בע"ה כ"א שבט תשע"ג
01/02/2013
גליון מס' 2738

פרשת יתרו
"..ויעמוד העם על משה מבוקר עד ערב ..ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם
מדוע אתה יושב לבדך) "..שמות י"ח,י"ג -י"ד(.
יתרו המשמש למשה כ'יועץ ארגוני' ,מתריע על שלוש תקלות בסיסיות:
א .עבודה סביב השעון וללא הפוגה.
ב .זמינות ללא הגבלה.
ג .ריכוז סמכויות וידע -בידי אדם אחד.
ופוסק מיד " -נבל תבול גם אתה גם העם הזה) "..י"ח,י"ח(.
משה מתרץ בכך שהכל תלוי רק בו " -כי יבוא אלי העם לדרוש אלקים" )ט"ז(,
ונענה כי לשיטה זו אין עתיד.
רק ניהול נכון של זמן ,האצלת סמכויות והעברת הידע לאחרים -תביא את התוצאה:
"ויכלת עמֹד וגם כל העם הזה על מקֹמו יבֹא בשלום" )כ"ג(.
)עיון בפרשת השבוע(
------------------------------------------------שעור פרשת השבוע :עודד פרידמן
ימי החול

שבת
16.56

הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ב' 17.05

ערבית ושיעור הרב
שחרית א'

6.45

שחרית ב'

8.30

קידוש

זמן תפילין /טלית

5.42

סוף זמן ק"ש

9.13

שקיעה

17.21←17.17
12.45

מנחה א' )בחד"א(

11.30

מנחה וערבית

17.05

13.30 ,12.30

צאת הכוכבים

17.38

לימוד 'דור לדור'

17.20

ערבית

20.10

צאת השבת

17.52

שחרית נוער בביה"ס

7.30

מנחה

אחות תורנית -דורית רידר
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ממרומי השמים -לקרקע המציאות
היעד הושג .לאחר ארבע-מאות שנה הצליחו בני-ישראל להשתחרר מעולה הכבד של עבדות מצרים ,ובהנהגת האל ומשה
שליחו התאגדו יחדיו והתחילו במסע לארץ המובטחת .אולם האם המהפכה אכן הושלמה?
בעת המודרנית מהפכות מדיניות רבות שהבטיחו לאזרחים דמוקרטיה וחיים טובים יותר ,נסתיימו בקול ענות חלושה
ובשלטון דיקטטורי כקודמו .הדוגמא הבולטת לכך היא המהפכה הצרפתית כנגד לואי ה 16-ואשתו חובבת המאפים.
המהפכה עד היום נחגגת בצרפת כיום העצמאות תוך טשטוש העובדה כי מרגע שנאלמה תרועת הגיליוטינות ,נפוליאון
שניצל את האנדרלמוסיה ועלה לשלטון היה טיראן לא פחות מהמלך ערוף הראש ,וגם לאחריו המשיכה צרפת להתנהל
כמונרכיה .בדומה ,גם המהפכה הקומוניסטית ברוסיה החליפה את שלטון הצארים ברודנים רצחניים אחרים .אם נבחן
את ימינו אנו ,לא צריך להיות מומחה כדי להבין שהמהפכות המתרגשות על המדינות שסביבנו טומנות בחובן סכנות
בראש ובראשונה לאזרחיהן ,ודי להיזכר בנעשה באיראן בשנת  1979על מנת להתפכח מאשליות מסוכנות.
סוציולוגים שתרו אחר הסיבות לכשלונות מעין אלו ,הסבירו שהמענה לכך נעוץ בעובדה שהאנרגיות הנדרשות לביצוע
המהפכה שונות בתכלית מן האנרגיות הנדרשות לשגרה שאחריה .בעוד שמהפכה דורשת השתחררות מכבלים וסוחפת
אחריה את ההמונים בשם ריגוש קצר מועד ,יישומה הוא 'אפור' ומצריך הקרבה ממושכת של כל המעורבים .הצלחת
המהפכה נובעת אם כן בהמרה של אותה התפרקות מהסדרים ישנים לכדי הסדרים חדשים והירתמות יומיומית לנושא,
המרה שרק באם תיעשה תוכל המהפכה להצליח .פה ,דרך אגב ,מתבהרת גדולתה של התנועה הציונית ,שלא הסתפקה
בהעלאת היהודים ארצה אלא מייד בהגיעם שילבה אותם בכיבוש העבודה ,והביאה אותם לקחת חלק ביישום הנדרש
לצורך הקמת המדינה שבדרך וביסוסה.
בחזרה לבני-ישראל ,חציית ים סוף היוותה את אקורד הסיום ליציאת מצרים ,ומרגע זה ואילך עובר העם מפאזה אחת
לאחרת – לא עוד רבולוציונרים אלא קבוצה הצריכה לבנות לה את עתידה .ניתן היה לצפות שלאחר יציאת מצרים יתחיל
העם העברי במסעו לארץ כנען ,יתיישב שם ,יתאקלם ,ולכשכל זה יקרה יזכה לקבל את תורתו .לא כך קרה .שבועות
ספורים חולפים ומשה שנשלח לפסגת הר-סיני יורד משם עם עשרת חוקי היסוד של העם העברי .הקב"ה אינו מסתפק
בהם ,וכבר בפרשת השבוע הבאה יורד לפרטי פרטים ומונה שורה של דינים ומשפטים ,שתכליתם לאפיין ולעצב כל רגע
ורגע בחייהם של בני ובנות העם הצעיר.
מדוע? מפני שברור כי בני אדם שזה אך השתחררו משעבוד ממושך ולראשונה חשים את טעם הדרור ,לא יוכלו במצבם
הנוכחי להשיג דבר וחצי דבר במישור הלאומי ,וכקבוצה סופם להוליד כאוס .כדי להוריד את העם אל קרקע המציאות
מסדר להווייתו היומיומית .לכאורה ניתן לחשוב כי מדובר באוסף חוקים ַמ ְל ֶאה ,שלא
ֵ
עולה צורך בהול ביציקת רעיון
ברור הקשר בינו לבניין אומה .אולם יש להבין כי רק על ידי מערכת מסועפת של רעיונות ,שיבדילו בין "אז" ל"היום" ובה
בעת יִ צקו לכל שותפי הפרויקט תוכן ממשי ומתמשך ,ניתן יהיה להשלים את המשימה .אחרת יחלוף זמן קצר עד שבני
השגרה הממתינה בסיומו של מאורע היסטורי כמו נס יציאת מצרים ,ולא
ישראל ישאבו לחורה השחור של מערבולת ִ
יתרגמו אותו להצלחה בשטח .יתרה מכך ,מכיוון שלא מהפכה טריטוריאלית בלבד אלא בעיקר מהפכה רעיונית היא
העומדת בבסיס קיומו של העם הנבחר ,מקבלים עשרת הדיברות משנה חשיבות ,והופכים מגדלור לעולם כולו.
זה בדיוק הדבר לו נזקקו בני ישראל מייד עם השחרור המיוחל – סדר יום שלא יאפשר להישג להתמסמס .זוהי הדרך
היחידה שביכולתה להוציא מן הכוח אל הפועל את הנדרש לצורך ביסוס פסיכיקה לאומית ,ולהבטחת האינטרסים ארוכי
הטווח של עם המבקש להקים מדינה משל עצמו.
ישי קימלמן
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השבוע שחלף-

ביום ששי -פורסמו תוצאות הבחירות הסופיות ונותחו מכל זווית אפשרית :דפוסי הצבעה ,התפלגות ההצבעה
על פי אזורים ועוד כהנה וכהנה .אליהם נוספו ניתוחי הפרשנים ומומחי ה'-בדיעבד' ,אשר הציגו את מפלגת
השלטון כחבולה וחבוטה ,מעל לדפי העיתונים ששמנו מנחת .רק עיתון אחד הקטין את תפוצתו באורח פלא,
ואחד מנציגי העיתונות בקיבוץ ,חיפש ולא מצא ,אף ביישובי הסביבה ,עותקים ממנו .מאידך ,לא ניתן להתלונן
היות והוא מחולק חינם וברכתו.." :שהכל נהיה בדברו"  -של שלדון אידלסון כמובן!
שבת -ט"ו בשבט ,שמענו בשיעורו של הרב ארי בליל שבת על חשיבותה של האסתטיקה במרחב הציבורי עוד
מימי המשנה .אמנם תרבות הנוי הציבורי דאז היתה שונה מזו המקובלת היום ,ועצים נשתלו רק מסביב לאזורי
המגורים ,ולא בין הבתים ,אך עדיין זכותו הבסיסית של האזרח לגור במקום המרחיב את הדעת נשמרה
בקפדנות .יתרה מזאת ,מדינה אשר שמרה על מראה נאה ,זכתה להכרה וכבוד במישור הבינלאומי.
כנרת סמואל בשיעור פרשת השבוע התייחסה ל 'שבת שירה' בהקשר המיוחד של נס קריעת ים סוף שהתחולל
בים .עולם הים שונה במהותו מעולם היבשה,למשל בכך שהיצורים המתקיימים בו ניזונים ממנו בלבד וברור
שכל חיותם וקיומם תלוי בסביבה בה הם נמצאים .נמצא שדווקא בים 'הנסתר' ניכרת וגלויה מאד העובדה
שהבריות אינן חיות מעצמן .לכן ,דווקא המעבר בים ראוי היה להביא את עם ישראל לשירה המבטאת את
התעלותו של האדם מתוך גילוי ושלמות ,ולקבלת התורה הדורשת את תחושת האמונה והתלות בה'.
ביום שני -לפנות ערב ,התכנסנו במועדון לחבר ביום השלושים לפיפקה ז"ל .הציבור היה מגוון וכלל חברי סעד,
קרובי משפחה וחבריו הקרובים שהעלו זיכרונות מהתחנות שעבר בחייו .סרט בהפקתו של יחזקאל זהר
)סומברה( ז"ל ובעריכתו של נחום ,המציג ראיון עמו לרגל 'היובל לסעד' במסגרת הראיונות לחברי הגרעין הדרום
אמריקאי ,נשלף מהארכיון והוקרן לנוכחים .היתה זו הזדמנות נדירה להיפגש שוב עם פיפקה ולשמוע את דיבורו
הבוטח והקולח וסיפוריו מראשית ימי הקיבוץ ,כשמאחוריו ינשוף המציץ מבין העצים בחשכה -תמונה מפרי
מכחולו .בתחילת הסרט נראה פיפקה בצעירותו בתמונות שחור/לבן כשקומתו זקופה ושריריו תפוחים ,כיאה
לספורטאי מצטיין .יענקלה גורן הקריא מהגיגיו ושיריו ,וחברו הקרוב יצחק ,איתו בילה בחופשותיו במשך כ 20
שנה סיפר על חוויותיהם המשותפות .ציוריו ורישומיו הוצגו בפני קהל המשתפים וחשפו פן יצירתי נוסף
באישיותו המרתקת -יהי זכרו ברוך!
בהמשך השבוע -הודיע נגיד בנק ישראל סטנלי פישר על כוונתו לסיים את כהונתו מוקדם מהצפוי ,וגרם לנו
להרגיש כצאן ללא רועה .דווחנו על תקיפה ישראלית בסוריה מרשתות זרות ,מארה"ב ומסוריה עצמה ..מזל
שאצלם הצנזורה לא כל כך הדוקה.
יורם קימלמן

------------------------------------------------------------נר זיכרון:
כ"ח שבט -יום פטירתו של חברנו שלמה אש ז"ל

)תשע"א(
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הגות יהודית בעולם פוסט מודרני
ערב עיון במלאות  10שנים לפטירתו של אליעזר גולדמן ז"ל ,חבר קיבוץ שדה אליהו והוגה דעות נועז,
יצירתי וצנוע ,שתורתו נותנת מענה מורכב ומאתגר לשאלות של קיום יהודי והלכתי בעולם של ספק
ובלבול .ביום עיון נבקש להציג כמה מהרעיונות המרכזיים שעולים מתוך תורתו.
נפגש במרכז יעקב הרצוג ,בקיבוץ עין צורים
ביום שלישי ב' אדר תשע"ג 12.2.2013
בתוכנית:
 17.30התכנסות ומפגש רעים
 18.00דברי פתיחה  -נציג המשפחה
 :18.15כיצד פוסקים הלכה בימינו? – מבט ביקורתי  /ד"ר אריאל פיקאר
 :18.45על האפשרות של חזרה בתשובה בימינו  /פרופ' דני סטטמן
 19.15הפסקה קלה
 :19.30רב תרבותיות במישור האישי ומחויבות דתית  /פרופ' אבי שגיא
 :20.00מדינת ישראל כמדינה חילונית – אתגר וערך לציונות הדתית  /ד"ר גילי זיוון
מנחה :ד"ר נח חיות

ביום חמישי הקרוב כ"ז שבט .7.2

ליוכבד גולד
אתך באבלך במות אחותך

יראת לוי ז"ל
קיבוץ סעד

נציין שלושים לפטירתו של שמחה לוין ז"ל
בשעה  16:00יציאה לבית העלמין  -גילוי מצבה
בשעה  17:00התכנסות במועדון לחבר :תפילת מנחה
שעור מפי חתנו ינון לייטר :ברית הקשת בענן

הודעה ממרפאת מכבי-סעד
ביום רביעי  6.2.13כ"ו שבט ,לא תהיה קבלת אחות /רופא במרפאה )הסיבה :השתלמות(.
מזכירות המרפאה תהיה פתוחה ,והטלפון הנייד של האחות הכוננית יהיה זמין למקרה חרום.
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שימוש בחדרי אוכל והקייטרינג שלנו
ענף המזון בסעד שם לו כמטרה לשרת את ציבור החברים והתושבים,על הצד הטוב ביותר במסגרת המגבלות
הקיימות.
שלוחת הקייטרינג היא אחת השלוחות החשובות שלנו ,ולשמחתנו היא גם משאירה לכולנו רווח נאה.
הנהלת ענף המזון בשיתוף עם רב הקיבוץ ארי סט חושבת ,שבכדי לשמור על הקייטרינג ,וע"מ שהרב לא ימצא
עצמו בודק ,את מידת כשרותו של כל קייטרינג חיצוני ,נכון שלמתחם חדרי האוכל לא ייכנס קייטרינג חיצוני,
וכך אכן הוחלט בהנהלת הענף.
שונה מכך הוא המקרה בו חברים ,מביאים לחדר האוכל מזון שבושל בביתם ,ועל כך אחראי הרב ארי.
כדי לאפשר שימוש בקייטרינג סעד בשעות הבוקר ,אנו מציעים שבכל אירועי הבוקר,התפריט יתואם עם שף
המטבח ,וייערך במסגרת יכולות המטבח).הבעיה העיקרית היא שהמחבתות תפוסות עד השעה  9.30בבוקר(.
אחזקת המבנה :לצערי רוב החברים לא מודעים לכך שאחזקת המבנה יקרה מאד )ניקיון,חשמל,מיזוג ועוד(.
לצערי כמעט ואין שבת ללא נזקים ,וגם באירועים שהקייטרינג עורך לאנשים חיצוניים ,הנזקים לא מעטים.
בהשכרת האולמות לחברים ולתושבים ,אין אנו לוקחים בחשבון ,את מלוא העלות ,ולכן יש לראות זאת בהחלט
כהטבה לחברים ולתושבים.
הבאת קייטרינג חיצוני תחייב אותנו לעמוד על המשמר ,ולהיות "השוטר" לאורך כל האירוע ,ומניסיוננו מצב
מעין זה קשה למארחים ,והוא בסיס לוויכוחים ואי נחת.
אולמות חדרי האוכל שייכים לכולנו וגם הקייטרינג הוא שלנו! הלוואי וכולנו נדע לשמור על האוצר שיש לנו.
אירית ברט
-----------------------------------ליהודית וליעקב מוסנזון ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנין
נכד לתמר ולאהרֹ ן ברח"ד
בן לחני ולנעם ברח"ד

לרבקה ידידיה ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנין
נכד לניצה וליוסי קנר
בן למעין ולאילון ינאי
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"פרח עושה עץ פרי"

כ 26.000 -סטודנטים -חונכים פעלו בפר"ח בשנת הלימודים תשע"ב – רובם בפעילות יחידנית פרטנית ומיעוטם
בעבודה בקבוצות ,בפרויקטים שונים.
חונכי פר"ח הינם סטודנטים ,יהודים ,ערבים ,תלמידי כל המוסדות להשכלה גבוהה.
השנה נבחרו  13חונכים מצטיינים ,וביניהם עופר תמיר ,בנה של חברתנו מרים תמיר ,בטקס שהתקיים במכון
וייצמן ובו כל חונך הציג עצמו וסיפר על עבודתו עם החניך .לקראת סוף הטקס עלה עופר ונשא דברים בשם
החונכים המצטיינים .ואלה חלק מדבריו" :התבקשתי לברך בשם החונכים המצטיינים .אני גאה לעמוד כאן
ולייצג קבוצה של אנשים ערכיים ואכפתיים ,שהצליחו לגעת ולהשפיע על חיים של ילד בישראל .ובהמשך:
" המשמעות של החונכות עבור הילדים היא עצומה .זה שיש כאן מבוגר שאכפת לו ממני והוא מבין את השפה
שלי ,קרוב אליי בגיל"..
בחוברת המתארת את פעלם של החונכים המצטיינים ,נכתב על עופר שחנך את אבישי תלמיד כיתה ח'  -ילד בעל
הערכה עצמית נמוכה ,קשיי קשב וריכוז ,וכישורים חברתיים שלא באו לידי ביטוי" :עופר גייס את הכוחות
הנדרשים והתמודד בהצלחה רבה עם החונכות המורכבת של אבישי .בתחילת שנת הפעילות התבקש עופר לקדם
את אבישי בתחום הלימודי ובתחום החברתי.
ככל חונך גם עופר הגיע אל החונכות עם מערכת ציפיות מהילד ומהחונכות – הוא ביקש לפתוח את עולם הספרים
והקריאה בפני אבישי – אך אבישי לא שיתף פעולה – בשיחה עם חבריו החונכים הבין עופר שלטובת העבודה עליו
לזנוח את ציפיותיו ולהתמקד ביכולותיו של הילד – עופר יישם תובנה זו וכשאבישי הביע את אהבתו לשירה עודד
אותו .עופר ניהל את הסיטואציה כהזדמנות ללמד את אבישי כיצד לקבל דברי ביקורת ,סיטואציה שאבישי
התקשה להתמודד עימה .עופר הוליך את אבישי במתינות רבה אל מה שהוגדר ע"י מורי ביה"ס 'כחיזוק הביטחון
העצמי ושיפור בתפקודו הלימודי ובהישגיו' .גולת הכותרת הייתה כאשר לשמחת צוות ביה"ס אבישי התקדם יפה
בלימודיו ולכן הוחלט להעלות אותו לכיתה עיונית".
בפתיח לדברים הובא הציטוט הבא:
"אם רוצה אתה להרים אדם השקוע ברפש ובבוץ ,אל תחשוב שאפשר לך להישאר מלמעלה ודי לך שאתה מושיט
לו את ידך .עליך לירד כולך למטה ,אל תוך הרפש והבוץ .כאן תפוס אותו בידיים חזקות ומשוך אותו ואת עצמך
אל האור" )ר' שלמה מקארלין(.
אם נוכל לראות את נס הפריחה בבירור – כל עולמנו ישתנה..
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טיול פריחה שדות נגב
המסלול :בארות יצחק הישנה.
הגשר על נהר בוהו – קו הרכבת.
מוזיאון המים בניר עם.
סיור פריחה מאיבים לדורות לאורך נחל שקמה.

יום רביעי ג' באדר13.02.2013 -
יציאה 07.50 :מהשער בסעד – באוטובוס של המועצה.
חזרה משוערת.15.30 :
עלות) ₪ 70 :כולל כניסה למוזיאון המים(
לחברי מועדון הגמלאים שדות נגב – .₪ 40
בהדרכת רותי רוטשטיין
)יש להצטייד באוכל ומים למשך היום(
הרשמה על גבי לוח המודעות
מרים תמיר ,ברוריה גורן

שלום לך,
אנו שמחות להזמינך לקריאה בתורה ותפילה משותפת בשבת הקרובה – שבת פר' "יתרו" כב' שבט
תשע"ג.2.2.2013 ,
נפגש במועדונית בשעה ! 9.15
סדר התפילה :שיר הכבוד ,הוצאת ספר תורה ,קריאה בתורה ,הפטרה,
"מי שברך" ,החזרת ספר תורה ,מוסף )ביחידות( ,פרקי סיום התפילה ושיעור קצר.
כולן מוזמנות משתתפות וותיקות וגם חדשות ,חברות וילדות ,מקומיות ואורחות
שבת שלום!
להתראות ,הצוות המארגן.
לעליות ו"מי שברך" ושאר בקשות  -אנא טלפני למיכל אחיטוב ,שרה עברון או גילי זיוון

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

ד"ש מאנה פריימן
אנה דיירת בבית אבות "דורות בנגב" שבבאר שבע .בית האבות יפה ומטופח ,אך אנה מתגעגעת הביתה..
אנו מבקרות אותה מדי שבוע ,ולעיתים מוציאות אותה ל 'סיבוב בקניון' בעזרת רכב מיוחד המותאם לנכים ועובד
עם בית האבות .נשמח לחברים/ות שיצטרפו אלינו..
שרה ג'קסון ושושנה דביר
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ערב ט"ו בשבט לצוות הגיל הרך
ביום ראשון בערב התכנסנו במועדון כל נשות הצוות  ,צעירות וותיקות ,לציין יחדיו את חג האילנות .
עבר עלינו ערב נהדר ,בתחושה של אחדות ובשמחה .כייף להיווכח באיכות נשות הצוות שלנו וכייף להיפגש מעבר
לשעות העבודה ,באווירה רגועה ונינוחה.
שושי הרכזת פתחה בדברים יפים על שורשיו של העץ כמשל לשורשיו של האדם ,וכרמלה הובילה אותנו בשירה
בציבור של שירי ט"ו בשבט .התכבדנו במטעמים בשפע ובעוגות מדהימות תוצרת ידי המטפלות ,וערכנו פעילות
מגבשת של חידון תמונות ילדות והעלאת זיכרונות.
הערב היווה גם הזדמנות להיפרד מריבה ,שמסיימת את עבודתה רבת השנים בגיל הרך .הודינו לריבה על
שהפעילה את ילדי הקיבוץ בתנועה לאורך השנים ,ושהעניקה לצוות שפע של דרכים וכלים לעניין ולטפח את
הדורות הצעירים .ריבה סיימה בדבריה את הערב ובפיה בקשה קטנה ,שמקלט הפעלטון )"המקלט של ריבה"( בו
הפעילה את הילדים ימשיך ויישא את שמה...
תודה לשושי על היוזמה והארגון המופתי ועל כל הפינוקים ,לכל המטפלות שעזרו ,טרחו ובאו .היה נפלא ומשמח!
צוות הגיל הרך תשע"ג

'להתענג בתענוגים ברבורים ושליו ודגים'...
אנו שמחים להזמין את כל חברי קהילת סעד לסעודת מצוה לרגל סיום לימוד מסכת שבת במסגרת 'העמוד
היומי' .הסיום יתקיים אי"ה ביום חמישי ,כ"ז בשבט ) (7.2במועדון לחבר בשעה  20:20לאחר תפילת ערבית.
בתכנית:
•

סיום מסכת שבת

•

הרב שמואל דביר – 'ניהול מטבח בשבת בעידן המודרני'.

הרב דביר הוא ר"מ בבית המדרש 'בית מוריה' בבאר שבע .ההרצאה מלווה במצגת הממחישה את יסודות הלכות
שבת ויישומן הלכה למעשה.
אנו ממשיכים ללמוד בכל ערב בבית המדרש מסכת חגיגה :ביום א' – ,19:40
בימים ב'-ה' – .20:20
בואו בשמחה,
משתתפי השיעור
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"מרגישה קרוב"  -שקמה דורון )שלוין(
בתם של רותי ואלי שלוין

משתתפים :אבינעם ) (43שקמה שלוין ) (42וילדיהם:
מור ) (16שהם ) (14מיה ) (9ואיל )(7
גרים כבר למעלה מעשרים שנה בירוחם.
פרקי אבות ,שקמה:
אלי שלוין ,נולד וגדל בתל אביב ,התחנך בעיקר בימייה של 'אליצור תל
אביב' .בצעירותו היה שובב אך כבר אז היה שקדן ולמדן ,תכונה שמאפיינת אותו עד היום .הגיע עם גרעין הטירה
לסעד ,יצא ללימודים בירושלים וחזר לקיבוץ לעבוד בתחום הגנת הצומח .בגיל  60עשה דוקטורט בהצלחה .ריכז שנים
רבות את תחום הגנת הצומח בסעד ,עד היום נותן יעוץ ועובד בתחום .מרכז וועדת שיקום כבר שנים רבות.
רותי שלוין ,נולדה בשבדיה ,גדלה בשוויץ ,ולכבוד בת המצווה שלה ביקשה מהוריה לעלות לארץ .גרה בתל אביב,
הגיעה עם גרעין עלומים לתקופת הכשרה בסעד ושם פגשה את אלי .התחתנו בסעד )בשמלת מיני כדי לא להיות
בורגנים (...עסקה בחינוך שנים רבות ,הייתה גננת בגן כחול ,עבדה בתכשיטיה ובשנים האחרונות מנהלת את
הכריכייה ומידי פעם מתקנת גם למשפחתה ספרים קרועים )אי ואבוי אם מדביקים ספרים בסלוטייפ(  ...שמחה
לעזור לכל אדם ,בכל עת .לאלי ורותי חמשה ילדים – ספי הבכור מתגורר בירוחם ,תמר נשואה למשה ,בנו את ביתם
בשדה יעקב ,שקמה שבירוחם ,מוריה וירון המתגוררים במוצא עלית ,קרן נשואה לשחר )בנם של שולית ורענן תימור(
והם גרים בתאשור ,ונסים שהצטרף למשפחה בסיום חברת הנוער )של איטה ז"ל ,דודה ,שמוליק וחנוש יבדל"א ( עם
גיוסו לצבא .נשוי לאורלי ולהם  6ילדים .גרים )נחשו?( בירוחם.

פרקי אבות ,אבינועם:
אביו  -עקיבא דורון ,גדל בקריית שמואל ,עזב את הלימודים בגיל צעיר כדי לעזור בפרנסת הבית אך התגלגל להיות
מורה כבר בגיל  .16בצבא שירת בנח"ל והלך ללמוד הוראה .היה שנים רבות מורה נערץ להיסטוריה ,לימד בסמינר
למורים וכתב תוכניות לימודים )הספר מדור לדור לחטיבת הביניים(.
אימו  -חנה דורון ,ירושלמית גאה ,נולדה וגדלה בנחלאות ,אחרי הצבא נסעה ללונדון לעבוד .חזרה ארצה ולמדה
בסמינר למורות בתל אביב ,התחתנה עם עקיבא לימדה מלאכה בבתי ספר בירושלים ,התנדבה במקומות רבים .גרים
בירושלים ברחביה ,גידלו  5ילדים נשואים כולם.

רק על עצמי לספר ידעתי:
שקמה  -גדלתי בסעד ,בהלנה המשותפת .נהניתי מאוד מהלינה ויש לי ממנה זכרונות נהדרים .למדתי בתיכון ביבנה
כמו כל בני גילי .בצבא הייתי בגרעין משימתי לירוחם ,שירתי שלוש שנים בתפקידים אזרחיים בעיקר .בירוחם הכרתי
את אבינעם שהיה בגרעין שנה מעלי )יחד עם תמר אחותי( .אחרי הצבא הייתי חודשיים בסעד אך הרגשתי שזה לא
מקומי .עבדתי בעבודות שונות ,יצאנו יחד ,אבינעם ואני ,לטיול במזרח ,כשחזרנו למדנו באוניברסיטת בן-גוריון בבאר
שבע ,אני למדתי חינוך מיוחד ,מיד בסיום הלימודים התחלתי לעבוד בגן חינוך מיוחד בירוחם ,שם אני עובדת עד
היום .בנוסף אני מדריכת גננות בדואיות בפזורה בדרום.
אבינועם  -גדל ולמד בירושלים ,גר עם משפחתו שנה אחת בעפרה עם הקמתה וחזר אחרי שנה לירושלים .בנערותו
היה פעיל מאוד בתנועות הנוער ,תחילה בצופים ואחר כך בבני עקיבא כמדריך ופעיל חברתי .היה פעיל מאוד בהקמת
סוכות בתחנות אוטובוס שנשרפו על ידי חרדים כתוצאה מפרסומות "לא צנועות" .בצבא שירת בגרעין נחל לירוחם,
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חלק מהשירות אזרחי וחלק כמ"כ בחטיבת הנחל .לאחר השירות עבד בעבודות מזדמנות ,טיול משותף למזרח ,לימודי
הנדסה גרעינית בבאר שבע .לקראת סוף לימודי התואר השני עברנו לגור בירוחם .עבד שנים רבות בחברת תוכנה
המחשבת זמינות ואמינות של מערכות .היום משמש יועץ עצמאי בתחום זה .כרגע בתהליך מאומץ של סיום
הדוקטורט בהנדסה גרעינית.
אנו גרים בירוחם ,אוהבים אותה מאוד ,מרגישים שזה הבית האמיתי שלנו .בירוחם מצאנו פתיחות לדעות שונות,
חוסר תיוג ,וקבלה של כל אדם כפי שהוא ללא צורך בהסברים .אנשים חמים מאוד ,דואגים ,איכפתיים ,שייכים
לקהילה הכי לא קהילתית -ללא מוסדות או תפקידים אך עם אחריות הדדית גבוהה מאוד.
שנינו פעילים בקבוצה שנקראת "מרקם אזורי" קבוצת תושבים מירוחם שנמצאים בקשר עם הכפר הבדואי הבלתי
מוכר "רכמה" הנמצא בצמידות לירוחם .אנו פועלים בשיתוף עם התושבים השכנים למציאת פתרונות שונים
למצוקות הקיימות בחיים הקשים  -מול המערכת הבירוקרטית .משתדלים מאוד להיות מעורבים בעשייה חברתית
ותרבותית בירוחם.
אנחנו מאוד אוהבים טיולים משפחתיים בארץ ובחו"ל ,יוצאים כל כמה שנים עם הילדים ,בעיקר לטיולי קראוון,
לפעמים מבקרים על הדרך את אחת האחיות שנמצאת לתקופה מסוימת בחו"ל .הספקנו להיות עם הילדים באיטליה,
צרפת ,ספרד ,אנגליה ,והולנד .חזרנו לא מזמן מתאילנד.

הילדים:
אורטל ) (21הצטרפה למשפחתנו בגיל  .16סיימה שירות לאומי וכרגע מחפשת עבודה מועדפת .גרה בבאר שבע.
מור ) (16לומדת בכיתה י"א בבית מדרשיית אמי"ת-קמה שבירוחם ,בית ספר דתי לבנות בדגש על חקר ,יצירתיות
ועשייה חברתית וסביבתית .מדריכה בבני עקיבא ,עסוקה כל היום ,לרגע לא משעמם ,אפילו בחופש הגדול.
שהם ) (14לומדת בכיתה ט' ,גם היא בבית ספר אמי"ת-קמה .פעילה מאוד בבני עקיבא ,מדריכה בחוג סיירות.
מיה ) (9לומדת בכיתה ד' בבית ספר ממ"ד קול יעקב .מאוד מאוד אוהבת לצייר ,לטייל ,מנגנת .עסוקה עם חברים רוב
היום.
איל ) (7לומד בכיתה ב' בבית ספר קול יעקב .אוהב מאד דמויות מצוירות ופליימוביל ,יכול לשחק ולהמציא עולמות
במשך שעות.

הקשרים עם סעד:
אנחנו מאוד אוהבים לבוא לסעד ,אם כי לא יוצא לנו הרבה .הילדים מחכים כל השנה לקייטנת קיץ אצל סבא וסבתא
ובכיתה ו' מחכים לקייטנת נכדים.
על אף הדיבורים הקשים על הלינה המשותפת ,לנו ,ילדי משפחת שלוין ,הלינה המשותפת זכורה כחוויה חיובית ביותר
עד כדי כך שכשקרן ,אחותנו הצעירה ,עברה לישון בבית בכיתה א' כולנו ריחמנו עליה נורא.
אחת המסורות במשפחתנו הוא מוסד הקוגל של ספי שלוין ,אחי ,שגם הוא גר בירוחם .בימי שישי בצהריים אנחנו,
ועוד כמה משפחות של חברים ,מגיעים לביתו של ספי לאכול קוגל .אחד מחברנו סיפר פעם בגאווה שהוא חבר
ב"מועדון הקוגל של ספי" .המוסד גדל וגדל והיום ספי מכין בכל פעם ארבעה סירים של קוגל ,וכולם נאכלים בתיאבון
רב .כך ,ביחד עם ספי הבאנו את מסורת הקוגל גם לירוחם.

ריאיון ועריכה ,זהבה ברט ישראלי

