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פרשת ויצא
ָשׁים ַעל ְבּנ ַֹתי
ינ ָך ַהיּוֹםִ ... .אם ְתּ ַענֶּה ֶאת ְבּנ ַֹתי וְ ִאם ִתּ ַקּח נ ִ
וּב ְ
יני ֵ
ֹאמר ָל ָבןַ :הגַּל ַהזֶּה ֵעד ֵבּ ִ
ַויּ ֶ
וְהנֵּה ַה ַמּ ֵצּ ָבה
ֹאמר ָל ָבן ְל ַי ֲעקֹב ִהנֵּה ַהגַּל ַהזֶּה ִ
ֶךַ .ויּ ֶ
וּבינ ָ
יני ֵ
ֵאין ִאישׁ ִע ָמּנוְּ .ר ֵאהֱ ,א-ל ִֹהים ֵעד ֵבּ ִ
יתי .בראשית לא ,מח-נא
ֲא ֶשׁר ָי ִר ִ
ֹאכל גַּם אָכוֹל
'אם תענה את בנותי'  -אמר לו יעקב ,והרי אתה עיניתן ,שנאמר ' ִכּי ְמ ָכ ָרנוּ ַויּ ַ
ֶאת ַכּ ְס ֵפּנוּ' )בראשית לא ,טו(.
ָשׁים ַעל ְבּנ ַֹתי'  -אמר לו יעקב ,ומיהו שאמר לי 'וְ ִנ ְתּנָה ְל ָך גַּם ֶאת זֹאת'?
'וְ ִאם ִתּ ַקּח נ ִ
)בראשית כט ,כז(.

יתי'  -אמר לו יעקב ,ומיהו שירה
ָר ִ
ֹאמר ָל ָבן ְל ַי ֲעקֹב ִהנֵּה ַהגַּל ַהזֶּה וְ ִהנֵּה ַה ַמּ ֵצּ ָבה ֲא ֶשׁר י ִ
' ַויּ ֶ
ימ ָה ַמ ֵצּ ָבה' )בראשית לא ,מה(.
אָבן ו ְַי ִר ֶ
את המצבה? שנאמר 'ו ִַיּ ַקּח ַי ֲעקֹב ֶ
עד כמה לבן דואג באמת לבנותיו?
)מתוך ספר מדרשיו של רונן אחיטוב – "צוהר תעשה לתיבה"(
------------------------------------------------
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אנטישמיות חדשה-ישנה
הצעה לסדר הפרשה ותובנות חדשות בעקבותיה
מי שיתבונן השבת היטב בשעת הגבהת ספר התורה יווכח בייחודה של פרשת ויצא .פרשת ויצא היא כל כולה
פרשה אחת ,רצופה ,אין בתוכה פרשיות פתוחות או סתומות ) .נוספת עליה מכל פרשות התורה רק פרשת מקץ(
עובדה זו ללא ספק מעידה על סיפור אחד ורצוף המסופר בפרשתנו מתחילתה ועד סופה.
הרב אלחנן סמט בספרו "עיונים בפרשות השבוע" מצביע על מספר מאפיינים ספרותיים שיסייעו ללומד הסיפור
הארוך בהבנתו ,ובזיהוי המסרים שניתן ללמוד ממנו.
א .המסגרת :תחילת הפרשה וסופה מקבילות זו לזו הן במעשים והן בדמיון המילים.
פרקים ל"א-ל"ב:

פרק כ"ח:

ויעקב הלך לדרכו )ל"ב ,א(

וילך חרנה )פס' י(

וילינו בהר )ל"א ,נד(

וילן שם) ...פס' יא(

ויפגעו בו מלאכי אלקים )ל"ב ,א(

ויפגע במקום )פס' יא(

ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלקים זה )ל"ב ,ב(

וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה...
אין זה כי אם בית האלקים )פס' טז-יז(

וישכם לבן בבקר )ל"א ,נה(

וישכם יעקב בבקר פס' יח(

ויקח יעקב אבן וירימה מצבה )לא:מה(

ויקח את האבן...וישם אתה מצבה )פס' יח(

ויקרא שם המקום ההוא מחנים )לב:ב(

ויקרא את שם המקום ההוא בית אל )פס' יט(

יעקב יוצא מהארץ ובדרך דומה גם חוזר אליה  .הוא בורח ,ישן ובלילה מובטחת לו שמירה אלוקית ובונה מצבה.
ב .מבנה הפרשה – הרב סמט מציע לחלק את הסיפור לשתי מחציות שוות כדרכם של סיפורים רבים
במקרא.
יעקב בדרך לחרן

 27פסוקים

כ"ח ,ח  -כ"ט ,יד

יעקב בבית לבן

 47פסוקים

כ"ט ,טו  -ל ,כו

יעקב בבית לבן

 17פסוקים

ל ,כז-מג

יעקב בדרך לכנען

 57פסוקים

ל"א ,א  -ל"ב ,ג

על פי הצעתו ניתן לעמוד על נקודת השיא שבמרכז הפרשה ,פסוקים כה -לה  ,לאחר לידת יוסף מבקש יעקב מלבן
אַר ִצי) .כו(
וּל ְ
קוֹמי ְ
ֹאמר ַי ֲעקֹבֶ ,אלָ -ל ָבןַ ,שׁ ְלּ ֵחנִ י וְ ֵא ְל ָכהֶ ,אלְ -מ ִ
יוֹסף; ַויּ ֶ
ָל ָדה ָר ֵחל ֶאתֵ -
לחזור לארצו " וַיְ ִהיַ ,כּ ֲא ֶשׁר י ְ
ָשׁי וְ ֶאת-יְ ָל ַדיֲ ,א ֶשׁר ָע ַב ְד ִתּי א ְֹת ָך ָבּ ֵהן—וְ ֵא ֵל ָכה".
ְתּנָה ֶאת-נ ַ
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אין ספק כי אכן זהו השיא )"המפנה בעלילה"( שלו אנו מצפים -יעקב השלים כעת את תכלית ירידתו מהארץ –
נשא אשה ,הסתבך ובסופו של דבר הוא השלים את  14שנות עבודתו בעד נשיו ומוכן לחזור לארצו.
אולם כאן מצפה לנו הפתעה בתחילת החלק השני של הפרשה – יעקב נכנס עם לבן למשא ומתן על הרכוש ומתעכב
זמן רב מאוד –  6שנים! עד ליציאתו משם .וכך נאמר בפרק לא בסופה של תקופה זו:
אָנכי ָה ֵא-ל ֵבּית ֵאל ֲא ֶשׁר ָמ ַשׁ ְח ָתּ ָשּׁם
מול ְד ֶתּ ָך וְ ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ְך) ...יג( ִ
וּל ַ
יך ְ
בות ָ
ַיּאמר ה' ֶאל ַיעֲקב :שׁוּב ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֶ
)ג( " ו ֶ
מול ְד ֶתּ ָך..
אָרץ ַהזּאת וְ שׁוּב ֶאל ֶא ֶרץ ַ
ֶדרַ :ע ָתּה קוּם ֵצא ִמן ָה ֶ
ָד ְר ָתּ ִלּי ָשׁם נ ֶ
ַמ ֵצּ ָבהֲ ,א ֶשׁר נ ַ
ועל כך דרשו חז"ל במדרש רבה )ראש פרשה ע"ד(:
אמר לו הקב"ה" :שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך" -
אביך מצפה לך ,אמך מצפה לך ,אני בעצמי מצפה לך!
ר' אמי בשם ריש לקיש אמר :נכסי חוצה לארץ אין בהם ברכה ,אלא משתשוב אל ארץ אבותיך  -אהיה עמך!"
בתחילת פרק לא מתארת התורה את השתלשלות האירועים שהביאו את יעקב להחלטה סופית לעזוב את חרן ויהי
מה.
אָבינוָּ --ע ָשׂהֵ ,את ָכּלַ -ה ָכּבֹד ַהזֶּה.
וּמ ֲא ֶשׁר ְל ִ
אָבינוּ; ֵ
"וַיִּ ְשׁ ַמעֶ ,אתִ -דּ ְב ֵרי ְבנֵיָ -ל ָבן ֵלאמֹרָ ,ל ַקח ַי ֲעקֹבֵ ,את ָכּלֲ -א ֶשׁר ְל ִ
ַרא ַי ֲעקֹבֶ ,אתְ -פּנֵי ָל ָבן; וְ ִהנֵּה ֵאינֶנּוּ ִעמּוִֹ ,כּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם".
ב ַויּ ְ
ה"חפץ חיים" בפירושו לתורה כותב על כך:
כשהאומות מדברים סרה על עם ישראל ,מעלילים עלינו ודוחקים את רגלינו  -בבחינת ״וישמע את דברי בני לבן״
 עדיין מבליגים אנו על כל זאת ,שומעים חרפתנו ואיננו משיבים" ,אינהו בדידהו ואנן בדידן" )הם בשלהם ואנחנובשלנו( .אבל מכיון שאנו רואים את פניהם ,״שאינם כתמול שלשום״ - ,בבחינת ״וירא יעקב את פני לבן״ -
כשהעומדים בראש הממשלות מראים לנו פנים זועפים ,אזי אנו מוכרחים לבקש לנו מקום מקלט ,והמקלט
היותר בטוח הוא ,לשוב אל ארץ אבותינו — ״שוב אל ארץ אבותיך״.
מסתבר שגם כאן "מעשה אבות סימן לבנים".
יצחק שלומי

לצ'פי רויך ולשעיה לב
אתכם באבלכם במות האח

משה לב ז"ל
קיבוץ סעד
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בקצרה על מנחה ועל 'מנחה קצרה'  /הרב ארי
בכמה מנייני קבע בקיבוץ מתפללים תפילת מנחה ללא חזרת הש"ץ מלאה .מיד לאחר אמירת 'אשרי' וחצי קדיש,
מתחיל שליח הציבור בקול תפילת עמידה .לאחר 'מחיה המתים' נאמרת קדושה ,ולאחריה אומר הש"ץ את הברכה
השלישית .בשורות הקרובות נחדד כמה הלכות לתפילת מנחה רגילה ולמנחה קצרה .במיוחד בתקופת החורף ,בה זמן
תפילת מנחה קצר ומספר המתפללים פוחת יש לשים לב לנקודות הבאות:
 .1חשיבות מיוחדת ייחסו חז"ל דוקא לתפילת מנחה .מדוע? "מפני שתפלת השחר זמנה ידוע בבקר בקומו
ממיטתו יתפלל מיד קודם שיהא טרוד בעסקיו ,וכן של ערב בלילה זמנה ידוע בבואו לביתו והוא פנוי מעסקיו
אבל של מנחה שהיא באמצע היום בעוד שהוא טרוד בעסקיו צריך לשֹוּם אותה אל לבו ולפנות מכל עסקיו
ולהתפלל אותה ואם עשה כן שכרו הרבה מאד" )טור או"ח ,סי' רלב(.
 .2זמן תפילת מנחה מתחיל מחצות היום וחצי .שעות אלו הן שעות זמניות ואינן בנות שישים דקות )שעה =
 1/12משעות האור .בחורף כל שעה היא קצרה מ  60דקות( .כדאי להתעדכן בלוחות הזמנים כדי לא להתפלל
לפני הזמן.
 .3זמן תפילת מנחה מסתיים בשקיעת החמה.
 .4אם ממתינים לעשירי שיגיע לא יאמרו הממתינים 'אשרי' ויתחילו קדיש בהגעתו ,אלא יאמרו 'אשרי' בציבור
)לפחות עשרה( ולאחריו קדיש )רמ"א או"ח רלד ,א(.
 .5המאחר לתפילה והציבור התחיל בתפילת עמידה ,יתחיל מייד בתפילת עמידה .לאחר התפילה ישלים אמירת
'אשרי' )משנה ברורה סי' קח ,יד(.
 .6לכתחילה ראוי להתפלל במניין שנאמרת בו חזרת הש"ץ )שו"ע או"ח סי' קכד ,א-ג( .תפילת מנחה עם חזרת
הש"ץ מתקיימת בכל יום בבית הכנסת ,לפני השקיעה ,כפי שמפורסם בעלון.
 .7תפילה קצרה מיועדת למקרים מסוימים כגון :א .שעת התפילה עומדת לעבור .ב .ספק אם יישאר מניין לכל
זמן התפילה )שם ברמ"א סעיף ב' ,ובמ"ב ו( .ג .המניין מצומצם ויש חשש שלא יהיו תשעה שיענו אמן אחרי
ברכות הש"ץ .ד .כשמתפללים במקומות בהם קשה להתרכז )שמחות ,טיולים( ניתן להקל ולהתפלל מנחה
קצרה.
 .8סדר 'מנחה קצרה' מנהג אשכנז :שליח הציבור מתחיל שלוש ברכות ראשונות ,ושאר הציבור ממתין ועונה
'אמן' על ברכות הש"ץ .רק לאחר סיום הברכה השלישית יתחילו המתפללים תפילת עמידה .כאשר זמן
תפילת מנחה עומד לעבור ,יתחילו להתפלל יחד עם הש"ץ )משנה ברורה סי' קכד ,ח(.
סדר 'מנחה קצרה' מנהג הספרדים :הציבור מתחיל יחד עם שליח הציבור את תפילת העמידה.
 .9בתפילה בנוסח אשכנז ,כנהוג בקהילתנו ,שליח הציבור יאמר בנוסח ברכה שלישית 'לדור ודור נגיד גודלך',
כמו בחזרת הש"ץ ,ולא 'אתה קדוש' )באר היטב או"ח סי' קכד ,ד(.
 .10לכתחילה ראוי להתחיל באמירת 'קדיש תתקבל' לאחר שכל המתפללים יסיימו תפילתם .אמנם אין חובה
להמתין ליחידים שמאריכים בתפילתם .בכל מקרה ,אין לומר קדיש לאחר התפילה עד שתשעה מתפללים
לפחות יסיימו תפילת עמידה )שו"ע או"ח סי' נה ,ו( ,ויש שהקילו להתחיל ברוב מנין ,כלומר שישה שסיימו
תפילתם )משנה ברורה סי' נה ,לב(.
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השבוע שחלף-

ביום חמישי שעבר  -התכנסו במועדון מרכזי הוועדות והענפים בקהילה בניצוחם של ישי ונחום ,לקראת הכנת
התקציב לשנת  2016הבעל"ט .זו השנה השלישית למפגש מסוג זה ,והפעם הושם הדגש בהנחייתה של תמי לס -
פסיכולוגית ויועצת אירגונית ,על הכלים לביסוס התקשורת שבין המנהל לעובד .בעזרת משחק פשוט ובסיסי אותו
העבירה תמי ,יכול היה כל אחד ואחד מהמשתתפים לחוש על בשרו את חשיבותה של תקשורת זו ולתרגם את
תוצאותיה לחיי היום יום .נאחל לכולנו שנה פורייה ,יעילה ומוצלחת.
בליל שבת – העלה הרב ארי בשיעורו סוגיה מוסרית בעקבות סיפור גניבת הברכה על ידי יעקב ,המופיע בפרשת
השבוע  -האם ומתי ,מותר לשקר? ...ובכן גם כאן התשובה אינה נצבעת בשחור או בלבן ומסתבר שישנם מקרים
בהם השקר ,או 'השינוי' – בשפה חז"לית מכובסת ,הוא אופציה קיימת ולפעמים אף מועדפת .אלא מאי? גם
במקרים בהם מותר 'לשנות' מתוך ההכרח ,יש לעשות זאת בשיקול דעת ובמאמץ עילאי ,כך שלא יהפוך להרגל...
בשבת  -עסקנו בשיעור פרשת השבוע בענייני בכורות .הרב העלה את השאלה הבאה :מי ראוי להיות הבכור?
האם ה"בכורה" היא נתון ביולוגי בלבד וברור שאינה ניתנת לשינוי ,או שמדובר במעמד בין האחים אותו קונה
הבכור מכח אישיותו וקרבתו להורים? בכל הדוגמאות מספר בראשית מצאנו ש 'הבן הממשיך' הוא דווקא זה
שלא נולד ראשון! ובכל זאת בספר דברים ההכרעה היא ברורה לטובת הבכור הביולוגי –"ראשית אונו" של האב,
היורש כפול משאר אחיו .כנראה שפסיקה מוחלטת הנשענת רק על פי נתון אובייקטיבי ,תצמצם את המחלוקת
בתוך המשפחה.
בקידוש לרגל בת המצווה של שבות לזר התאסף קהל רב והשמחה במועדון היתה גדולה .אביה של כלת השמחה
התרכז בדבריו בדמותה של רבקה שאינה חוששת לקחת סיכונים בשעה שהיא פועלת בכיוון הנכון ומשמשת
השראה לכל בנות ישראל כמגדלור של יזמה והנעת תהליכים משמעותיים לעולם .בתפילת הנשים שהתקיימה
קודם לכן ,קראה שבות את כל פרשת 'תולדות' בנוסח יהודי ג'רבה ונשאה דרשה בפני כל הציבור בה ציינה שכל
סבב הברכות בפרשה קשור בפעולותיה של רבקה ,למרות שהיא לא מברכת או מתברכת בעצמה .מזל טוב לשבות
והרבה נחת לכל משפחת לזר.
ביום ראשון – בערב ,נזרע הזרע הראשון לקראת אירועי שנת השבעים לקיבוץ סעד .קברניטי התרבות נפגשו
לסיעור מוחות במטרה לאסוף ולגבש רעיונות מקוריים בתחום התרבות .מי שנושא באמתחתו רעיון מקורי או
הצעה מעניינת ,מוזמן להציגם בפני מרכזת הוועדה.
ביום רביעי  -התקיים יום עיון של התנועה הקיבוצית לרכזי תרבות מאזור הדרום ולב הארץ .נציגותינו
מדווחות" :נפגשנו בקיבוץ עלומים להחלפת רעיונות ומידע בהדרכתן של רכזות התרבות המקומיות  -אסתר
מרכוס והדס לב .במסגרת האירוח ביקרנו במרכז המבקרים של 'בארות יצחק בנגב' .מדובר במבנה של בית ילדים
ישן ששופץ והפך למרכז מבקרים חדשני ומעוצב הכולל בתוכו בית קפה ומרכז אירועים מקסים עם שרות
קייטרינג חלבי במקום .התכבדנו במאפים המעולים שלהם ...ומיד הבנו שמדובר באנשי מקצוע רציניים שטרחו
על הכנתם .יישר כח לקיבוץ עלומים על היזמה ועל הביצוע! אנו מתכוונות בעתיד לארגן ביקורים במקום לכל
קבוצות הגילאים".
יורם קימלמן
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מהנעשה בביטחון
כללי:
מאז העלאת הכוננות הבטחונית בכל הארץ ,הועלתה הכוננות גם אצלנו באזור ,בעיקר מחשש מפני ההפגנות שהיו
ברצועת עזה סמוך לגדר .לשמחתנו ,הצבא הצליח לעצור את ההתפרעויות האלה בצורה מיטבית נחושה ומקורית,
ולאט לאט מספר המפגינים ירד עד שנכון לשבת האחרונה הגיעו כ 80מפגינים רחוק מהגדר.
אצלנו בקיבוץ גם העלינו כוננות )דף לציבור הופץ לפני חודשיים בערך( חידדנו הנחיות לשומרים ,תגברנו את
הסיורים בקיבוץ בכלל ובאתרי הבניה בפרט ,כיתת הכוננות )המדהימה ,הסבר בהמשך (...של הקיבוץ העמידה
שמירה בבית הכנסת בזמן תפילות השבת ,הגברנו ערנות באזור הגיל הרך ותדרכנו את צוות המטפלות והגננות.
נכון להיום ,בגלל שהכוננות באזורנו ירדה במעט ,אנו ממשיכים בכל המפורט למעלה אך הורדנו את השמירה
בבית הכנסת.
כיתת כוננות:
כחלק מהעלאת הכוננות כל הכיתה התכנסה לערב שבו עידכנו את החברים בתמונת המצב ,בדקנו והשלמנו ציוד
לכל מי שהיה צריך ווידאנו שאנחנו מוכנים לכל צרה שלא תבוא.
הקמנו צוות חשיבה בנושא אימוני הכיתה ואף החלנו ליישם את מסקנות צוות זה באימונים האחרונים.
הכיתה יצאה ליומיים אימון מילואים שכלל מטווחים מורכבים יום ולילה וביום השני )כחלק מלקחי צוות
החשיבה( התחלנו במטווחים ,ולאחר מכן התאמנו בקיבוץ על מודלים של בתים קיבוציים )בית מיכאל המל ז"ל,
ופסדר( ואיך אנו מבצעים תנועה בקיבוץ עם כל הקשיים והמורכבויות שקיימות בשטח.
צירפנו לכיתה שני חברים חדשים דביר קלי ,וצביקה פורגס )על תקן רופא הכיתה( ,בהזדמנות זו נאחל להם
בהצלחה ,ויישר כח לכל הכיתה על העשייה הרצינית והבלתי מובנת מאליה.
פגישה עם המח"ט החדש:
במוצאי שבת וירא נפגשנו נציגי הקיבוץ ,נציגי הבטחון ,וקב"ט המועצה עם המח"ט החדש אל"מ יקי דולף
להכרות ,קבלת תמונת מצב בטחונית באזור ,ולשאלות.
בעלי אקדחים:
ביום שישי האחרון הוצאנו קבוצה של  15חברים למטווח ניר-עם בהשתתפות הקיבוץ למחזיקי האקדחים
בקיבוץ ,אם יהיו עוד מעוניינים נוציא קבוצה נוספת ,וגם נבצע אימון יבש בהמשך השנה.
כאן חשוב להזכיר שבמקרה של אירוע שבו צריך להסתגר בבתים ,בעלי האקדחים צריכים גם הם להסתגר בבתים
ולהגן על משפחתם ולא לצאת החוצה ע"מ להימנע ממפגש בין כוחותינו.
החלפת קו:
בשבוע שעבר בוצעה החלפת קו בכל החטיבה הצפונית וחטיבת הצנחנים שתפסה פה את הגזרה במשך כמעט חצי
שנה הוחלפה ע"י חטיבת גולני .נאחל להם בהצלחה.
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השלמת אספלט בכביש ההיקפי:
בכביש ההיקפי ישנם שני אזורים שהיו ללא אספלט ,צמוד לגדר באזור הפשפש מאפרים גולן ועד מוישל'ה,
ומסביב לבית העלמין .במסגרת שיקום דרכי בטחון של פיקוד העורף דרך המועצה ,החלו העבודות לקראת סלילה
אספלט בשני מקטעים אלו.
דיווחיות )ביפרים -לצבע אדום(:
לאחרונה קיבלתי מספר דיווחיות תקולות בעקבות נורית תקלה שמהבהבת ,משמעות נורית זו היא שהדיווחית
נמצאת באזור ללא קליטה ,אגב לאחרונה ביצענו בדיקות קליטה יחד עם חברת ביפר ואכן הקיבוץ מכוסה גבולית
מבחינת עוצמת הקליטה ולכן ,אם יש לכם בעיה זו ,יש לעשות שתי פעולות (1 :להעביר את הדיווחית ליד חלון/
קיר חיצוני (2 .יש מספר טלפון בגב המכשיר ) (03-6100066יש להתקשר ולבקש לשלוח הודעת בדיקה למכשיר,
ולבדוק איתם את הבעיה.
אם כל זה לא עוזר יש לתת לי את הדיווחית ע"מ שאנסה להחליף אותה.
נ.ב .שבוע שעבר עקב תקלה של ביפר מספר דיווחיות קיבלו הודעה בשעה שש בבוקר ,הנושא ידוע ומטופל ע"י
חברת ביפר.
נשקים לשומרים:
לפני כשנה התחלנו תהליך של הרשאת נשק לשומרים בקיבוץ .תהליך זה כלל מספר דפים שעליהם צריך לחתום,
ועל דף נוסף להחתים רופא .לצערנו לא היה שיתוף פעולה מהציבור בנושא )כנראה בגלל כמות הדפים והאישור
הרפואי( .בכוונתנו להניע שוב את המהלך אך הפעם ,תצטרכו למלא פרטים בדף אחד ,ולמלא שאלון רפואי שעליו
יחתום רופא באופן מרוכז.
אנו מקווים ומצפים לשיתוף פעולה בנושא חשוב זה .הדפים יחולקו בתיבות הדואר בקרוב.
שומרים:
כחלק מהעלאת הכוננות בגזרה ,יצא דף הנחיות חדש לשומרים בשער וברכב )נמצא בקלסר אדום בין הכיסאות(
יש לקרוא הנחיות אילו בתחילת השמירה ולפעול בהתאם.
לצערי למרות כל חשיבות הנושא ,ולמרות כל הבקשות והתדרוכים ,עדיין )למרות שיש שיפור( יש שומרים בשער,
שמשאירים את המחסום פתוח ומאפשרים כניסה לכל המעוניין .אני שוב מדגיש :תפקיד השומר ,זה להיות
אחראי על בטחון הקיבוץ בזמן השמירה ועליו לבדוק את הנכנסים והיוצאים.
במידה וחבר קיבוץ נכנס ורואה את השער פתוח לרווחה נא להודיע לי באופן מיידי.
זמינות:
לאחרונה ע"מ להיות יותר זמין חיברתי את הסלולרי שלי למוקד הודעות כך שגם אם אני לא זמין בסלולרי
)לפעמים אני בישיבות שאסור להכניס ניידים ,או שפשוט אני לא זמין( אתם מועברים למוקד הודעות ששולח לי
הודעה לביפר ואתו אני נמצא כל הזמן .אז במקרה שצריך אותי ולא עניתי נא כן להשאיר לי הודעה במוקד .
שנשמע ונתבשר בשורות טובות
אריאל מאיר סאסי
רבש"צ סעד
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וייסעו ויחנו - ...על אתגרי התחבורה הציבורית ,הסביבתית והשיתופית במקומותינו
על הבטיחות ,החסכוניות ,והידידותיות לסביבה הטמונים בשימוש בתחבורה ציבורית נדמה שאין מחלוקת ,ופתיחתן
של תחנות הרכבת בשדרות ובנתיבות הפכה את השימוש בתחבורה ציבורית באזורנו לפופולארית מאי פעם ועדיין,
אופציית השימוש היומיומי בקווי האוטובוס הציבוריים )אגד ומטרופולין באזורנו( מרתיעה רבים מאיתנו ,המעדיפים
משיקולים מוצדקים )דיוק ,תדירות ,מסלול ארוך ,חוויית הנסיעה ועוד( להיזקק לקבוצות הווטצאפ התוססות להגעה
למחוז חפצם או לתחנת הרכבת הקרובה.
עד כדי כך נואשנו מקווי האוטובוס הציבוריים כפתרון תחבורתי הולם באזורנו עד שרבים מאיתנו יטענו כי החזקת
רכב פרטי ,ואולי אף שניים ,למשפחה הינו הכרח וגזירת גורל למי שבחר לקבוע את משכנו בקיבוץ או בכפר.
לא אתעכב כאן על העלות הכלכלית הכבדה שמשית על גבנו הרכב הפרטי ,וגם לא על הזיהום הסביבתי ,ואף לא על
הניכור החברתי כפועל יוצא אלא ,על הצורך בחשיבה מחודשת ואופטימית באשר ליכולתנו לפעול כך שתשתיות
התחבורה הציבורית באזורנו ,ובכלל ,יהפכו להיות אטרקטיביות יותר ,מזמינות וכדאיות יותר בטווח הקרוב והרחוק.
נזכיר ,כי עדיין יש ,ותמיד יהיו בקרבנו ,מי שמפאת גילם ,מוגבלותם או העדפתם התקציבית אינם מחזיקים ברכב
פרטי ולמענם ,ולמען חיילינו ,זקנינו וילדינו הצעירים פחות ,ולמען כולנו  -לא לעולם חוסן ...ולא לעולם 'רכב חברה' -
כדאי עד מאוד שהתשתיות ומערכות התחבורה הציבורית באזורנו ישופרו באופן שהנגישות מהקיבוץ לכל חלקי הארץ
תהיה אמתית ,זמינה ,נגישה ושווה לכל נפש.
ביום חמישי שעבר ) (5.11נערך בסינמטק ת"א כנס התחבורה הציבורית בישראל -כנס שכולו פרי יוזמתם של אזרחים
מן השורה ,וגופים מהמגזר השלישי ,המזהים את תחום התחבורה כתחום חברתי ראשון במעלה ,אשר בשיפורו
ובהגברת נגישותו ,טמונה רווחה גדולה לחברה בכללותה ובעיקר לאוכלוסיות המוחלשות שבה..
לצד היוזמות בערים הגדולות ,שעיקרן מערכות מתקדמות להסעת המונים ,החזרת הרחובות לציבור וצמצום
השטחים )נתיבים וחניות( המיועדים לכלי הרכב הפרטיים ,התבשרו משתתפי הכנס גם על מהלכים ארציים הנוגעים
לתחבורה הציבורית באזורי פריפריה ואזורנו בכללם:
תו איכות השירות בתחבורה הציבורית – אשר יחייב את מפעילי התחבורה הציבורית לעמידה בזמנים גם בתחנות
הביניים ולא רק בתחנות המוצא ,יגביר תדירויות הקווים והתאמתם לצרכי המשתמש ,בין היתר ,על דרך תגבור
השימוש במוניות שירות ושאטלים.
רפורמת המחירים בתחבורה הציבורית – במסגרתה יאוחדו אמצעי התשלום עבור כלל מפעילי התחבורה הציבורית
)רב קו( באופן שכרטיס הנסיעה ישמש את הנוסע מנקודת המוצא עד לתחנה הסופית מבלי להידרש לתשלום נוסף
עבור כל מפעיל נוסף במסלול הנסיעה ותוך קביעת מחירי נסיעה אחידים בכל הארץ.
מוקד מידע לסיוע בניידות עצמאית בתחבורה עבור אנשים עם מוגבלות – טלפון  -077-8994157המוקד החל פעולתו
בערי הדרום )אשדוד ,אשקלון ,נתיבות( ומציע ליווי למעוניינים ,מידע על הנחות וקווים נגישים לאנשים עם
מוגבלויות .נקווה שהיוזמה תתרחב בקרוב גם לשאר חלקי הארץ.
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לצד יוזמות ארציות אלו פועלים באזורנו גופים אשר שמו להם למטרה לקדם את תשתיות ומערכות התחבורה
הציבורית בצפון הנגב המערבי.
חברי מז"ח )מרכז לזכויות חברתיות( שדרות לקחו על עצמם את משימת הפיקוח והבקרה על עמידתם של מפעילי
התחבורה הציבורית באזורנו בתנאי רישיון ההפעלה ופועלים באופן מערכתי להוזלת כלל תעריפי התחבורה הציבורית
באזורנו ובכך מגבירים באופן ממשי את רמת השירות הניתנת לתושבי האזור ,לרבות מהרכבת לישובי הסביבה
ולרחבי העיר שדרות.
בקרוב צפויה להיפתח יחידה נוספת של המרכז גם באופקים ועל הפרק שיפור מעקב ובקרה על איכות התחבורה
הציבורית באזור בכלל ,ופעולה משותפת עם "מועצת הנגב" לקידום תכנית פיתוח אזורית לתחבורה ,אשר תכלול ,בין
היתר ,נתיבי שבילי אופניים לצד הכבישים באזור ,הארכת מערכת תאורת הלילה לאורך הצירים ,וסקר צרכי תחבורה
ציבורית בקרב מושבי וקיבוצי הדרום.
חברי תא הסטודנטים של "מגמה ירוקה" במכללת ספיר שמו לעצמם מטרה להפוך את תחנות ההסעה הציבוריות
והטרמפיאדות הקיימות בעיר שדרות ובאזור כולו למרחב ידידותי ומזמין יותר למשתמש ,כזה בו ימצאו מחסה
והגנה אמיתיים גם מפני הגשם בחורף והשמש הקופחת בקיץ ,כזה שמכבד את השוהים בו ,נעים למראה ,אשר
מצויים בו חומרי קריאה )חינמונים יומיים ועוד( ונקודות חשמל לטעינת מכשירים סלולאריים..
נקווה שגם תושבי קיבוצנו ,אשר רוח התחבורה השיתופית תוססת בהם ,ויעידו על כך קבוצות ווטצאפ התחבורה
המשגשגות באדיבות קרן בוברובסקי ואחרים ,ואשר רבים מהם משתמשים באופניים ככלי תחבורה עיקרי בקיבוץ
פנימה ,יצרפו את קולם ,זמנם ומרצם להאצת מהלך שדרוג תשתיות התחבורה הציבורית והשיתופית באזורנו כך
שתהא נגישה ,כדאית וסביבתית יותר ,בין אם כמשתמשים מעורבים ובין אם כמתנדבים בגופים השונים הפועלים
בתחום.
עמיחי חביביאן
מתנדב ב "מרכז לזכויות חברתיות" בשדרות ,ופעיל ב"מועצת הנגב"

רכבים לחנוכה

יש לבצע הזמנות לחופשת חנוכה עד ליום י"ג בכסלו ,ה .25/11
לאחר תאריך זה ישובצו הרכבים הפנויים.
רכבי  7מקומות משובצים בשגרה על בסיס רכבים פנויים וישובצו על פי קדימות ההזמנה.

וועדת רכב
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מכתב הוקרה ותודה מחברי צב"ר לשעבר
למשפחת קיבוץ סעד,
שנינו הגענו לסעד עם גרעין צבר לפני  4שנים ולא הספקנו לעשות שבת פרידה מהקיבוץ כשעברנו לירושלים לפני
כמה חודשים .רצינו איכשהו להודות לכם ולהסביר בכמה מילים קצרות על המשמעות של החוויה שלנו בסעד
לאורך התקופה לפני הצבא ,כחיילים ,ואחרי השחרור.
בפרשת השבוע ,כמו בהרבה פרשיות בספר בראשית ,אנחנו קוראים סיפור של עזיבה מהבית .אבל יש הבדל גדול
בין סיפור העזיבה של יעקב אבינו לאלו של אברהם ,יוסף ,ומשה .ליעקב היה יעד ,אפילו רשת ביטחון ,בגלל שהוא
בורח לקרובי משפחה .למרות שיעקב לא היה בעיר חרן ולא פגש את המשפחה שלו שם .אז איך בכל זאת לבן,
רחל ,ולאה קיבלו אותו בחום כמתואר בפרשה? "וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויביאהו אל ביתו…" )כט:יג(.
ברוך השם שנינו לא ברחנו מהבית בחו"ל כשהחלטנו לעלות ארצה .אבל בדומה ליעקב ,באנו לסעד עם ביטחון
שהבית החדש שלנו יקבל אותנו עם חיבוק ענק ואהבה של משפחה דואגת .חמאס ניסו להרוס את זה כשהגענו,
אבל לשמחתנו לא הצליחו בכלל.
אין מספיק מילים להגיד תודה לכל מי שהפך להיות חלק כל כך גדול בחיים שלנו .קודם למשפחות שלנו :משפחת
הלפרין שאירחה את נועם ומשפחת שלומי שאירחה את שוקי .שנינו ידענו עוד בטרם הגענו מי המשפחות שיהיו
המשפחות המאמצות שלנו .לב-טוב )האח של נועם( סידר את נועם עם שביט ,האחיינית של האמא מאמצת שלו
בקיבוץ טירת צבי .אחרי שבוע בלבד במחיצתם ,נועם ולב היו במפגש משפחתי בטירת צבי לא כאחים ,אבל לפי
משפחות מאמצות ,כבני דודים עם הבדל של דור! ישר הכניסו את נועם למשפחה המורחבת ואחר כך הכניסו את
טלי )אחות של נועם( ולב למשפחה המצומצמת.
דוד לנדאו שהיה חייל מאומץ אצל מש' שלומי ,הצליח לשכנע את עופר וצפרי לקחת אותי )שוקי( למרות שכבר
היו להם מספיק חיילים אמריקאים מאומצים אצלם לאורך השנים .מההתחלה ,צפרי והאמא של שוקי עשו
החלפות של חאוויג' וסירופ מייפל .והקשר התחזק לאורך השנים עד שלירח-דבש של יאיר ושלומית ,הם הרגישו
מספיק נוח לטוס לקנדה וארצות הברית ולישון אצל ההורים וכל בני הדודים של שוקי בלי להכיר אותם .עכשיו
כל המשפחה של שוקי מרגישים כחלק מהחתונה שלהם ומשתמשים בברכון שלהם כל שבת.
קיבלנו משפחות יוצאות דופן שמההתחלה פתחו את הבית ,הלבבות ,וחשוב מאוד ,המקררים שלהם בשבילנו!
לרונית ברט ודניאלה ג'קסון והמשפחות שלכן :שיגענו אתכן אולי יותר מכולם בקיבוץ… חוץ מחיים לנדסמן…
ואולי דובי גינזברג… האמת ,שיגענו הרבה חבר'ה בקיבוץ .רונית ודניאלה היו הראשונות שקיבלו אותנו פה .הן
היו רכזות תומכות ומצוינות שהפו להיות חברות ומשפחות לא פחות חשובות לנו מהמשפחות המאמצות .עזרתן
וממשיכות לעזור בכל המכשולים שאנחנו נתקלים בהם מאז ש"עשינו עלייה" שזה לא מעט ,והעזרה היא לא
מובנת מאליו.
לחיים ,דובי ,וכל אנשי הגד"ש :עזרתם לנו להשתתף בקיבוץ כחלק של הקיבוץ ,ולא כאורחים מנותקים .בזמן
ש"עבדנו" בגד"ש ,לא רק הכרנו אנשים וענפים בקיבוץ שלא הספקנו להכיר בזמן שלנו בצבא .למדנו קצת על איך
ישראל הצליחה להפריח את המדבר ,ולאבטח את גבולותיה .תוך כדי ,לא הפסקנו לחייך ולצחוק עם הצוות ,ומידי
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פעם גם אתם צחקתם איתנו .דובי ,נחום וכל הנהלת הקיבוץ  -אנחנו עדיין מחכים למגרש פריזבי שדובי הבטיח
לנו בקו  4ליד מכון הגזר החדש!
נהנינו מכל רגע משלוש השנים שחיינו בסעד .ממשחק הפריזבי הראשון עם הילדים כשהגענו ,עד להעברת קווים
האחרונה שעשינו ,היה פרק זמן כל כך כיף .למרות שעכשיו אנחנו גרים ולומדים בירושלים ,סעד זה עדיין ותמיד
יהיה הבית שלנו ,של המשפחות שלנו… ככה רשום בתעודות זהות שלנו! תודה רבה לכולם ושבת שלום .כולם
מוזמנים בחום לקידוש בחצר האחורית של משפחת שלומי .אנחנו לא מבטיחים מספיק אוכל אבל לפחות הרבה
חום ואהבה ואולי דבר תורה קצר.
באהבה :נועם צוקרמן ושוקי גולדברג

למתי וליהודה רפפורט מזל טוב לבר המצווה של הנכד
ניר-שלמה בנם של אפרת ודני רפפורט
שתזכו לרוב שמחה ונחת!

הודעה חשובה לבעלי הקלנועיות!

עקב חופשה של מנחם יניב ,הטיפול בקלנועיות בשבועיים הקרובים יתבצע במוסך ,כפי שהיה עד לפני חודש.
אשת קשר לחברים המבוגרים ,אריאלה כהן 052:3934664
במקרה של תקלה ניתן לפנות למוסך בשעות העבודה )(07:00-16:00
קווי  2402 -או ישירות לאבי – 052:3934668
אחרי שעות העבודה לעמיחי שלומי 052:3934528
נסיעה טובה ובטוחה!

הודעה מצוות אורנג'
עקב תקלות במערכת החיובים של אורנג' בשלושת החודשים שעברו ,חלק מחיובי אורנג' הגיעו
משובשים וחלק לא הגיעו כלל.
אנו עובדים על פתרון הבעיה ועל ביצוע הזיכויים למי שמגיע.
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הרצאה של רונה רמון
המועצה מזמינה את כלל התושבים להרצאה מרתקת של רונה רמון.
סיפורה הייחודי והמרגש של אשת האסטרונאוט הישראלי הראשון ,על התפתחויות פסיכו-רוחניות בעקבות
המשבר.
ביום שלישי זה ,י"ב בחשוון ,בשעה  19:30בבית רבקה במועצה.
מכירת כרטיסים דרך שרונה העו"ס מהמועצה )  (08-9938950בעלות  20ש"ח.
במהלך ההרצאה יוגש כיבוד מפנק...
לחברים ותיקים שיש להם צורך בהסעה ,נא לצור קשר עם שגית דניאלי במייל ,בדואר או בהודעה בנייד )לא
להשאיר לי הודעות בבית(  0509549781עד יום שני בשעה .12:00
ו .ותיקים
---------------------------------------------------------------------------------------------

הודעה מועדת חינוך
לכל המתכננים את חופשת חנוכה אנו מבקשים למסור את תכנית הבתים הכוללים:
ביום ד' כ"ז בכסלו  -9.12נקיים בכל הבתים הדרכת זהירות בדרכים ורכיבה בטוחה על אופניים.
ביום ה' ,כ"ח בכסלו - 10.12 ,יצאו כל הבתים לטיול מחוץ לסעד )תלוי מזג-אויר ,פרטים ישלחו להורים לפני
היציאה(.
ביום שישי ,כ"ט בכסלו  -11.12הבתים הכוללים סגורים!
ביום א' ,ר"ח טבת  13.12 -הבתים יעבדו עד  14:00וניפגש שוב כולנו ב  17:30ליריד הצדקה המסורתי בחד"א.
גדי סמואל

תודה
תודה גדולה מאד לכל השותפים והשותפות בשמחת שבת המצווה של שבות שלנו.
תודה על הפינוקים הטעימים ,על הברכות והאיחולים ,על שהייתם איתנו בתפילה ובקידוש.
היתה לנו שבת נעימה ,קהילתית ומרגשת במיוחד.
שנזכה כולנו להתברך בשפע שמחות ,בע"ה.
אליאב ִ
וסלעית לזר
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סניף סעד גאה להציג:
שבת ארגון תשע"ו

"אני לא לבד! בסוד היחיד והיחד"
שבת פרשת "ויצא" ט בכסלו 20.11
ערב שבת:
 - 16:10כניסת שבת בסגנון קרליבך.
 - 16:20ותפילת ערבית בבית כנסת חטיבה ,כולם מוזמנים!
סעודת חבריא ב' ,פעולה עם השליחים.
שבת בבוקר:
 -10:40קידוש בסניף לחבריא א' ,פעולה עם השליחים וחלוקת עלון "שלכת".
הציבור מוזמן לסייר בסניף ולצפות בציורי הקירות
 -14:00תפילת מנחה בביהכ"נ חטיבה ולאחריו מפקד ופעולה עם השליחים.
מוצאי שבת:
 -18:30תהלוכה.
המסלול :יוצאים מהסניף לכיוון המשפחתון ,פונים שמאלה מעל ביה"נ חטיבה ,ימינה מעל הבתים הכוללים
לכיוון חדר קרמיקה ,ימינה על הכביש העוקף לכיוון הבית של בוקי ברט ,שמאלה ליד ביהכ"נ  ,ימינה לפני הגנים
ומגיעים למפקד ברחבת הכולבו.
 ) - 19:15משוער( מפקד אש ודגלנות ברחבת הכולבו.
מיד בתום המפקד הופעת החניכים באולם ספורט.
נשמח לראותכם! בברכת חברים לתורה ועבודה -

צוות ההדרכה ושיר הקומונרית

לזמר אפרים  -ברכות לרגל הגיוס לשירות הצבאי
עלי והצליחי בכל אשר תפני!
צוות חומ"ש וקהילת סעד

