בע"ה י' בשבט תשע"ב
03.2.2012
גליון מס'2688.

פרשת בשלח
תקומתו של העץ איננה מושרשת בענפים ובעלים ובפירות המפוארים  -אלא בשורשיו,
שהם מחוזקים במקום אשר הרוחות והסערות לא תגענה שמה .הם מתחזקים על מקור מים
חיים של התחדשות .העץ איננו דואג בזמן שהסערות תופסות אותו ,מנענעות אותו כופפות
אותו – הוא לא נע ולא זע ממקומו ,וכל זמן שהוא לא נעקר ממקומו ,היה תהיה לו תקומה!
ועל כן נמצא שהאילן לא הפסיד כלום ,ואדרבא  -החליף כוח במאבק .כן הוא האדם.
כל זמן שהוא נצמד לשורשיו הרוחניים – שום רוח לא תעקור אותו ממקומו .ונהפוך הוא,
הסערות תעוררנה את כוח ההתחדשות.
רש"ר הירש ,במעגלי השנה ,ט"ו בשבט

חג טו' בשבט שמח!

שעור פרשת שבוע :גילי זיוון
שבת
הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ימי החול
16.57
ב' 17.05

ערבית ושיעור
שחרית א'

6. 45

שחרית ב'

8.30

קידוש

זמן תפילין /טלית

5.41

סוף זמן ק"ש

9.13

שקיעה

17.23←17.19

מנחה א' )בחד"א(

12.45

11.30

מנחה וערבית

17.10

מנחה 17.00 ,13.30 ,12.30

צאת הכוכבים

17.40

לימוד 'דור לדור'

17.25

ערבית

20.10

צאת השבת

17.54

שחרית נוער

7.30

אחות תורנית השבת – דורית רידר
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בין יציאת מצרים לקריעת ים -סוף
הרב חיים כהן שליט"א )"החלבן" ( בספרו "טללי חיים" ,מנסה לברר מהי תכליתה של קריעת ים סוף ,ומה
ייחודה על פני יציאת מצרים וניסי המכות .לטענתו ,לא כ"כ ברור מהי תכליתו של נס קריעת ים-סוף.
לכאורה מפשט הכתוב נראה שנס זה בא לצורך הצלת בנ"י מרדיפת המצרים .אך הלא מפורש בפסוק
שהקב"ה הקשה במכוון את לב פרעה -כלומר הקב"ה רצה שהמצרים ירדפו אחרי בנ"י כדי לגלות בעולם
את נס קריעת ים סוף.
הרב מציע הבדל אשר מכוון אותנו להבנת הסיבה הפנימית בנס זה:
המכות -היוו נס על מצרים .כמובן שנס זה היה למען ישראל ,אך בפועל הוא נעשה על המצרים ,ואילו על
ישראל מתואר רק שלא נפגעו מן המכות .ההתבוננות בפרשות הקודמות אף מלמדת שבנ"י לא בהכרח ראו
את המכות הללו בהתרחשותן.
לעומת זאת ,נס קריעת ים סוף נעשה "על ישראל" ממש ,והיה "נס כפול" ,כלומר ,הנס הגדול שנעשה
לישראל הפך בהמשך גם למכה קשה עבור מצרים.
מתוך דברים אלו יוצר הרב הבחנה לפיה משמעות יציאת מצרים היא היציאה מעבדות לחירות ,ואילו
משמעות קריעת ים סוף היא השגת האלוהות" -קריעת ים סוף חקקה בנשמתם של ישראל את האמונה
והיראה הגדולה מה' יתברך" .הוא מתאר זאת כשני שלבים בתהליך של בנ"י ,בשלב הראשון היה עליהם
לצאת מן הדברים המשעבדים את הגוף והנפש ,ורק בשלב השני יכלו להיפתח אל השגת האלוהות.
הוא מגדיר את ניסי מכות מצרים כהתגלות בשבירת הטבע ,לעומת נס קריעת ים סוף שבו ההתגלות הייתה
"בפתיחת שמים למראות אלוהים עליונות" ,אשר משמעותה העמוקה היא "פתיחת מיצרי העולם הזה
כולם ,כדי לגלות בתוכו את מה שמעבר לגבול .הים מבטא את מרחבי העולם הזה ,וקריעתו לשניים
מבטאת את הפתיחה של העולם הזה אל האור האלוהי העליון ,שמעל כל גדר וגבול "...אם תכליתן של
מכות מצרים הייתה שחרור ישראל ,הרי שכאן התכלית הייתה עצם גילוי אהבת ה' לישראל.
המ ָצרים ולשבירת הצרות כולן.
שנזכה לקבל משבת זו את האור של גילוי אהבת ה' ,שיביא לפתיחת ֵ
כנרת סמואל-פולק.

נר זכרון :יז' בשבט – יום השנה לפטירתה של חברתנו יסכה לנדאו ז"ל )תשנ"ד(
יט' בשבט – יום השנה לפטירתו של חברנו אברהמי רוזנמן ז"ל _תשס"ז(

-3זכרונות ילדות מט"ו בשבט
אירית בר"ט :בט"ו בשבט תמיד ירד גשם ,מעט הגשם שירד בשדה אליהו היה בט"ו בשבט...
באופן כללי בגן היינו ילדי טבע – כל יום יצאנו לטיול .הגננת שלי היתה מלכה האס ואנחנו ילדי הגן היינו
מאד מקושרים למה שקורה בטבע – מתי קוצרים ,מתי זורעים ועוד .בכל פעילות הקשורה לטבע שם היינו!
ממש הרחנו את האדמה ,הכרנו כל פרח וציפור בשמותיהם ,השתתפנו בכל הקורה במשק החקלאי ובענפי
בעלי החיים – .אלה הן חוויות שאני זוכרת עד היום.
רמי סימקין :כשהייתי בגן בט"ו בשבט היינו הולכים לגינה המרכזית בתל אביב )במקום שנמצא כיום
היכל התרבות( .כל ילד היה מקבל עציץ וסלסילה שעשויה מקליפות תפוז ובתוכה פירות ארץ ישראל )ולא
פירות מיובשים שיובאו מתורכיה.(...
דליה כוכבי :כשהייתי בגן שתלו בפתח תקווה חורשת אורנים .באותו יום באו הרבה ילדים מפתח תקווה,
אני באתי עם אמי וכנראה שנטענו עץ .עם השנים נעקרו חלק מהעצים של החורשה ,אבל היום חורשה זו
נמצאת די במרכז פתח תקווה ואז – היתה מחוץ לעיר.
זכרון נוסף מט"ו בשבט הוא בזמן היותנו בנח"ל ,כשהיינו ברפיח )מבצע קדש( ,חשבנו שנקים שם קיבוץ,
ואז הגיעו ילדי סעד לטעת עצים יחד אתנו .כל אחד מאתנו רץ מהר "לחטוף" ילד ויחד נטענו עצים באותו
מקום .היום העצים הללו נמצאים ברשות הפלסטינאית...
דודה זהבי :פעמיים בשנה היינו הולכים עם הגננות בשתי שורות בבגדים לבנים ושרים בדרך :בטו' בשבט
ובחג הביכורים .בחג הביכורים הלכנו עם סלסילות לבית הקרנות ושרנו "מיהודה והשומרון ,מן הנגב
והגליל ,"...ובטו' בשבט הלכנו עם שתילים בקופסאות של פח לגן בנימין – אחד הפארקים היחידים בחיפה
של אתם ימים – ושרנו "כך הולכים השותלים" ...אחר-כך קיבלנו פרי.
מוריה פולק :זכרון אחד הוא שנטענו עצים בחורשת היובל – סמוך למקום של שכונת שקד כיום.
זכרון שני ,מטו' בשבט לפני שנה :ארגנתי "סעודת אמנים" למשפחה בטו' בשבט .הרעין שמאחורי הסעודה
הוא שצריך לברך על כל אחד משבעת המינים ,ולהתברך בפירות .כל פרי נמשל למשהו ,לכל פרי יש ברכה
מיוחדת וסגולה משלו .הכנתי בריסטולים לכל הפירות ,כל פרי עם ה"יהי רצון" שלו ,ונתתי למשתתפים
לקרוא .היה מאד מוצלח .אולי נחזור על זה גם השנה...
שגית דניאלי :אצלנו טו' בשבט זה ארוחה משפחתית אצל דודה שלי ,יחד עם כל הדודים והדודות.
בסעודה עורכים סדר טו' בשבט עם כל הפירות שרק חשבו עליהם ,עם סוגים מיוחדים של פירות יבשים,
ועם כל הברכות .דודה שלי מפנקת במטעמים ,ואבא מכין עוף מיוחד עם תפוזים,זיתים ועגבניות...

תודה!
לחגית גולן  -תודה רבה על התיקונים הנפלאים שאת מבצעת.
כדאי להשתמש בשירות תיקונים זה!
חגית קאופמן בשם הנהנים מן התיקונים.
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"ארץ חיטה ושעורה"...
כמה נפלאים הם הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל .ט"ו בשבט הוא הזדמנות נהדרת להכיר קצת יותר
לעומק את הטוב והתועלת שאנו יכולים להפיק מאכילת תבואת הארץ.
חיטה  -מופיעה בראש ,ולא לחינם ...החיטה היא אם הדגן ,ומקור חשוב בתזונת האדם .מייצגת את קבוצת
הדגנים ,שחשוב מאד שיהיו מלאים ,כלומר שיאכלו על קליפתם .החיטה המלאה ,עשירה בויטמינים מסוג , B
ומינראלים שונים שהעיקריים שביניהם הם :סידן ,אשלגן וברזל ,מכילה נוגדי חמצון רבים וסיבים תזונתיים .
בזכות היותה עשירה בפחמימות מורכבות ,החיטה מסייעת לתחושת שובע ממושך ,רוגע ומצב רוח טוב.
שעורה – משמשת לייצור בירה ,מעשירה לחמים שונים והיא גם גריסי הפנינה שאנו אוכלים.
השעורה היא מזון בריאותי הודות לתכולת הסיבים הרבה הכוללת שילוב של סיבים בלתי מסיסים
וסיבים מסיסים ,אלו ידועים כמסייעים בטיפול בהשמנה ,עודף כולסטרול ושומנים בדם ,סכרת ואף מחלות
לב.
בנוסף ,היא עשירה באופן מיוחד בנוגדי חמצון שונים ,ויטמינים ומינרלים הנחוצים לתפקוד הגוף.
גפן – ענבים כפרי ,והיין המופק מהם מתפרסמים במחקרים אחרונים כבעלי סגולות רבות עוצמה .הודות
לחומרי צבע )פיגמנטים( שבענבים ,בעיקר הסגולים ,ולשאר חומרים צמחיים )פיטוכימיקאלים( ,הם הופכים
להיות מזון עתיר נוגדי חמצון המגן על גופנו מפני התחמצנות שומנים ,התפתחות תהליכים סרטניים ושמירה
על התאים ,הרקמות וכלי הדם.
תאנה -בעלת עונת הבשלה קצרה מאוד ,אך למרות זאת היא מצויה בכל ימות השנה כפרי יבש ,קל להשגה ,זול
באופן יחסי ונוח לאחסון ארוך טווח .
דלה בשומן ועשירה בסוכר זמין ,עתירת מספר ויטמיני  ,Bויטמין  Cוויטמין  .Aנמצא בה גם מינרלים כברזל,
סידן ,אשלגן ,נתרן וגם סיבים תזונתיים .מיטיבה עם מערכת העיכול ,ומצוינת למתן אנרגיה לפני פעילות
גופנית
רימון  -נחשב כסמל להצלחה בזכות היותו מלא זרעים .עוד בימי קדם נודע הרימון בסגולותיו הרפואיות.
כיום ,משמש הרימון כנשק נגד נזקי כולסטרול וטרשת עורקים.
משמש כרכיב במוצרי קוסמטיקה רבים כיום היות ומכיל חומרים המסייעים בצמצום קמטים ובשמירה על
העור מפני נזקים של קרינה ,שמש והזדקנות.
זית  -הזיתים ושמן הזית המופק מהם ,מכילים שומן חד בלתי רווי .שומן זה ידוע כמוריד רמות כולסטרול
"רע" ומעלה כולסטרול "טוב" .שלל הרכיבים בשמן הזית מקנים לו סגולות בריאותיות מרחיקות לכת  :הגנה
מפני מחלות לב ,טרשת עורקים ,סוכרת ,סרטן ,ואף האטת ההזדקנות! שמן הזית הוא אחד השמנים
הבריאים ביותר כיום .יש להשתמש בשמן זית מכבישה קרה בלבד ,בכדי להשיג את יתרונותיו הבריאותיים.

-5תמר  -מכיל כמות גדולה של סוכרים ) (65%-80%ולכן מתאים כספק אנרגיה מיידית בארוחות ביניים וכן
לפני או במהלך פעילות גופנית .התמר עשיר בויטמינים ומינרלים שונים כגון :סידן ,ברזל ובעיקר אשלגן.
השילוב של תמר עם אגוז כלשהוא בתוכו – מקנה לגוף שחרור סוכר מושהה ואנרגיה לזמן
ממושך ,וגם טעים מאד!
שחר סמיט

ולמי שרוצה ליישם את ההמלצות באופן מעשי-מצורף גם מתכון בריאותי:
כדורי תמרים
מצרכים:
•

 1/2ק"ג תמרים מגולענים.

•

מיץ מחצי לימון וקליפה מגוררת.

•

 3תפוחי עץ מגוררים בפומפייה.

•

 1/2כוס אגוזי מלך טחונים או קצוצים דק

•

 1/2כוס שקדים קצוצים או פקאן או שניהם

•

 3כפות צימוקים

•

שומשום טחון,קוקוס -כ 3 -כפות.

הכנה:
•

ללוש הכל ביחד.

•

ליצור כדורים בינוניים ולגלגל בקוקוס
בתאבון! שחר.

-6"הלעיטני נא מן האדום האדום הזה" – הצעה לטיול
כשהדרכתי טיולים בחברה להגנת הטבע בבית-שאן והגיע חודש מרץ ,מדי יום הגיעו טלפונים מקרית
שמונה ועד אילת ,לשאול האם אירוס הגלבוע התחיל לפרוח וכדאי כבר להגיע .הדהים אותי אז לראות איך
אנשים מחכים דרוכים בציפייה לעיתוי הנכון ולרגע בו יוכלו לנסוע גם ממרחק רב לראות את האירוס ,ועד
כמה הפריחה שלו משמעותית .הבטחתי לעצמי שגם אני יום אחד אהיה מאלו שמתקשרים לוודא ויוצאים
לדרך ,מקפידים לא לפספס את הביקור אצל אותו 'חבר' סגול ומרשים בעת שיפרח.
לא קיימתי את הבטחתי לי ...אך בכל זאת ,כשהדרמנו ,גילינו שגם פה יש תקופה קצובה ,אדמונית
ומרשימה של פריחה ,ושגם אליה מטלפנים ובאים ממרחקים ,וההבטחה קיבלה גוון אחר ,אדום.
למי שרוצה לטעום עוד 'מן האדום האדום הזה' ,ולראות אותו ,ביחד עם צבעים נוספים ,כדאי לבקר
בשמורת נחל פורה.
איך מגיעים?
ממש על כביש ) 40כביש ת"א-ב"ש( ,בצדו המערבי ,בין צומת בית-קמה לצומת פלוגות ,יש בצד ימין שלט
המפנה לשמורת פורה) .לבאים מדרום יש לעשות פרסה במושב אבן-שמואל(.
החנייה הצמודה לכביש מלאה ברסיסי זכוכיות של חלונות רכבים ויכולה להיראות קצת מבהילה ,אך ניתן
להיכנס פנימה לשביל תחילת המסלול ולחנות במקום מוגן יותר בצד הדרך.
המסלול מופיע במפת סימון שבילים מס'  ,13הוא מעגלי ואורכו גמיש ונע בין  2-6ק"מ .במסלול סימון
שחור שהופך לירוק ,והטיול בו נמשך עד חצי יום .רמת הקושי-קלה ,ומתאימה לכל גיל .אפשר לעשות טיול
פריחה קצר ,טיול רגלי רגוע ,טיול רכוב או טיול אופנים.
המסלול השחור מוביל לשרידי גשר רכבת טורקית ,שם יש חורשה בה אפשר לעצור לפיקניק .מומלץ
להמשיך משם עוד קצת בסימון שחור לתל-נג'ילה הצופה לנוף מקסים מכל עבר ועליו ניצב עץ אשל בודד
וגדול .האגדה מספרת שסמוך אליו נמצא אוצר זהב מסתורי והבורות שסביבו מעידים על חפירותיהם של
שודדי העתיקות.
טיול מהנה,
עתר גייבל.
פינת הקבה"ד:
בנפשו יביא לחמו – ערב לזכרו המבורך של חנן פורת

המכון לחקר הקיבוץ הדתי ,בשיתוף ישיבת מעלה גלבוע ומדרשת עין הנצי"ב ,מזמינים את הציבור הרחב
לערב עיון וחוויה לדמותו של חנן פורת ז"ל .הערב יתקיים בעז"ה ביום חמישי הבא ,ט"ז' בשבט ),(9.2
בישיבת הקיבוץ הדתי שבמעלה גלבוע .בערב ישתתפו הרב יגאל אריאל – ראש מדרשת הגולן ,המשורר
אליעז כהן )כפר עציון( ,רחל קרן )עין הנצי"ב( ,פרופ' יוסי כ"ץ – ראש הקתדרה ללימודי תולדות הקק"ל
ומפעליה באוניברסיטת בר -אילן ,רוני יבין – מנכ"לית בית מדרש אלול ,הרב אביה רוזן – ראש מדרשת עין
הנצי"ב ,הרב שמואל ריינר – מראשי הישיבה במעג"ל ,ומזכ"ל התנועה – נחמיה רפל.
הערב ילווה בשירי ארץ ישראל עם הזמר גדי רווה והפסנתרן תומר מזמר .הכניסה חופשית לציבור הרחב.
פרטים נוספים באתר הקבה"ד – .www.kdati.org.il

-7 3,000שנה למשל האטד

כמדי שנה בחמישה עשר בשבט

פתחה הגפן פיה ותנאם

קרא האלון בקול צלול

אם יום חול הוא או יום שבת

קולה הערב לאוזן ינעם:

"אך הן גזעך הוא חלול,

מתכנסים אז כל האילנות

"לא אאריך אחים בדבריי,

אין בך בינה ואף לא בגרוש.

לבחור ראש ומנהיג למנות

אני ידועה ושמי הולך לפניי.

אינך ראוי ואומר זאת בפרוש".

מגיעים כל פרח עץ ושיח

ראשונה אני בשבעת הנבחרים

ירד התמר אבלו עליו

לוועידה שנתית ולרב שיח

ובין העצים אין לי מתחרים

הקטין קומתו כמו נעלב

ישיא אז כל עץ עצה

פרחים לי וריחם סמדר

וכל פרח ישיח המלצה

אף פרי לי טעים ונהדר

אחריו עלה לנאום הסלק

את מי לבחור לראש עצים

ומעסיס פרותיי מוכן היין

אך מבושה הסמיק והסתלק,

ואת מי למנהיג הם רוצים.

כולי מחמדים ואני יפת עין".

ודברים נשא עץ האפרסק,
גם הספיק לנאום השסק.

"הכול נכון" הרים ההדס קול

וכך כל עץ עצמו העצים

פותח את הכנס היושב ראש

"אך ממך יוצא גם אלכוהול

פרחיו הבליט והסתיר הקוצים.

זהו כמובן ורגיל עץ הברוש

את תהרסי לנו את הכול

ואז נגשו כולם בקלפי להצביע

את קולו הוא מרים ומרעים

תורידינו לפי פחת ושאול".

כל קול חשוב ויכול להשפיע

למען השקט כל בעלי גזעים:

חפה הגפן קמלו ניצנים

וכל שיח ועץ מכשיל מתחריו

"אחיי העצים ורעיי השיחים

וירדה להסתר בין שושנים.

בוחר בחלש הנמוך והעניו

טרם נתחיל בבחירות ובמדוכים

וכך כמתמיד ומאז ולעד

אבקשה לשמור על תרבות וסדר

בשנייה עלה עץ התמר

אל נא רעיי ננהג כמו עדר

פתח פיו וכך אמר:

כל צמח את דברו יישא

"גם אני מעצים מובחר ורם

והטוב בינינו ייטול המעמסה

איני מרובע וגם לא יורם

והבה לנאומים כולנו נפן

תחת עליי כל איש יחסה

והראשונה תהיה הגפן".

ובמנהיגות הן אני מנוסה.

חרב לי בדמות הלולב
ואת פריי כל איש יאהב".

נבחר למנהיג שיח האטד.

ינון אלעזר.

-8חברתנו כרמלה קום חוגגת  80שנה ,ולכבוד המאורע התכנסו כל מטפלות הגיל הרך לחוג לה ,ולברך על
עבודתה רבת השנים בחינוך מוזיקלי בגיל הרך .מזל טוב לכרמלה ואיחולינו לשנים טובות בבריאות,
בנחת ,בשמחה ובעשייה! לפניכם ברכות שנאמרו במסיבה לכרמלה:
לכרמלה היקרה,
בפרשת מקץ אומר יעקב לבניו שאמורים לשוב למצרים:
" 'קחו לכם מזמרת הארץ בכליכם – והורידו לאיש מנחה ,מעט צרי ומעט דבש ,נכאת ולט בטנים ושקדים"
ישנו פירוש חסידי יפה על הביטוי " ִמ ִז ְמ ָרת הארץ" שהכוונה היא לניגוני הארץ וזמירותיה .יעקב מצייד את
בניו במתנה אמיתית ,בפירות המשובחים ביותר של הארץ ,שהם בעצם ניגוניה של הארץ .הם המעבירים
את מהותה ואת הקשר אליה ,ואולי הם אלו שגם מזכירים ליוסף לבסוף את ביתו ואת געגועיו.
נדמה שאין פירוש מתאים מזה לכרמלה שלנו ,אשר מצליחה ליצור חיבור מופלא בין אהבת הניגון לאהבת
הארץ ,ובכך מחברת את ילדינו לשני העולמות הללו .השיעורים של כרמלה אינם רק שיעורי מוזיקה ,אלא
הם מהווים שיעורים לחיים .שיעורים בערכים ,בציונות ובתרבות ,אשר בזכות האופן המיוחד בו הם
מועברים -חודרים אל הראש ואל הלב.
זכינו אנו וזכו ילדנו במתנה הייחודית הזו ,וזוהי הזדמנות מצויינת עבורנו ההורים להודות לך כרמלה על
מתוכן את פועלת.
ָ
ההשקעה ,ההתמדה והאהבה אשר
מי מאיתנו שיש לו כבר ילדים גדולים ,או שהתחנך בעצמו בשיעורייך ,ודאי מרגיש את הפירות המשובחים
שמבשילים בזכות עבודתך ,את ההיכרות עם עולם המוזיקה ואת הרצון לנגן.
אנו מברכים אותך מכל הלב בעוד שנים רבות של עשייה מתוך שמחה ,בריאות ושליחות.
הורי ילדי הגיל הרך.

מזל טוב כפול לסבא חנן קסלר
לסבתא רבא יוכבד גולד
ולכל המשפחה
להולדת התאומות
בנות לזוהר ואשר

מזל טוב לחנה גולדשמידט
לבר המצווה של הנין ישי-אריאל
בן לעודד ושירה מכמן
נכד לדן וברוריה מכמן

למשה ותמנע אש
לטל ולכל המשפחה
החוגגים השבת בסעד
מזל טוב מקרב לב
לחגיגת בר-המצוה

-9כרמלה יקרה – החוגגת  80שנה!
ההיכרות שלי איתך החלה לפני שנים רבות ,ובעצם מאז הולדתי ...שכן ישי – בנך היקר ,ואנוכי נולדנו בהפרש של
שבועיים וכל ילדותנו עברה עלינו יחד...
בכל אותן שנות הילדות היית כרמלה ,דמות מאוד נוכחת ומשמעותית עבורנו ,תמיד היית זו שדאגת ,כאמא לאחד
מילדי הכתה ,להעשיר את עולמנו התרבותי ,ספרותי והכללי ,באמצעות סיפורים נפלאים שסיפרת לנו בצורה
חווייתית ומרתקת.
החיכוך עם הורי ילדי הכתה היה רב מאוד באותן שנים ,שכן כל ערב בהשכבת הילדים בבית הילדים )פעוטון ,גן ,בית
כולל (...התקיים מפגש הורים וילדים בלתי אמצעי ,וכל ילד חווה גם את הורי חבריו דרך הסיפורים שלפני השינה
והדינאמיקה שנוצרה במהלך ההשכבה .כמו כן בשבתות היתה לנו תורנות בשעות מסוימות במהלך השבת ,והתורנית
המועדפת ביותר על כל בני הכיתה שלנו היית – את! כל שבת חיכינו לראות מי תהיה התורנית ואלו חוויות נאסוף
דרכה ...אבל כאשר הגיע תורך – ההתרגשות היתה גדולה וידענו שהשעות במחיצתך יעברו ביעף ושיחד איתך נפליג
לעולם הדמויות ההיסטוריות החשובות שהקימו את המדינה ,יחד איתך נצלול לעולם הסיפורים הקסומים
והסופרים שהיטיבו לתאר אירועים מעניינים ומשמעותיים ,וממך נלמד רבות על משוררים גדולים שהורישו לנו
מורשת חשובה .חקוקה בזכרוני היטב עד היום התמונה מהיותנו בני שבע ,שמונה ,תשע ...כשאת מגיעה בשעות
הצהרים של שבת לבית הכולל ,מתיישבת על כסא באמצע האולם וכולנו עטים סביבך ,כל אחד מנסה לתפוס את
המקום הקרוב ביותר אלייך ואנו שותים בצמא את כל מילותייך ,שכן כבר אז היה לך הכישרון לרתק את שומעייך
באמצעות הסיפור והמלל ,המימיקה והדרמטיות אותם הוספת בחן ובטעם.
בחלוף השנים הצטלבו דרכנו כאשר ילדי שלי היו בשעורי המוסיקה שלך ושאבו ממך הרבה ,ובעיקר שלומית שאהבה
כל כך את החוג שלך ועד היום היא שרה לנו לעיתים את "השירים מכרמלה" ובראשם את השירים ביידיש ,אותם
היא זוכרת מצוין .כמו כן נהנו מאוד ילדי ממחסן התחפושות אותו הקמת לפני שנים רבות עוד כשהייתי ילדה קטנה,
במגדל הסילו שהיה ליד חדר האוכל והמשכת לפתח ולהעשיר אותו כל השנים .הילדים אהבו לבוא בשבתות בצהרים
ל"מקלט של כרמלה" ,שם היתה להם ההזדמנות להפליג לעולם החלומות והדמיון בזכותך ובזכות העושר הרב של
התחפושות והאביזרים שהיו שם.
בהמשך הייתי גננת בגן ועבדנו יחד בשיתוף פעולה שנים רבות ,חדר מוסיקה היה אז בפעוטון אשל וגולת הכותרת
היתה לפני כעשרים שנה ,כאשר עבדת עם הילדים על יצירותיו של מוצרט ולסיכום הנושא ערכנו מסיבה עם ההורים
שכולה בהשראתו של מוצרט כולל תחפושות אופייניות לתקופתו ,תפאורה יפה וכמובן בליווי מוסיקלי תואם .הצלחת
לרתום את כולנו לפעילות זו והיא אכן זכורה לי כמעשירה וחווייתית במיוחד!
בשתים עשרה השנים האחרונות אני מלווה את עבודתך מהצד כרכזת הגיל הרך ,ולא מפסיקה להתפעל מהמרץ
הבלתי נלאה שלך .את מתנהלת כבחורה צעירה בעלת מוטיבציה גבוהה ,משדרת לסביבה שבאמתחתך מלאי אנרגיות
גם לשנים הבאות ,נושאת על גבך את האחריות לחשיפה של ילדי הקבוץ לעולם מוסיקלי עשיר ומגוון ,דואגת להביא
בפניהם יצירות מוכרות מהקלאסיקה ,שירים רבים טובים ויפים לחגים ,לעונות השנה ולימים רגילים ,ועורכת להם
היכרות מעמיקה עם המשוררים הגדולים של המדינה .במשך שנים הכנת בעצמך כלי נגינה מאולתרים ,קשקשנים
ורעשנים מחומרים שונים ביצירתיות רבה וכמובן הכרת להם את כל כלי הנגינה הקיימים .לפני כל קונצרט המתקיים
בסעד או במועצה את מכינה את הילדים בדקדקנות והם אכן תמיד זוכים לתשבחות על ידיעותיהם הרבות שלמעשה
את זו שהקנית להם את הידע הרב במהלך השיעורים והמפגשים הרציפים איתך...
כרמלה יקרה ,צירוף הספרות –  80לתאור גילך ,אינו נתפס ונדמה שמקורו בטעות ,אך זו אכן המציאות! אז נאחל לך
מכל הלב – עוד שנים רבות של בריאות טובה בע"ה ,של כוחות להמשך עשייה ברוכה ,והרבה הרבה נחת מכל ילדייך,
נכדייך ונינייך הביולוגיים והחורגים – ילדי הגיל הרך לדורותיהם שלמדו אצלך במשך כל השנים.
בברכה גדולה וחמה – צפרי שלומי

 - 10הודעה ממרפאת סעד
החל ב 1.2.2012-יהיה שינוי בצוות האחיות שלנו .חגית קאופמן תעבוד אצלנו בחצי משרה לצד עבודתה
במרכז לבריאות האשה בנתיבות השייך למכבי .דורית תמשיך לעבוד במשרה מלאה.
יחד עם מש"א אנו מחפשים אחות שתשתלב בצוות שלנו.
לעת עתה לא נצמצם את שעות הקבלה במרפאה.
על מנת להקל ולייעל ,אנו מזכירים לכולם שיש לקבוע תור לאחות לכל מטרה כולל בירורים שונים וקבלת
תרופות קבועות .חשוב גם לבטל תור שנקבע ,באם לא תוכלו להגיע.
כמו כן בימים ובשעות שאין קבלת קהל  -לא תהיה כניסה למרפאה למעט מקרי חרום.
כמובן ניתן להתקשר למרפאה בשעות/ימים אלה במידת הצורך.
שרה פולק – רכזת בריאות

הודעות ועדת דת
א .תיבת גניזה קדושה מוצבת מהיום בבית המדרש הקטן משמאל לכניסה .התיבה מיועדת רק למה
שחייב גניזה:
בתי מזוזה ,שקיות תפלין ורצועות ודפים עם שמות )א-ל ,א-להים ,הוויה ,א-דנות ,י-ה ,צב-אות ,שד-י(.
אין לשים שם עלוני שבת ,מחברות וכד' כי אנחנו יכולים למחזר אותם על פי החלטת הרב ארי.
ב .אנחנו מבקשים מכל הרוצה לטבול כלים במקווה כלים להגיע רק לפני השקיעה.
ג .אנשים הרוצים להביא ספרים שאינם בשימוש לבית-הכנסת – נא לתאם זאת מראש עם אליהוא שנון.
ועדת דת

הרצאת הרב אילעאי עופרן
תזכורת :במוצאי שבת הקרוב ,פר' "בשלח" בשעה  ,21.00נפגש עם הרב אילעאי עופרן ,לשיחה בנושא:
ֵענֶה" משלי כא – 13
ֲקת ָדּל  -גַּם הוּא ִי ְק ָרא וְ לֹא י ָ
אָזנוֹ ִמ ַזּע ַ
"א ֵֹטם ְ
תפקידה של הקהילה בהקשר של פגיעה מינית.
הציבור מוזמן! צוות תל"ם

במשק ילדים לא מפספסים,
ממשיכים את ט"ו בשבט עוד יום אחד...
ביום חמישי אחה"צ תתקיים פעילות למשפחות –
נתחיל ,כרגיל בימי חמישי ,ברכיבה על הסוסות
ונמשיך בפעילויות נחמדות ומיוחדות.
)בהתאם למזג האוויר כמובן(
בואו בשמחה בהמוניכם!!!
צוות משק ילדים

 - 11גשם ,מים  -בכותבי שורות אלו ,מודיעים בחדשות ברדיו על לילה של "גשם של רקטות" על ישובי עוטף
עזה.
"גשם גשם משמים ,קול המון טיפות המים" כתב יחיאל הלפרין.
חברים ,עם סיומו של חודש ינואר ,מנת הגשם שנמדדה בסעד עומדת על  300מ"מ .לידיעה – הממוצע הרב
שנתי לעונת גשם מלאה בסעד עומד על  380מ"מ .לא נפתח פה  ,....אך אי"ה ,נוכל להגיע לחורף ברוך
ממטרים ,ואולי חשוב לא פחות ,משקעים הפזורים על פני העונה באופן המטיב עם הגידולים החקלאים
ואיתנו .יהודה ניר אומר כי שדות החיטה נראים פשוט נהדר ,חגיגה ללב ולעין .ומיד מוסיף עם חיוך רחב על
השפתיים "עכשיו צריכים כמה ימי שמש טובים ,בכדי לתת לחיטה לעלות ולהכין את האדמה לנגלה הבאה
של הגשם" .גם אודי רומז ,כי על פי איך שהשדות נראים לו עכשיו ,תאכלנה הפרות תחמיץ איכותי מאוד.
צביקה )הבחור הוותיק בגד"ש ,זה עם הקוקו( מציין בסיפוק רב ,כי גם את חלקות החימצה האחרונות
הצלחנו לזרוע ברטוב ,וזה ייתן לגידול התחלה טובה מאוד .מסתובב לו לולו עם קמט מודאג על מצחו...
"מתי כבר לכל הרוחות ,אוכל לזרוע את חלקות תפו"א שטרם נזרעו ומועדן עובר חולף לו?" )עדיין
ממתינים לזריעה עוד כ 750 -דונם תפו"א(.
בימים שבין גשם לגשם ,יוצאים העובדים בפרדס ובמטע וקוטפים במרץ רב את חלקות הלימון ,האבוקדו.
עם סיום קטיף הלימון )ונקווה כי הגשם ימשיך וישבש קצת את לו"ז של הקטיף( ,ימשיכו לקטיף זני האור
והטופז בפרדס.
השבוע ערך שעיה סיור במט"ש בהשתתפות רסיס טל )מנהל צוות השקיה( ,דובי ורן )המהנדס /המתכנן של
המתקן( .משרדי איכות הסביבה והבריאות מהדקים ומקשיחים את הנהלים והתקנים להפעלת מתקני
טיפול במים במטרה לשפר את איכות המים המופנים להשקיה חקלאית .כיום שעיה משקיע מאמצים
רבים ,ומצליח בקושי רב לעמוד בדרישות האיכות .נקווה כי בעזרת ההנחיות של רן ,נצליח לשפר את
הביצועים ,ולהכין את המט"ש לדרישות העתיד .לידיעה  -השנה הצלחנו לנצל מעל ארבעים אלף קוב מי
קולחים מטופלים להשקיית הדרים וחיטה .זוהי תוספת יפה מאוד של מים ובמחיר הנמוך במשהו ממחיר
מי שפד"ן.
גד"ש  -לאחר התלבטויות ומחשבות ארוכות ורבות ,הקמנו לגד"ש דירקטוריון .הגד"ש גדל ,התפתח וצמח
מאוד בהיקפי פעילותו החקלאית והכלכלית במהלך השנים האחרונות .דובי וצוות הניהול הפעיל של היום,
ראו בחיוב רב הקמה של גוף שינסה "לראות מעל היום היום" ,לכוון קדימה ,לנסות וללמוד את הסביבה
העסקית/חקלאית בה אנו נפעל בעתיד ,לבחון ולהמליץ על פעילויות מתאימות המנצלות במיטב את משאבי
היצור העומדים לרשותנו לקראת האתגרים שבפנינו .נקווה כי נשכיל ונפעל בתבונה ובשום שכל במהלכינו,
ונוכל להביא לענף ערך מוסף משמעותי .בשל כך ,אחת מן הפעולות הראשונות שהצבנו בפנינו היא הובלה
של עבודה אסטרטגית שתתמודד עם שאלות אלו .חברי הדירקטוריון הם :אלי שלווין ,יהודה ניר ,דובי
גינז ,.מתניה רפל ,עזריאל אסף וחלופ.
חשמל סולרי  -הפרויקט של הקמת תחנה בינונית ליצור חשמל סולרי במסגרת משבצת קרקע סעד ,הגיע
לשלב בו התגברנו על כל המכשולים "שהממלכה" העמידה ,ובידנו נמצאים רוב רובם של ההיתרים
הנדרשים .והנה ,כאשר היה נדמה כי נותר לנו להמתין בסבלנות )כי מפה ואילך זה לא תלוי בנו( ולקבל
מרשות החשמל רישיון מותנה ליצור ,הופיעה לה לפתע עתירה משפטית כנגד מ.מ.י ,רשות החשמל ,ועדות
התכנון והבניה ,וגופים נוספים ,במטרה למנוע הקמת תחנות חשמל סולרי על הקרקע .העותר הוא יזם
שמקים בעצמו תחנות יצור חשמל ,אך על גגות בלבד .נראה לאן זה יתפתח.
שבת שלום ,חלופ

