בע"ה ח' באב תשע"ה
24/07/2015
גליון מס' 2907

פרשת דברים
מגילת העצמאות של מדינת ישראל המציינת את שיבתו של עם ישראל לארצו פותחת
במילים" :בארץ ישראל קם העם היהודי ,"..אולם ,מוצאו של עם ישראל אינו מארץ ישראל
אלא מאור כשדים שבעיראק ,שם הכיר אברהם בה' והפך ליהודי הראשון בכוח.
גם התגבשותו של עמנו לא החלה בישראל אלא במצרים ,והתורה ניתנה במרחב ההפקר
שבמדבר על הר סיני.
הקשר בין ארץ ישראל לעם ישראל איננו גלום בטבע העם והארץ ואינו אוטומטי ,אלא הוא
עניין של הסדר ותנאים בהם צריך העם לעמוד.
תשעה באב הוא המועד בו ניטלה מעם ישראל ארצו לפני כאלפיים שנה ,ועתה משעה
שחוזרים אנו לארצנו ממנה גלינו ,חובה עלינו לזכור את המילים החותמות את הפטרת
דברים  -שבת חזון" :ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה" )ישעיה א/כ"ז(.
)מתוך שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע-ישעיהו לייבוביץ'(
------------------------------------------------------------------שיעור פרשת שבוע ושיעור שבת אחה"צ שעה  -18.00הרב ארי
שבת דברים
הדלקת נרות
14:00

מנחה

ימי החול
19:23

זמן תפילין /טלית

19:30

שחרית

06:00

שחרית ב' )בצריף(

08:00

05:00←04:56

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

19:30

לימוד "דור לדור"

17:10

שקיעה

19:39←19:43

צאת השבת

20:20

ערבית

20:10

מנחה

13:30

אחות תורנית  -דורית רידר

09:22←09:20
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תשעה באב תשע"ה

מוצש"ק
 - 19:43תחילת הצום )בשבת!(
 - 20:20צאת השבת
 - 20:35ערבית וקריאת איכה ע"י רועי גולן )עם הגברה(
בֹקר
 - 08:00שחרית
 - 10:30במועדון :שיחה מפי הרב אלון נגוסה משדרות – תמונת מצב עדכנית על יוצאי אתיופיה בארץ.
 – 11.15-12.00לימוד ודיון בקבוצות בנושא מחאת העולים מאתיופיה – היכן היא פוגשת אותנו?
מנחה
 - 13:30מנחה גדולה
 - 19:10מנחה קטנה
 – 19:58ערבית
 - 20:01סוף הצום

"תרחם ציון כאשר אמרת ,ותכוננֶ ָה כאשר דברת.
תמהר ישועה ותחיש גאולה ,ותשוב לירושלים ברחמים רבים"

אזכרה
במלאת שנה לפטירת אמנו

שפרה ניר ז"ל
נעלה לקברה ביום חמישי
י"ד באב  30/7בשעה 18.00

המשפחה
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הלכות תשעה באב שחל במוצ"ש
צאת השבת ותחילת התענית:
 .1השנה ט' באב חל בשבת לכן נדחה הצום ליום ראשון ,והוא מתחיל מייד עם שקיעת החמה של מוצאי
שבת ,כפי שיבואר.
 .2בשבת זו אין מגבלה על אכילת בשר ושתיית יין .גם בסעודה שלישית ניתן לאכול בשר ולשתות יין למי
שרגיל בכך כל השנה )סימן תקנב ,י( .מפאת התענית והאבלות לא ראוי להזמין ולארח משפחות לסעודה
שלישית ,אלא אם כן הם נוהגים לסעוד יחד בכל שבת )שם ,משנה ברורה ,ס"ק כג( .יש להקפיד לסיים את
האכילה עד שקיעת החמה ) .(19:43בשעה זו מתחילה התענית.
 .3בתפילת מנחה של שבת אין אומרים 'צדקתך' )סימן תקנב ,יב(.
 .4נהגו שלא ללמוד תורה בערב תשעה באב מחצות היום ,מלבד דברים שמותר ללמוד גם בתשעה באב
)ענייני החורבן ודיני אבלות( .לכן ,הנוהגים ללמוד פרקי אבות ילמדו לפני חצות היום ) .(12:48השיעור
הקבוע בשבת אחר הצהריים יתקיים בזמנו אבל יהיה קצר מהרגיל ויעסוק בענייני תשעה באב )סימן
תקנג ,ב( .המיקל ללמוד תורה כרגיל יש לו על מי לסמוך )משנה ברורה שם ,ס"ק ,י(.
 .5מייד עם צאת השבת ) (20:20לפני תפילת ערבית יש לומר 'ברוך המבדיל בין קודש לחול' )ללא שם
ומלכות( ,על מנת שיוכלו לחלוץ את נעלי העור ולהחליף את בגדי השבת בבגדי חול )סימן תקנ"ג ,ב( .את
זמן תפילת ערבית נאחר ) (20:35על מנת לאפשר לכולם להתארגן ולהגיע לבית הכנסת .מן הראוי שכל
אחד יברך בביתו ברכת 'בורא מאורי האש' על הנר בלבד.
 .6מפאת הצום לא נערוך הבדלה על הכוס במוצ"ש ,אלא נבדיל ביום ראשון בערב עם צאת הצום )סימן
תקנו ,א( .לפני קריאת איכה נברך בבית הכנסת על הנר ברכת 'בורא מאורי האש' .מי שלא ברך בביתו ולא
שמע את הברכה בבית הכנסת יברך כשיחזור לביתו )סימן תקנו ,א(.
 .7בתפילת ערבית במוצ"ש יש לומר 'אתה חוננתנו' .אם שכח לומר – אינו חוזר )סימן תקנו ,משנה ברורה
ס"ק ב(.
 .8בתפילת ערבית לאחר תפילת עמידה יאמר הש"ץ קדיש שלם )'תתקבל'( .לאחר קריאת איכה ואמירת
הקינות אומרים 'ואתה קדוש' ,אבל לא אומרים 'ויהי נעם' כמו בכל מוצ"ש )סימן תקנט ,ב(.
הלכות ומנהגי התענית:
 .9תשעה באב נאסר בחמישה עינויים :אכילה ושתיה ,רחיצה ,סיכה ,נעילת הסנדל ותשמיש המיטה .מלבד
עינויים אלו נהגו עוד איסורים כמבואר להלן.
 .10יולדת בתוך שלושים יום ללידה פטורה מהתענית .גם חולה שהרופא מחייב אותו לאכול ,או שחש
חלישות בגופו יאכל ולא יתענה )סימן תקנד ,ו(.
 .11השנה ,שהתענית נדחית ,מעוברות ומיניקות )עד שנתיים לאחר הלידה( ְבּ ִריאוֹת תתחלנה להתענות ,ומי
שתרגיש חולשה או קושי תפסיק את התענית ותאכל )ביאור הלכה סימן תקנט ד"ה 'ואינו'(.
 .12מי שאינו צם אינו רשאי לאכול לפני שיבדיל )סימן תקנט ,משנה ברורה ס"ק לז( .מכיוון שהוא מבדיל
בצום עצמו ,כדאי שיבדיל על כוס קפה או על מיץ טבעי ולא על יין )לא מבדילים על מים( .כמובן שעליו
לברך ברכת 'שהכל נהיה בדברו' במקום 'בורא פרי הגפן' .סדר ההבדלה בסעיף  .22ילדים קטנים
שאוכלים יכולים לאכול גם בלי הבדלה.
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 .13איסור רחיצה כולל כל מגע עם מים )שם ,ז( .מי שהתלכלך יכול לשטוף את מקום הלכלוך .לכן לאחר
החלפת טיטול לתינוק ,חליבה ברפת ,יציאה מהשירותים או כל פעולה מלכלכת מותר לרחוץ הידיים או
הגוף כפי הצורך )שם ,ט(.
 .14בנטילת ידיים בבוקר אין ליטול את כל היד אלא עד סוף קשרי האצבעות .לאחר שמנגבים מעט את
הידיים אפשר להעבירם על העיניים ולנקותם )שם ,י-יא(.
 .15איסור סיכה כולל מריחת הגוף בשמן או בקרם .מותר למרוח משחות לצורך רפואי .גם שימוש
בדאודורנט מותר ואינו בכלל איסור סיכה.
 .16איסור נעילת הסנדל כולל נעלי עור בלבד )שם ,טז( .יש שכתבו להחמיר בכל נעל שנוחה לרגל ואפילו אינה
עשויה מעור )שם ,שערי תשובה ס"ק ט(.
 .17אין אמירת 'שלום' בתשעה באב .גם מאמירת 'בוקר טוב' יש להימנע .נתינת מתנות אסורה גם היא
כשאילת שלום )שם ,כ ובמשנה ברורה ס"ק מא(.
קּוּדי ה' יְ ָשׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּ ֵחי ֵלב' )תהלים יט ,ט( .אבל מותר
 .18לימוד תורה אסור בתשעה באב משום שנאמר ' ִפּ ֵ
ללמוד ענייני חורבן ואבלות :מגילת איכה עם פרשנים ,מדרש איכה ,סוגיות החורבן בבבלי מס' גיטין )דף
נה ע"ב – נח ע"א( ,פרק שלישי במסכת מועד קטן )'אלו מגלחין'( ועוד.
 .19נוהגים לשבת על גבי קרקע כאבלים מתחילת התענית עד חצות היום ) .12:48סימן תקנט ,ג( .יש שהקפידו
שלא לשבת על הקרקע בלי הפסק בד ,כרית או שרפרף )שם ,שערי תשובה ב(.
 .20מה מותר וכדאי לעשות בתשעה באב? ללמוד ולעיין בדברים המותרים; לקרוא ספרים על תקופת חורבן
הבית או השואה; לראות סרטים שעוסקים בנושא; לחשוב יחד או לחוד על דרכים לתיקון החברה,
המשפחה ואני בעצמי )אפשר גם לקבל החלטות והנהגות בפורום משפחתי( וכו' .כל הפעולות הללו אינן
מסיחות את הדעת מהאבלות אלא עוסקות בה או בתיקון עולם .תכנים אלו עומדים בבסיס המפגש
הקהילתי בבוקר תשעה באב במועדון לחבר.
סיום התענית והבדלה:
 .21לאחר תפילת ערבית ,בצאת הצום ,נהגו לקדש הלבנה )רמ"א סימן תקנא ,ח( כדאי וראוי לשטוף ידיים
ופנים לפני 'קידוש הלבנה' אותה יש לומר מתוך שמחה ולא בעצב.
 .22ביום ראשון עם צאת הצום ) (20:01יש להבדיל על כוס יין .סדר ההבדלה :ברכת 'בורא פרי הגפן' )ללא
פסוקי הישועות( וברכת 'המבדיל' בלבד )ללא ברכת הבשמים והנר( .המבדיל יכול לשתות בעצמו את היין
ואין צורך לתת לקטן לשתות )סימן תקנו ,משנה ברורה ס"ק ג( .אישה שרוצה לאכול ולשתות בצאת
הצום לפני שאישהּ חוזר מבית הכנסת יכולה להבדיל לעצמה.
 .23מכיוון שהצום נדחה ליום ראשון כל האיסורים שנהגו בתשעת הימים מותרים מייד עם צאת הצום
)כיבוס ,תספורת ,שמיעת מוזיקה( .מאכילת בשר ושתיית יין )חוץ מההבדלה( יש להימנע עד יום שני
בבוקר )סימן תקנח ,א(.
"ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דברת"...
הרב ארי סט
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השבוע שחלף-
בשבת – העלה אליאב לזר בשיעורו על פרשת השבוע ,רעיון מקורי המיישב כמה שאלות בלתי פתורות הקשורות
בהתנחלותם של בני ישראל בארץ .מדוע מקבל שבט מנשה חלק עצום כל כך השווה כמעט למחצית משטח הארץ?
מדוע עם כניסתם לארץ ,יצאו בני ישראל למלחמה רחוקה בצפון מול עוג מלך הבשן? מה פשר הפסוקים בדברי
הימים א' המדברים על התיישבות בארץ ובניית ערים בתקופת שיעבוד מצרים? בפירושו של ר' יהודה החסיד
נמצאת תשובה המניחה את הדעת לכל השאלות שהתעוררו .עוד מימי יוסף ,החזיקו ישראל נחלות רבות בארץ
ישראל שאיתן הם עמדו בקשר שוטף והופעלו מרחוק באמצעות עבדים .בימי השעבוד הקשים ,אמנם נשמטה מהן
האחיזה ,אולם זכר הבעלות עליהן לא השתכח ,וכששבו לארץ בתום הנדודים במדבר ,חזרו רבים מבעלי הנחלות
לנחלותיהם .לשבט מנשה ,היו זה מכבר ,נחלות רבות בצפונה של הארץ ,ולכן כל שנותר לו היה לחבור אליהם
מחדש .על פי הסבר זה מובן היטב חששו של פרעה .." :ונלחם בנו ועלה מן הארץ" )שמות א ,י"א( ,שמא יצטרפו
יושבי הנחלות בארץ ישראל לאלו היושבים במצרים .נציין ששיעור זה הועבר לפני שנה לחלק קטן מחברי
הקהילה ,בזמן הנדודים במהלך 'צוק איתן' ,ועתה משיושבים אנו לבטח בנחלתנו ,מצא אליאב הזדמנות להעבירו
ברוב עם.
בשיעור אחה"צ שהעבירה כנרת סמואל ,עסקנו לקראת תשעה באב ,בחיבור בין היחסים שבין אדם לחברו
לעבודת ה' .בהידברות ממשית בין חברים ,בחקירת האמת בצוותא ,ביצירת בסיס אמוני ובשאיפה לשותפות גורל
– גם הקדוש ברוך הוא נוכח! " -אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע) "..מלאכי ג' ,ט"ו(.
ביום ראשון – החלה קייטנת איל"ן בפעילותה ,וקולות השמחה וההתרגשות הדהדו בכל רחבי הקיבוץ .לאחר
הפסקה של שנה בהפעלת הקייטנה ,שנכפתה עלינו בעקבות צוק איתן ,מדווחת מנהלת הקייטנה בריאיון מיוחד:
"השנה היתה התלהבות מיוחדת והרתמות יוצאת דופן מצד חברי הקהילה שסייעו בהסעות ,בארוחות ,בעוגות,
בקניות ובעוד הרבה מצוות".
ביום רביעי – בבוקר ,נערך בגזרתנו יום מיוחד למשפחות השכולות של חיילי חטיבת גולני שנפלו במלחמת צוק
איתן .במסגרת יום השנה למלחמה ,זכינו לארח את המשפחות בחלק מהאירוע המושקע שהפיקה החטיבה.
בערב ,נערך במועדון ערב סיכום לתהליך ההיגוי של מערכת הגיל הרך .בערב החגיגי ,בו גילו ההורים שותפות
ומעורבות ,התנהל דיון משמעותי ופורה ,נחשפה חוברת העקרונות של המערכת והוצג הסבר על התכנית הכלכלית.
נמתין בסבלנות לשבוע הבא לדיווחים מטעם הצוות ולרשמים מצד ההורים.
יורם קימלמן

לאשר ולנעמה רוטנברג ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הבת
שתזכו להרבה אושר ונחת!
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עשר שנים בלי עפרה
חלפו עשר שנים מאז נפרדנו מעפרה .אני מעלעל באלבום התמונות המשותף שלנו ,ומודה לבורא עולם ,איזה בר-
מזל הייתי לחיות לצידה ובצילה של עפרה ,שישים שנים תמימות.
זכינו ,עפרה ,חנני ,ברוריה ואנוכי ,להיות בין הילדים הראשונים בקבוצת סעד.
הייתה זו תקופת "הבראשית ברא" ימי התום ,בהם הניחו הורינו המייסדים את האדנים עליהם עומד היום
המחנה הנפלא שלנו.
למרות הקושי והחוסר שהיו באותם ימים ,הייתה לנו ילדות מופלאה ,שמחה ומאושרת .כך גם כשעברנו מהרצליה
לסעד.
אנו זוכרים עדיין בבירור את ימי הפידאיון והמוקשים ,שהיו מנת חלקנו בשנות החמישים של המאה הקודמת.
ובכל זאת כל תלם שנחרש היה תלם חדש .כבר אז הייתה עפרה שלנו משענת אמיצה ותומכת.
אנחנו נהגנו לקרוא לה" :אם כל חי" .כה טובת לב ,מלאת חן ,חסד – ורחמים .הייתה אוספת תחת כנפיה ,כל
דורש.
אם הייתי נדרש לשרטט לעצמי ,חברה לחיות לצידה ,לא הייתי מגיע לדגם כה מושלם.
בחלוף עשור ,חשוב לי לזכור – ולהזכיר אותה ,ואולי משהו ממנה ידבק גם בי.
החיים במחיצתה של עפרה ,היו מלאי השראה ,עפרה הייתה עבורנו ,אם ואחות ובקיצור משפחה.
חסרונה קשה לנו ,החלל שבלב עמוק ,והגעגועים אינם נפסקים לרגע.
נוחי לך אישה יקרה) ,מנוחה אף פעם לא הייתה הצד החזק שלך( .ואנו נמשיך בנתיב שהורית לנו.
באהבה רבה.
עמוס ברט

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

"אהבתי!"
השבוע חולקו לתיבות הדואר טפסי ההרשמה למבצע לימוד התנ"ך הקהילתי שלנו .למי שפספס/ה -מדובר במבצע
דומה לזה של המשניות ,אשר יתקיים בין ר"ח אלול לסוכות ,עם סיום חגיגי בליל הושענא רבה .כל אחד ואחת
יוכלו לבחור מה ללמוד ובאיזה אופן -ביחיד/ה ,בחברותא ,במשפחה ,בקבוצה.
אנא הזדרזו להירשם באחת מהאפשרויות -בטופס על דף ,בטופס הוירטואלי שנשלח בדוא"ל או בסמס לטלפון
0528694580
בברכה,
צוות שמיטה קהילתית
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סכנה כאן בונים...
פרויקט החט"ל נמשך במלוא עוזו ומאתגר את שיגרת חיינו .אין קיצורי דרך במהלך כה מורכב ,אך בהחלט
מסייעת העובדה שהקבלן עובד בצורה מסודרת ונקייה ובתאום מירבי עם כל הגורמים המלווים .אני חוזר
ומבקש מכולנו ,לגלות תשומת לב וזהירות בתנועה בדרכים .משום מה ,גדרות וחסימות שמניח הקבלן,
נעלמות במהלך הלילה ואנשים מרשים לעצמם להסתכן וללכת גם בנתיבים חסומים .בואו נשמור על עצמנו
ועל ילדינו ונגייס את חופני הסבלנות הדרושים ,עד להשלמת חידוש הכבישים לרווחת כולנו.
"הכוח לצמוח" – סיכום ראשוני
השבוע ביצענו סיכום ראשוני עם אנשי חוסן מהמועצה ומנחי "מהות לישראל" של מפגשי "הכוח לצמוח".
הסיכום התבסס על המשובים שמילאו המשתתפים ועל סיכומי המנחות של ארבעת המעגלים .משמח היה
לשמוע שעבור רוב מכריע מקרב המשתתפים ,היו אלה מפגשים משמעותיים ומצמיחים .יצאנו עם חומר
למחשבה ושיעורי בית לגבי המשך תהליכים בקהילה וברור לנו שיש ביקוש להמשכיות כל שהיא ,לפחות מצד
חלק מהמשתתפים .אנחנו מגבשים כיווני פעולה ובע"ה נפרסם אותם לציבור ברגע שתהיה בידינו תמונה
ברורה.
ערב חגיגי בגיל הרך
בשעה טובה התכנסנו ביום רביעי בערב כמה עשרות חברים ,הורי הגיל הרך והצוות המוביל לסיכום והצגת
תהליך ההיגוי שנעשה בשנה האחרונה .תהליך ההיגוי נולד מתוך תחושה של צורך בהגדרה מסודרת של
עקרונות המערכת ,תוך הסכמה רחבה ככל הניתן .התהליך הונחה על ידי רוני טוניק ,שהנחתה אצלנו בעבר
תהליך דומה בחינוך החברתי והובל על ידי שושי והנהלת הגיל הרך .אל חברי הנהלת הגיל הרך הצטרפו עוד
מספר הורים אשר יחד הרכיבו את צוות ההיגוי .בסופו של יום יש בידנו חוברת מסודרת של עקרונות המערכת
וכבר בימים אלו שוקד הצוות על הטמעת הדברים בתכנית החינוכית של השנה הבאה .במהלך הערב גם הוצגה
התכנית הכלכלית של המערכת ,כחלק מתפישת עולם של התנהלות בשקיפות ובשיתוף עם ההורים .זו
הזדמנות טובה להודות בסופה של שנת חינוך ,לכל צוות הגננות המובילות והסייעות ,לרננה יערי מזכירת הגיל
הרך ולשושי פאל שמסיימת שנה שלישית של ניהול המערכת .ראו ברכה בעמלכן!
דרושים
לפני פחות משנה ,החלטנו באסיפת האגודה להעריך את הקדנציה של בני גינזברג כמרכז ועדת דת ,בשנה
נוספת .כמו כן ,סוכם שבמהלך קיץ זה נגייס מועמד/ת חדש/ה שבמהלך החגים הקרובים תיעשה חפיפה
מסודרת עם בני .בימים הקרובים ,תפרסם בע"ה מש"א את הגדרת התפקיד ומכרז מסודר לציבור ונשמח
לקבל פניות למילוי התפקיד .מכאן אני מבקש לשלוח ברכת רפואה שלימה ומהרה לבני ,שגם בימים אלה
ממשיך לדחוף את העניינים בשלט רחוק ובהתאם ליכולותיו.
להפריד לחום וירוק או סתם לזרוק?...
מזה שנה וחצי שהמועצה שלנו נמצאת בתוך פרויקט הפרדת הפסולת .לאחרונה ,ראו מספר חברים שמשאית
הזבל ,מרוקנת את הפחים הירוקים והחומים לאותה משאית ובצדק רב פנו אלי בשאלה" :האם עושים
מאיתנו צחוק?" .לאחר בירור ,שהגיע עד לראש המועצה חשוב לי להבהיר .המועצה רואה עצמה מחויבת
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להפרדת הפסולת ומשלמת כספים רבים לצורך זה .לצערם ,יש ניסיון מתמיד מצד קבלני הפינוי "לחסוך"
בעלויות איסוף האשפה ,ולרוקנה למיכל אחד .בכל מקרה בו אתם נתקלים במקרה של פינוי לא תקין של
הפסולת ,יש לפנות ישירות למחלקת שפ"ע במועצה ולעדכן אותם ,בזמן אמת .רצוי מאד לעדכן גם את אלי
סימון ,האחראי מטעמנו על הנושא.
"איש את רעהו יעזורו"
קהילתנו ,נתברכה באוכלוסיה מבוגרת המאריכה שנים ב"ה .מטבע הדברים ,התניידותו של ציבור זה קשה
יותר ובעיקר לאלה שאינם נוהגים ותלויים בחסדיהם של תחבורה ציבורית או טרמפים .אני כותב זאת כדי
להעלות בקרב כולנו את המודעות למיילים המתפרסמים מעת לעת בחיפוש טרמפ לשבת או סתם ביום חול.
מכיוון שרכבי הסידור הינם ,רק חלק קטן ממערך הרכבים כיום ,הפרסום הכללי הוא הדרך היחידה לנסות
ולקבל סיוע מבעלי רכבים פרטיים או רכבי עבודה .זיכרו זאת כשאתם מקבלים את המייל ונשתדל כולנו
לסייע ולתמוך איש ברעהו.
תקווה קטנה
לאחרונה ,זכינו לסיור של נציגי מע"צ יחד עם נציגי המועצה האזורית סביב הכניסה לסעד והסכנות הקיימות
בה  ,בעיקר להולכי הרגל .במהלך הסיור נשקלו אפשרויות לשיפור הבטיחות ,אך גם הובהר לנו מה לא יקרה.
גשר הולכי רגל ,יקר מאד וחורג ממסגרת התקציב שעומד לרשותם .מעבר חציה ,מחייב הקמת אי תנועה
בכביש בין עירוני ,דבר שלא בסמכותם .אז מה בכל זאת ניתן לעשות? כרגע האפשרות המרכזית שנבחנת היא
להעביר את תחנת האוטובוס הדרומית אל מול התחנה הצפונית .בקטע זה הכביש צר יותר מחד ושדה הראיה
בו גדול יותר .בנוסף ,בע"ה תוקם מדרכה להולכי רגל מהשער ועד לתחנה הצפונית .ימים יגידו האם זה עוד
פרק בסיפור האורך הזה או שאולי הפעם גם נראה תוצאות בשטח.
תקווה גדולה
הימים ימי בין המצרים ותחושת צער על חורבן הבית אשר נבע מהחורבן החברתי בעם ישראל ,מתגנבת ללב
ומחמיצה את פנינו .דווקא בשל כך ,מתגברת בי תחושת התקווה והשמחה למראה בני הנוער שלנו המפעילים
את קייטנת איל"ן בצורה כה יפה ובמאמץ כה רב .כה רבות מדברים על "דור המסכים המנותק" והנה שבוע
שלם של חבור כל כך עמוק ומרגש לעשייה חברתית .יישר כח גדול לכולכם ממרכזי הקייטנה ,נעם אש ואבישי
מעודה ועד אחרון המדריכים .אשריכם ואשרינו!
קול ששון וקול שמחה
בנצי לנדאו ובח"ל רעות נעמן הודיעו על כוונתם להינשא בשעה טובה ומוצלחת .החתונה תתקיים בע"ה ,ביום
שני ט"ז באלול ) , (31.08כאן בסעד .הזוג מתחיל את דרכו בבירת הנגב ,באר שבע .מזל טוב לזוג הצעיר,
להורים המאושרים רחלי ויחזקאל ,ולכל המשפחה.

שבת שלום
ובבניין ירושלים ננוחם
נחום
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בישיבותיה האחרונות של הנהלת הקהילה ,דנה ההנהלה במספר נושאים:
•

תכנית השקעות לקהילה – הנהלת הקהילה דנה בתכנית ההשקעות ל  ,2015בהתאם למקור העצמי .בינתיים,
כבר אושרה התכנית במועצה ואנו יוצאים לדרך למימושה בצורה מיטבית.

•

נוהל "בחכמה יבנה בית" – בימים אלו פורסם לציבור החברים הנוהל החדש .זמן רב מאד התנהלו הדיונים
בהנהלת הקהילה ולמעשה מדובר בתהליך שהתחיל עוד בתקופתו של עפר .הנהלת הקהילה אימצה את הנוהל
המוצע וכעת אנו מצפים להתייחסויות מצד הציבור הרחב .תודה רבה לאליסף ועפר שהשקיעו זמן רב בבניית
הנוהל ,ששואף להתאים את עצמו למציאות העכשוית שלנו בנושא זה.

•

יזמות "אצלנו בחצר-נות" – לאחר תהליך בדיקה ארוך ,הוחלט לאפשר לאפריים גולן להפעיל את היזמות
שלו לממכר מזון בסמוך לחצרנות .ככלל אנו שואפים לאפשר לחברים ליזום ולהתפתח בכפוף להתנהלות
מסודרת ובגיבוי משפטי היכן שנדרש .הנהלת הקהילה הוציאה נייר עמדה מסודר המכתיב את צורת
ההתנהלות ובהתאם לכך אפריים מקדם את יוזמתו .ברכת הצלחה לאפרים ותודה לכרמל הלפרין שמלווה
את הפעילות מטעם הנהלת הקהילה.

•

גן שובה -גן נביעה – דנו בפניית הנהלת הגן והמועצה האזורית ,לאפשר לגן לפעול שנה נוספת במרחב בית
הספר הישן ואף להגדיל את המסגרת .סוכם לאפשר שנה נוספת של פעילות זו ולקיים בחינה מחודשת של
הדברים לקראת שנה הבאה.
נחום לנדאו
בשם הנהלת קהילה

שרים לאור הירח
לכבוד ט"ו באב ,אנו מזמינים את הציבור ל "בית קפה מוזיקלי".
בתוכנית נארח את ההרכב "תשע ורבע" לערב שכולו שירים יפים ,קאברים לשירים ישראלים ,שירים מתורגמים,
שירים מהמקורות ,ושירים מקוריים.
"תשע ורבע" הינו הרכב ווקאלי של חבר'ה נחמדים ומוכשרים ,רובם יוצאי הקיבוץ הדתי )משלנו.(...
חברי ההרכב :ארנון איתיאל  ,גליה קרן ברטוב ,סמדר שלו  ,שחר פולובין ,מאיר ברמן.
עיבוד מוזיקאלי וליווי בפסנתר :יוסי סידי
יום חמישי י"ד אב  30.7בשעה  - 20:45בדשא הסמוך למועדון
בואו בשמחה ,ו .תרבות
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דוחינוך
החופשה נמשכת וגם מערכת החינוך החברתי ממשיכה בפעילותה.
חט"ס אריות
זהו השם שנבחר למבצע הגעה לתפילת שחרית של ילדי החטיבה .חט"ס )חטיבת סעד( ,אריות-קמים כאריות .את
המבצע מנהל נריה לנדאו והוא מהווה עידוד לקימה לתפילת שחרית בכל יום מימי החופש .יש לציין לשבח רבים
מנערי החטיבה ,שמגיעים ומתפעלים את המניין השני של שחרית ,בקביעות רבה.
קייטנת איל"ן
במהלך השנה שמעתי לא מעט את המשפט ":הנוער של היום כבר לא מוכן להתנדב ,כל מה שאכפת לו זה רק
כסף" .אני מתפעל בכל שנה מחדש ,מול כמעט כל נערינו מכיתה ט-יב ,המתנדבים בקייטנת איל"ן ,משקיעים בכך
הרבה שעות ,הרבה רצון ויוזמה ומשמחים מאוד את החניכים המגיעים לקייטנה .יישר כל לנעם אש ואבישי
מעודה ,המרכזים את הקייטנה ולכל המתנדבים.
בשבוע הבא ,תמסור לנו נעם אש דיווח מפורט על הנעשה בקייטנה זו
קייטנת בית-הספר
החלטנו השנה לנסות ולשלב את כיתה א' ,יחד עם המדריכות שלהן ,בקייטנת המועצה שפעלה בבית הספר.
הקייטנה הסתימה השבוע ואנו מסכמים את השילוב בה כמוצלח מאוד.
ו .חינוך תצטרך לקבל החלטות בנוגע להרחבת השותפות בשנה הבאה.
עבר והווה
ביום שלישי ,הגיעו ילדי ב-ג על גבי אופניהם למעוז מול עזה ושם שמעו על העבר של סעד מפי לירן יניב ושיחקו
"מחפשים את המטמון" .ביום רביעי השתלבו הילדים בעבודות המשק השונות )רפת ,מטבח ,גנים ,גד"ש( וע"י כך
למדו על ענפי המשק השונים .תודה לכל הענפים שהתגייסו למטרה זו.
בניית בית המקדש )מלגו(
כראוי לימים שלפני ט' באב ,התאמנו את הפעילות ביום חמישי לנושא המקדש.
יחד עם חברת "הסדנא היהודית" ,ילדי א-ו חברו לבניית דגם של בית המקדש ,מ  18,000חלקי לגו .כל קבוצה
בנתה חלק ,כשאת משימת הבינוי מלווים הסברים על חלקי המקדש השונים .התוצאה מרהיבה וגם הידע הנרכש
בסדנא זו ,רב.
שנזכה לראות בבניית בית המקדש האמיתי בירושלים במהרה בימנו.
בשבוע הבא ,יצאו כיתות א-ו לקייטנות ושבוע לאחר מכן כיתות החטיבה והתיכון  -נאחל להם שיצאו בשלום
וישובו בשלום ,ייהנו ויכייפו.
גדי סמואל
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השמיעיני את קולך
בשנתיים האחרונות התקיים בסעד חוג טעמי-המקרא לנשים ,בהדרכתה המעולה של שקמה כספי-יניב .בשנה
שעברה למדנו קריאה בתורה וחגגנו זאת במניין הנשים בשבת פרשת "בלק" )תשע"ד( בקריאה של  6קוראות
חדשות ועוד אחת וותיקה .השנה נוספו תלמידות חדשות והתרכזנו בלימוד ההפטרות והמגילות.
אנו מבקשות לציין את סיום שנת הלימודים בקבלת שבת מיוחדת בשבת הבאה" ,שבת נחמו") .ט"ו באב( .בערב
שבת נתכנס יחדיו לתפילת נשים ,ולפני קבלת שבת נקרא את מגילת "שיר השירים" ביחד ולחוד.
סיבה נוספת למסיבה היא סיום שנת הלימודים בחוג "מסע אל ספר הזוהר" בהדרכת שפרה אסולין.
זוהי השנה השלישית לקיומו של החוג ושמעו יצא לתהילה בכל רחבי האזור ,מעגל הלומדים הולך וגדל ,וגילם נע
בין  18עד  .+80לקראת סוף השנה למדנו על מנהגי קבלת השבת אצל האר"י ותלמידיו ,ובעקבותיהם החלטנו
שקבלת השבת שלנו תתקיים בנוסח האר"י ,בחיק הטבע עם "העם שבשדות" ,ממש מול השקיעה.
לכן כולכן ,נשים יקרות ,בנות כל הגילאים ,מוזמנות לקבלת השבת הנשית שלנו בשבת הבאה פרשת ואתחנן
)"שבת נחמו"( .התפילה תתקיים בראש הגבעה מאחורי ביתם של משפחות זיוון ,סוברי ודביר ,נצפה בשמש
שראשה כתם פז ונעורר את האהבה עד שתחפץ....
כדי להספיק לקרוא מגילה וגם להתפלל נכניס את השבת מעט מוקדם יותר ונתחיל את תפילתנו בשעה 18:45
בדיוק.
הזמנה מפורטת תמצאו במשך השבוע בתאי הדואר.
"היושבת בגנים -חברות מקשיבות לקולך ,השמיעיני!"...
)בעקבות שיר השירים ח' (13
בשם הצוות המארגן :חגית רפל

לערבה ולמשה בן עמי ולכל המשפחה
מזל טוב לרגל בר המצווה של הנכד  -איתם
בנם של ענבל וארנון חג'בי
שתזכו להרבה שמחה ונחת!

לרחל סימון ולכל המשפחה ,מזל טוב להולדת הנינה
נכדה לאיימי וליגאל סימון ,בת לאילה ולירון
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לילדי הגנים והפעוטונים
)סיפור מהיום – שיהפוך ממחר לנחלת העבר(
כתבה :דליה דן
לעתים קרובות ראיתיכם עוברים
בשבילים שבין בתי המגורים,
קבוצת ילדים המדברים ושרים –
ומדי פעם לרגע עוצרים:
לצפות בדגי הזהב של השכנים,
לגלות שהאירוס כבר הנץ ניצנים,
שבמרפסת הסמוכה יש בובות מעיתונים,
ואצל אבירם יש פסלים מעניינים.
בחצר של כרמלה הפעמונים מצלצלים
מעצי הפקאן אגוזים נופלים,
ופלאי הטבע לעיניכם מתגלים –
מה נאים מעשי אלוקים!
דשאים מוריקים גם כאן ממול
לסקרנותכם והתרגשותכם  -אין גבול,
בהמשך הסיור ממשיכים במסלול,
אך מעינַי )ליד כיור המטבח( – נסתר המשך הטיול
ובקיץ בשעות אחר – הצהרים,
אתם שועטים בפנייה חדה בריצה ובאופניים

במורד השביל עוצרים לדקה – שתים,
ואם הצֹמת פנוי – ישר לבריכת המים...
כך היה זה בימים משכבר,
עד ש"הגן הכחול" נהרס עד עפר,
ובמקומו – "לא תאמינו"  -מה על שטחו נגזר –
לשבת לשיחה עם ַמ ָכּר –
לא גינה ,לא ספסל ֶ
אלא  -מגרש חנייה למכוניות
ובזה המקום עליהן לחנות,
זו יורדת זו עולה,
אחת מימינה  -השנייה משמאלה.
וצפירות מאיצות ומזעיקות
כי לאיש אין פנאי לחכות,
דלתות הרכב בעוז נטרקות,
גם בימים ובמיוחד  -בלילות.
הצֹמת שלנו מסוכן עכשיו,
אולי רמזור יציל את המצב?
וילד וילדה ,עם סבתא וסב,
מחכים לחצות את הכביש  -אך לשווא...

יומן פרוייקט  -שבוע שביעי

במסגרת העבודות השונות ,לעיתים צריך לפרק ולהיכנס לשטח פרטי של אנשים .אנו עושים ככל יכולתנו ליידע מראש ,אך
לא תמיד אנחנו יודעים זאת מראש .מאידך  -לא תמיד מה שאנשים חושבים כשטח פרטי הוא אכן שטח פרטי .רק בסוף
הפרוייקט נוכל להעריך אם היה נזק פרטי ומה היקפו .למרות הקושי הרב ,אנא גלו סבלנות ואורך רוח.
בשבוע החולף המשיך הקבלן בפעילויות מהשבוע שעבר – הנחת אבן שפה ,יציקת בסיסים לעמודי תאורה ,פיזור והידוק
מצעים וכו' ,כאשר בנוסף החלה עבודה על חניית )אין( גן כחול וחפירות הכנה למדרכה בכביש מעל בית כנסת בצד הבתים.
בשבוע הבא אנו מתכננים להמשיך את העבודות בחניית )אין( גן כחול ובכביש מעל בית כנסת ,להתחיל בבניית מדרכות עם
אבנים משתלבות ,להמשיך את העבודות שהופסקו במתחם הקייטרינג ,טיפול בחניית דודה וחניית בוקי ,יציקות בטון
לשבילים שנחתכו והמשך הטיפול במסתורי אשפה.
בנוסף  -סיכמנו עם הקבלן ,שביום א' הקרוב ,צום ט' באב ,לא יתבצעו עבודות בכבישי הקיבוץ.
עד כאן להפעם
אליסף ואתי

