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פרשת ויחי
"..האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" ) מ"ט ,א'(
חז"ל " :בא יעקב לגלות להם את הקץ ונתכסה ממנו" .אולם בכל זאת הצליחו למצוא
בדבריו של מיסד האומה ,רמז וסימן לתנאי הגאולה :האספו והקבצו .עשו עצמכם
אגודה אחת והסירו מחלוקת  -ובכך התקינו עצמכם לגאולה.
מול מחשבי הקץ ה'רומנטים' שתארו לעצמם את הגאולה כמאורע חד פעמי החורג ממסגרת
הטבע ,עמדו חכמים 'ריאליסטים' שראו בה תהליך של התפתחות איטית וטבעית.
חששם היה מהנפילה מאיגרא רמא של תקוות ורודות ,לבירא עמיקתא של יאוש קודר,
לאחר שנתבדו כל 'חישובי הקץ'.
)מתוך "מעיין האגדה"– א .ארזי(
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עם ישראל  -דת או לאום?
פרשת ויחי והמעבר מספר בראשית לספר שמות מסמלים יותר מכל את ההפיכה של בית יעקב לעם ישראל.

ישׂם ָבּאָרוֹן ְבּ ִמ ְצ ָר ִים" ,לתחילת
ַח ְנטוּ אֹתוֹ ,ו ִַיּ ֶ
ָע ֶשׂר ָשׁ ִנים; ַויּ ַ
יוֹסףֶ ,בּןֵ -מאָה ו ֶ
ָמת ֵ
המעבר החד ממותו של יוסף " ַויּ ָ
ְא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּ ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאלַ ,ה ָבּ ִאים ִמ ְצ ָריְ ָמה" ממחיש זאת.
ספר שמות" :ו ֵ
לפני כחודשיים קראנו את פרשת לך-לך ,שם אפשר לומר על אברהם אבינו" :פתאום קם אדם בבוקר ומחליט כי
הוא עם ,"...ואברהם ושרה אכן הלכו ויצרו ופעלו במסגרת שליחות זו .עם זאת ,עד ספר שמות אופי הסיפורים
המתוארים הם של יחידים .מה מגדיר בדיוק את המהפך ,את ההפיכה לעם?
בניסיון לתת כותרת ולעמוד על אופי הפסוקים בפרשה זו ,נראה כי עיקר עניינה היא סיכום .סיכום חייו של יעקב,
של יוסף ,סיכום תקופת האבות ,וסיכום תקופת היחידים .במהלך הספר כמובן שעולה ומודגשת המטרה
העתידית של האבות ובניהם ,אך בתקופה זו מעשיהם עדיין של יחידים .כפי שמסביר הרמב"ן" :כי כאשר בא
יעקב לרדת מצרים ראה כי הגלות יתחיל בו ובזרעו ,ופחד ממנו וזבח זבחים רבים לפחד אביו יצחק שלא תהא
מדת הדין מתוחה כנגדו .ועשה זה בבאר שבע שהוא בית תפלה לאבותיו ,ומשם נטל רשות בלכתו לחרן" )מ"ו ,א'(.
כלומר ,האבות רואים לנגד עיניהם את עתידו של עם ישראל בנבואה ,ומבינים את גודל האחריות המוטלת
עליהם.
לא במקרה מתייחס הרמב"ן דווקא ליעקב ,שהרי רק יעקב "העביר" את ההבטחה האלוקית ממנו לשנים עשר
שבטים ,ולא רק לבן אחד .למעשה ,מתקופת עבר נראה כי תמיד רק בן אחד ממשיך את ה"דרך" ,עד שמגיעים
ליעקב ,שם אין יותר "בן נבחר" ,אלא כל שנים עשר הילדים הופכים לשבטים .שונים אחד מהשני ,כפי שמודגש
היטב כאן ,אך יש מכנה משותף .כולם בני ישראל .מרחיב על כך הרב חיים סבתו" :תפיסה זו מסבירה את המעבר
בין יחיד לציבור ,מעבר שבולט במיוחד אצל יעקב ,שהוא בעצם המשלים את המעבר .יש להתבונן על ההיסטוריה
בשני משקפיים  -להתבונן על היחידים ולהתבונן על האומה".
כעת נחזור לכותרת – האם עם ישראל מתבסס על הגדרה דתית או הגדרה לאומית? שאלה זו ידעה ויודעת
מחלוקות רבות מאז היווסדו של עם ישראל ועד היום .מוכרת ההגדרה הנפוצה מאירופה במאה ה" :19-גרמנים
בני דת משה" ,כלומר ,עם עליית הלאומיות האירופית ,יהודים שרצו להשתלב במערכות המדינה לא ראו את הדת
כלאום מחייב ,ורצו לשלב בין המתח :דת-לאום .תפיסה זו התקבלה בהבנה לאורך שנות הגלות ,אך מאז 1948
והקמת מדינת ישראל ,מאפייני סוגיה זו השתנו.
במדינת ישראל רוב האזרחים רואים עצמם כחלק מעם ישראל ,אך הרוב לא מגדיר עצמו כ"שומר תורה ומצוות"
)אולי "שומר מסורת"( .לעניות דעתי ,דבר זה מחזק את ההשקפה כי עם ישראל מתאפיין קודם כל בהיותו לאום,
ומעבר לכך ,אינני חושב שניתן לנתק את רוב המאפיינים הלאומיים מתוך המסגרת הדתית .החיבור של עם
ישראל לארץ ישראל ,לירושלים ,מערכת המצוות החקלאית )שנדונה בצורה יסודית מעל דפי עלון זה ,ותודה לרב
ארי( מחדד את ההבחנה הזו ,ומדגיש את הקשר הבלתי ניתן לניתוק ביהדות שהיא לאום-דת.

אליאב גולדברג
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דברים שנשא משה בקידוש שערך לרגל יום הזיכרון לאביו – שמעון אש
הלחם ,אותו מוצר בסיסי המופיע כמוטיב המדמה גם רעב וגם שפע בפרשת ויגש ,מופיע בשיר של יהודה עמיחי
"אבי":

זכר אבי עטוף בנייר לבן
כפרוסות ליום עבודה.
כקוסם המוציא מכובעו ארנבות ומגדלים,
הוציא מתוך גופו הקטן-אהבה.
נהרות ידיו
נשפכו לתוך מעשיו הטובים.
כתיבתו של יהודה עמיחי מלמדת אותנו שאפשר להגיד דברים עמוקים ורגישים במילים פשוטות.
השורות בשיר בהם עמיחי זוכר את אביו כאיש עבודה ,חרוץ וישר ומלא אהבה וטוב ,כאילו נכתבו על אבי ,שמעון
אש.
הלחם הפשוט ,אשר נפרס לפרוסות ,ונהפך לכריך שנעטף בנייר לבן הוא בעיני דימוי מופלא לוותיקי הקיבוץ
שחלקם כבר נפרדו מאיתנו ושוכנים לבטח בקו חמש .לכולם היתה הפשטות ,הצניעות ,ההסתפקות במועט וטובת
הכלל העדיפה על הפרט ,ביחד עם המסירות לעבודה ולחיים בסעד -כציר בסיסי לחייהם.
כך היה גם אבי .צנוע ,מסור ואוהב.
האהבה של אבי לאמי ציפורה ולילדים התחרו רק באהבתו ליום חגו -יום הבחירות ...למרות שאין זה נאום
בחירות ,רבים ייזכרו בשמעון אש ב 17 -למרץ.
אני מאחל לכולנו ,ביום השנה השביעי ללכתו של אבי ,שבע שנים פוריות ומלאות דגן ,בריאות וגם תירוש לפעמים.
משה בן שמעון אש הלוי

למרסלו דובינובסקי
אתך באבלך במות אמך

לאילנה גינזברג
אתך באבלך במות אמך

אאידה ז"ל

נעמי גרינברג ז"ל

קיבוץ סעד

קיבוץ סעד
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השבוע שחלף-

בשבת – התארח בקיבוצנו פרופסור נחם אילן )אחיינו של חברנו יוסי אילן ז"ל( החוקר את היסטוריית יהודי
ספרד והמזרח בימי הביניים ובעת החדשה .על פי בקשתם של וועדת דת ו 'צוות שמיטה קהילתית' התבקש
מיודענו להקדיש את שני שיעוריו למחקריו העוסקים בתפוצת עמנו )לקראת השבת הקהילתית שתתמקד בנושא
זה( וכן עשה .בשיעור ההלכה בליל שבת ,הביא את פסק ההלכה של הרב שלמה מלכה  -הרב הראשי של יהודי
סודאן שקבע סמוך לקום המדינה 'להתיר ללמד לבני ישראל קשת ותכסיסי מלחמה' מתוך עמדתו הציונית.
הסיפור המעניין היה עצם הימצאותה של קהילה יהודית-ספרדית בסודאן ,ומסתבר שגם לשם היגרו משפחות
יהודיות החל מסוף המאה ה .19-הרב שלמה מלכה שנולד במרוקו ושימש כדיין בבית הדין הרבני בטבריה ,נעתר
לבקשתו של רבה הראשי של אלכסנדריה לשמש כרב לקהילה בסודאן ועשה שם חיל.
בשבת בבוקר בתום התפילה ,הזמינו תמנע ומשה אש וילדיהם את הציבור לקידוש לרגל יום הזיכרון לשמעון אש
ז"ל ,שחל באותו השבוע .משה כהרגלו ,ערך קידוש שונה קצת מהמקובל וקידש בגביע כסף עתיק אותו קיבל אביו
מתנה מסבו לבר המצווה.
בתום הקידוש ,ולאחר שהמתין בסבלנות ,פתח פרופ' נחם אילן בשיעורו על רבי אברהם סבע שכתב את" :צרור
המור"  -ביאור על התורה דרך הדרוש והקבלה .נחם הביא דוגמאות לפירושו מפרשת השבוע ,אך קודם לכן
התמקד בסיפור חייו המרתק .תחילה חי רבי אברהם סבע בספרד והחזיק שם ספרייה עשירה ומגוונת ממנה שאב
את הידע וההשראה לפירושיו על התורה ,חמש המגילות ומשניות מסכת אבות .בזמן שלטונם של איזבלה ופרננדו
ברח לפורטוגל ,אולם היתה זו מלכודת מוות ..גם משם גורשו היהודים ,אך בתנאים גרועים בהרבה ואסור היה
להם לקחת כל ספר .לרבי אברהם שעבר עינויים ובניו אולצו להשתמד ,לא נותר אלא להטמין את כתביו תחת עץ
זית בפורטוגל ,ולהיפרד מהם לנצח .כשמצא מקלט בקרב בני קהילת 'פס' שבמרוקו ,נעזר בספריית המקום בכדי
לשחזר בעזרת זיכרונו את כל רעיונותיו מחדש.
תודה לעוסקים בקודש שסיקרו את השיעור ,בשעה שרצתי מקידוש לקידוש..
ובכן ,ממש באותו הזמן ערכו שמואל ושחר סמיט ומשפחתם הקרובה ,קידוש במועדון לחבר ,לכל חברי הקהילה
לכבוד הולדת בתם  -תמר .היה זה קידוש מסורתי לעילא ולעילא על כל מרכיביו ,אולם את הפסגה כבש קוגל
ירושלמי אורגינאל ,אותו הביא שמואל במיוחד "ממאה שערים" אחוּז בגלילי כסף ,וטעמו טעם גן עדן .מתקתק
ומפולפל במידה הנכונה ,תוכו רך ועדין ,וברו ,בניגוד אליו  -פריך ושחום .תאווה לחיך ממש..
מזל טוב להורים ולמשפחה ושתזכו להרבה נחת!
ביום ראשון – בערב ,התקיים חידון התנ"ך המסורתי לתלמידי חטיבת הביניים .השנה נבחנו המתמודדים על
הספרים :ויקרא ,מלכים א' וב' ומגילת אסתר .בעמדת השיפוט ישבו הרב עמית קולא ,קטורה שטרן ומאיר פדווה
שבחנו כל תשובה בדקדקנות והכתירו את בנות כיתה ז' – דפנה סולומון ,רוני אש ואוריה סט במקום הראשון!!
נציין שבאותו הבוקר נערך 'חידון אישי' בו הוכתר אסף כהן מכיתה ט' כחתן התנ"ך של בית הספר.
באותו הערב ביצעה כיתת הכוננות אימון אשר הופך להיות קבוע אחת לחודש-חודשיים ,כחלק מלקחי מבצע
"צוק איתן" .את האימון הוביל חונך חיצוני מבית הספר להגמ"ר אליו הצטרף חבר הכתה חופני דנין שתרם
מנסיונו העשיר .הכיתה תרגלה מספר תרחישים ,ביניהם :עוברי אורח חמושים ,מספר זירות במקביל ,פצועים,
טיהור מבנים ,ולבסוף חבירה לכוח צבאי .התרגיל הסתיים בסעודת קוסקוס אותה ארגנה משפחת דניאלי
ורבש"צנו כבר שוקד על סיכומים ולקחים לקראת התרגיל הבא .תודה לחברי כיתת כוננות ומשפחותיהם
התומכות – כולנו יכולים לישון בשקט..
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ביום שלישי  -יצאו עובדי הנהלת החשבונות לסיור במזכרת בתיה בעקבות ראשוני המתיישבים" .מזכרת בתיה"
ששמה המקורי היה "עקרון" נבנתה ביזמתו של הרב מוהליבר ובתמיכתו של הברון רוטשילד .כיאה לתורם,
הוחלף שמה המקורי ונקרא על שם אמו  -בתיה .מדווחת רחל ברזלי" :הסיור היה מרתק וההדרכה היתה
מדהימה .לא פלא ,סבה של המדריכה – שמאי ,היה ממקימי הקיבוץ עוד מימי הרצליה וסעד תחתית"..
את הסיור חתמה החבורה בבית הקברות המיוחד של המושבה בו קבורים מקימיה ובמרכזו ניצב אוהל הקבורה
המשוחזר במדויק של הרב מוהליבר שעצמותיו הועלו מביאליסטוק ב 1991במבצע חצי חשאי.
אחה"צ הגיעו צוות פלס"ר גבעתי לתרגול בתוך הקיבוץ .קודם לכן נראו החיילים משתעשעים עם הילדים על
הדשא במשחקי כדור ושני דגלים ,כחימום לקראת התרגיל האמיתי שבשיאו דימתה עצמה יהב הקומונרית לבת
ערובה .לשמחתנו ,היא הצליחה להיחלץ בכוחות עצמה והרשימה את המתחקרים בעוז רוחה..
ולסיום ,המלצה חמה .מתי בפעם האחרונה צללתם לעומק שלושה קילומטרים? סיירתם בפסגות ההימלאיה?
ביקרתם ביערות הגשם? בסהרה? באנטארקטיקה?
לא צריך להרחיק .כאן אצל מלי בספריית הדיסקים שלנו ,ניתן למצוא סרטים מרהיבים מסדרת "העולם מופלא"
שצולמו על ידי צוות ה  ,BBCובו כל אלו ואף יותר 10 .שעות של נופים ואירועים עוצרי נשימה על פני כל הגלובוס
ובעומק הים – מרתק!
יורם קימלמן

לפנינה ולשייע בר חי ולכל המשפחה מזל טוב כפול

לרגל חתונת רון-אופיר בר חי עב"ל שמחה
בנם של איתמר וטלי בר חי
)החתונה נערכה בארה"ב(

ולרגל הולדת הנינה ,נכדה לצופית ולאבשלום טסלר
בת לתומר ולהילה טסלר

לבניה שילר  -מזל טוב לבר המצווה
לגלית וללביא ולכל המשפחה
שתזכו להמון אושר ונחת!
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דו"חינוך
בדו"ח זה נבקש לסכם מעט מפעילות חנוכה שהיתה ב"ה מוצלחת ולהצביע על התוכנית לחודש הקרוב.
לצערנו ,קוצרה חופשת החנוכה בבית הספר לשלושה ימים  +יום שישי קצר אחד.
הצוותים נרתמו להצליח "להכניס" את כל מה שתוכנן לחופשה ,לשלושה וחצי ימים אלו.
בכיתות א' -ו' ייחדנו יום לפרויקט אומנות מיוחד שכותרתו" :כל אחד הוא אור איתן" :האומנית שרון קן-דור
משדרות  ,הנחתה את הילדים ,ע"י דמיון מודרך  ,שבו היה עליהם להיזכר בזיכרון אחד מחזק מהקיץ שעבר עלינו
ולצייר אותו .לאחר מכן ,הציורים הועברו לחומר שנקרא "חמרן" וכל העבודות נתלו בממ"דים של הבתים כשהם
מוארים בתאורת לד מיוחדת .הפרויקט נעשה בסיוע המועצה ומרכז חוסן ומטרתו לבנות תחושת חוזק אצל
הילדים להתמודדות עם מצבי לחץ .בשבוע הבא נזמין את ההורים לצפות ביצירות הנהדרות.
למרות תחזית מזג האוויר המבלבלת ,לא ויתרנו על יום טיול :בבית כולל צעיר יצאו ילדי כיתה א' לאשכול
ל"שביל הסלט" ולבית הכנסת העתיק במעון ,בכיתות ב-ג טיילו בפארק קנדה בעקבות מכבים ושמעו הסברים מפי
אליאב לזר ובמפ"ל יצאו ליום בישולי שדה בפארק בריטניה .כאן המקום להודות להורים המלווים שהצטרפו
לצוותים וגם לגשם שהתחשב בנו והחל לרדת רק כשכבר היינו בדרך חזור.
ילדי החטיבה יצאו לבקר ולחלק סופגניות לחיילים בבסיס נחל עוז וקינחו ב"על האש" משותף ובכיתות י"ב יצאו
ושבו בשלום ובשמחה מטיול האופניים לאילת.
כמובן שכל הגילאים התגיסו במרץ למען "יריד החנוכה" ,אפו וקישטו ,אספו מוצרי יד שניה וסדרו את חד"א
לקראת היריד .היריד בעינינו היה מוצלח ,אם כי הפקנו כמה לקחים שייושמו לקראת היריד בחנוכה הבא.
ימי חופש הם אתגר חינוכי עבור הצוותים ואני מבקש להודות להם על המאמץ הגדול שעשו בימים אלו.
בתחילת השבוע תעזוב את בית כולל ב'-ג' הילה וידס שעבדה שם בחודשים האחרונים ותחליף אותה אדוה בר
עזר .אנו מודים מאוד להילה על ההתגייסות לעבודה תוך כדי לימודים אינטנסיביים לפסיכומטרי ומאחלים לה
הצלחה בהמשך.
אנחנו לקראת אסיפות הורים בבתים הכוללים ובעז"ה כבר השבוע יצאו הזמנות מסודרות לכל ההורים.
את הפעילות החשובה בנושא זהירות בדרכים שתוכננה לחנוכה ,ניאלץ לדחות מעט .אנחנו בקשר עם עמותת "אור
ירוק" ומקווים למצוא זמן בקרוב לקיום פעילות חשובה זו.
כמו כן ,בחודש הקרוב נתחיל בתוכניות בת/בר מצווה לבנות כיתה ו' ובני כיתה ז'.
בנוסף ,בדעתנו לקיים בחודש הקרוב דיון רחב בוועדת-חינוך בנושא עבודת הנערים והנערות בחטיבה ובתיכון  .כל
מי שמעונין להאיר  /להעיר בענין זה או בכל ענין חינוכי אחר מוזמן לכתוב מייל ל.chinuch@saad.org.il:
חורף טוב ובריא.
גדי סמואל
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שינויים = דאגה לבית

הפרטי לפני הקיבוץ

ההרהורים לנושאים שבוקי העלה)ועוד רבים( .אצלי לא עלו בחג האורים ,אלא לפני ההצבעה לשינויים.
ראשית הרי ברור שברגע שמתחילים במשכורות כל אחד רוצה ויעשה הכול כדי להביא את המשכורת הגדולה
ביותר לביתו ומכאן :שכמעט אין עשייה בהתנדבות .על כל עשייה ולו הקטנה ביותר למען הכלל ,כל אחד ייקח
תשלום.
אולי אם המוסדות היו חושבים שיש ענפים בקיבוץ שהם חיוניים לחיי היום יום שלנו והתשלום עבור הענפים
הללו היו סבירים ,בוקי לא היה חושב שמערכות שירות קיבוציות אינן ראויות שתישארנה כפי שהן.
ואולי הדבר החשוב ביותר כדי להחזיר קצת את שיתוף הפעולה בין החבר לקיבוץ היה ,אם הקיבוץ ישתף פעולה
למען חברינו הצעירים ויעזור בכל דרך :אפשרות לכל זוג צעיר חבר קיבוץ להגיע לדירה נאותה כמו שהיה לפני
השנויים.
עם כל הכבוד לכל העובדים שהם לא מקיבוצנו התופסים את המשרות הבכירות ביותר ,ליבי נחמץ ,למרות שאיני
מטילה ספק שהם עושים עבודתם נאמנה .אך משאבי אנוש היו חייבים כבר לפני מספר שנים להכשיר עובדים
מתוך חברינו לכל התחומים הנ"ל .לדוגמא :מנהלת הגיל הרך ,מנהלת מש"א ועוד..
רותי יערי

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

הודעה מהנהלת חשבונות לחברים הלומדים במרכז הרצוג
מאז תחילת ההפרטה )ובפרט מאז שכל חבר בסעד מחזיק בחשבון בנק פרטי( ,אנו משתדלים ככל שניתן ,להפחית
את הקשר בין הנהלת חשבונות לבין התשלומים הפרטיים של החברים.
עד היום ממשיכה הנה"ח סעד לשלם את שכר הלימוד של חברים הלומדים במרכז הרצוג מחשבון הבנק של
הקיבוץ ,ובמקביל לגבות את הכסף מהחברים דרך התקציב האישי.
לאחר חשיבה ובתאום עם נחום ועם הנהלת החשבונות של מרכז הרצוג ,ישתנה נוהל זה החל מחודש ינואר וכל
חבר ישלם ישירות ובאופן עצמאי את שכר הלימוד שלו ללא תיווכה של הנה"ח בסעד .להבנתנו מהלך זה הינו
לטובת כל הצדדים ויש בו בכדי לפשט תהליכים.
ניתן לשלם במרכז הרצוג במזומן ,צ'קים וכרטיסי אשראי .התשלום בכרטיס אשראי יכול להתבצע טלפונית
בטלפון  08-8608331/0או במשרד.
אסתר רונה וישי אברהם
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צער בעלי חיים!

לפני כמה חודשים ניתנה הוראה לא להוציא שאריות אוכל לחתולים.
רציתי לשאול :מה היתה המטרה של הוראה זו? האם הכוונה היתה להרעיב את החתולים עד מוות??
בפועל אני רואה שזה לא קורה .יש חתולים שנראים טוב מאד ,ויש חתולים שממש רחמנות עליהם וכואב הלב
לראות אותם..
אני ממש מבקשת שיתירו לנו לתת להם שאריות אוכל ,או שיוציאו אותם מהמשק בדרך אחרת ,למרות שעופר
כתב בעבר שחתולים הם חיות מועילות האוכלות עכברים ומזיקים.
לא נראה לי שהדרך היא להרעיב אותם! אשמח לשמוע על טיפול רציני בעניין.
יהודית מוסנזון

---------------סכנה בשטח הקיבוץ
לפני מספר שבועות נדרס לנו הכלב  ,בכביש שבין משפחת אש לביתנו ,מול בית משפחת עקיבא.
שני דברים מטרידים אותנו:
א .אף נהג לא בא לספר לנו שפגע בכלב ...אבל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאולי הנהג לא מסעד.
ב .מה שמטריד עוד יותר  -אם היה זה פעוט שהולך לתומו ,או משחק ,גם הוא היה נדרס?
נהגים רבים נוסעים במהירות מופרזת בכבישי הקיבוץ ,ואין מי שיעצור אותם או יעיר להם!
אני קוראת להנהלת הקהילה לדון בנושא בכובד ראש בטרם יקרה אסון ולשקול לחסום מיידית חלק מהכבישים!
ילדים רבים מסתובבים בכבישים אלה וזו סכנה של ממש!
חגית קאופמן

מוועדת רכב
הנסיעה ב"נתיב המהיר" על כביש  1לתל אביב יקרה מאד! לקיבוץ אין הסדר עם מפעילי כביש אגרה זה
והעלות הכוללת לנסיעה אחת)!( לחבר ,עלולה להגיע לסכום של  ,₪ 250כולל דמי טיפול של חברת ההשכרה.
לתשומת לב :ה  WAZEנוטה לשלוח את הנהגים לכביש זה ,ללא אזהרה מוקדמת..
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מהי טובת הציבור?
לפני מספר חודשים ,נראו מודדים המבצעים מדידות במגרש שהיה בנוי עליו ה"גן הכחול" .לברורים שעשיתי
נאמר לי ,שבמגרש זה מתוכנן מגרש חניה במסגרת הסדרת החניות ברחבי הקיבוץ .הידיעה גרמה לתהייה ותסיסה
בין החברים הגרים בבתים שמסביב .אין מחלוקת בכך שיש צורך בחידוש תשתיות ,כבישים ומדרכות וכן יש צורך
לדאוג לחניה עבור כלי הרכב המתרבים בקיבוץ.
העובדה שבאזור זה גרים בעיקר חברים ותיקים בני שבעים וחמש ומעלה ,לא נראתה כסיבה מספקת לחשוב פעם
נוספת על הרכב האוכלוסיה בסביבה ולדמיין מה גורמת תנועת מכוניות אל החניה וממנה לחברים שלאף אחד
מהם אין ולו רכב אחד .ובכלל אולי עדיף לדחות את הענין למספר שנים ואז יתגוררו באזור אנשים צעירים בעלי
מכוניות שעבורם זה יתאים )...אמנם יש חבר אחד שיש לו רכב עבודה( .מנוחה ושקט ודאי לא יהיו שם ,מה גם
שעשרות קלנועיות מסתובבות בשבילים המובילים אל הדרך הסמוכה ומהומה גדולה תהיה שם.
לפני מספר חודשים ,כאשר נראה היה שהולכים להתחיל בביצוע התכנית ,נאספו חתימות של מעל חמישים
חברים הגרים באזור ובעצומה בכתב – שהוגשה למזכיר הקיבוץ – הובעה התנגדות נחרצת מצד החברים הנ"ל
לתכניות מעין אלה במקום הזה .חשוב לציין שהמגרש הזה עומד בשממונו מזה למעלה מעשרים שנה והוא כבר
שימש להרבה תפקידים כגון מאגר של כל מיני קבלנים לפריקת חמרי הבנין שלהם ,אבל בעיקר שימש המקום
כמזבלה.
לדעתי ,סיבה חשובה נגד מגרש חניה במקום זה ,הינה בגלל הקירבה לבתי הילדים המבלים את רוב היום
בשוטטות או סתם בבואם ובחזרתם הביתה .תנועה נוספת של עשרות מכוניות לאורך היום באזור כזה ,צריכה
לעורר את התנגדות הגופים המטפלים בגיל הרך .ועוד לא הזכרתי את הורי הילדים...
)לפני מספר שנים נחסמו כבישים מרכזיים בקיבוץ בגלל הדאגה לילדים המסתובבים בדרכים...אינני מאמין שזה
נעשה רק בגלל נוחיות הגרים באותם אזורים(.
לא מוכר לי שום מקום שנועד לחניה בתוך המחנה ,מה גם שלצורך פריקה וטעינה יכול כל אחד לחנות לאורך
כבישי המחנה ואילו חניה ממושכת יש למקם בשטחים שמסביב ,כגון על הכבישים העוקפים.
תוך כדי דיון בנושא ,הועלתה הצעה בקרב חברים ,להתאים את הפתרון שיימצא סוף-סוף לשטחו של הגן הכחול
ז"ל ,לאופי התושבים הגרים בסמוך ,אלה יזכו ממרום גילם למשטח מתוכנן בקפדנות ע"י מומחים שיהפכו את
המקום לפינת חמד קטנה ובה ספסלים נוחים שמעליהם גג מיריעה פלסטית לחורף ולקיץ .מעין "פרלמנט" של
קשישים שבסמוך לו ישופץ גן המשחקים העזוב ופיסת דשא .ואני אפילו מעז להציע להעביר למקום את
הממצאים הארכיאולוגיים המוזנחים שבסביבות חדר האוכל .שם אף איש אינו מתייחס אליהם!
הועלה רעיון נוסף והוא להנציח את זכרו של פיפקה ז"ל במקום זה.
כל זה לטובת הציבור!!!
שי ורחל אבירם
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מעשה בסב ובנכד
)הביא לדפוס :שמחה בלס(

יום אחד אני רואה בסופרמרקט סבא הולך עם נכדו בן השלוש .היה ברור שלא קל לסב עם הבכי הבלתי פוסק של
הנכד .בכל פעם שראה ממתקים ,חטיפים או צעצועים צרח בקולי קולות.
הסבא נראה שומר על קור רוח ואומר בקול רגוע ושלו" :רון תירגע זה לא ייקח הרבה זמן".
משלא פסקו הצעקות ממשיך הסב להרגיע בקול מאופק" :רון ,תחזיק מעמד ,הכל יהיה בסדר ,אנחנו מסיימים
את הקניות ונצא מפה".
משגברו הצרחות בקופה ,מרגיע הסב בשלווה":רון אין סיבה להתרגז ,נסה ליהנות מהטיול המשותף ובעוד דקה
אנחנו באוטו בדרך חזרה הביתה".
בחניה ,בעודו מעמיס את המצרכים ,לא התאפקתי וניגשתי אל הסב":תשמע אני חייבת להגיד לך אתה פשוט סבא
מדהים .איך דיברת אל הילד ואיך הרגעת אותו בקור רוח למרות העצבים .רון הוא בר מזל שיש לו סבא כמוך!".
"תודה" ,אומר הסב "אבל רון זה אני! ליללן הקטן והמעצבן הזה קוראים נועם"..
---------------------------------------נקודה למחשבה

בשבתות האחרונות אנו עדים למהפכה שלטונית של ממש!
מתוך האלמוניות או אפילו מ"בירא עמיקתא" ,במובן הכי פשוט ,עולה לפנינו כמטאור פוליטי – אדם מבריק,
מוצלח בתחומים רבים ומגוונים ,שמצליח לקדם כל מערכת עליה הוא מופקד ,פעם אחר פעם.
נוסף לכך הוא מפגין כישורים של גאון כלכלי בקנה מידה בינלאומי.
לא ,אין הכוונה לעוד מועמד בפריימריז של "הבית היהודי") .נחמיה – אל דאגה!(
הכוונה היא ליוסף ,שהופך מנער עברי למשנה למלך מצרים – והופך שם את סדרי הממלכה..
קטע פתיחה לדבר תורה שכתב דב וכמן לעלון קבוצת יבנה בשבוע שעבר

----------------------------------------------גדעון בן ישראל ז"ל

גדעון בן ישראל ז"ל שהיה חבר כנסת ובשנותיו האחרונות היה יו"ר הסתדרות הגמלאים  -נפטר לפני כשבועיים.
בשנת  1957כששימש כמזכיר הסתדרות העובדים באזור הנגב ,הוא ארגן טורניר כדורגל לרגל ה 1-במאי והזמין
את קבוצת הכדורגל של סעד להשתתף בו.
לאחר שניצחנו את משמר הנגב בתוצאה  6-1ועלינו למשחק הגמר מול הפועל באר שבע הוא העניק לנו את הגביע,
יהי זכרו ברוך!
..לא לפני שגברנו עליהם בתוצאה !4-2
יהודה רפפורט
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שמיטה קהילתית  -מעורבות חברתית
בשבת הבאה -פרשת 'שמות' -נציין ,אי"ה ,במרחבים הציבוריים שלנו את נושא שבטי ישראל.
תפילות השבת תעוטרנה בניגונים ותוספות מקהילות ישראל השונות ,וגם השיעורים יגעו בנושא זה באופנים שונים.
בבוקר שבת 'שמות' ,בשעה  ,11:00נערוך קידוש קהילתי במועדון לחבר ואנו מזמינים כל אחד ואחת להביא עימו/ה
מתאבן כלשהו המאפיין אחת מתפוצות ישראל -ממעמול ועד קוגל ,דרך לחוח ,סלט חסה ,שנדי ,ספינג' ועוד כהנה
וכהנה ,כיד הדמיון הטובה עליכם .נשמח לשלט קטן עם שם המאכל/משקה וארץ מוצאו.
שמיטון -החל מיום עשרה בטבת ,ניתן לקנות בכלבו שלנו מוצר יחודי .השמיטון עולה  ₪ 1בלבד וניתן להוסיפו לכל
קניה שלכם .הרווחים יועברו בסוף כל חודש אל "חסד אמיתי" ויתורגמו לקניית מצרכים עבור משפחות נזקקות.
שימו לב -ניתן לקנות מספר שמיטונים בבת אחת!
שעת שמיטה -הפקרת שעה חודשית פרטית לטובת הזולת .להלן רשימת ההתנדבויות המוצעות .כל המעוניינ/ת
להשתתף במיזם זה מוזמנ/ת לפנות לתיבת הדוא"ל היעודית , shmita.saad@gmail.com :או להירשם ברשימה
התלויה על לוח המודעות התחתון בחדר האוכל ,או לשלוח לי  .SMSנא לציין את שמכם ,תחום ההתנדבות )אפשר
וכדאי להציע רעיונות חדשים!( ומספר הטלפון להתקשרות ,ולהמתין שנשדך אתכם למי שזקוק/ה לעזרה .הרעיון
הוא להתחייב לשעה אחת מדי חודש ,עד ראש השנה ,ולהתמיד במשימה.
תגבור שמירת שדות בשבת

פתיחת ספריית הילדים-
בשעות אחה"צ או בשבת /חג

ביקור בבית ותיק/ה-
שיחה ושמחה

חוג בבית ילדים/
שיעור לילדי חטיבה או תיכון

נהיגה למרפאה או שליחות אחרת
עבור מי שאינו נוהג

שמרטפות

רעיונות ותגובות מתקבלים תמיד בברכה!
ִסלעית לזר
בשם צוות שמיטה קהילתית
052-8694580

תפילת נשים
השבת פר' ויחי תתקיים תפילת נשים וקריאה בתורה במועדונית לכבוד סיום ספר בראשית.
כולן מוזמנות :ותיקות וחדשות ,מבוגרות וצעירות ,מקומיות ואורחות,
לסיים אתנו יחד את קריאת החומש הראשון!
נפגש ב 9.15ל "אנעים זמירות" במועדונית!
לאחר מכן ,קריאת פרשת "ויחי" ,הפטרה ומוסף ולבסוף שיעור קטן.
להתראות  -הצוות המארגן
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משולחנו של מנהל הקהילה
עוד מאמץ קטן...
שלהי השנה האזרחית מערימים עומס רב בשל הצורך בסיכום השנה החולפת ,בניית תוכניות עבודה והכנת
תקציב .למאמץ הזה שותפים מנהלי הענפים ומרכזי הפעילויות ובמיוחד ישי אברהם ,חשב הקהילה והאגודה.
אנחנו בישורת האחרונה ובכוונתנו ,שעד סוף ינואר ,נסיים את הליך אישורי התקציב הן בהנהלות והן
באסיפות של האגודה והקהילה.
מאירים את מפעלינו החברתיים בימי החנוכה
זכיתי להשתתף בחנוכה ,במסיבת החנוכה של משפחתון הדר ובערב המונולוגים של שכבת י"א בחברת הנוער.
בשניהם התרגשתי עד דמעות ,ותהיתי אם נכון היה להרחיב את שורות המוזמנים לאירועים אלו ,על מנת
שנאיר עוד יותר את העשייה החינוכית שמתרחשת במקומות אלו ,כאן בחצר שלנו .יישר כח גדול לכל
השותפים במלאכה .אני מקווה שבמחשבה משותפת עם צוותי החינוך במשפחתון ובחברת הנוער ,נשכיל לחבר
בדרכים נוספות ,את כלל אנשי הקהילה לעשייה חברתית מרתקת זו.
הכנסת אורחים
חיילי יחידת המודיעין שהתארחו אצלנו לפני שלושה שבועות ,ביקשו להודות מאד על האירוח החם  .הייתה זו
עבורם ,שבת מיוחדת ומלמדת במסגרת קורס מיוחד של שבועיים ,בו הם נחשפים לחברה הישראלית על גווניה
השונים .נדמה לי שההנאה הייתה הדדית וכל מי שזכה לארח אותם נהנה גם הוא .תודה למשפחות המארחות,
תודה למעבירי השיחות ותודה לאריאל סאסי ,שמתוך הרגל באירוחי חיילים ,נרתם למשימה בטבעיות
ובשמחה.
סכנה כאן בונים
השבוע החל שלב א' של שיפוץ מבנה החטיבה בבית הספר הישן לקראת אפשרות של קליטת מערך החינוך
החברתי לתוכו .שלב זה מתבצע הודות לתקציב של משרד השיכון כאשר המועצה היא הגורם המקשר
והמוציא לפועל .תודה לדורון ציפילביץ מהיחידה האסטרטגית ולרומן מהנדס המועצה על דחיפת הפרוייקט.
העבודות שתתבצענה בהתאם לתקציב שאושר  ,לא תאפשרנה עדיין כניסה לשימוש במבנה ונצטרך לשקוד על
המשך גיוס משאבים לביצוע השלב השני .למרות שהשטח גודר וסומן ,אני קורא לכולנו ,הורים וילדים לנקוט
זהירות רבה וערנות בדרככם לאולם הספורט ,מגרשי הטניס ומשק הילדים.
ואם בפיתוח עסקינן
כבר נכתב ודווח במספר הזדמנויות על הבטחות כאלה ואחרות מכיוון משרדי הממשלה והעומדים בראשם,
במסגרת תכנית חיזוק יישובי העוטף "ביום שאחרי" .למרות השקעה של שעות רבות מאד של בוקי ,חלופ
ואליסף יחד עם ראש המועצה ונציגנו במליאה עמוס ברט ,נכון לרגע זה ,עיקר ההבטחות הן בבחינת "ציפורים
על העץ" .אחד מהפרויקטים שנדמה שקרוב ביותר למימוש הוא שיקום תשתיות בשטח הקיבוץ על ידי
החטיבה להתיישבות .במסגרת הפרויקט ,שנמצא בשלבי תכנון ,אנו מקווים לשדרג את מערך הכבישים,
המדרכות ,הסדרת נושא החניה באזורי המגורים ושיפור נקודות איסוף האשפה .עלינו להבין ,שמדובר
בפרויקט גדול מאד ובזכייה של פעם בחיים ,אך בשונה מתהליכי קבלת ההחלטות הנהוגים אצלנו בדרך כלל
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הנמשכים זמן רב ,נידרש הפעם להליכים מזורזים כדי לממש את הפרויקט .נדמה לי ,שכולנו נידרש להתעלות
מעל אינטרסים אישיים כגון חניה מול ביתנו או מדרכה לא לטעמנו ,כדי לממש את ההזדמנות ולהביא
למתיחת פנים אמיתית של חצר הקיבוץ .מתיחת הפנים כוללת שיפור משמעותי בנושאי בטיחות בתעבורה,
כתוצאה מהרחבת כבישים ,בניית מדרכות והסדרת חניות .זהו מהלך לדורות וחייבים לראותו במבט אל
העתיד ולא בתמונה של כאן ועכשיו .המזכירות בישיבתה השבוע ,החלה לדון בהליך שיידרש כדי לאפשר לכלל
הציבור להיות שותפים ולהביע את רעיונותיו .הכוונה לבצע אישור ראשוני בצוות "אופק חדש" )ו' תכנון
המורחבת( ולאחר ביצוע תיקונים לפרסם את התוכניות לכלל הציבור ולאפשר במהלך שבועיים הגשת
הסתייגויות .פורום זה או אחר ,שיוסמך על ידי המזכירות ידון בדברים שיעלו ויעמול על הגעה להבנות מתוך
הסכמה ככל שניתן .אליסף במסגרת תפקידו כמרכז תכנון ותשתיות ,מוביל את הטיפול בפרויקט והאמינו לי
שזו עבודה גדולה ורבה .חזק ואמץ.
הכנסת אורחים 2
למרות מצוקת הדיור המבורכת ,יש לנו כרגע קרוואן קטן פנוי )לתקופה לא ידועה( באזור בית שיקמה .נורית
קראוס קיבלה על עצמה את האחריות לקרוואן זה ,שישמש עד להודעה חדשה כדירת אירוח עבור חברים
הזקוקים לדירה בשבת או בחול .תודה לנורית על הרצון הטוב ולפרטים והזמנות יש לפנות ישירות אליה.
משנה מקום משנה מזל...
בעקבות החלטת האסיפה להקצות את מבנה הספרייה העיונית לחברת הנוער על צרכיה ההולכים וגדלים ,אנו
נערכים כבר תקופה להעברת הספרייה העיונית למקום זמני .לפני שהנושא סוכם ,ישבנו כל הנוגעים בדבר,
כולל עובדי הספרייה ,נציגי בית ספר ,ואוהבי ספר ,לסיעור מוחות מה הדבר הנכון לעשות עם הספרייה .לאור
אי הוודאות במימוש תוכניות איחוד הספריות או לחילופין  ,בניית ספריה בשטח בית הספר החדש סוכם
לאחר לבטים רבים ,לבצע העברה של הספרייה למבנה הכיתות הקרוב ביותר לבתי החברים )כיתות א' ב'
בביה"ס הישן( .במסגרת המבצע ימוינו הספרים ומחלקם ניפרד בצער .יישר כח לליפא ורחל שלמרות גילם,
זורמים עם המהלך הלא פשוט ומסייעים לביצועו .במקביל מקדם עופר תוכניות וגיוס משאבים לביצוע
השינויים שידרשו במבנה ובעיקר ,תוספת ממדי"ם.
גם זה על שולחננו...אטריות ברוטב אדום ומרק שעועית
אירית כבר פרסמה את הקושי הגדול בהפעלת ארוחת הצהריים בימי שישי אבל אני מבקש להרחיב .אמנם ,
אכן מדובר במוסד קהילתי עם טעם של פעם ,אך נידרש בהנהלת הקהילה בתקופה הקרובה ביותר להכריע
בשאלה זו .לא מדובר בדיון כלכלי אלא בניתוח קר של המצב ובמציאות לא סבירה בעיניי ,שמספר קטן של
חברינו נדרש לעבוד בימי שישי עד שעתיים לפני כניסת השבת .האם באמת ארוחה זו כה חשובה ומשמעותית?
רבים מחברינו בקבה"ד כבר נפרדו ממנה ,כולל בקיבוצים שיתופיים בשל קשיים דומים .יודעי דבר אומרים,
שהטעם של האטריות ברוטב לא משתנה גם בבית ...אגלה לכם בסוד ,ביום שישי שעבר חוויתי זאת על בשרי,
בשדה אליהו.
שבת שלום
בתפילה לגשמי ברכה בשבוע הבא
נחום

