  

לכלי, ואחת מהחוזקות העיקריות של החיים השיתופיים-  יכולתם להתפרנס לתמוך בחלשים יותר- זוהי מהות השיתוף הכ

 מי שבשום אופן לא מוכן לתמוך בחלשים ממנו כנראה לא צריך לחיות כאן- 

יתרה מזו9 בשלב בחיים שבו מגדלים ילדים קשה להתפרנס ברמת החיים שלנו- יכול להיות שיש משפחות בשלב הזה בחיים  

של חייהם, כאשר הם עדיין יהיו בכושר עבודה מלא והילדים מתחילים לצאת  שצורכות יותר ממה שהן תורמות- בשלב הבא 

מהבית, הם יתרמו יותר ממה שהם צורכים והעודף שהם יוצרים יממן לאחרים את האפשרות הברוכה לגדל ילדים בסביבה  

 הנפלאה שהקיבוץ יוצר- 

פי אלא על פי מדדים נוספים- נכון, קיבוץ  צורת החיים השיתופית מאפשרת לקהילה למדוד את האדם לא רק לפי שוויו הכס

המכיל רק אנשים איכותיים שלא יודעים להתפרנס לא יוכל להתקיים- בקצה השני, קיבוץ המכיל רק אנשים המצטיינים  

בפרנסה אבל לא בתחומי חיים אחרים גם לא יוכל להתקיים- האמת היא באמצע, ואל האמצע הזה יש לשאוף אם אנחנו  

 ה משגשגת וערכית-  רוצים לקיים חבר 

 מרדכי 
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- - - - - - - -גזור ושמור- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -גזור ושמור- - - - - - - - 

 קיצור הלכות ערב פסח שחל בשבת

 תענית בכורות 

 המשתתף בסעודת מצוה )סעודת ברית מילה סיום מסכת וכדו'' נפטר מהתענית- התענית מוקדמת לי"ב ניסן,  

 בדיקת חמץ 

 אור ליום שישי י"ג ניסן אחר צאת הכוכבים בודקים את החמץ ואחר הבדיקה אומרים את הביטול הנאמר לאחר הבדיקה- 

 יום ששי 

 שרפת החמץ 

לשבת- ישתדל לשורפו כמו בשנה רגילה, עד שעה  ביום ששי שורפים את החמץ שמצא בבדיקה ואת החמץ שאינו זקוק לו 

- אם אינו משאיר חמץ לשבת יאמר את הביטול אחרי הביעור כבכל שנה- אם משאיר לחם לסעודה ראשונה ושניה של  11-20

 שבת )כפי שיוסבר להלן' אזי אומר את הביטול בשבת לאחר סילוק שיירי החמץ- 

 הכנות לליל הסדר 

הסדר שיש מניעה להכינם בחג, כגון9 צלית הזרוע, לנקות את החסה למרור, לכתוש את  ביום שישי יש להכין את צרכי

 הנדרש לחרוסת, הדבקת נרות לחג, הדלקת נר נשמה לפני שבת שיהיה  מוכן לחג, שעון שבת לליל הסדר וכדו'- 

 שבת קודש

למנהג האשכנזים המחמירים שלא   כידוע, על כל מאכלי השבת להיות כשרים לפסח והם ייאכלו בכלי פסח- באשר לקטניות,

חמץ, ולכן הכלים שבישלו בהם    ןלאוכלם בפסח, אפשר לאוכלם עד סוף זמן אכילת חמץ גם בכלי פסח- קטניות כמובן אינ

  13קטניות, כשהם נקיים, אינם נאסרים לשימוש בפסח- עם זאת, יש המחמירים שלא להשתמש בכלי בו בושלו הקטניות 

 ת, אך אין בעיה להשתמש בצלחות ובסכו"ם גם באותו יום-שעות אחרי בישול הקטניו

בבקר, נהוג  להקדים ולהתפלל תפילת שחרית בזריזות- שעות התפילה   10-10מאחר ויש לסיים את אכילת החמץ עד שעה  

 כפי שיפורסמו-

 ראשונה ושניה "לחם משנה"  –סעודות 

ל לשבת  הוא כשר לפסח נשאלת השאלה כיצד נקיים  כידוע יש לפתוח את סעודות השבת ב"לחם משנה"- מאחר וכל האוכ

את מצוות הלחם משנה בשנה זו? )להשתמש במצות רגילות אי אפשר מאחר וחז"ל אסרו לאכול מצה בערב פסח' לכך ניתן  

 להציע שתי דרכים לפתרון- 

 אפשרות ראשונה9 לחמניות או פיתות- 

פיתות שאינן מייצרות הרבה פירורים, ונשמור אותן היטב בשקית  על פי הצעה זו נשאיר לשבת כמות קטנה של לחמניות או  

סגורה במרחק בטוח מכלים ומאכלים של פסח )והרחק מידם של ילדים קטנים'- בתחילת הסעודה לאחר נטילת הידיים  

נבצע את הלחם מחוץ לבית, או במרפסת, נאכל שם את ה"כזית" לחם )בזהירות שלא לפזר פרורים העלולים להיכנס 

יתה' נשוב ונעטוף את שאר הלחם בשקית סגורה היטב, ננער מעצמנו את הפרורים וניכנס הביתה לאכול את סעודת הב

- אם לא הצלחנו לסיים  10-10קר חייבים לסיים את  אכילת החמץ )והקטניות לפי האשכנזים' עד  שעה והשבת- בסעודת הב

רותים או, לשפוך על זה סבון ולהשליך לצפרדע של את כל כמות הלחם שנשאר יש לפורר אותו ולזרוק לאסלה שבשי

בבוקר, אלא לסיים את אכילת החמץ עד זמן זה- וכן אנו נוהגים לסיים עד   10-10אין צורך לסיים את הארוחה עד  -  )האשפה

 ' זמן זה את אכילת המצה העשירה למרות שאינה חמץ וכן את הקטניות עד זמן זה-
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 אפשרות שניה9 מצה עשירה- 

מצה עשירה היא מצה שנילושה במי פירות או ביצים ולכל הדעות אין יוצאים בה ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר- יש 

מחלוקת האם מותר לאוכלה בפסח- גם כאן האשכנזים מחמירים ואוסרים לאוכלה בפסח מחשש שמי פירות עלולים גם הם  

גחה טובה לפסח- מכל מקום גם אשכנזים אינם מתייחסים  להחמיץ ורוב הספרדים מקילים בכך כאשר יש  למצות אלו הש

לכך כחמץ ממש ואמנם אין לאוכלה לאחר זמן איסור אכילת חמץ אך אפשר להשתמש במצות אלו, לברך עליהן "המוציא"  

כמו על מצות רגילות לצאת בהן ידי חובת "לחם משנה" וכאמור לעיל לסיים אכילתן ולסלקן מהשולחן עד שעת איסור  

 חמץ-  יש אצלנו בכלבו לקניה מצה עשירה כשרה לפסח בהשגחה ראויה-  אכילת

 סעודה שלישית 

 הבעיה9 כיצד נקיים סעודה שלישית שראוי לאוכלה אחר חצות? 

ספרדים יכולים לאכול מצה עשירה גם בסעודה שלישית, אך לאשכנזים אין אפשרות לקיים סעודה שלישית עם פת בשבת 

שאפשר לקיימה גם במאכלים אחרים כגון, דג או פירות וירקות ולנוהגים להתיר קניידעלך  זו, ולכן סומכים על השיטות  

 מקמח מצה בערב פסח, יכולים אף לברך מזונות על הכופתאות ולאכלם בסעודה שלישית-

 ליל הסדר 

 ודש"-אין להתחיל בעריכת השולחן וסידורו אלא לאחר זמן צאת השבת בשעה , ואמירת "ברוך המבדיל בין קודש לק

בליל הסדר על כוס ראשון אומרים קידוש והבדלה בסדר הסימן יקנה"ז, יין קידוש נר הבדלה זמן )שהחיינו'- ברכת "בורא  

 מאורי האש" מתייחסת לנרות החג- 

יש יתרון משמעותי בערב פסח שחל בשבת, שאפשר להגיע לליל הסדר בנחת ורוגע לאחר שחווינו את מנוחת השבת  

לץ להתכונן לליל הסדר אם בלימוד ההגדה ובתכנון דרכים להנגישה ולחבבה על כל המסובים, ואם וקדושתה- בשבת מומ

במנוחה )בעיקר אם נצליח לשכנע את הילדים הצעירים לישון---' שתסייע לנו לחוש את  הלילה  הקסום והמיוחד הזה   

 במלאותו- 

 פסח כשר ובריא חג                                                         

 הרב יהודה                                              

 

 הלכות פסח

 תנור אפיה או סיר אפיה – הכשרת כלים

 ינקהו היטב בכל פינותיו וישתמש בחומרים חריפים שיפגמו החמץ שבעין.  . א

 שעות. 25לא ישתמש בו  . ב

 שעתיים בחום מקסימלי. -יבעיר את התנור  כשעה . ג

 בתבניות מיוחדות לפסח. ישתמש  . ד

 אם ניתן גם לצפות בניר אלומיניום את פנים התנור או את המאפה- רצוי לעשות כן. .ה

 

 שולחן אכילה 

חשמלי   . א בקומקום  המים  רתיחת  שימוש  ע"י  ברתיחה  ימשיכו  שהמים  רצוי  ראשון.  מכלי  רותחים  מים  ולערות  היטב  לנקות 

 הקומקומים הישנים כי כל החדשים מפסיקים באופן אוטומטי). כשרתיחתו ממשיכה *לשם כך עדיפים 
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שולחן של פורמייקה עדינה שלרוב אין שמים עליו קדרה רותחת ומשתמשים בו רק לצלחות וכדומה- ינקהו היטב וישתמש בו על   . ב

 אף בלי הגעלה. –גבי מפה 

 גם אחרי הכשרה נהגו להשתמש בשולחן בפסח רק על גבי מפה. . ג

 מספיק לנקותו היטב ואין צורך להכשירו.  –היטב כל הפסח אם השולחן מכוסה  . ד

 

 משטחי השיש במטבח 

 לנקות היטב ולערות מים רותחים כשרתיחתם ממשיכה.  . א

 משטחי שיש  מערה מים מקומקום שלא פסקה רתיחתו. . ב

 בפח- בניר כסף- בעץ- בפלסטיק או בכל חומר אחר. –נהוג לכסות את משטחי השיש בפסח  . ג

 הכשיר בעירוי מקומקום רותח לאחר ניקוי יסודי ומ"מ יש נוהגים אח"כ גם לכסותם כנ"ל. משטחי נירוסטה יש ל . ד
 

 כיור

 כיורי המטבח הנפוצים אצלנו הכשרתם קשה- כיוון שהם מחרסינה שדינה כחרס- אשר- כידוע- אין דרך להכשירו.  . א

שהכשיר את השיש וגם לאחר מכן- לא יניח בו כלים בפסח א . ב לא על ידי הפסק כלשהו. יש משטחים  לכן- תחילה יכשירו כדרך 

 מפלסטיק או מעץ המיוחדים להניח בכיור- ועליהם יניח הכלים. 

יש לנקות היטב בחומרים חריפים על מנת שלא יישאר חמץ בעין דבוק בפינה כלשהי.   –כיורי נירוסטה הכשרתם פשוטה יותר   . ג

 רתיחתם. לאחר מכן יש להכשיר בעירוי מים רותחים- אם אפשר באופן שלא פסקה 

 יש לערות מים חמים גם על הברז ועל חור היציאה שבכיור.  . ד

 דוד מים

שפתו ועל   על  שבו ואז להרתיחו כשהוא מלא ולערות מים רותחים גם  יש לנקותו היטב להסיר ככל הניתן את האבן  דוד מים לשבת 

שמחממים על מכסהו דבר מאפה ישירות ללא כלי   שבת  שספק אם הכלי  קשה    –מכסהו. דוד  להכשירו- כי אז יש צורך בליבון ממש- 

יכול לעמוד בו. תרמוסים חשמליים שמשתמשים בהם למים בלבד- ואין מחממים עליהם שום אוכל- מספיק לנקותם היטב וכדאי גם 

 לערות עליהם רותחים. 

 

 קומקום חשמלי אוטומטי 

ד גדותיו ממש- יש אפוא בעיה בהכשרתו על ידי עצמו. הפתרון הוא  קומקום חשמלי אוטומטי שאינו יכול לרתוח ולגלוש כשהוא מלא ע

למלאו ככל שניתן להרתיחו- ובמקביל להרתיח קומקום מים נוסף. מיד כשרתח הקומקום אותו אנו מכשירים- לצקת מהקומקום האחר  

ש מעט. לאחר מכן לרוקנו ולשטוף מים רותחים *תוך כדי רתיחתם ככל שניתן) לתוך הקומקום שמכשירים עד שיתמלא עד גדותיו ויגלו 

 במים קרים. 

 

 פלטת שבת וכירה חשמלית 

 לנקות היטב ולהביא לדרגת החום המקסימלית לזמן מה. . א

 מעבר לנקיון וההבערה רצוי לכסות בנייר אלומיניום. *אמור לגבי פלטת שבת).  . ב
 

 בלנדר בלע"ז  –ממחה 

 היטב. מיכל הבלנדר והסכינים יש לפרק כל החלקים ולנקותם  . א

אם חושש שהשתמש  בו בחמץ חריף או חם- או שהדיחו במים חמים בעת שהיה עליו חמץ- יש להגעיל הסכינים והמיכל *כשהוא  . ב

 מפלסטיק). 

 שעות יחליף את מימיה.  25ימים וכל    3במיכל זכוכית יכול להכשירו על ידי שרייה במים  . ג
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 מיקסר בלע"ז –מערבל 

חריצים- אזי אבק הקמח עלול  לחדור לחריצים שבראש במיקסר ובעת השימוש בפסח עלול ליפול משהו  כאשר בגוף המכונה יש   . א

פירור  שום  ייפול ממנו  שלא  בניילון וכד' באופן  יכסהו  כן  בו בפסח- אלא אם  מזה למאכל. אזי באופן כזה ראוי לא להשתמש 

 למאכל- או שיפרקו וינקהו היטב. 

 במקצפים- עדיף ליבון קל.  –ם ניתן הקערות והמקציפים יש להגעיל- וא . ב

 

 מקרר –מקפיא 

מקפיא- דינו כמקרר. יש להפשירו- לנקותו היטב- לשטוף בצונן או במטלית רטובה שלא יהיה שום חמץ בעין. אין לשמור במקפיא אוכל  

גדולות במיוחד בעלות ערך רב  שהוא חמץ בעין ולמוכרו לגוי- אלא יש לכלותו לפני הפסח. *כיוון שמכירת חמץ תוקנה ביסודה לכמויות 

 בחנויות- במפעלים- במטבחים גדולים וכד').

 

 מחבת טפלון 

 אם טיגנו בה חמץ- אי אפשר להכשירה כיוון שהליבון יקלקל אותה- ואז הוא אינו מועיל גם אם ליבנה. 

 כלי פיירקס ודורלקס

 אשון.צלחות- ספלים וכד' שהשתמשו בהם בחם- הגעלה או עירוי מים רותחים מכלי ר . א

כלי פיירקס שמבשלים בהם- הגעלה שלוש פעמים- כשהמים מוחלפים אחרי כל פעם. *לא לשטוף בצונן מיד אחרי ההגעלה כדי  . ב

 שלא יתבקעו"). 

 כלי אפייה אין להכשיר.  . ג

 יש מחמירים שלא להכשיר לפסח כלל כלי פיירקס ודורלקס.

 מפות 

 פה- לבדוק אם אין דבוק שם משהו. יש לכבס במים חמים ובחומר ניקוי- וכשיש תפר בשיפולי המ  . א

 מפות טרלין להשרות עם אבקת כביסה. . ב

 מייבש כלים 

 בין אם הוא מפלסטיק ובין אם הוא מברזל- די לרוחצם היטב ומותר להשתמש בהם בפסח.

 הכשרת מיקרוגל 

 יש לנקות היטב את המכשיר מבפנים ומבחוץ בחומרי ניקוי.  . א

 שעות.  25יש להשבית המכשיר מפעולה למשך  . ב

 את הצלחת0מגש שבפנים יש להוציא- ולערות עליה מים רותחים מקומקום בעודו רותח *כמובן לאחר ניקוי יסודי).  . ג

 לאחר מכן יש להרתיח ולאדות כוס עם מים בתוך המכשיר ע"י הפעלתו הרגילה.  . ד

 ם האוכל בתוך הקופסה).גם לאחר הכשרה זו- רצוי להשתמש במכשיר רק כשהאוכל מכוסה בכיסוי כלשהו *או להניח הכלי ע .ה

 

 הכשרת מדיח כלים 

מדיח כלים דינו בהגעלה- אך כיוון שהמים במדיח ביתי אינם מגיעים לחום של רתיחה- לא מספיקה הכשרה עצמית של המדיח ועל כן  

 יש: 

 שעות.  25להשבית את המדיח מפעולה  . א

 לנקות היטב בכל פינותיו בחומרי ניקיון חריפים.  . ב
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 ים את החלקים שאפשר להגיע אליהם.  להכשיר בעירוי מים רותח . ג

 בשלב האחרון להפעיל המערכת ל"סיבוב שלם" בחום מקסימלי.  . ד

 

 כיריים אינדוקציה 

בחום   ולחממו  ריק  סיר  להניח  יש  מתאימים-  בחומרים  יסודי  ניקוי  לאחר  יחסית.  קלה  הכשרתם  אינדוקציה-  בשיטת  כיריים 

 ום שנייר ייחרך עליה. המקסימאלי עד שגם האינדוקציה עצמה תתחמם בדרגת ח

 כיריים קרמיות:

של זכוכית בחום גבוה). הזכוכית מעורבת   כיריים מסוג זה- הכשרתם לפסח קשה. *במיוחד לשיטת האשכנזים המחמירים בבליעה 

כנראה בחומרים נוספים המחסמים אותה ועל כן הכשרתם קשה- במיוחד כשיש חשש שנוזל רותח שגלש מהסיר- נבלע בה. *אשר על  

יש לנקות היטב בחומרים מתאימים- לאחר מכן- להפעיל כ  כן  שהחמירו לא להכשירה כלל). למעשה-  יש  דקות בטמפרטורה    21  – - 

שמסביב לגופי החימום. יש המהדרים גם אח"כ להשתמש בנייר אלומיניום   הגבוהה ביותר- וגם לערות מים רותחים על המשטחים 

ניח מתחת לסיר שמחממים בפסח. באתר של צומת הם מעידים שלמרות הוראות היצרנים  גם מתחת לסיר *גזור כמו מפיות שולחן)- ולה

 "בדוק ומנוסה שלא קורה מאומה".

 מזון לחיות מחמד 

יש לזכור שלמרות שבעלי חיים פטורים מן המצוות- מכיוון שאיסור חמץ כולל גם "בל יראה ובל ימצא" וכמו כן איסור הנאה. יש לדאוג  

 מותר). -למיניהן: חתולים- כלבים- דגין וכו'- יהיה כשר לפסח *קטניות  שהאוכל לחיות המחמד

 כלים חדשים 

 כלי מתכת וזכוכית הקנויים או מיוצרים בחו"ל יש לטבול במקווה. . א

 כלי נירוסטה ואלומיניום יש הנוהגים להגעיל משום שמבריקים אותם על ידי שומן מן החי. . ב

 

 הכנת כלים להגעלה 

 להגעלה יש לנקותם היטב לפני כן- ובמקום שאי אפשר לנקות- יש ללבן ליבון קל.כלים המובאים  . א

 שעות לפני ההגעלה.  25אין להשתמש בכלים  . ב

  . ג

אין לסמוך על ההיגיון הפשוט אם יש בהם חמץ או לא- אלא יש להקפיד    –לגבי מוצרים המיוצרים בבתי חרושת    –כלל    –  מוצרים לפסח

שלא מצוין בהשגחת מי- אין לו כל על תעודת הכשר לפסח המעידה על   פסח" סתם-  שהמוצר כשר לפסח *"כשר  שיודע ואחראי  מי 

 ערך).

 תרופות 

אסורה בפסח ויש לבקש תחליף. אבל כדורים שטעמם מר- מותרים לחולים בפסח אף אם   –תרופה שיש בה חמץ וטעמה אינו מר   . א

 יש בהם חמץ. 

)- קיים חשש לחמץ- לכן צריך לברר אם הם ברשימת התרופות הכשרות בכדורים המצופים במעטפת מתוקה *ומבריקה בדרך כלל . ב

 לפסח- ואם לא- לבקש תחליף. כשאין תחליף לתרופת חמץ- יש לשאול ולברר לגבי כל מקרה לגופו.

שמעורב בהם חמץ ממש.   . ג סירופים למיניהם לילדים ולמבוגרים- חובה לברר אם הם ברשימת התרופות המותרות כי יש מהם 

גיש שהאיסור להשתמש בהם הוא גם לתינוקות פעוטים ממש שאינם בדין חינוך *מלבד- כמובן- פיקוח נפש)- שהרי חשוב להד

 כולנו חייבים גם בבל ייראה ובל יימצא ובאיסור הנאה. 

 

קפיד אם נפסלו מאכילת כלב- מותרים בפסח אפילו נעשו על בסיס כהל חמץ. אבל משחת שיניים ושפתון- יש לה  –  קוסמטיקה וסבון

 שלא יכילו חמץ. כן נוהגים להחמיר בסבון כלים. 



 15 בס"ד

 
מותר לאוכלם בפסח. כך הורו כמה מן הפסוקים אפילו לאוכלי קטניות. ויש נוהגים להחמיר ולראות בהם קטניות- ומ"מ יש  – בוטנים

 להקפיד שיהיה עליהם הכשר לפסח. 

 אסורים בפסח.  –קפה פלוס- ציקו וכד'  – תחליפי קפה

 

 מכירת חמץ 

שיש לו חמץ ורוצה להשתמש בו לאחר הפסח- חייב למוכרו לגוי. יש שלא התירו מכירת חמץ ממש לאדם פרטי שבדרך כלל חמצו   מי

 מעט- אלא רק בהפסד מרובה- ועל כן המליצו לאדם לבער כל חמץ בעין שיש לו וראוי לעשות כן.  

 בדיקת חמץ 

את החמץ לאור הנר". *כשערב פסח חל בשבת- אזי בודקים ביום חמישי בלילה אור ליג ניסן)  אפשר   "אור לארבעה עשר בודקין  . א

 להשתמש גם בפנס- ובמקומות דליקים במכונית וכד'- ראוי לכתחילה להשתמש בפנס. 

שם פירורי חמץ חייבים בדיקה-  . ב שנפלו  שהכניסו בהם חמץ או  שמשתמשים בהם במשך השנה ויש לחשוש  כולל   כל המקומות 

 הבית- המשרד- המכונית וכד'.

 זמן הבדיקה מיד עם תחילת הלילה- ואין לעשות שום מלאכה- ולא סעודת קבע לפני הבדיקה.   . ג

 חתיכות קטנות של חמץ לפני הבדיקה- שהבודק מחפש אחריהם בשעת הבדיקה. 11יש הנוהגים להחביא  . ד

"אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על   .ה שלא מעניין  קודם הבדיקה מברך  של מחר- ולא יפסיק בדיבור  ביעור חמץ" ויכוון גם לביעור 

 הבדיקה עד שיגמור כל הבדיקה.

אחר הבדיקה יבטל בלבו את החמץ שלא מצא בבדיקה ויאמר נוסח "כל חמירא" המובא בסידור: ונכון לאמרו בלשון שמבין: כל  .ו 

 הא הפקר בעפר הארץ.חמץ ושאור שיש ברשותי שלא ראיתיו ולא ביערתיו יהא מבוטל וי

 

 שיעור המצה 

שיש לאכול בתחילת הסדר כשני זיתים מצה. כזית מהמצה העליונה השלמה וכזית מהאמצעית החצויה.   . א נפסק בשולחן ערוך 

מצה. לכן בסה"כ יש    105כ  –*אחד חיובו מהתורה ואחד מדרבנן). בדיני תורה מחמירים בגודל הזית והוא כשליש מצה- ובדרבנן  

 . 203ת הסעודה קצת יותר מחצי מצה- וטוב להחמיר עד לאכול בתחיל

 מצה- ויש המהדרים לאכול מצה שלימה.  103מצה וטוב להחמיר ולאכול  105לכורך ולאפיקומן ניקח  . ב

 את המצה יש לאכול ברציפות ללא הפסק- ובלי דיבורים- אבל לא לאכול אכילה גסה.  . ג

 

 יין לארבע כוסות

של כוס לארבע כוסות *וכן לק שהיא  גודלה  "רביעית"  ס"מ *כמניין כוס בגימטריה)- ויש   87ידוש בשבת וביום טוב ולהבדלה)- הוא 

 לשתות רוב כוס בכל פעם.

 :לתשומת לב כולנו 

 לפני זמן איסור אכילת חמץ רצוי לצחצח שיניים על מנת לסלק את שיירי החמץ של ארוחת בוקר וכו' מפינו. 

  קטניות

הנוהגים שלא לאכול קטניות בפסח- וגם לנוהגים להחמיר גם בשמני קטניות- מקובל שלפתית ושמן    גם למנהגנו- *האשכנזים שבינינו)- 

ניתן לצרוך מהם בפסח. אשר על כן השוקולד אשר מורכב מלציטין העשוי מלפתית למרות    אינם קטניותקנולה המיוצר ממנה   ולכן 

 הדומים לו בעין זה)  מותרים לאכילה בפסח.  ם אחריםשלעיתים כתוב עליו "כשר לפסח לאוכלי קטניות" *וכיוצא בו מוצרי

  

 מהלכות חול המועד 

לוקיך. ובזמן המקדש היו מקריבים בהם קרבן מוסף וקורבנות  -ימי חול המועד הם חלק מן החג- ככתוב: שבעת ימים תחוג לה' א -1

 בש"ס- ותשעה עשר דינים בשולחן ערוך.חגיגה. ימים אלה נקראים בפי חז"ל גם בשם "מועד"- והוקדשה להם מסכת מיוחדת 
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מצווה לכבד את חול המועד בכסות נקייה ובמאכל ובמשתה כראוי למועד. נכון להקפיד לאכול סעודות עם פת לפחות אחת בלילה   -2

 ואחת ביום- בכל יום. *משנ"בתק"ל סק"א). 

 חול המועד אסור במלאכה- ונחלקו ראשונים האם האיסור הזה מן התורה או מדרבנן. -3

יש לאיסור המלאכה הזה יוצאים מן הכלל- ומכוחם הותרה המלאכה בתנאים מסוימים. היוצאים מן הכלל העיקריים הם: דבר   -4

האבד- צורך המועד וצורך הרבים. כל אחד מאלה יש בו פרטי הלכה רבים המגדירים אותו- והדברים צריכים לימו ופירוט רב. על  

פ על  המועד  בחול  להתיר מלאכה  גבולותיהם. *למשל  כן אי אפשר  בדיוק את  ללמוד  בלי  הכלל אלה  מן  יוצאים  יום   –י  שכיר 

 אינו בכלל דבר האבד- כי אינו מפסיד- אלא רק נמנע מלהרוויח *ראה שש"כ ל' י"א).  –ש"מפסיד" את שכר יומו כשאינו עובד 

- הוא צעד חשוב לקראת קיום דיני חול  על כל פנים כל מלאכה שאינה נחוצה- אין עושים אותה בחול המועד. וקיום סעיף זה לבדו  -5

 המועד כהלכתם.

"ביזוי מועדות"   -6 של  לא נשמרו דינים אלה כראוי בקהילות רבות בגולה. ונראה- שבמקום    –אף על פי שהפליגו חכמים בחומרתו 

מזה חול המועד   שהיה יהודי צפוי לפיטורין אם לא יבוא לעבודה בחול המועד- הותר לו לעבוד כדרכו מטעם "דבר האבד"- ומתוך

שבכגון זה ההלכה ברורה וחתוכה   "בלי מזל". וכמובן  הלכותיו; והפך חול המועד למצוה  אין אומרים   – נעשה כחול והזדלזלו 

 "מנהג מבטל הלכה". 

 

 : שאלה

תדיר כגון  כביסה- אף על פי שהיא לצורך המועד וגם אינה מעשה אומן- אסרוה חכמים ולא הותירו לכבס אלא דברים המלכלכים   -1

 חיתולים- בגדי ילדים- מגבות- לבנים- ממחטות וכיו"ב.

 בגד שנעשה בו כתם בחול המועד והבגד נחוץ לחג- מותר להסיר את הכתם בעזרת חומרי ניקוי- אבל לא יכבס את הבגד כולו.  -2

ו לחג. וכן- בשום מקרה אין דברים שאין דרכם להתלכלך תדיר כגון בגדי מבוגרים- אין לכבס בחול המועד אפילו אם הם נחוצים ל -3

 לכבס בגדים שלא לצורך המועד. 

 אם הן סינטטיות- רשאי לכבסן *שהן קלות לכיבוס בשם הרב אוירבך). –מי שאין לו די חולצות לבנות לחג- והתלכלכו  -4

 

 הרב יהודה גלעד 
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 , תשפ"א ד' בניסן בס"ד,

 שלום רב, 

 

 רותם שכטר )אגף חברה(   - פורום מזכירים ומנהלי קהילה

  'זמן תנועה' סוף למפגש פיזי בבית צוותא בבארות יצחק. פתחנו את הבוקר ב-סוף  זכינו )מידי(,   לאחר זמן ארוך

לתפקיד ואת התוכניות    כניסתו מנהל מחלקת צמיחה ומעורבות חברתית. עדי סקר את    , עם עדי שגיא  בו שוחחנו 

ן בתחום הצמיחה והן במעורבות חברתית. בתוך כך הציג את רצון התנועה ליצירה של רפרנטים ה ,המתגבשות

מתחברים  'בקיבוצים לשיתופי פעולה בנושא של מעורבות חברתית. אמיתי פורת הציג בפני הפורום את מסע  

. בהמשך  מסע ביקורים בקיבוצים שיתחיל אי"ה לאחר הפסח כחלק מתהליך סיום תפקידו בתנועה  -בתנועה'

המפגש ניצלנו את ה'ביחד' והעיתוי )האביב, חג החירות המתקרב...(, לעסוק בנו כממלאי תפקידי ניהול בקהילה.  

נקודות מבט משתנות    על פילהקשיב ולבדוק מה עברנו    ,בתרגיל אישי של התבוננות במרחב התבקשנו לבחון

ניירות ,  וחותבלקהילתי.  ו  אישי, מערכתיבציר הזמן, ולנסות לעשות חישוב מסלול מחדש בשלושה מעגלים:  

הצגנו התארגנות מחודשת של המרחב הקהילתי בהתייחס לאבחון ותמונת מצב,  צבעים ומספרים  ,  צבעוניים

בהתייחס תרבות,  חינוך,  שירות,  ענפי  בשונות:  מלאי   במערכות  ויכולות,    – לספירת  צרכים  כוחות,  משאבים, 

היציאה ממשבצות    -היה לנו מפגש מיוחד ומשמעותי    ומנהיגות, הובלה ועשיה. ולצורך בחיזוק מרחבי מעורבות  

הזום והמינגלינג שהתאפשר בהפסקות הקפה, חידדו לנו את הערך המוסף שבמפגשים. תודה לכל מי שלקח.ה  

 חלק והשתתף.ה  

 כנס קליטה תנועתי 

בועדת קבלה, שריינו לעצמכם  אם אתם עוסקים בתחומי הקליטה והצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים, או חברים  

,  לכנס פתיחה חגיגי של פורום קליטה וצמ"ד תנועתי  5.4( של יום שני, כ"ח בסיון,  15:30את שעות אחר הצהרים )

. בחלקו הראשון של המפגש נקדיש זמן להכרות וליצירת מתווה עבודה משותף  במשרדי התנועה שבמושב נחלים 

ומעור קליטה  מנהל  שגיא,  עדי  של  בהמשךבהובלתו  בתנועה.  בתהליכי    בות  ההצלחה  מרכיבי  בזיהו  נעסוק 

בעל ניסיון רב בתחומי קהילה ומש"א וכן  יועץ ארגוני  הקליטה וביסודות הראיון והמיונים בהנחייתו של מני כץ,   

   קהילה וצמיחה דמוגרפית והתמודדות עם מצבי חירום.בתחום 

 אנרגיה של חדשנות 

'חוות הרוח'   7.4נרגיה' יתקיים ביום רביעי, כ"ה בניסן,  כנס מקצועי 'מטעי דוראל ואגירת א במרכז המבקרים 

שבקיבוץ מעלה גלבוע. בכנס אליו מוזמנים מרכזי ואנשי ועדות משק, אחראים על תחום האנרגיה בקיבוצים  
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אנרגיה    פוגשת  מתקדמת  חקלאות  בהן  ומתקדמות  חדשות  אפשרויות  מגוון  יוצגו  הפעילה,  המזכירות  וחברי 

   https://forms.gle/oEvWrBEqaBkEGeMe8. ההרשמה לכנס בעיצומה מתחדשת

 

 

 

 מרים זרביב  –פנים פוגשות חינוך  

פנים    שעבר, לראשונה מזה זמן רב,  התקיים בשבוע שפורום מנהלי חינוך  היה הנושא המרכזי ב  קשר עם הורים

,  עבודה עם ההוריםהאתגר שבדיברנו על  שהתקיים ב'בית האדום' שבקבוצת יבנה )תודה!(    . במפגש מול פנים

ועל  הרבה    העל חשיבות ונידונו  יצירת אמון כבסיס לעבודה משותפת. במפגש  הנחיצות בשל השותפות  עלו 

ב  בפתיחות הרבים  משותפתהיתרונות  ל  עבודה  בעיקר  ההורים,  הילדים  עם  האתגרים   ,והנוערטובת  לצד 

מזמנת. גילאת כהן, מנחת הפורום, הציגה למנהלים מודל עבודה כהכנה לשיחות בונות    עם הוריםשהעבודה  

לצוותי החינוך. לצד השיתוף והכלים שהמנהלים  והן    החינוך  למנהליהן  מודל שמתאים  ,  ומיטיבות עם הורים

 עצם המפגש היה מטעין וממלא.   ,קיבלו

שזימנה לנו    םאתגריההשלכות והומערכות החינוך החברתי בקיבוצים נערכות לכך.  ת  מתקרב  חופשת פסח

לשקול  להתארגן בהתאם,    מכל קהילהים  דורש  , בעבודה לצד הנגיףהקיימת עדיין  והמורכבות    , קורונהשנה של  

  מטבע הדברים. החששות   , עבודה עם ילדים שאינם מחוסניםלאת המשמעויות ולעשות את ההתאמות הנדרשות  

  ים מפגששל    החשיבות הגבוה הכרה בלצד ה  ,ובחג הפסח בפרט  ,נרחבים בקרב ילדים בכלל  יםלתחלואה ובידוד

אנו מחזקים את צוותי החינוך וההנהלות בקיבוצים  דורשת הכנות מרובות.    ים,ומקרב  ים מגבש  ים, בלתי אמצעי

 מנהלי החינוך! ל צוותים ו, בריאות שלמה, וחג פסח משמעותי ושמח להצלחהבכל החלטה שיקבלו, ומאחלים 

 סיום קורס דירקטורים מתקדם 

בסיומו   המשובים  הקיבוצית.   התעשייה  איגוד  בשיתוף  שהתקיים  מתקדם  דירקטורים  קורס  הסתיים  השבוע 

ל המשתתפים  חשיפת  הקורס:  של  ומקצועיותו  חשיבותו  על  ראייה    עולמותמעידים  ועדכניים,  חדשים  תוכן 

מקיפה ותובנות  תמונה  ק  , מגוון הנושאים, ומרצים והרצאות מעולים. הקורס סיפעולם הניהול מעניינת וחשובה על  

מתחומים שונים בעולם  , כפי שמשתקף מנקודת מבט של מנהלים  חבר דירקטוריוןחשובות על תפקידו של  

והניהול בהכלכלה  מחו,  וגם  שלהם,  להם  צהקיבוצים  את  עשו  הזום  יתרונות  הקורונה,  מגבלות  למרות   .

מהאנשים.   חלק  על  הקלה  מהבית  בסוף    וההשתתפות  קיבלו  וההמשתתפים  החומר  את  מפגש  מצגות  כל 

 הרלוונטיות כך שהדברים ישמשו אותם בהמשך. תודה ליוזמים )אגף כלכלה( ולכל השותפים והמשתתפים!  

 בחירות וממשלה 

הפוליטית   ומשמעותן  התוצאות  את  לכאורה  נדע  הבא  ובשבוע  האחרונה,  ליישורת  מגיעה  הבחירות  מערכת 

התרחיש  -הראשונית לקום.  עשויה  ממשלה  ברורה,  איזו  הכרעה  העדר  של  אפשרות  גם  כוללים  השונים  ים 

שעשויה להתגלגל לתוצאות פוליטיות משבריות, או חלילה למערכת בחירות נוספת. אנו מקווים שנוכל לפעול  

ולהשפיע בכל תוצאה דרך הקשרים השונים שבנינו לאורך התקופה, ובמערכת הבחירות. אבל מוכרחים אנו  

עם אחד' )הרצל(. הפוליטיקה של יציאת מצרים, כפי שלימד הרב זקס,    –ננו עם  לזכור שאחרי ולפני הכל 'ה

בנויה על הסכמה ובחירה, על חינוך והפנמה, ובייחוד על 'ברית' של אחריות הדדית משותפת. היסוד הזה מתרחב  

' ולאומה.  ה, אבל  והמנוס  עלינו לחזור לדרך הישן    גאולה אחת יש ליהודי העולם. מברית המשפחה, לקהילה 

  בצורה חדשה. לתכלית זו יש להשתמש בכל האמצעים של ההווה. ודבר פשוט וישן זה הוא עניין יציאת מצרים

 רצל, אלטנוילנד(.  )ה

 

https://forms.gle/oEvWrBEqaBkEGeMe8
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 שבת שלום, אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעיל  

 


