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  פרשת כי תשא                               

  

  ?שהם כאמור מעשה ומכתב אלוקים, מהי כל הגדולה במעשה שבירת הלוחות

  

  אלא במעשי אדם ,  עצמוגדולת מעשה זה היא בהוכחה שאין קדושה בשום עצם מצד

  .הרי שגם אין בהם קדושה, ואם אין כוונה כזאת במעשיו', כאשר אלה מכוונים לעבודת ה

  

  אלא במידה שעם ישראל שומר את, אין בלוחות שום קדושה מצד עצמם

  . את דברי התורה-הוי אומר ' החרות על הלוחות'

  

   .. להכעיס ליוצרםדה זרה עבו)חורטים(ראל יושבים למטה וחוקקים  יש-לוי' אמר ר'

  .'וחוקק להם לוחות ליתן להם חייםלמעלה  ה יושב"והקב

  .)ד"י-תנחומא. א"מ-שמות רבה(

                              

  )'שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע'-'ישעיהו לייבוביץ(                                   

  

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

  הרב יוחנן פריד:  פרשת השבועשעור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  חגית קאופמן -אחות תורנית
 

    ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  5.32  טלית/זמן תפילין   17.07   הדלקת נרות

      17.15'          ב14.00' מנחה א

 ערבית  ושיעור
הלכה אקטואלית 

  הרב ארי
  9.07  ש"סוף זמן ק  

  17.32←17.28  יעהשק  6.45   'שחרית א
  13.15  )א"בחד('   אמנחה    8.30   'שחרית ב

  17.15  וערבית מנחה  11.30   קידוש

  17.49  צאת הכוכבים  13.30,    12.30מנחה              

  20.10  ערבית   17.00    'דור לדור'לימוד 

  7.30  שחרית נוער   18.03    צאת השבת
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 ?משה של פניו קרנו למה

 את התורה מתארת, השניים הלוחות את לקבל להר משה ועליית והכפרה הסליחה בקשת, העגל חטא לאחר

  ): ל- כט, לד שמות (העם אל וחזרתו מההר משה של ירידתו

 ָּפָניו עֹור ָקַרן ִּכי ָיַדע לֹא ּומֶֹׁשה ָהָהר ִמן ְּבִרְדּתֹו מֶֹׁשה ְּבַיד ָהֵעֻדת ֻלחֹת ּוְׁשֵני ִסיַני ֵמַהר מֶֹׁשה ְּבֶרֶדת ַוְיִהי

  :ֵאָליו ִמֶּגֶׁשת ַוִּייְראּו ָּפָניו עֹור ָקַרן ְוִהֵּנה מֶֹׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוָכל ַאֲהרֹן ַוַּיְרא: ִאּתֹו ְּבַדְּברֹו

 תאמרו שמא? משה של פניו קרנו כעת דווקא מדוע. וביאור הסבר מזקיקה קורנות שפניו אנוש בן של זו תופעה

 בפעם מדוע, כך אם! קורנות לפנים זכה להים-הא בקרבת לילה וארבעים יום ארבעים בהר שהייתו בגלל

 שהייה לאחר ירד אז גם הרי? משה של הקורנות לפניו איזכור אין הראשונים הלוחות עם מההר שירד הראשונה

  ?ל-אה במחיצת ולילה יום ארבעים של

 כך, להים- א מעשה הראשונים הלוחות. השניים ללוחות הראשונים הלוחות שבין בהבדל נמצא שהפתרון לי נראה

 ַעל ָחרּות הּוא לִֹהים-אֱ  ִמְכַּתב ְוַהִּמְכָּתב ֵהָּמה לִֹהים-אֱ  ַמֲעֵׂשה ְוַהֻּלחֹת"): טז, לב שמות (עליהם שכתוב הכתב גם

 ֻלחֹת ְׁשֵני ְלךָ  ְּפָסל מֶֹׁשה ֶאל' ה ַוּיֹאֶמר): "א, לד שמות (בעצמו משה מפסל השניים הלוחות את, לעומתם". ַהֻּלחֹת

 ברור לא, בהמשך". ִׁשַּבְרָּת  ֲאֶׁשר ָהִראׁשִֹנים ַהֻּלחֹת ַעל ָהיּו ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֶאת ַהֻּלחֹת ַעל ְוָכַתְבִּתי ָּכִראׁשִֹנים ֲאָבִנים

 ַוְיִהי): "כח, לד שמות (הכתיבה את גם מבצע משה שמא או השניים הלוחות על ותבכש זה הוא ה"הקב אכן האם

 ֲעֶׂשֶרת ַהְּבִרית ִּדְבֵרי ֵאת ַהֻּלחֹת ַעל ַוִּיְכּתֹב ָׁשָתה לֹא ּוַמִים ָאַכל לֹא ֶלֶחם ַלְיָלה ְוַאְרָּבִעים יֹום ַאְרָּבִעים' ה ִעם ָׁשם

  .)ע"ראב ראו (אליו מיוחסת הכתיבה פעולת וגם, משה הוא זה בפסוק הנושא תחבירית מבחינה". ַהְּדָבִרים

, 'להינו-א מעשה '– כך כל רוחניים לוחות להכיל ישראל של המסוגלות בחוסר אלו הבדלים להסביר נוהגים כ"בד

 וההשקעה מהעמל כתוצאה קורן משה פני עור להבנתי. יותר אנושיים לוחות על התפשרות יש העגל חטא ולאחר

 פסל – השניים בלוחות, מינימלי היה מבחינתו המאמץ – הראשונים בלוחות. השניים בלוחות שהשקיע הרבה

 שניכר עד, עליו משפיעה התורה – בתורה ועיסוק בלימוד ומתאמץ שמשקיע מי כל. כתב גם ואולי העלה, בעצמו

 לשנות ביכולתה ויש בה שהוגה האדם על משפיעה, להית-אה החכמה שהיא, התורה. וסביבתו מכריו לכל הדבר

 במדרש ל"חז כוונת שזוהי נדמה. משה של מצידו ויזע עמל של תוצאה אלא, כאן יש בלבד שמים מתנת לא. אותו

  ):יב, ג רבה דברים (משה פני קירון מקור את שמתאר

 םעִ וְ  ,באש ומלופפת ,באש וחתומה, שחורה באש וכתובה ,לבנה אש של רּהעֹו למשה תנהשנִ  התורה

 .הפנים זיו נטל ומשם בשערו הקולמוס את קינח שכותב

 עליי השאירו םפניה והדרת שמבטם ישיבות ראשי שני של קלסתרם זיו בליבי נחקקו תיכונית בישיבה כתלמיד

 לו ישלח ה"שהקב (ליכטנשטיין אהרון הרב א"ויבדל ל"זצ שפירא אברהם הרב – הרוממות יראת של עז רושם

 רחב אחד משותף מכנה אבל, רבים בנושאים מזו זו רחוקה הישיבה ראשי שני של עולמם השקפת ).שלמה רפואה

 רבים תורה בשיעורי ,תורה" עמלי"ב סעד קהילת והתברכה זכינו .התורה בלימוד הרבה וההשקעה העמל – קיים

 טובים והכלל הפרט ייעשו התורה לימוד את ונרבה שנרחיב ככל. פרטיות וחברותות לומדות חבורות, ומגוונים

  ).א, ח קהלת (ָּפָניו ָּתִאיר ָאָדם ָחְכַמת. יותר ומאירים

 סט ארי הרב
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 -השבוע שחלף

 

לאירוע פרידה משניהם עם , עופר ורכטיל בצמודשעבדו ,  בעלי תפקידיםל אחד עשר יצאה חבורה ש -ביום שלישי

 .תוקהילה ורכטי כמזכירהמנהל עופר כ. סיום תפקידיהם
מכן ולאחר , וכלל ביקור במתקן ההתפלה הגדול בזיקים,  ונחוםינזברג אורגן בצורה נהדרת על ידי בני גהאירוע

נפגשנו עם רותי לזר .  קהילות שונות ממפוני גוש קטיףתשע -   שמאגד'באר גנים'ך ומעניין בישוב ביקור ארו

                     רנו קיולאחר מכן ב,  נפגשנו עם מזכיר הישוב.לב לדתיים וחילונייםושמנהלת בישוב בית ספר מש

 לאגד שמטרתו דופןהקהילתי יוצא האתגר המ והתרשמנו מתנופת הבנייה .במקום שהוקמה 'ישיבה הקהילתית 'ב

  . קהילות שונות לישוב אחד ומסודרתשע

ת ויצאנו בתחושת גאווה על הכוחו, שכללה דברי ברכות לפורשים ולנכנסים, סיימנו כמובן בארוחה לתפארת

  . בוקי ברט–ווח יד . את סעד כל כךיחדיםימה, הניהוליים שנרתמו לתפקידיהם

  

ישי רמזים משיחות הנפש שניהל ' שתל'בין מילות השיר .  חשבנו ישי אברהם מפרי עטו גם הקריאבמהלך הערב

  :להלן דברי הברכה והשיר . עם עופר ובתובנות שחלקו השניים בעקבותיהן

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ??התוכלו לזהות את הרמזים ולנתח את התובנות כראוי

  .. הבא בשבוע, את המשובחים שבהםםאשמח לפרס ו לעלוןחו רעיונותיכם של, אם כן

 יורם קימלמן

 לעפר

  רפורמטור ואדריכל חברתי

  שמע קצת בעייתייעלול לה

  אך לא במקרה של עפר

  שעבד ללא לאות

  עד שהתלם נחרש כיאות

  כי עפר הוא שחקן

  היודע את גבולות המגרש

  אך אוהב למתוח אותם

  ..כל פעם מחדש

  -ויב של הטובאמנם הא

  הוא הטוב ביותר

  אך מדי פעם גם צריך לוותר

  ולא חשוב אם זה בריח עליון או תחתון

   בריח תיכון–כל עוד יש גם 

  

  בתודה ובהערכה על שש שנים מאתגרות ומחכימות

 ישי אברהם
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 !!ברוכים הבאים

  . הרב בני לאו'  ומשפהרב יוחנן פריד' משפ .אנחנו זוכים השבת לארח  שני משפחות רבנים

   .מתכונת השבת מעט משתנה, לפיכך

  . הלכה אקטואלית  הרב ארי- להליל שבת לאחר התפי •

 'שותפתדרכים שונות בחצר המ': תתקיים שיחה עם הרב בני לאו -  בבית המדרש  21:00ליל שבת בשעה  •

  .. הכיבוד עלינו- מחכים לכם. ש"ה בחומ'עירים שאחרי הצבא ולחברלצ

האם ' מאה שנים למסע המושבות של הרב קוק':  שיעור מפי הרב יוחנן פריד- שבת לאחר תפילת מוסף •

  ?הצליח המסע

 חכמים מול - התפילה לגשם' : שיעור מפי הרב בני לאו-  בבית הכנסת17:30צ בשעה "בשבת אחה •

  .'נביאים

  חומש ותרבות דת : וועדות!שבת שלום

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

   - מנהרת הזמן

  )?יש למישהו מושג מי כתב דברי טעם אלו (.דוד ה חבר בשם ,1959 -ט"תשי

  .  כותב לעלון ומטיף מוסר לחברים בנושא השמירה על הרכוש הציבורי

=================================================================  

  מלחמה בביזבוז

וקא בגלל אך דו. כל אחד ואחד מרגיש זאת בעצמו מידי יום ביומו. אין צורך להאריך בהערכת עבודתו של החבר במשק

בנוהג שבעולם דבר שאדם משיגו לאחר מאמצים מרובים הוא . להתפלא על תופעה מוזרה בחיינועובדה זו אינני מפסיק 

ויתור על בילוי , צמצום בהלבשה, קיצוצים בתקציב חופש שנתי. ואילו אצלנו לא כך הוא. יודע היטב כיצד לשמור עליו

החבר איננו חושב על מה שעיניו . מור עליו אך רכושנו מופקר לנגד עינינו וידינו אינן עושות מאומה לש–ופעולות תרבות 

הפירוט . לגשם ולטרקטור, לאבק, לטל, ליבו אינו מייסרו על הרכוש הרב שהוא עצמו מניח בחצר מופקר לשמש. רואות

  . מיותר באשר כמעט בכל ענף מענפי המשק אפשר למצוא דוגמאות רבות אשר יחד מסתכמות כבעלות ערך גדול מאוד

שלא נהרוס את אשר אנו עצמנו . עורר את האחראים לבזבוז וכל אחד מהחברים למחשבה על מעשיוכוונת שורות אלה ל

אילו היינו שומרים על הקטנות בהרבה שטחים לא היינו צריכים לנהוג כקמצנים ובני עניים . בונים במאמצים מרובים

 רה לקום בינינו תנועה של חברים אשצריכ. הקבוץ והבזבוז אחד הוא בשבילם. יש חברים אשר התייאשו. בשטחים אחרים

 –הסיסמה צריכה להיות . אין בכוחו של אדם יחיד לשמור על רכוש הקבוץ כולו. יעשו למען הוצאת הנגע הרע הזה מקרבנו

  .שמירה על הרכוש וחיסכון במקום קמצנות ובזבוז
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  חשבונותתדיווחים מהנהל

 
 2014 הוזלה במחיר המים החל מינואר.1

  

   הסתבר שחברת מקורות2014לאחר שהופצו הודעות החיוב בגין השימוש במים בינואר 

  :יפים כדלקמןהוזילה את התער

  8%הוזלה של -  קוב לנפש3.5כמות מוכרת עד 

  4.1%הוזלה של -כמות בתעריף הגבוה

  

  .ל'וזאת בשעורים הנ, אחד קיבל יהיו נמוכים ממה שכל בפועללפי כך החיובים 

  .לא תצאנה הודעות חיוב חדשות-עקב גישה ירוקה

  .ח'ניתן לפנות לאסתר רונה בהנה - בדבר ברורים

  

  מ'עוסק פטור ממע.2

  

ת לישי אברהם בהנהל מתבקשים לפנות"  פטור-  הצהרת עוסק"מ מכתב של 'חברים שקיבלו ממע

 .שיהחשבונות בימים שני רביעי או ש

 אל ולכל המשפחה- ליסמין וליאיר קרב

 הבןמזל טוב להולדת 

 !שתזכו להרבה אושר ונחת

 קהילת סעד

 לקרן ולשייקו רועי

 הבןמזל טוב להולדת 

 לדליה ולאבנר רועי לחנה קיני ולכל המשפחה

 ! נחת אושרשתזכו להרבה

 המשפחה ליוכבד ולאיציק ברזלי ולכל 

 הניןמזל טוב להולדת 

 ה ולגבי ברזלי'נכד לאסתרק

 בן לענבר ולשמעון בן ישי
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 !מומלץ מאד

 

 ש"שיעור לצעירים וחומ

 

בערב שבת בשעה  תשא-שבת פרשת כי

  בבית המדרש  21:00

  ש וצעירים "שיעור לחומיתקיים 

  עם הרב בני לאו

  .דרכים שונות בחצר משותפת: בנושא

  !מחכים לכם

  

 אפרת פראווי

 !נשים יקרות

  

  !דלקבל כל חודש עם חברה יד בי ,התחלנו מנהג קדום ונחמד

  , לאור נרות יחד עם פירות ישבנובראש חודש שעבר

  !משירי הארץ שרנו וימי הולדת לחברות חגגנו,  בשבטו"חגגנו סדר ט

  

  ! נחגוג'פורים קטן', החודש

  !נהנה נשמח ונרקוד, נצחק

  ..נבין" בשמחה"ומסיכות נכין 

  

  !!בואו כולכן

  16.2.14. ' אדר אז"ט, יום ראשון

   במועדון לחבר20:30ב

  

  ,כיבודעוניינת להביא המ

  ..אליאשמח שתפנה 

  

  !הגענה בשמחה ואהבה

  

 0586655058 -אילה הלוי: לפרטים

 

 .."כך היינו"

   :פעם של לקיבוץ ובגעגוע באהבה המוגש מיוחד לערב מוזמנים הנכם

  .הישראלי בקולנוע קיבוצית ונוסטלגיה חיוך של ערב - "...היינו כך                             "

  

 .לקיבוץ והערכה שנעשה מתוך אהבה ומצחיק מרגש, מיוחד ערב

 ,בגליל אסקימוסים  ,סטלין ילדי ,שבתי סאלח ,סבתא מבצע :ישראליים קולנוע מסרטי קטעים כולל הערב
  ..ועוד שמיל לי קוראים

  .םנושאי לפי מיוחדת בצורה הסרטים ערוכים

  של ומיוחדת מקצועית בהגשה ,קיבוצניקים של ומיצירות הקיבוצי מן ההווי קישור קטעי הערב משלב

  .כאחד ולמבוגרים לצעירים מתאים הערב. 'הקיבוץ תיאטרון 'מ לבני  דודו

  

  20:45בשעה  19.2  'ט אדר א"י ,יום רביעי

  .לצחוק ולהתרגש ביחד,    בואו להיזכר!מגיל חטיבה ומעלה  שמאל וכלאר בחד

  

 ועדת תרבות
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   2014ד פברואר "אדר תשע

 ..שנה חדשה ואחרונה והרהורים בצידה

  .לציבור החברים שלום רב

  .ה תהיה זו גם השנה האחרונה"ואי, בתפקידי כמזכיר סעד,  אלו התחלתי את שנתי התשיעיתשבועותב

בתי לנכון חש. בעת שאכן אסיים את תפקידי, לכך בוודאי יימצא הזמן, אין בכוונת הדברים שלהלן משום סיכום

 ,ן הראוי שנקדיש להם זמןושאני חושב שמ, טורדים את מנוחתילהאיר מספר נושאים ש, לקראת השנה האחרונה

  .מתוך כוונה להגיע לסיכומים והחלטות, במהלך השנה הנוכחית

והדרך אכן רצופה קשיים ,  אנחנו נמצאים בעיצומו של הליך מכונן בנדון- צמיחה דמוגראפית וקליטה  .1

  . אבל אני משוכנע שנצליח בה, וניםמסוגים ש

של ,  מאד חשובקליטה הרבה מציבה בפנינו אתגרשה, באופן יותר ממוקד אני מבקש להתייחס לעובדה

לבין החברים ) דור המייסדים והבנים הממשיכים ( בין החברים הוותיקים ,  הדדית ושילוב כוחותהפריה

את מה שכולנו , רח מקבלים כמובן מאליוולא בהכ, שלא בהכרח צמחו בגינה הקיבוצית, החדשים

ועל מה ?, מה חשוב? של מה הכרחי, יתכן והדברים ידרשו בירור רעיוני מעודכן. הצמחנו וצמחנו לתוכו

 .ולצקת אותו להחלטות ונהלים כך ייטב, ככל שנשכיל לקיים בירור כזהלדעתי  ? ניתן לוותר או לשנות

 שהמוסד ,מהדאגה, ינני מצליח להשתחרראבל א, הזקן אני מרגיש קצת כמו קאטו -  אסיפת החברים .2

נמצא , שבו אמורות להתקבל ההחלטות, של חברי הקיבוץ" פרלמנט"ה, העליון במבנה הארגוני שלנו

   .ובסכנת חיים, בגסיסה מתמשכת

 מאשר 100קרוב יותר ל , והגיל הממוצע של המשתתפים, ההשתתפות באסיפות במגמת ירידה דרמאטית

ממילא הכול מוכן " " לצעירים קשה לעזוב את הבית בערבים: "ודע לאמירות שונות כמואני מ. 50ל 

להמשיך מחד  אנחנו חייבים ,אבל לדעתי. וכדומה" מראש והדיונים באסיפה הם הצגה לכל דבר ועניין

 שזו ,ומאידך להיערך חלילה למצב, המתמצית באסיפת החברים ,ולהילחם על הדמוקרטיה הקיבוצית

  .לא את תפקידה החשוב כל כךתפסיק למ

 

למען הביטחון , עשינו בסעד מהלכים מאד חשובים,  במהלך העשור האחרון-  ביצור הביטחון הסוציאלי .3

על , בחרנו כתפיסת עולם להשתית חלק מהביטחון הזה.  על כל המשתמע מכך,הסוציאלי של החברים

  . כולל שימושים ומקורות לשם כך, שעדיין מתפקדות בצורה מאד טובה, מערכות ערבות הדדית פנימיות

על רמת , יעמידו בוודאי סימני שאלה, וזה שעוד נעבור בדור הקרוב, אלא שהשינוי שעובר על כולנו

אשר על . בנדון" התפיסות הישנות"ויתכן אף שיהיה לחץ לשנות חלק מ, הערבות ההדדית הנשמרת בסעד

בצורה שלא , יצור הביטחון הסוציאלי של החבריםולייעד מקורות לשם ב, כן נראה לי שחשוב לקיים דיון

  .אשר כל כך חשוב לאוכלוסייה מבוגרת, לפגוע בביטחון הסוציאלי, תאפשר לרוב מזדמן כזה או אחר

 

אני חושב שנידרש לעסוק , וגם כנושא בפני עצמו,  כחלק מהנושא הקודם- סיעוד וביטוח בריאות משלים  .4

" הביטוח הסיעודי"השינויים הכפויים שחלו בנושא . וד בסעדבבחינת נוהל הסיע, במהלך השנה הקרובה

שלקיבוץ מחויבות מלאה , מחד אין ערעור על כך. את נוהל הסיעוד שלנו, מחייבים אותנו לבחון מחדש

  חריג מאד , מאידך נחשפנו לכך שהנוהל שהתקבל בסעד, להעניק לחבריו שירות סיעודי ברמה גבוהה מאד
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                          את , חשוב שנבחן, ולכן אני חושב שדווקא על מנת להבטיח סיעוד ברמה גבוהה לחברים, בנוף הקיבוצי

שרכשנו , חשוב שנבחן גם את נושא הביטוח הרפואי המשליםבדומה לכך  .נהלים שקבלנו על עצמנוה

שיש לאפשר , בשנים האחרונות טענו חברים כלפי המוסדות. כחלק מהביטחון הסוציאלי) הראל (  נולחבר

משום שיש לנו כמה , הנושא הזה מאד לא פשוט.  יתר חופש בהחלטות הקשורות בביטוח הזה,לחברים

למרות זאת יתכן שנכון יהיה לשקול להעביר את האחריות . מדוברשלא אושרו לביטוח העשרות חברים 

. ולאפשר להם לקבל את החלטותיהם, להעביר את החיוב בביטוח הזה לחברים, והסמכות לחברים

שאם , גם לחברים שאינם מבוטחים, יחייב אותנו להציע פתרון דומה? אם יתבצע, מאידך שינוי מעין זה

  ! לא ראוי שנעשה זאת, לא כך

 

הולכת , המערכת הכלכלית שלנו.  סעד עומדת בנקודת זינוק מאד מאתגרת-  השקעות ציבוריות .5

מאידך מזה שנים רבות שאנחנו לא משקיעים כראוי ! ה " בומתרחבת ובדרך כלל אנחנו רואים בה ברכה

ם ובנוסף עומדי) ?בית הכנסת ( ור מבני ציב) הסדרי תנועה וחניה  ( במערכות ציבוריות כמו תשתיות

,  ראוין מנגנוולמצואנראה לי שנצטרך לדון . ועוד,  לצורך פינוי שטחי בניההעברת מבני משקלפתחנו 

  . רב שנתית לשדרוג תשתיות נדרשותלצורך תוכנית, להפניית משאבים כספיים מרווחי המשק

 

ך נושאים בתפקידם כבר זמן ארו,  חלק מבעלי התפקידים המרכזיים בסעד- השקעה בצמיחת מנהיגות .6

אין בידי . של סטגנציה מחשבתית וכדומה, יש בהחלט גם סכנות, לצד היתרון שבניסיון הנצבר. מאד

ואני לא חושב שהקיבוץ יכול להמשיך להפטיר , אלא שהעולם הולך ונעשה מקצועי וממוקד, פתרון קסם

 הובלת את, שתעמיס על כתפיה, הכיצד ניתן לייצר מנהיגות מקומית, נדרשת חשיבה עמוקה, כאשתקד

ולכן גם בנושא זה נדרשת , ברור לי שהדברים לא יתרחשו מאליהם. הקיבוץ לשנים ארוכות קדימה

 .תוך ניסיון למצוא פתרונות ראויים, חשיבה מעמיקה

  

חשוב לי מאד , בתקופה האחרונה, הם אסופה של הרהורים המלווים אותי, הדברים שנכתבו לעיל: סיכום

" כזה ראה וקדש"ולהגיש את הדברים לציבור בבחינת , ביל מהלכים בנדוןלהו, שיהיה ברור שאין בכוונתי

לקיבוץ סעד , יצליח להפיק את התוצאה הטובה ביותר, ברור לי שרק שילוב מוחות וכוחות של כלל הציבור

ה ישפיע מטובו "והלוואי שהקב, הלוואי שנזכה לשיתוף פעולה, הלוואי שנדע להוביל זאת. שכל כך יקר לכולנו

  .וישמור אותנו חלילה מטעויות, כולנועל 

  

  ברטבוקי

 

 להדסה ולחנן גולן ולכל המשפחה

 הנינהמזל טוב להולדת 

 נכדה לדבי ולדוד גולן

 בת למרים וליאיר פטרובר

 לאדו פולק ולכל המשפחה

 הנינהמזל טוב להולדת 

 נכדה לרותי ולבוקי ֹאהלי

 בת לרחלית ולליאור ֹאהלי
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 משולחנו של מנהל הקהילה

  

  ועננו בורא עולם

חודש וחצי ללא טיפת גשם בשיאו , ני מתקשה לפתוח את הדיווח שלי מבלי להתייחס ליובש הגדול שנגזר עלינוא

ונדמה שעצירת הגשמים הקשה הזו כבר השכיחה מאיתנו את " צרות אחרונות משכיחות ראשונות. "של החורף

לראות האם ניתן , חייב להסתכל שמאלה וימינה, שכל אחד מאיתנו, אני חש. תסערה הקודמב הגגות הדולפים

בתקווה שהיושב במרומים יחוס עלינו ויביא לנו גשמי ברכה ויגאל את שדותינו , במשהו לשפר ולהשתפר ולו במעט

  .ויבולינו מיובש

  

  תודההכרת 

. עפר ורכטי במשרד מנהל הקהילהציינו בצורה צנועה ומכובדת את סיום עבודתם של , צ" אחהביום שלישי

יישוב המאגד בתוכו , "באר גנים"נפגשנו עם רותי לזר מנהלת בית הספר ב, ביקרנו במפעל התפלת המים באשקלון

, שמונה וחצי שנים אחרי, את מפוני גוש קטיף מתשעה יישובים ושמענו על הקשיים הגדולים של קהילות אלה 

 סיימנו בארוחת ערב ובדברי ברכה נרגשים אשר חלק .על הסיור המרתק'  ג תודה לבני.ר עמותת באר גנים"מפי יו

אשרי הקהילה שיודעת להכיר טובה ולהגיד תודה לאנשיה ולעוסקים בצרכי . קטן מהם מובאים בהמשך העלון

  . ציבור שבתוכה

  

  ...שיפור הקליטה

בעקבות . ל הקליטה האנושיתאלא ע, אבל אני לא מדווח על הקליטה הסלולרית, אולי יהיו כאלה שיתאכזבו

 התקיימו כבר שני מפגשי שיח עם הנקלטים שבתוכנו ואשר מהווים את הנחשונים ,הכתבות בעלון לפני חודשיים

נעשו מספר צעדים חשובים בבניית גופי עבודה וחשיבה חלקם מצד הקבוץ וחלקם .  בקיבוץ המתחדש,בקליטה

שקד , ד"צוות תאום קליטה וצמ. ולהשתפר במהלך מאתגר זהכאשר בכל המהלכים כוונתנו היא לשפר , משותפים

 נוספים לקידום תהליכי הקליטה והבנייה ובקרוב מאד יביא צעדיםשעות רבות במהלך החודש האחרון להציע 

אך לעניות דעתנו תומכות , בהחלט מרחיקות לכת, חלק מההצעות. לאישור בפני המזכירות והאסיפהאת הצעותיו 

  . חשוב שמתרחש כיום בסעדבתהליך המרכזי וה

  

  2020 תלמיד חכם חלוץ -היום השלישי 
לפני , אשר שני ימיה הראשונים התרחשו כאן בסעד, התקיים היום השלישי של מועצת החינוך, ביום שני השבוע

תוך עשר דקות עד לעתלית ומשם ) חיסכון בכספי ציבור(תשעת נציגינו השכימו קום והצפינו ברכבת . חצי שנה

התקיימו דיונים בשלושה , באווירה פסטורלית וחגיגית משהו. ו התקיימה המועצהב אשר  למלון בניר עציוןהגיעו

ד והצמחת  תלמידי חכמים "יחסי הגומלין בין בני עקיבא והקבה, בתי הספר התיכוניים שלנו: נושאים מרכזיים

ה הצעה בנושא בתי הספר נולד, סעד צירי ומשקיפי שבערב חשיבה מקדים של,  ניתן לציין בסיפוק.מתוכנו

אשר זכו , חברו אלינו צוותי החינוך מכלל הקיבוצים,  בצהרי היום.אשר התקבלה כהחלטה במועצה, התיכוניים

   !מגיע להם. ליומיים של חשיבה והתמקצעות בתנאים טובים ומפרגנים

   ...תשבו צירי המועצה לבתיהם מי ברכב ומי ברכב, לעת ערב בתום דיונים והחלטות

  

  הכרת הטוב
דווקא בשל חוסר השגרה .לארח בסעד את אשתו העומדת לפני לידה, אישרה את פנייתו של רומן, הנהלת הקהילה

   שנה אצל משפחה בתל אביב 12אשתו של רומן עובדת כבר . חשוב לי לפרסם את ההחלטה ולהסבירה שבדבר
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תר לה להישאר בארץ שלושה חודשים אחרי הלידה על פי החוק מו. וכעת לקראת לידתה מסיימת את עבודתה שם

ווה שניים מותיקינו בעבר ומלווה כיום את מוישלה בן ישכידוע ל, רומן. ואז עליה לעזוב את הארץ עם הרך הנולד

נו לנכון להכיר לו טובה על כל פועלו בקהילה אמצ.  ובמסירות רבהבנאמנות, עושה את עבודתו ברגישות, צבי

, אחר תום שלושה חודשים מיום הלידהוכאמור לל "ז יוסי אילן הזוג  יתגורר בדירת. ה זואפשר מחווה צנועלו

  . בנכר האם ובנה לביתםישובו
  

  מגבירים את הכושר
המוכר (מגרש מתקני כושר , התבשרנו שנקבל בזמן הקרוב,  האזוריתמועצהבמסגרת התחממות הקשרים עם ה

אתי  (המחשבה הראשונה של הצוות המוביל את הפרויקט. מועצהבמימון משמעותי של ה) כיום בכל עיר ויישוב

שכונת הקרוואנים ( הייתה למקם  את המגרש בשטח הפנוי בין כביש הכניסה לשכונת שקד )קימלמן ואליסף אש

נקיים בקרוב דיון בהנהלת האגודה לגבי , עקב פניות שכנים. אשר מהווה מקום ציבורי פנוי וקרוב לבריכה) לשעבר

  .   את דברולא לפני שנשמע את מי שירצה להשמיע, אשר זאתשל המגרש על מנת למיקום ה

  

   שבת שלום

   ותפילה גדולה לגשמים בעיתם

 נחום לנדאו

 

  
 בנגב יצחק-ובארות כלניות טיול

  

  ...כלניות, כלניות

  

  .שוקדה ביער הכלניות  *  :הטיול תכנית

  .רעים חניון  *  

  ).המים למגד  (בנגב יצחק- בארות מורשת אתר  *  

  .בעלומים מבקרים מרכז  *  

  .ומאפה קפה  *  

  

  ).17.2('  א באדר ז"י,  שני ביום ה"אי יתקיים הטיול

  .לקו-קו ליד  12:30-ב  מסעד יציאה

  .17:00- ב משוערת חזרה

  .₪ 35  עצמית השתתפות

  

  ). חזקה רוח כ"בדר יצחק- בארות באתר.  (ומעיל במים להצטייד מאד חשוב

  . תהמודעו בלוח הרשמה

        

 !ליהנות בואו              

 

  .ותיקים. ו - גורן ברוריה                       


