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ב"ה י"ד אדר ב' תשע"ו

מצורע
הכלל והפרט
מאז חלקה השני של פרשת שמיני ,אנו עסוקים בנושאים הנוגעים לחיי הפרט .התחלנו עם המותר והאסור לאכל בבעלי
החיים וכו' ,המשכנו בשבוע שעבר בעניינה של היולדת ועברנו למצורע .ממשיכים השבת בטהרת המצורע ,מה עליו לעשות,
ואם דל הוא מה עליו להביא כקרבן .בהמשך צרעת הבית העתידה לקרות בהגיענו לארץ ישראל .וממשיכה הפרשה שלנו
בטהרת הזב ,הזבה ,הנדה ועוד .בפרשה הבאה נשוב ונעלה את היום השמיני לחנוכת המשכן ,אותו עזבנו באמצע פרשת
שמיני.
לאורך ארבעה פרקים עסקנו באוסף של מקרים פרטיים וארועים הנוגעים לחיים הפרטיים של אדם זה או אחר .לפני פרטים
אלה עסקנו ביום השמיני ,יום חנוכת המשכן והשראת השכינה על עם ישראל .וכך לאחר אוסף הפרטים חוזרת התורה
לארועי היום השמיני ,ענייני הכהן הגדול עד "דבר אל כל עדת בני ישראל..קדושים תהיו".
אופן וסדר הדברים בא ללמדנו עקרון בסיסי בחיינו כעם .הכל מתחיל מהכלל ,מכלל ישראל ,מהלאומיות היהודית.
מהיותנו עם ישראל הנושא עמו את האידיאלים האלוקיים ,המוסר וכל עולם הערכים והאמונה בבורא עולם.
אולם אין התורה שוכחת את הפרט ,קשייו ,התמודדויותיו וכו' .לכן ,פתחנו בהשראת השכינה ביום השמיני ,אך מכאן
עוברת התורה לענייני הפרט וחוזרת ליום השמיני-הכללי ,הלאומי .מצד אחד רגישות לחיי הפרט ,אך מאידך הכוונה שחיי
הפרט יונקים את כוחם ועיניינם מהכלל ,מהלאום היהודי.
כפרטים עלינו להוביל ,להוציא מן הכח אל הפועל את האידיאלים הלאומיים.
שבת שלום הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר תפילת שחרית.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.17:00 -
הלכות ליל הסדר ופרפראות  -ביום רביעי לאחר ערבית .19:45
דרשת שבת הגדול
בשבת לאחר תפילת מנחה מניין שני  ,17:30דרשת שבת הגדול ע"י הרב .17:50
שהשמחה במעונם
השבת במניין האשכנזי יתקיימו שתי שמחות -שבת בר מצוה לעמית רב אחא וברית אצל משפחת מור.
לאחר התפילה יתקיים קידוש משותף ע"י שתי המשפחות כל הקהילה מוזמנת.
מכירת חמץ:
בביהמ"ד בימים שני ושלישי י'  -י"א בניסן אחרי תפילת ערבית של .19:45
בהרחבה ביום רביעי י"ב בניסן אחרי תפילת ערבית של .21:05
הגעלת כלים
ימים שלישי ורביעי י"א  -י"ב בניסן ,בין השעות  8:00 – 9:15בזיתיה.

כניסת השבת18:48 :

בברכת שבת שלום הגבאים

יציאת השבת19:49 :

לקראת פסח:
בדיקת חמץ-ביום ה' ,מיד ברדת החשיכה .מברך "על ביעור חמץ" (אם שכח ובודק במהלך יום שישי ולאורך החג
מברך גם כן) .אין לדבר בין הברכה לבדיקה וגם במהלך הבדיקה ראוי שלא לדבר אלא בענייני הבדיקה.
הבדיקה תיעשה באופן הגיוני היכן שעשוי להיות חמץ במשך השנה.
גם את המכונית חובה לבדוק וראוי עם פנס.
על השוכר חדר במלון לוודא שנעשתה בו בדיקה .אם הגיע ולא נעשתה-יבדוק בברכה.
הנוסע לכל ימי החג יקיים בדיקת חמץ באחד החדרים שרוצה.
את נוסח האמירה "כל חמירא" ,יש לומר בלשון שמבין ומתכוון.
מכירת חמץ  -יש לחסל את כל החמץ ,אך אם רוצה-רשאי למכור גם חמץ גמור.
לא ימכור חמצו של האחר אלא אם קיבל רשות ממנו.
חמץ שנשאר לאחר סוף הזמן אין לזרקו לפח האשפה .יש לפוררו ולהשליכו לשירותים או לשורפו.
כנ"ל לגבי המוצא חמץ במהלך החג.
הכשרת כלים-
כלל-אין להשתמש בכלי שרוצה להגעילו לפחות  24ש' לפני ההגעלה.כלים שלא ניתן להכשירם-כלי חרס ,קרמיקה ,פורצלן-ששימושם בתנור מחבט טפלון ותבניות אפיה אין להכשירם.
כלי זכוכית לספרדים די בשטיפה ,אם כי רבים מחמירים בכך .לאשכנזים-אם השתמש בחם-לא יכשיר ובשעת
הדחק ניתן ע"י הגעלה שלוש פעמים.
פלסטיק-אם אין בהם חריצים-יכול להכשיר בהגעלה.
מנגל-אם הניחו על הרשת חמץ גמור (פיתות וכו')-מחייב ליבון חזק או החלפת הרשת .אם השימוש היה רק בשר-
ליבון קל.
גזיה-ימי הפסח-הינם ימי טיולים ,יש לזכור להכשיר את הגזיה על פי אותם עקרונות של חצובות הגז.
מכשירי המטבח-
תנור-לא להשתמש  24ש' ,לנקות היטב ,היטב ולהפעיל על חום מקסימלי למשך שעה.
מיקרוגל-כנ"ל ,למלא את הצלחת מים ,להעמיד כוס חד-פעמי עם מים ולהפעיל למשך  10דק'.
אם משתמש במיקרוגל בשעות האחרונות ,יוסיף סבון נוזלי לכוס עם המים ויחמם כנ"ל.
במשך הפסח נהגו להשתמש בכלי סגור.
מדיח כלים-כנ"ל ולהפעיל תכנית מלאה .יש להקפיד על נקיון הרשת בתחתית המדיח האוספת לתוכה את שאריות
המזון .יש שנהגו לקנות רשתות מיוחדות לפסח.
מיחם ,קומקום-כנ"ל .אם נהגו להניח חלה וכדו' על המיחם יש ללבן את המכסה בליבון קל (אפשר מעל הגז).
פלטת שבת-כנ"ל ולהפעיל למשך שעה.
כירים-אחרי ניקוי יש לערות מים רותחים על המשטח ולהפעיל את המבערים למשך כמה דקות.
כיריים קראמיות-לנקות היטב ולחמם בחום מקסימלי.
כיור ושיש-ניקוי יסודי ואח"כ יערה מים רותחים ,נהגו להניח במשך החג את הסירים על משטחי עץ ולא על השיש
ישירות .שיש שלא ניתן לשפוך עליו מים רותחים יש לכסותו בנייר כסף וכדו'.
מיקסר-בשל פירורי הקמח שבתוכו ראוי שלא להשתמש בו ,אלא אם מדובר במיקסר סגור שאין בתוכו קמח.
יש לשפוך מים רותחים על קערת המיקסר ועל החלקים.
אשכנזי יכול לאכל בכלים שבושלו בהם קטניות בפסח ,אך לא יאכל קטניות בפסח.
מוצרים:
מצה עשירה-ספרדים נהגו בה התר .אשכנזים-נאסרה אלא לילדים או זקנים.
תרופות-תרופה מרה או חסרת טעם-לא צריכה הכשר ,סירופ וכיו"ב שטעמם טוב צריכים הכשר.
חומרי ניקוי-לא צריכים הכשר.
מוצרי קוסמטיקה-אינם צריכים הכשר מלבד שפתון\אודם וכיו"ב.
כותנה ,ליפתית ,לציטין ,קנולה-גם הנוהגים איסור בקטניות יש להם בהחלט על מי לסמוך ולהשתמש.אך גם
המחמירים-יש יסוד למנהגם.
קינואה-אינו דגן ואינו קטנית .פרג-אינו קטנית .בורגול-עשוי מחיטה והינו חמץ.
כוסמין-אחד מחמשת מיני דגן .כוסמת-הינה קטנית .כורכום-הינו קטנית .בוטנים-מחלוקת.
קורנפלקס-יש לבדוק הרכיבים ,לעיתים מכיל חמץ.
סימילק-לא מכיל מוצרים שאינם כשרים לפסח וכשר ,אך ראוי לא להשתמש בו בכלי פסח.
משחת שיניים ,תיאדנט -דברים הבאים במגע עם הפה יש להקפיד שיהיו כשרים לפסח..
גרעיני אבטיח ,דלעת-מותרים ובתנאי שלא נמלחו (אם הירק עצמו מותר ודאי שגם גרעיניו).
קמח רגיל-עובר הרטבה ונחשב חמץ .יש לחסלו או למכרו.
עמילן ,אבקת אפיה-חשש חמץ ויש למוכרם.
מזון בע"ח -עפ"ר מכיל חמץ ולא ניתן להאכילו לבעה"ח .ראוי לחסלו או למכרו במכירת החמץ.
כמויות לליל הסדר.
כזית מצה-נחשב כחצי מצת מכונה (לזית הראשון שהוא מן התורה ראוי לקחת  2\3מצה) ,יש לאכל  5זיתים
בליל הסדר .כל זית במשך כ 4-דק' (בדיעבד ניתן לוותר על הזית החמישי הנאכל בנוסף לזית של האפיקומן).
גביע היין-צריך להכיל לפחות  86סמ"ק.
מרור-יש לקחת עלה ממוצע אחד של חסה למרור ואחד לכורך.
שבת שלום הרב שלמה.

איחולים מכל הלב
למור עומר וחנה להולדת הבן .
נכד למור אלי ושרה.
נין לפרסי שמואל ונילי.

לבניה אבי ודינה להולדת הבן
נכד לבניה עמיהוד ושרה,
נין לביננפלד אליעזר (ביני)

לצעירי עוז ודליה לנישואי עדן עם עדינה.

לרב אחא אורית ומשה לבר מצוה של עמית

ללידר כהן שהתגייס לגולני ,בהצלחה.

קהילה
ניקיונות פסח הינם הזמן המתאים לזרוק מהבית דברים מיותרים .אנא פנו אותם למקומות הנכונים.
פחי הזבל  -שליד הבתים לזבל ביתי אורגני בלבד .ציוד אחר שמונח ליד הפחים לא מפונה.
גדרת הקרטונים  -הינה לקרטונים בלבד .קלקרים ,ניילונים וכדומה אינם מפונים ומלכלכים את המקום.
כלובי בקבוקי הפלסטיק  -אך ורק לבקבוקים ולא לשקיות ניילון שמתעופפות לכל עבר.
מכולת האשפה  -לפסולת יבשה ,מוצרי חשמל ,ריהוט וכדומה.
נקודות ריכוז הגזם – אך ורק לגזם ללא שקים ,שקיות ,קרטונים וכדומה.
זריקת  /השארת פסולת שאיננה במקומה לא מפונה ,מלכלכת את נקודות האיסוף ועולה לנו ממון רב בניקוי,
איסוף וזריקת הפסולת למקומות המתאימים.
פסח כשר שמח ונקי לכולם.
תכניות שדרוג הכבישים הישנים הושלמו .תושבים הגרים בגבעה ובסמיכות לרחוב גרעין נתיבות בישוב הישן
ומעוניינים לעין בתוכניות יכולים לפנות לטסה לקבלת הסבר.
בימים אלו יצא מכרז ולאחר החג יתחילו העבודות.

מרפאה
שעות מרפאה לשבוע הקרוב :17/4-21/4
יום ראשון  11:00-08:00 -ד"ר אורלוב+אחות.
יום רביעי  09:00-08:00 -בדיקות דם 10:00-09:00 ,אחות 21:00-18:00 ,ד"ר פיבניק (אחות מ.)19:00
שעות מרפאה ליום חמישי יתפרסמו בהמשך השבוע.

הודעות
כמו בכל שנה גם הפעם לקראת החג נאסוף את החמץ מבתי התושבים .אי"ה ביום רביעי יב' בניסן ( 20באפריל),
החל מ 10-בבוקר יעברו ילדי כיתה ז' בין בתי התושבים כחלק ההתנדבותי של פרוייקט בני/ות המצווה ,לאסוף את
החמץ שהתושבים מעוניינים לתרום(חבילות סגורות בלבד).
את החמץ נמכור ,ולאחר הפסח נחלק למשפחות נזקקות שבעמותת חסדי עירית .משפחה שלא תימצא בביתה
בשעות האיסוף ומעוניינת לתרום ניתן להשאיר את התרומה ליד הדלת ולרשום עבור :חסדי עירית או לחילופין
להקפיץ לאלי הביתה.
תודה וחג כשר ושמח .אייל אלשיך.0505741230 -
================================================================
פסח בפתח ואיתו "פרוייקט כרובית ".פרויקט כרובית הינו פרוייקט התנדבות חברתי לבישול וחלוקת ארוחות חג
לניצולי שואה וקשישים עריריים בחג הפסח ,שבועות והימים הנוראיים.
הפרוייקט מציין השנה עשור ומבשל ארוחות לכ 4500-איש .הפרוייקט מבוסס על אנשים טובים המבשלים בביתם,
מביאים את האוכל למרכז אריזה ,שם האוכל נארז ומחולק לביתם של הקשישים.
זאת השנה השישית שאנחנו ,תושבי בני דרום ,לוקחים חלק במיזם מיוחד זה .גם השנה ישנו חוסר אדיר בעוגות
כשל"פ לחג .עוגות אפויות או קנויות יתקבלו בברכה!!
את העוגות ניתן להעביר לביתנו עד ליום ד' ( ,)20/4בשעות הערב.
בואו בשמחה ושיהיה חג שמח צביקה ועינת לסנר
============================================================================================

תודה רבה על העזרה  ,התמיכה ,הדירות  ,העוגות  ,הברכות והאיחולים.
תודה על הלב הפתוח והרצון לעזור בכל מה שניתן.
אשריינו שזכינו" ,אסתר ואורי בן זאב".

