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פרשת ואתחנן
מה רבים וחשובים הדברים הכלולים בפרשתנו :תחנוני משה להיכנס לארץ והסרוב בו הוא
נתקל ,אזהרותיו והתראותיו של משה לבני ישראל כהקדמה לפירוש המצוות ,חזרה נוספת
על "עשרת הדברות" ,פרשת "שמע ישראל" – הראשונה בקריאת שמע ,פרשת הגלות,
החורבן ,ושיבת עם ישראל לארצו ולא-לוהיו.
"ואתחנן" באה תמיד אחרי תשעה באב וצמודה לה ההפטרה "נחמו נחמו עמי" – נחמה
אחרי החורבן שהיא הראשונה מתוך שבע שבתות הנחמה עד הימים הנוראים.
)מתוך שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע-ישעיהו לייבוביץ'(
------------------------------------------------------------------שיעור פרשת השבוע לאחר התפילה שיעור שבת אחה"צ  -שעה 18.00
שבת ואתחנן
הדלקת נרות
14:00

מנחה

ימי החול
19:19

זמן תפילין /טלית

19:30

שחרית

06:00

שחרית ב' )בצריף(

08:00

05:06←05:01

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

19:25

לימוד "דור לדור"

17:10

שקיעה

19:33←19:38

צאת השבת

20:14

ערבית

20:10

מנחה

13:30

אחות תורנית  -חגית קאופמן

09:24←09:23
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דבר תורה ותודה
טּוֹבה) "...דברים ג' ,כ"ה(.
אָרץ ַה ָ
"ֶ ...א ְע ְבּ ָרה-נָּא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאתָ -ה ֶ
בתחילת הפרשה מתחנן משה לעבור את הירדן ולראות את ארץ כנען באמת ,אך הקב"ה נותן לו רק לעלות על הר
נבו ולצפות ממנו על הארץ .משה לא זוכה להיכנס לארץ והפרשנים מציעים כל מיני סיבות בגינן לא זכה משה,
המקובלת ביותר היא בגלל שהכה בסלע במקום לדבר אליו כפי שצווה.
החיבור לארץ ישראל ולאדמה מודגש לכל אורך הפרשה .החיים באקלים הארץ ישראלי תלויים בגשמים ,ולכן
האיום הגדול ביותר לאורך הפרשה הוא מניעת הגשמים – שמשמעותם חיים .בפרשה מזכיר משה שוב ושוב כי
ישיבת עם ישראל בארץ ישראל מותנית בקיום מצוות ,ומתרה בבני ישראל להתנהג כראוי על מנת להמשיך לזכות
לחיות בארץ .התזכורות החוזרות הללו אמורות לחלחל ללבנו ולהזכיר לנו שמקומנו הוא בארץ ישראל ,ושעלינו
להמשיך כל הזמן להוכיח את עצמנו במעשים.
יחד עם האזהרות של משה ,מופיעים שוב עשרת הדיברות ,קריאת שמע ופרשיות התפילין והמזוזות .תפקידיהם
יכם וְ ֵעד ָֹתיו וְ ֻח ָקּיו ֲא ֶשׁר
של התפילין והמזוזות הוא לשמש כתזכורת תמידית לָ "-שׁמוֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ֶאתִ -מ ְצוֹת ה' ֱא-ל ֵֹה ֶ
ָך" )פרק ו' ,פס' י"ז( ,כלומר ,קיום המצוות בארץ ישראל .הגלויות הרבות והממושכות שידע עם ישראל הוכיחו
ִצוּ ְ
שהמצוות נשמרו באדיקות לא רק בארץ ישראל ,ולימוד התורה והמצוות חצה כל יבשת וכל שפה .לאורך השנים
פילוסופים יהודיים רבים עסקו במשמעות קיום המצוות ,והציעו את המונח "לשמה" .כלומר ,קיום המצוות שלאו
דווקא מותנה בפרס גשמי ,בדגש על ארץ ישראל .לדעתי מדובר בגישה מבורכת ואף יותר משמעותית ,הרואה את
הקשר בין עם ישראל לבוראו כיותר מקשר שכולו תנאי ,והוא "לשמה".
~~~~~~~
ָר ְשׁ ָתּ ֶאת ָ -ה ֶ
את וְ י ַ
וּב ָ
יטב ָל ְך ָ
וְהטּוֹב ְבּ ֵעינֵי ה' ְל ַמ ַען ִי ַ
ית ַה ָיּ ָשׁר ַ
וְע ִשׂ ָ
" ָ
יך" )פרק ו',
אָרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁרִ -נ ְשׁ ַבּע ה' ַל ֲאב ֶֹת ָ
פס' י"ח(
במוצאי שבת זו ,לאחר שש שנים בקיבוץ בו צמחנו ,למדנו והתקדמנו כזוג ,אנו פורשים כנפיים ,ממריאים
ויוצאים לשליחות ציונית באוקלנד ,קליפורניה מטעם "ההסתדרות הציונית העולמית" ,לשמש מורים לעברית,
יהדות וציונות בבית ספר יהודי ובקהילה .תחושת השליחות המלווה אותנו מודגשת אל מול הפרשה בה משה
מתחנן לה' שייתן לו רק לדרוך בארץ ישראל לפני מותו .מיותר לציין שכיום לא כל קהילות העולם רואות וחשות
את אותן התחושות ,והחשיבות של חיבור יהודים לארץ ישראל ולשפה העברית הפכה חשובה מאין כמוה.
תודה על השנים הראשונות ועל הבית הראשון ,נמשיך להיות בקשר מרחוק ,ועוד נתראה!
עפרה ,אליאב ,ראם ,איילה וארז גולדברג

לשרה רבלין ,אתך באבלך במות אחותך
מינה אביבי ז"ל
קיבוץ סעד
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השבוע שחלף-
בשבת – ט' באב ,נכנסנו בהדרגה לאווירת "תשעה באב" שנדחה מפאת כבודה ,ביממה .את הפטרת":
"חזון ישעיהו" ,קרא יצחק שלומי שהצליח לבצע במיומנות את המעברים ממנגינת ההפטרה למנגינת 'איכה' הלוך
ושוב ,ואל יקל הדבר בעיניכם .מדובר בשתי מנגינות נוגות ודומות שהדילוג ביניהן ללא אתנחתא ,עלול לגרום
בקלות לוורטיגו מוזיקאלי ,כך שלמשימה זו נדרש קורא כשרוני במיוחד.
בשיעורו של הרב ארי לאחר התפילה ,עסקנו בחטא המרגלים אשר בעטיו נגזר על אבותינו בליל תשעה באב שלא
להיכנס לארץ .עמדנו על ההבדל בין תיאור החטא בפרשת "שלח" שבספר במדבר ,שם מודגשים היטב דברי
המרגלים המרפים את ידי העם ,לבין זה שבספר דברים בו הם מוצנעים כמעט לגמרי ,בעוד חטאו של העם מודגש
ביתר שאת .ובכן ,המסר הוא שהעם אינו יכול לרחוץ בנקיון כפיו בזמן שמנהיגיו חוטאים אל מול עיניו.
חטא המנהיגים הוא חטאו של העם ,ולכן אסור לו ללכת בעיוורון אחריהם או להסתפק בצקצוק הלשון .אדרבא,
יקום הציבור ,יעשה מעשה ויבחר למי להישמע.
בשיעורו של הרב אחה"צ ,עסקנו בהפטרת 'שבת חזון' והתמקדנו במילה 'איכה' .ניתן להתייחס אליה כמילת קינה
–אוי לכה ,ומשמעותה יגון על שנעשה בדיעבד ואין לו תקנה .אולם ,ניתן להתייחס אליה כאל מילת תוכחה,
ומשמעותה אזהרה בטרם יתרחש האסון .בימינו ,אלפיים שנים לאחר החורבן קשה יותר להתחבר לרעיון הקינה
על בית המקדש ,אותו לא חווינו מעולם ולעולם לא נדע מהו חסרונו ,בעוד שקל לנו יותר להתחבר לרעיון התוכחה
בכדי" :לעורר את הלבבות ולפתוח דרכי תשובה) "..רמב"ם תעניות ה' ,א'-ג'(.
במוצאי שבת – התאספנו בבית הכנסת המרכזי לקריאת מגילת "איכה" מפיו של רועי גולן וקינתו הזכה הדהדה
בכל אוזן ,בעזרתה של מערכת ההגברה ש 'עשתה את העבודה'.
ביום ראשון  -בבוקרו של צום תשעה באב התאסף במועדון ציבור גדול ,מבוגר ברובו ,לשמוע את דבריו של הרב
אלון נגוסה משדרות שעסק בנושא" :מחאת העולים מאתיופיה ,כיצד זה קשור אלינו?" .בראשית דבריו ,נתן הרב,
יוצא העדה האתיופית ,סקירה על גלות זו המשייכת עצמה לשבט דן ונסתרה מאתנו מאות שנים ,עד שהתגלתה על
ידי יהודי בשם פייטלוביץ שנשלח לשם על ידי רבו .לאחר הגילוי היתה שאיפה לחבר אותם ליהדות הרבנית.
צעירים מבני העדה ,נשלחו לאירופה וחזרו כדי ללמד את הדור הצעיר ,שהבולט ביניהם עמנואל טאמראט .לאחר
מכן סיפר הרב על הכיסופים והכמיהה לארץ ישראל ,על הגישושים הראשונים לעלייה ועל מנחם בגין שכראש
הממשלה התווה את הדרך לעליית יהודי אתיופיה .הרב נגוסה הדגיש את אופיים המיוחד של בני העדה ,סקר את
העליות השונות מראשיתן ועד ימינו ודיבר בגילוי לב על כך שהמחסום הראשון והעיקרי העומד בפני העדה הוא
צבע עורם .קשיי הגיור היוו קושי משמעותי ,עד שבאה פסיקתו של הרב עובדיה יוסף ויישרה את ההדורים .בארץ
חיים כ  130,000יוצאי אתיופיה .הצעירים ביניהם שגדלו ולמדו בישראל ,מתקדמים וחלקם אף משתלב בהשכלה
גבוהה ,ועדיין קיימת אפליה תעסוקתית בקליטתם במקומות עבודה 90% .מהצעירים מתגייסים לצבא והם בעלי
מוטיבציה גבוהה ומשרתים ביחידות קרביות ,אך  20%מהם פוקדים בשלב כלשהו בשירותם את בתי הכלא .הוא
ציין שבבתי הכלא הצבאיים  40%מהכלואים הם בני העדה ,אחוז גבוה מאד בהשוואה למשקלם באוכלוסייה.
נושא כאוב אחר שהעלה הרב  -אבדן הסמכות ההורית ואחוז ההתאבדויות הגבוה .עד כאן העובדות היבשות,
אולם הרב הקפיד לציין שהעדה אינה טלית שכולה תכלת .מדינת ישראל שהשקיעה בהם סכומים נכבדים
ומאמצים רבים ,היתה ראויה למאמץ גדול יותר מצידם במטרה להשתלב בה .דובר על ה"גטאות" בהם הם חיים
בשכונות חלשות ועל הקושי מצד כולם )בני העדה והציבור הרחב( לגרום להם לצאת ולהתגורר בשכונות אחרות.
כאן זרק הרב את הכפפה" :האם אתם רואים אפשרות שזוג אחד או שניים ייקלטו כאן בקיבוץ?" בנקודה זו
התפצלנו לקבוצות בכדי לדון בתפוח האדמה הלוהט שהושלך לפתחנו .חשוב להדגיש כי הרב אלון נגוסה עצמו
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ובני משפחתו משמשים דוגמא להשתלבות מוצלחת בחברה הישראלית .הם הגיעו לשדרות כחלק מהגרעין התורני
וילדיו משתלבים בבתי הספר באזור ובין השאר בישיבה התיכונית בכפר מימון שם מנהל ומחנך חברנו יניב
עקיבא .דיווחה שושנה עברון ואפרת שלומי מסכמת :ביום בו אנו מתאבלים על הבית שחרב בגלל שנאת חינם,
נשארנו עם חומר רב למחשבה על תיקון חברתי ,על הכלה של גוונים שונים )תרתי משמע (...בחברה ,ובעיקר עם
תחושה שחשוב להמשיך להכיר מקרוב קהילה מיוחדת זו ולשמוע את קולם באופן בלתי אמצעי ולא רק באמצעות
התקשורת.
עם השקיעה ,סמוך לסיום הצום ,נולד בשעה טובה בבית החולים "שערי צדק" שבירושלים בן ליעל ולדוד לנדאו
מדווח הסב הגאה  -יצחקוב ,ומוסיף בהתרגשות" :הלא הוא 'בן דוד' אשר הגיח לעולם בתשעה באב משערי הצדק
שבירושלים! אלא מאי? בל נשכח שהשנה מדובר ב-י' באב ובצום שנדחה...
ביום רביעי  -חזר אלינו חיים פרידמן לאחר שליחות של שנה מטעם "בני עקיבא" בארה"ב .נאחל לו נחיתה רכה,
ניתן לו כמה ימים להתאפס עקב הפרשי השעות ,ונצפה לדיווח מרתק על השנה שחלפה.
יורם קימלמן

הזמנה
לרגל הולדת בנותינו
אנו שמחים להזמינכם לקידוש בשבת הקרובה ,פרשת "ואתחנן",
לאחר תפילת שחרית )מניין שני( שיתקיים במועדון לחבר.
נשמח בבואכם!
נעמה ואשר רוטנברג

חני ונתן לכר

לענבר בוברובסקי ולנתנאל אסולין
ברכות לרגל גיוסכם והרבה הצלחה בהמשך הדרך!
קהילת סעד וצוות חומ"ש
ליצחק ולחנה שהם ,למרים רוזנמן ולכל המשפחה
לחיים פרידמן
ברוך שובך לארץ הקודש ולקיבוצנו

מזל טוב להולדת הנכד-נין
בן ליעל ולדוד לנדאו

נחיתה רכה והרבה הצלחה
קהילת סעד
ללאה כ"ץ ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנינה
נכדה ליעל ולנדיב כ"ץ
בת לאודליה ולדוד כ"ץ

לאילנה וליהונתן טבת למיכל ולבני אחיטוב
מזל טוב לבר המצווה של הנכד
עילאי
בנם של לימור ושמוליק ליברמן
למיכל ולבני אחיטוב מזל טוב לבר המצווה של הנכד
דרור ישראל
בנם של תמר ונתנאל נימן
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"הוי כל צמא לכו למים"...

)ישעיהו נה' א'(

למתנה נפלאה זכתה לאחרונה המתפרה שלנו!
משפחת זהבי תרמה מתקן "תמי "4-למים חמים-קרים ,לזכרה של מרים ז"ל .מרים עבדה במתפרה שנים רבות ואף
שמשה כמרכזת המתפרה לאחר שיצאה לפנסיה מהוראה בבית-הספר.
מרים הייתה דייקנית ,אחראית ואכפתית .בשנים שבמתפרה תפרו אופנה עבור צעירות )"גוש-קטיף",
זוכרים?( השתלבה מרים בתפירת השמלות החולצות והסרפנים .ניכר היה שמרים נהנתה מאד מעשייה זו .גם
כשחוסלה האופנה ,והמתפרה עברה לתפור" :חפצים שמפנקים""-ספרי -הרך" ,כיסויי-פלטה ,שמיכות לתינוק וכו',
אהבה מרים להתייצב כל בוקר לעבודה ,וליהנות מעמל כפיה.
המתנה שקיבלה המתפרה לזכרה של מרים-יעילה מאד ,מתאימה מאד וקולעת בול לצרכיה של המתפרה .בכל
מזיגת-מים ,נזכור את מרים .תודה גדולה לדודה והמשפחה!
צוות המתפרה
-------------------------------------------------------------------חילופי משמרות במרכזיה הפדגוגית )מרפ"ד( של בית הספר
מרפ"ד במרפ"ד מתחלף – בשעה טובה הסתיים מבצע העברת המרכזייה הפדגוגית מבית הספר הישן אל בית הספר
החדש .במהלך מחצית השנה האחרונה מוינו חומרי הלמידה והועברו לבית הספר החדש בקצב איטי בסיוע תלמידות
מן החטיבה.
מאז החל החופש הגדול עבדו מספר מורים ומספר בנים מן החטיבה בהסרת האבק ,מיון ,מיחזור והעברת חוברות,
תיקיות ,קלסרים ופלקטים .בין החומרים שנצפו בעת המיון )ואזכיר כאן רק את המורים מסעד שלקחו חלק
בממצאים( היו סיכומי ישיבות ,מרכזי למידה וחוברות מימי רחל קרול ,מיכה רוזנטלר ,דודה זהבי ,רכטי ברנהרד,
לאה ימיני ,מרים תמיר ,מרים זהבי ,ברוריה גורן ולאה קארו עבור דרך פעילות על אסירי ציון שהכינה שרה המל,
שילוט ליום ספורט שהכין מיקי פרוכטר ,משם עברו המיונים אל כרטיסיות עבודה של עפרה שהם ,רותי לזר ,חגית
רפל ,מתוקה לייכטר ,המלצות לקריאה של צ'פי רוייך ומלי קסט ,דרך משחקים ,כתבי חידה ועיוני תפילה שהכינו
איטה סמקין ,הילה ערמוני ונועה לאו.
במדפים משמאל שכנו ערכות תפילין וציצית שהכינו מורי התושב"ע כולל חומרי למידה בגמרא בסטנסילים סגולים
שמלכלכים את הידיים ...של חיים הרצל ,יחזקאל לנדאו ועופר שלומי ,קלסרים של אבחונים שהכינו רותי נוריק
ומרגלית שריד וחידוני תנ"ך שכתבו שרה עברון ,דרורית וייס ויצחק שלומי ,כתבי חידה ושירים שחוברו ליום
הזיכרון על ידי ליפא אהרוני ,דליה דן ורחלינקה גינזברג ,ועוד חומרי למידה וטקסים רבים של מורינו היקרים
שעמדו להם בתוך קרטוניות עליהן שילוט בכתב ידו של בנצי לנדאו ובחלק כבר כותרות ממוחשבות שעיצבה רחל
כהן .הרגשנו במרפ"ד כאילו נכנסנו למכונת זמן המאירה בזרקור אל העבר המפואר של בית ספרנו.
המרפ"ד החדש ממוקם בתוך ארונות מתכת סגורים ולא עוד במדפים פתוחים .נקווה שנצליח להשתמש בישן ולמלא
מן החדש .תודות לכל המורים והתלמידים שסייעו במלאכת הקודש.
תרצה אורן
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עשור לגירוש מנצרים
השבוע התקיים לראשונה מפגש בין שתי הקהילות מנצרים" :אריאל" ו"בני נצרים".
להלן דברים שנשא יונתן שריד נכדם של מרגלית וישראל שריד ,בנם של רמי ומרב שריד.
------------------------------------------..עשר שנים אני מתהלך בעולם קרוע ,בין חיים שלמים לגעגוע ,בין הנשכח לנסלח ,בין ה'נזכור' ל'נחזור' ובין מי
שאני ,לילדות  -שנשארה מאחור .עשר שנים ומופיעות כתבות בעיתון ,עלי עשור ועלי עוול ועלי הגיון..
והגיון של מי ,אני שואל? ואין מי שיכול להשיב .לקראת היום הזה ניסיתי לחשוב ,למה בדיוק אני מתגעגע? מה
היא נצרים בשבילי? האם לקפוץ לים עם הנחלאים של הקיבוץ? או לחטוף אבנים באל מואזי ..או לחכות לליווי,
או למסוק ,ברגעים שאין לדעת אם לבכות או לצחוק.
אולי נצרים היא החול והשקיעות ,תחושת הבראשית של לעשות ולחיות ..כל זה נכון ,חי וקיים בתוכי ,נצור לעד
וגם לא יימחה ,אבל נצרים בשבילי היא הרבה מעבר ..נצרים היא חבורה של אנשים .אנשים שקיבלו על עצמם
משימה .אנשים שיצרו ובנו חממה ,החממה" ,תרתי משמע" ,מגדלת ,מצמיחה ,משרה אווירה על הנכנס לתוכה.
ואני בעצם צמח ,שגדל ופרח ,בזכות כל מי שפה וגם מי שאינו.
וכעת אני מבין מדוע עד היום ,כל מפגש עם בן נצרים הוא זריקה של חיים ,ישר לוורידים ,בלי עכבות ,כמו פרח
שקולט טיפות של טל ,תמיד מצמיח ,תמיד מחיה .אני רואה אתכם ,אנשים יקרים ,ומרגיש שאני ממלא מצברים,
אוגר כוחות לחיים האחרים.
תודה לכם על מי שאתם .על מה שעשיתם ובניתם בעשר אצבעות ועוד אלפי כוחות אמונה ,באמת באמת תודה.
אני רוצה לשתף אתכם בכמה שורות מתוך שיר של נעמי שמר ,שתמיד מעלה לי דמעות בעיניים ,דמעות של גאווה,
על הזכות להיות שייך לקהילה כזו:

אני לא האמנתי לעיני ...
כשפתאום פגשתי בפינה
את ארץ ישראל הישנה .
את ארץ ישראל האבודה
והיפהפיה והנשכחת ,
והיא כמו הושיטה את ידה
כדי לתת ולא כדי לקחת.

המילים האלה הן עבורי הערכים הבסיסיים של קהילת נצרים .להושיט את היד ,בעזרה הדדית ,בלסחוב את
הילדים בירידה מהספארי ...כדי לתת ולא כדי לקחת ..מה שמחזיר אותי תמיד אל אותה ילדות נשכחת...

הביאה לדפוס :מרגלית שריד
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יומן פרוייקט  -שבוע שמיני
בעקבות פניות אחראיות של חברים בעלי "ראש גדול" ,אנו מבקשים מחברים הנוסעים לחופשה ומשאירים את
רכבם בקבוץ ,להשאירו באזור חניה מחוץ לשטחים הכוללים של העבודה .בנוסף ,להשאיר מפתח לרכב אצל שכן
או בן משפחה ולעדכן אותנו אצל מי המפתח .והיה ,והרכב חונה באזור שבו צריך לעבוד ,נוכל להזיזו ולא נאלץ
לעצור את העבודה בשל כך.
השבוע שהיה :בשל צום ט' באב ,השבוע החל בשקט וברוגע ,שכבר שכחנו איך הם נראים ונשמעים .ביום שני
המשיך הקבלן בעבודות בכביש מעל בית הכנסת ,בחניות 'בוקי' ו'דודה' ,בהנחת אבנים משתלבות במדרכות
ובהשלמת שבילים ומשטחי בטון למסתורי אשפה.
תוכניות לשבוע הבא :ריצוף השבילים באבנים משתלבות ,המשך יציקות בטון לשבילים ולמסתורי אשפה ,בניית
מסתורי האשפה ,העמדת עמודי החשמל על בסיסיהם .אנחנו מתחילים להריח את האספלט באופק ,מתוכנן כרגע
לאמצע אוגוסט .לקראת הסלילה ניידע את הציבור.
קו ביוב חדש :במסגרת הפרויקט אנחנו מתכננים הנחת קו ביוב ,שמטרתו לבטל את נקודות הסניקה )ליד משפחת
זינר ואולם הספורט( .הקו יעבור מאולם הספורט דרך משק ילדים וימשיך מעל ביה"ס החדש .בפינת הגדר יפנה
לכיוון משרדי החממות וימשיך משם לכיוון 'פופלי' ומכון הגזר החדש .השבוע סומן התוואי ביתדות .ההולכים או
הנוסעים בתוואי זה מתבקשים לשים לב ליתדות הסימון ולהיזהר .בשבוע הבא תחל שם עבודת החפירה,
במהלכה ייחסמו קטעים שונים של הדרך לתנועה.
כיכר בארי :בשעה טובה ומוצלחת ,מתחילה העבודה על כיכר בארי .אפשר לציין שמדובר ברגע היסטורי !
העבודה בכיכר מתנהלת באחריות המועצה ותתבצע בכמה שלבים .אנחנו מקווים שגם התוכנית שלנו לסלילת
הכביש החדש )המהווה ציר מילוט יישובי( תקרום עור וגידים בהקדם .הכביש יצא מכיכר בארי לכיוון שכונת
שקד .בשלב הראשון תעבור הפינה של הגדר ,הסמוכה לבית הספר החדש כמה שינויים – הגדר והכביש יוסטו
לתוואי זמני חדש ,ייעקרו עצי אבוקדו ויוסט גם חיבור קו הכניסה של מקורות לקיבוץ .לכל הצועדים ,הנוסעים
והמתעניינים – שימו לב לשינויים שם.
אליסף ואתי
הודעה מהשרברבות
במהלך כל חודש אוגוסט אהיה בחופש .טיפול בבעיות מים וביוב בבתים יטופל ע"י אלי סימון.
טיפול בפיצוצי מים ותשתיות יטופל ע"י מוישלה .טיפול בנחשים אפשר להזמין לוכד מחוץ לקיבוץ בתשלום.
לוכדים באזור :יהודה קרסנטי .טל'  0544449548או אלון) 0502702713 :מומלץ לשמור במקום זמין(
יואל עברון

הודעה ממנהל הקהילה
מיום רביעי כ' מנחם אב ,איעדר מהעבודה לכמה ימים לרגל נישואי בננו.
בבקשה חכו עם המיילים עד לשובי ביום שלישי לאחר מכן.
שמחות לכולנו!
נחום
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על קייטנת איל"ן
ב"ה אנחנו כ"כ שמחים להיות ברגע הזה שאפשר לשבת ולכתוב לעלון סיכום )בזמן!!( על קייטנת אילן.
ב"ה זכינו השנה לקייטנה מיוחדת מאד ,מכמה בחינות:
 .1מבחינת החניכים  -היינו קייטנה קטנה ואיכותית .השנה אירחנו  10חניכים ,וכמובן שעומרי שלנו דאג לקבל
את פניהם בחיוך ובשמחה .רצינו להודות למוישל'ה וצוות הנגריה על הכבש החדש שבנו במיוחד לכבודנו; ליוסי
ולקייטרינג על התרומה של ארוחות הצהריים; לאירית ,ליעקב ולצוות חדה''א על האירוח והסבלנות לכל
הבלאגנים שלנו; לדותן על ההגברה; ליצחקוב על מוצרי החלב; לנגה וצוות הכלבו על העזרה הרבה בניהול
התרומות מהסוכנים ומחברי הקיבוץ; למתניה רפל על העזרה בגיוס התרומות; לילדי הבתים הכוללים והגנים על
הקינוחים הטעימים; ולכולכם -על העזרה הכספית ,בהסעות ,בבישולים ,בחיוך על השבילים ובמילים טובות
אחרי יום מעייף .כיף להיות חלק מקהילה כזו!
 .2מבחינת התכנון  -השנה שינינו את לו"ז הקיטנה לשתי פעילויות מרכזיות בכל יום )כנגד פעילויות קטנות רבות-
בשנים הקודמות( מה שגרם לריווח ימי הקייטנה וניתוב כוחות המדרכים והצוות הטכני באופן ממצה ולא מתיש
לגמרי.
 .3מבחינה קיבוצית  -זכינו לתמיכה מדהימה מכל חברי הקיבוץ ,הן בתרומות בקניות בכלבו )שהיה מדהים ועזר
כ"כ!( ,הן מבחינת ההסעות לסינימטק בשדרות וחזרה משם ,הן בעוגות לארוחת ארבע והן באירוח החניכים
לארוחת ערב בבתי המדריכים.
 .4מבחינת תרומות -השנה ב"ה ענפי המשק עשו את שלהם כבכל שנה ותרמו כספית יותר משנים קודמות )נקווה
לרציפות והמשכיות בנושא .בנוסף זכינו לתרומה גדולה דרך מתניה רפל ,וקבלת סרט חינם ב"סינמטק שדרות"-
שעזר לנו לממש את רצוננו להרים את הקייטנה מדרגה אחת למעלה השנה.
 .5מבחינת פעילויות חוץ -ב"ה זכינו השנה לפעילויות חוץ מעולות שתרמו לאווירת הקיטנה מאוד  -ממעגל
מתופפים ,מכוניות על שלט דרך יציאה לסרט בשדרות ורגע שיא של פעילות אתגרים וחוויית הלונה-פארק.
 .6ב"ה זכינו לצוות טכני שעשה את תפקידו מעל המצופה!! ילדי כיתה ט'  -אתם תותחים ואני מודה לאלוקים על
הזכות שהיתה לי להיות אתכם השבוע ולעבור אתכם את התהליך האישי שלכם בכניסתכם לקייטנת אילן
ובקבלת אחריות מליאה בתפקידכם בקייטנה!!
כמו כן רצינו להודות גם למדריכים התותחים!! שזרמו עם השטויות שלנו ,שלקחו אחריות ודאגו לחניכים במהלך
כל השבוע המתיש הזה .והכל כמובן בחיוך ,עם המון שמחה ואנרגיות ,בלעדיכם-מדריכים וצוות טכני כאחד-
כלום לא היה קורה .ננצל את ההזדמנות להודות לאורי לנדסמן  -שכהרגלו נתן ֵמ ֵע ֶבר ועזר לנו בניהול הקייטנה.
נועם אש ואבישי מעודה
תוספת קטנה) .את הקטע הזה נועם לא אישרה ובכל זאת - (...תודה רבה לנועם אש על ההקשבה והעבודה
המשותפת לפני הקייטנה במהלכה ובעבודה שנותרה לנו אחריה ,תודה!!

אבישי
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והפעם דיווח מהנעשה בפרויקט הגזר
כפי שאתם בוודאי זוכרים ,החליטה הנהלת המשק לבחון את המבנה הארגוני הנוכחי של פעילות הגזר והגד"ש,
מתוך כוונה להתאימו ליעדים והמטרות שקבענו לעצמנו בהחלטה להרחיב באופן משמעותי את פעילות הגזר
בסעד.
ההחלטה שהתקבלה לאחר מסלול דיון מסודר הייתה כי כלל הפעילות הקשורה לגזר ,החל מהכנת השדה על כל
המשתמע ,וסיים בהספקת הגזר ללקוח הסופי והדאגה להבאת התמורה הכספית עבורו ,תהא תחת האחריות
והסמכות של תאגיד הגזר שיהפוך בכך לתאגיד בעל מבנה אנכי מלא.
בימים אלו אנו עוסקים בהגדרות הנדרשות לפעילויות המשותפות שבין הגד"ש והגזר :עיבודים ,השקיה ,הגנת
הצומח ,לוגיסטיקה ועוד.
בכוונתנו לסיים שלב הכרחי וחשוב זה במהלך השבועיים שלושה הקרובים ולבצע את "הניתוח" המתחייב מכך
כבר במהלך החודשים הקרובים.
גם בנושאי כוח האדם אנו נמצאים בלבו של מהלך השמת השדרה הניהולית לענף הגזר.
לאחר תהליך ארוך של הגדרות התפקיד שביצענו ואישרנו בצוות ההיגוי ובהנהלת המשק ,הוצאנו לדרך את
המכרזים )פנימיים וחיצוניים( ונענינו בפניות רבות מאוד.
בשלב הראשון בכוונתנו להתרכז בבחירת מנכ"ל תאגיד הגזר .לאחר שלב המיון הראשוני שנעשה זה מכבר ע"י
חברת השמה ,עוברים המועמדים בימים אלו להערכה ובחינה להתאמתם להגדרות התפקיד ע"י חברה המתמחה
בתחום.
בהמשך התהליך ,יראיין ויבחן צוות ההיגוי שהקמנו את המועמדים שעברו בהצלחה את שלב הערכה ,והוא זה
שימליץ להנהלת המשק על השניים המועדפים לדעתו.
חשוב לציין כי בהחלטות איוש המשרות תהיה התייחסות שונה למועמדים שהינם חברי סעד ובמצב של דמיון
בתוצאות שלב האבחון והערכה ,תהיה העדפה לחברי סעד ,על פני המועמדים החיצוניים.
בסופו של דבר יוצגו המלצות צוות ההיגוי בפני הנהלת המשק והיא זו שתבחר בין המועמדים את המנכ"ל.
בשל מורכבות התפקיד של צוות ההיגוי ,אנו מרחיבים את הצוות בשני חברי סעד נוספים.
בכוונתנו לנסות ולסיים את גיוס המנכ"ל עד לאחר החגים )סוף ספטמבר( ,ואז להמשיך יחד אתו בגיוס שאר
התפקידים בתאגיד החדש.
כל מי שהיה לו עניין בבית הקברות בשבועות האחרונים וכל חובבי הג'וגינג למיניהם ,המקיפים את הקיבוץ ,לא
יכולים היו שלא להבחין בתנופת העבודות באתר מפעל הגזר החדש.
לאחר השלמת קידוח היסודות ויציקת קורות היסוד ,מתמקדות עבודות הבטון כיום בעיקר בבור בריכת הקרח
האמורה לספק את צריכת המים הקרים לקירור הגזר המגיע מהשדה וחייב לעבור תהליך מהיר של הנחתת
טמפרטורה ,יחד עם חיטוי נגד מחלות שונות.
אנו מגדילים את קיבולת בריכת הקרח במפעל החדש בס"ג של  50%נוספים בהשוואה לבריכה במכון הישן וזאת
על מנת להבטיח לעצמנו כמות גבוהה של מים קרים האמורים לתרום לכושר אריזה גבוה ויעילות תפעולית טובה
במפעל החדש.
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עבודות המתכת מתרכזות כעת בהקמת האגדים על כל שטח המבנה הגדול ויצירת המסגרת להרמת הקירות
בהמשך .שטחי הקירות והגג יכוסו בפנלים מבודדים האמורים לשמור על רמת טמפרטורה סבירה באולמות
הייצור ולעזור גם בבידוד הרעש הנוצר בתהליכי העיבוד של הגזר.
כחלק מהבניה באתר ,יוקמו במקום חדר קירור לכמות של כ 500 -משטחים וחדר משלוחים לכמות של כ100 -
משטחים נוספים ,שיהיו מכוונים לטמפרטורות הנכונות וימנעו את המציאות הלא טובה שהייתה במכון הישן
שבה המתינו משטחים ארוזים לקראת העמסה בחוץ ולפעמים אפילו בשמש.
בשל מגבלות תקציביות ,שטחי הקירור לא יהיו עדיין בהיקף שיוכל לספק את צרכי הקירור של המפעל החדש
ולכן נצטרך להיעזר גם בבית הקירור הקיים וכן בשכירת חדרי קירור חיצוניים .בהמשך ,קיימת תכנית להרחבת
שטחי הקירור להיקף הצרכים שלנו.
לוח הזמנים שעליו אנו עובדים הוא ,סיום עבודות הבניה עד לאחר החגים הקרובים) ,סוף חודש ספטמבר הקרוב(.
באותו מועד של סוף ספטמבר אמור להגיע אלינו כל הציוד והמכונות שנרכשו בארץ ובחו"ל ואז תתחיל עבודת
ההתקנות באתר החדש.
גם בתחום הציוד אנו מוגבלים מאד במסגרת התקציבית העומדת לרשות הפרויקט .לפיכך הוחלט להעביר אתנו
למפעל החדש את כל הציוד והמכונות שישנה הערכה שיוכלו "לסחוב" עוד מספר שנים .בקטגוריה זאת נמצאות
כל מכונות האריזה שלנו ,שתי מערכות הברשת הגזר ,כל מערכת קירור הגזר בתהליך) ,מדחסים ,פלטות קירור
וכד'( וכן מערכות נוספות ומסועים נוספים שיעברו אתנו .כל המערכות הללו עוברות כעת שיפוץ וניקוי יסודי על
מנת שלא יאכזבו אותנו במהלך העונה.
יחד עם זאת ,הושקע כסף רב מתכנית ההשקעות לרכישת ציוד חדשני ומתקדם האמור להעניק למפעל קפיצת
מדרגה משמעותית באיכויות ובהספקי העבודה .בקטגוריה זאת כלולים מערכות הקבלה היבשה והפרדת האדמה
והעלים המגיעים מהשדה ,מערכת שטיפה חדשה ומתקדמת ,מערכת מיון אלקטרואופטי ,האמורה להחליף את
רוב עבודת המיון הידני ,על שלל חסרונותיו ומערכת משטוח לבניית השקים על גבי המשטחים.
הכוונה היא לסיים את עבודות ההתקנות השונות עד סוף חודש נובמבר ובמועד זה ,לתת לנו חודש ימים,
)דצמבר( ,להרצות שונות ולכיול כל המערכות ליחידת עבודה אחת ,מתואמת ומסונכרנת.
עם תחילת השנה האזרחית החדשה ) ,שנת  (2016אנו מתכוונים להתחיל בעבודה המלאה באתר החדש .אנו
מקווים מאד שלא ניתקל בהפרעות שאינן בשליטתנו ואכן נוכל לעמוד בלוח הזמנים האתגרי הזה.
חלופ

זה לא הגיל...
נפתחת קבוצת הליכה' ,הולכות בגיל' ,לנשים צעירות בנפשן שרוצות לזוז קצת עם חברה..
נפש בריאה בגוף בריא!
הקבוצה תצא להליכות מהדשא שליד בית שקמה בימים ראשון ורביעי בשעה .18:30
המפגש הראשון יחל ביום רביעי זה כ' באב )(5.8
פרטים ותיאומים אצל לאה הלפרין.
מוזמנות בשמחה!
הליכה מהנה  -ו .ותיקים

