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פרשת לך -לך
שנינו במשנה במסכת אבות )פ"ה מ"ג(.
"עשרה ניסיות נתנסה אברהם אבינו ,ואחד מהם הוא " :לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר
אראך"...
לכאורה יש להקשות:
 .1מה הניסיון בעזיבת המולדת והארץ שבזה היה צריך אברהם אבינו להוכיח את אמונתו בה' יתברך?
 .2מובא במדרש תנחומא בשם ר' לוי האומר שניסיון הראשון בעזיבת המולדת "לך לך מארצך "..דומה ואולי
אפילו יותר מהניסיון האחרון של העקידה ,שגם שם נאמר" :לך לך אל ארץ המוריה" הייתכן לומר כן??
כדי לעמוד על גודל הניסיון יש להבין דבר נוסף ,התורה מתחילה" :ויאמר ה' אל אברם" ,מבלי שהתורה מתארת
קודם לכן מי אותו "אברם"?
אולם הרמב"ם מתאר את אברהם אבינו המחנך הגדול ,שראה בני אדם טועים טעות גדולה באמונתם ועבדו
עבודה זרה והשתחוו לפסלים בצורות שונות ,והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש
אלוקים אחד על כל העולם ,ונתקבצו אליו אלפים ורבבות ,והם אנשי בית אברם שהפכו להיות תלמידיו וחסידיו.
ודווקא בזמן הזה אומר לו הקב"ה שיעזוב את כולם וישאירם ללא רועה וללא מנהיג ,וילך אל ארץ שהקב"ה אינו
מגלה לו מה היא אותה ארץ.
הדבר הזה נוגד את התנהגותו של אברם אבינו בתקופה ההיא ,עד שעלולים אלפים ורבבות להקשות ולשאול :הזה
הוא אותו אברם שלפתע עוזב אותנו??
גם בניסיון העקידה נגד מידתו שהיא מידת החסד שאברהם פרסם את גודל האיסור בהעלאת ילדים למולך לע"ז,
ובא אברהם שהיה רחמן ומרחם על הבריות ועושה מעשה עקידה נגד מצפונו ומידותיו.
תרוץ נוסף :ניסיון עזיבת המולדת לכיוון ארץ ישראל טומנת בתוכה עקידות רבות )מלחמות( ,כפי שהגמ' אומרת
ארץ ישראל נקנית בייסורים ,לעומת ניסיון העקידה.
לכן מובן מה הוא גודל הניסיון הראשון ,ומובנת השוואה לניסיון האחרון.
חגי קבלן

לכל מתפללי המניין השני בשבת!
עם כניסתו לתוקף של שעון החורף והשעה המוקדמת של הזריחה ,יש לקרוא קריאת שמע
)שלוש פרשיות  -שמע ,והיה אם שמוע ,ויאמר( לפני התפילה ,על מנת שלא נפסיד מצוות קריאת
שמע בזמנה .כך יש לנהוג עד שבת חנוכה.
הרב ארי סט
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השבוע שחלף-

בליל שבת – ראש חודש מרחשוון ,עלה רוני גרוס לפני התיבה והחל לחזן בקולו הרם והצלול את תפילת 'קבלת
שבת' בנוסח מיוחד משלו המשלב בין המנגינה המסורתית לבין מנגינות 'קרליבך' .בכך פתר רוני בדרכו המקורית
הלכה למעשה את המחלוקת הנצחית בענייני 'שירה ותפילה' .בקרב הקהל הרב היתה בפעם הראשונה הסכמה
מלאה ותמימות דעים .אכן מדובר בחזן גדול..
בשבת -אחה"צ נערכה 'מסיבת החתנים' ונפתחה בארבעה מוקדי לימוד .בתום הלימוד התכנס הקהל לעונג שבת
על שולחנות מלאים מכל טוב ועוגות כיד המלך .נציין שהשנה נרתמו החברים בחפץ לב לאפות עוגות לכבוד
המסיבה ,תחת ארגונה וניצוחה של חברתנו רננה יערי .בהמשך התקבצו המשתתפים הרבים למעגל שירה ושיח.
בני גינזברג העלה בפני הציבור את המניעים שהביאו לבחירתם של המשפחות כחתני תורה ובראשית ונציגי
המשפחות  -אריאל סאסי ודני יום טוב ,בחרו לשאת דברים הנשקפים מנקודת מבטם וקשורים לתחום עיסוקם.
ביום ראשון – התקיימה מסיבת ראש חודש מרחשוון ,לחברים הוותיקים ב"בית שקמה" .אורח התכנית היה
אורי אשר )ממושב תקומה( .אורי הוא סמנכ"ל חברת מושבי הנגב ומנהל את מפעל "קולחי הנגב" .הוא הסביר
באופן מרתק ,על משק המים בארץ בכלל ובנגב בפרט ,ועל תהליכים להשבת מים לשימוש בטכנולוגיות שונות.
 דיווחה ברוריה גורן.באותו הערב ,התקיים בהיכל התרבות בתל אביב ,מופע התרמה לטובת "בית נועם" שבקרית אונו" .בית נעם"
משרת חניכים מגילאי  18ומעלה ,הסובלים מנכויות פיזיות ונפשיות קשות מאד ורבים מבני סעד מתנדבים
לעמותה זו בעיקר במסגרת שנת שירות )ש"ש( .בערב ההתרמה הופיעו חלק מיוצאי להקת כוורת המיתולוגית –
גידי גוב ,דני סנדרסון ,אלון אולארצ'יק ,אפרים שמיר ואמנים נוספים מול אולם מלא מפה לפה וקהל שצבא על
הפתחים והתיישב גם על המדרגות .ומי הנחתה את הערב?? – זמר אפרים! זמר לא הסתפקה רק בהנחיית הערב
)ביחד עם מדריך נוסף( .קודם לכן ,היא ליוותה את הכוכבים במסגרת הסיור שנערך להם במקום והסבירה על
הנעשה בכל כיתה וכיתה .זמר שותפה לעשייה ומסירות אין קץ לטובת המוגבלים ,וגאוותנו עליה!
ביום זה ,זכו ילדינו הנרגשים לקבל )כתרומה וללא תמורה' (..מחשב לוח' שיתרונו בכך שהוא נוח לתפעול במגוון
תנוחות ולאו דווקא על שולחן .וזאת על שום מה? ' -עוטף עזה' כמובן ..בכך הוסרו כל החששות ,שמא יתגלה חסך
בשעת מסך אצל אחד מהילדים ,יבוא מיד ה 'טאבלט' ויגשר על הפערים..
בהמשך )עמוד  (7תגובתה של כנרת סמואל ל 'ארוע הטאבלטים' –מומלץ!
ביום שני -הגיעה משלחת מכובדת של 'חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית' שבחרה להתכנס השנה באזורנו.
רונית ברט מדווחת" :מדובר באנשים נכבדים מאד ,המייצגים קהילות יהודיות מכל העולם ומחליטים לאיזה
אפיק להקצות את המשאבים העומדים לרשותם .לפני כחודש וחצי התקיים ביקור מטעם 'הסוכנות' במטרה
לשמוע על :הצרכים הקהילתיים שלנו לאחר המלחמה ,הצמיחה הדמוגראפית ו'גרעין צבר' .בעקבות הביקור
המוצלח אז ,התבקשנו לארח את חבר הנאמנים בקיבוצנו במעמד ראש המועצה ,יו"ר הסוכנות ,וראשי הקהילות.
נתן שרנסקי ,לא שכח להזכיר את הקשר ההדוק בין קיבוץ סעד לבין העלייה מברית המועצות בימים האפלים
ההם כשהיתה עדיין בראשית דרכה .על כך ,עוד יסופר"..
יורם קימלמן
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היערכות משק סעד לשמיטה תשע"ה – חלק ב'
השבוע נתמקד בהכנות ענף המטע והפרדס לקראת השמיטה .גם כאן עמדו לפנינו שתי אפשרויות מרכזיות:
א .אוצר בי"ד .ב' .היתר מכירה' )הוברה מוחלטת של המטע והפרדס היא פעולה לא מקובלת בשמיטה ,שהרי
העצים יתנו פירות גם אם לא נטפל בהם כבכל שנה .למותר לציין שגידול במצע מנותק איננו מעשי.(...
כמו בגד"ש ,גם במטע האבוקדו ובפרדס )אודם וְ אוֹר( ,חלקות רבות מיועדות ליצוא ,לכן לא נוכל לגדלם במסגרת
אוצר בי"ד שפירותיו קדושים בקדושת שביעית ואין להוציאם מארץ ישראל .על הפרק עמדה הצעה לייחד את כל
עצי הלימון ) 25דונם( וחלקה נוספת של האבוקדו )כ  40דונם מזן ארד( לגידול דרך אוצר בי"ד .חלקות אלו
מיועדות בכל עונה לשיווק מקומי .הערכתי היתה שגם ההגבלה של בית הדין על המלאכות השוטפות לא תפגע
בכמות היבול ובאיכותו .התקבלה הסכמה עקרונית של מנהלי הענף ושל חלופ ,אלא ש ...לא מצאנו בי"ד שיסכים
לשווק את התוצרת שלנו )מסיבות שונות שאין כאן המקום לפרטן( .לכן ,החלטנו למכור את כל החלקות ב'היתר
מכירה' דרך הרבנות הראשית לישראל ולשווקן כרגיל.
כיצד התכוננו אנשי המטע והפרדס לשמיטה?
 .1סימון החלקות שמיועדות למכירה – על מלאכה זו פיקח טוביה שהעביר את הרישומים לגד"ש )איתן(.
המכירה של כל חלקות סעד )גד"ש ,מטע ופרדס( נעשו יחד ,מכיוון שכל החלקות בבעלות קיבוץ סעד.
 .2שתילה – לדעת פוסקים רבים נחשבת מלאכת שתילה )נטיעה( למלאכה שאסורה מדאורייתא .אמנם,
התורה אמרה 'שדך לא תזרע' ,אלא שלהבנתם ,הנטיעה היא מלאכה מקבילה לחלוטין לזריעה )זו בגידולי
שדה וזו באילנות( .לכן ,ני ַמנע השנה לחלוטין משתילת שתילים חדשים .את ההשלמות סיימו לפני ט"ו
באב תשע"ד ,וכך עמדנו בתקנת חז"ל האוסרת נטיעה בערב השמיטה לאחר תאריך זה.
 .3מלאכות דאורייתא לאחר 'היתר מכירה' )קטיף( – במהלך השנים האחרונות מלאכת המטע והפרדס
נעשית בעיקר על ידי עובדים תאילנדים ,כך שנוכל לעמוד בשופי בדרישת הרבנות הראשית ,ולבצע גם את
מלאכת האיסוף )קטיף( ע"י נכרים בלבד .בניגוד לירקות ,שם נקבעת קדושת שביעית על פי זמן הלקיטה,
וכל ירק שנלקט בשמיטה קדוש בקדושת שביעית ,בפירות – רגע החנטה הוא הקובע .לכן ,כל הפירות
שנמצאים כעת על העצים אינם קדושים בקדושת שביעית מכיוון שחנטו בשנה השישית ואין צורך
להקפיד על קטיף נכרי .רק הפירות שיחנטו בשנה השביעית ,שיש להם פוטנציאל לקדושת שביעית ,נקפיד
על קטיף נכרים בלבד.
 .4גיזום חלונות/דלתות – זוהי פעולה שבה גוזמים ענפים ופותחים מעין 'חלון' או 'דלת' לתוככי העץ )בעיקר
בהדרים( ,כדי לאפשר כניסה של קרני השמש לאיזורים הפנימיים של העץ .הדעת נותנת להגדיר פעולה זו
כאסורה מן התורה – 'כרמך לא תזמור' .ממש כמו פעולת הזמירה )לא הבצירה ,שהיא איסוף הענבים(
שנועדה להצמיח את הגפן ,כך 'גיזום חלונות' .גיזום משמעותי נערך בשנה השישית .השלמות ו'שיפוצים'
ייערכו במהלך השנה ע"י נכרים.
 .5חיגור )קילוף רצועה דקה של קליפת הגזע( – החיגור היא פעולה שתכליתה להרבות את כמות הפירות
שנותן העץ )פעולה שמתבצעת בזן האור ובחלק מזני האבוקדו( .ישנם זנים שללא חיגור לא תהיה
אפשרות לשווק את התוצרת החקלאית )אור(.
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פעולה זו נחשבת כמלאכה האסורה מדרבנן בלבד )יש בתי דין שהתירו 'חיגור' גם למטעים שגדלים
במסגרת אוצר בי"ד( .סוכם שמלאכה זו תתבצע ע"י התאילנדים בלבד.
 .6עזרה וסיוע – בעקבות ימי הלחימה בקיץ נמנעו שכנינו ,אנשי קיבוץ נירים ,מלשתול עשרות דונמים של
אבוקדו כמתוכנן .ימי הלחימה אמנם הסתיימו לפני ר"ה ,אבל המלאכה הרבה חייבה את אנשי נירים
לגייס חברים טובים להשלמת המשימה .אנשי מטע סעד יחד עם עוד קבוצה מגובשת של מגדלי אבוקדו
מהאיזור נחלצו לסייע לחבריהם מנירים ,וביחד ,בפיקוח אנשי 'המחלקה למצוות התלויות בארץ' של
הרבנות הראשית סיימו את המלאכה בטרם נכנסה השמיטה .אין ספק שהיתה זו הכנה ראויה
ומשמעותית של 'מטע סעד' לקראת השמיטה.
 .7לימוד תורה – רבים מאנשי הגד"ש ,הגזר וכל אנשי המטע נכחו ביום העיון ההלכתי שקיים הקיבוץ הדתי
בקיבוץ עלומים בחודש אלול האחרון לקראת שנת השמיטה .ביום גדוש זה העבירו רבנים ומרצים
אורחים וחלק מרבני הקיבוץ הדתי שיעורים לציבור החקלאים והמחנכים .בנוסף ,יחד עם המשק כולו
והקהילה אנו נערכים לקראת מהלך של הגברת והגדלת לימוד התורה בקהילתנו .אי"ה נשתדל ונתאמץ
להצלחת משימה זו.

נספח – 'על רגל אחת'  -מהו בעצם 'אוצר בי"ד'?
בניגוד ל'היתר המכירה' במסגרתו נמכרת הקרקע לגוי ובכך מפקיעים את קדושת הארץ והפירות ,במסגרת
'אוצר בי"ד' שומט החקלאי את הקרקע ומפקיר את היבול .למניעת אנרכיה והשתלטות לא ראויה על הפירות
לוקח בי"ד אחריות על הנעשה בשדה/מטע כנציגי הציבור .הוא ממנה פועלים שיטפלו בעצים וביבול ,ויבצעו
את הפעולות הנצרכות ,ואח"כ דואג לחלק את התוצרת לציבור בצורה שיוויונית .בד"כ ימנה בית הדין את
המגדל הקבוע כשלוחו לגידול הפירות ,מכיוון שהוא מכיר היטב את השדה/מטע .לשנה אחת הופך החקלאי
מבעלים/עצמאי לשכיר/פועל של בית הדין .התוצרת שצמחה וגדלה בקרקע יהודית בשנת השמיטה קדושה
בקדושת שביעית ויש לנהוג בה בהתאם .התשלום שמשלמים בעת חלוקת הפירות איננו עבור הפירות עצמם,
שהרי אין לסחור בפירות שביעית ,אלא הוא משמש עבור שכר הפועלים ושאר ההוצאות של בית הדין ,שהרי
בי"ד איננו גוף כלכלי ,ועליו לשלם לחקלאי על עבודתו .גם באוצר בי"ד יש חסרונות לא מעטים )הערמה –
החקלאי הקבוע הופך שליח בי"ד ,בפועל נשקלת התוצרת ומשווקת כמעט כרגיל ועוד( .יתרונה הגדול הוא
בכך שהתוצרת קדושה בקדושת שביעית ,ואנו זוכים לקיים בה מצוות עשה )עפ"י הרמב"ן( – 'והיתה שבת
הארץ לכם לאכלה'.
החל מהשבוע הקרוב תגיע לכלבו בסעד )בנוסף לסחורה הרגילה( סחורה שגודלה ע"י שלוחי בי"ד וקדושה
בקדושת שביעית.
נשתדל במהלך השנה להביא יבול נוסף מעין זה ,כדי לזכות ולאכול מפרי הארץ הטובה .עלינו להקפיד
להשליך את שאריות המזון שראויות לאכילה לפח רק לאחר שהנחנו אותם בשקית נפרדת ,כדי שלא לגרום
להפסד פירות שביעית .שאריות שאינן ראויות לאכילה )קליפת בננות( אין בהם קדושת שביעית ואפשר
להשליכן לפח כרגיל.
הרב ארי סט
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דברים שנשא חברנו ,נציג משפחת חתני התורה – אריאל מאיר סאסי
קהילה יקרה שבת שלום!
התלבטנו רבות מה לדבר במעמד נכבד זה ,עד שמצאנו בפרשה רעיון שמאוד מאפיין את קהילתנו.
בתחילת הפרשה נח מכונה "איש צדיק תמים" ורש"י במקום מבאר לנו שיש הדורשים זאת לשבח שלמרות מצב
דורו ,נח היה צדיק ,ויש הדורשים זו לגנאי )"אילו היה בדורו של אברהם ("...הרבי מקוצק מכנה את נח צדיק
בפרווה וממשיל זאת לאדם אמיד שכאשר קר לו במקום להסיק את האח הוא מתכסה בשמיכות ופרווה .תכונה זו
ַ
של נח באה לידי ביטוי בכך שכאשר דורו של נח חטא הוא לא היה אקטיבי בתיקון הדור ,לעומת אברהם שפעל
והתפלל לה' לפני שה' הפך את סדום.
אַחת וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה
המשך של אותה תכונה נגלית כאשר המבול כבר הפסיק וניתן היה לצאת מהתיבה )"וַיְ ִהי ְבּ ַ
ַרא וְ ִהנֵּה ָח ְרבוּ ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה"( ונח
ָסר נ ַֹח ֶאת ִמ ְכ ֵסה ַה ֵתּ ָבה ַויּ ְ
אָרץ ַויּ ַ
ָבּ ִראשׁוֹן ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ָח ְרבוּ ַה ַמּיִ ם ֵמ ַעל ָה ֶ
וּבח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁ ִני ְבּ ִשׁ ְב ָעה וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ָי ְב ָשׁה
מתמהמה חודשים נוספים ולא יוצא ,עד שה' מצווה אותו )" ַ
ָה ֶ
ֶיך ִא ָתּ ְך ( ":הציווי לצאת מן התיבה ,
ֶיך וּנְ ֵשׁי ָבנ ָ
וּבנ ָ
אַתּה וְ ִא ְשׁ ְתּ ָך ָ
אָרץ :וַיְ ַד ֵבּר ֱאלֹקים ֶאל נ ַֹח ֵלאמֹר ֵצא ִמן ַה ֵתּ ָבה ָ
לצאת מאזור הנוחות שלנו ולהיות אקטיבים כלפי המעגלים היותר רחבים מאשר האני הפרטי ,הוא ציווי לכל
אחד מאתנו גם בימינו אנו.
יפה כותב זאת רבי שמעון שקופ )ראש ישיבת גרודנא עד לפני  75שנה( בהקדמה לספרו "שערי יושר" :
וסגולה זו היא ,שיתברר ויתאמת אצל האדם איכותו של ה"אני" שלו .כי בזה יומדד מעלת כל האדם לפי מדרגתו.
האיש הגס והשפל ,כל "אני" שלו מצומצם רק בחומרו וגופו .למעלה ממנו ,מי שמרגיש ש"אני" שלו כולל את כל
עם ישראל .שבאמת כל איש ישראל הוא רק כאבר מגוף האומה הישראלית .ועוד יש בזה מעלות של איש השלם,
ראוי להשריש בנפשו ,להרגיש שכל העולמות כולם הוא ה"אני" שלו ,והוא בעצמו רק כאבר קטן בתוך הבריאה
כולה .ואז גם רגש אהבת עצמו עוזר לו לאהוב את כל עם ישראל ואת כל הבריאה כולה.
עד כאן לשונו.
ברוך ה' זכינו להיות שייכים לקהילה מדהימה שבה כל אדם שותף ופועל במעגלים היותר רחבים מאשר הוא עצמו
הפרטי ,וראינו זאת היטב בחודשים האחרונים איך כל אחד מהקהילה הרגיש את עצמו כאבר בגוף הזה של עם
ישראל בכלל ,והקהילה בפרט.
בשם משפחתי ברצוני להודות ולומר –"יישר כוח" לקהילה היקרה.

לגילי וליענקוש זיוון ,לאסתר זיוון ולכל המשפחה
מזל טוב לנישואי יגאל עם בח"ל חגית
שתזכו להרבה שמחה ונחת -קהילת סעד
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"מישהו שלח לי מתנות : "...על טאבלטים ,מתנות וחינוך  -תגובה
אפתח בווידוי :מאז ילדותי התקשיתי ליישם בגופי את אימרת חז"ל" :שונא מתנות יחיה" .אני אוהבת לקבל
מתנות בכלל ,וממרכז ועדת חינוך הנוכחי בפרט...
אך "אירוע הטאבלטים" שהתקיים השבוע בחסות הנהלת הקהילה וועדת חינוך צרם לי מאוד.
אחד האתגרים המרכזיים לדעתי בדורנו הוא ללמוד לאזן בין פתיחות לעולם המתקדם ,לבין צמצום הצריכה
בחברת שפע וגירויים מתחלפים בקצב מסחרר .תרבות זו מנסה לשכנע אותנו תמידית לראות הכל ,לשמוע הכל,
לקנות הכל -וכמובן -אם נותנים לך בחינם -תיקח.
אך שפע ללא כלי  -הופך לפשע ,וענג ללא כלי הופך לנגע )"טללי חיים" ,פרשת נשא( .לעניות דעתי ,ילדים בכתות
ב'-ו' אינם יכולים להכיל מתנה שכזו ולעשות בה שימוש ראוי .למען האמת ,גם אני בעצמי מתקשה להכיל את
ריבוי האמצעים הטכנולוגיים ומרגישה שמידי פעם הם מנהלים אותי במקום להפך.
איני מעוניינת במתנה שמוסיפה לחיי ולחיי ילדיי עוד מסך  -במובן הפשוט והסמלי של המילה .את נזקי "דור
המסכים" חקר ד"ר תמיר ליאון ,שאינו יכול להיחשד במניעים "חרדיים" .בין הנזקים הללו :פגיעה ביכולת
לתקשורת בינאישית ,פגיעה ביכולות קוגניטיביות ובריכוז ,יצירת ניכור חברתי ומשפחתי ועוד.
בנוסף ,אני סבורה שדווקא כתושבי עוטף עזה ,הזוכים ב"ה ליהנות בחודשים האחרונים מעטיפה אוהבת ומלאת
כוונות טובות מכיוונים שונים -עלינו להיזהר שבעתיים -הן בסינון השפע והתאמתו לערכים שלנו כחברה הדוגלת
בחיי פשטות ,צניעות ,תורה ועמל ,והן במניעת התפשטותה של תחושת "הכל מגיע לנו" .דוגמה לכך שמעתי מפי
מישהו שליווה את אחד הטיולים של כתות א'-ו' במהלך "צוק איתן" .בטיול הייתה כניסה )חינמית כמובן(
לבריכה .אחד הילדים אמר בכניסה לשומר" :אנחנו מעוטף עזה" .המלווה שלנו אמר לו שאין צורך לומר זאת שכן
ממילא נכנסים בחינם .ענה לו אותו ילד חכם" :אולי יצא לנו מזה משהו" .סיפור מעורר חיוך זה מראה לנו עד
כמה בקלות ומבלי משים אנו מעבירים לילדים את המסר הזה ,שגם הוא לא כ"כ חינוכי בעיניי...
מותר וכיף לקבל ,אך צריך לזכור שגם על מתנות נדיבות מותר וכדאי לפעמים לומר "לא".
שמעתי משמו של הרב דוב זינגר וריאציה גאונית" :לאו  – " all you need isלפעמים הדרך לבטא אהבה ולתת-
היא דווקא דרך אמירת ה'לא' והשמת הגבול הברור.
חשוב לי לציין כי לא הייתה בדבריי כל כוונה להעביר ביקורת אישית על בחירותיה של אף משפחה -הבעייתיות
של העניין נעוצה בחסות הקהילתית שניתנה לו -וכמובן מעצימה את הלחץ החברתי ואת הקושי לבחור באופן
אמיתי )ואני מודעת לכך שהיו שיקולים חיצוניים שנכפו מצד התורם ,ובכל זאת.(...
אסיים בשתי שורות משירו החדש יחסית של רמי קליינשטיין ,שהפך ל"המנון חברת הילדים" שלנו בסעד
בתקופת "צוק איתן"" :מתנות קטנות ,מישהו שלח לי מתנות קטנות/רסיסים של כוונה ,עיגולים של אמונה,
מתנות קטנות"...
שנדע להבחין מה הן מתנות גדולות באמת...
כנרת סמואל
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'חוויות משפחתיות' ממרוץ סעד ה2-
 4קילומטר הליכה או  2.5ריצה? זו ההתלבטות היחידה שהיתה לנו כמשפחה עם טיולון.
הבעיה היתה ששנינו ממש לא בכושר ,אבל לא מוכנים לוותר על האתגר .לכן בסופו של דבר ,הרוח הנושבת
בקיבוץ השפיעה על ההחלטה ושילבנו בין שני המסלולים ,כמו הרבה משפחות המלוות בילדים.
לביא הקטן נהנה מהרוח בשיער ומהנוף ,בעודו מברך לשלום את אינספור הילדים שחלפו על פנינו ,חלקם עוקפים
אותנו בקצב מהיר ,ואת חלקם אנחנו עוקפים בקטעי הריצה שהקצבנו לעצמנו.
נחמד היה לראות שלא היינו היחידים עם טיולון ,ואפשר היה לראות עשרות עגלות וטיולונים ,ואף עגלולים ,בשלל
גדלים וצבעים ,מקשטים את השיירה הספורטיבית הכתומה.
לסיכום ,זכינו לחוויה משפחתית מגבשת ולפעילות ספורטיבית כלל קיבוצית מבורכת.
תודה לועדת תרבות על כל הארגון והביצוע .ולכל אחד ואחד מהמשתתפים.
משפחת אפרתי

הרמת כוסית
בגיל ובשמחה ,נשמח להרים כוסית עם כל חברינו לחיי הזוג הצעיר -יגאל וחגית ,בשבת פרשת "לך לך".
הנכם מוזמנים לדשא שמאחורי ביתנו לקידוש ו"לחיים" בין השעות  10.30ל .11.30
להתראות בשמחה!!!
יענקוש וגילי

'עדכון וריענון' ממחסן טיולים
•

במחסן הטיולים ישנו ציוד למחנאות ,כלבי גז ,סירים ,כלים לשטח וכו'.

•

לקבלת ציוד  -יש לפנות אך ורק לאחראי על מחסן טיולים לקבל את המפתח מידיו ולהחזירו אליו בלבד.

•

הציוד באחריותו המלאה של המזמין ובמקרה אובדן או נזק הוא יחויב בתשלום.
•

הזמנת הציוד תהיה בהתראה של לפחות שלושה ימים מראש )לצרכי תיאום והתארגנות(.
•

נשמח לקבל ציוד נוסף ,ובוודאי את הציוד שכבר שייך לנו..
רוני גרוס  -אחראי מחסן טיולים
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לחברים שלום!
לקראת עיצוב תכנית המשק לשנת  ,2015אנו יושבים בימים אלו עם מרכזי כל הענפים וצוותי הניהול,
על התכניות הענפיות שעובדו בכל ענף .אני מאמין שלקראת אמצע חודש נובמבר תחל הנהלת המשק
לדון ולאשר את התכנית לקראת הצגתה באסיפת החברים בסוף השנה.
אָרץ "...ויקרא ,כ"ה ,ד'.
יעת ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ִי ְהיֶה ָל ֶ
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
" ַ
מכיוון שאנו בשנת שמיטה ,חלק מאוד נכבד בתכניות שלנו נגזר מביצוע מצווה חשובה וקיום הלכותיה.
אני מוצא לנכון לציין את העבודה הרבה והמבורכת שהשקיע כבוד הרב שלנו ,ארי ,שנפגש מספר פעמים
רב עם צוותי כל הענפים ,למדו את המלאכות האסורות והמותרות ,ואת ההלכות הנהוגות לגידולים
השונים בשביעית ,ויחד בנו את הנדרש ,הנכון והאפשרי לביצוע בפעילות הענף.
ההנחיות באות לביטוי הן בסוגי הגידולים והיקפיהם )בעקר בגד"ש( ,והן בסוגי הפעילויות החקלאיות
עצמן ,ולבסוף ולא פחות חשוב ,ברצון שלנו לאפשר לצוותים להשקיע חלק מזמנם בלימוד והעשרת הרוח.
כל מי שישים פעמיו ,לאזור המשקי החדש שלנו ,יוכל לראות את מתקני אתר פופלי החדש נבנה ומתרומם.
הסככה הגדולה שתשמש אכסניה למפעל הניפוי ולתוצרת הגמורה ,כמעט ועומדת לה במלא תפארתה.
במהלך השבוע/שבועיים הקרובים אנו מקווים לסיים את הפרויקט ,ולהעביר את כל הפעילות לאתר
החדש .כמו תמיד ,אנו במרוץ נגד השעון ,על מנת שנוכל לעשות זאת בתרם ירטיב הגשם הקרוב הבא
)נתפלל שיבוא במהרה( את  700טון הפופקורן המאוכסן בסככת הגד"ש )מלבד זאת ,יהודה ניר לוחץ חזק
לפינוי הסככה למען יוכל לקלוט את זרעי החיטה שזה מקום אכסונם הקבוע לקראת זריעתם(.
ובלי איזה חיוך קטן אי אפשר .החברה הטורקית אשר ממנה רכשנו את המיכון החדש למכון הניפוי ,שלחה
מומחה ללוות את ההקמה .הבחור נחת בבן גוריון על מדי הייצוג שלו ,וחוץ מזה "אין עליו" כלום .שום
כלום .נו ,ומחוץ לזה הבן אדם יודע את השפה הטורקית בלבד ,לא אנגלית לא אחרת ,טורקית בלבד .יואב
וצוות ההקמה שאורגן )נהדר ,צעירים משלנו( ,מדברים אתו בידיים וברגליים ,מדהים ,לא להאמין.
ממש בצמוד למתקני פופלי אלו ,אנו מסיימים להוציא את האישורים וההיתרים הנדרשים להקמת מבני
המגורים החדשים עבור התאילנדים .אנו מאמינים כי במהלך ינואר נוכל להתחיל לבנותם ,ואם ירצה השם,
בחודש מאי נוכל לאכלס אותם ,ולהועיד את אזור מגוריהם הנוכחי לבניית מגורי חברים חדשים
"בארץ הצבי".
לעבודות התשתית והעפר של מפעל הגזר החדש ,נבחר קבלן שיחל ממש בימים אלו את העבודות בשטח.
אנו בעיצומם של קבלת האישורים וההיתרים למתקני האתר החדש .בימים אלו שוקד הצוות להוציא
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מכרז קבלנים להקמת המבנים ,ואנו מאמינים כי בראשית שנת  2015תחל הבניה .הצוות המקצועי יושב
עדיין על המדוכה ,ועסוק בסיום המשימה :בחירת המיכון המתאים ליעדי התפוקה ,האיכות והתפעול
הנדרשים .בצמוד לו עובד צוות מלווה פיננסי ,הנותן את שירותי הגנות שערי המטבע וגיוס ההון הנדרש.
כמו כן ,לאחר הליך למידה ואבחון שהתבצע בחודשים האחרונים ,אמורים אנו לקבל את ממצאי הבדיקה
הארגונית של כל פעילות תחום הגזר ,ולדון במסקנות שהגישה לנו חברת הבדיקה ,ולגשת ליישום החלופה
הנבחרת.
אז חברים ,זהו להיום .בקרוב יהיה המשך.
יה" ויקרא ,כ"ה ,יט'.
ישׁ ְב ֶתּם ָל ֶב ַטח ָע ֶל ָ
ַא ַכ ְל ֶתּם ָלשׂ ַֹבע וִ ַ
אָרץ ִפּ ְריָהּ ו ֲ
ָתנָה ָה ֶ
"וְ נ ְ

שבת שלום ,חלופ

לציון רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
נשמע את הרצאתה של איילה שקלאר  -מורה ותלמידה להיסטוריה של עם ישראל:
"השריקה המתוקה"
של
הפצצה שהושתקה
בה נעלה על נס את חשיבותו של השיח הפוליטי בין חלקי העם ואת הסכנות שבשימוש בטרור .נערוך הצצה אל פרשיית
התנקשות פוליטית עלומה ,מותחת ומסעירה ,מימי ראשית המדינה .נפתח צוהר לנושאי 'יחסי דתיים-חילוניים' ו'הטרור
הפוליטי' בתקופת המעבר מ"ישוב" למדינה )שהטביעה את חותמה על צביון המדינה עד ימינו( .נערוך גם הכרות עם אחד
הפולטיקאים המכוננים של מדינת ישראל,שנפטר בטרם עת.
ההרצאה בשילוב ספרות ,עיתונות ,מסמכים היסטוריים ומוזיקה.
יום שלישי י"א בחשוון  4.11.14בשעה  20:45במועדון לחבר.
הציבור מוזמן!
ו .תרבות
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"וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב"ה ישלם שכרם" – סיכום חגי תשרי
הפעם אני רוצה לשתף אתכם בנעשה מאחרי הקלעים בווועדת דת ,ולהתייחס לכל העוזרים הנחמדים ,שמפעילים
לנו את החגים.
•

ראשונים  -אליאב ועפרה גולדברג ,אשר מקפידים שבוע שבוע על ניקוי וארגון בית הכנסת ובית המדרש.
בימי רצף החגים ,ראש השנה ושבת ,באו מספר פעמים במהלך החג לנקות ולארגן את כל הצריך ניקוי
ואחזקה .מגבה אותם אריאלה כהן ,שנותנת מבט כולל ואף דואגת לכוח אדם לתגבור בימי החגים.

•

הצמד רוני ויזל ואשר רונה – אשר דואגים להחליף פרוכות בזמן ,להכין את ספרי התורה ולהתאים את
מקומם .כל זאת כדי למנוע טורח הציבור ,וביזיון לתורה.

•

צוות נריה גינזברג ועוזריו  -שדאגו לנו לערבות טריות למשך כל ימי הסוכות.

•

ילדי החטיבה בהדרכתם של נעם אש ונריה לנדאו שאגדו את הערבות לקראת הושענא רבה ,בכמות
ובאיכות ראויה.

•

'טלית הנערים'  -תודות לתושייתו של אלי קראוס הצלחנו להשיג ברגע האחרון ,ממפעל 'משכן התכלת',
טלית גדולה המתאימה לעליה עם כל הנערים .תודה ליוני גולדפדן שעשה מאמץ להביא את הטלית
מירושלים .תודה למשפ' לנדאו שהחליטה לתרום את הטלית לזכר ההורים בנצי ויסכה לנדאו ז"ל .אכן
תרומה ראויה המנציחה את ההורים ,שרבים מצאצאיהם דור שלישי ואף רביעי בקיבוץ שותפים בשמחת
התורה ובעליה לתורה של הילדים הרבים .הטלית מרשימה בגודלה ועוטפת את צעירינו במצוות ובדבקות
מילדות .אשרינו שזכינו למספר הילדים המשמעותי השותף לשמחת התורה ,ואשרינו שזכינו להתעטף
בטלית כזאת.

•

ראוי להערכה חיים לנדסמן  -שבטבעיות ובעדינות מלווה את כל הדברים הטכניים הקשורים לצל
ואוורור ,וכן לכל ענייני הקידושים .שלא לדבר על השליטה והחלוקה של פתיחות ארון הקודש בימי החג.

•

מוריה פולק  -אחראית למינוי בעלי התפילה בערבי השבת והחג .תודה על הגיוון וניווט המהלך.

•

אי אפשר לשכוח את כל מעבירי השיעורים ,הנענים להכנת השיעורים ולהעברתם .בכך הם עוזרים לכולנו
ללמוד תורה בציבור ,במהלך כל ימי החג.

•

כמו כן ,תודה לחברי ו .דת הנוספים :רננה יערי ,חיה קופלד ,כנרת סמואל ויצחקוב  -שנותנים יד ועוזרים
בכל תחום שמתבקש.

•

וכמובן ,לכל חברי הקהילה המפרגנים ומשתפים פעולה  -בהחלט נעים לשרת קהילה התומכת ,מעודדת
ומשתתפת בפעולות השונות.

•

במוצאי שבת הקרובה תקיים ,אי"ה ,ועדת דת ישיבת סיכום של חגי תשרי .אם יש למאן דהוא הצעות,
הארות והערות לקראת השנה הבאה  -מוזמנים לפנות לאחד מחברי הוועדה ,להעלות רעיונות ,ואנו
נתייחס בכובד ראש לדברים.
שנה גשומה וברוכה!

בשם ועדת דת–בני גינזברג
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הזמנה לטכס הכרזת גרעין

גרעין צבר,
כבר גדל ובגר
ועוד רגע ,ממש עוד מעט
חוגג הוא את סיומו של פרק אחד.
הגיע הזמן להכריז קבל קיבוץ וקבל עם
את שמנו -שלעת עתה ,יישאר נעלם!
הנכם מוזמנים לחגוג עמנו ביום ראשון הקרוב בשעה  .20:00בחדר האוכל הימני.
בנאומים ,בשירים ובסרטון.
נשמח לראותכם,
גרעין ??? סעד

אברם ,אדם )סת'( אהרון ,אלכס ,בן ,ג'רמי ,יהושע )יושי( יחיאל ,מרים,
משה ,נעמי ,סטיב  ,שלמה ,שמחה ,שרה
לאה ומוריה ,שוקי ,דניאלה ורונית

אזהרה :נפלים נראו בארץ..
במהלך מבצע "צוק-איתן" נורו לאזורנו רקטות רבות חלקן לא אותר או לא התפוצץ ו/או התפוצץ חלקית.
ב 2006נהרגו  2אזרחים ב  2אירועים שונים כתוצאה מהתפוצצות נפלים.
לכן אם במקרה זיהיתם נפל /תחמושת נא להודיע לי מיידית.
לא לגעת ,ולשמור מרחק!
אנא העבירו והסבירו מידע זה לילדיכם.
אריאל מאיר סאסי  -רבש"צ סעד

