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גליון מס' 2903

פרשת חקת
טכס פרה אדומה עלול לעורר רושם מוזר בעיני המשכילים ,וכה מספרת האגדה" :שאל גוי
את רבי יוחנן בן זכאי אותם דברים שאתם עושים נראים כמין כשפים מביאים פרה ושורפין
אותה וכותשין אותה ונוטלים אפרה ואחד מכם מטמא למת ,מזין עליו שתים-שלוש טפין
ואומרים לו':טהרת'.
אמר לו :נכנסה בך רוח תזזית )שיגעון( מימיך? אמר לו :לא .אמר לו :שמא ראית אדם
שנכנסה בו רוח תזזית? אמר לו :הן .אמר לו :ומה אתם עושים לו? אמר לו :מביאין שורשי
עשבים ומעשנין תחתיו ומרביצין עליו מים והיא בורחת .אמר לו :כך הרוח הזו רוח טומאה
היא .מזין עליו מי נידה והיא בורחת.
לאחר שיצא אמרו לו תלמידיו :רבנו לזה דחית בדברים של מה בכך..לנו מה אתה אומר?
אמר להם :לא המת מטמא ולא המים מטהרים אלא גזרתו של מלך מלכי המלכים היא-
"זאת חוקת התורה".
)מתוך" :ממעיין האגדה" -א .ארזי(
---------------------------------------------------------------------פרשת שבוע – דובי גינזברג
שבת חקת

ימי החול

הדלקת נרות
מנחה

שיעור שבת אחה"צ בשעה 18.00

14:00

19:30

זמן תפילין /טלית

19:40

שחרית

06:00

שחרית ב' )בביה"ס(

08:20

04:41←04:38

שחרית א'

06:45

שחרית ב'

08:30

סוף זמן ק"ש

17:40

מנחה א' )בחד"א(

13:15

מנחה )בני-עקיבא(

14:00

מנחה וערבית

19:40

לימוד "דור לדור"

17:10

שקיעה

19:50←19:50

צאת השבת

20:28

ערבית

20:10

מנחה

13:30

אחות תורנית -דורית רידר

09:13←09:11

2
הרשות להרהר
בפרשת חוקת ,נושאים רבים בעלי חשיבות רבה ,ביניהם :מותה של מרים ,מות אהרון ,מי מריבה ועוד.
שני עניינים בפרשה ,קשים ביותר להבנה ,פרה אדומה ,ונחש הנחושת ,שניתן להגדירם כמצוות פולחן טקסיות.
פרה אדומה ,עליה נאמר" :זאת חוקת התורה" .רש"י ,מסביר" ,גזירה היא מלפני ,אין רשות להרהר אחריה".
מקורה של אמירה זו ,במסכת יומא סז ע"ב ,שם היא נשנית פעמיים ,בין היתר ,בעניין אכילת חזיר ,שעטנז ,חליצה
ושעיר המשתלח .ובגמרא שם נאמר" :שמא תאמר תוהו הם ,תלמוד לומר ,אני ה' חקקתי ,ואין לך רשות להרהר
בהן" .המילה תוהו ,במשמעותה המקראית ,פירושה ,שממה ,אפסות )ריקה מכל בריאה ,רד"ק( .ביומא ,שם,
מדובר במצוות תוהו ,וכך מסביר זאת שטיינזלץ" 1:מצוות אלו ברובן נראות שלא כדרך עבודת ה' ממש ,אלא כעין
כשפים ,ולכן יש מקום לומר שתוהו הן" ,ואת שנאמר" :אין לך רשות להרהר" יש להסביר ,שהכוונה היא ,שאין
להרהר על ביצוע המצווה )החוקה( ,אבל לשאול ,לחקור ולפרש מותר ,ואף צריך .והראייה ,שמדרשים ופרשנים,
דנו בטעמי המצוות ,ובכללן גם בפרה אדומה.
התנחומא ,מייחס את שאמר קהלת" :כל זה ניסיתי בחכמה ,אמרתי אחכמה ,והיא רחוקה ממני" .לפרשת פרה
אדומה 2רש"י ,בהמשך ,מצטט מדרש אגדה ,של משה הדרשן ,שמסביר שפרה אדומה ,באה לכפר על חטא העגל,
שם) ,פס כב'( .גם יתר הפרשנים דנים בטעמי המצווה ,ר' רמב"ן ,וספורנו על אתר .אבל הגדיל לעשות הרמב"ם,

3

באומרו " :אין המון החכמים ,מאמינים שהם דברים שאין להם טעם כלל ]ותכלית[ אלא המון החכמים
מאמינים שיש להם טעם" ובהמשך הוא מטעים" :מה שראוי ,שכל שלם בשכלו יאמין בו בעניין זה ...והוא
שלכל המצוות יש בהכרח טעם".
נחש הנחושת
4

5

לאחר מכת הנחשים שבאה כעונש על תלונות העם "וידבר העם" ,על לשון הרע ,ועל היותם כפויי טובה ,לאחר
שהעם מודה"" :חטאנו כי דיברנו" .ה' אומר למשה" :עשה לך שרף ושים אותו על נס ,והיה כל הנשוך וראה אותו
וחי" )כא ,ט( .תרופה זו עוררה תהיות רבות .ראב"ע ,שהסתפק בעניין הנחש ,כותב" :ואין לנו לחפש למה צורת
נחש ...והאמת ,כי נשגבה ממנוּ דעת עליון" .לרמב"ן ,שם ,יש תרומה מעניינת להסבר תופעת הנחש" ,והנראה
בעיני בסוד הדבר הזה ,כי הוא מדרכי התורה שכל מעשיה נס בתוך נס ,תסיר הנזק במזיק ותרפא החולי במחליא"
הרמב"ן ,מסתמך על תקדים המתקת המים המרים ,מי מרה ,בעץ .גם שם נקט לשון 'נס בתוך נס' וכלשון
)המכילתא בשלח( "מרפא את המר במר" )שהיה העץ מר( .משמעות דברי הרמב"ן ,לעניינינו ,שהנחש הקדמוני,
שהוא סמל הרע ,מיטיב את הרע )מכת הנחשים(  6ע"י הנס.
הנחש היה ידוע כאובייקט פולחני אצל כמה עמים ,שימש כפסל .בכמה אתרים נמצאו דוגמאות מעין אלה  7ולכן
גם לכך מתווספים סימני שאלה.

1

ר' ביומא ,מהדורת שטיינזלץ ,שם ,בהערתו בעיונים סז ,ע"ב .עמ' 284

2

תנחומא פרק ו' .קהלת ז ,כג,

3

מורה נבוכים  ,מהדורת מיכאל שוורץ ,הוצאת אוניברסיטת ת"א ,חלק ג ,פרק כו' עמ' 514 - 512

4

תנחומא יט

5

רש"י ,כא' ו'.

6

ר' סנהדרין  ,כט ע"א ,סוטה ט ,ע"ב

 7בתל בית מרסים ,נמצאה אסטלת האלה נחש ,ראו בספרו של אולברייט ,הארכיאולוגיה של א"י ,הוצאת עם עובד 1965 ,תל-אביב עמ'
 ,84 – 83וראו שם בנספח של יגאל ידין על חפירות חצור ,שם נתגלה נס עשוי ברונזה ותבליטים של האלת הנחש ,שם  ,עמ'  233ור' עוד

3
"לא תעשה לך"
ההוראה של ה' למשה "ושים אותו על נס" מעוררת שאלה נוקבת ,הרי כבר בדיבר השני של עשרת הדברים נאמר:
"לא תעשה לך פסל וכל תמונה" .ואילו על נחש הנחושת ,אפשר לומר שהוא גם וגם ...והשאלה מחריפה כאשר
ברקע מהדהד עדיין ,החטא הנורא של עגל מסכה ,עגל הזהב.
ריה"ל ,ר' יהודה הלוי (1141 – 1075) ,בספרו הכוזרי ,מתמודד עם שאלה זו והוא מסביר שחטאת העם ,בחטא
העגל ,היתה בכך" :שעשו להם תמונה ...בלי אשר באה על כך מצות ה'" ...לדברי ריה"ל העיקר הוא הציווי ,והוא
מסכם" :אין האדם מגיע אל העניין האלוקי ,כי אם ע"י הצו האלוקי".

8

לרמב"ם ,דרך מיוחדת בה הוא מתמודד עם טקסים מקראיים ,שיש בהם רקע מאגי או פגאני ,וכך הוא כותב:
" משמעותן של מצוות רבות התבררה לי ,וטעמיהן נודעו לי רק משעמדתי על שיטת ה'צאביה'9,דעותיהם,
מעשיהם ופולחניהם .כמו שתשמע כאשר אבהיר את טעמיהן של אותן המצוות שחושבים שאין להם טעם.

10

מיכה גודמן 11 ,מציע הסבר מקורי לדברי הרמב"ם הללו) ,עליהם חזר הרמב"ם בכמה מקומות( בפרק הקרוי
"מצוות מאמצות" טוען גודמן " :בפירושיו ...מקפל הרמב"ם ,תובנה עקרונית ביחס לתורה .הוא מסביר כי
חלק מהתמודדות של התורה עם הפגאניות ,איננה מתרחשת באמצעות הדיפתה והרחקתה ,אלא דווקא
באמצעות אימוץ חלק ממרכיביה .דוגמא מובהקת לכך היא פירושו של הרמב"ם למצוות הקורבנות ...שהיא
פרקטיקה אלילית קדומה שעם ישראל היה שבוי בה וזו הסיבה שבגללה דיווחה התורה על קיומה" ...בהמשך
מסביר גודמן ,שלפי הרמב"ם ,זו היתה 'הצורה היחידה' שהעם הכיר לביטוי 'תשוקה דתית' .ואילו דרכה של
התורה נגד התרבות אלילית היתה מורכבת" :מצד אחד הרחקה מוחלטת שלה ...ע"י הפיכת טקסים וסמלים
פגאניים לאיסורים מקראיים מובהקים .ומצד שני – קירוב ואימוץ מוגבל של מרכיבים מרכזיים ממנהגיה של
היריבה הפגאנית".
התייחסות חז"ל ,כוונת הלב.
פתחנו בקשר שבין שני הנושאים שבהם יש פולחן טקסי ,פרה אדומה ,ונחש הנחושת .בשני המקרים התייחסות
חז"ל דומה .במקרה של פרה אדומה ,על הפסוק" :זאת חוקת התורה")יט ,ב (,מתאר המדרש 12את שאלת העכו"ם
לרבן יוחנן בן זכאי" :אלו דברים שאתם עושים ,נראין כמין כשפים? ולאחר שריב"ז משיב לעכו"ם מה שהשיב,
שואלים תלמידי ריב"ז " :לזה דחית בקנה ,לנו מה אתה אומר? אמר להם ,חייכם ,לא המת מטמא ,ולא המים
מטהרים ,אלא אמר הקב"ה ,חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואין אתה רשאי לעבור על ְג ַזרתי ,דכתיב ,זאת חוקת
התורה" .כך גם במקרה של נחש הנחושת ,תוך כדי דיון בגמרא 13בעניין כוונת הלב ,ממשיכה המשנה שם באותו

בלקסיקון ארכיאולוגי של א"י בית הוצאה הירושלמי ,1974 ,בפרק כלי פולחן עמ'  .146וכך גם באנציקלופדיה העברית ,כרך כה ,בערך
נחשים )במקרא( עמ' .50
8

ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי ,הוצאת דביר ,תל-אביב תשל"ג .מאמר ראשון צז ,צח ,עמ' לה ,לו ,וכך גם ראב"ע ,על אתר ,מדגיש את
עניין הציווי )שם כא ,ח(

9

הצאביה ,היא עדה דתית פגאנית של עובדי כוכבים ומזלות ,וראו את הסברו המפורט של מיכאל שוורץ ,שם ,מו"נ חלק א ,סג עמ' 162
הע' .3

10

הרמב"ם ,בדבריו אלו בא להסביר מצוות שונות בעלי רקע מאגי ,פגאני כגון :הקרבנות ,פרה אדומה ,נחש הנחושת ועוד .במו"נ  ,שם,
חלק ג ,חט ,עמ' .525

11

"סודותיו של מורה הנבוכים" הוצאת זמורה-ביתן ,דביר ,תש"ע .2010 ,חלק ב' עמ'  .206 ,205ור' שם הערה  ,39ושם דוגמאות נוספות

12

במדבר ,יט – ח .ור' גם תנחומא ,חוקת ח .ושם עוד מקבילות.

13

מסכת ר"ה ,פרק ג ,חט' ע"א.

4
נושא" :וכי הנחש ממית ,או נחש מחיה? אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ,ומשעבדים את ליבם לאביהם
שבשמים היו מתרפאים".
בשני המקרים כוונת התנאים ,היתה למנוע את ההשפעה המאגית ,כפי שהוכח משאלת העכו"ם ,במדרש שנזכר
לעיל ,בעניין פרה אדומה ,וכפי שאכן קרה לנחש הנחושת ,ברבות הימים )כעבור כ  600שנה( שהיו בני ישראל
"מקטרים לו" והמלך חזקיהו כיתת את נחש הנחושת 14וחכמים הודו לו.

15

אם למדנו מריה"ל ,בספרו הכוזרי )ר' לעיל( ומראב"ע ,שהעיקר הוא הציווי ,מן הגמרא בר"ה ,שם ,אנו למדים על
עיקר חשוב נוסף והוא כוונת הלב .הדיון בגמרא ,עוסק בשאלה הידועה )שלא הוכרעה( האם מצוות צריכות כוונה?
ומבואר ,שכוונה ,משמע ,כוונת הלב .ובשו"ע 16נאמר :יש אומרים שאין מצוות צריכות כוונה ,וי"א ,שצריכות וכן
הלכה.

17

ולסיום ,מעניין ביאורו של בעל התורה תמימה ,ברוך הלוי עפשטיין 18,שעל המשנה בר"ה )לעיל( הוא

הר ִאייה בנחש"...
כותב" :כוונת העניין ,דהכל בכוונת הלב תליא מילתא ,ובלא כוונת הלב ,לא היתה מועלת ְ
בנימין סלנט
*מאמר זה פורסם בעבר בדף השבועי של בר אילן

שלושה שיעורים בזוהר ב"שלושת השבועות"
החוג "מסע אל ספר הזוהר" בהנחיית שפרה אסולין פותח את שעריו למשתתפים חדשים ומקיים מיני-סידרה של
שיעורים בזמן "שלושת השבועות".
הנושא :קריאה ב"זוהר איכה".
המקום :חדר הנצחה.
הזמן  :ימי ששי בין  8:00עד  9:30בבוקר.
התאריכים :שבתות פרשות  :בלק -ט"ז תמוז  , 3.7מטות-מסעי -א' אב  ,17.7דברים -ח' אב .24.7
משתתפים חדשים מוזמנים לשלוח מייל ל tarbut@saad.org.il -או לשים פתק עם שמכם בתא דאר של תרבות
התשלום על הקורס ייקבע על פי מספר המשתתפים.
שנזכה לראות בבניין ירושלים.
ו .תרבות ושפרה אסולין

14

מל"ב ,יח ,ד,

15

מסכת ברכות ,י' ע"ב.

16

או"ח סימן ס ,סעיף ד'

17

ר' את ביאור המשנה ברורה ,שעוסק בהרחבה בעניין כוונת הלב ,ומחלק ,לעניין הלכה בין מצוות דאורייתא לרבנן.

18

מובא בפרשתנו כא ,ט.

5
השבוע וקצת ..שחלף-
ביום רביעי שעבר  -נערכה מסיבת סיום לתלמידי כיתה ט' המסיימים השנה את פרק לימודם בבית הספר דע"ת.
מדווחים כמה מההורים הנרגשים שאצל חלקם מדובר בילד האחרון ובסגירת מעגל עם בית הספר" :הערב היה
מדהים .את ההתפרקות האדירה השכילו התלמידים לבטא באמצעות הומור משובח .לא מדובר בסתם עוד כיתה,
אלא בחבורה מגובשת של בנות ובנים ,מיוחדים ומאוחדים .מחנכם הדגול יצחק שלומי ,מנצח עליהם בשרביטו
ומוכיח שחינוך היוצא מן הלב –הולך ומשתבח משנה לשנה .את הערב הפיקה אסתר מרכוס בכישרון רב לאחר
שליוותה את התלמידים ולמדה על חוויותיהם מיום כניסתם לבית הספר .אסתר שהקשיבה לילדים בסבלנות
ורשמה כל פרט הוציאה תחת ידה בתוך זמן קצר ערב משעשע ומצחיק עד דמעות המתאר פגישת מחזור עתידית ומה
עובר על כל אחד מהתלמידים 'חלום מול מציאות' .בהצלחה למסיימים!".
בשבת  -בבוקר עם תום התפילה ,נהר ציבור המתפללים בהמוניו אל רחבת הדשא הסמוך לבית הכנסת והתכבד
בקידוש לעילא ולעילא לרגל נישואיהם של שובל כהן עב"ל חן קאופמן .הרב ארי שנשא את דברו ,הציג בפני הזוג
הצעיר אבני בניין ודרך אשר באמצעותם ישכילו לבנות את ביתם החדש .הציבור ששתה בצמא את דבריו של הרב
הרווה את צימאונו בינתיים גם בפונץ' 'גורמה' צונן ,שהדיף ניחוח מנטה עז ורענן .בשיעור פרשת השבוע שהעביר
יצחק שלומי גילינו כי הצעתו הלכאורה 'תמימה' של קורח לסדר ,עלולה היתה ביישומה לשבש את הסדר הקיים עד
כדי קריסת מערכות .ההיסטוריה כבר הוכיחה שחתירה לסדר חברתי חדש בשם ה 'צדק' ,עלולה לעולל עוולות
גדולות הרבה יותר מאלו שהיו בסדר הישן.
בשיעורו של הרב ארי אחה"צ המשכנו לעסוק במזמורי קבלת השבת .הפעם עמדנו על הרקע למזמור" :מזמור לדוד
הבו לה' בני אלים" )כ"ט( וניסינו גם לברר מדוע אנו אומרים אותו בעמידה? ובכן ,המזמור המדובר מתייחס למעמד
הר סיני וקבלת התורה" :קול ה' חצב להבות אש ,קול ה' יחיל מדבר ."..עכשיו ברור מדוע דווקא לכבודו אנו קמים.
ביום שני -נישאו בשעטו"מ חן ושובל ,בפארק האירועים "גני הצבי" והשמחה היתה רבה .באירוע שהתאפיין
בביתיות ובפרט כשמדובר בשני בני משק ,בלטה נוכחותם של חברי הקהילה שהגשימה הלכה למעשה את" :בקיבוץ
בניה לתוכה בשמחה" .במהלך החופה נשאו חן ושובל דברים היוצאים מן הלב ועל השולחנות הניחו השניים מגנטים
מודפסים הנושאים עצות שימושיות לחיים .מזג האוויר המושלם ,גן האירועים המעוצב והלהקה שהקפיצה את
המוזמנים בין שירים ישראלים נוסטלגיים בקצב עכשווי ,ובין מגוון סגנונות  -עשו את שלהם ,והעלו את רף השמחה
עוד יותר .נאחל הצלחה רבה לבני הזוג בהמשך הדרך.
ביום רביעי -חנכנו את המלתחות החדשות בבריכה – מרווחות ,אסתטיות ומודרניות ,ממש כמו בספא ..מומלץ
לשים לב להודעות מצוות הבריכה וללוח הזמנים המעודכן לחופש הגדול ,המפורסמים בהמשך.
במהלך השבוע המשיכו קבלני התשתיות לסלול ולהרחיב את דרכינו במרץ רב ובמאמץ עילאי שלא לפגוע בשגרת
חיינו .בינתיים התעדכנו בתקשורת על סלילת הצירים לרכבת הקלה בגוש דן שיחלו בעוד כחודש .סגן ראש עיריית
תל אביב כבר הכין את הציבור ל" :מגה מפלצת של פרויקט" שאמור להמשך שש  -שבע שנים ועלול להתארך
בנסיבות מסוימות .הממונה על הפרויקט אף המליץ לתושבי האזור במהלך שבע השנים הפקוקות " -להשכים
ולצאת לעבודה שעה קודם" .אשרינו ומה טוב חלקנו..
יורם קימלמן
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יומן פרוייקט – שבוע שלישי
צירי התנועה שנסגרו מתחילים להיפתח ,הצירים רחבים יותר משהיו ,וזה הזמן להזכיר לכולם ,נהגים ,רוכבי
אופניים ,קלנועיות והולכי רגל כי כללי הבטיחות והזהירות נשארו כשהיו ,אין להגביר מהירות נסיעה בתוך
הכבישים הפנימיים לא לנהגים ולא לרוכבי אופניים או קלנועיות  ,למרות שרוחב הכביש החדש מפתה! .חשוב
לציין כי הרחבת הכביש לא נועדה לאפשר חנייה לאורכו ,אלא ליצור כביש בו הנסיעה בטוחה יותר לנוסע
ולהולכים מסביב .הנהגים מתבקשים להחנות את רכבם במפרצי החניה ולא לאורך הכבישים ,גם אם הכביש רחב
ומזמין .בואו נרגיל את עצמנו לחניה ונהיגה זהירים תוך התחשבות בכלל הציבור.
בשבוע זה טופל כביש דודה – ליפא ,שהיווה אתגר בשל היותו צפוף גם מבחינת תשתיות )חשמל ,מים ,גינון,
תקשורת( וגם צפיפות של מגורים .חשבנו כי בשל הצפיפות המרובה זמן העבודה על כביש זה יהיה ארוך אך גם
כאן הופתענו לטובה מזריזותו ומקצועיותו של הקבלן הנבחר.
מלבד קטע הכביש הנ"ל ,המשיכו להניח "שרוולים" החוצים את הכבישים כהכנה עתידית לצורך העברת צנרת
מסוגים שונים מתחת לכביש מבלי שיהיה צורך לפתוח שוב את הכביש .בנוסף הניחו קו חשמל לתאורה בכביש
הקטע המחבר את הכביש העוקף ומחסן הספרים של ליפא וכן קו חשמל לאורך כביש המוסך.
בשבוע הבא נמשיך לעבוד על הכביש היורד מבוקי אל בית ספר החדש ,כאשר נעשה זאת במקטעים בהם ייסגר כל
פעם קטע אחר בכביש .נתחיל עם המקטע בין ליפא לבית כנסת חטיבה ,לאחר מכן המקטע בין חניית בוקי לליפא
ובסוף המקטע בין הנוער לבית ספר החדש.

דיירי הבתים בין ליפא לבית כנסת חטיבה-
מתבקשים לפנות את הרכבים עד יום ראשון הקרוב בשעה  08:00בבוקר.
אנו מבקשים מהציבור לבחור דרכי תנועה חלופיות ובטוחות במהלך העבודות בציר מרכזי זה.

אליסף ואתי

מרצה אורח
השבת מתארחת בסעד משפחת הרב חגי ניר .הרב חגי הוא מומחה לתלמוד הירושלמי ,ומרצה מיוחד בתחום זה.
בנוסף לכך ,מתמחה הרב בנושא של יעוץ זוגי עם דגש לנישואים שניים ,בעקבות חוויה אישית שעבר.
הרב ישוחח על הנושא' :שנינו ביחד וכל אחד לחוד  -בנישואין שניים' ,בשעה  11:15לאחר שיעור פרשת השבוע,
בבית המדרש .כולם מוזמנים.
כן ייתן הרב שיעור בשבת אחה"צ ,בשעה  18:00בבית הכנסת ,על הנושא' :תורה שבע"פ על פי התלמוד הירושלמי,
מנקודת מבטו של הרב קוק זצ"ל'.
הציבור מוזמן!
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מהנעשה בביטחון
הפעם האחרונה שכתבתי הייתה כסיכום למלחמת צוק איתן ,וראיתי צורך חשוב מאוד לשתף בדברים שנעשו
ושיעשו בנושא הביטחון.
המצב האזורי:
מאז צוק איתן אנחנו בשקט יחסי ,אך להערכת גורמי הבטחון ,שכנינו לא נחים על זרי הדפנה .גם צה"ל נערך
ומפיק לקחים ,בתקווה ובשאיפה שסבב הסלמה נוסף יתרחש מאוחר ככל האפשר.
בין יתר הנושאים המטופלים ,בוחן הצבא תכנית מסודרת לצמצום האוכלוסייה בשעת הסלמה ,בהערכות
מוקדמת ומסודרת .התכנית נבנית בתאום בין הצבא לרשויות המקומיות וכאשר תהיה תמונה ברורה נעדכן את
הציבור.
המצב בקיבוץ:
כיתת הכוננות :בקיבוץ קבוצה של חברים ותושבים אשר בהתנדבות מלאה ומתוך תחושת אחריות ומסירות
גדולה משמשים ככיתת הכוננות של הקיבוץ )הם נערכים מתאמנים וקופצים לכל אירוע בטחוני בקיבוצנו( ועל כן
ראשית כל חשוב לי להוקיר ולהודות להם על מסירותם ותרומתם )ל :מפקד הכיתה -כרמל הלפרין ,סגנו דובי
גינזבורג ,יאץ רסיסטל ,אורן ברנע ,יצחק שלומי ,אביגד טובים ,תדהר ג'קסון ,עדיאל גינזבורג ,יניב עקיבא ,אורן
צרפתי ,זיו יערי ,זאבי שלזינגר ,צבי רידר ,חיים לנדסמן ,יואב פרנקל ,עמית רידר ,דביר לוי ,חגי קבלן ,טל ביליה,
אבישי מעודה ,ניצן ברביץ ,אליאב לזר ,דותן גולדנברג ,חופני דנין( לאחר המלחמה האחרונה הבנו את חשיבות
הכיתה ,החלטנו להעלות את תדירות האימונים של חברי הכיתה ,בנינו גרף אימונים חדש לכיתת הכוננות הכולל
אימון ערב בערך אחת לחודש.
כחלק מהמוכנות של כיתת הכוננות לאירוע מורכב ,אנו נבצע באחד מהערבים בקרוב )תצא הודעה מסודרת(
תרגיל של כיתות הכוננות של עלומים ושלנו.
בשבועיים האחרונים במסגרת המילואים ,עברתי קורס מדריכי כיתות כוננות מה שיאפשר לנו להעלות עוד יותר
את רמת הכיתה ואיכות החניכה שלאחרונה בוצעה ע"י חופני דנין לבדו.
לצערנו הרב ,כרמל הלפרין הודיע על רצונו לעזוב את הפיקוד על כיתת הכוננות ואנו מנסים לאתר מפקד לכיתה.
עד שזה יימצא ויסכים ,כרמל ימשיך לפקד על הכיתה ואז ניכנס לחפיפה מסודרת .זכיתי להיות עם כרמל מאז
היכנסי לתפקיד כולל מלחמה שלמה שבה הוא ניהל את הכיתה בצורה מרשימה ומעוררת הערכה.
גדר הקיבוץ :לשמחתנו נגמר פרויקט הקמת הגדר ההיקפית של הקיבוץ ,השתדלנו היכן שניתן להשאיר תלתלית
נוספת מחוץ לגדר )באזור המזרחי ,ובאזור אפרים גולן( .נשאלתי ע"י מספר תושבים שראו על הגדר של
הקיבוצים השכנים לנו ,שיש להם תלתלית מעל הגדר ואינדיקציה ומדוע לנו אין .הסיבה לכך שאנו נחשבים
קיבוץ שלא בקו ראשון )יש לפנינו כפר עזה ונחל עוז( ולכן עקב מגבלת תקציב של האוגדה הוחלט שבשלב הזה לא
תהייה לנו התרעה.
עצי השיטה :בסיוע אנשי הנוי נכרתו עצי השיטה הענקיים שהיו מחוץ לקיבוץ באזור בית הספר הישן משום שהם
שימשו כמסתור סמוך לגדר ,כעת אנו צריכים להמשיך ולשמור שעצים אילו לא יחזרו לגדול.
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מצלמות אבטחה :בעקבות כך שהמצלמות הקיימות היום לא מספקות את המענה שלו הן נועדו בגלל הקלטה
רחוקה ובלאי טבעי ,אנו בוחנים לבצע שידרוג של מצלמות האבטחה בשערי הקיבוץ.
ביתן השמירה עבר שיפוץ ריצפה והחלפתה לפרקט -מדובר בפתרון זול משום שבעתיד מדובר על כך שיוקם ביתן
שמירה חדש בכניסה המתוכננת באזור בית הספר החדש .אני מבקש לשמור על ניקיון הביתן ובמידה וחסר ציוד
נא להודיע לי.
הנחיות לשומרים:
לפני חודשיים בוצעו שתי גניבות מבתי החברים בקיבוץ ובמוצ"ש האחרון חתכו את הגדר באזור המזרחי )חתכו
תלתלית משולשת ושתי גדרות( וגנבו ציוד מהמכולה של הקבלן שבונה את בית האריזה .אני מבקש להגביר ערנות
לכל אדם זר /פרצה בגדר ולהודיע לי ישירות בכל שעה ביממה.
לכל השומרים בשער :יוצא לפעמים שאנו פותחים את המחסום ללא כל הבחנה לזהוּת /כוונת הנהג ,או גרוע מכך
משאירים את המחסום פתוח .תופעה כזו מאפשרת כניסה של בלתי רצויים )גנבים וכד'( ,וגורמת לרכבים לנסוע
במהירות ולכן ,המצלמות לא מצליחות לזהות את מספר הרכב .אנו משקיעים המון בביטחון התושבים והמשק,
וחבל שהשער הופך להיות החוליה החלשה של כלל מרכיבי האבטחה שלנו.
אריאל מאיר סאסי  -רבש"צ סעד
--------------------------------------------על מסיבת הסיום לכיתה ט' בבית ספר דע"ת
בשבוע שעבר חגגנו את סיומן של  9שנות לימודים בבית הספר בערב מיוחד ומרגש שהתקיים בחדר האוכל.
את כתה ט' חינכתי )יצחק( השנה יחד עם דגנית גמליאל מעלומים וכמנהגנו בשנים האחרונות ,פנינו לאסתר
מרכוס מעלומים שבנה הקטן – תמיר ,למד בכתה זו ,כדי שתוביל את התהליך החינוכי לקראת סיום השנה ותפיק
את ההצגה .אסתר קיימה תהליך ארוך ומשמעותי עם התלמידים ובמהלכו הוחלט להציג פגישת מחזור בעוד 9
שנים ,בשנת תשפ"ד.
בפגישת המחזור מעלים הנפגשים מנקודת מבטם של אנשים בני  24-25זיכרונות ,חוויות ותובנות משנות
הלימודים בבית הספר.
את הערב כיבדו בנוכחותם מוטי אדרי  -מנהל מח' החינוך במועצה והרב שמעון אמור המפקח של חטיבת
הביניים.
בנוסף לכך הציגו התלמידים בערב את ההתנדבויות בתחומים השונים שעשו השנה  -חניכת תלמידים צעירים
בבית ספר ,פגישות עם וותיקים בבית שקמה וסיוע באחזקת אתר ה"חץ השחור" לאורך השנה.
ניתן היה לחוש בתהליך המשמעותי שעברו התלמידים במהלך השנה )והשנים( בבית הספר .הערב היה מיוחד,
מצחיק ומרגש מאוד.
יצחק שלומי
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מסע בין תרבויות בשיעורי יום השישי
ימי שישי בבוקר הפכו בקיבוצנו  -וייתכן שכך הדברים מימים ימימה  -לפתיח רוחני ומעורר השראה לקראת השבת
שבפתח.
והפעם זכו הלומדים להרצאה מחכימה ,מאירת עיניים ומשעשעת של חברתנו קרן בוברובסקי ,שהפליגה עמנו למסע
בין תרבויות.
מסע שהחל במתן סימנים בתרבות המערב מזה והמזרח מזה :קידוש האינדיבידואליזם מול קולקטיב ,ספקנות מול
כבוד למסורת ,והמשיך למשמעויות השונות הניתנות לסימני ידיים ,מתנות ,מספרי מזל ,צבעים ,מנהגי שולחן
בתרבויות ובחברות שונות מקרוב ומרחוק.
מסתבר שמסע בין תרבויות אינו מתרחש רק בעזבנו את נתב"ג אלא יום יום ושעה שעה במפגשינו עם השונים מאתנו
בעבודה ,בלימודים ,בקיבוץ ואפילו במשפחה.
ההרצאה הייתה מרתקת ,מחכימה ומשעשעת אך בתום שבוע בו דגל הסבלנות התרבותית בארצנו ירד אל מתחת
לחצי התורן נראה שהרצאתה של קרן האור גם כיוונה היטב להגברת רגישותנו התרבותית החוצה ובבית פנימה!
אשרינו שטובים ורבים נכונים להעשיר את כולנו מחוויותיהם וידיעותיהם .ניפגש בשיעורים ובמסעות הבאים.
עמיחי חביביאן
------------------------------------------סדנת הפסיפס של סלביה

מתי :יום ראשון ) 12.7.15כ"ה תמוז( עד ליום חמישי ) 17.7.15כ"ט תמוז(.
איפה :גן רימון הישן בקיבוץ סעד.
שעה :סדנת בוקר  9:00-12:00סדנת ערב ) 17:00-21:00השעות יהיו גמישות לפי הצורך(.
בסדנה יש אפשרות ליצור :מראות ,שעונים ,שלט לבית ,תחתיות לסירים ,תמונות ,מתלים ,שולחנות קטנים וכו'..
)אותם תרכשו בסדנה בתשלום נוסף(.
*)ניתן להזמין לוחות עץ בגדלים שונים בהזמנה מראש!(
עלות הסדנה :לפי שטח העבודה )כולל חומרים( :מחיר שיקבע מראש.
לפרטים ולהרשמה .6800307 ,052-8694599 :או על ידי הספח שיצורף לדף הפרסום )לשים בת"ד של דובי ולאה
גינזברג( .אפשר גם במייל.dovig@saad.org.il :
ניתן להירשם עד ליום רביעי ) 8.7.15כ"א בתמוז( ההרשמה מחייבת!
במידה ויהיו מעט נרשמים לא תפתח הסדנה.
ניתן לשלוח ילדים מכיתה ג' ומעלה לסדנאות ערב) .ילדים מא'-ב' יוכלו לבוא בליווי הורים(.
בואו בשמחה!!

10
קבוצת המתנדבות היוצרות מקבוץ סעד
נחמה לבית פינקלשטיין המטפלת באמצעות אמנות יצירתית במחלקת הילדים האונקולוגית בסורוקה ,פנתה אלינו
וביקשה :האם ניתן לארגן קבוצה שתיצור בובות לילדי המחלקה .הרמנו את הכפפה ונוצרה קבוצת "היוצרות
המתנדבות" מקבוץ סעד .מהניסיון המצטבר ,נוכחו לדעת שהבובה מקלה על הילד והמטפל .הרופא מסביר לילד מה
הטיפול שהוא עומד לקבל ,ומה הם התהליכים שהוא הולך לעבור .נחמה יוצרת עם הילד תיק רפואי והרופאים
משתפים פעולה ומציידים את הילד במקצת מהמכשירים .הילד החולה נותן "טיפול" דומה לבובה האישית שלו
ובכך נקשר לבובה ומשתף אותה בתסכולים ובפחדים שלו .את צורת הפנים של הבובה הילד בוחר ומכין ביחד עם
נחמה .בביה"ח סיפרו לנו על ילד שהיו לו בעיות בעיניים והוא רצה שלבובה שלו יהיו שלוש עיניים..
החברות במתפרה גוזרות לנו את הבובות והבגדים לפי תרשים .את הבובה אנו תופרות וממלאות בחומר רך ונעים.
עד כה שלחנו כשמונים בובות ..ומוסיפות כמובן חותמת של היוצרות מקבוץ סעד.
השבוע נסענו לביה"ח לסיור במחלקה ,שם קיבלנו הסברים ממנהלת המחלקה ,מהרופאה ,מאנשי הצוות וכמובן
מנחמה לבית פינקלשטיין שיוזמת להכניס את הבובות למחלקות ילדים נוספות .פגשנו עוד פינה של ארץ ישראל
היפה ,של אנשים שעושים ומשתדלים בכל דרך להקל על הילדים החולים ולעזור להם לעבור את הטיפולים הקשים.
במחלקה ישנם גם סטודנטים ,מתנדבים ב"פרח" בנות שרות לאומי ואף פרחי טיס המלמדים את הילדים ,מדעים
ומתמטיקה ובכך נוטעים בהם את האמונה שישנם חיים גם לאחר המחלה .הפעילות הלימודית מקלה על
השתלבותם במערכת החינוך אותה נאלצו לעזוב.
קינחנו בארוחת צהריים ובהרגשה שיש ערך לעשייה שלנו .יישר כוח לדבורה על כל הארגון והעשייה.
מקבוצת המתנדבות

היוצרות

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

הכח לצמוח – ממשיכים במסע...
לאחר הרצאת פתיחה מעוררת מחשבה ומפגש ראשון במעגלים – אנחנו ממשיכים בדרך!
ב"ה הייתה היענות גדולה והשתתפות של רבים מהקהילה ,בקבוצות עלו דברים חשובים וההדים היו חיובים ביותר.
בהתאם לכך החלטנו על פתיחה של מעגל רב גילאי נוסף ,לצד מעגל ההורים ומעגל בני  60ומעלה.
המפגש השני בסדרה יתקיים ,בע"ה ,ביום שני הקרוב ,י"ב תמוז ) ,(29/6בשעה .20:30
המפגשים מיועדים לנרשמים בלבד .המעוניינים להצטרף יפנו אל שחר.
בתקווה להמשך משמעותי ובונה,
חיה ,שחר ,חמי ונחום
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לכל בית סעד
בשעה טובה הגענו לסוף השנת הלימודים תשע"ה.
אנו שמחים להזמינכם להצגת הסיום שלנו" :כזה בלאגן" )המבוססת על רעיון המחזמר "קזבלן"(
ביום חמישי הקרוב ,טו' בתמוז ,2/7 ,באולם הספורט ,בשעה .19:45
נשמח מאד לראותכם.
חברת הנוער נקודת-חן והצוות

לחברי סעד היקרים!
תודה על ההתגייסות ,על התרומה הנדיבה ועל פריסת החסות להפקת בת המצווה לבנות העולות.
חן חן ושלמי תודה על הפעילות ,על העבודה ועל העזרה.
יהי רצון שכולנו גם יחד ,נזכה לראותן שמחות באושר ונחת.
מאתנו  -בנות כיתה ו' ומלי עשוש

הודעות מהבריכה

א .בשעה טובה נפתחו השבוע המלתחות החדשות בבריכה .כסף ועמל רב הושקעו בהקמתן והציבור מתבקש
לשמור אותן במצב שיהיה נעים להיכנס אליהן לאורך ימים ושנים.
ב .דודי שמש הותקנו בגג כך שניתן יהיה ליהנות ממים חמים ,אך לא לשכוח שיש עוד אנשים שירצו להתקלח
וכמות המים החמים מוגבלת.
ג .השער הישן ייפתח לשימוש הציבור בנוסף לפשפש שנשאר פתוח .יש להיזהר מאוד בחציית הכביש.
ילדים מתחת לבוגרי כתה ג' – לא יכולים להגיע בלי ליווי מבוגר )תיכון ומעלה(.
ד .אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להשתמש בטיטולי בריכה ולחסוך מכולנו את עגמת הנפש ,של זיהום המים
וסגירת הבריכה.
ה .ביום ראשון ) (5/7י"ח בתמוז  -צום י"ז בתמוז שנדחה ,הבריכה תיפתח רק לשחיינים בשעות הבוקר .כך גם
בשבוע שלפני תשעה באב ,מיום רביעי ו' באב ) (22/7ועד לאחר יום הצום ,שבו לא תיפתח הבריכה כלל.
ו .ביום רביעי ) ,(8/7כ"א בתמוז יתקיים יום כיף לילדי הבתים הכוללים בין השעות  9:00ל  13:00ואז לא תהיה
רחצה לכלל הציבור.
קיץ נעים ובטוח לכולנו-
עדיאל ואבישג
להלן שעות פתיחת הבריכה במהלך החופש הגדול:
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שעות פתיחת הבריכה לחודשי יולי-אוגוסט
שימו לב לשינויים ולתוספות!!!
מומלץ לשמור על דף זה למשך עונת הרחצה
שעות הפתיחה

ימים ב ,ד

שעות הפתיחה

ימים א ,ג ,ה

6:30-7:30

שחיינים מעורב

6:30-7:30

שחיינים מעורב

7:30-8:45

שחייניות נשים

7:30-8:45

שחייניות נשים

10:30-12:30

משפחות

10:30-12:30
14:00-16:00

משפחות
נשים

14:00-15:30

גברים

15:30-17:30

נשים

16:00-18:00

משפחות

17:30-19:00

משפחות

18:00-19:30

גברים

19:00-20:00

שחיינים מעורב
א.ערב על הדשא

יום ב 22:00 – 21:00 :גברים

שעות הפתיחה

יום ו  /ערבי חג

6:30-7:30

שחיינים מעורב

7:30-8:45

שחייניות נשים

10:00-12:00
13:00-14:30

משפחות
נשים

14:30-16:00

גברים

16:00-18:00

משפחות
יום ד 22:00 – 21:00 :נשים  +זומבה במים לנשים]

לאנשי קהילת סעד.
תודה רבה לכל מי שסייע ,חיזק ותמך בתקופת לידת בננו נווה .מעבר לחוויה האישית זו חוויה משפחתית מורחבת,
גם לילדי המשפחתון .כל כך מרגש ומחזק לראות באיזו טבעיות אנשים הגיעו בחיבוק עוטף לתת ולהעניק מטוב
ליבם .זהו שיעור חשוב לכולנו על קהילה חמה ואכפתית ,יחסי שכנות ,הדדיות והענקה לאחר.
אנחנו מזמינים את כל הציבור לבית קפה המסורתי שלנו ,בפתיחת הקיץ:
ביום שני הקרוב י"ב תמוז 29.6 ,בין השעות .19:30 -17:00
אנחנו מודעים שזהו שבוע מבורך בפעילויות ,אך בשיתוף עם כל הגורמים הרלוונטיים זהו המועד שבו נוכל לקיים את
האירוע .נשמח מאוד לראות את כולכם!!
שיהיה תמיד בשמחות!
משפחת גלס וילדי המשפחתון
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לקראת חג המשק

אנו מתכוננים ל "יום ההולדת" של הקיבוץ שיחול בקרוב .ב 'חג המשק' יתקיים חידון טריוויה נושא פרסים
והתשובות לחלק מהשאלות נמצאות בסקירה ההיסטורית שלפניכם..
אך בעצם ,מה בדיוק קרה באותו יום  -י"ב תמוז תש"ז? ולמה דווקא מכל השמות ה 'הרואיים' שכיכבו באותה
התקופה ,נבחר השם "סעד"?..
לאלו שעדיין לא יודעים ולאלו שכבר שכחו ,להלן תולדות הקיבוץ על רגל אחת ,מהתארגנות הקבוצה עד להקמת
היישוב על השטח הקיים היום .זו הזדמנות לשדרג ולחדד את הזיכרון!
--------בין השנים  1938ועד  1947שאפו חברי הקבוצה להקים את משכנם ,ולעלות על הקרקע כחלוצים.
"חלוציות"  -היתה ה "סטארט-אפ" של הימים ההם .מדובר היה בבחורים ובחורות כבני שש עשרה ,שוויתרו על
לימודים ,ומטרתם הייתה להקים יישוב מאפס ,בשתי ידיים ובוודאי לא מן המוכן .במילה אחת -הגשמה.
הגרעין העיקרי ,הצברים ,שהיו קבוצת בני עקיבא הראשונה ,עברו "הכשרה" בכפר גדעון אשר בעמק יזרעאל
ובטירת צבי .להם נוספו עולים מאירופה שהגיעו מנס-ציונה ,מקווה ישראל וכפר חסידים ,והיו גם בודדים שהגיעו
משאר קצות הארץ.
"הכשרה" -קורס הכנה לחיי קיבוץ.
ב"שכונת צבי" ליד נתניה ,החלו הקבוצות להתאחד ולהתארגן .המקום נראה אז כמו מחנה בני עקיבא של היום,
עם אוהלים וסימוני שבילים בסיד לבן ,רק עם תוספת קטנה של חיי צנע וקדחת שפקדה מעת לעת את מי ששכח
לשים כילה נגד היתושים.
משם עברה הקבוצה שכבר התגבשה ,להרצליה והשתכנה באופן זמני ,על גבעה מול הים וחיכתה לבאות.
בזמן ההמתנה בהרצליה ,היה ניסיון לעלייה לקרקע ב"חזל'ה" שליד רמת חובב ,באמצעות כמה נציגים
מהקבוצה ,אך המקום התברר כלא מתאים.
לבסוף הצליחה משימת העלייה לקרקע ב"סעד-תחתית" – כיום" :מעוז מול עזה".
זה קרה ביום י"ב בתמוז תש"ז 29 -ביוני  1947ולמחרת התבשר על כך כל היישוב היהודי בארץ בעמודים
הראשונים של העיתונים.
יום העלייה לקרקע ב"סעד-תחתית"  -הוא יום ההולדת של הקיבוץ!
שנתיים וחצי לאחר העלייה ל"סעד תחתית" ולאחר הצטרפות הנשים והילדים ,הועתק הקיבוץ ,על פי דרישת
צה"ל ,למקומו היום.
ולמה דווקא השם "סעד"?
עד ליום ההולדת ,נקראה הקבוצה "עלומים" ,שם יאה לחלוצים הצעירים .אך עם העלייה לקרקע ,קבעה וועדת
השמות של הקרן הקיימת לישראל ,את השם "סעד"  -מילת עידוד תנ"כית ,היות והיה זה יום השנה ל"שבת
השחורה" .עידוד ותמיכה היו אז מצרך מבוקש ,וקיבוצנו ,כמצופה ממנו ,נרתם למשימה.
לאחר מכן כשרצו לחזור לשם המקורי ,היה זה מאוחר מדי ..וועדת השמות טענה ,שאפילו במסמכי האו"ם כבר
מוזכר השם "-סעד" ,כי מקום מושבה של ועדת שביתת הנשק ישראל -מצרים נקבע  3ק"מ מצפון לסעד.
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לחן ולשובל – מזל טוב לרגל נישואיכם
לחגית ולנפתלי קאופמן ,לאריאלה ולאילן כהן ,לשייע ולפנינה בר-חי
ולכל המשפחה – שתזכו להרבה שמחה ונחת!

לג'יין ולאייזיק הוך ולכל המשפחה
מזל טוב לנישואי הבת שרה עב"ל מיכאל יופה
שתזכו לשמחה ונחת!

לגאולה ולליפא אהרוני ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנינה ,נכדה להדסה ולרמי אהרוני
בת למעיין ולאיתמר וולר

למרים רוזנמן ולכל המשפחה
מזל טוב לנישואי הנכדה עדי עב"ל גיא
בתם של חיה ועוזי דגן
שתזכו להרבה שמחה ונחת!

לאיציק ולמורן דדון
מזל טוב לרגל נישואיכם
לפרלה ולניסים ולכל המשפחה שתזכו להרבה שמחה ואושר

הזמנה
הציבור מוזמן להרמת כוסית לרגל נישואיהם של איציק ומורן
שתיערך השבת פרשת חקת ,בשעה  ,18.00על הדשא הסמוך לביתנו.
נשמח לראותכם – פרלה וניסים דדון

