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פרשת בא
"החודש הזה לכם) "..שמות י"ב ,ב'(
זו המצווה הראשונה שנאמרה למשה עוד בהיותו במצרים וחכמינו ראו בה אב-יסוד לכל חגי
ישראל ,התלויים בקביעת ראש חודש.
מהרגע בו עמד ישראל על רגליו ,מסר לו הקב"ה את הזכות לקדש חודשים ולקבוע מועדים.
קביעת ראש חודש מסורה היתה בלעדית בידי בית הדין הגדול שבירושלים והוא שקבע לעם
כולו בכל תפוצותיו.
בכך הדגישו אבותינו יותר מתמיד שארץ ישראל היא לב האומה כולה.
)מתוך" :ממעיין האגדה -א .ארזי(
--------------------------------------------------------------------------------
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פרשת בא
בפרשת בא אנו חווים רגעים מכוננים והיסטוריים המלווים אותנו עד עצם היום הזה .מכת בכורות ,אפיית המצות
ויציאת מצרים מוזכרים באופן מורחב מתוקף מעמדם הרם בפרשה .מאידך ,מכת הארבה המתוארת בפרשה
כאחת המכות ,מצליחה באופן מוחשי יותר להזכיר לנו את הפסוק "למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר
התעללתי במצרים "...מהסיבה שהתופעה הזו חוזרת מדי מספר שנים בעולם ,ואף פקדה את ישראל לאחרונה.
נחילי הארבה הינם תופעה מרהיבה והרסנית בו זמנית .בו בזמן שהם גורמים לרעב הם הופכים בעצמם לתפריט
תחליפי על הצלחת .בני העדה התימנית ידועים כחובבי ארבה מימים ימימה ,ובניגוד לבצק העשיר הקיים
בתפריטם לא יזיק מאכל עשיר בחלבונים ועוד בחינם.
גם אם לרגע תחושת קבס קלה עלתה בכם מתוך המחשבה ,יהדות תימן לא הסתירה זאת ,אלא התפארה בסימני
ההכשר שעברו מדור ודור וחיזקו ממילא את תחושת הגאווה על החיבור השורשי למקורות התנ"ך .הרי מי יכול
בבטחון מלא ,לשם ביס של ארבה בפה עם תחושת קריספיות ,על אף שהוא מזכיר ג'וק.
קובי אברהם

חודש שבט
"אלה אזכרה"..

ז' שבט -יום פטירתו של חברנו מנחם אפלבום ז"ל
י"ז שבט -יום פטירתה של חברתנו יסכה לנדאו ז"ל
י"ט שבט -יום פטירתו של חברנו אברהמי רוזנמן ז"ל
כ' שבט – יום פטירתו של חברנו אבא נוריק ז"ל
כ"א שבט -יום פטירתו של חברנו מרדכי גולדפדן )גרט( ז"ל
כ"א שבט -יום פטירתו של חברנו יעקב קיני )קבוס( ז"ל
כ"ח שבט – יום פטירתו של חברנו שלמה אש ז"ל
ל' שבט -יום פטירתו של חברנו נחמן צור ז"ל

)תשס"ט(
)תשנ"ד(
)תשס"ז(
)תשס"ט(
)תשמ"ז(
)תשס"ט(
)תשע"א(
)תשנ"ו(
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השבוע שחלף-

בסוף השבוע שעבר -הסתיים מניין הקולות במסגרת הפריימריז לבית היהודי ,שעל פי כל הסקרים הולך
ומתרחב .ובכל זאת ,הסתבר לנו שחרף כל המאמצים ,לא נותר לנציג הקיבוץ הדתי ולו חדר אחד קטנטן ,שם יוכל
להתגורר או לפחות להניח ראשו ,בין שאר דיירי הבית המוגנים ,המשוריינים והמיוחסים..
בליל שבת -דן הרב ארי בשאלת' :זכות הנשים לבחור ולהיבחר למוסדות ציבור' .קיבלנו סקירה היסטורית זריזה
על הנושא בעולם  -החל מהמאה ה  17כשהחלה זכות זו להינתן לנשים באופן חלקי ,ובארץ – החל מ  1920לקראת
הבחירות ל "אסיפת הנבחרים" של היישוב היהודי בארץ ישראל .אז ,חיווה הרב קוק את דעתו כנגד מתן זכות זו
לנשים ובשיעור עסקנו בדעות הרבנים שיצאו כנגד דעה זו ,האחד עוד בחייו של הרב קוק והשני מתוך ענווה –
לאחר מותו .מים רבים זרמו בירמוך מאז ועד לבחירתה של איילת שקד בשבוע שעבר לצמרת הנהגת הציבור
הדתי לאומי..
בשבת -התמקד יניב עקיבא בשיעורו ,בשמותיו של הקב"ה המובאים בשני הפסוקים הראשונים של פרשת וארא.
בתחילה עסקנו בשני השמות המסמלים את מידותיו של הקב"ה :אלוקים  -את 'מידת הדין' ,וה'  -את 'מידת
הרחמים' .שניהם נובעים אמנם מאותו מקור ,אולם הם מייצגים מניעים שונים ותפקידם להשיג מטרות אחרות.
כך ברורה יותר התשובה האפשרית לשאלתו של משה" :למה הרעותה לעם הזה ."..בהמשך עסקנו בשני שמותיו
האחרים של הקב"ה המעורבים בטבע' :ש-די'  -שאינו משנה את חוקי היסוד ומציאות העולם ,בו נגלה ה'
לאברהם וריפא אותו מעקרותו ,ו 'הויה'  -המתערב בחוקי הטבע ממש ,בו נגלה ה' אל משה בזמן ביציאת מצרים.
ברוח הבחירות והסקרים ,נציין שביום ראשון -הונח לנו בתיבות הדואר ,שאלון/סקר לבחינת שביעות הרצון
מענף המזון .בהקדמה לגוף השאלון צוין כי מטרתו" :לשוב ולבחון מה חושב הציבור בכדי לשפר את שניתן
לשביעות רצון הסועדים והקונים" .התבקשנו לדרג את שביעות רצוננו מחדר האוכל ,הקייטרינג ,הכלבו
והמחלבה ,ובין השאלות הונחה לפתחנו דילמה חדשה ,האם להמשיך לקיים את ארוחת הצהריים בחדר האוכל
בימי ששי .נמתין בסבלנות למניין הקולות..
ביום רביעי -הורם המסך אשר כיסה תקופה ארוכה את אזור השיפוצים שמסביב לחדר השטיפה ובמו עינינו
ראינו את המרצפות החדשות ואת המכונה העומדת על מכונה..
זהו זה! השיפוץ הגדול נכנס לישורת האחרונה ואתו עובדי ענף המזון שטורחים במרץ לקראת ההפעלה
הראשונה ,אז נדע אם מכונת השטיפה פועלת כסדרה ואם הצנרת הורכבה כהלכה .כולנו מחזיקים אצבעות!
יורם קימלמן

ללאה כץ – החלמה מהירה
לרחל ולמנחם יניב ולכל המשפחה

חזרי להתהלך בשבילי הקיבוץ

מזל טוב לבר המצווה של הנכד אוֹ רי

קהילת סעד

בנם של הדס ורובי שטיין
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אדית לוין דברים לזכרה
השבוע הלכה לעולמה אדית לוין .אדית הגיעה לסעד לפני יותר מארבעים שנה עם בעלה הרופא המיתולוגי ד"ר
מוטי לוין והם חיו בתוכנו יותר מעשרים שנה.
אדית לא הייתה רק אשת הרופא אלא אישיות בפני עצמה .בילדותה ברומניה חייה לא האירו לה פנים ,ולמרות
זאת היא האירה פנים לכולם ,ביתה היה תמיד פתוח לכל נזקק ,אם נזקק לרופא ואם נזקק לעצה מעשית
בהליכות הבית .היא הייתה בשלנית מחוננת והבית שלה תמיד הקביל את פני הבאים בריחות של תבשילים
מהבילים ומדי פעם הזמינה אליה חברים ליהנות ממעשי ידיה ,זאת בזמן שכולנו אכלנו רק ממזונות חדר האוכל.
המשפחה עברה נדודים שונים בעקבות מוטי הרופא ,שהוצב במקומות שקופת החולים הועידה לו ,קודם באילת
הרחוקה ,אחר כך ברביבים ולבסוף בסעד .מוטי רצה לילדיו חינוך לשמירת מצוות וכששמו התבסס כרופא מצויין
יכול היה לבקש ואולי גם לדרוש שיציבו אותו במקום כמו סעד וכך גידלו כאן את שלושת ילדיהם ,שעליהם
הייתה גאוותה של אדית.
חשוב להזכיר שמוטי ראה במקצועו שליחות ,לכן כל מי שפנה אליו בכל שעות היום והלילה התקבל בסבר פנים
יפות .תפקידה של אשת רופא מן הזן הזה הוא לא תפקיד רגיל ,אדית מעולם לא קבלה ולא התלוננה על שהוא
מקדיש מזמנו לאוכלוסיית סעד ,להיפך – היא עודדה את החברים לפנות אפילו אם השעה נראתה לא נוחה.
אנחנו גרנו בבית לפניהם ,להם היה טלפון ולחברים לא היה ,הילדים החיילים שלנו התקשרו לביתם כדי לדבר
אתנו וכך גם ילדי השכנים ,עדיין מהדהדת באזניי הקריאה "שושנה" או "גאולה" וכיוב"ז שבישרה לי כי אחד
מילדיי או מילדי אהרוני מתקשר.
הרבה חברים רכשו אדית ומוטי בשנים שחיו בתוכנו ויעידו על כך החברים הרבים שהגיעו ללוותה בדרכה
האחרונה .אבדה לנו חברה נאמנה ,יהי זכרה ברוך.
שושנה עברון
--------------------------מזגנים בחורף
מספר תזכורות והסברים:
 .1ניקוי מסננים )פילטרים( במזגנים חיוני בחורף אף יותר מהקיץ  .מומלץ פעם בשבועיים עד חודש .מסננים
סתומים במצב חימום במזגן עלולים לגרום לנזק למדחס.
 .2יש להקפיד שהשלט מכוון על מצב ) (Modeחימום) .שמש( .בחלק מהשלטים קל מאד לשנות את
המצב ולקרר במקום לחמם.
 .3מזגנים בטמפרטורת סביבה/חוץ של פחות מ  4מע"צ )מעלות צלזיוס( לא מצליחים לחמם כראוי.
זאת הסיבה לתלונות הרבות בשבועיים האחרונים.
 .4ככל שהמזגן קטן יותר הוא סובל יותר מטמפרטורת החוץ.
נ.ב .בנושא מיזוג בית הכנסת:
בבית הכנסת הוחלפו רק היחידות הפנימיות של המזגנים .המזגנים בבית הכנסת הותקנו ב  1997היחידות
הפנימיות בעזרת נשים  -הוחלפו לפני יותר מ  5שנים.
באולם הראשי התחלנו להחליף יחידות פנימיות בשנה האחרונה כי לא היה אפשר לתקן אותן.
הסיבה לחוסר החימום השנה היא :חלונות פתוחים .עד השבת האחרונה הושארו החלונות למעלה פתוחים .כל
החום שהפיקו המזגנים עלה למעלה והתנדף.
מיעוט קטן מרשה לעצמו לפתוח חלונות .וגורם נזק לרוב הציבור ולחשבון החשמל של בית הכנסת.
בניה ברזלי
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מי שלא בא – מפסיד!
אחת החוויות המשמעותיות שלי עם ילדיי הקטנים בכל שבת היא השתתפות בתפילת הילדים שנערכת בסיום
תפילת מוסף בבית המדרש .ישיבה משותפת של הורים עם ילדיהם ,יחד ,פנים מול פנים ,למטרת תפילה ולימוד
פרשת השבוע ,מתוך אוירה טובה ,ראוי לה שתאומץ על ידי רבים מבני קהילתנו .בתפילה משולבים שירים רבים,
אותם למדו ילדיי להכיר רק מתוך השתתפותם בתפילה .היא שונה מתפילתם בימות החול ,וכך מעניקה לשבת
חווית תפילה אחרת .לאחר שירי 'הוצאת ספר תורה' ,אחד האבות או האימהות )בתורנות( סוקר בקצרה את
פרשת השבוע או מלמד רעיון קצר שקשור לפרשה .את התפילה מובילים ההורים יחד עם הילדים .בדרך כלל
הילדים הבוגרים )בני ובנות כיתות ב-ג( משמשים כשליחי ציבור במס' קטעי קריאה .עם סיום התפילה )שירת
'אנעים זמירות' משותפת לכל הילדים המעוניינים( נערך קידוש קצר )נוסח חופשי( וחלוקת ממתק-מזונות.
קריאתי להצטרף לתפילת הילדים איננה נובעת מרצון 'להחיות' אותה .ב"ה היא חיה ונושמת ,והמשפחות
שמגיעות בקביעות יעידו על כך .הכתוב בכותרת הוא זה שהביא אותי לכתיבת הדברים.
ברשימתה בשבוע שעבר העלתה שרה עברון את הקושי בהבאתן של בנות הקהילה לבית הכנסת .לצערי ,בעיה זו
קיימת גם אצל הבנים .יש משפחות שמצליחות יותר ויש שעוד תצלחנה .להבנתי ,קשה מאוד להתחיל לחנך
ולהרגיל לתפילה לקראת גיל מצוות .עלינו להפסיק להתייחס לילדינו כ 'ילדים קטנים' .השתתפות בתפילת השבת
לילדים ,יש בכחה להעביר מסר כפול ומכופל:
 .1תפילה יכולה להיות נעימה ,מרגשת ומתאימה לכל גיל.
 .2גם בשבת מתפללים .ברגע שוויתרנו על תפילת השבת עם ילדינו ,יצרנו בתת-מודע קשר בין תפילה לבית
הספר או לגן .התפילה נתפסת כחלק מסדר היום במוסדות החינוך .בעיתות חופש )שבתות ,חגים,
חופשות( – אין לימודים ואין תפילה.
התמדה והגעה לתפילת הילדים מדי שבת בשבתו יוצרת קשר בין התפילה לחיים ,ומעבירה מסר ברור –
אין יום ללא תפילה .יש מקום לחשוב על 'תפילה לגילאי הביניים' ,בין תפילת הילדים להצטרפותם
לתפילת המבוגרים )כיתות ד-ו( .בעבר נעשה נסיון מוצלח של 'תפילת ש-בת' ,תפילה לבנות בגילאים
אלו.לעת עתה ,נעים ונוח בבית המדרש בזמן התפילה ,והוא מצליח להכיל את כל הבאים בשעריו.
בתקווה לברכת 'זה הגדול קטן יהיה'...
אבא ארי סט
טיול כלניות
"הגשם כבר שטף את אבק הטנקים ..השדות הוריקו ..והכלניות פורחות" )מתוך נאום בני גנץ ,רמטכ"ל(
הנכם מוזמנים להשתתף בטיול כלניות באזור בתרונות בארי ולהנות ממזג האוויר הטוב והפריחה המרהיבה.
המסלול" :בארות בנגב" .מועד הטיול :יום ראשון ה' בשבט )(25.1.15
יציאה :מרחבת קו-לקו בשעה  12:30חזרה) :משוערת( ב 16:30 -עלות למשתתף₪ 35 :
כדאי להצטייד בשתייה ובנשנושים והכי חשוב – מעיל ! הטיול יכלול קטעי הליכה קצרים.
ברוריה גורן ובני גינזברג
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שמיטה קהילתית
שלום לקהילה הקדושה -היא וכל אשר לה
תודה גדולה לכל המשתתפות/ים בשבת הקהילתית בסימן שבטי ישראל .אנחנו מקוות/ים שעם התארכות שעות
האור ועליית הטמפרטורות ,נוכל לקיים פעילויות בשבתות הקהילתיות הבאות גם מחוץ לכתלי בית הכנסת וכך
יוכלו לבא לידי ביטוי חלקים נוספים מן הציבור.
בעקבות הקולות שנשמעו בשבוע האחרון ,שוקל הצוות כיצד להוביל דיון קהילתי מאתגר בנושא שותפות נשים
במרחב הדתי-ציבורי ,מתוך רגישות וכבוד הדדי.
בשבת 'בשלח' ,הבעל"ט ,יתארח בקהילתנו ראובן קמפניינו ,וישתף אותנו בתובנות ממחקריו על מסכת שביעית
בתלמוד הירושלמי.
ביום ט"ו בשבט ,אי"ה ,בשעה  ,15:00יצאו בנות הנוער ,ילדי חט"ב ,הבתים הכוללים וגן דקל לחלקת אוצר בית
הדין שלנו ,ליד שער השדות ,לאסוף את תפוחי האדמה אשר הבשילו ,כשלוחי בית הדין .בשעה  16:00נתאסף על
הדשא מול המועדון לחבר ,לאריזת התוצרת וכתיבת ברכות ,לקראת חלוקה למשפחות נזקקות .כולם מוזמנים!
לימוד קהילתי מחפש לוגו )סמליל( וסלוגן )זמריר(...
בימי ספירת העומר יתקיים בסעד מרתון לימוד משניות קהילתי ,חוצה שכבות גיל ,מגדרים ,מקצועות ותחביבים.
נפרסמו כראוי כשהמועד יתקרב ,אך בינתיים אנו מחפשים לוגו וסיסמה קליטה ,שילוו את הפרוייקט ,ומכריזים
בזאת על תחרות נושאת פרסים!
שעת שמיטה -לאט לאט מגיעות אלינו פניות מחברות וחברים המעוניינים לתרום שעה מזמנם הפרטי לטובת
הכלל .אנחנו מבקשים להבהיר כי אין חובה להירשם אצלנו ,וכל מי שרוצה יכול/ה להתנדב בכל דרך וצורה.
ההצעות שלנו:
•

תגבור שמירה בשדות במהלך שבת -ניתן לפנות לאריאל סאסי.

•

ביקור בבתי ותיקות/ים לשיחה ושמחה -ניתן לפנות לחנוש שנון.

•

חוגים בבתי הילדים ,שיעור לילדי החטיבה והתיכון -ניתן לפנות לגדי סמואל.

•

'ידידי רכב' אזוריים -עזרה ראשונה בתקלות רכב שאינן מצריכות בעלי מקצוע )תיקון פנצ'ר ,הנעת מצבר
בכבלים ,מילוי אויר בצמיגים ,פתיחת רכבים נעולים ועוד( .להצטרפות באזור שדרות ,נתיבות וישובי
הסביבה ,סמסו ווטסאפ עם שמכם למספר 052-9468139

כמו כן ,ניתן לעזור בשמרטפות ,נשיאת קניות מהכלבו ,איסוף טרמפיסטים מתחנת הרכבת ועוד...
התחלנו להפעיל את השמיטון בכלבו ביום עשרה בטבת .בסוף כל חודש יועברו הרווחים ממכירת השמיטונים
ל'חסד אמיתי' ,ובהם ירכשו מצרכים למשפחות נזקקות .יישר כח לכולם.
תגובות ,רעיונות והערות יתקבלו בברכה ובשמחה.
צוות שמיטה קהילתית  -הרב ארי ,בני גינזברג ,אילה שקלאר ,אליאב ִ
וסלעית
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את הנעשה אין להשיב

לאחרונה כתב בוקי על נושאים ברומו של עולם ,וצפיתי למבול תגובות .בהעדר המבול ,מצאתי לנכון להגיב
באיחור ,כי נראה לי כי חברים אחדים אינם רואים את תכלית הקבוץ.
לא יועיל להפטיר כמו ראובן "הלא אמרתי אליכם ,". . .כי את הנעשה אין להשיב ,ובמיוחד במתכונתו היום.
ואמנם הסבר כבר מצאנו לתופעות  -החברתיות בעיקר  -שהזכיר בוקי] ,ועל כך נכתבו מאמרים רבים במשך
תקופת השינויים[ אבל התרופה איננה לשוב ולייסד את הקבוץ מחדש .בכאב גדול ניאלץ להשלים עם יצירת
הכלאיים ,אם לא להפוך אותה למשהו רחוק עוד יותר מן הקבוץ.
בספר הקבוץ בהלכה ]ע'  [17מתאר יעקב ברונר את תגובת אביו למהפכה הקומוניסטית שהלהיבה את ההמונים:
ללנין ,לטרוֹצקי ולחבריהם אין יצר הרע?" כלומר ,אין יתרון לדרך חיים מסוימת ללא יראת שמיים ,אדם
"האם ֶ
שאינו מכוון לטובת הכלל עלול לקלקל הכל.
דברי רות יערי לפני שבועיים קלעו בדיוק לכאב של ההחמצה ,ותיארו מציאות חדשה ,שהקטנוניות שולטת בה.
אנחנו מחייבים את החבר על כל כפתור במתפרה ,על כל פרוסת לחם בחדר האֹכל ,ועל כל בול בדאר .נוצרה
הרגשה שיש אנשים חשובים יותר ]כי מרויחים יותר?[ ,לעומת אחרים שבקושי מגיעים לתמ"ס )תקציב מוסכם
סעד( .חברים רבים יוצאים לעבוד בחוץ ,ובערב ,נוכחותם ניכרת רק במכונית בקרבת ביתם.
בוקי שאל על איוש תפקידים .הרי זאת היתה מאז ומתמיד נקודת התורפה בקבוץ .פעם היה מאן דהוא פוקד על
פלוני למלא תפקיד .מאוחר יותר נהגו להציע לבחירה באספה מועמד בודד ,והציבור עונה 'אמן' כמי שכפאו ֵשׁד.
שמא חשבנו שאיזה 'משה רבנו' יתנדב לעמוד לבחירה? אין פלא שה'בחירה' לעתים קרובות לא מניבה תוצאה
יעז להתמודד מול החבר ,אשר דוחף עצמו בבטחון שרק הוא
טובה .משום שהחבר המתאים באמת לעולם לא ֵ
יודע .או גרוע מזה ,החבר רוצה "להתכבד" בתפקיד.
לפני כמה שבועות פגשתי אדם שטען כי בתקופת הבחירות אין ברירה אלא לדבר על פגמו של היריב .נזכרתי בדברי
הרב של קב' לביא ]שוב הקבוץ בהלכה ע' " [94אין מקום לתרגיל תקנוני ,אין לחץ הרוב על המיעוט  . . .כי אנחנו
חותרים לאותה מטרה  . . .בפחות מזה אין ערך לשיתוף".
זה המפתח להמשך דרכנו.
והואיל והזכרתי מטרה ,אוסיף כי גם בבית הכנסת זאת צריכה להיות לעינינו :תכלית החזן בבית הכנסת היא
התפלה ,ולא הצגת ראווה שלו :אין לנו ענין לתת דרור לכל מי שרוצה להציג את קולו הנאה ,כי אין זאת המטרה.
כן גם תכלית שיעור תורה היא הלימוד ,ולא נכון לנצל את הבמה להציג דעתנו בויכוח כלשהו ,וד"ל.
אליהוא

תזכורת מוועדת חינוך
צוותי החינוך החברתי ייצאו להשתלמות בקיבוץ לביא ,בימי :ראשון ושני ה' -ו' בשבט 25-26/01
אי לכך ,הבתים הכוללים והמפ"ל יהיו סגורים בימים אלו.
גדי סמואל
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הרהורים אחרי חנוכה
אני כותבת בהשראת ההרהורים של בוקי .בוקי כתב על האסיפה ואני מבקשת לכתוב על חדר-האוכל .מניחה שיש
כמה קווים משותפים לשני הנושאים האלה .התלבטתי מאוד אם לכתוב .מניחה שחלק ניכר של החברים יראה
בכך ,ובמידה של צדק ,התרפקות על עבר בלי תוחלת ,אך בכל זאת אכתוב.
תפקיד חדר האוכל – ושמו מעיד על כך – להאכיל את החברים .אולם מעבר לתפקיד זה קיים כמובן פוטנציאל
חברתי גדול .זה מקום שיכול ,לכאורה ,להפגיש מדי יום אנשים שלא מקיימים "אין משיחין בסעודה" ובמקום
זה נהנים בצוותא גם מאוכל טעים וגם מחברותא .מדובר בכלי חברתי נפלא אבל אני מפחדת שהוא הולך
ומתמוסס לעינינו.
צריך להודות שהתהליך התחיל כבר לפני שנים ,אולי מהתחלת הלינה ליד ההורים – אם כי אפשר לראות
קיבוצים שחדר האוכל שלהם ממשיך לתפקד בשני התפקידים ,גם אספקת מזון וגם אספקת הזדמנות לקשר
חברתי – על אף הלינה המשפחתית.
אפשר לחשוב על כל מיני סיבות .שינוי )מבורך( במבנה הדמוגרפי ,יותר משפחות צעירות ,יותר חברים חדשים
שלא הורגלו ל"חיה המוזרה" הזו .ואולי אלה העלויות .האוכל בחדר האוכל הולך ומתייקר .אפשר לראות זאת
בחשבוניות .חברות שלי שהן בשלניות אומרות שהרבה יותר זול לקנות את המצרכים בכלבו ולבשל בבית ועל
אחת כמה וכמה כאשר קונים את המצרכים בקניונים בנתיבות וכו' .ויש בוודאי עוד ועוד סיבות והסברים אך
התהליך נדמה לי די ברור.
התהליך הולך ומתקדם .החל מסגירת חדר האוכל בערבים .אין להאשים בכך איש .אנחנו כולנו הצבענו על כך
ברגלים .בהמשך נסגר חדר האוכל בכל ארוחות השבת ,דבר שאיננו קל לחלק מהחברים ה"מבוגרים".
הסוכה ,בקנה מידה של שבוע בשנה ,מצטרפת לעניין .הישיבה בסוכה של חדר האוכל בשעות הצהרים איננה
אפשרית .הסכך מעביר בקלות את הקרינה של השמש ומאווררים לפעמים אין ,לפעמים יש וגם אז במשורה .האם
מתוך שיקול כלכלי? האם בגלל חוסר יחס לסוכה גם כערך ציבורי?
לאחרונה התבשרנו על הצורך לסגור את חדר האוכל בימי ששי בצהרים .לכאורה ,זה יכול להיות יום של מפגש
חיילים שמגיעים לחופשת שבת ,סטודנטים ,עובדי חוץ שנמצאים בסעד בימי ששי אבל אנחנו נקראים לשיקול
הכלכלי  .אני מבינה שהבעיה ממוקדת בשעות הצהרים של יום ששי ואם אמנם קשה למצוא עובדים/ות לשעות
אלה – יתכן שמתוך הסתכלות חברתית יש מקום להתייחסות לעבודה זו כאל עבודה נדרשת ולתגמל אותה
בהתאם.
הדברים שכתבתי עד כאן הם דברים של "פצעי אוהב" .אינני מתעלמת מהעובדה שבמקביל לתהליך הצימצום
שתואר ,מתנהל במטבח ובחדר האוכל תהליך אחר ,הפוך ,תהליך יומיומי של העובדים בענף המזון ,תהליך של
עבודה ,השקעה ורצון לטפח ולקדם ,ואני מברכת ,מוקירה ,נהנית ומודה על כך .אני מקווה שהתהליך ההפוך
הזה ינצח.

רכטי ברנהרד
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מהנעשה בספריית הילדים
השבוע ביום ב' נפגשו תלמידי ביה"ס עם סופרת הילדים "המיתולוגית " גלילה רון-פדר עמית ,לביקורה קדמה
הכנה רבה ,הילדים קראו את ספריה ,כתבו וציירו בעקבות הספרים ולמעשה הם קוראים אותם בשמחה כל
השנה גם מבלי שנבקש .חידות על ספרי "סדרת מנהרת הזמן" שעוסקת בהיסטוריה של עמנו בדרך מהנה ,הועלו
לאתר הבית ספרי והזוכים בפתרונן זכו בפרס.
ביום הביקור עצמו שתחילתו הייתה בחדר אוכל הימני ,במפגש עם כתות ג'-ו'  ,ספרה גלילה כיצד החלה לכתוב
ספרים  ,על סדרת ספרי ג'ינג'י שנכתבה בהשפעת ההרפתקאות שחוותה בילדותה בחיפה בשנים שלאחר קום
המדינה ,על סדרת ספרי מנהרת הזמן שאותה היא כותבת במטרה שהילדים ירכשו ידע על ההיסטוריה של עמנו
בדרך מהנה.
גלילה הדגימה כיצד כריכת הספר "אל עצמי" שהוא הראשון בסדרת ציון ובתיה ומספר על ציון ילד הנמצא
במשפחת אומנה ,נראית שונה כאשר הוא מתורגם לשפות שונות .הספר הפך לרב מכר בספרד וניכר בו שנכתב על
סמך ניסיונה האישי של גלילה ,שגידלה בביתה באומנה עשרה ילדים במשך כמה שנים.
בהמשך ענתה על שאלות הילדים ולבסוף ערכה חידון על ספרי מנהרת הזמן  ,הזוכים קבלו ממנה ספר מהסדרה
בתוספת חתימה אישית .גלילה התלהבה מאוד מהידע של הילדים ומהתנהגותם.
בהמשך הביקור נפגשה עם כיתות ז'-ט' לשיחה על ספריה מסטול ,כמעט אבוד ,אל עצמי וסדרת להיות אני .היא
דברה על הרצון להעביר בספריה לבני הנוער את הקלות שבה בני הנוער וגם בני הטובים שביניהם ,יכולים להגיע
להתמכרות לסמים ולפשיעה וכך להרוס את עתידם לתמיד.
גם בפגישה זו הילדים ישבו מרותקים ושאלו שאלות רבות .לסיום גילתה שבקרוב תעלינה בטלוויזיה שתי
סדרות מפרי עטה ,הסדרה ג'ינג'י בעבוד מחודש והסדרה להיות אני .אני מאמינה שילדי בית ספרנו יצפו בהן
בשמחה.
ובעניין אחר ,זכינו במתנה נהדרת לספרייה .החלפת השולחנות והכיסאות הישנים שחלקם היו כבר ממש שבורים
בשולחנות וכסאות חדשים ,כל זאת במימון המועצה .
ולמי התודה הגדולה? לתמיר עידאן ראש המועצה שלנו ,למוטי אדרי מנהל מחלקת החינוך ולעמוס ברט נציגנו
במועצה.
מלי קסט

שעת סיפור בספריית ילדים
ביום ראשון הקרוב ,ה' שבט  25/1בשעה 17.30
תתקיים שעת סיפור עם:

אורלי וידס
לאחר מכן ,ניתן יהיה לשאול ספרים ודי.וי.די עד השעה 19.00
מוזמנים בשמחה
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משולחנו של מנהל הקהילה
ולפעמים החגיגה נגמרת
ביום רביעי ,לאחר חבלי לידה מאתגרים ,אישרנו את תקציב האגודה לשנת  .2015בע"ה ביום ראשון הקרוב ,
נאשר את תקציב הקהילה ) באופן סמלי ,בדיוק בתאריך בו התקיימה האסיפה בשנה שעברה( .בלי נדר נעמוד
ביעד של סיום אישורי התקציבים עד סוף ינואר ומבחינה זו ,חגיגת התקציב נגמרת וצוללים לעשייה הברוכה
של שנת עבודה חדשה .כחומר למחשבה  ,אשמח באמת להבין מה היא הסיבה שמתוך  327חברי אגודה ,רק 45
חברים שהם  ,14%מצאו לנכון לבוא לאסיפה ולאשר את התקציב.
חן המקום על יושביו
הנהלת הקהילה התכנסה במהלך  2014ל 15 -ישיבות ,אחת לשלושה שבועות כמתוכנן) ,בהתחשב בחודשי
המלחמה( .עקרי ההחלטות פורסמו בעלון מעת לעת וכן בסיכום השנה ,בחוברת התקציב שפרסמנו השבוע.
לרגל סיכום שנת העבודה ובניית התכנית לשנת  ,2015ומתוך אמונה שהמקום והאווירה יש בכוחם להשפיע על
תהליכים ,יצאנו לישיבת עבודה חגיגית מחוץ לסעד" .בטעם שלי" הוא מרחב ישיבות ביתי וחמים במושב כוכב
אשר תרם לאווירה טובה ביום סוער וקר .את המפגש הנחתה תמי לס ,פסיכולוגית ויועצת ארגונית שעובדת
עם הקבה"ד כבר  6שנים ומעורבת בתהליכים קהילתיים בקיבוצים רבים .נדמה לי ,שהיה זה מפגש חשוב
ופורה.
שורום זורום רים
בע"ה ואם לא תהיינה הפתעות של הרגע האחרון ,ישובו לזרום המים במכונת השטיפה בתחילת שבוע הבא.
בשמחה ניפרד מהכלים החד פעמיים ונחזור אל הישן והמוכר .אין ספק שהיה זה פרויקט גדול ומורכב,
והפסימיים שבינינו ,לא שיערו את חומרת המצב במעבה הרצפה .כולי תקווה ותפילה שההשקעה הגדולה
והעבודה היסודית יוכיחו את עצמן לאורך ימים ושנים .אחד מהרווחים של התהליך ,הוא שדרוג מכונת
השטיפה ,דבר שאמור לתרום להתייעלות וחיסכון הן בחדר אוכל והן בקייטרינג .אני מבקש להודות לדוד
הקבלן ,לאליסף שניהל את הפרוייקט ,למוישלה שליווה כל העת ולעמרי המפקח על העשייה הברוכה ובעיקר
על היצירתיות שאיפשרה לבצע עבודה כל כך מסיבית בהפרעה מינימאלית .לאירית ,יוסי וכל עובדי ענף המזון
שזרמו עם האתגרים שפרויקט זה הציב בפניהם ,בסבלנות ובסובלנות ולכל הציבור ששכח מה הטעם של
האוכל כשהוא לא בכלי פלסטיק...
כלבלב הו בידי בם בם
יודעי דבר ,אומרים בבת שחוק ,שמנהל קהילה שלא עוסק פעם בשבועיים בנושא כלבים וחתולים ,צריך לבדוק
מה קורה בקהילתו .ועכשיו ברצינות :אני נדרש יותר מדי לסוגיות כלבי חברי האגודה אשר מסתובבים חופשי
בניגוד להחלטותינו וזורעים פחד בקרב ילדים ומבוגרים .עצם ההחלטות מחייבות את כולנו ובנוסף לכך,
באזורנו יש מספיק סיבות לחרדה ,ובעיני זה לא הוגן להוסיף ל"סל" גם את הפחדים המיותרים הללו .השבוע
נאלצתי להוציא למספר משפחות התראות לפני קנס וזה ממש מיותר .אנא ,חסכו ממני את העיסוק הזה.
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ואם בכלבים עסקינן
כאשר אתם נתקלים בחתול טורדן או בכלב משוטט ,עליכם לשלוח מסרון או להתקשר ליואל עברון ,אשר
מתוקף תפקידו כאיש התברואה בסעד ,צריך לטפל בבעיה .אני מקווה שבימים אלה ממש ,המועצה תסיים את
תהליך הכשרתו של יואל כלוכד כלבים מוסמך ,ובכך נפשט הליך בלתי סביר שיש כיום ,ובו אתה מזמין לוכד
אזורי שמגיע אחת לכמה ימים בתקווה שהכלבים יחכו לו...
פוליטיקה -הסיבוב הראשון
הבחירות המקדימות לבית היהודי הסתיימו ובכך הסתיים הסיבוב הראשון בחצרנו ,לקראת הבחירות .לצערנו
נציג הקיבוץ הדתי השיג תוצאה מכובדת אך לא מספקת ויהיו שיאמרו ,שקיבלנו עוד מאותו דבר .לקראת
הבחירות ועונת הסקרים הבאה עלינו ,חשוב להזכיר שקיבלנו על עצמנו בעבר מספר כללים :א .לא לתלות
שלטים בשטח הקיבוץ ועל גדרותיו .ב .אם בחרת לנהל קמפיין דמוקרטי למפלגה זו או אחרת ,עשה זאת
בצורה חברית ומכבדת כיאה לקהילה שקשת הדעות בה רחבה מאד.
בהתאם לחוק ,יום הבחירות ,יום שלישי כ"ו באדר )  (17/03יהיה יום שבתון גם אצלנו ומערכות החינוך
תהיינה סגורות .פעילות בענפי המשק והקהילה תתאפשר רק בהוראת מנהלי המגזרים )מרכז משק ומנהל
קהילה(
סקרים רבותי סקרים
גם לנו יש סקרים משלנו ...סקר ענף המזון יצא לדרך השבוע .זהו חלק חשוב בלמידה של הנהלת הענף וצוות
תקומ"ה ) תאום קהילה ומפעל המזון( הנובע מהרצון לשמוע את מכסימום החברים ודעתם .כל שנותר הוא,
שכל אחד מאיתנו ייקח את הסקר ,כלי כתיבה ויקדיש רבע שעה למילויו .ככל שתהיינה יותר התייחסויות כך
ניטיב ללמוד ולהתקדם והתוצאות תהיינה יותר משמעותיות.
ט"ו בשבט או ט"ו באב ?...
בתוך ערימות המיילים המגיעות לשולחני ,יש מידי פעם כאלה המעלים חיוך על פני .אחד כזה ,הגיע בשבוע
שעבר וכך כתוב בו:
"שאלה,
שמי ברכה יוספוביץ ,רחוב ישעיהו  8פתח תקווה.
האם תוכלו לעזור לי ליצור קשר עם בוגרי מכינות קדם צבאיות דתיות? )אני מעוניינת בשידוכים איתם("

אז לכל בוגרי המכינות ,דעו לכם שאתם על הכוונת של השדכנית ברכה יוספוביץ ואני מתחייב ,שלא מסרתי
מידע.
שבת שלום
ושירבו השמחות במעוננו
נחום
בנק אופק
עקב אסיפת האגודה נדחה ערב ההסברה של "בנק אופק" שפורסם בעלון הקודם
ל :יום רביעי הקרוב ב 20:30במועדון לחבר.
יותם רועי )בעקבות כנס צעירים של הקיבוץ הדתי(

