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פרשת בראשית
"ויאמר ה' אלו-הים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו ..ויאמר האדם זאת
הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי ..על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו
לבשר אחד" )בראשית ב' ,י"ח-כ"ה(.
לאחר שנסתיימה בריאת העולם ,החלה בו בריאת ה 'חברה האנושית'.
'לא טוב היות האדם לבדו' ולכן הזוגיות היא בבחינת "ויהי אור - "..תחילת הבריאה
המהווה את הגרעין לבניית המשפחה ,החברה והעם.
)עיון בפרשת השבוע(

------------------------------------------------------------שיעור פרשת השבוע -בני גינזברג
ימי החול

שבת
18.12

הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ב' 18.20

ערבית
שחרית א'

6.45

שחרית ב'

8.30

קידוש
מנחה

זמן תפילין /טלית

5.47

סוף זמן ק"ש

9.33

שקיעה

18.29←18.24
13.15

מנחה א' )בחד"א(

11.30

מנחה וערבית

18.15

17.10 ,13.30

צאת הכוכבים

18.46

ערבית

20.10

לימוד 'דור לדור'

17.10

שיעור הרב ארי

17.30

צאת השבת

19.05

אחות תורנית – דורית רידר

שחרית נוער

7.30
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"דברים שקדמו לבריאת העולם"
במדרשים רבים נזכרות מובאות על "דברים שקדמו לבריאת העולם" ,וכן ,מובאות על קדמותם של חלק מארבעת
היסודות שלא נזכרו בפרשת הבריאה כגון האש ,או אלו שכן נזכרו ,אלא שלא נתלוותה אליהן בפירוש הוראת בריאה,
כגון רוח ומים .לדוגמא ,במדרש )שמו"ר ט"ו כ"ב( נאמר בלשון משנאית:
"שלושה בריות )שלוש בריאות בלשוננו( קדמו את העולם… המים והרוח והאש" .במקום אחר ב"בראשית-רבה" -ד'
נאמר" :ששה דברים קדמו לבריאת העולם… התורה וכסא-הכבוד נבראו .תורה מנין? שנאמר )בס' משלי ח' ,כ"ב(
"ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז".
הק ֵדמוּת והיסודות .האזכור מספר "משלי" הוא מעניין ביותר ,כיוון
אלו רק מעט מן הדוגמאות העוסקות בנושאי ְ
בק ֵדמוּת החוכמה לבריאה ,כפי שניתן לראות בקטע שלפנינו:
שהוא עוסק ְ
"ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז :מעולם נסכתי מראש מקדמי-ארץ :באין תהומות חוללתי באין מעינות
נכבדי-מים :בטרם הרים הוטבעו לפני גבעות חוללתי :עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל :בהכינו שמים שם
אני בחוקו חוג על -פני תהום :באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום :בשומו לים חוקו ומים לא יעברו-פיו בחוקו
מוסדי ארץ :ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים" )משלי ח' ,כ"ב(.
"באין-תהומות" או "באין מעינות" מוסברים ע"י רוב המפרשים :טרם בריאת העולם.
קטע זה משתמש ברוב  -אם לא בכל – המילים והצירופים האפשריים) ,ר' לעיל כל המילים המודגשות( כדי להביע
בהדגשה יתרה את רעיון "קדמות" החכמה ,ורבים מפרשים ,חכמה =תורה .אכן ,לא בכדי מאוזכר ומצוטט פרק זה
מ"משלי" בעשרות מדרשים העוסקים בנושא בראשית ,בריאת העולם ,ודברים שקדמו לבריאת העולם.כך גם רש"י ,על
אתר,אומר" :קודם בריאת העולם".
קדמות העולם
דעות על "קדמות העולם" או חידוש העולם אנו מוצאים אצל היוונים הקדמונים במאה ה 5 -ובמאה ה 4 -לפנה"ס,
בתקופת אפלטון ,ואריסטו .לשני הוגים אלו השקפות שונות על בריאת העולם.
השקפת אריסטו ,מדברת על קדמות העולם ,כלומר ,היות העולם תמידי .לדעתו ,אמנם קיימת התערבות האל ,אבל לא
בסדרי העולם הקיים מאז ומתמיד .למרות שפרקים נרחבים מתורתו של אריסטו ,היו מקובלים על גדולי חכמי ישראל
וכן גם על חכמי האיסלאם ,הרי בתחום המיוחד הזה ,נדחתה השקפתו ע"י רבים ובראשם הרמב"ם ,עצמו ,אשר נחשב
כמי שאימץ את תורתו של אריסטו ,בתחומים רבים.
השקפת אפלטון),מורו של אריסטו(,לעומת זאת ,היתה נוחה יותר לחכמי ישראל .אמנם הוא סובר שהעולם נברא
מחומר היולי שקדם לבריאה ,אולם מבליט בבירור את רצון האל ,כמי שברא את העולם מרצונו החופשי) .בעניין זה ר'
דעת הרלב"ג ,להלן(.
"סדר זמנים קודם"
המדרש הבא ,הנראה תמים ,לכאורה ,בדומה למדרשים שהבאנו ,הצליח לעורר סערת רוחות אצל הרמב"ם) ,ועל כך
בהמשך(" .ויהי ערב ויהי בקר וגו' אמר ר' יהודה בר סימון יהי ערב אין כתוב כאן אלא ויהי ערב מיכן שהיה סדר
זמנים קודם לכאן .אמר ר' אבהו ,מיכן שהיה הקב"ה בורא עולמות ומחריבן עד שברא את אלו" )בראשית רבה ג'-ז'(.
רבי יהודה בר סימון ,לומד כי "ו' החיבור" של "ויהי ערב" מתחברת לעבר קודם ,כלומר ,זו "וו ההיפוך" מעתיד לעבר.
לדבריו ,זו ראיה לסדר זמנים קודם .אי לכך ,דברי ר' אבהו ,שקדם לו )היה בן דורו של ר' סימון אביו של ר' יהודה( ,על
עולמות שקדמו ונחרבו ,משתלבים כאן יפה ,כי גם מהם אנו למדים על פרק זמן ארוך שקדם לבריאה.כל נושא
"בריאת-העולם" מעסיק רבות את רבי יהודה הלוי (1140 – 1070) ,ואת הרמב"ם .(1204 – 1135) ,שניהם מתייחסים
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גם להשקפותיהם של אפלטון ,ואריסטו ,וגם למדרש של ר' יהודה בר' סימון .ושניהם מדגישים שגם קבלת אפשרות
אחרת ממה שסבורים הם ,אין בה סתירה לאמונה! וכך אומר הכוזרי" …:אולם שאלת קדמות העולם או בריאתו,
שאלה שקשה לפתרה היא ,וראיות שתי הטענות בה שוות – ומה שהכריע לצד הבריאה הוא הקבלה מאדם ,מנח
וממשה ע"ה עדות הנבואה ,שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני .ועם כל זה ,אילו ראה אדם המאמין בתורה ,הכרח
הגיוני ,בדעה על היולי קדמון ,ובצירוף לדעה שלעולמנו זה קדמו עולמות רבים ,לא היה בכך משום פגם באמונתו
שעולמנו זה נתחדש רק לפני זמן מסוים ושראשוני האנשים בו היו אדם ונח") .מאמר ראשון ס"ז(.
במאמר קצר זה מתייחס ריה"ל ,לאריסטו ,הסובר שהעולם קיים מאז ומתמיד ,משמע "קדמות העולם" ולאפלטון,
הסובר "היולי-קדמון" – משמע ,חומר ראשוני שקדם לבריאה וכן לדברי ר' אבהו ,במדרש שלעיל ,הסובר שלעולמנו
קדמו עולמות רבים.
הרמב"ם ,למרות שהוא דוחה מכל וכל את דברי אריסטו ,בדבר קדמותו של העולם ,בכל זאת הוא מתייחס לדבריו
בספרו "מורה נבוכים" )חלק שני פרק כ"ז(:
"כבר בארתי לך כי הדעה בחידוש העולם היא יסוד כל התורה בהחלט .אבל הפסדו אחר שנתחדש ונתהווה אין זה
אצלנו יסוד תורני כלל ,ולא יסתר לנו מאומה מדעותינו אם נסבור תמידותו .ושמא תאמר האם לא הוכח שכל הוה
נפסד ,ואם הוא נתהווה הרי הוא נפסד? דע שאין זה מחייב אותנו ,לפי שלא אמרנו שהוא נתהווה כמשפט התהוות
הדברים הטבעיים שהם חיוביים לסדר הטבעי".
ניסוח דומה יש לרמב"ם בהתייחסו לדברי אפלטון ,בפרק קודם )חלק שני פרק כ"ב( ולמרות כל זאת ,יוצא הרמב"ם,
נגד דברי האמוראים ר' יהודה בר' סימון ונגד ר' אבהו ,שהבאנו לעיל .ובלשון תקיפה הוא אומר):חלק שני פרק ל'(:
"רצו שני אלה לומר שלא יתכן ללא סדר זמנים מקודם לכן .וזוהי דעת "הקדמות ,וחלילה לכל בעל דעה מזה"…
בהמשך ,מדגיש הרמב"ם פעם נוספת את עקרון הבריאה יש מאין.
ישנו חומר היולי וה' בראו
הרלב"ג  ,ר' לוי בן גרשון ) ,( 1344 – 1288הקדיש לנושא הבריאה ספר מיוחד .כרך ו' מספרו הגדול "מלחמות ה'" דן
בנושא זה בלבד .הרלב"ג ,נוסף על היותו פילוסוף והוגה דעות חשוב ,היה גם אסטרונום דגול ,שזכה להכרה ולהוקרה
מצד גדולי דורו .הוא מקבל מאריסטו ,את עקרון "קדמות העולם" אולם בנוסח מיוחד משלו ,האומר" ,כי אכן ישנו
חומר היולי קדמון וה' בראו"" ...ההתחלות הראשונות אשר הם החומר הראשון והצורה ההיולאנית הראשונה והיא
הצורה היסודית אשר קבל החומר הראשון במקומותיו ר"ל שהיתה הארץ כמרכז למטה משטח המים") ,מתוך פירוש
הרלב"ג על התורה פר' בראשית(.
אחד הפרשנים בן זמננו ,יחזקאל אפשטיין (1962 -1894),רב וחוקר אורתודוכס ,עמד בראש ביהמ"ד לרבנים
בלונדון jew's college ,חיבר ספרים חשובים בנושאי יהדות ,ביניהם ספרו "אמונת -היהדות" )תורגם לעברית
הוצל"א ע"י מוסד הרב קוק( מספר פרקים בספר ,עוסקים בנושא :הבורא ,הבריאה והאבולוציה .לאחר סיכום
דעותיהם של הוגים רבים ,מצליח אפשטיין לגשר בין התיזה המדעית ,הגורסת קיום העולם במשך מיליוני שנים ,לבין
הגירסה המקראית .נראה לנו מתאים לסיים רשימה זו בציטטות אחדות מתוך ספרו":במקרא מתואר התהליך כולו
באורח דרמטי כאילו נתרחש במהירות תוך שישה ימים ,ואילו המדע סבור ,כי הוא נתהווה במשך מיליוני שנים של
עמל מתמיד ,מאבק והתפתחות .בשתי הנוסחאות מוגבלים יסוד הזמן וסדר האירועים  .כן אין המונח "יום" חייב
להתפרש במובנו המילולי… מה שאנו צריכים להבין במלת "יום" הוא ,שהקב"ה ,אשר אלף שנים או בעצם מיליוני
שנים הם בעיניו כיום אתמול ,והוא ברא את כל הדברים בתקופות זמן העשויות להסתבר לאדם כשישה ימים".
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"… ראוי להוסיף ,כי זו אינה תיאוריה מודרנית בלבד ,שהועלתה לצורך יישוב הסיפור שבספר בראשית עם המדע.
שיקולים כאלה ודאי שלא עלו על דעתו של בעל האגדה הקדמון כאשר פירש את מובנן של המלים "יום אחד" כך :יום
אחד אלו אלף שנים שהם יום אחד של הקב"ה ,שנאמר" :כי אלף שנים בעיניך" וגו' .פירוש מדוקדק יותר בהקשר זה
נתן רבי לוי בן גרשון )הרלב"ג (,שלא ידע דבר על גיאולוגיה ופאליאונטולוגיה ,ובכל זאת סירב לראות את הימים
שבבראשית כפשוטם ,או כמייצגים תקופות זמן מסוימות .הבריאה היא לגבי אלוקים נטולת-זמן וששת הימים מורים
רק על הסדר והדירוג הטבעי בדברים הקיימים ,המתקדמים מן הסיבה אל המסובב ומן הנמוך אל הגבוה ממנו".
)אפשטיין,שם ,עמ' (101-102
--)1.כל הדגשים שלי.ב.ס) .2 (.זו מהדורה מקוצרת ממאמר שפורסם בעבר ,למתעניינים ,ניתן למצוא באינטרנט ,דברים
שקדמו לבריאה ,בנימין(
בנימין סלנט

לשפרה ניר
אתך באבלך במות אחותך
שרה דה-בר ז"ל
קיבוץ סעד

נר זיכרון-

כ"ז תשרי – יום פטירתו של חברנו שמואל מצנר ז"ל

)תשי"ב(

יישר כוח
יישר כוח גדול לוועדת דת ,על שהעניקה לנו חגים יוצאי דופן ,בחגיגיות ובהתרוממות נפש.
שנה אחרי שנה ,אנו נהנים מתפילות כה יפות ומרגשות .ויש לנו סיבות רבות לגאוות יחידה.

תזכו למצוות!

עמוס ברט

5
השבועיים שחלפו-

בערב יום הכיפורים -הוצגו בכניסה לחדר האוכל תצלומים מהסוכה שנבנתה על ידי חברי הקיבוץ ב 'צומת סעד'
בעת מלחמת יום כיפור ,לטובת החיילים בחזית הדרומית .גם מכתבי תודה נתלו לצידם ודרכם ניתן היה ללמוד
מהחיילים עצמם בזמן אמת ,את הלך הרוחות .תודה לחברנו אורי יערי על ביצוע הפרויקט ,מצילום התמונות
ואיסוף המכתבים בימים ההם ועד לחשיפתם  40שנה מאוחר יותר -בזמן הזה.
בליל יום הכיפורים -לאחר התפילה שמענו את שיעורו של הרב ארי" :מחולות בכרמים ביום הכיפורים?" שעסק
בהשוואה שבין היחסים בין הקב"ה לעם ישראל ליחסי החיזור והזוגיות שבין הגבר לאישה – 'אנו רעייתך ואתה
דודנו' .את השיעור המקורי אמור היה להעביר מנהל הקהילה היוצא ,אולם משחש בגרונו ונצטרד ולא הועילו כל
הרפואות גם כשפתח את ארון הקודש לתפילת 'שמע קולנו' ,העביר את המלאכה לרב ארי.
ביום הכיפורים ,התעלינו בעזרת סוללת החזנים ,לגבהים מרשימים של קדושה .בתום תפילת – נעילה ,קשה היה
לעצור את פרץ השירה ,מחיאות הכפיים והדבקות של הקהל שנתמלא במרץ דווקא בסוף הצום.
ביום שני – התקיים 'שוק ארבעת המינים' ברחבת בית הכנסת .שוב הציגה ועדת דת ארגון וסדר מופתיים ,בעוד
הרב ארי מלווה את המתלבטים בנושאי ההידור והכשרות -בזמן אמת .כך זכינו ל :סחורה משובחת שנשמרה
בתנאים קפדניים ,מתן ייעוץ רבני צמוד ,נגישות ונוחות .מעין עולם הבא ..יישר כוח למארגנים!
ביום שלישי -הוצגה מול תצלומי סוכת סעד במלחמת 'יום הכיפורים' ,תערוכת סוכות מיניאטורית מחומרים
שונים ומשונים .ילדי המפ"ל )ד'-ו'( בהדרכתה של רחלי לביא  -גילו יצירתיות מרשימה והוכיחו שמכל חומר או
אביזר ניתן לבנות סוכה כשרה!  -בעולם האמנות כמובן..
באותו היום ,החל מבצע לוגיסטי מסובך ומורכב להעברת הכיתות הממוגנות שבשטח בית הספר הישן באמצעות
מנוף חזק במיוחד ובעל זרוע ארוכה  -במטרה להימנע מנזקים סביבתיים .הכיתות שהגיעו אלינו מיישובי גוש
קטיף ,נעקרו בשנית ממשכנם ונשלחו לשיפוץ לקראת המשימות הבאות .שתיים מהן גדולות במיוחד נשלחו
ישירות ליישוב 'שלומית' שבדרום ,דרך המחלקה להתיישבות .מדווח כתבנו המתרוצץ בשטח  -מוישהל'ה גינזברג.
בחג הסוכות -אחר הצהריים ,שמענו את שיעורו של שראל רוזנבלט )בעלה של צורית לבית לנדאו( שהתמקד
ביחסים שבין עם ישראל לאומות העולם .בחג הסוכות מודגשת האוניברסאליות ,אם באמצעות קרבנות המוספים
בהם הקריבו  70פרים )במצטבר( כנגד  70אומות העולם ,ואם בהפטרה מספר זכריה על חזון 'אחרית הימים'
המתאר כיצד יבואו הגויים לחגוג את חג הסוכות בירושלים .שראל ,המשמש כר"מ בישיבת מחניים שבגוש עציון,
שיתף את הציבור בחוויותיו מסמינר בנושא דתות שהתקיים במשך כחודש באוניברסיטה בניו ג'רזי שבארה"ב ,בו
השתתף כנציגה של הדת היהודית הנושא בתואר רב .במאור פנים ובחיוך כובש ,תאר את הרגשתו הכבדה כשעמד
מול אנשי אסלאם קיצוניים שחששו לקבל אותו כבר שיח שווה או בישופים רמי מעלה שהתישו את כוחו
בפסימיות מובנית ..לפיה האדם חוטא תמידי חסר תקנה ,הזקוק עקב כך ,לחמלת הבורא עד ליום מותו .דווקא
העמידה הבלתי מתפשרת מצידו על העקרונות בהם הוא מאמין ,תוך הדגשת החשיבות לכך שהם ישמרו על
אמונתם שלהם  -היא שפתחה את ליבותיהם אליו ועם חלקם אף יצר קשרים אישיים .להבדיל מדתות אחרות,
אין היהדות רואה עצמה כופה עצמה על אחרים אלא להפך! " -מטרת המשיחיות של ישראל היא לאחד את כל
האנושות כאשר כל משפחה אנושית ,כל אומה ,שומרת על תפקידה הייחודי ועם ישראל..מאחד את הכל.
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האנושות דומה לזר פרחים ,לכל פרח בזר יש תפקיד משלו ..התפקיד של ישראל הוא להיות הגורם המאחד) "..ר'
יהודה ליאון אשכנזי ' -מניטו' ,סדר מדרש התולדות( – .מזכיר את רעיון ארבעת המינים ,אשר כל אחד מהם
מייצג קבוצה מסוימת בעם ישראל הבאים לידי אגודה אחת בזמן נטילתם  ,ושוב חזרנו לסוכות..
בליל שבת חול המועד -עמדנו על השאלה :מדוע יש לנענע את הלולב לששה כוונים -ארבע רוחות השמיים ,מעלה
ומטה ,ואין להסתפק בעצם נטילתו? ירדנו לשורש מצוות ארבעת המינים אשר באים 'לרצות על המים' )תענית(.
אחת מסיבות נטילת הלולב היא "לעצור טללים רעים" ולעודד עונת גשמים ברוכה .מכאן ברור מדוע יש לנענע את
הלולב לכל רוח אפשרית .הרב ארי הוסיף ,כי קולו של הלולב בזמן הנענוע מזכיר במעט את קולות הגשם..
ולמחרת בבוקר ,סמוך לקריאת התורה ,עלה ריח הגשם הראשון באפנו ,שטפטף בעדינות והשאיר את הקישוטים
בסוכות ללא פגע.
בשיעור הרב אחר הצהריים ,עסקנו בשאלה נוספת בעניין ארבעת המינים :מדוע לא נבחרו למצווה זו פירות
'אכילים' ממש כמו אלו הנזכרים בשבעת המינים והדגש הוא דווקא על מראם המלבלב ובחלקם אף על ריחם
הטוב .כותרת השיעור "בחזרה לגן עדן" שמשה כפתיח לתשובה המקורית .בחיינו המודרניים התרגלנו להתייחס
לפירות בעיקר מכיוונה של הקיבה ופחות מצד חושינו האחרים .בגן העדן ,הוקדם תיאור יופיו של העץ לטיב
פירותיו " -ויצמח ה' אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ." ..אם כן האתרוג המוגדר כ 'נחמד
למראה' )רמב"ן( ,משמש לנו תזכורת ראויה לכך שעלינו לכבוש את יצר האכילה ולהתרכז בצדו הנעלה של הפרי.
ביום שני -סיכמנו את שנת תשע"ג בערב סיכום שנה מסורתי וברוח מסורתית .עמדנו על ייחודה של ' -רוח סעד'
והתבדחנו על הקודים המקומיים .הזכרנו את ההולכים מאתנו ושמחנו על התינוקות שנולדו ) .(!!14הצגנו את
המשפחות הנקלטות .העלינו על נס את המלחמה במגבונים הסותמים את צינור הביוב .שמענו את מקהלת 'שדות
נגב' שחברנו מככבים בה ,בהופעתה הראשונה בסעד .חגגנו ימי הולדת  80-90לחברים הוותיקים .שמענו דברי
תורה מעוררי מחשבה ודברי קישור מוצלחים .סיכמנו נקודות חשובות מכל חודש ,בשנה שעברה.
ו..נפרדנו ממנהל הקהילה' -איש השנה' ,שנשא נאום ספונטאני מרגש מ 'עומקא  -דליבא' .בשבוע הבא יפורסמו
דברי הפרידה עליהם שוקד עופר במרץ בימים אלו  -הכינו את הממחטות..
תודה לוועדת תרבות ולכל מי שסייע ותרם להצלחת הערב מבלי להיכנס לשמות " -כי רבים הם ואי אפשר
לפרטם"..
ביום שלישי -בבוקר ,נאלצו חלק מהאוכלים בסוכה המרכזית ,להיכנס לחדר האוכל מחמת הגשם המתגבר מדין
"המצטער פטור מהסוכה" .באותו הערב ' -ליל הושענא רבה' קיבלה הסוכה פיצוי לעילא ולעילא בלימוד רב
משתתפים אל תוך הלילה ,מאת הרב ארי ומירב סוויסה )מרצה לתלמוד( שבסיומו קיימו תלמידי התיכון' -טיש
חסידי'.
עם הדיווח המפורט על לימוד ליל 'הושענא רבה' והשמחה ב 'שמחת תורה'  -נחכה לעלון הבא ,לאחר פירוק
הסוכות ,המנוחה מהקניות והבישולים ,והחזרה לשגרה..
יורם קימלמן
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מהנעשה בקייטרינג סעד
אנו ממשיכים להתארגן לקראת תחילת ייצור ושיווק מנות ארוזות לקרן סקטא רש"י.
הביקורת :לפני חג סוכות נערכה אצלנו ביקורת מטעם משרד הבריאות,כידוע הם אלה הנותנים את רישיון היצרן
ועל סמך הרישיון שלהם נוכל לקבל את רישיון העסק.כל אלו דורשים לנו ע"מ לקבל את מכסת המנות מקרן רש"י
שהיא הספק הגדול ביותר שלנו.
שתי מטרות עיקריות היו לנו במפגש עם משרד הבריאות:
 .1לקבל אישור אריזה באולם אשל.
 .2לקבל אישור להגדלת מכסת ייצור המנות ל 7,000 -מנות )כיום יש אישור ל.( 5,000-
בכל ביקורת יש לצידה דבר חיובי  ,אך לצדן באות המטלות והשינויים החדשים שלעיתים כרוכים גם בהוצאות
כספיות וגם בשינוי הרגלים שעבדנו איתם שנים ,לדוגמא :אסור להשתמש במגבות בד ובסינרי בד ,יש להשתמש
רק בסינרים ומגבות חד פעמיים.
ביקורת משרד הבריאות הגדירה את התנאים הנדרשים על מנת לקבל שני אישורים אלה:
 .1אישור אריזה באולם אשל  :קנינו מכונת אריזה ותנור קומביסטימר ועוד אביזרים שונים .למעשה הצבנו
עובדה מוגמרת והכול כמעט מוכן לעבודה.
כנראה שנקבל את האישור בקרוב אם נקיים תנאים חדשים .1 :לצפות את כל קיר העץ  ,כי הוא לא תקני.
 .2להחליף את התקרה -לתקרה תקנית .3 .לספק תוכניות עדכניות לאולם האריזה.
עם הפיכת אולם אשל לחדר האריזה אנו נדרשים לאפשר כניסה לתוך מתחם הייצור והאריזה ,לעובדים בלבד.
לכן אחד ההרגלים הקיימים שאנו כציבור נצטרך לשנות ולהפנים הוא שכל מתחם אולם אשל ,הפרוזדורים
והמטבח יהיו מחוץ לתחום של החברים ,וכמו כן נידרש לסגור את דלת הכניסה ליד משרד הקייטרינג ,לעוברים
ושבים ,עם התחלת הפעלת המערכת מיד אחרי חג הסוכות.
 .2אישור להגדלת מכסת המנות לייצור :בסעיף זה נעשתה ביקורת על כל המטבח ,המחסנים וחדרי ההקפאה
והקירור במתחם .גם כאן יש שיפורים ושינויים רבים שאנו נדרשים לבצע .החלטנו להכין תוכנית רב שנתית עם
מתכנני מטבח מקצועיים שאיתם אנחנו בקשר והיו במפגש עם משרד הבריאות .לאחר גמר הכנת התוכניות נוכל
להגישם ולקבל אישור ממשרד הבריאות להגדלת מכסת המנות לייצור.
על פי הוראות משרד הבריאות  -אין אפשרות להעביר דרך המטבח את הסחורות לכל בו ,וכן הכלבו לא יוכל
לפנות את הקרטונים והאשפה דרך המטבח .הוראות אלו מקשות מאד על עובדי הכל בו והסוחרים למיניהם.
בשלב ראשון -בנינו מכלאה חדשה לקרטונים .בשלב שני  -קרבנו את פחי האשפה לכלבו .בשלב שלישי -נצטרך
ליישר את השקע העמוק בשביל המוביל לכלבו )ליד קו לקו(על מנת שסוחרים יוכלו לפרוק את הסחורה בחניה
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ולהעבירה בקלות באמצעות עגלות ,ולא להיכנס עם המשאית עצמה לקרבת הכלבו )כפי שקרה לאחרונה מספר
פעמים ,דבר היוצר בעיה בטיחותית לא סבירה( .אנו מבקשים מהציבור לא להחנות את הרכב במקום הפריקה
של המשאיות .שלב רביעי  -בתכנית נביא מתכנן לתכנון עתידי של כל איזור זה ,על מנת לתת פיתרונות נכונים
לכל הצרכים.
ונושאים נוספים:
בשוק שישי :בחודש החגים השתדלנו להכין שוק לכל חג ושבת ע"מ להקל על החברים .החל מתחילת החודש
הורדנו מחירים בעיקר בסוגי העופות והדגים.
אולם ימין :עדין לא התאמנו אותו לצרכים שלנו ,החלה מחשבה בנדון ,אשמח לשמוע רעיונות לשינוי ושיפור.
נשמח לשיתוף פעולה של כולם.
אירית ויוסי

מועדת רכב
•

דיבוריות משותפות -הדיבוריות טרם נכנסו לפעולה תחת רשת " אורנג' " וייתכן וייקח זמן עד להשלמת הניוד.
יש לקחת בחשבון שלא ניתן יהיה להשתמש בדיבורית בזמן הנסיעה!
מומלץ מאד לנתק את הטלפון הנייד בזמן הנהיגה בכדי להימנע מהיסח הדעת !

•

חניית הרכבים -את רכבי סידור הרכב יש להחנות עם הפנים לכיוון היציאה מול המזכירות,
ולא לאורך המדרכה! כך נוח ובטיחותי יותר לצאת לנסיעה וקל לאתר את הרכב המבוקש.
נסיעה בטוחה ורגועה

לחנה קיני מזל טוב להולדת הנין
נכד ללאה ולירוחם כץ
בן לגלית ולאביב
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ברכה לעופר שלומי 'איש השנה'  -מנהל הקהילה היוצא
)שנישאה בערב סיכום שנה ,על ידי רונית קסלר(

עופר יקר,
במהלך שנות כהונתך הספקת מעל ומעבר ובחזיתות אין ספור עמדת נכון,
החל בהחלטה על המיגון וביצועה עד גמר ,דבר שגרם לכולנו לתחושת ביטחון.
המשך בתהליך הפרטת התקציבים וכניסה לעידן המשכורות ,התמ"ס ומיסי הקהילה,
שהיו חבית חומר נפץ אותה פרקת עם בוקי במקצוענות בתהליך רצוף הסברה ותפילה.
הקליטה הפכה לפרויקט מוביל עם הקמת הגרעין המשימתי של המחלקה להתיישבות,
עם גילי עמלת לשגשוגו ודחיפתו והבאתו לידי מימוש ,שעות ,ימים ולילות ללא לאות.
קידמת מהפכים גם בגיל הרך ובחינוך המשלים וזה היה לגמרי לא קל ,אך נחוץ,
לשנות הרגלים ,להכניס תשלומיי הורים ,לייעל מערכת ולא לאבד אופי של קיבוץ.
משברים וסערות לא חסרו ,טיפלת בהם בדיסקרטיות הראויה במקומן בשעתן,
יחד עם זאת כתבת בעלון תדיר ועדכנת ,על מנת לשתף את הציבור ככל שניתן.
על פרק משמעותי זה בקהילתנו רצינו לך מאוד להודות,
כמובן שהפירוט מדגמי וסמלי ועוד רבות העובדות המעידות
כי ניהלת אותנו למישרים ,פעלת ביד רמה ובוטחת,
הבאת אותנו לחוף מבטחים קהילה איכותית ומשובחת.
לכן לא היה לנו ספק של"איש השנה"
תהייה אתה הפעם הבחירה הנכונה!
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"אָ ְמר ּוּ ָ ,כל ִמי ֶׁש ּלֹא ָראָ ה ִ ׂש ְמחַ ת ֵ ּבית הַ ּׁשוֹ אֵ ָבה ,ל ֹא ָראָ ה ִ ׂש ְמחָ ה ִמיּ ָָמיו"

סדר מועד ,מסכת סוכה
בחג הסוכות התורה כתבה שלוש פעמים חיוב שמחה" :ושמחתם לפני ה' אלוקיכם" )ויקרא כ"ג(" ,ושמחת בחגך"
)דברים ט"ז(" ,והיית אך שמח" )שם( .לפיכך ,מאחר ויש מצוות רבות בחג זה ,הכול נעשה בשמחה יתרה .אולם
השמחה שהיו שמחים על ניסוך המים ,גדולה יותר מכול השמחות.
עיקרי דברים מתוך אסיפה החברים האחרונה שדנה בביצועי ענפי המשק בחצי שנת עבודה ...2013
גד"ש
•

תוצאות חקלאיות וכלכליות יפות מאוד בחיטה.

•

גידול תפו"א בעונת האביב וגידול זרעים הראו ברכה.

•

גידול תפו"א בעונת הסתיו לא מתאימים לגד"ש סעד.

•

תוצאות חקלאיות סבירות בגידול הגזר.

•

חוזק הצוות המקצועי של גידול הגזר.

•

שותפות ברור חיל הראתה תוצאות יפות.

מפעל הגזר
•

רמת מחיר טובה כמעט בכל השווקים ולאורך רוב העונה.

•

עליה ושיפור מסוימים בתפוקות מכון המיון והאריזה.

•

שינוי בהסדרי השיווק בשוק ארה"ב ואולי גם באירופה.

•

פעילות ענפה ויעילה של מנהלת הגזר שהוקמה.

•

הסדרת תנאי העסקה של העובדים העונתיים.

חממת סעד אסף
•

תוצאות חקלאיות ותפעוליות טובות.

•

המשך רמת ביקוש למוצרים שלנו בשוק.

•

שמירה על רמת איכות המוצר ועיצוב מותג מבוקש.

•

תוצאות טובות מאוד לחווה בתאילנד.

•

תחום המוצרים המתקדמים צומח בהתאם לתוכניות.
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מטע/פרדס
•

כניסת חלקות נוספות לניבה גבוהה ,תהליך שיימשך בשלוש השנים הבאות.

•

היבול הממוצע )סירוגיות( לדונם עומד על  1.5טון ,עדיין לא מספק.

•

נתקבלו כ –  400אש"ח פיצויים בגין נזק שנגרם מהנחת צינור מים של מקורות .

•

המשך התהליך של הצערת הצוות.

•

חלקות זן האור מהוות את עיקר ההכנסה והרווח בפרדס.

•

שנה נוספת שחלקות הלימון אינן מביאות ברכה.

לול רביה/פטם
•

הידוק קשרי העבודה עם בראון.

•

להקה אחרונה של פרגיות שסופקה ע"י מדגרת שדה בוקר.

•

מסתמן שיפור בביצועי חוות הרבייה הכבדה.

•

התייעלות ובחינה של צמצום בכוח העבודה.

•

בוצעה השקעה קטנה בחוות הפטם על מנת לעמוד בדרישת רישיון העסק.

•

על אף שמחיר המטרה עלה במקצת ,עדיין רווחיות הענף נמצאת בסימן שאלה.

•
רפת

עתיד לא ברור לחוות הפטם "הזקנה/ותיקה" שלנו.

•

נמשכת השחיקה האיטית אך הקבועה במחירי המטרה )מתווה לוקר והליך הייעול(.

•

לאורך זמן צריך לקחת בחשבון ירידת מה ברמת הרווחיות של הענף.

•

"תקלת מזריע" גרמה לרמת פוריות נמוכה ביותר באופן דרמטי אצל הפרות והעגלות.

•

התקלה גרמה לנזקים גבוהים מאוד ,ואנו פועלים להחזר כספי הנזק.

•

למרות תקלות אלו ,חשוב לציין כי תנובת העדר גבוהה וטובה.

פופלי
•

החנות ממשיכה להציג תוצאות עסקיות לא טובות.

•

מכירות הפופקורן ממשיכות לעלות ולצמוח באופן כמעט קבוע.

•

בעתיד אנו מזהים המשך צמיחה לאורך תקופה לא קצרה.

•

התגברנו על הבעיות שחווינו בשנת  ,2012אך קיימת השפעה על תוצאות העונה.

•

שוקלים כניסה להרחבת תחום הפעילות.

ענפי עזר
•

כמעט כל ענפי העזר סיימו את חצי השנה באיזון כלכלי.

•

מהלכים לשיפור רמת השירות ומחירו ,תוך שמירה על איזון תקציבי.
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כלל הפעילות בענפי המשק
•

עמידה ברמת ההכנסות והרווח שעוצבה בתכנית ,אולי אף קצת מעל.

•

שיפור מהותי ביחס בין ההתחייבויות והנכסים הפיננסיים.

•

תזרים מזומנים חיובי מפעולות.

•

כניסה למתווה של מחלק חשמל היסטורי )יוסבר לעומק בעלון הבא(.

•

התקדמות ,אמנם איטית אך התקדמות בתחום חשמל סולרי.

•

סיום הכנת תכניות מתאר ולקראת אישורן הסופי ע"י ציבור החברים והתושבים.

ולסיום באם לא תתרגשנה הפתעות ,אפשר לומר בזהירות ,כי מסתמנת שנה חקלאית ועסקית טובה יחסית.

חלופ

לאבישג ולרם אדור ,לחנהל'ה ולדני ברט ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הבן – נכד
שתזכו להרבה שמחה ונחת!
לאיציק וליוכבד ברזלי ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנינה -כנה ,נכדה ליואב ולרבקה ברזלי
בת לניצן ולאהרון ֶז ּפ

לשהם ולחגי קבלן
מזל טוב להולדת הבת
ליונה רוזנטלר ולכל המשפחה שתזכו להרבה שמחה ונחת!

לשיר ולאלחנן וינברג ,לשרה ולאפרים גולן ,לאודרי ולאייבור ריידר
ללאה ולמשה גולן ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הבת – נכדה – נינה  -תמר
שתזכו להרבה אור ואושר!
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משולחנו של מנהל הקהילה

ניקוי שולחן
המדור משולחנו של מנהל הקהילה הנוכחי ,מופיע הפעם במהדורתו האחרונה ,ויוצא החל מהשבוע הבא לפגרה
בת כמה וכמה שנים )מי יודע  ,אולי ישוב בימות המשיח ?( ,ובמקומו ייפתח מדור "משולחנו של מנהל הקהילה"
החדש ,נחום ,שנאחל לו כולנו הצלחה רבה ,ונבהיר לו שמצופה ממנו לכתוב אחת לשבועיים שלושה.....
אז כאמור ,אני מסיים את תפקידי ביום שלישי הקרוב  1.10כז' תשרי שש שנים וקצת ,בתפקיד.
אי אפשר בלי סיכום מסודר ,אך איך אפשר לסכם כל כך הרבה שנים בכל כך מעט מילים .בעלון הבא ,בלי נדר
אכתוב מילות סיכום וסיום ,על התקופה המרתקת והמאתגרת שעברה על כולנו ,מזווית הראייה האישית שלי.
גזרות אחרונות
"בחג– נידונין על המים" :ואכן בדקנו את צריכת המים החמים בקיבוץ .כזכור ,מערכת המים החמים בקיבוץ
אינה נמדדת ברמה המשפחתית ,כי אינה עוברת דרך מד המים .בתחילה חייבנו כל משפחה לפי הערכה שהמים
החמים מהווים כ –  40%מצריכת המים הכוללת שלה .עם חיבור הגינות הפרטיות למדי -המים ,והשוני הגדול
בין המשפחות ,החלטנו לחייב לפי כמות מוערכת שצורכת נפש לחודש ,אשר תעודכן במידת הצורך לאחר
שיצטברו מספיק נתונים .הכמות לחיוב נקבעה לפי  1.5קוב לנפש לחודש .ככל שעובר הזמן ומצטברים נתונים
ממוצעים לאורך תקופה ,נוכחנו שזוהי הערכת חסר .כיום -על פי צריכה מדודה של כשנה שלמה ,ניתן להעריך
שממוצע השימוש במים חמים לנפש עומד על  2.1קוב לחודש .צריך להבין שאם איננו מחייבים את המחיר
האמיתי ,המערכת צוברת גרעון כספי שהולך וגדל .על כן החל מהחיוב הקרוב –של חודש ספטמבר ,יופיע לכל
אחד מאתנו בדף החיוב החודשי ,הסכום החדש .יש לי את הפריווילגיה שלראשונה זה שש שנים ,אני יכול לומר
שאת התסכול ניתן להפנות למי שיבוא אחרי....
שיקום נופי
כפי שדיווחתי באסיפה ,מייד אחרי החגים אנו רוצים להתחיל בשיקום הנופי .ההתחלה תיעשה באזור שיכון י'-
יא' .לשטח הנ"ל היו כבר תוכניות מאורגנות יותר .במהלך החורף והאביב נתקדם לשטחים באזורים אחרים
בקיבוץ ,מתוך תקווה שעד השמיטה ,הבאה עלינו לטובה ,נכסה רוב האזורים היותר בעיתיים.
שר התכנון והתשתיות
נוכחנו לא מעט פעמים ,שבתהליך הצמיחה המואצת שלנו ,הצורך בהתאמת המערכות השונות הופך להיות
קריטי) .סיום הכנת התב"ע החדשה ,טיפול בפרצלציה ,טיפול בקידום שיקום התשתיות ,סיוע במהלך הכשרת
המגרשים לבנייה ,ועוד ועוד( .נושאים אלה אמורים להתנהל על ידי איש תכנון ,שצריך להקדיש להם זמן רב.
אשר על כן פנינו למרכז ועדת התכנון של סעד ,אליסף אש ,העושה זאת כיום במשרה חלקית לצד עבודתו בסייפן,
ובקשנו ממנו שירחיב את משרתו החלקית למשרה מלאה ,תוך החלפתו בסייפן .לשמחתנו אליסף נענה לאתגר
הגדול הזה ,ובעוד חודשים ספורים יגדיל בהדרגה את עבודתו בתחום התכנון והתשתיות עד למשרה מלאה .אנו
תקווה שמהלך זה יסייע לקדם דברים בקצב הנדרש ,עם הרבה פחות עיכובים כפי שקורה היום .תודה לאליסף.
שומרים לבוקר ,שומרים לבוקר
כזכור דיווחנו על ההחלטה לשנות את תוכנית השמירה ,למספר חודשי ניסיון .בתוכנית החדשה ניפרד משומר
הלילה של פוינט ,וחברינו במקום לשבת בשער ,החל מחצות ,יפטרלו ברכב עד לפנות בוקר ,כאשר השער יפתח
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וייסגר באמצעות טלפון .כל הנושא עוד יקבל תזכורת מפורטת לכל חבר .מייד אחרי החגים ,ילקח השער הצהוב
לשיפוץ והרכבת המערכות הנדרשות ,כמו כן יותקן מסך צפייה במצלמות –בתוך רכב השמירה .אנו תקווה
ששבועיים אחר כך נוכל להתחיל בנוהל החדש ,שיחסוך לא מעט כסף ) ₪ 60,000בשנה(.
פטיש מסמר -לא לוקחים מהר...
לצערנו נאלץ מרכז הבניין להקים השנה את הסוכה ,בעזרת פועלי חוץ של קבלן .זו הפעם הראשונה אחרי 66
שנים .למה? – כי לא הצלחנו לגייס סטודנטים ובני נוער שיקחו על עצמם את בניית הסוכה )בתשלום כמובן!!(.
האם זוהי הצבעה על מגמה? סתם מקרה? להיכן נעלמה רוח ההתנדבות?
פקע"ר נתן ,פקע"ר לקח .יהי פקע"ר מבורך?
 10מבנים ממוגנים יבילים ,הביא לנו פיקוד העורף לפני מספר שנים על מנת לתגבר את בית הספר הישן .גינון יפה
נשתל ,שבילים נאים ,ואפילו מגרש משחקים קטן ,הוקם בצמוד.
חלפו שנים ,הוקם בית הספר החדש ,והללו נותרו כאבן שאין לה הופכין .כמעט .פיקוד העורף המקים מאגר ארצי
מרכזי של מבנים יבילים ,הגיע עם מנופי אבי ,ומשאיות יוסי ,הסתער על הגיזרה ,הניף אל על את המבנים,
וחלקם כבר שוכנים כבוד במאגר המרכזי .דינם של הנותרים נחרץ גם הוא ,וניפרד מהם בצער אחרי סוכות.
הדשא והשבילים נראים כחזיון תעתועים .אבל יש הבטחה להחזיר מצב לקדמותו ....נקווה שלא כמו אצל הגשש
– לא נצטרך לעשות ממנה טיירה...
צוות צוות תרדוף
ברוח הסיום המתקרב ,ננסה להדוף את טענת המקטרגים על כל מיני צוותים עלומים העובדים בסעד ...נוכיח
שאין אחד שלא מכיר את כולם ,על שמות חבריהם ותפקידם ,וכל פועלם ,הן אלה מיום כיפורים שעבר ,והן אלה
מיום כיפורים זה ...כולם שרירים וקיימים ,לא בטלים ולא מבוטלים )כמעט .(..ובכן כמה פשוט -חידון מגיל
שלוש עד גיל שלושים:
צוות צמד ,קשב ,תלם ,אופק חדש ,יוסיף דעת ,תקומה ,אלטנוילנד ,מים בששון/מים חיים ,סעד בסעד.
ובכן מי שיודע ,מה תפקיד כל אחד מהם ,כולל את פירוש שמם -מוזמן לנחום .ניתן לזכות מיידית בפרס חסר ערך
ובעל טעם .
ונסיים בשיר –
שש ָשׁנִ ים ַעל המנהל
קּוּדים.
ָע ְברוּ ְבּ ִר ִ
ֲבוֹדה
ָשׁב ֵמע ָ
ָבּ ֵטל י ַ
מּוּדים.
ָח ְפ ִשׁי ִמ ִלּ ִ
שש ָשׁנִ ים ובשביעית
ֶאל ֲח ֵב ָריו ָק ָרא:
" ֶאל ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ֵא ְל ָכה ִלי
ֶא ְל ַמד יוֹם יוֹם ַע ְכ ָשׁו.
מּוּדים
ַחכּוּ ַעד ְכּלוֹת ַה ִלּ ִ
ַח ָדּיו"!
שׁוּב נִ ְשׁ ַתּ ְע ַשׁע י ְ

שבת שלום ,עפר

