בע"ה ל' מרחשוון תשע"ה
24/10/2014
גליון מס' 2870

פרשת נח
אחרי המבול נשבע ה'.." :ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי" ומה טעמה של
שבועה זו? "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" )ח' ,כ"א(.
האם יש ויתור לאדם משום השלמה עם מגרעותיו?
כוחו של יצר הרע הוא רב ותפקידו חיובי!"אמר רב שמואל בר נחמן..ללמדך שאילולי יצר הרע ,לא בנה אדם בית ולא נשא אשה ולא
הוליד בנים ולא נשא ונתן".
וכן שלמה המלך אומר":כי היא קנאת איש מרעהו" )קהלת ד',ד'(.
רבי יהודה מרחיק לכת ואומר":על שלושה דברים העולם עומד על הקנאה על התאוה ועל
הרחמים" .באה התורה ומראה לנו את הדרך כיצד להפוך את יצר הרע לכח בונה ויוצר.
)מתוך :ממעיין האגדה  -א .ארזי(
--------------------------------------------------------------------------------

שבת ראש חודש חשוון .פרשת נח .מוציאין ב' ספרי תורה.
למפטיר קוראים בפר' פנחס )במדבר כח ,ט(" :וביום השבת...ובראשי חודשיכם"...
הפטרת ר"ח :כה אמר ה' ..השמים כסאי")ישעיהו סו( .מוסף" :אתה יצרת".
בליל יום חמישי בערב ,ז' בחשוון מתחלים לומר " :ותן טל ומטר".
)לוח ארץ ישראל הרב טוקצינסקי(

---------------------------------------פרשת שבוע – דותן צימבליסטה
ימי החול

שבת נח
17:40

זמן תפילין /טלית

הדלקת נרות

17:50

שחרית

06:00

שחרית ב' )בצריף(

07:15

שחרית א'

06:45

שחרית ג' )בביה"ס(

08:20

שחרית ב'

08:30

סוף זמן ק"ש

קידוש

11:30

מנחה

14:00

שיעור הלכה אקטואלית

מנחה

צאת השבת

13:30

16:40

18:34

אחות תורנית -חגית קאופמן

05:05←05:01

08:41←08:39

מנחה א' )בחד"א(

13:15

מנחה וערבית

16:45

שקיעה

16:53←16:59

ערבית

20:10
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מקומו של האדם מול הברואים האחרים בעולמנו
אַך-
אָרץ וַיִּ ָשּׁ ֶאר ְ
אָדם ַעדְ -בּ ֵה ָמה ַעדֶ -ר ֶמשׂ וְ ַעד-עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ו ִַיּ ָמּחוּ ִמןָ -ה ֶ
ַו ִיּ ַמח ֶאתָ -כּלַ -היְ קוּם ֲא ֶשׁר ַעלְ -פּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ָ
ַא ֶשׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּ ָבה".
נ ַֹח ו ֲ
מקריאה ראשונה של הפסוק )פרק ז' פסוק כ"ג( עולה תחושה קשה ביותר .אכזבתו של הקב"ה מבני דורו של נח
מובילה להיעלמותם מעל פני האדמה .חכמים מדייקים מהחזרה על הפועל מחה פעמיים בפסוק ,וקובעים )מסכת
סנהדרין דף ק"ח עמוד א( כי בנוסף להיעלמותו של דור המבול מהעולם הזה גם אין להם חלק לעולם הבא.
רבינו בחיי ,מפרשני המקרא ,מוסיף " :וכן מה שאמר' :וימח את כל היקום' ,ולא אמר :וימח אלקים את כל
ויעבר אלקים רוח על
היקום  ,אבל בהצלה ורחמים הזכיר את ה' יתברך ,הוא שכתוב' :ויסגר ה' בעדו' ,וכתיבֵ ' :
הארץ' " .גם מדברי רבינו בחיי עולה העוצמה הגדולה של ההרס והחורבן של מעשה הבריאה עד כדי כך ששם ה'
לא מוזכר בפסוק.
על דברי המשנה במסכת סנהדרין ,דורשים חכמים:
"וימח את כל היקום אשר על פני האדמה  -אם אדם חטא בהמה מה חטאה? ]תנא משום רבי יהושע בן קרחה[
משל לאדם שעשה חופה לבנו והתקין מכל מיני סעודה .לימים מת בנו ,עמד ופזר את חופתו .אמר  -כלום עשיתי
אלא בשביל בני ,עכשיו שמת חופה למה לי? אף הקב"ה אמר  -כלום בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם,
עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה לי?" )מסכת סנהדרין דף ק"ח עמוד א( .מתוך דברי חכמים עולה מרכזיותו
של האדם בעולם שאותו ברא הקב"ה .בעלי החיים נבראו ונועדו לצורך קיומו של האדם ועל כן אין להם זכות
קיום אף על פי שנשחתו שלא באשמתם.
מסר דומה עולה אף מפשט הפסוקים בסוף פרשת בראשית )פרק ו' פסוק ז'( בהתייחס לעתיד לבא אך הפעם
אָדם ַעדְ -בּ ֵה ָמה ַעדֶ -ר ֶמשׂ וְ ַעד-עוֹף
אתי ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ָ
אָדם ֲא ֶשׁרָ -בּ ָר ִ
ֹאמר ה' ֶא ְמ ֶחה ֶאתָ -ה ָ
באזכור שם ה' ַ " :ויּ ֶ
יתם".
ֲשׂ ִ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם ִכּי נִ ַח ְמ ִתּי ִכּי ע ִ
ניתן להבין כי למגוון האינסופי הקיים בבריאה ,ולוואריציות האין סופיות הקיימות בעולם היצורים החיים ,יש
מטרה ,והיא  -הצורך לשרת את האדם .בימינו אנו ,ניתן לזהות כי שינוי מהיר מתרחש במגוון המינים הקיים
בטבע ,בעולם הנשלט על ידי בני האדם .מינים המקיימים אינטראקציה )חיובית או שלילית( עם האדם הם אלו
שמשגשגים ,ואילו מינים שאין להם אינטראקציה עם האדם עומדים בפני סכנת הכחדה )ובוודאי שעניין
היכחדותם תלוי באדם( .אף על פי שרבים מאתנו היו רוצים שמצב זה יימנע ,וכל שכן כמעט שאין מחלוקת על כך
שהשתלטותנו על העולם עלולה לפגוע במגוון האקולוגי ובסופו של דבר בנו ,מסתבר שזהו המצב הקיים.
כמובן שאנו נדרשים לפעול לאורו של המדרש" :בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון  ,נטלו
והחזירו על כל אילני גן עדן ,ואמר לו :ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן ,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי .תן
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי  ,שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך" )קהלת רבה ,פרק ז'( .יחד עם זאת,
מדרש זה עוסק בעולם שקדם למבול ,וברור שהעולם שהתקיים לפני דור המבול איננו העולם המתקיים אחריו.
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על מנת לחדד את המעבר מהעולם שקדם למבול אל העולם שבא לאחריו ,וכדי שנוכל להאיר בזרקור על הצורך
האנושי בתיקון עולם ,אסיים בציטוט מפי פרופ' ישעיהו לייבוביץ ,הניתן במסגרת שיחותיו על פרשת השבוע )על
פרשת נח( בנוגע למשמעותו של המבול כגורם מכריע ומזעזע עבור האדם ועולמו של הקב"ה:
"ביצריו ונטיותיו יכול האדם להגיע להשחתת כל בשר והשלטת חמס בכל ,והאדם זקוק לריסון באמצעות
חיובים ואיסורים והכרת אלוקים .דווקא בעולם מחודש זה שהוא גם נועד להיות עולמנו ,ולא בעולם הניסים
שקדם לו ,נפתח הפתח למאבקים בין ערכים לתיקון העולם והאדם ,דבר המתגשם בפועל באישיותו המהפכנית
של אברהם-אבינו ,העולה וצומחת בסיומה של פרשת 'נח'  ,והוא האדם המקבל עליו את המשימה לתקן עולם
במלכות שדי ,ולא לקבל את העולם כמו שהוא".
שנזכה לשנה של תיקון עולם.
אוהד לבקוביץ

חודש חשון
"אלה אזכרה"..

ז' חשון  -יום פטירתו של חברנו בנימין רון ז"ל

)תשס"ח(

י"ח חשון  -יום פטירתו של חברנו יקותיאל )קותי( כץ

)תשע"ב(

י"ח חשון  -יום פטירתה של חברתנו דרורה רוזנמן ז"ל

)תשע"ג(

י"ט חשון  -יום פטירתו של חברנו אלי מלאכי ז"ל

)תשמ"ה(

כ' חשון  -יום פטירתו של חברנו יוסי אילן ז"ל

)תשע"ב(

לקראת שבת חתנים

השבת נציין מפגש שבת חתנים לכבודה של הקהילה ולכבודם של המשפחות הנבחרות:
משפחת חתן תורה – משפחת אריאל ועדי סאסי
משפחת חתן בראשית – דני והילרי יום טוב.
----------------------------קבלת שבת תתקיים בבית הכנסת המרכזי בסגנון "קרליבך"-
לכבודם של החתנים ולכבוד ראש חודש .הציבור מוזמן להשתתף בשירה!
-------------------מפגש שבת חתנים שיתקיים באולם חד"א ימני ,מחולק לשלושה חלקים:
 :17:30- 17:00שיעורים בקבוצות.
 :18:00 – 17:35התכנסות וכיבוד.
 - 18:00צאת שבת :דברי תורה וסיכום לכבודם של החתנים והקהילה.
הציבור מוזמן
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השבוע וקצת שחלף-
בליל יום חמישי "שמחת תורה" -שמענו קודם תפילת ערבית את שיעורו של הרב ארי שעסק בשאלה :מי כתב
את פסוקי התורה האחרונים המתארים את מיתתו של משה ומה שקרה לאחר מכן? הרי את חומש דברים כתב
משה 'החי' בעצמו? ..במהלך השיעור דנו בשתי האפשרויות שהעלו חז"ל .הראשונה ,שיהושע הוא שכתב פסוקים
אלו ,והשניה  -שנכתבו ע"י משה בדמע .כך או כך ,אלו דברי א-להים חיים והכותב אינו כותב מנקודת מבטו ,אלא
משמש רק 'צינור' לדברי הקב"ה .היה זה אתגר לא פשוט ,לדרוש מול בית כנסת הומה מפה לפה ולגבור ללא
אמצעי עזר על קולות הרקע .נציין שלמרות הקושי עמד רבנו במשימה בכבוד וקולו נשמע מקצה האולם ועד
קצהו..
ביום חמישי' -שמחת תורה' התקיימו כמה מניינים במקביל .המניין המוקדם – 'הישיר' )מהיר ובלי לשיר(.
המניין 'הראשי המאסף' .המניין המוקדם עם 'חניית ביניים' ו 'קונקשיין' למניין המאסף .המניין 'הנשי' החובר
מאוחר יותר למניין הכללי ,ועוד כמה ואריאציות שהרכיבו חלק מהמתפללים בהתאם לצרכים ולנסיבות .במהלך
ההקפות חילק בני גינזברג "קוויטלך" למרקדים עליהם רשום מספר ההקפה בה זכה מקבל הפתק לשאת את ספר
התורה  -כל הקפה בצבע המיוחד לה .ריקודי השמחה הלכו והתעצמו מהקפה להקפה ולקראת סיום ניצח חברנו
ליפא ביד רמה על ריקוד ה "שאו שערים ראשיכם "..תוך ניווט קבוצות הרוקדים מצד לצד כשוטר תנועה מיומן
המכוון את התנועה בצומת סואן .כמה מהסבים טריים אשר עד כה הדירו עצמם מריקודי השמחה ,נראו השנה
מפזזים ומכרכרים ,גאים בתוצרתם ומחייכים לכל עבר כשצאצאיהם על כתפיהם .על שיעורה של הלה פורגס
לנשים ,בעניין מיכל בת שאול וסיפורה הטראגי ,דווחה תרצה אורן כמה דקות לאחר סיומו" :חטאה של מיכל
הוא לא עצם הביקורת על דוד כיצד להביע שמחה ,אלא על כך שביקורת זו נאמרה בציניות כצופה מהצד ולא
כשותפה לשמחה שבהחזרת ארון ה' מפלשתים" .בברכת "כל הנערים" נפרסה טלית ענקית מעל לראשי הילדים
שאמנם השתדלו להצטופף אך מפאת מספרם ..גלשו הרבה מעבר לבמה .עניין זה עורר קושי טכני שכן כיצד ניתן
להניף חופה ענקית כל כך אל על מבלי שתצנח ותעטוף את ראשי הדרדקים? מרכז הועדה מיד עלה על פיתרון
והוסיף את שני דגלי ישראל לתמיכה באמצע וכך בדרך מקרה נוספה ה 'תכלת' לטלית ..אחד מהמתפללים )איש
שדה ד"ר במקצועו( העלה את ההשערה שאולי מדובר בטליתו של עוג מלך הבשן שנמצאה באחת מהחפירות
בסביבה..
במוצאי שמחת תורה היו שהזדרזו לפרק את הסוכה במועדה בהתאם להנחיות ,והיו ששמו פעמיהם להקפות
השניות האזוריות שהתקיימו השנה בקיבוץ עלומים ,שם כיבדו אותנו בנוכחותם :נכבדי האזור ,נכבדי תנועות
הקיבוצים והמושבים ,שרים ,חברי כנסת ועוד כמה פונקציונרים צבאיים .כתבנו המשמש לעיתים בקודש ,דיווח
למחרת ממרום קומתו בתור לקופה בכלבו ,שהיה "יפה ושמח" .אלא מאי? מוזיקת הריקודים היתה ..נסביר זאת
בעדינות" :..נישט האין אין נישט אער" )בתרגום חופשי :לא לכאן ולא לשם (..מין 'פופ-מזרחי-חסידי' מטעמו של
המרקיד ,שניסה לרקוד על כל החתונות..
ביום ששי -עמלנו על פירוק הסוכות בטרם "..יבוא הגשם וישטוף הכל" ,ובטרם תיכנס שבת המלכה ונישאר עם
חצי סוכתנו בידינו .שבוע בלבד עבר מאז שנקראו בחורינו החסונים לבנות את הסוכה המרכזית וכבר נקראו
בשנית – והפעם במטרה לפרקה .בטרם נטפח להם על השכם בשנית ,נעצור הכל ונודה לחברתנו מרים צרפתי
שמשקיעה בכל שנה ממרצה ומכשרונה בכדי שנשב בסוכה מקושטת ומושקעת .השנה נוספו לסוכה דמויות
חדשות שצוירו לפי בולי ארץ ישראל משנים עברו .מרים טורחת לתלות את הקישוטים ולשמר אותם משנה לשנה
בעזרת הצוות אותו היא מארגנת .זה הזמן להודות לה ולפרגן על הרצון הטוב והמאמץ .נחזור ונשבח את צוות
פירוק הסוכה בראשותו של מוישל'ה ,שהתחילו וסיימו את מלאכתם עוד באותו היום.
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בשבת -בשיעור פרשת השבוע שהעביר בן ציון שקלאר ,קיבלנו זווית מעניינת ומקורית על סיפור הבריאה .אחת
השאלות שעלתה היא "מה תפקידו של הקב"ה לאחר בריאת העולם? הרי הכל כבר מתפקד על פי התכניות
המקוריות והשיטה עובדת בהצלחה? ."..ובכן חברים ,מי שחושב שעסק יכול לעבוד רק על פי שיטות ונוסחאות
מבלי שבעל הבית יפקח וישלוט בשטח – טועה ..מי שחושב שאפשר להחזיק מערכת רק על פי התכנית המקורית
מבלי לעגל פינות כשצריך – טועה ובגדול .ואולי תחזוקת הבריאה פלאית אף יותר מעצם הבריאה .תוכיח פרשת
נח שבמקרים קיצוניים כשהתכנית נתקעת ,חייבים לעשות למערכת 'אתחול מחדש' ) (resetכך שתחזור לנקודת
הפתיחה של.." :ורוח א-לוהים מרחפת על פני המים".
ביום רביעי -אחה"צ התקיים 'מרוץ סעד השני' ,כלומר ,הולכת להיות כאן מסורת ..כוכב המרוץ הקודם בהליכה-
אודי שהם ,חס עלינו בתחילת הדרך ונתן 'פור' רציני להולכים לפניו ,אולם בתוך זמן קצר הראה לכולם את גבו
בדרך לנקודת הסיום .קראל לוי ,שכמעט ולא יצא לריצה בזמן ,ריחף מעל כולם עד כדי כך שנדמה היה כאילו
חוקי הטבע אינם חלים עליו' .מקצה הקלנועיות' אמנם לא הרשים במספר המשתתפים ,אולם מספר הילדים בני
הכיתות הנמוכות שהשלימו ריצה בת ארבע קילומטרים גרם לנו להבין שאכן מדובר בשינוי מהותי ושיפור
משמעותי בהרגלי הספורט של הקהילה .תודה לרותם וייס ששמשה ככרוז והמריצה את כולנו לתת את
המקסימום ואז להגביר ..תודה לוועדת תרבות ולכל העוסקים במלאכה .כן נזכה לשנה הבאה!
יורם קימלמן
----------------------------------------------------מרוץ סעד  – 2014דבר מנהל הקהילה
לא סתם בחרה ועדת תרבות את היום הזה למרוץ סעד השני שכן היום הוא :כח בתשרי!
מרוץ דורש כח ,אך נדמה לי שגם מעיד על כח ,כוחה של קהילה ורעננותה.
אני מתחבר למרוץ הזה ,דווקא בגלל העובדה שלא מדובר במרוץ תחרותי אלא במרוץ משפחתי קהילתי  ,רב דורי
וזהו אופייה המיוחד של סעד  ,2014תשע"ה :מנער ועד זקן .מחד מסלול הליכה לנשים גברים ועגלות ילדים ומצד
שני מסלול קלנועיות לבני הגיל השלישי והרביעי בלי עין הרע!
הרב קוק זצ"ל כותב באורות התחייה ":ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק גופם בשביל
להיות בנים אמיצי כח לאומה ,היא משכללת את הכח הרוחני של הצדיקים העליונים" .ובכן יש בה בפעילות זו,
גם תרומה רוחנית לנו ולעם ישראל כולו.
נמצאים פה נציגי החטיבה הצפונית שנדבקו במרץ הקהילתי שלנו וחשבתי שזה ממש לא מובן מאליו שאנחנו
רצים כאן ברוגע ובנחת ,והרי רק לפני חודשיים רצנו כאן כל העת למרחבים המוגנים וב"ה -יחי ההבדל!
מי ייתן ונרוץ תמיד לדברים טובים עם שמחת חיים!
תודה גדולה לחמי ,רכזת התרבות שלנו שלא מפסיקה לרוץ ,ולאתי שרצה כל הזמן איתה .תודה למרסלו איש
הכושר שלנו ששותף לארגון המרוץ ,תודה לדיאנה שרצה בקצבים שלה ולכל העוזרים הרבים שסייעו בהפקת
האירוע המיוחד הזה.
בריאות וחורף טוב -ושנהיה כולנו רצים ומרוצים
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היערכות משק סעד לשמיטה תשע"ה
יש להניח שרבים מחברי הקיבוץ נשאלים ע"י מכרים וידידם מחוץ לקיבוץ – 'נו? מה עושים אצלכם בשנת
השמיטה'? כדאי מאוד שנדע ,לא רק בבחינת 'דע מה שתשיב' ,אלא מכיוון שמדובר בנכסים של חברי הקיבוץ,
והם אלו שאחראים ומחוייבים לכך ששדותיהם ומטעיהם יעובדו כהלכה בשנת השמיטה .בשבועות הקרובים
אנסה לתאר ולספר על דרכי ההיערכות של משק סעד לקראת שנת השמיטה הנוכחית ,שמיטה תשע"ה .נתחיל עם
הענף המרכזי – גד"ש סעד.
הקדמה
הרבנות הראשית העמידה בפני כל חקלאי ומגדל ארבע דרכים שונות לקראת השמיטה :א .הוברה )השמטה(
מוחלטת של הקרקע .ב .גידול במצעים מנותקים בתוך חממות .ג .גידול במסגרת 'אוצר בית דין' .ד .גידול
במסגרת 'היתר מכירה'.
אפשרות א' :הוברה – איננה מעשית ,משתי סיבות עיקריות .1 .עיקר פרנסתו של קיבוץ סעד וחבריו הוא
מחקלאות ,לכן הוברה מוחלטת של הקרקעות תסב נזקים כלכליים גדולים לקיבוץ .2 .הפסקה של שנה אחת
בשיווק גזר לשווקים בחו"ל תגרום מייד לגורמים אחרים למלא את החסר .כניסה מחודשת לשוק בשנה הבאה
תהיה קשה עד בלתי אפשרית.
אפשרות ב' :מצעים מנותקים – איננה מעשית ,שהרי גד"ש סעד מעבד אלפי דונמים בשטחים פתוחים.
אפשרות ג' :אוצר בית דין – מורכבת יותר .גידול במסגרת 'אוצר בית דין' אמנם מאפשר לחקלאי לגדל יבול בשנת
השמיטה ואף לשווקו לציבור ,אלא שיש בו מגבלות רבות ,שמעקרות את האפשרות לגדל ירקות ע"י 'אוצר בי"ד'
בגד"ש סעד' .1 :אוצר בי"ד' אינו מאפשר זריעה של יבול בשנת השמיטה ,הרי זו מלאכה שנאסרה במפורש בתורה
'שדך לא תזרע' )ויקרא כה ,ד( .עונת זריעת החיטה תחל בעוד כמה שבועות ,ואין באפשרותנו לזרוע אותה אלא ע"י
'היתר המכירה' .2 .גם אם נקדים ונזרע בשנה השישית )חלק מהגזר כבר נזרע לפני ר"ה תשע"ה( ונפתור את בעיית
הזריעה ,לא נוכל לשווק את הגזר לחו"ל ,מכיוון שכל ירק שנלקט בשנת השמיטה וקדוש בקדושת שביעית אסור
להוציאו לחו"ל ,ויש חובה לאוכלו בארץ ישראל בלבד .מכיוון שרובו המוחלט של הגזר שמגדל גד"ש סעד מיועד
ליצוא ,לא נוכל לגדלו ע"י 'אוצר בי"ד'.
אפשרות ד' :היתר מכירה – זוהי האפשרות המעשית הטובה ביותר עבור גד"ש סעד בשמיטה תשע"ה .הקרקעות
נמכרו לגוי ע"י הרבנות הראשית לישראל ,לאחר שמורשי החתימה של הקיבוץ )נחום ובוקי( חתמו על שטר
ההרשאה מול נציג הרבנות הראשית .אמנם אנו 'עוקפים' את מצוות השמיטה ואת איסוריה ומפקיעים את
קדושת היבול  ,ועל כך יש להצטער ,אבל רק כך נוכל לזרוע ,לשווק לחו"ל ולהתפרנס בשנה הקרובה .זו גם הדרך
המעשית שמתאימה כיום לרוב חקלאי ישראל ,וכל פתרון אחר מתאים למספר קטן של חקלאים בלבד .לדעתי יש
לדרך זו גם יתרונות הלכתיים על 'אוצר בי"ד' )ביחוד בירקות( ,אך לא כאן המקום למנותם.
כיצד נערך הגד"ש?
 .1מיפוי השטחים והחלקות שאנו מעוניינים למכור – הליך מכירת הקרקעות לא היה כ"כ פשוט .הרבנות
הראשית דרשה להגדיר בצורה מדויקת על פי גושים וחלקות )כפי שמופיעים במנהל( את החלקות
שעומדות למכירה .מכיוון שגד"ש סעד מגדל גם בחלקות שבבעלות קיבוצים וגופים אחרים )קיבוץ ברור
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חיל ,קיבוץ בארי ,קיבוץ צאלים ,מושבי הנגב ועוד( דאגנו שגם קיבוצים אלו יחתמו על שטרי הרשאה מול
נציג הרבנות .הרבנות מודעת כיום לבעלים של כל חלקה ולמגדל בה )פעמים רבות אין חפיפה בין הבעלים
למגדל( .יחד עם דובי ואיתן דאגנו למפות ,לסמן וליידע את הרבנות הראשית בכל הנדרש )באתר 'מנהלת
השמיטה' תוכלו למצוא את רשימת המגדלים שמכרו שדותיהם דרך הרבנות הראשית .קיבוץ סעד כמובן
מופיע שם(.
 .2הקדמת פעולות לשנה השישית – למרות שאנו זקוקים להיתר המכירה אנו שואפים לצמצם את הפעולות
הנצרכות בשנת השמיטה .פעולת החרישה ,שהיא אחת הפעולות שנאסרו מן התורה )לדעת ר' עקיבא(
הוקדמה לשנה השישית .חלק מהגזר נזרע בכל שנה עוד לפני ראש השנה )כ  .(15%השנה הגדיל הגד"ש
בתיאום עם מכון הגזר את כמות הגזר שנזרעה בשנה השישית )כ .(20%
 .3צמצום בזריעת גזר – מתוך הנחה שהציבור החרדי בשוק המקומי לא ירכוש תוצרת מ'היתר מכירה'
צומצמה זריעת הגזר לשוק המקומי )כ .(5%
 .4מלאכות דאורייתא לאחר היתר מכירה )קצירה( – ראשוני הרבנים שיצרו את היתר המכירה )הרב יהושע
מקוטנא ,הרב שמואל מוהליבר ואחריהם הרב אי"ה קוק( דרשו שגם לאחר מכירת הקרקעות לא יבצע
יהודי את ארבע המלאכות האסורות מן התורה )זריעה ,זמירה ,קצירה ובצירה .וכאמור לעיל גם חרישה(.
כך גם דורשת הרבנות הראשית בשנה זו .כל מגדל חתם על התחייבות בה הוא מכריז שהוא מודע לדרישה
זו .בנקודה זו אינני רואה את הדברים עין בעין עם הרבנות הראשית .א .הרב ש"ז אוירבך בספרו 'מעדני
ארץ' )סימן ב'( – ציין כי הוראה זו תקיפה רק למלאכות הצימוח )זריעה וזמירה( אך לא למלאכות
האיסוף )קצירה ובצירה( .האחרונות יכולות להתבצע ע"י יהודי לאחר שהקרקע נמכרה לגוי .מכיוון
שבגד"ש סעד כמעט כל הפעולות כולן נעשות ע"י יהודים במשך כל שנות העבודה ,לא רצינו לפגוע
בפרנסתם ולצמצם את תחומי עיסוקם ע"י שכירת גויים לביצוע פעולות אלו .לכן אימצנו את פסיקתו של
הרב אוירבך ,ואת הקציר יבצע יהודי כבכל שנה.
 .5מלאכות דאורייתא לאחר היתר מכירה )זריעה( – למרות האמור לעיל על עבודה עברית בגד"ש סעד,
סוכם שזריעת הגזר תתבצע ע"י גוי .הוא ינהג ויזרע ,כאשר יהודי שיושב מאחור יפקח על הזריעה ויראה
שהיא מתבצעת כראוי .זריעת החיטה ותפוחי האדמה דורשת מיומנות מיוחדת ,והיא נעשית בקביעות ע"י
יהודי .לכן ,פנינו למכון צומ"ת בבקשה להתקין מנגנוני גרמא למזרעת תפו"א ולטרקטור שזורע חיטה .כל
ה'שמיטונים' )מנגנוני הגרמא מהשמיטות הקודמות( אינם רלוונטיים ,מכיוון שכל הציוד החקלאי כיום
הוא חשמלי ואיננו מכני ,והיה צורך להמציא מנגנונים חשמליים .בקשתנו לרכישת מנגנון גרמא
לטרקטור שזורע חיטה נענתה מייד )כבר קדם לנו גד"ש יבנה ,שעבורו פותח המנגנון( .מנגנון למזרעת
תפוחי האדמה פותח במיוחד עבור גד"ש סעד )שהוא כנראה הגד"ש היחיד שבכל השנים זורע תפו"א ע"י
יהודים( .הרב ישראל רוזן וטכנאי נוסף מהמכון הגיעו לסעד כדי להכיר וללמוד על המזרעה ,ולאחר
הפיתוח ויצירת קופסת הפיקוד היא הותקנה על המזרעה.
 .6חוחובה – לאחר סיור שטח עם המדריך לגידול חוחובה ועם דובי ראינו שאין צורך למכור את שטחי
החוחובה ב'היתר מכירה' .נוכל להפקיר את השדה כהלכה ויחד עם זאת לבצע פעולות מותרות לקיום
השתילים .כך 'ניצלו' כ  500דונם ממכירה מיותרת לנכרי.
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 .7הוברה –  40דונם בקו ) 4השטח שנמצא בתוך גדר המחנה ,מאחורי הרפת( לא נמכר ב'היתר המכירה',
אלא הופקר כדת וכדין .חלק מהשטח ממילא עומד לבניה תעשייתית )מפעל הגזר החדש( ,ושאר השטח
הובר.
 .8אוצר בית דין – מכיוון שהתורה מדגישה שחלק ממטרות שנת השמיטה היא 'ואכלו אביוני עמך' )שמות
כג ,יא( זרע גד"ש סעד דונמים בודדים של גזר ותפו"א בקו  4עוד לפני שנת השמיטה .שטחים אלו
הופקרו ,כאמור ,והם נמצאים תחת פיקוחו של בית דין )בו חברים  -הרב דוד ,הרב עמית קולא ]עלומים[
ואנכי( שנתן הוראות תפעול לגד"ש סעד )האסור והמותר( .שאיפתנו היא בבוא העת להוציא את היבול
הקדוש בקדושת שביעית ולחלקו לאביוני עמנו.
 .9לימוד תורה – אנו נערכים לקראת תגבור הלימוד ,תוך יצירת מסגרת מתאימה לעובדי הגד"ש ולציבור
כולו.
באחד מימי חול המועד סוכות נפגשתי עם אנשי הגד"ש לשיעור על הנעשה בגד"ש לקראת השמיטה .שמחתי
לראות שם גם נציגות מאנשי קיבוץ ברור חיל .הבהרנו וחידדנו את דרכי העבודה בשמיטה ,מתוך הבנה ותפיסה
שהם שליחי ציבור של כל חברי סעד .בשבועות הקרובים נתמקד בנעשה במטעים ,חממות ,הנוי והכלבו.
הרב ארי סט

להפריח את האשפה )המרכז לחינוך סביבתי(
באיגוד ערים גוש דן זיהו את הפוטנציאל הטמון באשפה ,והחליטו להקים לצד הר הזבל
)חירייה( פארק מיחזור .בנוסף החליט האיגוד לפעול לשיקום הזבל ולהפוך אותו מהר
פסולת לפארק פורח וירוק ,שיהיה פתוח לציבור.
אנחנו בודקים אפשרות של ביקור במקום המופלא הזה .סיורים ניתן לקיים רק בקבוצות.
הסיור רכוב ,כלומר ברכב שלנו – אוטובוס או מיניבוס .מחיר הסיור לקבוצה .₪ 1000
גודל הקבוצה בין  25−20איש .כמובן שקבוצה גדולה תוריד את העלויות.
הכוונה לצאת ביום ראשון כ"ג חשוון ) .(16.11נצא אי"ה בשעות הצהריים )על השעה
המדויקת נודיע בהמשך( .הסיור מתחיל בשעה  13:00למשך שעתיים וחצי .הסיור כולל
תצפית מההר ,ביקור במפעלים ,והרצאה.
על מנת לנצל היטב את היום ,נמשיך לכיוון תל אביב לסיור בשרונה – שכונת הטמפלרים
באיזור הקריה בת"א ,שהפכה למרכז קניות ובידור ,תוך שמירה על הסגנון – בעיקר
הבתים שהועברו בשלמותם במבצע מדהים.
עלות הטיול – נסיעה  +סיור לאדם כ .₪ 80−ההרשמה תיעשה על גבי לוח המודעות.
מרים תמיר
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ערב "תרבות"
מודה אני מאד לכל מי שפעל להביא לסעד את יונתן רזאל .נהניתי מאד ממופע מושקע ומקצועי של איש מוכשר
ביותר.
התרשמתי שמופע בסעד בעצם ממלא שני יעדים:
 .1ערב מוסיקלי.
 .2פעילות "משחררת" לילדים שאינם מסוגלים לשבת בשקט על יד ההורים או להיות בבית בשעת האירוע.
המרחב הגדול והפתוח בין הבמה לקהל ,אפשר התרוצצות אין סוף למספר לא קטן של ילדים ללכת הלוך
חזור ,לקפוץ למול האורות הצבעונים ,לגעת בציוד הצוות המוסיקלי ,ולתפוס את העין של הקהל המנסה
להתרכז בזמר .ישיבה בקרבת הבמה ,אפשרה לילדים אחרים להיות בלי הורים ,לדבר ללא סוף ,לצחוק,
לקום ,לצאת ולחזור ללא גבולות.
)בעצם ,כל זה הזכיר לי שבמופע של האחים זו-ארץ ,קבוצת נערים עמדו מקדימה ובצד ,דברו ביניהם,
התעסקו בסמרטפונים ,לפעמים הפנו גב לזמרים ,וגם יצאו ונכנסו פעם אחרי פעם(
יפה מאד שוועדת תרבות המוכשרת ביותר שלנו ,בלי קשר להודעות ששלחו לנו "הערב לא לילדים ,ילדים
באחריות ההורים" ,מצליחה להפוך ערב אחד לא רק למופע ,אלה גם לפעילות מגוונת לילדים שלנו .יישר כוח
לכולם .מסקרן אותי אם גם הזמרים התרשמו כמוני.
שרה סימון

מסיבת ראש חודש מרחשוון
"אל חי יפתח אוצרות שמים ישב רוחו יזלו מים".
)מתוך "תיקון הגשם" לקהילות הספרדים(
הנכם מוזמנים למסיבת ראש חודש מרחשוון ,בסימן הגשם והמים.
נארח את אורי אשר ,שיספר על" :משק המים בארץ ובעיקר בדרום ובנגב".
)אורי הוא סמנכ"ל חברת מושבי הנגב ומנהל את חברת "קולחי הנגב"(
יום ראשון ,ב' במרחשוון ) (26.10בשעה 17:30
בבית שקמה
כולם מוזמנים!
ו .ותיקים  -ברוריה גורן ,חנה ברט
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דו"ח חינוך תשרי
במילים הבאות אבקש לסקור מעט מפעילויות החודש האחרון בחינוך החברתי )השם החיובי של "החינוך הבלתי
פורמלי"(,את העקרונות שקבענו לפני תחילת החודש ואת המסקנות מחודש זה.
המדריכות ואנוכי עסקנו רבות בתכנון ימי החופשה .מחד ,אלו הימים המשמעותיים ביותר מבחינתנו להיות עם
הילדים-בכל יום ארבע או חמש שעות -זהו זמן לפעילות משמעותית וזמן משמעותי לראות את הילדים .מאידך,
הצוותים הקבועים לא תמיד נמצאים וגם לא כל הילדים.
המטרות שהצבנו לעצמנו לסוכות היו לפחות איש צוות קבוע אחד בכל יום ,בכל בית )א-ג,ד-ו( וכן פעילויות
שקשורות למהות החג.
בערב החג ,הודות לצוות הבריכה ,קיבלנו הזדמנות אחרונה לשנה זו להנות מהבריכה ואכן הילדים שהגיעו נהנו
מאוד .בימי חול המועד הילדים יצרו סוכות מחומרים שונים )התוצרים הוצגו בכניסה לחד"א במשך
החג(,התארחו ב"סוכות פתוחות" של המשפחות שהתנדבו לכך ,יצאו לשדות והשתתפו בהכנת הערבות לבית
הכנסת בהושענא רבה.
סך הכל ניתן לסכם שבגילאים הצעירים א-ג נכחו  70%מהילדים בכל ימי החופשה ובמפ"ל )ד'-ו'(כ50%-
מהילדים.
עדיין אנחנו לא מצליחים לדעת מראש כמה ילדים יהיו בכל יום ,דבר שמקשה הן על גיוס הצוות המתאים והן על
תכנון הפעילות .נצטרך להקדיש לכך מחשבה לפני חנוכה.
בד בבד עם הפעילויות המוצלחות ,שמנו לב לתופעה של ילדים שאינם מכבדים את הילדים הצעירים מהם ולא את
המדריכות .כמובן שזו תופעה שנצטרך לתת עליה את הדעת.
גם הגדולים יותר נהנו מפעילויות במהלך החודש :נערי התיכון יחד עם מדריכיהם סיירו ביפו ,חניכי בנ"ע יצאו
ליער שוקדה לליל לימוד וחוויה בליל הושענא רבה וילדי החטיבה נהנו מטיול אופניים ומקידוש שבת משותף.
לקראת השנה הסטודנטיאלית אנחנו נאלצים להיפרד מכמה מדריכות )גיל,שחר,שיר,מור( ושוב נתחיל מחדש
בארגון הצוותים ובהכרת הילדים .אנחנו מודים לכל הצוותים שהתחילו את השנה ולצוות שעבד במהלך החג.
מי שהיה בבית הכנסת כשעלו "כל הנערים" בשמחת תורה ,ודאי התרגש למראה כל כך הרבה ילדים שגדשו את
הבמה ואת כל אזור הבמה .ב"ה מספר הילדים גדל מאוד ובפגישה שקיימתי לפני החג עם זיו כרמל )מחלקת
החינוך של הקבה"ד( הוא אמר שאנחנו הקיבוץ עם מספר הילדים הגדול ביותר שמפעיל מערכת יום-יומית.
כמובן ,שמערכת כ"כ גדולה ופעילה מחייבת חשיבה ושיתוף פעולה עם ההורים  -וגם על כך נצטרך לתת את
הדעת.
מיד לאחר החג ,גם ילדי ב'-ג' יתחילו לאכול בבית הכולל .שמנו לב לקשיים השונים שנוצרו עקב אכילתם בחד"א.
באישור נחום ובסיוע מוישל'ה ואליסף נעשה שיפוץ בבית כולל על מנת שיוכל לאפשר זאת.
נפגשנו גם עם מנהלי המטבח והטבחים על מנת לוודא שהאוכל שיגיע לבתים –יהיה מותאם לרצון הילדים ועם זה
מזין ובכמויות הנכונות.
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אנו תקווה שהשגרה שבאה אחרי החגים תיטיב עם הילדים ותאפשר זמן חשיבה עמוק על תכנונינו להמשך השנה.
המייל שלי הוא chinuch@saad.org.il:ואשמח לפניות דרך המייל.
רבות כבר כתבו בעלי התפקידים השונים בקיבוץ על חוסר היעילות בדברים שנאמרים על ה"שביל" שאינם
מאפשרים התייחסות רצינית .אני מצטרף לדבריהם ,קל וחומר כשמדובר בחינוך ילדינו.
בהצלחה לכולנו!
------------------------ונעבור להודעה להורי ילדי א'-ו':
קיבלנו הודעה ממחלקת החינוך של המועצה שכחלק מתרומות "צוק איתן" ,יזכו ילדינו מכיתות ב'-ו' בטאבלט
לכל ילד .ניסינו לשנות את ההגדרה לטאבלט לכל משפחה ,אך התורם מתעקש דווקא על חלוקה אישית לכל ילד
בגילאים אלו.
התורם כבר תרם לישובי שער הנגב ולאחר החלוקה כאן ממשיך לקיבוץ עלומים לחלוקה דומה ולא היה מוכן
לשנות את דרך חלוקת הטאבלטים .אי לכך ,ביום א' הקרוב בשעה  15:00במועדון לחבר ,יחולקו בעז"ה
הטאבלטים לכל הילדים שיהיו נוכחים במקום )כנראה שלא יתאפשר לקחת עבור מי שלא יהיה(.
הורים יקרים ,לסרב למתנה נדיבה כל כך לא רצינו ועם זאת אנו רואים גם את הסיכונים שבמתנה.
אנו מבקשים מכם להיות מודעים לחלוקה זו ,לשוחח עליה עם הילדים ולקבל החלטות מושכלות באשר לשימוש
במתנה .צוותי הבתים הכוללים והמפ"ל ילוו את הילדים למועדון בשעה היעודה וישארו איתם עד לסיום החלוקה
בארבע.
גדי סמואל  -ועדת חינוך

ליוכבד גולד ולכל המשפחה
שעת סיפור בספריית ילדים

מזל טוב להולדת הנינה
נכדה למרב וליוסי גולד

ביום ראשון ב' חשון26/10 ,
שעת ספור
עם ענת יפרח
בשעה 17.30
לאחר מכן ניתן לשאול ספרים ודי.וי.די.
עד השעה 19.00

מוזמנים בשמחה

בת להראלה ולנתן גולד
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משולחנו של מנהל הקהילה
"אחרי החגים יתחדש הכל
יתחדשו וישובו ימי החול
האוויר ,העפר ,המטר והאש
גם אתה ,גם אתה תתחדש"
אחרי החגים...
אני חש ש"אחרי החגים" השנה שונה ואולי משום שהוא רגע "אחרי המלחמה" וביחד זה מוליד:
עייפות בלתי מוסברת פיק ברכיים לא מובן
זו שעה שלא חוזרת לעולם  -אבל
בליבך אתה יודע שמעבר לפינה
אהבה חדשה ממתינה
בתקווה שנשתחרר מהר מהעייפות ופיק הברכיים ונחזור לשגרה הברוכה) .תודה לנעמי שמר על ההשראה(
עבודה עברית!
כזכור את סוכתנו הציבורית בסוכות תשע"ד בנה קבלן לא יהודי .הרצון לבנות את הסוכה עם מיטב בנינו וצעירינו
)רובם יושבי בית המדרש( חייב לחכות בסבלנות עד למחרת יום כיפור ורק אז להתחיל לבנותה .בעזרתה של שחר
שגייסה את הצעירים ובעזרת מוישלה ששיתף פעולה עם המהלך ,אכן זכינו לסוכה רחבה ומהודרת על טהרת
הבנייה העברית שתוך יום וחצי עמדה בתפארתה .יישר כח לכל צעירינו העוסקים במלאכה ולמרים צרפתי
ששומרת על המסורת ודואגת לנויה של הסוכה.
ועוד בעניין דשא הסוכה
מספר חברים פנו אלי ,בצדק ,על תחושתם הלא נוחה ועל הסיכון הבטיחותי בכניסתם של רכבי הקייטרינג לאזור
דשא הסוכה ולרמיסתו ב"רגל גסה" .ובכן ,כפי שכבר פרסמה אירית ,הגזרה ,שידענו שמרחפת מעל ראשינו ,בעניין
איסור העברת האוכל המוכן דרך המטבח והעמסתו ברמפה הונחתה ממשרד הבריאות ונאלצנו מעכשיו לעכשיו
לשנות ממנהגנו .אליסף ואני יחד עם נציגי ענף המזון ,הכולבו והקייטרינג נערכים לתכנון מחודש של האזור כך
שיאפשר שלושה דברים:
א .מעבר נוח ובטוח לחברים וילדים מרחבת הכולבו לחניית קו לקו ואזור המתפרות.
ב .שטח תפעולי לקייטרינג ולכולבו לצורך העמסת ופריקת סחורות ללא סיכון העוברים ושבים.
ג .מקום נח לסוכתנו הגדולה ואולי גם שדרוג שלה בהזדמנות זו.
להערכתנו בתכנון נכון ובמחשבה יצירתית ,נוכל להגיע למצב של זה נהנה וזה נהנה .או בלעז.Win Win :
הולכי על ארבע 1 -
לאחרונה ,נצפים בחצרנו חתולים רבים המהווים מטרד ואשר "חוגגים" באזורי הפחים ומלכלכים את חצרנו.
לאחר בדיקה ראשונית ,מסתבר שחל איסור לפגוע ולהדביר את החתולים ,דבר שלא מאפשר לבצע תהליכים
תברואתיים שבוצעו בעבר .אני בודק עם בעלי מקצוע מה כן ניתן לעשות ,אך שלושה דברים אנחנו יכולים לעשות
כבר כעת וזה בידינו :להקפיד על סגירת הפחים ,לשמור על סביבת פחים נקייה ולהימנע מהאכלת חתולי הרחוב.
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הולכי על ארבע 2 -
כמו אופנות לבוש הבאות והולכות כך גם בגידול בעלי חיים .מכיוון שכלבים כרגע באופנה ולאור מספר פניות של
חברים ותושבים ,אני מבקש לשוב ולהזכיר כי ב 2010-קיבלנו על עצמנו נוהל האוסר על שוטטות כלבים ללא
חגורה .הנוהל כולל גם הטלת קנסות לבעלי כלבים שלא מכבדים את ההחלטה הנ"ל .אנא ,חסכו לנו אי נעימות
בעיסוק מיותר זה ובכבוד הדדי איש לרעהו ,נצא כולנו נשכרים.
הכן קיבוצך לחורף...
החגים המאוחרים ,הביאו אלינו את גשמי הברכה בסוכות ומיד לאחריו והפתיעו אותנו ,כשלא סיימנו להכין את
כל המערכות לחורף .במהלך השבוע הקרוב ,יתבצעו בע"ה ניקויי המרזבים בממדי"ם ובמבני ציבור .אני מזכיר
שמרזבים בבתים שהורחבו בבנייה פרטית הינם באחריות החבר .יחד עם זאת ,חברים מעל גיל  65הזקוקים לסיוע
בניקוי המרזבים בהרחבה שלהם ,מתבקשים לפנות במהלך יום ראשון לבן ציון לנדאו  050:7586824ולתאם איתו
את ניקוי המרזב בביתם.
גם לדברים טובים יש מחיר...
מזה שנים רבות ,נגבות אגרות טבילה במקוואות בכל רחבי הארץ ,בהתאם לדרישת המשרד לשרותי דת .בשנת
 2011החלה המועצה בגביה במקוואות כחוק ועדיין בשל אי סדרים ,לא נאכפו הדברים כראוי .חשוב להבין
שהתמיכה ותקצוב המקוואות ע"י המשרד לשרותי דת מותנים בהכנסות המתקבלות מאגרות הטבילה .כמו"כ,
הכספים הנגבים משמשים לשיפור תנאי המקוה ,לרכישת מוצרי ניקיון וטיפוח ,וכן לתחזוקה שוטפת ,לרווחת
הטובלות .באוקטובר  2013פרסם המשרד לשרותי דת תקנות ובהן עודכנו תעריפי אגרות הטבילה .כידוע ,חברנו
בני גינזברג ניכנס במרץ לניהול המועצה הדתית וכפי שנאמר ,יש מחיר לדברים טובים ...החל מחודש ,07/2014
תמוז תשע"ד ,התחלנו לגבות את האגרה כחוק בצורה דיסקרטית או במזומן או בפתק ירוק במקוה .בצוק
העיתים ,הפרסום בעניין לא יצא בצורה מסודרת ,ואני מתנצל אם מישהו נפגע מכך .כמובן שסידור זה מבוסס על
אמון ויושרה שכן ,אין לנו בלנית שיושבת במקום כמו במקוואות בעיר .תודה לכל מי ששיתף פעולה עד עתה כולל
הגברים בערב ראש השנה ויום כיפור.
חורף טוב ובריא לכולנו
נחום לנדאו

דרוש נהג
להסעת חברינו המבוגרים ללימודים בספיר בכל יום שלישי בשבוע.
יציאה מסעד ב 15:30-חזרה מספיר בין  18:30ל18:45 -
אם את/ה יכולים לסייע
פנו לרותי שלוין 052:5454864

14

שעות פתיחה במרפאת מכבי החל מ 26.10.14-ב' חשון תשע"ה
רופאת משפחה  -ד"ר סמדר ריין
יום א

יום ב

12:30-15:00

08:00-13:00

אחיות -

יום ד

יום ג

יום ה

12:30-15:00

יום ו
08:00-11:00

לקבוע תור מראש דרך המזכירה ,אפשר לפנות במייל לtorim@saad.org.il-

יום א
07:30-12:00

יום ב
07:30-12:00

יום ד

יום ג
07:30-12:00

07:30-12:00

יום ה
07:30-1200

יום ו
07:30-11:30

טיפת חלב ימי ד' -לתאם תור מראש עם חוה אפשר לפנות במייל torim@saad.org.il

מעבדה -לקבוע תור מראש דרך המזכירה ,אפשר לפנות במייל לtorim@saad.org.il-
יום א
07:30-08:15

יום ב
07:30-08:15

יום ד

יום ג
07:30-08:15

07:30-08:15

יום ה
07:30-08:15

יום ו
אין מעבדה

מזכירה:
יום א
07:30-12:00

יום ב
07:30-12:00

יום ד

יום ג
07:30-1200

07:30-12:00

יום ה
07:30-12:00

מרפאת סעד ,טל ,08-6800412 .טלפון קווי מתוך סעד 2412

לבריאות !

יום ו
07:30-11:30

