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פרשת משפטים
ֲקתוֹ .שמות כב ,כא-כב.
אַל ָמנָה וְ יָתוֹם לֹא ְת ַענּוּןִ .אם ָצעֹק ִי ְצ ַעק ֵא ַלי ָשׁמ ַֹע ֶא ְשׁ ַמע ַצע ָ
ָכּל ְ

צעקתו אשמע ,צעקתך לא אשמע ,שאיני שומע צעקת כל אדם ,שלא כל המרבה בתפילה
תּוֹח ֶלת ְמ ֻמ ָשּׁ ָכה ַמ ֲח ָלה ֵלב' )משלי יג ,יב( ,למדת שאין לו לאדם להרבות
נושע ,שנאמר ' ֶ
בתפילה.
אלא צעקתו למה אשמע? שעני הוא ואין לו מגן .וכן הוא אומר ' ֲא ֶשׁר לֹא ִי ָשּׂא ָפ ִנים וְ לֹא ִי ַקּח
ֹשׂה ִמ ְשׁ ַפּט יָתוֹם וְ ְ
שׁ ַֹחד ,ע ֶ
אַל ָמנָה וְ א ֵֹהב גֵּר' )דברים י ,יז-יח( ,אם אינו נושא פנים ,מהו שאוהב
את היתום והגר? אלא שאין להם מגן מלבדו ,ונושא להם פנים לפנים משורת הדין.
להם נושא ,ואינו נושא לכל אדם.
תפילת האלמנה והיתום יוצאת מן הכלל ומלמדת עליו.
)מתוך ספר מדרשיו של רונן אחיטוב – "צוהר תעשה לתיבה"(

----------------------------------------------------------------------מברכים ראש חודש אדר ראשון ,ביום ג' וד' .אין אומרים אב הרחמים.
המולד :בוקר יום ב' שעה  8.00עם  47דק ,ו  14חלקים.
---------------------------------------------------שעור פרשת שבוע לאחר התפילה – הרב דוד
שבת משפטים
הדלקת נרות

ימי החול
16:59

זמן תפילין /טלית

17:10

שחרית א'

06:00

שחרית ב' )בביה"כ(

06:45

שחרית א'

06:45

שחרית ג' )בביה"ס(

08:20

שחרית ב'

08:30

סוף זמן ק"ש

מנחה 13:30 ,12:30

16:59

מנחה א' )בחד"א(

13:15

מנחה )בני-עקיבא(

14:00

מנחה וערבית

17:10

צאת השבת

17:55

מנחה

14:00

שיעור הלכה אקטואלית

אחות תורנית :הילרי יום טוב

05:35←05:40

09:11←09:13

שקיעה

17:25←17:20

ערבית

20:10
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פרשת משפטים
יא ָךֶ ,אלַ -ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ֲה ִכנ ִֹתי.
ֶיךִ ,ל ְשׁ ָמ ְר ָךַ ,בּ ָדּ ֶר ְך; וְ ַל ֲה ִב ֲ
אָךְ ,ל ָפנ ָ
ִהנֵּה אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ְ
רש"י :הנה אנכי שולח מלאך  -כאן נתבשרו שעתידין לחטוא ושכינה אומרת להם )שמות לג( כי לא אעלה בקרבך
רש"י מתמודד עם השאלה מה פתאום הקב"ה שולח מלאך והרי הקב"ה בעצמו הולך לפניהם .ולכן מפרש רש"י על
פי העתיד לקרות בפרשת כי תשא .לאחר חטא העגל .שם הקב"ה אומר למשה שוב כי ישלח מלאך.
וּד ָבשׁ ִכּי לֹא
ָבת ָח ָלב ְ
בוּסי .ג ֶאלֶ -א ֶרץ ז ַ
ֵר ְשׁ ִתּי ֶאתַ -ה ְכּ ַנעֲנִ י ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִח ִתּי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
ֶיך ַמ ְל ְ
וְ ָשׁ ַל ְח ִתּי ְל ָפנ ָ
אָך וְ ג ַ
ֶאע ֶ
אַתּה ֶפּןֲ -א ֶכ ְל ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך.
ֱלה ְבּ ִק ְר ְבּ ָך ִכּי ַעםְ -ק ֵשׁה-ע ֶֹרף ָ
אבל לאחר אמירה זו של הקב"ה העם מתאבל ומשה מסרב לקבל את הגזירה ומודיע לקב"ה:
ֶיך ֲאנִ י וְ ַע ֶמּ ָך ֲהלוֹא ְבּ ֶל ְכ ְתּ ָך
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ָדע ֵאפוֹא ִכּיָ -מ ָצ ִ
וּב ֶמּה יִ וּ ַ
ֲלנוּ ִמזֶּהַ .
ֶיך ה ְֹל ִכים אַלַ -תּע ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ִאםֵ -אין ָפּנ ָ
ַויּ ֶ
ִע ָמּנוּ וְ נִ ְפ ִלינוּ ֲאנִ י וְ ַע ְמּ ָך ִמ ָכּלָ -ה ָעם ֲא ֶשׁר ַעלְ -פּנֵי ָה ֲא ָד ָמה.
ואכן הקב"ה מתרצה ואומר לו:
ַויּ ֶ
ֲך ְבּ ֵשׁם
ָא ָדע ָ
את ֵחן ְבּ ֵעינַי ו ֵ
ֱשׂה ִכּיָ -מ ָצ ָ
ֹאמר ה' ֶאל-מ ֶֹשׁה גַּם ֶאתַ -ה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֶאע ֶ
אם כן מתי הגיע המלאך ? בספר יהושע.
ֹאמר לוֹ
הוֹשׁ ַע ֵא ָליו ַויּ ֶ
ֵל ְך יְ ֻ
לוּפה ְבּיָדוֹ ַויּ ֶ
ַרא וְ ִהנֵּהִ -אישׁ ע ֵֹמד ְלנ ְֶגדּוֹ וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁ ָ
יריחוֹ וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְ
הוֹשׁ ַע ִבּ ִ
וַיְ ִהי ִבּ ְהיוֹת יְ ֻ
ֹאמר לוֹ ָמה
אַר ָצה וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ ַויּ ֶ
הוֹשׁ ַע ֶאלָ -פּנָיו ְ
אתי וַיִּ פֹּל יְ ֻ
ֹאמר לֹא ִכּי ֲאנִ י ַשׂרְ -צ ָבא-ה' ַע ָתּה ָב ִ
אַתּה ִאםְ -ל ָצ ֵרינוַּ .ויּ ֶ
ֲה ָלנוּ ָ
אַתּה ע ֵֹמד ָע ָליו ק ֶֹדשׁ הוּא
ַע ְל ָך ֵמ ַעל ַרגְ ֶל ָך ִכּי ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָ
הוֹשׁ ַע ַשׁל-נ ַ
ֹאמר ַשׂרְ -צ ָבא ה' ֶאל-יְ ֻ
ֲאדֹנִ י ְמ ַד ֵבּר ֶאלַ -ע ְבדּוַֹ .ויּ ֶ
הוֹשׁ ַע ֵכּן
ַעשׂ יְ ֻ
ַויּ ַ
רש"י על המקום:
עתה באתי  -לעזרתך ,שאין אדם יכול להלחם עליה ולתופשה להפיל החומה ,אבל בימי משה רבך באתי ולא חפץ
בי ,שנאמר )שמות לג טו( ,אם אין פניך הולכים וגו'.
אתי
הרמב"ן מסיק כי זהו המלאך המובטח מפני שיהושע לא שואל אותו כלום אחרי תשובתו ַע ָתּה ָב ִ
או בלשונו :ולא בירר למה בא .אבל היתה המראה להודיע אותו כי מעתה יהיה מלאך שלוח לפניהם לצבא בבאם
אתי
במלחמה .וזהו שאמר ַע ָתּה ָב ִ
את ֵחן ְבּ ֵעינַי הקב"ה מתחייב כביכול למשה
עצם בואו של המלאך לאחר מות משה מוסיף להבנת הביטוי ִכּיָ -מ ָצ ָ
שלא ישלח מלאך רק בגלל שמשה מצא חן בעיניו ובעצם מרגע שמת משה פגה הבטחתו של הקב"ה שלא ישלח .

יובל עברון בנם של שושנה וראובן עברון
גר במצפה נטופה
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חודש אדר
"אלה אזכרה"..

ג' באדר )ב'(  -יום פטירתה של חברתנו רבקה לוי ז"ל
ד' באדר -יום השנה לפטירתו של חברנו מיכאל המל ז"ל
ה' באדר  -יום פטירתו של חברנו ברוך ניר ז"ל
ה' באדר )ב'(  -יום פטירתו של חברנו יעקב דרורי ז"ל
ט' באדר )ב'(  -יום פטירתו של חברנו יהודה ברט ז"ל
י"ב באדר – יום השנה לפטירתה של חברתנו מרים זהבי ז"ל
י"ד באדר  -יום פטירתה של בתנו קרן לוי ז"ל
י"ז באדר  -יום פטירתה של חברתנו גתית כהן ז"ל
כ' באדר  -יום פטירתו של בננו שמוליק קסלר ז"ל
כ"א באדר )ב'(  -יום פטירתו של בננו אסף-יחיאל רבלין ז"ל
כ"ד באדר  -יום פטירתו של אברהם יום טוב ז"ל  -אביו של דני יום טוב
כ"ז באדר  -יום פטירתה של רחל אלפרשטיין ז"ל -אמא של ריבה זהר

)תשס"ה(
)תשע"ה(
)תשס"ח(
)תשמ"ב(
)תשס"ד(
)תשע"ה(
)תשס"ח(
)תש"ע(
)תשנ"ג(
)תש"ע(
)תשע"ב(
)תשמ"ט(

הדרכות כיבוי אש
בהמשך לפרסום בעלון משבוע שעבר....
הציבור מוזמן להדרכה על התמודדות ומניעת שריפות בבית ,כולל הדרכה על הפעלת מטף.
אורך הדרכה היא כחצי שעה והן יתקיימו בזמנים הבאים:
יום שני הקרוב 08/2/16
בשעות .20:30 ,20:00 ,19:30 ,19:00 :
וביום שלישי הקרוב 09/02/16
בשעות .18:30 ,18:00 ,17:30 ,17:00 ,16:30 ,16:00
ההדרכות יבוצעו בחדר הנצחה
בברכה ,אריאל מאיר סאסי  -בשם צוות כיבוי אש.
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השבוע שחלף-
בליל שבת – המשכנו לעסוק בשאלת גבולות ארץ ישראל לעניין חיוב תרומות ומעשרות .מצווה זו שהיא אחת
מהמצוות התלויות בארץ ,מבטאת את קדושתה באמצעות הפירות והירקות הגדלים בה ומחויבים בהפרשה.
הקדושה הראשונה שחלה על גבולות הארץ הנרחבים מימיו של יהושע בן-נון ,נובעת מ 'כוח הכיבוש' ,וכשבטל
הכיבוש וגלה ישראל – בטלה הקדושה .הקדושה השנייה מתקופתו של עזרא הסופר תחת הכיבוש הפרסי,
מתייחסת לגבולות המצומצמים במרכז הארץ שם התיישבו הגולים והיא נצחית .כוחה נובע מהקשר שבין עם
ישראל לארצו בכל רגע נתון שהוא מיישב אותה – 'כח ההתיישבות' .בימינו אנו ,בהם כוח ההתיישבות וכח
הכיבוש המחודש  -חוברים יחד ,נראה שמעמדה של הארץ חזק ואיתן לחיוב בתרומות ומעשרות .השאלה היא,
האם יש להוסיף טקס של קידוש אקטיבי לאותם שטחים שחל עליהם הספק היות והם נמצאים מחוץ לגבולות
עולי בבל ,כדוגמת :קיבוץ סעד..
בשבת  -בשיעור פרשת השבוע שהעביר עפר שלומי ,עסקנו באופן הבסיסי ביותר בעשרת הדברות ובלוחות הברית.
כיצד נראו הלוחות והיכן הושמו לאחר כשהתקבלו? באיזה אופן נחקק הכתב עליהם? ..נטייתנו הטבעית היא
להשלים עם צורתם על פי ציורי התנ"ך המשכנעים והמקוריים מהמאה ה  19של הצייר הצרפתי גוסטב דורה,
כשכותרתם מעוגלת ,אולם ייתכן שצורתן היתה שונה לגמרי – ריבוע או קוביה .באיזה אופן נחקק עליהם הכתב
ובאיזו חלוקה? גם כאן אנו נוטים לאמץ את הגישות שהפכו לפופולאריות :חמישה על זה וחמישה על זה ,אולם
ישנן סברות שונות כדוגמת :כל העשרה על זה וכל העשרה על זה .הוסיף עפר במילתא דבדיחותא שאנו קיבלנו את
את שני העותקים ואילו לקב"ה ממילא אין צורך במקור...
ביום ראשון – בבוקר נשמעו צהלות הילדים בדרכם לפעילות של בני עקיבא ,מדווחת שיר הקומונרית" :יצאנו
לטיול ט"ו בשבט במסגרת בני עקיבא שנדחה עקב מזג האוויר .לטיול יצאנו בשני אוטובוסים ברוך ה'! מלאים
בחניכים ומדריכים תוססים ושמחים .טיילנו באיזור קרית גת ,עם עוד אלפי חניכים ממחוז דרום .בטיול שהיה,
הלכנו אחרי סיפורה של הפלוגה הדתית במלחמת השחרור ,ניסינו להיכנס לעולמם של הלוחמים ועם המעבר
האישי שלהם ממשפחה אישית אל הפלוגה ועם ישראל שהפכו להיות משפחתם הגדולה יותר" .ביום זה יצא גם
טיול מהנה לוותיקים ,עליו מדווחת בהמשך מרגלית שריד.
בערב נערך ערב נשים מיוחד לט"ו בשבט עליו מדוות שחר סמיט" :התכנסנו לנו ,כ 15 -נשים ,לערב מפנק
ומקסים ,בסימן ט"ו בשבט .הגיעו חברות ,ותיקות יותר ופחות ,בנות משק ותושבות ,נקלטות ובנות צעירות.
הגיוון היה רב והחיבור היה מדהים! סביב שולחן ערוך במטעמים )בלטו במיוחד עוגות ומאפינס מקושטים תוצרת
ידיה המופלאות של שירה סילברמן( ,מוגשים יפה כל כך ומזמינים ,ישבנו ודיברנו וחילקנו והקשבנו ,היכרנו
וצחקנו ,ופשוט היינו  -היינו יחד! התחלנו בסבב שמות והכרות ,שמחנו להתוודע יותר לעומק לעיסוקים
ולתחביבים של כל אחת .כייף לדעת שיש לנו בקהילה נשים מדהימות ומוכשרות וחכמות )הוראה ,ובפרט מקצוע
המתמטיקה ,הובילו בגדול .(...לאחר מכן דיברנו על צמיחה אישית ,על לימוד שנוכל לקחת מהעצים ,על המתנה
שבהמתנה ,על סבלנות לתהליכים ועל שכל אחת מאתנו מביאה לעולם את עצמה ואת פירותיה הייחודיים.
המשכנו בשירה ארצישראלית קלילה ,אל מול מצגת עם קטעי קריאה ,אכלנו ופטפטנו וציינו לעצמנו שאנחנו
חייבות לעצמנו עוד ערבים כאלו ,זמן איכות נשי ואמיתי .תודה רבה רבה לצוות המארגנות )רננה יערי ,עדי סאסי,
צילה הימן ושירה סילברמן( על ערב נפלא באווירה טובה ,מפרגנת ונעימה .הבטיחו לנו שיהיה המשך ושיש למה
לצפות .מוזמנות להתכונן לקראת ראש חודש אדר ב' לערב משמח ומרומם!
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ביום שני – בבוקר ,יצאה משלחת נכבדת מקיבוצנו לכיוון קיבוץ עלומים ,שם נערך הכנס החמישי של
"בארות בנגב" ,לציון  70שנה לעליית  11הנקודות .הכנס תחת הכותרת" :הנגב קם לתחייה!"  -היה מרשים
ומושקע במיוחד .הוא החל בדברי פתיחה וברכות שנשאו המכובדים והמארגנים ,המשיך בסקירות הסטוריות
שנשאו החוקרים והמומחים והתקדם לרב-שיח עם כמה מנציגי היישובים המדוברים ופאנל של ראשי המועצות
אזוריות שעסק בנושא" :התיישבות מאז ועד היום" .בתום ארוחת הצהריים המשביעה והחגיגית ,יצאו
המשתתפים לסיורי מורשת וחלקם קינחו איך לא ...בביקור בשדה הכלניות הסמוך לבארי .המארגנים מציינים
בסיפוק כי הכנס הצליח מעל ומעבר למשוער ,תעיד על כך השתתפות שיא שגלשה הרבה מעבר לתחזיות.
יורם קימלמן
לרחל ולבניה ברזלי ,ליוכבד ולאיציק ברזלי ולכל המשפחה המורחבת
מזל טוב להולדת הנכד-נין ,בן לתמנה ולצפריר ברזלי  -שתזכו להרבה שמחה ונחת!
למיכל אפלבום  -מזל טוב והרבה שמחה לרגל הולדת הנינה
נכדה לאיציק ז"ל ולצביה תבדל"א אפלבום ,בת לאירית ולאופיר אפלבום

על טיול קצר ויפה שארגנה לנו ועדת וותיקים
יצאנו-מספר ותיקים-ביום ראשון בצהריים לטיול באזורנו .מזג האוויר האביבי הנאה ,התאים ליציאה אל הטבע.
נסענו תחילה )איך לא( ליער שוקדה לחזות במרבדי הכלניות ,ואכן נעים לשוב ולראות מידי שנה את תופעת הטבע
הזו ב"דרום האדום" שלנו .משם פנינו אל היעד-מושב תלמי יוסף שבחבל שלום .בדרך סקר לירן יניב בצורה
מעניינת את ההיסטוריה של עזה ועוטף עזה מהעבר הרחוק ועד היום.
מושב תלמי יוסף נוסד ע'י מפוני העיר ימית בסיני .שלטים כיוונו ל"שביל הסלט" שם קיבל את פנינו במאור פנים
האגרונום אורי אלון שיזם וביצע את תכניתו להקים חקלאות תיירותית .ואכן רבים מאד המבקרים בחממות
מהארץ ומחו'ל .בראשית דבריו -אשר ריגשו אותנו ,הזכיר באהבה והערכה את חברנו בני גינצבורג ז"ל ,איתו למד
יחד בקורס מורי דרך .מטרתו בהקמת החממות וגידולי השדה המיוחדים ,היא להראות איך הופכים מדבר
שממה -לגן פורח ומהי חקלאות מודרנית .לנוחות המבקרים סודרו ספסלי ישיבה ,מקום בו שמענו את ההסברים
מפי מדריכה בת המקום בעלת יידע רב בכל הקשור לצמחים.
מה ראינו שם? חממת עגבניות שרי בצבעים וצורות שונות כמו :עגבניות זברה ,שוקולד ,בבושקה" ,הבלונדינית"-
עגבניה מתוקה צהובה ועוד .המשכנו לשדה גזר בצבעים שונים -כתום )כמובן( לבן וסגול ולחממת צמחי תבלין.
שיא הביקור היה בחממת תות -שדה בהדליה .תותים גדולים ויפים תלויים בשורות בגובה ,צומחים על מצע
מנותק מהקרקע ,מצע העשוי מקליפות דחוסות של אגוזי קוקוס.
אח"כ הוזמנו להפריח יוני-דואר ולקבל הסבר על אופן הפעלתן ולקראת סיום ,בפרדס קטן של תפוזים סינים
ולימונים ננסיים חיכתה לנו הפתעה -עץ תפוז סיני שכינויו "אורי כדורי" וטעמו מתוק להפליא.
תודה לועדת ותיקים וללירן על אחר-צהריים מהנה.
מרגלית שריד
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מזדקנים ...מזדקנים
הכרתי את האיש מכבר ,
אך איך קוראים לו? מה שמו?
בילינו יחד בעבר ,היטב אזכור אותו.
אך מה ..וזהו העיקר,
בשמו..בשמו איני נזכר,
וזה סימן וזה האות,
שהזדקנת ...מה לעשות..
היו -זכורני -סעיפים
ללא כל חשיבות
אחד מהם ,אחד בלבד,
ראוי להתייחסות.
עשיתי מאמץ ניכר
לזכור איזה מהם,
ולא זכרתי מה עיקר ומה טפל בהם.
אז שמע ,אם זאת עוד לא הבנת,
פשוט סימן שהזדקנת.
שלוש קומות ירדת,
מדירתך מאז,
ואז פתאום חשדת,
בברז של הגז.
האם זכרת וסגרת?
אולי שכחת כי מיהרת?
אינך זוכר ,אתה חוזר,
עולה שלוש קומות,
הכל בסדר עם הגז,
עיניך הרואות.
זה רק משל  ,זה עם הגז,
דע! הזיקנה תובעת מס.

על ממונו איש יהודי,
שומר היטב ,היטב.
על כן כה טוב אותו מחביא,
שרק לא ייגנב.
מחביא אותו טוב עד כדי,
שהוא עצמו גם לא מוצא.
אז מה קרה כאן למסכן,
פשוט מאד ! הוא הזדקן.
אוכל האיש בתאבון,
נוטל גם כדורים.
בשביל שימור הזכרון,
לפי עצת רופאים.
אך הוא האיש ,אינו זוכר,
לקח או לא לקח?
והן אסור מינון יותר,
הנזק הוא מוכח.
אז זהו זה אם לא הבנת,
פשוט סימן שהזדקנת.
הלכתי אל המקרר,
רציתי דבר מה.
בשום פנים איני זוכר,
מה זה היה.
מצב לגמרי לא סימפאטי,
הן לפני רגע עוד ידעתי,
מצב מביך ,בלתי נסבל,
...להזדקן איננו קל.

תוך הכנות לקראת מסע,
איש מגהץ את בגדיו.
מכניס אותם למזוודה
יוצא אל המרחב.
זכורה לו החופשה ההיא,
כסיוטים על תקע,
האם אמנם אותו הוציא,
אחרי גיהוץ משקע?.
אם לא -הרי זה עסק ביש,
אולי נשרף ביתו.
בחיפזון חוזר האיש,
...הכל על מקומו...
סימן יש כאן מובהק ואות,
שהזדקנת  ...מה לעשות.

אצלו הגעת לביקור,
תמיד תשמע אותו סיפור.
אותו סיפור של סתם יום חול,
אותו סיפור עוד מאתמול,
אותו סיפור כן הוא עצמו,
מחר גם כן תשמע אותו.
או אז סיפור בהמשכים,
סיפור עד .120
האיש קרוב לגיל הזה,
עבר כבר את הכי קשה,
כולל גם את ההזדקנות,
...אז שיהיה לו לבריאות!.
ומה כללו של הדבר,
ההזדקנות הינה אתגר,
והעומד בה בכבוד,
גם ייהנה ממנה עוד...
)המחבר אינו ידוע(

תרגם מגרמנית ,שיפר ושיפץ -יהודה בר"ט ז"ל
שלפה מהארכיון והביאה לפרסום :רותי פינקלשטיין
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הבן של שאול  -חוויה מסוג אחר
השבוע התכבדנו על ידי השגרירות ההונגרית להשתתף בהקרנה הבכורה הישראלית של הסרט ההונגרי:
"הבן של שאול".
הסרט זכה בקיץ האחרון בפסטיבל קאן בפרס הגדול ,וגם בפרס הסרט הזר הטוב ביותר של גולדן גלוב ,והוא
מועמד לאוסקר באותה הקטגוריה.
בסרט מסופר על יהודי הונגרי ,שאול ,אסיר באושוויץ שמשרת ב"זונדרקומנדו"  -צוות של יהודים שליווה את
המיועדים להשמדה ברגעיהם האחרונים אל תוך תאי הגז ולאחר מכן פינה את הגופות ,טיפל בשריפתן והכין את
המקום למשלוח הבא .הסרט מתאר יום אחד מחיי השגרה של מחנות ההשמדה.
לא מדובר בסרט שואה שגרתי .הסרט עוצמתי מאוד ,מכתיב קצב מתוח ומסחרר ,ולא מותיר זמן לצופה לשקוע
ברגשות .הצופה הופך לחלק מהעלילה ,מרגיש את עצמו בתוך הזוועה הבלתי נתפסת הזאת עם סדר יום וחוקים
משלה .אנחנו רואים מקרוב את מה ששאול רואה ,ושומעים את מה שהוא שומע.
"הבן של שאול" הוא שונה מכל דבר שראינו בז'אנר הזה ,החל מאפקט הקול ,הקאטים הארוכים במיוחד,
הצבעים החשוכים והפוקוס )המטושטש( ,שכמעט לאורך כל הסרט הוא מתרכז מקרוב בראשו של שאול.
סרט חזק ומרתק ,לוקח ימים ארוכים לעכל את מה שחווינו ,שנראה יותר מתמיד קרוב לאמת .מדובר בחוויה
חושית שהיא הרבה מעבר למה שאנו מורגלים לה בצפייה בסרט.
היטיב להסביר זאת השחקן הראשי" :אחד ההבדלים בין סרט זה לשאר הסרטים ההוליוודים אמריקנים הוא:
שבאושוויץ דיברו  15שפות ,אנגלית לא היתה אחת מהן."...
זהו הישג גדול שסרט שואה עמוק וכן כזה מגיע לקהל רחב כל כך הודות לפרסים החשובים שזכה בהם.
חובה לצפות! הסרט יוקרן בארץ החל מהשבוע הבא.
אסתר ואשר רונה
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על הנעשה בבני עקיבא
בתקופה האחרונה ניסינו כתנועה להתעסק בחשיבותה ובמהותה של המשפחה וביחס שלנו כיחידים אל המשפחה
שלנו .ניסינו להעמיק בהבנה שלמשפחה שלנו יש הרבה מה להעניק לנו ,ומהצד השני אנחנו צריכים לשאול את
עצמנו מה אנחנו מסוגלים להביא אל המשפחה שלנו.
שני סוגי משפחות יש לאדם  -המשפחה הפרטית ,הגרעינית שלו והמשפחה הלאומית הכללית אליה הוא שייך.
ברגעים רבים בחיים אדם מרגיש חלק ממשפחתו ומהשורשים שבנו אותו ,אבל ישנם גם רגעים בהם דווקא
בסביבה הרחוקה יותר ,הלאומית והכללית הוא מרגיש כמו משפחה אחת גדולה.
בטיול שהיה הלכנו אחרי סיפורה של הפלוגה הדתית במלחמת השחרור והשתדלנו להיחשף לעולמם .סיפורה
ההיסטורי של הפלוגה הדתית נשכח במהלך השנים עד כדי כך שיחיאל אליאש ,מייסד התנועה ,כתב בספרו ש:
"עד היום הנני מצטער צער רב שתנועתנו לא מצאה דרך נאותה להנציח יחידת לוחמים זו -"...את העוול
ההיסטורי הזה ניסינו כמחוז וכתנועה לתקן השנה .צעדנו בעקבות הלוחמים ,בעקבות הסיפורים וסיימנו בקריאה
גדולה שאת האנשים שמסרו נפשם על תקומתה של המדינה לא שוכחים אלא צועדים בעקבותיהם ולומדים מהם
איך הופכים כל אדם פרטי ומשפחה פרטית למשפחה אחת גדולה.
יישר כוח עצום לחניכי ומדריכי הסניף שלקחו חלק בנושא עצום כזה למרות הקשיים בדרך! והובילו טיול בעל
משמעות רבה כ"כ .תודה עשקיבלתי את הזכות להיות אתכם!
דבר אחר :פעולות חבריא ב' )ובלשוננו המקוצרת  -חב"ב( – מסורת שמתחדשת בסניף.
בערב שבת אחת לשבועיים מתקיימת פעולה ערכית לחבריא ב' )מכיתה ט ומעלה( .בכדי שנוכל להמשיך לקיים
אותה כראוי אנו זקוקים לעזרתכם המבוגרים בהעברת הרצאות/פעולות .אשמח למתנדבים בעניין חשוב זה –
העברת פעולות ערכיות לדור הצעיר .אנא צרו אתי קשר .שיר.0507948888 -
"שנזכה לחנך דור נאמן ומסור לעמו ארצו ותורתו"  -שיר הקומונרית
--------------------------------------------------------על ערב נשים לט"ו בשבט
ביום ראשון האחרון התכנסנו במועדון לחבר לערב נשים בסימן ט"ו בשבט ,בארגונן של האחיות עדי סאסי ושירה
סילברמן .ישבנו סביב שלחן ערוך בכל טוב ,פרי ידיהן של החברות שבאו לערב .השולחן היה מקושט בעוגות
קטנות בצורת פרחים מרהיבים ,מעשה ידיה המוכשרות של שירה.
בתחילה דיסקסנו את החשיבות והצורך בקיום ערבי תרבות לנשים ,כביטוי נשי לנושאים שונים גם באווירה וגם
בחוויה נשית ,כמובן כתוספת לערבי התרבות בקיבוץ ולא במקום .החברות סיפרו על ערבים כאלה ,אשר התקיימו
עד לפני תקופה קצרה סביב ראשי חודשים ,שהיו מוצלחים ביותר ואשר סחפו קהל רב.
עשינו סבב הכרות קצר ,כדי להכיר את מי שעדיין איננו מכירות .בהמשך נתנה לנו שחר סמיט הסבר מעניין על
אכילה רגשית ועל חשיבותה גם אם לפעמים יש התנגשות בינה לבין אכילה בריאה..
קינחנו בשירה בציבור משירי א"י אשר הוקרנו על מסך ובין לבין הוקראו קטעים נבחרים מסדר ט"ו בשבט.
האווירה היתה חמימה ,טובה ומשוחררת .יישר כח למארגנות .לצערנו ,כנראה לא היה פרסום מספק ,כך שיש
נשים שוודאי היו רוצות לבוא ,אך לא ידעו .לידיעת כולן ,הערב הבא יתקיים אי"ה סביב ר"ח אדר ב' באווירה
פורימית ,אז היכונו...
מיכל הימן
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משולחנו של מנהל הקהילה
"חיבוק של חיזוק"
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל המשפחות שנרתמו להכנת העוגות והמכתבים לאחינו משדמות
מחולה ,ולחמי ,רננה יערי ושחר על הארגון ,האריזה והמשלוח .מצ"ב דברי תודה שקיבלנו משדמות ואשר
מדגישות עד כמה לפעמים מעשה קטן ,תורם תרומה משמעותית להרגשתו של האחר.
לאחינו תושבי סעד!
נפעמנו והתרגשנו מהשי המתוק לקראת שבת קודש.
הלוואי ונדע להרגיש את האחדות והאהבה גם בימי שגרה ברוכים.
שולחים לכם תודה מלב אוהב אל לב אוהב.
מי ייתן ונדע להשיב כגמולכם בימי שמחה ובשורות טובות.
"חזק חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו".
שבת של שלום ,נחמות וישועות לכל בית ישראל.
בית שדמות מחולה.
והריקותי לכם ברכה עד בלי די
זקני סעד לא זוכרים מתי בסוף ינואר חצינו את הממוצע הרב שנתי הכולל לכל החורף .הברכה ששפעה עלינו
ממרומים לפני כשבועיים אתגרה את כל הגגות ומערכות הניקוז ,ולצערנו בכמויות גשם כל כך חריגות ,לא כולם
עמדו באתגר...בהזדמנות זו אודה למוישלה שלא חסך מעצמו מאמץ בשעות היום והלילה לסייע לכל פונה בניסיון
להתגבר על הכשלים.
להחזיר את ההתנדבות לחיינו " – 2נאמני המסתור"
יישר כח ל 5 -המתנדבים ,מקרב חברינו ,ולמשפחתון הדר ,חברת הנוער וצוות החינוך החברתי – שלקחו על עצמם
אחריות למסתורי האשפה .עדיין חסרים לנו נאמנים ל 6 -המסתורים הבאים :ליד בית וידס ,ליד בית דני יום
טוב ,ליד בית משה גולן ,ליד בית יענקוש זיוון ,ליד בית אליאב לזר וליד הקוביות.
ניתן לפנות לשחר במשרד הקהילה ) ב'-ה'( או במייל לחתום מטה.
ונשמרתם מאד לנפשותיכם
הנהלת הקהילה באחת מישיבותיה האחרונות דנה בנושא הנסיעה בכבישי הקיבוץ החדשים .חשוב לזכור
שההחלטות על כבישים חד סיטריים ומיקומי החניות ,התקבלו בדיון ציבורי מסודר ואנחנו מצפים שכולנו נכבד
את החלטותינו שלנו .השיקולים שהופעלו היו בעיקר שיקולי בטיחות ולכן חובה על כולנו לכבד את ההסדרים
החדשים .לא הייתי רוצה שנגיע למצב של שכנינו מעבר לכביש ,שמעסיקים שוטר פנימי לפיקוח ואכיפה .ידענו
כולנו שהסדרת תנועה ביישוב קיים וותיק ,לא יכולה להיות אופטימלית ,ולא הבטחנו חנייה לכל חבר ליד ביתו.
אז נלך כמה עשרות מטרים מהחניה שפנויה ונשמור כולנו על מרחב ציבורי בטוח .אנחנו בוחנים עדיין את סוגיית
הרכבים הממונעים הקלים ,עם אנשי החוק ואנשי מקצוע ובקרוב נפרסם את החלטתנו בנושא.
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נוכחנו לאחרונה לדעת ,שכיסויי הגשם של הקלנועיות ,פוגעים מאד בשדה הראייה של הנוהג ובאיכות הראייה,
במיוחד בזמן גשם .המשמעות שכמו בכביש ,בתנאי מזג אויר קשה יש להתאים את המהירות למצב בשטח ובע"ה
ובהשתדלות כולנו נחסוך מעצמנו תאונות בשבילי הקיבוץ.
ישיבת מזכירות מורחבת של הקבה"ד
בישיבה חגיגית ,נפרדו חברי המזכירות המורחבת מנחמיה רפל ,המזכ"ל היוצא ,אחרי שמונה וחצי שנים של
עשייה ברוכה .נחמיה סיכם את שנות פעילותו ויוחנן בן יעקב בירך בשם חברי המזמו"ר .בהחלט יש על מה
להודות ובע"ה יבואו מזכ"ל/ית חדשים וימשיכו בעשייה הברוכה .בינתיים וכפי שפורסם ,אמיתי פורת נבחר
כממלא מקום למזכ"ל וצוות האיתור התנועתי ,שהוקם ,יפרסם בימים הקרובים את ה"קול קורא" למשרת
המזכ"ל.
ועוד באותו עניין .שניים מנציגנו הוותיקים במזמו"ר ,חיים הרצל ושרה עברון ,ביקשו לסיים את תפקידם .אנחנו
נפרסם את מהות התפקיד ,משמעותו ומה נדרש במסגרתו ,כדי לגייס נציגים חדשים .יישר כח לחיים ושרה על
שנים של תרומה!
בשעה טובה
בשעה טובה אנו חונכים את מטבח הקצה ויוצרים לכל חברי האגודה את האפשרות לקיום אירוע בתנאים נוחים
ובמגוון אפשרויות .אני מבקש להודות לכל מי שסייעו להוציא את הדברים לפועל .ליוסי ואירית מענף המזון על
הנכונות ושיתוף הפעולה ,לרב ארי ,לבניה ואשר ולבת עמי גולדנברג שריכזה את ביצוע הפרויקט .כפי שכתבנו
באגרת המפורטת ,אחריות מצד כולנו והקפדה על כללי השימוש ,יסייעו לשמור על הנכס הקהילתי הזה לרווחת
והנאת כולנו.
אולם הספורט
אולם הספורט גם הוא נכס קהילתי ייקר ערך ,הן כמתקן ספורט ברמה גבוהה והן כמקום כינוס משמעותי
לקהילתנו הצומחת .אלא שאחזקת מבנה ציבור שכזה דורשת בעל בית ,שיתוף פעולה מהציבור ומשאבים לא
מבוטלים .רוני גרוס ,קיבל עליו את תפקיד אחראי האולם ונכנס בשבוע האחרון לתפקידו במרץ .המנעול לאולם
הוחלף ,ומושקע מאמץ גדול בסידור האולם וחדרי הספח שלו .תקוותי שבמאמץ משותף ובהקפדה על כללי
המקום נשכיל לשמור על נכס יקר זה .ברכת הצלחה לרוני ותודה לשגיא אורן ,שקיבל על עצמו את התפקיד
בתקופת האחרונה.
לקראת האסיפה הקרובה
ביום רביעי הבא ,תתקיים בע"ה אסיפת חברים לאישור תקציב הקהילה .בתחילת האסיפה נדון בהצעות הנהלת
הקהילה שהיוו חלק מאבני הדרך לתקציב :הפרטת הארנונה וחלוקת עודפי מס איזון .דף מפורט ,יישלח בתיבות
הדאר בתחילת השבוע.
שבת שלום וחודש טוב!

נחום לנדאו

