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פרשת מטות-מסעי
"איש כי ידור נדר לה' או יישבע שבועה..לא יחל דברו ,ככל היוצא מפיו יעשה"
)במדבר ל' ,ג'( רש"י – לא יחל -לא יחלל.
ישנה קדושה הנוצרת דווקא על ידי האדם ,בעזרת כוח הדיבור או המחשבה -
והיא הנדר או השבועה.
פעולה שכזו היא 'חד כיוונית' ולא ניתן לבטל אותה כלאחר יד
גם אם מדובר ב 'הסכם בין אדם לעצמו'.
המסר לאדם הוא ברור :יש ערך למילה המדוברת ואל לו לאדם להפר את הבטחתו.
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אַתּם ֵתּ ְשׁבוּ פֹה ?
יכם ָיבֹאוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ ֶ
אַח ֶ
ַה ֵ
תלמיד אחד חשקה נפשו בתורה ,והיה יושב ולומד שעות וימים ,ומעמיק בלימוד .רוצה היה לשמח את
רבו ולהרשימו בעומק ידיעותיו ,ואכן נקבעה לו בחינה לפני רבו .בערב לפני הבחינה ישב בחדרו למד
העמיק והתכונן היטב .כל כך שקוע היה בתלמודו ולא נתן לשום דבר להסיח את דעתו .במהלך הלילה
בכה בחדר הסמוך תינוק ,בכי מר.
למחרת בבואו לבחינה שאל אותו הרב :בכי התינוק לא הפריע ללימודך?
ענה התלמיד :כל כך שקוע הייתי בלימוד ,לא שמעתי את הבכי כלל.
ענה הרב :מי שתורתו אינה מאפשרת לו לשמוע את בכי התינוק ,אין תורתו תורה.
)סיפור שהיה הרב עמיטל ז"ל מספר לתלמידיו ,שסיפרוהו לתלמידיהם
ותלמידותיהם(
מדי שנה בקיץ במשך קרוב לעשרים שנים מתקיים כנס לימוד תנ"ך בישיבת הר עציון .זה התחיל בכמה
נותני שיעורים שבאו ללמד תורה בדרך אחרת ,והיום הפך לעלייה לרגל של אלפים ,הבאים ללמוד יחד תנ"ך
מפי נותני השיעורים המובילים בארץ .ביום א' מתחיל הכנס הזה השנה ,הוא יוקדש לזכרו של חנן פורת
ז"ל ,ואני מניחה שגם השנה יהיה שם ייצוג מכובד של לומדים מסעד.
אחד מהמסרים החיוניים בתורת הר עציון ,המשתקף בסיפור המובא בשם הרב עמיטל ,הוא המסר על
השותפות בנשיאה בנטל ,נטל המדינה ,נטל השירות הצבאי ,נטל העשייה הציבורית .החובה לשמוע את
קולו של התינוק הבוכה בחוץ.
המשפט המבטא את התפיסה הזו בצורה חדה הוא הפסוק מפרשת השבוע שלנו:

אַתּם ֵתּ ְשׁבוּ פֹה ?
יכם ָיבֹאוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ ֶ
אַח ֶ
ַה ֵ
הפסוק הזה לקוח מהסיפור המספר את מה שקרה אחרי כיבוש עבר הירדן המזרחי .משה ובני ישראל
נאלצו להילחם במדיינים ,הם ניצחו במלחמה ועבר הירדן המזרחי נפל לידיהם.
ַעזֵר וְ ֶאתֶ -א ֶרץ ִגּ ְל ָעד וְ ִהנֵּה ַה ָמּקוֹם ְמקוֹם
אוּבן וְ ִל ְבנֵי-גָד ָעצוּם ְמאֹד וַיִּ ְראוּ ֶאתֶ -א ֶרץ י ְ
ו ִּמ ְקנֶה ַרב ָהיָה ִל ְבנֵי ְר ֵ
יאי ָה ֵע ָדה ֵלאמֹר :ג ֲע ָטרוֹת
משׁה וְ ֶאלֶ -א ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאלְ -נ ִשׂ ֵ
ֹאמרוּ ֶאלֶ -
אוּבן ַויּ ְ
וּבנֵי ְר ֵ
ִמ ְקנֶה :ב ַו ָיּבֹאוּ ְבנֵי-גָד ְ
יִשׂ ָר ֵאל ֶא ֶרץ ִמ ְקנֶה ִהוא
אָרץ ֲא ֶשׁר ִה ָכּה ה' ִל ְפנֵי ֲע ַדת ְ
וּבעֹן :ד ָה ֶ
וּנבוֹ ְ
וּשׂ ָבם ְ
ַעזֵר וְ ִנ ְמ ָרה וְ ֶח ְשׁבּוֹן וְ ֶא ְל ָע ֵלה ְ
וְ ִדיבֹן וְ י ְ
וְ ַל ֲע ָב ֶד ָ
ַר ֵדּן:
יך ַל ֲא ֻחזָּה אַלַ -תּ ֲע ִב ֵרנוּ ֶאתַ -היּ ְ
אָרץ ַהזֹּאת ַל ֲע ָב ֶד ָ
ֻתּן ֶאתָ -ה ֶ
ֶיך י ַ
ֹאמרוּ ִאםָ -מ ָצאנוּ ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
יך ִמ ְקנֶה :ה ַויּ ְ
בני שניים וחצי השבטים רואים את ההזדמנות הטובה שנפלה ומציעים להישאר בצד השני של הירדן ,בצד
המזרחי ,לנחול אותו ולוותר על חלקם בארץ כנען.
משה מגיב קשות:
אַתּם ֵתּ ְשׁבוּ פֹה :
יכם ָיבֹאוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ ֶ
אַח ֶ
אוּבן ַה ֵ
משׁה ִל ְבנֵי-גָד וְ ִל ְבנֵי ְר ֵ
ֹאמר ֶ
ו ַויּ ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר-נ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ֵמ ֲעבֹר ֶאלָ -ה ֶ
ז וְ ָל ָמּה ְתנִ יאוּן ֶאתֵ -לב ְבּנֵי י ְ
ֵע
יכם ְבּ ָשׁ ְל ִחי א ָֹתם ִמ ָקּ ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ָתן ָל ֶהם ה' :ח כֹּה ָעשׂוּ ֲאב ֵֹת ֶ
ָתן
אָרץ ֲא ֶשׁר-נ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ְל ִב ְל ִתּי-בֹא ֶאלָ -ה ֶ
אָרץ ַויָּנִ יאוּ ֶאתֵ -לב ְבּנֵי י ְ
ַחל ֶא ְשׁכּוֹל ַויּ ְִראוּ ֶאתָ -ה ֶ
ַעלוּ ַעד-נ ַ
אָרץ :ט ַויּ ֲ
ִל ְראוֹת ֶאתָ -ה ֶ
ָמ ְע ָלה ֵאת
ָשׁים ָהע ִֹלים ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
ִחר-אַף יְהוָֹה ַבּיּוֹם ַההוּא וַיִּ ָשּׁ ַבע ֵלאמֹר :יא ִאם-י ְִראוּ ָה ֲאנ ִ
ָל ֶהם ה' י ַויּ ַ
אַח ָרי ....:
ַעקֹב ִכּי לֹאִ -מ ְלאוּ ֲ
וּלי ֲ
אַב ָר ָהם ְלי ְִצ ָחק ְ
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
ָשׁים ַח ָטּ ִאים ִל ְספּוֹת עוֹד ַעל ֲחרוֹן אַף-ה' ֶאל-י ְ
יכם ַתּ ְרבּוּת ֲאנ ִ
יד וְ ִהנֵּה ַק ְמ ֶתּם ַתּ ַחת ֲאב ֵֹת ֶ
ִשׂ ָר ֵאל :טו ִכּי ְתשׁוּבֻן ֵמאַ ֲח ָריו
ָסף עוֹד ְל ַהנִּ יחוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ ִשׁ ַח ֶתּם ְל ָכלָ -ה ָעם ַהזֶּה:
וְ י ַ

משה לא מאפשר את ההיבדלות שמציעים השבטים ,והם מבינים את המסר ומציעים:

-3ִשׂ ָר ֵאל ַעד ֲא ֶשׁר ִאם-
ֵח ֵלץ ֻח ִשׁים ִל ְפנֵי ְבּנֵי י ְ
ַחנוּ נ ָ
ַאנ ְ
ֹאמרוּ גִּ ְדרֹת צֹאן נִ ְבנֶה ְל ִמ ְקנֵנוּ פֹּה וְ ָע ִרים ְל ַט ֵפּנוּ :יז ו ֲ
טז ַויִּגְּ שׁוּ ֵא ָליו ַויּ ְ
ִשׂ ָר ֵאל ִאישׁ
ַחל ְבּנֵי י ְ
אָרץ :יח לֹא נָשׁוּב ֶאלָ -בּ ֵתּינוּ ַעד ִה ְתנ ֵ
קוֹמם וְ י ַ
ישׁ ֵבי ָה ֶ
ָשׁב ַט ֵפּנוּ ְבּ ָע ֵרי ַה ִמּ ְב ָצר ִמ ְפּנֵי ְ
ֲה ִביאֹנֻם ֶאלְ -מ ָ
ָה ְלאָה ִכּי ָבאָה נּ ֲ
נֲ
ַח ָל ֵתנוּ ֵא ֵלינוּ ֵמ ֵע ֶבר ַהיּ ְַר ֵדּן ִמזְ ָר ָחה:
ַח ָלתוֹ :יט ִכּי לֹא נִ נְ ַחל ִא ָתּם ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְַר ֵדּן ו ָ

ההצעה מתקבלת:
משׁה ִאםַ -תּ ֲעשׂוּן ֶאתַ -ה ָדּ ָבר ַהזֶּה ִאםֵ -תּ ָח ְלצוּ ִל ְפנֵי ה ַל ִמּ ְל ָח ָמה :כא וְ ָע ַבר ָל ֶכם ָכּלָ -חלוּץ ֶאתַ -היּ ְַר ֵדּן ִל ְפנֵי ה
יהם ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַויּ ֶ
אָרץ ַהזֹּאת
וּמיִּ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָה ְי ָתה ָה ֶ
יתם נְ ִק ִיּם מה ִ
אַחר ָתּ ֻשׁבוּ וִ ְה ִי ֶ
אָרץ ִל ְפנֵי ה וְ ַ
הוֹרישׁוֹ ֶאת-אֹי ְָביו ִמ ָפּנָיו :כב וְ נִ ְכ ְבּ ָשׁה ָה ֶ
ַעד ִ
את ֶכם ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא ֶא ְת ֶכם:
וּדעוּ ַח ַטּ ְ
אתם ַלה ְ
ָל ֶכם ַל ֲא ֻחזָּה ִל ְפנֵי ה :כג וְ ִאם-לֹא ַת ֲעשׂוּן ֵכּן ִהנֵּה ֲח ָט ֶ

המסר מפשט הסיפור הוא ברור :אין אפשרות מוסרית או ערכית לברוח מאחריות לכלל ישראל ,גם אם
הנחלה שלך מוכנה וטובה ,ואפילו אם השתתפת במלחמה עליה ,אינך יכול להתנחל בה עד שכל העם כולו
יהיה תחת גפנו ותאנתו.
גם במסר הסמוי נוכל לראות זאת ,בדבריו של משה המצוטטים לעיל ,חוזר שוב ושוב שמו של ה' ,לעתים
יותר מפעם אחת בפסוק .שמיעה והליכה בדרך ה' ,מחייבת שותפות עם כלל השבטים.
בימים בהם עוסקת המערכת הציבורית בשאלת השוויון בנטל ,יעמוד פשט הפסוקים לעינינו.
שבת שלום -שרה עברון

-----------------------ֲה ָכזֶה ִי ְהיֶה צוֹם ֶא ְב ָח ֵרהוּ
כידוע לכולם כבר מספר שנים אנחנו מתלבטים מה צריך להיות אופיים של תעניות הציבור )מחוץ לתשעה
באב( בקהילתנו .איננו רוצים למקד את הדיון בשאלת נחיצות צומות אלו ,כי הם חלק מאורח חיינו .גם
חכמינו ידעו לחבר לימים אלו מספר אירועי זיכרון כדי להגביר את ההזדהות ,כגון" :חמישה דברים אירעו
את אבותינו בשבעה עשר בתמוז."...
היינו רוצים לנצל את בוקר תשעה באב ללימוד על תעניות הציבור ,ולדיון והעלאת רעיונות איך מביאים
את מהות ימים אלו למרחב הציבורי כך שמתוך ימי הזיכרון הציבורי נבוא לידי עשייה.
נשמח שתבואו לשמוע ולהשמיע),גם מעל דפי העלון( -רעיונות מקוריים יתקבלו בברכה.
השיעור והדיון בקבוצות יתקיימו בתשעה באב לאחר סיום התפילה והקינות) .הודעות מפורטות
תתפרסמנה לקראת תשעה באב(.
מי ייתן ובזכות פעילותנו החיוביות בלימוד המביא לידי מעשה,
ֲדים ִ
וּלמֹע ִ
וּל ִשׂ ְמ ָחה ְ
הוּדה ְל ָשׂשׂוֹן ְ
ירי יִ ְהיֶה ְל ֵבית יְ ָ
ֲשׂ ִ
יעי וְ צוֹם ָהע ִ
ישׁי וְ צוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי וְ צוֹם ַה ֲח ִמ ִ
טוֹבים,
"צוֹם ָה ְר ִב ִ
וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ָשּׁלוֹם ֱא ָהבוּ.
צוות ליווי הרב ,וועדת דת

-4השבוע שחלף-

במוצאי שבת התקיימה אסיפת חברים ,הראשונה בסדרת הקיץ .בחלקה הראשון הוצגה לחברים תכנית פיננסית
לחמש השנים הקרובות .בטרם ההצבעה על אישור התכנית ,עלו שתי חברות וביקשו שלא להצביע על נושא כבד
כל כך ללא הכנה מוקדמת -בקשתן התקבלה פה אחד ,ומרכז המשק אף שיבח אותן על רצינותן.
מסקנות :א .חשוב להגיע לאסיפה .ב .חשוב אף יותר ,להיות מעורב ולהשתדל גם להבין את הנושא הנידון.
מיד בצאת השבת ,התבשר עם ישראל על מעשה קיצוני שנקט מפגין במהלך ההפגנה למען צדק חברתי.
סיקור המקרה נוצל עד תום על ידי התקשורת ,ואילו המארגנים מיד ניכסו לעצמם את מצוקותיו כמוצאי שלל
רב .נראה שעם עליית הטמפרטורות מתרבות ומתלהטות ההפגנות בנושאים השונים .מצד שני ,נסיון העבר
מצביע על תופעה הפוכה כשמזג האוויר מצטנן.
אולי ,אם נפשט את המשוואה ,נגיע לתוצאה שההפגנות הן נגד החום?
ולנושא אחר לגמרי ..נחשו מה מאחד קבוצת אנשים מכל קצות המדינה ואף מכל רחבי הגלובוס תחת נושא דיון
ועניין משותף ,בתזמון מושלם יום אחרי יום?
נכון מאד! ' ..-לימוד הדף היומי'!
הפרויקט הוא תובעני ומתאים לאנשים בעלי משמעת עצמית חזקה ויכולת שכלית לא מבוטלת.
מדובר בלימוד התלמוד באופן שיטתי ,דף בכל יום ,ללא וויתורים וללא פיגורים ,במשך כשבע שנים עד לסיום כל
המסכתות .בקיבוצנו ידועים  3חברים המסיימים את לימוד הדף היומי -חיים אפשטיין ,איציק ברזילי ואלי
שלווין  -יישר כוחכם! נזכיר גם את יהודה רוזמן ז"ל שסיים כמה מחזורים ולא זכה לסיים את הנוכחי.
בעוד כשבועיים יסתיים המחזור ה 12מאז תחילת הפרויקט ויום למחרתו יתחיל המחזור ה.13
מכיוון ומדובר במפעל שהחל ביזמת ראשי "אגודת ישראל" היתה עד כה הציונות הדתית בשולי הנושא.
החידוש בסיום הנוכחי הוא ,בטקס משמעותי מטעם הציונות הדתית המיועד לגברים ונשים כאחד.
ה'קיבוץ הדתי' שותף פעיל בחגיגות הסיום –כפי שמדווח בהמשך.
קדימה פרשה מהקואליציה לאחר  70יום תמימים ,מבלי להשאיר חותם או מזכרת" .חוק הריכוזיות" המגביל
את אילי ההון ,יוצא לדרך ואמור להיות מיושם במלואו בעוד כשבע שנים )עם סיום המחזור ה 13-של הדף
היומי .(..איראן שוקדת על 'נושאי מדע' שונים ומגוונים ,בעוד אסד שומר על קשור הדוק עם אזרחי המדינה
בעזרת מנהיגי העולם החופשי .חברת החשמל מתקשה כרגיל לעמוד בביקושים.
 ..וחוץ מזה אין חדש תחת השמש המבשילה את העגבניות וקופחת על ראשינו.
יורם קימלמן
----------------------------------------------------------

נר זיכרון:
ג' אב -יום פטירתה של חברתנו עפרה שהם ז"ל )תשס"ה(
ז' אב -יום פטירתו של בננו עוזי צור ז"ל

)תש"ע(

-5הוקרא ביום השנה לפטירתה של אסתר רון על ידי בנה שלמה:
לאמא!
לאורך כל ההסטוריה-מעלייתך ארצה ,ערב פרוץ המלחמה הארורה עת שלח אותך אביך לישראל עם קומץ
נערות בנות גילך לבית צעירות מזרחי שבתל אביב שם פגשתן את ציפ ומרים את אבא יהודה ,ואברהמי-
היית בשבילנו כנושאת האבוקה והתגברת על קשיים רבים.
המשכת בדרכך למרות כל הצרות ,וכשנפל אריק ואנו קיבלנו את הבשורה המרה לא נשברת וראית את
האור בקצה המנהרה.
אנו ננסה להמשיך ולצעוד בדרכך ,נוחי בשלום על משכבך.
ממני בנך אוהבך
שלמה

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מ"ועדת חינוך" -פעילויות בחופש הגדול..

מבלי לשים לב אנו בעצומו של החופש הגדול וכמעט מחציתו כבר מאחורינו .אז מה כבר היה לנו?
נתחיל מהקטן לגדול-
ילדי בית כולל פתחו את החופש ביום כיף בבריכה .בינתיים הם הספיקו בין השאר להכין דגמים של סעד
ושלטים עם איחולי מזל טוב לכבוד חג המשק ,להכין עיתון שנמצא בתהליך של הוצאת המהדורה בדפוס,
להכין קליפים לשירים שונים ב"יום קולנוע" ,להתחרות בתחרות כוכב נולד של בית כולל ) במקום הראשון
זכה רז לנדאו ששר באופן מקצועי למדי את השיר "באותם השבילים"(.
בדיווח השבועי להורים דיווחו המדריכות -קיימנו יום מקסים של "כוכב נולד" במועדון לחבר וראינו השתתפות
מדהימה ופרגון מקסים בין הילדים.

הילדים אף הספיקו לבקר במוזיאון הילדים בחולון.
גם במפ"ל השמחה רבה .את החופש פתחו הילדים בסופרלנד מטעם בנ"ע .בין השאר נהנו מחוגים שהעבירו
ההורים )וזו ההזדמנות להודות להורים שהתגייסו ,והקדישו לנו מזמנם( ,להתחרות ב"דה ווייס" ,להכין
ארוחת צהריים ב"מאסטר שף" ,לשחות ברחצה לילית ,לפחד בא"ש לילה שארגנו הבנים של כיתה ו'
ולהתעייף בלילה לבן כייפי )אנו מקווים שראיתם את טביעות אצבעותיהם בבוקר למחרת – הם קישטו את
הבית הכולל והגנים ,תלו בלונים על אופניי הילדים ,הכינו לימונדה לעובדי המטבח המשכימים קום ,הכינו
ממתק לקונים בכלבו ביום שישי בבוקר ועוד( .הם שיחקו ב"פוטו סעד" -משחק משימות בו היו צריכים
לצלם אנשים מסוימים במצבים שונים ומשונים .ב"יום קיבוץ" זיהו הילדים תמונות של סבים וסבתות של
ילדי המפ"ל ושמעו מפיהם

-6סיפור קצר על הווי הקיבוץ של פעם .הילדים הופתעו לגלות כי גם לאנשים מהגיל השלישי יש פייסבוק ויש
גם מי שכבר נושק לתשעים ועדיין קם כל בוקר ב 5:00 -לעבודתו .תודה לכל האנשים הטובים שלקחו חלק
בפעילות ,חיכו לנו בסבלנות גם כשקצת איחרנו וריתקו אותנו בסיפוריהם.
החטיבה פתחה את הקיץ בלונה פארק באשקלון והמשיכה בפעילויות שונות בסעד.
בחודשים האחרונים ילדי החטיבה אימצו ילדי מועדוניות מנתיבות ופעם בשבוע קבוצת ילדים נסעה
להתנדב אצלם .השבוע ,ביום ראשון אנו אירחנו את ילדי המועדוניות אצלנו לפעילות במשק ילדים ,נסיעה
בטרקטור ועגלה ,רחצה בבריכה וארוחת צהריים .ראשית ,תודה רבה לכל האנשים הטובים שעזרו לנו
להרים את היום הזה .שנית ,לפעילות זו היו עלויות ואנו ננסה לגייס את הכסף לכיסוי העלויות בשבועות
הקרובים .נשמח שתשתפו איתנו פעולה.
לכל שכבה יש גם פעילות שמארגן הקבה"ד-
כיתה ח' בילתה שלושה ימים ליד מעלה גלבוע בפעילות המכונה "גדוד העבודה" -הם עבדו בימים בנטיעת
עצים ,בניית טרסות וכו' ובילו בערבי שירה וריקודים בערבים -כמו בימים הרחוקים והטובים...
כתה ז' התחרתה בשבוע שעבר "במירוץ לקבה"ד"  ,הסתובבה ברחבי הארץ ומילאה משימות שונות
ומשונות .אמנם הם לא הגיעו ראשונים אך חזרו מרוצים מאד...
השבוע בילו בוגרי כיתה ט' במחנה המתקיים בצפון "בתוך הזרם ונגדו" ובוגרי כתה י' השתתפו בפעילות
"מסע בין העולמות" – מסע בין החרדים לבין המודרנה.
הרב ארי יזם והתגייס לעזור לנו למלא את החופש גם בתכנים .במשך השבועיים הראשונים של החופש
התקיים כל יום שיעור לנערי החטיבה והתיכון לאחר ארוחת צהריים .הנערים התחילו וסיימו את ספר
עמוס .אז אם ראיתם חבורת ילדים הממהרת לקום ב 13:30 -מהשולחן בארוחת צהריים עכשיו אתם
יודעים לאן הם מיהרו .יישר כח לכל הלומדים המתמידים ותודות רבות לרב ארי על המאמץ.
נערי התיכון הם חבורה עסוקה מאוד .כיום ,כשמתקיימים מועדי ב' במתמטיקה ואנגלית הם מסיימים את
בחינות הבגרות שלהם כמעט באמצע יולי .חוץ מזה חלקם טסים לפולין ,מדריכים בבנ"ע ועוד .קשה מאוד
לאסוף אותם לפעילות אך בכל זאת ניצלנו הפוגה קצרה בין מועדי ב' והם יצאו אחה"צ לטיול אופניים
באזור .הם חזרו מזיעים אך מרוצים.
עוד פעילויות רבות לפנינו ונשתדל להמשיך ולדווח.
חשוב לציין כי כל התכניות לא היו מתקיימות ללא צוות המדריכים המסור העושה לילות כימים כדי
להוציא את כל התכניות לפועל ועל כך  -כה לחי!
המשך חופשה נעימה
ענת
--------------------------------------עדכון מועדת בריאות
ערב ההסברה של "מכבי שרותי בריאות" שהיה אמור להתקיים במועדון לחבר ביום ג' 24.7
--נדחה למועד מאוחר יותר.

נעדכן בהמשך.
שרה פולק
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מכתב שקיבלה יונה רוזנטלר מבתה של חברתנו נעמי אילן ז"ל
שהוזמנה ל'חג-המשק'.

יונה יקירתי שלום!
באמת שצריך להחיות את אליעזר בין יהודה כדי שיוסיף לנו עוד כמה וכמה מילים אוהבות וחמות לשפה
העברית .באמת שקשה לתאר את המתחולל בליבי פנימה ,רק המחשבה שהבית חוגג ולא שכחו אותנו בחוץ
ממיסה את ליבי .
היה זה ערב קסום עבורי ובטח גם עבור אחותי ואחי ,ערב שכזה כבר מזמן לא חווינו על בשרנו וכל חג
מחדש אנו נזכרים בערגה על אותם ערבים נפלאים שרק סעד שלנו יודעת להרים.
באמצעותך אבקש להעביר לכל מי שחשב ועשה וגרם לנו נחת שכזו תודה ענקית ויישר כח גדול.
לכבוד הוא לנו להיות שותפים במפעל חם ואוהב שכזה.
תודה תודה ֱ!
לאה ארלקי
-------------------------------------------------------

הפרה למבדה ) (5242שהייתה בראש רשימת הטיפוח של הרפת ,נחבלה בתחלובה הקודמת ברגלה אולם
היותה של הפרה בהריון הותיר אותה ברפת על מנת שתמליט את הצאצא ,לשמחתנו הרבה המליטה זו
נקבה וכשלושה שבועות לאחר ההמלטה נמכרה לסוחר מטעמים הומאניים.
ממש עם סיום הבלה האחרונה של שחת האספסת -אשר משמשת כמזון גס איכותי ויקר לעגלות הקטנות
והיונקים -נפרקה מהמשאית שחת חדשה עסיסית וירוקה למתבן .השחת מגודלת בקיץ בעמק בית שאן
והיא נחשבת לשחת איכותית ביותר.
ולכל ילדינו ,חופשה מהנה .ולנו ,קיץ נעים ושקט.
)מתוך הדף המחולק לצוות(
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קיבוץ סעד -הסיפור שלי!
"שמירת שבת כהלכתה"
מאת :רבקה ידידיה -
על פי זכרונותיו של שמחה )בעלה(

בתחילת שנות הארבעים ,בימי ה"שלטון הבריטי" ,נידב היישוב היהודי חיילים אשר ישרתו בצבא הבריטי.
הייתה זו מחווה של רצון טוב ושיתוף פעולה מתוך אינטרס משותף בעיקר מול איומה של גרמניה הנאצית.
גם חברי הקבוצה נאלצו לנדב חיילים לצבא הבריטי .היה זה בימי ההכשרה ב"נתניה" עוד בטרם
המעבר להרצליה.
ומי יישלח מציבור החברים לשרת עבור האנגלים? מכיוון שהועלו כמה מועמדים אפשריים-הוחלט
לעשות הגרלה והשניים אשר יעלו בגורל יקבלו את דינם באהבה.
הכינו פתקים ושמו בכובע .ערבבו היטב ,וכל אחד מהמועמדים שהציע עצמו ,לקח פתק וקיבל את גורלו.
שמחה עלה בגורל ...אלא מה ,פתאום נזכרו החברים שהוא טרם התקבל בצורה רשמית לחברות
ולמחרת כבר אמור היה להתגייס.
חיש מהר ובאותו הלילה ,נערכה אסיפת חברים ובה נידון נושא אחד " -הקבלה לחברות של
שמחה ידידיה" .באורח פלא וללא מתנגדים ,התקבל שמחה ידידיה כחבר מן המניין.
למחרת התלבש החבר החדש ב"בגדי נסיעה ייצוגיים" ,והתבקש לשלחם חזרה לקבוצה כשיקבל
את מדיו הרשמיים כחייל בצבא האנגלי.
שמחה שימש כנהג בחיל חימוש ואספקה ,באחת החופשות לקח את אחותו שלמדה אז ב"בית צעירות
מזרחי -בתל אביב" לסרט .לאחר הבילוי הואשמה האחות התמימה כי היא מתרועעת עם חייל אנגלי
וכמעט שהועפה מהמוסד המכובד .העניין סודר רק לאחר שהסבירה כי זה הוא רק אחיה שגעגועיו גברו.
זה הזמן לגלות סוד צבאי  -שמחה לא 'סתם' השתלב כחייל בחיל חימוש ולא הצטרף
ל 'בריגאדה היהודית' ,היתה זו הוראה מטעם ה 'הגנה' במטרה להיות קרוב-קרוב לשמנת..
בקיצור תפקידו היה 'לסחוב' נשק עבור היישוב היהודי ,שכל כך היה חסר באותם הימים.
במיומנות רבה שרכש עם הזמן ,הצליח גיבורנו להעביר כמויות נשק גדולות מהצבא הבריטי ואף שלח שיירות
שלמות ל'נמען המיועד' .לבסוף הוא נתפס וכעונש נשלח למדבר המערבי )מצרים( לשמור על שבויים גרמניים
ולפרק מוקשים תוך סיכון בריאותו וחייו.
בדרך כלל בשיירות במדבר המערבי הקפידו לשמור על סדרי הנסיעה ועל פי המיקום ידעו תמיד מי הנהג .באחת
הפעמים נתקעה המשאית של שמחה והוא סימן לאחרים לעקוף .בהתקפה מן האוויר נפגעה אחת המשאיות שעל
פי מיקומה הייתה זאת המשאית שלו .אלא ששמחה היה תקוע הרחק מאחור .אבל סדר צריך להיות ,והוריו
קיבלו הודעה על נפילתו ,מה רבה הייתה שמחתם כששב פתאום לחיים..
כשסיים שמחה את שירותו בצבאה של האימפריה ורצה לחזור כחבר מן המניין נתקל בבעיה לא פשוטה.
החברים דנו בינם לבין עצמם האם זה יאה לקיבוץ דתי לקבל לשורותיו בחזרה חבר שחילל שבת בפרהסיה
בזמן שנהג ללא הפוגה גם בשבתות על משאיות עמוסות בתחמושת..
)איורים :ליאור אבירם(
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אחר-הצהריים קסום של ילדים וספרים
חודש הספר חלף עבר וגם המבצעים ברשתות הספרים נרגעו ,אך אנו עדיין לא דיווחנו על פעילות יפהפייה
שהתקיימה בספריית הילדים שלנו  ,והגיע הזמן לתקן את המעוות.
ובכן ,כמיטב המסורת )כבר תשע שנים!( יזמה מלי קסט והפיקה את האירוע בסיועה של צ'פי האחת
והיחידה ועוד אנשים טובים עליהם יסופר בהמשך .קשה להאמין כמה עמל וטרחה מוקדשים לאחר-
הצהריים מענג שכזה ,שכולנו -ילדים ,הורים ,סבים וסבתות נהנים ממנו ,על הדשא הסמוך לספרית
הילדים.
השנה היה נושא האירוע "ספרי עכברים" .העכבר אולי דוחה אותנו אינסטינקטיבית ,אך ספרי ילדים רבים
וחמודים מוקדשים לו -החל ממיקי מאוס ,דרך העכבר של פו הדוב" ,מרק עכברים" " ,אסיפת העכברים"
ועוד ועוד) .פסיכולוגים יסבירו כי לילד קל להזדהות עם יצור קטן ועכברי כזה "המנצח" את הגדולים
ממנו(.
האירוע החל בהצגה בהשתתפות ילדי הבית הכולל של המשל "אסיפת העכברים"") ,מי יתלה את
הפעמון"?( .תודה לשחקנים ולמדריכותיהם החמודות.
בהמשך נהנו כולנו מפינת קריאה בה ניתן היה לקרוא ספרי עכברים -והיא משכה ילדים רבים להנאת
הספרניות .בפינות היצירה נהנו הילדים מדפי צביעה וציור של עכברים ומבוכים ,סימניות ותגיות -ספר
מאוירים בעכברים.פינת "העכברים מפלסטלינה" הייתה אטרקציה של ממש ותודה לדקלה היימן ,חיה
קופלד ,ענת יפרח ,שחר סמיט,יעל גולדברג ,מיכל אריאל ,אילנה אהרון ,אריאלה כהן ובת-עמי שסייעו
בפינות היצירה המשעשעות האלו.
כן נמכרו ספרים חדשים וישנים מעודפי הספרייה ומתרומות ציבור החברים והתושבים) .כן! יש כתובת
לספרי ילדים שאינם בשימוש אצלכם(...
ומי שרצה להירגע יכול היה לצפות בתוך הספרייה בסרט "טרופותי" על העכבר האהוב שמפחיד את כולם.
אך גולת הכותרת-שאותה יש לאמץ כמסורת לשנים הבאות -הייתה הצגת הורים וילדים של הסיפור
"דירה להשכיר" ,כזכור שם העכבר מניע את העלילה כאשר הוא נוטש את המגדל ומפנה דירה לדייר חדש.
ייזכרו לטוב הילדים וההורים השחקנים המוכשרים יצחק שלומי ,רונית ברט ,אורלי וידס ,מרי סולומון,
דני יום טוב ,רינת אברהם ,אשר רונה ובנו נתי וכן יעל וייס .את כולם גייסה מלי בהתראה קצרה ,ואף
הכינה להם תחפושות בעזרתן ברוכת -הכישרון של חגית גולן וחני ברמן ,מורה בבית הספר .הצחוק
המתגלגל של ילדים והורים העיד על הנאת כולם מן הביצוע המושלם...
כך חלף לו אחר הצהריים קסום של חודש סיוון ,שהעיקר בו -אהבת הספר ,הקריאה והקריינים .אל
תחמיצו בשנה הבאה! ושוב תודה רבה למלי -המשיכי בעבודתך המבורכת ,ולספרנית המיתולוגית שלנו
צ'פי -הרבה בריאות ,וסליחה אם שכחנו להזכיר מי מהשותפים לשמחה ,או משהו ממגוון האירועים.
להתראות בחודש הספר העברי בשנה הבאה בע"ה! ושנפגוש עכברים רק בספרי הילדים...
דיווחה :סבתא של נעמי ואילה חובבות הספר
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אחד משלנו -יענקל'ה גורן מספר על עצמו
סבי נולד בשנת  1882בעיר שיראז שבפרס .סמוך לעליה הראשונה הוא הצטרף לשיירה של עולים שרצו לגור
בירושלים .באותו זמן התארגנה שיירה של  70משפחות והם התחילו לנדוד על פרדות וגמלים במשך חצי
שנה דרך עיראק במטרה להגיע לירושלים .כשהגיעו לצפת ,כל עוד רוחם בם ,החליטו שהם נשארים בצפת
)שגם היא אחת מערי הקודש( ,אבי נולד בצפת ורק כשהיה בן  ,13בגיל בר-מצווה ,הם עברו לירושלים.
נולדתי בשנת  .1932גרנו ברחוב מסילת ישרים ,די קרוב לשוק מחנה יהודה .באותו רחוב היה גם בית-
הספר היסודי שלי ת"ת מזרחי .לא היו לנו מים זורמים בבית ,גם חשמל לא היה בבית באותה תקופה.
היינו הולכים למרחק של  100מטר מהבית כדי להביא מים בפחים .את המים שפכנו לתוך ג'ארה גדולה
שעמדה בפרוזדור – וזה היה מקור המים שלנו .אבא עבד כחייט והיתה לו חנות קטנה בשכונת "מזכרת".
בין הקליינטים החשובים של אבא ,היה הרב אריה לווין שאף הוא גר עם משפחתו באותה שכונה .אנו גרנו
בבית של סבא וסבתא שלי בקומת המרתף .היה לנו גם ביכנ"ס בשכונה ,שייסד אתו ,אבא של סבתא ולכן
אפשר לומר שזה היה ביכנ"ס של המשפחה.
משפחתנו היתה מאד מלוכדת ,ועד היום כולנו נפגשים מדי שנה .אפילו הבית שגרנו בו קיים עד היום כמות
שהוא.
המנדט הבריטי חקוק לי מאד בזכרונות ילדותי .כל שני וחמישי היה עוצר בירושלים ,והחיים היו קשים.
בגיל  15התגייסתי ל"הגנה" במחתרת ותפקידנו היה להדביק כרוזים בכל העיר .בשנת  1945סיימתי בי"ס
יסודי והצטרפתי לתנועת "עקיבא" )לא בני -עקיבא!( בשנת  ,1947עבדתי כשוליה במסגריה שעמדה מול
ביתנו )ללא שכר( היה מקובל אז ששוליה לא מקבל שכר עד שילמד את המקצוע .עבדתי שם עד  15למאי
 – 1948מועד הכרזת המדינה .כשכבר לא היו תנאים לעבודה ,הצטרפתי לגדנ"ע ועסקנו בביצורים
בירושלים .כל בוקר היינו צועדים הגדנעים לשכונות הספר כדי לבנות מחסומים ולחפור חפירות .דווחנו
שביצורים אלה עצרו את הירדנים מלכבוש את כל העיר.
בין חברי ילדותי היו גם נערים שברבות הימים הפכו להיות מפורסמים :סימון ומואיז הקטן ויוסי בנאי
למדו איתי באותה תקופה והייתי מאד מיודד איתם .זכיתי .
בשנת  ,1949אחר הקמת המדינה ,היינו חמישה חברים מתנועת "עקיבא" ,שהגענו להכשרה בסעד .היינו
צריכים באותה תקופה להצטרף לאיזה גרעין כדי להתגייס לנח"ל .היתה לנו התלבטות לאיזה גרעין
להצטרף ובסופו של דבר הגענו רק שלושה חברים לגרעין בסעד ,בנימין סלנט ,אברהם כהן ז"ל ואנוכי.
גרעין ז' עמד אז בפני גיוס לצה"ל ופנינו למזכירות הגרעין וביקשנו להצטרף לגרעין .התקבלנו בשמחה
בתנאי שנתנהג כמו אנשים דתיים )כי תנועת הנוער "עקיבא" הייתה תנועה מסורתית(.
בינואר  1950התגייסנו לצ.ה.ל .ואחרי  3חודשי טירונות היינו במחלקת נח"ל בסעד שהייתה מאוד מעוניינת
בחבר"ה צעירים עם מוטיבציה חזקה לעבודה ולחיי חברה .אריה קרול היה אז מרכז המשק והוא קרב
אותנו מאוד .העבודה הראשונה שלי הייתה בפלחה והתחלתי ללמוד נהיגה בטרקטור .בשלב מסוים נמאסה
עלי העבודה על טרקטור ואז נשלחתי לקורס פלחים ברופין .שימשתי כמה שנים כרכז הפלחה וכסדרן
טרקטורים וכל ערב ישבתי עם אריה קרול מרכז המשק כדי לעשות את סידור הטרקטורים עבור היום
למחרת .אריה היה מאוד מעורב בכל פרט בסידור הטרקטורים ונוצרה בינינו ידידות מאוד אישית.

 - 11עבדתי בפלחה כמה שנים ,היו לנו  16.000ד' )עיבדנו את האדמות של שובה ,זמרת ועוד( ועבדנו כמעט כל
השנה  3משמרות ללא הפוגה.
ברוריה הגיעה לביקור בסעד ,כך הכרנו .מצאנו חן זה בעיני זו והחלטנו על חתונה .באותה תקופה הייתי
מזכיר פנים בסעד )בנוסף לעבודה בטרקטור( .לאחר כמה שנים הציעו לנו לצאת לשליחות בנ"ע בארגנטינה
וקיבלנו את ההצעה .למדנו ספרדית אצל סילביה שנקלובסקי בירושלים שבאה אח"כ בעקבותינו לשליחות
לארגנטינה ביחד עם בעלה רפאל ז"ל שהיה שליח מחלקת עליה .התיידדנו עימם והיינו יוצאים בימי ראשון
לטיולים ולפיקניקים .בכלל ,השליחים הישראלים היו מאוד מיודדים ,וזכור לי יום עצמאות אחד
שהתארחו בביתנו כחמישים איש לסעודת חג .לקראת סוף השליחות אימצנו את אהרל'ה שלנו בארגנטינה.
כעבור חצי שנה חזרנו ארצה עם תינוק "מוכן" .כעבור שנתיים אימצנו את בתנו שרון ואחרי שנתיים
נוספות אימצנו את אורי – כך הפכנו למשפחה "מרובת ילדים".
עם חזרתנו מן השליחות התחלתי לעבוד במזכירות הטכנית שהייתה אז מרכז עצבים אפילו יותר מהיום.
בנוסף לעבודה כמזכיר טכני הייתי אז סדרן רכב כשהיו מעט רכבים יחסית ,והיה צריך לעשות הרבה
"אקרובטיקה" כדי לספק את כל הבקשות .כמו כן דרך המזכירות הטכנית הוזמנו כל המשאיות להובלת
החיטה ,הגזר ופרי ההדר ,וזה היה באמת תיק רציני .היה לי גם העונג להיות עורך העלון כמה שנים .פעם
ראשונה כשעוד לא הייתה לנו מכונת שיכפול ואחת לשבוע הייתי נוסע באופניים לבארי כדי לשכפל את
העלון – הדבר היה בשנות ה .60-פעם שנייה ערכתי את העלון תוך כדי עבודתי במזכירות הטכנית .לאחר
שעזבתי את המזכירות הטכנית הייתי אחראי על "מעוז מול עזה" .כיום אני עובד בכריכיה  3ימים בשבוע,
מתנדב בצ.ה.ל ולומד יום בשבוע בישיבת הקה"ד בעין-צורים.
אמא שלי ,גניה ז"ל ,באה אלינו לקיבוץ אחרי שאבי נפטר .היא הייתה מאוד פעלתנית ונמרצת והרגישה
טוב מאוד בעבודה במטבח .היא יצרה קשר עם המון חברים בקיבוץ וידעה לתת עצות גם לאנשים צעירים.
מה אני מאחל לקבוץ?
רוח טובה וקבלת השונה והזר.
להצליח הלאה בחקלאות – להיות צנועים ולהסתפק במה שיש .שבנינו ונכדינו יראו כאן את ביתם וימשיכו
את המסורת המפוארת של סעד :עבודה עצמית ,קשר ורעות בין הדורות ועזרה למבוגר ולחלש.
שהבית הזה ימשיך ויפרח ושכולנו נהיה גאים בו .שבית המדרש יהמה מקולות מתפללים ולומדים.
חושבני שאם נצליח לקיים את הדברים הללו – סעד תמשיך ותפרח לתפארת לעד .אמן.
יעקב גורן
-ולפעמים כשאני כך לבדי
אני חוזר לסמטאות ילדותי
אל נעורי שנעלמו עם השנים
לחברים שלי ההם הישנים
אני חוזר אל הצבעים והקולות
אל העיניים התמימות והגדולות
אני חוזר אל השכונה אל עץ התות
אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט
היינו ילדים וזה היה מזמן
אני וסימון ומואיז הקטן
)מתוך "אני וסימון ומואיז הקטן" -יוסי בנאי(

 - 12מזל טוב ללאה ולאברהם ימיני ולכל המשפחה

להולדת הנין
בן למוריה וליאיר אריאל
נכד לכנרת ולאלחנן אריאל

מזל טוב לעדנה ויוסף

מזל טוב לרחל ושי אבירם
כרמון

להולדת הנכדה רעות

ולזהבה ולעמוס ברט

בת לשרון ואהד אבירם

להולדת הנכדה
בת לנעה ולעידו כרמון
נינה לסבתא נחמה

----------------------------------------

שעת סיפור בספריית הילדים
תתקיים השבוע ביום ב' ד' אב23/7 ,
שעת סיפור
עם תמר אייל
בשעה 17.30
לאחר מכן ניתן לשאול ספרים ודי.וי.די.
עד השעה 19.00
מוזמנים

בשמחה

 - 13פניה מהקיבוץ הדתי ללומדי ומוקירי 'הדף היומי':
שלום רב,
בהתרגשות ניכרת אנחנו נערכים לאירועי סיום לימוד הש"ס במסגרת "הדף היומי" .בגיליון "עמודים"
שייצא לאור בעז"ה בימים הקרובים תתפרסם מודעה צבעונית ,ובה סדר היום המתוכנן ,וברשותכם אוסיף
פרטים:
א.

ההתכנסות הגדולה של אלפי לומדי "הדף היומי" מהמגזר הציוני-דתי תתקיים בעז"ה ביום חמישי
י"ד במנחם-אב ,החל מהשעה  ,19:00בבנייני האומה בירושלים עיה"ק .מכיוון שצפוי שלא יהיה
מקום באולם לכל המעוניינים לקחת חלק בהתכנסות ,יש להרשם מראש .פרטי ההרשמה נמצאים
על המודעות וההזמנות שנפיץ ,ואפשר להירשם גם דרך מזכירות הקבה"ד )עדנה .(03-6072706

ב.

ללומדי "הדף היומי" בקבה"ד הרחבנו את התכנית ,והיא תכלול  3יחידות:
 (1בשעה  – 14:00ב"בית הרב קוק"
 (2בשעה  – 16:00ב"היכל שלמה"
 (3בשעה  – 19:00ב"בנייני האומה" )הכנס המרכזי(
נשמח אם תבואו בהמוניכם לכל  3היחידות ,אך אלה שאינם יכולים לבוא לכל התכנית מוזמנים
לבוא לשתי יחידות ,ואפילו ליחידה אחת בלבד .הכל מקובל ,ויש לנו רק בקשה אחת :הודיעו לנו
מראש מי וכמה מגיעים ,ולאלו יחידות.

ג.

ארוחת ערב מכובדת מאורגנת ע"י הקבה"ד ,בשעה  18:00ב"היכל שלמה" ,וכולם מוזמנים! בנוסף,
שתייה וכיבוד קל יינתן למגיעים ל"בית הרב" ול"היכל שלמה" לפני תחילת התכנית.

נשמח לענות לשאלותיכם ,ונודה לכם על יצירת קשר ראשוני עם עדנה ,כדי שנדע שההודעה הגיעה לידי
האחראי ואיש הארגון בכל קיבוץ.
בברכת חברים לתורה ועבודה,
נחמיה רפל

תוספת מקומית:
זו הפעם הראשונה בה מתארגנים גופים מרכזיים בציונות הדתית )גם 'הקיבוץ הדתי' כמובן( על מנת לחגוג
בצוותא את סיום הש"ס במסגרת לימוד הדף היומי .אמנם בקהילתנו לא מתקיים שיעור קבוע של 'דף
יומי' ,אבל אנו מתברכים במספר חברים שלומדים באופן עצמאי .גם מי שאינו לומד בפועל את ה'דף היומי'
מוזמן לאירוע המבטא הוקרה ואהדה לפרויקט התורני היחיד מסוגו ולאנשים שמצליחים להתמיד בו.
האירועים מיועדים לגברים ונשים כאחד.
כדאי להירשם בהקדם ,לא נותר עוד זמן רב )י"ד באב.(2/8 ,
הרב ארי
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ההתפקדות ל"בית היהודי" ,המפד"ל החדשה ,בעיצומה.
מה פתאום התעוררות פוליטית?
ומדוע דווקא אצלנו?
במהלך שנות קיומה של מדינת ישראל היו עליות ומורדות בגדלה של המפלגה הציונית דתית ובהצלחתה.
עיקרן של ההתפצלויות היו על רקע מדיני ,עדתי ודתי.
במסגרת השינויים ב"בית היהודי" ,המפד"ל החדשה ,שמה לעצמה המפלגה למטרה לייצג קשת רחבה של
אמונות ודעות בתוך הציונות הדתית ,ובלבד שנוכל ללכת יחד ולחזק את מקומה וגודלה של המפלגה,
בהתאם לגדלו האמתי של ציבורנו בחברה בישראל.
מה כל כך חשוב בכך?
ענייני חינוך ,חקלאות ושיכון ,תשתיות ופיתוח יכולים לקבל תנופה עקב ייצוג משמעותי בכנסת ובממשלה
הבאה .אפילו לקיבוץ הדתי יינתן מקום ריאלי ,אם ההתפקדות בקיבוצינו תהייה משמעותית .נחמיה רפל
קיבל על עצמו להיות נציגנו ,והדלתות שכבר נפתחו בפניו בשל רצינותו ,רק יתרחבו ויוסיפו.
מה צפוי לנו כאן בסעד?
בימים הקרובים יפקדו פוקדים את בתיכם ויזמינו אתכם להתפקד ל"בית היהודי" .המטרה לאפשר לכל
אחת ואחד מגיל  17ומעלה להתפקד ביעילות ובנוחות מרבית.
במוצאי תשעה באב ,יום ראשון י' באב 29.7 ,ניפגש במועדון לחבר עם אחד המועמדים לראשות המפלגה –
נפתלי בנט ,איש הייטק ,בוגר סיירת מטכ"ל ,בחור צעיר ומבטיח .
בשבת פרשת "עקב" ,כ"ג באב , 11.8 ,נארח את שולי מועלם .היא אינה מתמודדת על ראשות המפלגה ,אלא
אחת מאלו המצטרפות למפלגה ותרוץ לכנסת מטעמה .שולי תספר את סיפורה האישי ותספר על מה
שקורה בתוך ה"בית" ומה שהיא רואה כחשוב ומאתגר עבור כולנו בהתפקדות ובבחירות הפעם.
משפחות המעוניינות להיות שותפות באירוח שולי מועלם ומשפחתה מוזמנות לפנות אלי.
עם תרצה – אין זו אגדה!

שבת שלום-תרצה אורן
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הבהרות בנוגע לחוזה עם סלקום
הגיעו אלינו פניות לא מעטות של חברים ומנויים שחשו שההסכם שהושג מול "סלקום" אינו משביע רצון ביחס
למה שניתן ללקוח פרטי ,ולא מבינים מדוע המחירים כל כך יקרים -אשר על כן בוחרים אנו להבהיר שוב.
קיבוץ סעד חתום על חוזה תלת שנתי שמסתיים רק בעוד שנה .למרות התהפכות מחירי הסלולר בארץ אנחנו
כבולים בחוזה זה לשנה הקרובה .צוות שלנו שכלל את חלופ ,איילת ברנע ,בניה -בסיוע יועץ מקצועי ,וחוות דעת
משפטיות ,הצליח בעבודה מאומצת למזער את הנזק בשנה זו ,וההסכם שהושג הוא "מקצה שיפורים" ל12-
החודשים הבאים .לצערנו לא ניתן לבטל את החוזה כעת ,ולא ניתן לצאת ללא קנסות.
אם המצב בשוק הסלולר יישאר כך בעוד שנה ,בזמן סיום החוזה הנוכחי ,ואם סלקום לא תוכל להתיישר למחירים
שבשוק ,יש להניח שההמלצה הגורפת שלנו לחברים תהייה לפנות לשוק החופשי כאשר אז תתווסף לזה היכולת
לניוד המספר.
בינתיים לשנה זו כמה דגשים נוספים:
 .1מי שההוצאה שלו על סלולר נמוכה מ ₪ 138 -לחודש ,וזה רוב ציבור המנויים ,לא צריך לבצע כלום ,כי הוא
בעצם נשאר בתנאים הנוכחיים.
מתוכם חלק גדול מהמנויים נמצאים גם מתחת לרף  90השקלים שמציעות החברות האחרות.
 .2מי שההוצאה שלו גבוהה מ ₪ 138 -לחודש )לא כולל תשלום על המכשיר( כדאי לו לעבור לתוכנית הזו.
מתוך כלל המנויים תחת החוזה של סעד יש כ 300 -מנויים שהתוכנית כדאית יותר מהמצב הנוכחי !
 .3החוזה הזה מגלם בתוכו שירות תיקונים שמתומחר בכ ₪30 -לחודש ,שיקול משמעותי לקהילה בפריפריה.
זאת,לכל מי שאין לו סמארטפון ,וזה רוב הציבור .לכן אם מפחיתים  30ש"ח מהסכום של  138ש"ח מקבלים
 108ש"ח לחודש שזה קרוב כבר למספרים שרצים בשוק.

צוות סלקום
---------------------------ושוב הודעות מהבריכה..
בשבוע הקרוב' -תשעת הימים' – תהיה הבריכה סגורה בימים רביעי חמישי וששי.
למעט שעת שחיינים )(6.45-8.30
בתשעה באב – סגור.
במוצאי הצום שחייה לילית-שעת נשים כרגיל 21.00-22.00
אבישג
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דוחות כספיים ותוכנית אב פיננסית
באסיפת החברים האחרונה הציג אורן ברנע בפני הציבור ,את הדוחות הכספיים המסכמים את שנת  .2011למרות
מהלכים מאוד לא פשוטים שעברנו במהלך השנה )עונה לא מיטבית בלשון המעטה בגזר ,היפרדות מסיפן ,משבר
מעמיק בפטם( ,סיכמנו שנה שבתוצאותיה אפשר בהחלט להתברך .החברים אישרו את הדוחות הכספיים.
במהלך אותה אסיפה ,הוצג לציבור שלב שני של תוכנית האב הפיננסית של סעד שעוצבה לחומש הקרוב .חלפו
שנתיים מאז החלטנו על ביצועה של תוכנית אב פיננסית ,על פי המטרות והיעדים שהצבנו ובהתאם למקורות
ולשימושים שעמדו לרשותנו .אנו מאמינים כי באה העת שנבחן את ביצוע המטרות והיעדים בשלב הראשון ,ונציב
ונסמן יעדים ומטרות לשלב ב' של התוכנית .אנו מאמינים כי התוכנית שעוצבה ,תנחה אותנו לשנים הבאות
בהתנהלות הכספית בסוגיות הנ"ל תוך התאמות אשר יבוצעו לפי ההתפתחויות שיחולו בעתיד.
חברים העלו בקשה של מתן זמן נוסף ללמוד לעומק את התוכנית שהוגשה בטרם ניגש להצבעה .הבקשה התקבלה
ע"י הציבור .הדיון וההחלטה יובאו לאחת האסיפות הקרובות .לחברים המעוניינים להעמיק בנושא ,נמצאות חוברות
לחלוקה במשרדה של רחל צור.
פופלי – סרט א'  -חוג הלקוחות המרכזי והעיקרי של הפופקורן שלנו הוא רשתות בתי הקולנוע בארץ .מתוך העיתונות
" ...חברות סינימה סיטי וגלובוס הודיעו כי בשנת  2013יפתחו שני מתחמי בתי קולנוע חדשים בכפר סבא בהיקף
כולל של  25אולמות קולנוע ....בקרוב צפוי להיפתח מתחם  YESפלאנט בראשון לציון עם  26אולמות קולנוע.....
בימים אלו נבנה מתחם ענק של סינימה סיטי חדש גם בירושלים ......אנו מדווחים כי גם בחדרה צפוי בקרוב לקום
קומפלקס חדש של בתי קולנוע על שטח של  25,000מ"ר".
פופלי – סרט ב'  -חוג הלקוחות המרכזי והעיקרי של הפופקורן שלנו הוא רשתות בתי הקולנוע בארץ .מתוך
העיתונות" ...בשורה צרכנית חשובה לחובבי הקולנוע והתיאטרון :לאחר מאבק של עשרות שנים ועדת הכלכלה,
בראשות ח"כ כרמל שאמה-הכהן ,אישרה אתמול לקריאה שנייה ושלישית את "חוק הפופקורן"  -תיקון בחוק
הגנת הצרכן ,שלפיו מינואר  2013יהיה מותר להכניס אוכל ושתייה שהביאו מהבית )כולל כמובן פופקורן( לבתי
קולנוע ותיאטרון ,לאולמי מופעים וקונצרטים ולמגרשי ספורט"....
נו חברים ,תגידו אתם ,איזה סרט אהבתם יותר א' או שמא ב'???
אנו נמצאים ממש קרוב לסיום אסיף שטחי תפו"א של עונת  ,2012משהו כמו שבוע ימים .גם קציר החיטה אשר
מתנהל במלא הקצב ,עומד לקראת סיומו .למרות תקלה בקומביין שאילצה אותנו לייבא חלקי חילוף מחו"ל
)במשלוח מאיטליה ,כמובן לא הגיעו החלקים הנכונים( ,אנו נסיים את הקציר תוך עמידה במסגרת לוחות הזמנים
שהקצבנו ,וצפוי כי גם בהיבט הכלכלי בחיטה נעשה חיל.
והגזר ,מה לא אמרנו השנה על הגזר ,הגיע בשעה טובה לארוז את הגונדולה האחרונה מן השדה ,וכדברי המשורר; ".
 .שוב סיימנו יום עמל  .". .מאחורינו עונה מאוד מאוד לא פשוטה לגזר.
אנו נערכים לסיכומים החצי שנתיים של המשק .ימיני אשר על איסוף הנתונים ,מחדד את העיפרון על מנת לערוך את
הדוחות מהר )ומדויק( ככול הניתן .אנו מאמינים כי במהלך השבוע /שבועיים הקרובים יוגשו הדוחות לדיון בהנהלת
המשק ,ומיד לאחר מכן יובאו להצגה בפני הציבור באסיפת החברים.
שבת שלום ,חלופ

