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פרשת יתרו
אַתּה ָל ָעם מוּל ָה ֱא-ל ִֹהים
וִיהי ֱא-ל ִֹהים ִע ָמּ ְך ֱהיֵה ָ
יע ְצ ָך ִ
ֹשׁה ֵא ָליו ְ ...שׁ ַמע ְבּק ִֹלי ִא ָ
ֹאמר ח ֵֹתן מ ֶ
ַויּ ֶ
אַתּה ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֶאל ָה ֱא-ל ִֹהים וְ ִה ְז ַה ְר ָתּה ֶא ְת ֶהם ֶאת ַה ֻח ִקּים וְ ֶאת ַהתּוֹרֹת.
את ָ
וְה ֵב ָ
ֵ
שמות יח ,יז-כ

למקום בכל דבר ,שנאמר ' ִכּי ָיבֹא ֵא ַלי ָה ָעם
הרי שעד עתה לא הזהירם תורות ,שהיה שואל ָ
ַה ִריחוֹ
ִל ְדרשׁ ֱא-ל ִֹהים' )שמות יח ,טו( שהיה דורש הדברים מהמקום .וכן לעתיד לבוא 'ו ֲ
ְבּ ִי ְראַת ה' וְ לֹא ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינָיו ִי ְשׁפּוֹט' )ישעיה יא ,ג( .אמר לו משה ליתרו ,ואיך ישפטו,
ואינם יכולים לשאול המקום? אמר לו ,שים תורה ומשפטים לפניהם והם דורשים בתורה,
ֵיהם' )שמות כא ,א( .מיד עלה משה ואמר
שנאמר 'וְ ֵא ֶלּה ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ָתּ ִשׂים ִל ְפנ ֶ
למקום ,תן לי התורה ,שעלי לשומה לפני ישראל.
עצת יתרו כגורמת לקבלת התורה.
)מתוך ספר מדרשיו של רונן אחיטוב – "צוהר תעשה לתיבה"(
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פרשת יתרו –ממנהל ריכוזי למנהל מבוזר
השאלה הקלסית הנשאלת בפתיחת הפרשה היא :כיצד פרשה כה מרכזית בתורה ,העוסקת במתן תורה במעמד
הר סיני נקראת על שמו של כהן-דת נכרי?
מלכתחילה ,התכוון ,כנראה ,משה שניהול עם ישראל יהיה בהשראה אלוקית שתעבור דרכו – "אשר ידעו אלקים
פנים אל פנים" .יתרו בנסיונו העשיר מבין שבביצוע אידאלי יש סכנת קריסה" :נבל תבול גם אתה גם העם אשר
עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשוהו לבדך" .הוא מציע למשה להנהיג שיטת ניהול מבוזרת .גם ההנהגה על פי
ה' זקוקה לכלים אנושיים ולשם כך נדרשים אנשים בעלי תכונות אנושיות גבוהות מאד .ואז – במקום שהאמת
האלוקית ) מערכת המשפט ותורת ה'( ירדו לעם בצינור יחיד ) משה( ,תרד התורה לעם בצינורות רבים ) דרך
משה( .משה ממנה "אנשי חיל" שיהיו המורים ,המלמדים וגם השופטים.
נוצר כאן מנגנון של העברת התורה ולימודה לכל העם .על ידי יצירת מערכת כזו כמהלך מקדים ,נוצרה תשתית
לקבלת התורה בהר סיני .משום כך ,כנראה ,זכה יתרו לקריאת הפרשה על שמו.
אחרי חורבן בית המקדש השני ,כאשר היהדות היתה על סף קריסה ,נוצרו שלש מהפכות ששינו את פניה ואת
המשכיות לימוד התורה באמצעות המעבר ממציאות ריכוזית למציאות מבוזרת :א( מבית מקדש לבית מדרש .ב(
מכהנים לחכמים .ג( מ"בת קול" למשא ומתן אנושי.
מהפכות אלו החיו את היהדות וסייעו להישרדותה הפיזית ובעיקר הרוחנית באלפיים השנים הבאות.
)נעזרתי ברעיונותיהם של ד"ר יכין אפשטיין ושל ד"ר אמנון שפירא(.

אלי שלוין

לאבי הלפרין
משתתפים בצערך ,במות אשת אביך ז"ל
ֶפ ָלה הלפרין ז"ל
קיבוץ סעד

אזכרת השנה לאבינו מיכאל המל ז"ל
תתקיים בע"ה בעוד שבועיים ,יום ראשון ,ה' באדר א' ).(14/2/16
 -16:00התכנסות בבית הקברות.
לאחר האזכרה ,התכנסות במועדון לחבר.
 -17:00תפילת מנחה.
 -17:15שיעור מפי הרב ארי.
 -17:35הרצאה מפי ד"ר רם בוכניק" :הקשר המסתורי בין תזונת הכוס והתנשמת לתפוצתן".
 -18:15מצגת.
משפחת המל
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השבוע וקצת ..שחלף-
ביום חמישי שעבר  -ציינו לומדי ה"עמוד היומי" את סיום לימודה של מסכת "עבודה זרה" בערב שהוקדש לזכרו
של בני גינזברג ז"ל שהיה בין המתמידים בשיעור ולא זכה לסיימה עם חבריו .באירוע נכחו בני משפחה וחברים
ונשמעו דברי געגועים לבני ז"ל ,חסרונו ופועלו  -מפיו של הרב ארי .הרב ציין כי להערכתו ,נעזר בני ז"ל באחד
הדפים האחרונים שעוד זכה ללמוד במסגרת השיעור ,לצידוק הדין שכתב והוקרא בשמו בבית העלמין .מדווחים:
משתתפי השיעור.
בליל שבת  -כפרומו לשיעור במוצאי שבת ,עסקנו בשאלה :האם קיבוץ סעד נמצא בגבולה של ארץ ישראל? -
לענייני החיוב בתרומות ומעשרות כמובן ....ובכן ,ישנה הבחנה בין גבולות עולי מצרים שכבשם יהושע בן נון ,לבין
גבולות עולי בבל בימי עזרא ונחמיה ,ושני הגבולות אינם חופפים זה לזה .בקיבוצנו שנמצא 'רק' בתחום גבולות
עולי מצרים שקדושתם בימינו פחותה ,אנו מחויבים בהפרשת תרומות ומעשרות ,רק משום הספק ולכן יש לבצעם
ללא ברכה )למעט חמשת מיני דגן ,ענבים וזיתים( .נותרנו עם שאלה למחשבה :האם כיבוש הארץ בימינו ,שיבת
עם ישראל לארצו והקמת המדינה בגבולותיה הנוכחיים ,אינם מחזירים ומעצימים את הקדושה הראשונה ובכך
מתירים את הספק?
בשבת – העלה יצחק שלומי בשיעורו ,תהיות על ספר "דברי הימים" החותם את ספרי התנ"ך בסקירה היסטורית
מימי אדם הראשון ועד להצהרת כורש .הספר שנכתב על ידי המנהיגים בתקופת "שיבת ציון" ,מדגיש עובדות
מסוימות ומשמיט אחרות ,וטעמיו עמו .השאלה המרכזית בה עסקנו ,היא :מדוע הוצנע סיפור יציאת מצרים
והושמט כמעט כליל מספר זה? כיצד ייתכן שהמאורע המכונן והחשוב ביותר לעם ישראל ,כמעט והתאדה?
ובכן חברים ,אפשרות לפתרון השאלה אותה העלה יצחק היא ,שיישובם מחדש של עולי בבל בארץ ונטיעת הגאווה
בליבם באותה התקופה ,גבו מחיר יקר והוא :האדרת שיבת ציון על חשבונה של יציאת מצרים .והנה קיבלנו
חיזוק לשיעור מאתמול וחידדנו את הטעם ,מדוע גבולות העולים מבבל חזקים יותר מאשר גבולות העולים
ממצרים לעניין קדושת הארץ .גם קצה של פתרון קיבלנו ,לעניין קדושת הארץ בגבולותיה הנוכחיים של ארצנו
הקטנטונת.
במוצאי שבת  -התכנסה במועדון נבחרת נכבדת ומגוונת מבין חברי הקהילה ,בכדי ללמוד מפי הרב ארי פרק
בהלכות הפרשת תרומות ומעשרות .בשנת השמיטה שהסתיימה לפני חודשים אחדים ,היינו פטורים ממצוות אלו,
ואילו עתה ,הרי זה מתבקש לאתחל/לרענן את זיכרון הציבור בפרטי המצוות .את ההסברים ליוותה מצגת מאירת
עיניים ,פרי ידיה של אוריה סט ,ובסיום קיבלו המשתתפים מגנט מושקע ועליו מודפס סדר הפרשת תרומות
ומעשרות ,בבחינת" :וראיתם אותו )על המקרר( וזכרתם ."..דיווח :אליסף אש.
ביום ראשון – ערב ט"ו בשבט ,ארגנה לנו ועדת תרבות סדנת יצירה מרשימה עם דלעות נוי וקהל רב ומגוון נקבץ
אליה .קיבלנו הסברים ממארגני הסדנה ,שמפעיליה הגיעו במיוחד ממושב בצת שבצפון הרחוק ,אודות הדלעות
שהיו בעלות צורות שונות ומשונות .שמענו את צליליהם של כלי הנגינה המקוריים שהופקו מהם ,ולבסוף הכינו
המשתתפים עציצים מעוטרים ומקושטים אותם נשאו לביתם בסיפוק ובגאווה.
ביום שני – בערב ,נערך במועדון לחבר ערב הסברה על עדכון נוהל "סעד בסעד" המתייחס לנושא הסיעוד
בקיבוצנו ,ומסתבר שגם הוא נמצא בצמיחה ...למרות מזג האוויר הסוער נרשמה נוכחות מכובדת של חברים
שהתכבדו גם במרקים חמים .שמענו מהצוות סקירה מקפת בנושא ולמדנו על הנהלים שרועננו ועודכנו בהתאם
למצב בשטח .עברנו כברת דרך משמעותית מאז שהניחו בוני הקיבוץ במאה הקודמת ,כי נישאר צעירים לנצח...
יורם קימלמן
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דיווח פרוייקט
בעקבות השבוע הגשום מאד אשר היה השבוע ,לא התקדמנו כלל בכביש הכניסה.
בכביש מצומת בארי בוצעו עבודות של הסדרת ניקוזים ועבודות עפר שונות ככל שניתן היה לעבוד בחסות הגשם.
ביום ראשון הקרוב יתחיל הקבלן לעבוד על כביש הכניסה עצמו .בכוונתנו לסגור את הכביש משער הכניסה
לקיבוץ ועד אחרי בריכת השחייה במשך כשבוע .הציבור מתבקש לפעול על פי ההנחיות הרשומות מטה וכן
להישמע לאורך השבוע להנחיות החדשות אשר יפורסמו באמצעי המדיה השונים.
 .1ביום ראשון ,עד השעה  7בבוקר ,יש להוציא את כל הרכבים החונים לאורך הכביש מבית משפחת הלפרין
ועד הבריכה וכן משער הכניסה לקיבוץ ועד אחרי הבריכה .תוואי זה יהיה סגור לתנועת כלי רכב ,
קלנועיות והולכי רגל .חניית גן כחול תמשיך לתפקד כרגיל.
 .2מעבר החציה בין השכונה לגנים ימשיך לתפקד  .יש לעבור בו בזהירות רבה .הורים מתבקשים ללוות את
הילדים הקטנים וכן להסביר ולעדכן את הילדים על העבודות בשטח.
 .3אנא עדכנו אורחים וגורמי חוץ האמורים להגיע אליכם בדבר הכביש הסגור  .ניתן יהיה להגיע לחלקי
הקיבוץ השונים בפניה ימינה או שמאלה מיד לאחר שער הכניסה.
 .4לציבור המשתמשים באוטובוס של אגד )קו  (29הנכנס לקיבוץ  -האוטובוס יאסוף ויוריד נוסעים בימים
אלה בתחנות האוטובוס הרגילות מחוץ לסעד.
אליסף ואתי
-----------------------------------------

רק לא בית חולים סיעודי
לא יצאתי בהרגשה טובה מערב ההסברה ,והתשובות שקיבלתי לא ענו על שאלותיי.
ברגע שקם הבית הסיעודי שמחתי יחד עם רבים כמוני שהיו אז צעירים וכמובן דור המבוגרים בזמנו .קיווינו
שהבית הסיעודי ישמש לנו כבית בקיבוץ ,כאשר לא נוכל עוד לתפקד בביתנו.
לכל אחד מהחברים שזקוקים לעזרה יש עובד זר שגר יחד אתו בבית וזה רעיון מצוין ,כי החבר נמצא במקום
הפרטי והמוכר ביותר עבורו .אך אין אחד מאתנו שידע על מי יפול הפור שחלילה יגיע למצב שגם עובד זר אינו
מספיק עבורו ולחברים שיגיעו למצב הזה  -להם אני דואגת ,ורואה בבית הסיעודי ,בית שני בעבורם.
האם יש טוב מזה? נראה לי שכבר שנים אנחנו זקוקים להכשיר אנשי מקצוע שילמדו :גריאטריה הכוללים
לימודים בשיקום ופסיכו-גריאטריה .ואם אין צוות אפשר לייבא אנשי מקצוע מבחוץ ,כמו למרבית ענפי
הקיבוץ .גם לחבר תשוש נפש ,ודווקא עבורם  -חשובה הסביבה הטבעית והמוכרת.
מי לא אמר פעם בשיחה כל שהיא "רק לא בית אבות סיעודי" לא בהכרח כי הטיפול אינו מסור ,אלא שבבית
אבות סיעודי כל אחד הוא אחד מרבים שזקוק לטיפול ,לתשומת לב ,לאוזן קשבת וליד מלטפת .את זה אי אפשר
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לקבל בבית חולים סיעודי אפילו המוצלח ביותר .הוצאת החבר מחוץ לביתו מביאה לתסכול ולעצב גדול גם לבני
המשפחה ,בתקווה שכולנו נשאר בביתנו.
בקשר להערות שהעלו מספר חברים שבתינו אינם מותאמים לאנשים עם מוגבלויות :הנושא עלה לפני מספר
עשורים כשהייתי אחת מחברי הוועדה שטיפלה בנושא .אז ראינו צורך לבקש הרחבות והתאמות בבתי שיכון
הוותיקים ,אך לא נענינו .התנחמנו בכך שבכל זאת הצלחנו לשדרג את השירותים להורי החברים שגרו אז בבתי
בסין ואשכול  -השיכונים שכיום גרות בהם משפחות צעירות.
רותי יערי
ללאה גיטמן ,ליוכבד ולאיציק ברזלי ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנין ,נכד למירי ולדובי מילר ולרבקה וליואב ברזלי
בן להילה וליעקב מילר

הכל כלול!!!
במוצ"ש האחרון למדנו מפי הרב ארי ,בעזרת מצגת בהירה פשוטה ומעשית ,את דיני תרומות ומעשרות .בשורה
התחתונה  -אדם מישראל מפריש מאית מפרי השדה .הפרשה זו היא זכר למצוות שנהגו בימי הבית ואף המשיכו
לקיימן עוד מספר עשרות שנים לאחר חורבנו .הרב חיים דוד הלוי בספרו 'מקור חיים השלם' )פרק ר"ע( כותב מפי
רבו הראשל"צ מאיר חי עוזיאל:
"הטעם הפשוט של אלה הוא החזקת שבט משרתי ד' העוסקים בעבודת הקודש" .אך הוא שואל מה טעם
שאסרה התורה להנות מפרות 'ראשית' אלו? הלא היה אפשר לשלמו בכל שעה הנוחה לאדם ,ומסקנתו בעקבות
דרשה בבראשית רבה" :שאין הוגן לעולם שבו חושב אדם שמה שיש בידו שייך לו בלבד ,ולכן בזכות מצוות אלו
שנאמר בהן 'ראשית' נברא העולם".
מנהלי 'מגה' למיניהם ושלוחיהם חשבו שמה שיש בידם שייך להם בלבד והעובדים הפשוטים הינם אמצעי
להגדלת הכנסתם או סתם 'שקופים' .לאופן זה של ניהול אין זכות קיום.
אנו עומדים בפתחו של עסק מחודש' ,תאגיד הגזר' ,ואני תפילה שיעמדו לנגד עינינו ערכים חשובים אלה ,ותיווצר
בקרב העובדים תחושה של שותפות ,שייכות וצמיחה על אף הניהול ש'יובא' מבחוץ.
הרב קוק בספרו אורות התשובה )ה:ז( כותב )שייך גם בר"ה לאילן – כי האדם עץ השדה(:
"חטא הארץ גרם שאין טעם העץ כטעם פריו – גרם שרק טעמו של הפרי של המגמה האחרונה  ...מורגש הוא
בטעמו ,אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי ,עם כל נחיצותם לגידול הפרי .נתעבו ונתגשמו ואבדו טעמם."...
המשך שנה ברוכה!

אבנר רועי

לעילוי נשמתו של חותני קיבוס שיום השנה השביעי לפטירתו חל במוצ"ש 'יתרו' כא שבט .שנטע אילנות במטרה 'להביא
חן המקום על יושביו' כחקוק על קברו.
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בהמשך לכתבתו של לירן יניב משבוע שעבר בעניין ה"מיזם לשימור הידע"
"בכל דור ודור
חייב אדם לראות את עצמו
כאילו הוא יצא ממצרים"
אין יכול דור למסור דבר חשוב לדור הבא
אם לא קיבל כראוי מדור שהיה
אי אפשר לך למסור למישהו אחריך
אם אין בך היכולת לקבל ממי שחי לפניך...
רק בשילוב שלושה דברים תשמור על רציפות הדורות והם:
לקבל כראוי ,לחדש כראוי ולמסור כראוי.
זלמן שזר –נשיאה השלישי של מדינת ישראל

בחרתי לצטט דברים אלו כביטוי הולם לנושא הקרוב ללבי עליו דיווח לירן בעלון הקודם ,ואבקש להוסיף תודות
לאלו אשר תרמו להניע את הפרויקט לשימור העבר:
לנחום לנדאו  -שאישר ונתן את ברכת הדרך.
לחנן פינקלשטיין -שעודד ותמך.
ללירן יניב -שגילה התעניינות ונכונות לסייע.
לצ'פי רויך -שהכינה את המצגת במסירות רבה תוך יישום הידע אותו קיבלה מנכדתה נעמה הי"ד.
לחברים הוותיקים -שחלקם הגיבו בחוסר התלהבות לרעיון ,אולם ככל שנוקף הזמן הם נתפסים לעניין.
לחיים לנדסמן -שדואג לכל הנושאים הטכניים – העברת הראיונות האישיים המצולמים לדיסקים.
וּבּנִ ינוּ" את תולדות הקבה"ד
ואחרון חביב לנחום ברוכי -ההסטוריון של הקיבוץ הדתי שתיעד בספרו "נַקוּם ַ
)מומלץ לעיון( אליו פניתי שינחה את המפגש הראשון והביע את נכונותו להמשיך במשימה בהתנדבות.
כרמלה קום
------------------------------------------------מעוז מול עזה ב'דרום אדום'
בהקשר למה שכתבתי שבוע שעבר לגבי זיכרון וזהות בקיבוץ ,אני מזמין את כל תושבי סעד לנצל את ההזדמנות
של עונת הכלניות כדי לבוא לסיורים במעוז .אם יש לכם אורחים שמבקרים באזור ,אתם מוזמנים לחשוף אותם
לא רק ליופיים של הפרחים באזור אלא גם להיסטוריה העשירה שלו ושל סעד בפרט .מומלץ ביותר לשלב את
הסיור עם האטרקציות שמתרחשות במסגרת סופי השבוע של פסטיבל 'דרום אדום'.
מי שמעוניין בסיור מוזמן לפנות אלי ולתאם מראש בטלפון .052-4803030
לירן יניב
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זרעי צ'יה ‐למה ,כמה ואיך?...
הזרעים הזעירים הללו עשירים ברכיבים תזונתיים נפלאים ,מעניקים לגוף הרבה חיות ושפע של בריאות! הם
מגיעים אלנו מדרום אמריקה ,למרות שלמודעות המערבית הם נכנסו רק בזמן האחרון ,הם שימשו את תרבות בני
המאיה והאצטקים שנים רבות .שמם מגיע משפת המאיה :צ'יה = כוח )גם בסינית צ'י = כוח החיים(.
זרעי הצ'יה שייכים למועדון המכובד של מזונות העל ,בזכות תכולת רכיביהם האיכותיים:
חלבון וחומצות אמינו חיוניות בצורתן הבודדת ,סיבים תזונתיים ,חומצות שומן חיוניות ובעיקר אומגה ,3
ויטמינים כולל מקבוצת  ,Bמינרלים חיוניים כמו סידן ,מגנזיום ,ברזל ,מנגן ,זרחן ,אבץ ואשלגן ,ושלל נוגדי
חמצון.
זרעי הצ'יה מפתיעים במגוון רב של תועלויות ופעילויות:
•

מעניקים תחושת שובע וסיכוך למערכת העיכול – בזכות הג'ל המתקבל מהם בהיותם סופגים נוזלים.

•

ניקוי מערכת העיכול  ,מניעת הצטברות רעלים וחילוף החומרים התקין.

•

נוגדי חמצון  -מנטרלים רדיקלים חופשיים המחלישים את מערכת הגוף.

•

נוגדי סרטן.

•

עשירים ב אומגה  - 3המסייעת להתפתחות ולתפקוד המח ,שיפור הזיכרון ,הפרעות קשב וריכוז ,מגינה
על הלב ומערכת העצבים ,מונעת דיכאון ודכדוך.

•

איזון וייצוב רמת סוכר בדם.

•

תמיכה בדלדול מסת עצם ושיפור ספיגת הסידן והוויטמינים בגוף.

•

בעלי ערך תזונתי אדיר! רק  16קל' בלבד לכפית זרעי צ'יה! וכל כך הרבה ערכים נוספים!

•

מעניקים לגוף אנרגיה זמינה וכוחות לאורך זמן.

מומלץ להשרות את הזרעים במים טרם השימוש .זה מקל על עיכולם.
משלבים בדייסות ,שייקים ,או כתחליף לביצה בפשטידות או קציצות ,לעיבוי והסמכת מרקים ,ולפיזור על סלט
או כל מזון אחר על פי הטעם.
כדאי להתחיל במינון נמוך ) 1-2כפיות ליום( ולהעלות ע"פ הצורך ולפי הטעם.
לבריאות ולהצלחה!
שחר סמיט-
תזונה טבעית וטיפול בצמחי מרפא
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בני עלייה
עליית יהודים לארץ –ישראל התקיימה במשך הדורות ,לרוב הייתה זאת עליית יחידים ,לעיתים בקבוצות של
משפחות .הישוב הישן החל להתבסס ,רק עם עליית החסידים ,בסוף המאה ה .18-ועליית תלמידי הגר"א,
בתחילת המאה ה .19-שכאמור ,נמשכה בפרק זמן ארוך ,ע"י מספר רב של שיירות.
באותו זמן ,ואף לפני ,רבו עולי ספרד שבאו מהמערב) ,מגרב( מארצות הבלקן ,ומארצות המזרח .כבר בשנת
ת"ק .1740 ,עלה הרב ר' חיים אבולעפיה ,מאיזמיר ,לארץ ,וחידש את הישוב היהודי בטבריה .בהמשך ,הוא
שימש כראשון לציון וחכם באשי לירושלים .שנה אחריו ,עלה הרב ר' חיים בן עטר ,בראש חבורת תלמידיו
ומשפחותיהם כשלושים איש .ר' חיים בו עטר היה בן למשפחת גולי ספרד שהשתקעו במרוקו .ר' חיים נדד הרבה
בערים ובארצות ,בליוורנו ,איטליה ,הדפיס חלק מספריו ומשם עלה לארץ – ישראל.
עולים אלו חיזקו את עדת הספרדים ,שבאותה עת היו רוב בישוב בכלל ,ובירושלים בפרט ,עדת הספרדים היתה
העדה היחידה שמוכרת ע"י השלטון העותמני .ולעתים קרובות נזקקו אנשי העדה האשכנזית לעזרתם וזו ניתנה
בד"כ במחיר רב ...כל העולים שמנינו ועוד רבים ,הגשימו בגופם ,מטרת יישוב הארץ ,וקיימו חלוציות
אידיאולוגית .הגרעין היסודי של ראשי העולים היה של אנשי המעלה ,כגון :ר' חיים אבולעפיה ור' חיים בן
עטר ,מראשי עולי ספרד .ר' מנחם מנדל מויטבסק ,ר' אברהם מקאליסק משיירת החסידים ומשיירות תלמידי
הגר"א ,ר' ישראל משקלוב ,ר' הלל ריבלין ,ר' משה מגיד) ,ריבלין( ר' אברהם שלמה זלמן צורף ,אביהם של
משפחת סלומון .במשך הזמן הגיעו גם אישים בעלי ייחוד .כגון :ר' יהוסף שוורץ ,מראשוני החוקרים של ארץ
ישראל .הוא נולד בבאוואריה )גרמניה( ,עלה לארץ ב .1833והקדיש את כל ימיו לחקירת ארץ ישראל .ספרו
החשוב' ,תבואות הארץ' פרי חקירתו .שימש כעזר רב לחוקרים ברבות השנים.
מראשי הוגי הציונות הדתית
מיוחדת במינה היתה אישיותו של ר' יחיאל מיכל פינס .אחד החוקרים החשובים של התקופה ,הוא אליעזר
רפאל מלאכי* ,בספר מאמריו 'פרקים בתולדות הישוב הישן' ,הקדיש כמה מרשימותיו לדמותו של פינס וכך הוא
כותב" :י.מ .פינס ,היה מגדולי הסופרים בדורו וממניחי היסוד העיוני ללאומיות השמרנית ) .דגש שלי ב.ס(.
אדם גדול בתורה ובמעשים ,חריף ובעל הגיון ...ראה במסורת תריס כלפי ההתבוללות ...נלחם בכל חום – נפשו
נגד הרפורמה והתיקונים בדת ,ובימי מלחמת ההשכלה היה מראשי המגינים על היהדות החרדית" .לדברים אלו
חשיבות רבה כי בהמשך חלק מאנשי היהדות החרדית ,הקנאית ...האשימו אותו כמין ואפיקורוס וניסו להטיל
עליו חרם) ...ר' להלן( .מ .פרידמן ,בספרו 'חברה במשבר לגיטימציה' ,קורא לפינס 'מראשי הוגי הציונות
הדתית' .פינס ,הרבה לכתוב מאמרים רבים בעיתוני התקופה עוד לפני עלייתו ארצה ובין היתר מתח ביקורת על
התנהלות החלוקה .למרות זאת בעלייתו ארצה בשנת תרל"ח  ,1878נתקבל בסבר פנים יפות ע"י רבני ירושלים,
מיד עם הגיעו ,כך כותב מלאכי" ,נתקרב ונתקשר בר' שמואל סלנט) .שם עמ' .(293
פינס ,כאמור ,בא כנציג 'הועד לקרן מזכרת משה' מה שאפשר לו להגיש עזרה ותמיכה למוסדות היישוב ,כגון
לבי"ח 'ביקור חולים' וכן ,תרם גם לשכונות החדשות שהוקמו באותה עת – פינס ,כנציג הקרן ,גם נרתם לעזור
למושבה פתח–תקוה .באחד ממאמריו הוא מתאר את מייסדי פתח-תקוה) ,ר' דוד גוטמאן ,ר' י' שטאמפר ,ר'
אלעזר ור' יהודה ראב( "כאנשים אמיצי-לב ומסורים .פינס ,מצא ידיד נאמן בר' יואל משה סלומון ,עורך העיתון
'הודה וירושלים' ,וחברו ר' יוסף ריבליו .ר' יוסף ריבלין ,ששימש כמזכירו של הגרש"ס .ומלאכי ,מכנה אותם
"החוט המשולש" .אישיותו של פינס ,התבטאה בכמה נושאים ,מחד ,הוא השתייך לחוג משכילים .פרידמן) ,שם
עמ'  (67מכנה אותם המשכילים המסורתיים ,או המשכילים המתונים .ביניהם הוא מונה את ישראל לייב
פרומקין ,מי שהיה העורך והבעלים של עיתון 'החבצלת' .פרומקין היה מבקר חריף של החלוקה ,אולם יצא גם
*)כך מגדיר את מלאכי ,עורך הספר 'פרקים בתולדות הישוב הישן') ,קובץ מאמריו של מלאכי(".הוא בן בית בכל מוצאיה ומבואיה של התקופה .הוא
נולד בירושלים ,ב .1895-מכאן למדים על האוטנטיות של דיווחיו.
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נגד המשכילים החילונים) .כעבור כמה שנים ,כשהחריף המאבק בין אנשי הישוב החדש לאנשי הישוב הישן,
פרומקין ,יצא להגן בנחישות על רבני ואנשי הישוב הישן (.עוד ניתן למנות בחוג המשכילים המסורתיים ,בנוסף
ל"-חוט המשולש" ,אישים חשובים כגון ,דוד ילין ,אפרים כהן רייס ,חיים סלומון) ,בנו רימ"ס (,פינס ,הקים בית
מדרש ,לשם אסף כעשרה תלמידי חכמים .אחד התלמידים היה ר' עקיבא יוסף שלזינגר ,בעל הספר 'לב העברי'.
חוגי הקנאים .והחרמות...
לא ניתן להימנע מלתאר ,ולו במעט ,את הצדדים הפחות חיוביים שהיו בתוככי הישוב .היו חוגי קנאים
שבראשם ,אף רבנים אנשי שם ,דוגמת רבי יהושע לייב דיסקין ,שנחשב גדול בתורה .מקום כהונתו האחרון לפני
עלייתו ,היה בבריסק .ולכן כונה גם בשם הרב מבריסק .לפי מלאכי ,הפריעה לו )ולרעייתו ,(...רבנותו המתונה
של הרב שמואל סלנט .אבל מכיוון שלא העיזו לפגוע בו כי הגרש"ס ,היה מקובל מאד על רוב שכבות הציבור) .גם
עמד בקשר טוב עם מנהיגי הישוב הספרדי .איתם שוחח עברית בהברה ספרדית (.ולכן יצאו נגד מקורביו ,כפינס,
אותו האשימו שספרו "ילדי רוחי" מביא כפירה ומינות )שכמובן לא היה נכון( ובנוסף יצאו נגד בית המדרש
שהקים .כאשר הגדישו את הסאה והחליטו להחרים אותו ואת ספרו ואת ביהמ"ד שלו .מחו ברעש גדול כל
חבריו ,ר' יוסף ריבלין ,יואל משה סלומון ,דוד ילין ,ואחרים ,בעיתונות ובבתי הכנסת ,עד שנסוגו המחרימים....
מעניין לציין שכשבאו הקנאים אל ר' שמואל סלנט שיחתום על כתב החרם .הוא סרב וכאשר איימו גם עליו
הקנאים בחרם ,הוא ענה" :גם אם תשמתוני מתומתי לא אסור ,ולא אתן לשפוך דם נקיים! )ור' שם בהרחבה,
מלאכי ,עמ'  .(294מלאכי מספר עוד על החרם הראשון שהוכרז בשנת תרל"ה .מונטיפיורי הציע לפני ר' שמואל
סלנט להעמיד מורה ערבי לתלמידי בית התלמוד "עץ חיים" ,ללימוד השפה הערבית וגם שלח סכום כסף לשלם
את שכר המורה ,הצעתו מצאה חן בעיני הרש"ס ,וגם בעיני רמ"נ כהנוב ,ראש ישיבת "עץ חיים" .אבל קנאים
התחילו להפגין והטילו חרם .ר' שמואל סלנט ,התנגד לחרם ,ובעצם התנגד באופן עקרוני לשיטת החרמות
ומלאכי מוסיף ,שהמונופול על החרמות ,נותר בידי משפחת בריסק) ,הרבנית..שם עמ' (292בהמשך ,הם החרימו
גם את בי"ס "אליאנס איזראעליט" .חרם זה לא עשה רושם רב על ראשי 'אליאנס' ובי"ס נפתח ,ומנהלו נסים
בכר ,איש שומר דת ומצוות .אבל גם הקנאים לא ויתרו ,וכשבא המנהל לבית הכנסת הגדול 'החורבה' בשבת,
הכריזו הקנאים) ,בראשות רבם( על החרם .אבל המתפללים לא נענו ,ודחו אותם) .מלאכי,שם( .מסע החרמות
נמשך במשך תקופה .אבל רוב הציבור למד להתעלם מחוגי הקנאים ,כי מאבקים חדשים נכונו לו )ועל כך להלן(.
בני משה
את בני משה הזכרנו ,באחת מרשימותינו ,ואז נשאלנו עליהם .מי הם היו? ועל שם מי נקראו?
'בני משה' .נוסדה כאגודה חשאית של 'חובבי ציון' באודסה ,ביום ז' באדר תרמ"ט  .1889יום הולדתו ופטירתו
של משה רבנו ,ונקראה על שמו .היוזמה לייסוד האגודה באה מחוג צעירים בארץ ישראל ,בראשם ,עמדו יהושע
אייזנשטט-ברזילי .ו א.א לובארסקי .אחד העם ,ניאות לעמוד בראשה .הוא זה שהציע את השם משה ,באומרו:
"יש לשאת את עינינו אל בחיר עמנו משה" המטרה שלנו להגשים את 'התחייה' ולהרחיב את מושג הלאומיות
למושג נעלה ונשגב .כך כתב במאמרו "דרך החיים" מאמר שהפך להיות כתב התקנות ומורה דרך לאגודה.
מטרתו של 'אחד העם' היתה חינוכית בעיקרה ,הוא מציע ,להכשיר את העם לתחייה לאומית מוסרית .בארץ,
חוגי היישוב הישן קיבלו את אנשי 'בני משה' בחששות כבדים ,האם דרכם היא דרך התורה? ורבים מאנשי
חובבי ציון שומרי אמונים פרשו מהתנועה .פינס ,עצמו לקח חלק גם באגודה ,אבל משנוצרו עימותים בין 'בני
משה' כמייצגי היישוב החדש לבין אנשי היישוב הישן ,הוא פרש .מכאן אנו מגיעים לפרק הבא ,שיעסוק במערכת
היחסים בין הישוב החדש לישוב הישן.
בנימין סלנט
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על אירוע השריפה ולקחים חשובים שהפקנו ממנה
כידוע ביום שני האחרון בשעות אחר הצהריים פרצה שריפה באחד החדרים בקומה השנייה בבית גיורא  .בעקבות
צעקות הסטודנטיות שהיו מחוץ למבנה ,הגיע ראשון צור גולן הוריד את מפסק החשמל הראשי של הבניין )וכך
הופסקה הבעירה שמקורה בקצר במקרר( ,והזעיק את ראשי צוות הכיבוי של הקיבוץ דני יום-טוב ,ואנוכי.
במקביל דני הזעיק את שאר צוות הכיבוי שהגיעו למקום והזעיק את כיבוי אש.
יואל ואני הגענו עם הכבאית של הקיבוץ .יואל עברון לבש ציוד מיגון והחל בפעולות ראשונות לסריקת המבנה.
תוך כדי תפעול האירוע הצטרפו שאר חברי הצוות זיו יערי ,דביר לוי ,עמית זיו ,יותם אריאל ,וששון בוזוב )שלושת
האחרונים הוכשרו והצטרפו לצוות לפני חודשיים(.
בנס ,האירוע הסתיים ללא נפגעים ובנזק לחדר אחד בלבד.
בעקבות אירוע זה ,חשוב לשים דגש על מספר עניינים:
 .1כאשר יש שריפה במבנה ,הפעולות הראשונות שיש לבצע הם :הורדת המפסק הראשי בבית )שנמצא בארון
החשמל( ,לוודא שאין אנשים במבנה ,להודיע לצוות החירום של הקיבוץ )לדני /אלי( ול  .102במקביל יש לנסות
ולכבות את הדליקה בעזרת מטף מהמטפים שפרוסים בכל רחבי הקיבוץ .מי שלא יודע איפה המטף הקרוב לביתו
אפשר לשאול אותי )לפני חודש סיימנו מיפוי של כל המטפים בקיבוץ  -בקרוב יפורסם המיפוי גם באתר הקיבוץ(.
 .2כאשר יש שריפה בחדר סגור אין לפתוח את הדלת )זה יכול לגרום ללהבות להתלקח יותר( .
 .3מומלץ להתקין בבית גלאי עשן עצמאיים ,לכל המעוניין אפשר לפנות אלי לפרטים /להזמנת גלאים )עלות גלאי
היא בסביבות  75ש"ח(
בעוד שבועיים נקיים הדרכות של חצי שעה על אופן התמודדות עם שריפות וכיבוי בעזרת מטף ,פרטים לגבי
תאריך ושעות יפורסמו בעלון הבא.
שנשמע ונתבשר בשורות טובות!
אריאל מאיר סאסי  -בשם צוות הכיבוי

הודעה חשובה מוועדת רכב

טרם יבשה הדיו מהאזהרה שפורסמה בעלון בשבוע שעבר ,בדבר הבורות שנפערו בכבישים המובילים לקיבוץ
 וכבר ספגנו כמה נזקים.כל נזק לחלקו התחתון של הרכב מוגדר מבחינת חברות הביטוח וההשכרה כרשלנות מצד הנהג.
בימים אלו ,יש לנסוע בזהירות ובאיטיות ולקחת בחשבון ליקויים בכביש.
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שעות פתיחה במרפאת מכבי החל מ 24.1.16-י"ד שבט
רופאת משפחה  -ד"ר שי קרמר
יום ב

יום א
08:00-12:00

אחיות

יום ד

יום ג
12:00-16:00
שינוי

יום ו

יום ה
11:00-15:00
שינוי

לקבוע תור מראש דרך המזכירה ,אפשר לפנות במייל לtorim@saad.org.il-

יום א
07:30-12:00

יום ד

יום ב

יום ג

07:30-12:00

12:00-16:00
שינוי

07:30-12:00

יום ה

יום ו

07:30-12:00

07:30-11:30

*נא לא להגיע למרפאה בימי שלישי בבוקר )טיפת חלב בלבד(*

טיפת חלב ימי שלישי  08:00עד  12:00לתאם תור מראש עם חוה
אפשר לפנות במייל torim@saad.org.il

מעבדה

לקבוע תור מראש דרך המזכירה ,אפשר לפנות במייל לtorim@saad.org.il-

יום א
07:30-08:15

יום ב
07:30-08:15

יום ג

יום ד

יום ה

אין מעבדה

07:30-08:15

07:30-08:15

יום ו
אין מעבדה

מזכירה
יום א
07:30-12:00

יום ב
07:30-12:00

יום ד

יום ג
בטלפון בלבד

07:30-12:00

יום ה
07:30-12:00

מרפאת סעד ,טל ,08-6800412 .טלפון קווי מתוך סעד 2412

לבריאות !

יום ו
07:30-11:30

