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פרשת בלק
בין חכמי אומות העולם היה בלעם הרשע היריב בעל המשקל הגדול ביותר של עם ישראל.
קדמונינו העריכו כראוי את כוחו ,ולא נרתעו מלהעמיד אותו בדרגה אחת עם משה רבנו.
וכה אמרו":ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" ,בישראל לא קם אבל באומות העולם קם
כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם לומר :אילו היה לנו נביא כמשה היינו עובדים
לקב"ה .ואיזה נביא היה להם כמשה  -זהו בלעם בן בעור.
דווקא לאחר שהשוו את אומות העולם עם ישראל והעמידו להם את בלעם ,נתגלתה לעין
כל התהום הרובצת בין נביאי ישראל לנביאי העמים.
)מתוך ממעיין האגדה-א .ארזי(
----------------------------------------------------------------------פרשת שבוע – דובי גינזברג
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אם שמוע תשמעו
בפרשתנו פרשת בלק חווים בני ישראל מלחמה קשה מצד בלק ובלעם ,אשר מעוניינים בהשמדתם של בני ישראל.
בלק מבין שכוחם של ישראל הוא כח רוחני ולכן מגייס לעזרתו את בלעם שכוחו בפיו ,ונראה בקריאה פשוטה
שישראל נתונים בסכנה גדולה .אלמלא הקב"ה עוזרם להפוך את קללתו של בלעם לברכות ,הרי שבני ישראל היו
נתונים בצרה גדולה ,ויש לבוא ולשאול .האם בני ישראל מודעים למלחמה זו המתנהלת מולם? ואם כן ,האם הם
עושים משהו כדי לנסות לבטל את רוע הגזירה?
שתי שאלות אלו אינן מקבלות מענה ברור בקריאת הפרשה .הפרשה מספרת לנו על מעשי בלק ובלעם ולכאורה לא
מספרת לנו דבר על מצבם של בני ישראל באותה שעה ובטח לא מה עושים בתגובה לאיומיהם של בלק ובלעם .אך
זאת רק לכאורה ,משום שאם נעיין היטב בברכותיו של בלעם נוכל לדלות פרטים מעניינים על מצבם של ישראל
ולענות על שאלה נוספת חשובה יותר משתי הקודמות – מדוע זוכים ישראל לצאת במלחמה זו כשידם על העליונה
ואף להתברך?
נתבונן בברכות בלעם .בלעם מברך  “לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל" וכפירוש אונקלוס שאין בהם
בישראל עובדי עבודה זרה ...“ .כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל" – אין בהם מנחשים וקוסמים...“ .הן עם
כלביא יקום"  מתגברים לקום בבוקר לחטוף מצוות ,לקרוא קריאת שמע ולהניח תפילין...” .מה טובו אוהליך
יעקב" – בלעם מספר על צניעותם של ישראל שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה כנגד זה .ועוד כהנה וכהנה ברכות
שרק אם נשכיל להתבונן היטב בברכותיו של בלעם נוכל להבין מצבם של ישראל באותה שעה .כאשר אנו שמים לב
לפרטים המייחדים את עם ישראל ברור לגמרי מדוע הם יוצאים ,לא רק כשידם על העליונה והם אינם ניזוקים
מקללותיו של אותו רשע ,אלא אף מרוויחים ומתברכים בשפע ,מאחד מפי אחד מאויביהם הגדולים ביותר.
במהלך הפרשה כמעט ולא מסופר לנו ישירות על עם ישראל ,אולם בסופה ,אנו קוראים על כך שהם נופלים
וחוטאים בזנות עם בנות מדין וכתוצאה מכך נופלים לעבודה זרה לבעל פעור .בהמשך ,פורצת מגפה קשה והורגת
אלפים מישראל.
כאשר אנו מרימים עינינו מהפרטים הקטנים בפרשת בלק אל התמונה הכוללת ,מתגלה לנו מסר חשוב שמוזכר
אמנם גם במקומות אחרים ,אולם כאן הוא בולט ביותר:
אם נעשה רצונו של מקום – הקב"ה יגרום לכך שגם ניסיונותיהם של אויבינו הגדולים ביותר לפגוע בנו ,לא רק
שלא יצליחו אלא אף יתהפכו לטובה.
לעומת זאת ,אם ניפול ונחטא לא נצטרך אפילו לאויבים...
אחיה הימן

לכל המעוניינות
השבת ,פר' "בלק" ,תתקיים קריאה בתורה ותפילת מוסף משותפת של חברות קהילת סעד.
נפגש במועדונית בשעה ! 9.15
להתראות ,הצוות המארגן
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לזכרו של אבא – בני גינזברג ז"ל
)דברים שנאמרו בזמן החופה של אלחנן ויפעת גינזברג ע"י החתן(
ברגעי קודש אלו ,לפני שנעלה את ירושלים על ראש שמחתנו ,נעלה את קולו של אבא על שפתינו.
חז"ל מספרים שבזמן החופה ,נשמות ההורים מגיעות ללוות את החתן והכלה ,אך לצערנו את קולו של אבא איננו
יכולים לשמוע.
לכן חשבתי לנסות להשמיע את קולו ,אבא היה אומר...
הוא היה אומר  -חתונה היא עוד בניין בהמשך השושלת ,שושלת של חלוציות ,התיישבות ,תורה ועשייה.
תפקידכם להיות עוד חוליה משמעותית בשושלת.
הוא היה אומר  -המשימה שלנו היא ליישב את ארץ ישראל ,סבא וסבתא מסרו את נפשם על יישוב הארץ ,ואתם
צריכים להמשיך לפתח אותה ולחזק אותה .וכך אמר לפני פטירתו "אשרי שזכיתי לא לעזוב את ארץ ישראל".
הוא היה אומר -תמשיכו ללמוד תורה ,ברצינות ,בעמקות ,כמובן תוך שילוב בעשיה ,עשיה תורנית ,עשיה חברתית
ועשיה לאומית.
הוא היה אומר  -יש לנו אחריות ,אחריות על הסביבה הקרובה והרחוקה ,על המשפחה ,על הקיבוץ ועל המדינה.
אנחנו צריכים להשתדל לעשות כמה שיותר טוב ,ולסייע בכל מה שאפשר.
תמשיכו לעשות" ,זכרו גם את הקב"ה בכל עשייתכם ,שלבו אותו בתוך כל התחומים שאתם עוסקים בהם".
אבא זכרונו לברכה ,אמר לי ברגעיו האחרונים:
"גם אם לא אזכה להיות בחתונתך ,הרי שנשמתי תהיה שם ,ותתן לך את כל ברכת הדרך להמשיך לעלות
ולהצליח".
תודה אבא ,תודה על הכל!
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים ,ואשרינו שזכינו להיות קשורים בנשמה גדולה שכזו.
בעז"ה ,שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו ,ממשיכי דרכו בצורה השלמה והאמיתית ביותר.

יני:
רוּשׁ ָלִם ִתּ ְשׁ ַכּח ְי ִמ ִ
ִאם ֶא ְשׁ ָכּ ֵח ְך ְי ָ
ֲלה ֶאת ְי ָ
שׁוֹני ְל ִח ִכּי ִאם לֹא ֶא ְז ְכּ ֵר ִכי ִאם לֹא אַע ֶ
ִתּ ְד ַבּק ְל ִ
רוּשׁ ַלִם ַעל רֹאשׁ ִשׂ ְמ ָח ִתי:
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על המסע אל יהודי דרום אפריקה והדיבר ה 11
לפני כשבועיים שבתי ממסע של כשמונה ימים לדרום אפריקה .הנסיעה הייתה במסגרת מיזם "גשר למנהיגות"
של מכון "גשר" בשיתוף משרד התפוצות )גילוי נאות :רכז הפרוייקט הוא חגי קימלמן ,אח העורך ,בקיא וגדוש
ידע ביהדות בכלל וביהדות התפוצות בפרט( .המשלחת מנתה למעלה מ 20נשים ואנשים ממעגלי השפעה חברתיים
שונים )מאנשי תקשורת ועד למנכ"לי משרדים ממשלתיים ועמותות .אני צורפתי ב"כובעי" האקדמי( .מטרת
הנסיעה הוגדרה לאור אג'נדה חדשה של משרד התפוצות -לא עוד נסיעות לקהילות יהודיות כדי לבקש סיוע או
לדרוש מהם לעלות ,אלא מתוך רצון להקשיב לצרכיהם ואף ללמוד מהם על דרכי ההתנהלות של קהילות יהודיות
ברחבי העולם; מפגש ולמידה הדדית שיועילו לנו בקהילותינו ובארצנו ולהם בהתמודדות יומיומית עם
התבוללות ,התרחקות ואף ניכור מן היהדות וממדינת ישראל.
כאמור ,היעד אלינו נשלחנו היה קהילות דרום אפריקה )בקייפטאון היפהפייה וביוהנסבורג המגודרת( .תובנות,
רגשות ומחשבות רבים התעוררו אצלי ואצל יתר חברי המשלחת במהלך הביקור וממשיכים ללוות אותנו גם
לאחר שובנו .לוח הזמנים היה עמוס לעייפה .נפגשנו עם ראשי הקהילות ,ראשי הזרמים השונים )מהרב הראשי
מייסד מיזם השבת העולמית ועד לרבה רפורמית שהגישה לא מכבר תביעה לבית המשפט כנגד הקהילה היהודית
בנושא "שירת נשים"( ,עם ראשי בתי הספר ,נציגי תנועות הנוער והסטודנטים ,סגן נשיא אוניברסיטת קייפטאון,
עיתונאים ואנשי קולנוע שעסוקים ביצירת עיתונות לטובת עם ישראל ומדינת ישראל )הספקנו גם לעלות ל"הר
השולחן" ולהתעייף ב"ספארי" .(...גם מפגשים בלתי אמצעיים עם משפחות ובני נוער התקיימו באופן ספונטני.
קשה ל"דחוס" את כל החוויה האינטנסיבית והמכוננת שעברנו .אחלוק כמה מחשבות "קהילתיות":
הגענו לקייפטאון בשבוע שבו סערו הרוחות בקהילה היהודית סביב שאלת שירת נשים בטקסים .לא אאריך בעניין
עצמו ,אלא בקולות שנשמעו סביב הסערה .מכל הצדדים שמענו את אמירה" :יש מחלוקת .ואני מוכן להתפשר
כדי שנישאר מאוחדים" .העובדה שכל אחד הסכים עוד לפני המשא ומתן להכריז שהוא מוכן להתפשר נראתה לי
בהתחלה בלתי הגיונית .איך תשיג את מבוקשך במו"מ אם אתה מודיע מראש שאתה מוכן להתפשר?! אולם זו
בדיוק הייתה הנקודה  -הרצון להישאר קהילה אחת  -מאוחדת אך לא אחידה  -היא הבסיס לקיום הקהילתי שם.
זו גם הסיבה שאנשים רבים מאוד מגדירים את עצמם שם "אורתודוכסים"  -ומגיעים לבית הכנסת ברכב בשבת!
אחת השותפות המרכזיות ביותר של הרב הראשי במיזם השבת שלו היא אשה שאינה מגדירה את עצמה דתיה
כלל וכלל ,אך המסר שהיא מקבלת מהרב ומהקהילה היא שהיא רצויה כמות שהיא .או כמו שסיכמנו זאת
בשיחה עם הרב הראשי ,מסתבר שבקהילת דרא"פ יש "דיבר אחד עשר"  -והוא" :לא תשפוט" .קבל את האחר
כמות שהוא .הרב לא צריך לשנות את פסיקת ההלכה שלו ,ואנשי הקהילה מרגישים רצויים גם אם אורחות
חייהם אינם תואמים את פסיקת הרב .מרכז הכובד אינו על הקוטבי אלא על המאחד.
זהות יהודית וזהות ציונית הוצגו שם בגאווה גדולה .אולם ,קולות אחרים הושמעו על ידי חלק מבני הדור הצעיר,
קולות של קונפליקט .הוריהם )ברובם( השתלבו בשלטון האפרטהייד ולא התנגדו לו ,ויחד עם זאת היו ציונים
גאים .בני הדור הצעיר שגדל לאחר נפילת שלטון האפרטהייד מגלה כעס על דור ההורים  -כיצד שיתפתם פעולה
עם שלטון מדכא וגזעני )כשברקע זכרונות השואה!(? מתוך הביקורת הזו נכרכים שתוף הפעולה עם השלטון
הקודם והציונות גם יחד ,ואם כך  -אם דור ההורים היה שייך לדור האפרטהייד וציוני ,הרי שאנחנו נגד
אפרטהייד ואולי גם נגד הציונות ...יש מיעוט שאף הולך צעד נוסף ולאור דברים אלה מצטרף לתנועות שמאל
קיצוניות שפועלות כנגד מדינת ישראל )כגון תנועת החרם .(BDS
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חזרנו עם הבנה שיש לנו בהחלט מה ללמוד מהקהילתיות החזקה והתומכת של הקהילות היהודיות בדרא"פ ,ולצד
זה גם קריאה מצדם לסייע להם להתמודד עם הקונפליקטים ,לחשוב מחדש על הגדרות של זהות יהודית וזהות
ציונית באופן שמותאם לדור הצעיר ולמורכבות שהוא דורש .החשיבה על הגדרות מחודשות אלו עורר בי את
השאלה עד כמה אנחנו וצעירינו יודעים להגדיר לעצמנו זהויות אלו?!
לסיכום ,נראה כי האג'נדה החדשה של משרד התפוצות פעלה את פעולתה  -באנו לשמוע ולהשמיע ,לקבל ולתת.
נדמה שכל חברי המשלחת חזרו עם "קומה" נוספת בזהות ,כזו הכוללת גם חשיבה על אחינו היושבים ברחבי תבל.
נעמה סט
-----------------------------------------------------הטוב הרע והמכוער
ביום הראשון של החופש הגדול ,יום שישי בבוקר התייצבתי כמנהגי בשער הבריכה ועמי עוד חברה ,המציל טרם
בא ואנחנו שמנו לב שאמנם השער סגור אבל לא נעול .הסתכלנו פנימה ולא האמנו למראה עינינו – בתוך הבריכה
ראינו מרחוק מצבור של עצמים .בינתיים הגיע המציל ועוד חבר ונכנסנו .המראה שנגלה לעינינו היה מטלטל .כל
מה שנמצא תמיד סביב לבריכה היה בתוך המים ,כסאות ,פחי אשפה ,שלטים ,ארגז והחפצים שבתוכו ועוד .סביב
לבריכה לא נותר דבר .המציל צילם בטלפון החכם שלו את הבריכה והעביר לאחראי .אנחנו – שלשתנו נכנסנו
למים והתחלנו לפנות ,אני מעט ושני האחרים הרבה .מן הון להון הגיע עדיאל האחראי וסיפר שהיה בבריכה
בשעה אחת בלילה כדי לבדוק שהאנשים שערכו שם אירוע השאירו הכל מסודר ואכן הכל היה בסדר .זה אומר
שמישהו עשה את כל הנזק בין אחת בלילה לשש וחצי בבוקר.
אחר כך שחיתי בכיף ותוך כדי חשבתי על הדיווחים שהגיעו מדי פעם על "ונדליזם" )בעברית מעשי השחתה(
שבוצעו בעבר בחדר באוכל בשבתות .לא תיארתי אז לעצמי מה באמת קרה שם ,אבל עכשיו סוף סוף ירד
האסימון ,ההשחתה הייתה מול עיניי.
הנושא הועבר למוסדות הממונים ,ואכן קיבלנו הודעת דואר אלקטרוני שהנושא בטיפול .אני חייבת לומר שאני
ספקנית לגבי התוצאות ,אבל נגיד שהאשם או האשמים יאותרו ,לדעתי חייבים להודיע ברבים מי עשה את הדבר
וגם לדאוג שיישאו בתוצאה כלומר – מי שעשה את דבר המשחית הזה לא ייכנס לבריכה במשך הקיץ הזה .זה לא
עונש זאת תוצאה ישירה למי שאינו מבין שהבריכה נועדה להנאת המשתמשים בה ,שלא ייהנה בעצמו.
בעיניי האחראים למעשה היו נערים שחשבו לעצמם "לעשות צחוק" ,כמו שבעבר בלילה אחד "נגנבו" קלנועיות
)שהיו אז מעטות( מחברים ,שהקלנועיות היו בעבורם הרגליים ,והועברו למקומות אחרים .הרבה הרהורים
ומחשבות צצו במוחי לגבי חינוך הדור הבא .אם ילדים יצאו באמצע הלילה איפה היו ההורים? ומה מנחילים
הורים לילדיהם ,האם מותר למען "הבדיחה" לעשות כל מה שעולה על רוחם? השאלות רבות כל אחד יכול
להוסיף לעצמו .השאלה העיקרית היא האם חינוך או אכיפה יחזירו את הנוער לתלם? הבה נרשת את כל הקיבוץ
במצלמות אבטחה ואז נוכל לישון בשקט.
דיברתי על הרע והמכוער ומה על הטוב? הטוב זאת הבריכה! מקום נעים מטופח שמאפשר לעשות ספורט על
הבוקר ולהשתכשך עם הילדים והנכדים בשעות המיועדות למשפחה .נשמור על הנכס הזה שמוסיף לנו איכות
חיים טובה ,ותודה לאחראים על הבריכה ולמצילים שדואגים לנכס הזה ולתפקודו.
שושנה עברון

6
פרוייקט החלפת גגות אסבסט
בשעה טובה ,אמור הפרוייקט להתחיל בשבוע הבא וזאת אחרי אין ספור תכנונים ,אישורים  ,פגישות ,סיורים
וכד'.
פרוייקט זה מתאפשר בסיועו של המשרד להגנת הסביבה ונמצא בפיקוחו .סדר החלפת הגגות נקבע בתיאום עם
המשרד להגנת הסביבה ונקבע לפי גיל הבתים.
ביום שני הקרוב נתחיל בהחלפתם של שני מבנים ,אחיטוב ודרורי .משפחות אשר גגן יוחלף ושכניהם ,יקבלו
מכתבים מבעוד מועד על מנת שיוכלו להתארגן בהתאם.
בזמן פירוק הגג ,ננצל את האפשרות של הגג הפתוח ,לשיפור ותיקון מערך החשמל המונח על הגג.
אנו חוזרים על ההנחיות שפורסמו בעבר בנוגע להימצאות בדירות בזמן העבודה:
דירות להן מחליפים את גג האסבסט  :השהייה בהן אסורה.
א(
פינוי בתים  :במהלך פרוק לוחות האסבסט ,אסור לדיירים להימצא בבית .הנחיה זו רלוונטית עד לקבלת
אישור ממעבדה מוסמכת ,הקובעת שרמת סיבי האסבסט באוויר מספיק נמוכה כדי לאפשר חזרת
הדיירים .אנחנו מעריכים שהאישור לאכלוס יתקבל בתוך  48 – 24שעות .לפיכך ,משפחה אשר עומדים
לפרק לה את הגג צריכה להיערך מראש לשהייה של לילה אחד או שניים מחוץ לבית.
כמובן שכל משפחה תדע מראש מתי היא אמורה להתפנות כדי שתוכל להתארגן בהתאם .הציבור מוזמן
לקיים מצוות הכנסת אורחים .חברים אשר לא יצליחו למצוא לעצמם סידור ללינה מחוץ לבית ייפנו
לאתי קימלמן.
נשורת אסבסט בבית ועל ריהוט גן  :במהלך פירוק הגג נוצרת נשורת של סיבי אסבסט .כדי להימנע
מעיכוב בבדיקות הבית לאחר פרוק גגות האסבסט ,מתבקש כל דייר ,במבנים בהם מפרקים את הגג,
להשאיר חלונות מוגפים ולהכניס את ריהוט הגן לתוך הבית.
ב( דירות הסמוכות לדירות מסעיף א' ,הנמצאות במרחק הקטן מ –  50מטרים מהן :השהייה בדירות אלו במהלך
פרוק הגגות מותרת רק בתנאי שכל הפתחים אטומים )והמזגנים לא פועלים( .אין לצאת או להיכנס לדירה במהלך
הפרוק )זמן משוער לפירוק הגג הוא כ  4 -שעות(.
ג( דירות הסמוכות לדירות מסעיף א' ,הנמצאות במרחק הגדול מ –  50מטרים מהן :אין צורך לנקוט בצעדים
מיוחדים.
פרוייקט זה הינו פרוייקט מסובך ומורכב ומצריך שיתוף פעולה של גורמים שונים ,סבלנות של המשפחות
המעורבות בפרויקט זה ושל הציבור כולו .מיותר להסביר את חשיבות הפרוייקט והצורך לניצול הזדמנות פז זו
שקיבלנו להחלפת הגגות.
אנו מקווים ומצפים לשיתוף פעולה של הציבור .בדבר הערות או הארות ,מוזמנים לפנות לאתי קימלמן  ,רצוי
במייל .tashtit@saad.org.il
בהצלחה לכולנו
אליסף ,מוישל'ה אתי
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החוויה הסינית )שלי(
במסיבת יום ירושלים של מועדון הוותיקים סיפרתי קצת על המחקר שלי לתואר השלישי ,וסיימתי בכך שמשרד
המדע שולח אותי לעיר קונמינג אשר בסין כדי לגלות לעולם את הממצאים המרתקים .לפני שבוע חזרתי
מהנסיעה ,ולטובת כל המתעניינות/ים ,אדווח מעט על הרפתקאותיי...
הכנס הוקדש לצמחי נוי ,עם דגש על גיאופיטים פורחים ובפרט שושן ,בהשתתפות חוקרים וחוקרות מכל העולם.
זוהי קהילה מדעית קטנה ונעימה מאד ,ומאד שמחתי לפגוש פנים אל פנים את הא/נשים העומדים מאחורי
מאמרים וספרים שאני קוראת כל השנים.
למי שלא שייכ/ת למועדון הוותיקים אספר בקצרה שממצאי המחקר שלי סותרים את בסיס הידע הקיים על
פיזיולוגיית הפריחה של שושן ,ומעניקים יתרון משמעותי לחקלאים הישראלים על פני עמיתיהם באירופה.
חששתי מעימות בנושא זה מול החוקרים הוותיקים ,כי המחקר שלי בעצם מעמיד בספק חלק ניכר מהעבודות
שנעשו בעבר .לשמחתי ,הם האזינו בעניין ובהשתאות להרצאה שלי ,ולא הטילו שמץ של ספק בממצאים .בשיחות
אישיות אח"כ חזרה שוב ושוב המילה "מהפכה" ,וכבר נרקמו מספר שיתופי פעולה עתידיים .אני מקווה שאכן
יצאו לפועל ,בע"ה.
אחת ההרצאות הוקדשה לאמריליס ,ומקום מכובד ניתן לסעד-אסף )כולל מגן הוקרה על תכנית הטיפוח שלנו!(.
את השאלות בקשה החוקרת שיפנו אליי ולא אליה ,והן היו רבות .הזנים שלנו יפים ובעלי תכונות יוצאות דופן
ועל כן עוררו עניין רב ,במיוחד בקרב אנשים מיפן ומניו-זילנד )אני מקווה שנראה גם לקוחות חדשים בעקבות
כך.(...
קונמינג ,השוכנת בקרבה לגבול עם ויאטנם ,מכונה "עיר האביב הנצחי" .הטמפרטורה שם נעה סביב  23מ"צ
במהלך רוב השנה ,והגשם כמעט ואינו פוסק .בעיר חיים כשבעה מליון תושבים ,והיא משופעת באגמים ופארקים
יפהפיים .כמה מוזר היה לגלות שכל מקורות המים מזוהמים לחלוטין ,ואסור בשום פנים ואופן לשתות מים
מהברז ,אפילו לאחר הרתחה .עוד הפתעה חיכתה לי בבוקר הראשון ,כאשר סוללת הטלפון שלי נותרה כמעט
ריקה לאחר לילה של הטענה -מסתבר שאין חשמל בשקעים במהלך הלילה .למה? מטעמי חסכון.
ידעתי שהמזון במלון לא יעמוד בסטנדרטים הלכתיים ,והבאתי איתי אספקה מהארץ ,אבל מה עושים בטקס
רשמי כשהמלצרית מניחה מולי עוד ועוד מגשים עמוסים באיברים שונים ומשונים של שלל בעלי חיים ,וקיבתי
הצמחונית מתהפכת? וכיצד להגיב על בקשות חוזרות ונשנות להשיק עמי כוס יין? בתפילות פניתי לכיוון ירושלים,
בערך ,אלא שהיא מערבית לסין .הכל טוב ויפה ,אבל מה עושים בסוף "לכה דודי"? להסתובב? להישאר במקום?
ובכלל ,להישאר נעולה כל השבת בחדר המרושת בחיישנים אלקטרוניים זו חוויה מוזרה .ניסיתי לכסות אותם
לפני שבת ,אבל גיליתי שזה לא עוזר -כמעט כל תזוזה שלי הדליקה אורות ,פתחה ארונות ,סגרה מגרות .מלחיץ.
במהלך השבת הטלפון הפנימי בחדר שלי צלצל פעם בשעה .מדי פעם נקשו אנשי המלון על הדלת ,וכשפתחתי
הנהנו בהתנצלות והסתלקו .אף אחד מהם לא ידע אנגלית ולא יכול היה להסביר לי מה עניין הטלפונים או
הביקורים התכופים .רק במוצ"ש ,כשירדתי אל הקבלה ,הסבירו לי שעוררתי דאגה כיוון שלא יצאתי מהחדר אז
בדקו כל הזמן מה שלומי .שבת מנוחה זו פריווילגיה של ארץ הקודש ,מסתבר.
הדרך חזרה ארצה נעשתה בחלקה בחברת תעופה סינית .המטוס היה חדש ומשוכלל ,אבל הסרט בו צפיתי הופרע
שלוש פעמים ע"י הודעה ארוכה בסינית ,ללא תרגום לאנגלית .במהלך ההודעה עמדו הדיילים דום בראש המטוס,
ובסופה עברו בין המושבים כדי לוודא שכולם מוחאים כפיים .ניסיתי להבין מה קורה פה" .הודעה מהממשלה"
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היתה התשובה .נו ,הייתי צריכה לנחש  -הלא נאלצתי להיפרד למשך שבוע מכל שירותי גוגל ,פייסבוק ויוטיוב
משום שאינם חוקיים בסין .מזל שווטסאפ מותרת ויכולתי לתקשר כך עם הבית בחופשיות.
לסיכום -עברתי חוויה מרתקת מבחינה אנתרופולוגית ,חשובה ומרגשת מבחינה מקצועית וקצת מתישה פיזית.
אני מודה לאליאב על התמיכה מרחוק ולקב"ה על ההשגחה מקרוב .הכנס הבא צפוי להתקיים בתורכיה ☺
סִ לעית לזר

חג המשק – פתיחת חגיגות ה70 -
ביום שני הקרוב נחוג יחד את חג המשק .ערב זה יפתח את חגיגות ה 70 -לסעד.
לפני המופע אנו נערכים לפתיחה של "מוזיאון על הדרך" בו נראה תמונות ומיצגים מסעד לאורך השנים.
המוזאון יוצג בקטע הכביש שמעל בית הכנסת בין משפחת יום טוב למשפחת וידס.
על מנת שנוכל להתארגן ,אנו מבקשים מהציבור לא לחנות במפרצי החניה בקטע זה החל מ:
יום שני בשעה  08:00בבוקר .לקראת אחה"צ ייחסם קטע כביש זה לרכבים ויפתח בלילה.
פרטים נוספים על הערב ,בהזמנות שחולקו בתאי הדואר.
נשמח לשיתוף פעולה מצד הציבור.

מוזמנים לסיור חוויתי ב"מוזיאון על הדרך" בכביש שמעל בית הכנסת
ביום שני י"ב בתמוז החל משעה .19:45
לאחר הסיור ,בשעה  20:45המופע "מסע בקצב משגע" על הדשא מול מועדון לחבר.
בואו בשמחה.

בברכת יום הולדת שמח  -ו .תרבות
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"העץ הנדיב"-או "העץ בעל הניסים"
שנתיים נאבק על חייו ממלחמת צוק איתן.בשבת האחרונה נכנע וקרס.
סיפור המעשה התחיל במלחמה .בצהרי היום יצאתי מבית שקמה וראיתי עשרות ילדים משחקים בדשא ליד חדר
האוכל .ובעודי מהרהרת 'מה יקרה לילדים אם עכשיו תישמע אזעקת צבע אדום' ,לפתע קולות צבע האדום אכן
פלחו את האויר .הילדים רצו כמיומנים אל קומת הקרקע של חדר האוכל דרך המנהרה ,ועד הנפילה לא נותר
אפילו ילד אחד בדשא .באופן פלאי גם אנשים מבוגרים כולם הגיעו לביתם או המשיכו לאכול כדרכם כאילו דבר
לא אירע .נס גדול היה פה .קאסם נפל על גזע עץ האלמוגן בדשא וגדע אחד מענפיו המרכזיים.
במשך כשנתיים ניסה העץ שנפגע להתאושש ,ואני כאסירת תודה על הנס התפללתי לשלומו ועקבתי אחריו
בדאגה.
ביום ראשון בבקר חשכו עיניי ודמעות הציפו אותי :העץ קרס .אולם במהרה התעשתּי ואמרתי שנס נוסף היה פה.
מדי יום ביומו ובשבתות במיוחד משחקים עשרות ילדים בדשא סביב עץ האלמוגן .ומה היה קורה אילו היה נופל
העץ בעודם משחקים סביבו?
נזכור את עץ האלמוגן כמציל נפשות.
חנוש שנון
נ.ב תמונות נוספות שלו שמורות בנייד שלי..
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לסיום עונת הגזר הראשונה במפעל החדש
]עונה שכולה  -אתגרים ,מאמצים ,אכזבות ,הצלחות ,תסכולים ,ציפיות גבוהות וגם ....תקוות לעתיד[.
בואו נחזור לרגע לאחור ,אל שלהי עונת ] ,2014לפני כשנתיים[.
עסקנו אז באינטנסיביות בהליכי התכנון והפרוגרמה למפעל החדש ,כאשר הכוונה הייתה לסיים את התכנון
לקראת סוף שנת  2014ולהתחיל מיד בבניית המפעל ולהכינו לפעילות למחצית חודש נובמבר  ,2015תחילת עונת
.2016
ליתר בטחון ולצורך משנה זהירות ,החליטה הנהלת המשק לעכב את האישור להתחלת הבניה עד לסוף הרבעון
הראשון של שנת  ,2015על מנת לוודא שהביקוש והמחירים בשוק הרוסי ,שהיה עדיין השוק העיקרי ,אכן שומר
אמונים לגזר הישראלי ככלל ,ולתוצרת שלנו בפרט.
תוצאות הרבעון הראשון של  2015אכן לא אכזבו .העונה ]כולה[ הייתה טובה עם ביקוש ומחירים נאים בשוק
הרוסי ,פיתוח יפה והמשך הצלחה בשוק האמריקאי ועם הרבה ציפיות לקפיצת המדרגה המתוכננת עם הכניסה
למפעל החדש והמודרני.
האישור לפרויקט ניתן בסופו של דבר בתחילת אפריל .2015
באותו מועד ידענו כבר שלא נוכל לסיים את הבניה וקליטת המערכות עד לתחילת העונה] ,מחצית חודש נובמבר[
והפתרון היה ,לקבל שירותי חוץ מבתי אריזה אחרים בסביבה ,עד שנוכל להתחיל בפעילות במפעל החדש.
ההצלחה הראשונה שנרשמה] ,והיא אכן הצלחה[ ,שהתחלנו "לגלגל" את הגזר שלנו על קו הייצור כבר בשבוע
הראשון של חודש ינואר  ,2016בהתאמה מלאה ללוח הזמנים שתוכנן.
שם גם נפגשנו לראשונה עם התסכולים ועם האכזבות ,שליוו אותנו אח"כ לאורך העונה .איש מאתנו לא העריך
נכונה את עקומת הלמידה הנדרשת מכולנו ואת קצב הכניסה לעבודה מלאה .אף אחד גם לא ידע לומר לנו כמה
זמן ומאמצים יידרשו עוד מאתנו על מנת לכבד את שני הערכים שהיו לנו החשובים ביותר במפעל היפה הזה:
א .איכות מוצר בלתי מתפשרת.
ב .תפוקות אריזה שיוכלו לקלוט את הגזר מהשדה בזמן הנכון ,באיכות הנדרשת ובתפוקת מפעל מתאימה.
ברקע הדברים בוצע גם "ניתוח" בעל משמעות לא פשוטה באגף השדה והאחריות לגידול עברה מהגד"ש ,לתאגיד
הגזר החדש.
ההתאוששות וההחלמה מניתוח זה נמשכו הרבה מעבר לזמן הצפוי ודבר זה ליווה אותנו לאורך כל העונה כולה,
באיכות וביבול נמוך מהצפוי בחלקות שלנו ,בהשוואה לאיכות וליבול הגזר שקנינו ממגדלים אחרים.
בתחום איכות המוצר הנארז והאריזות היפות צברנו שם טוב ומוניטין חשוב וקיבלנו על כך מחמאות רבות
מלקוחות בארץ ובעולם ,ממתחרים ,ומרבים אחרים שפגשו את הגזר שלנו בשווקים השונים.
זאת נקודת אור חשובה לנו ביותר והיא תעמוד לזכותנו בעונות הבאות) ,ברכות וחיזוקים לכל מי שקשור בדרך
כלשהי להצלחה זאת(.
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בתחום התפוקות המצב היה שונה ומתסכל .לקח לנו יותר מדי זמן להכיר את המערכות המשוכללות שרכשנו ואת
תהליך הזרימה של הגזר לאורך קו הייצור.
די מהר הסתבר לנו שמערכות משוכללות דורשות מיומנויות שלא היו לנו ,ושתפקידי הניהול ברצפת הייצור
דורשים ידע וניסיון שלא היו לנו ושהיינו צריכים לרכוש ולבנות אותם די מהבסיס.
חיפשנו בקדחתנות מנהלי משמרות וממלאי תפקידים אחרים .עם חלקם הצלחנו )מאד( והם איתנו מאז ולהבא,
וחלקם פרשו) ,או הופרשו( ,מחוסר התאמה.
התוצאה הייתה ,תפוקות נמוכות משתכננו ואיחורים לא סימפטיים בהגעה לחלקות בשדה.
רק לאחר כשלושה חודשים יכולנו להזדקף קצת ולומר שאנו מתחילים להתקרב )עדיין לא הגענו( ,ליעדים שסימנו
לעצמנו בתחום התפוקות.
ואז ,כשהגענו כבר לתפוקות סבירות ואיכויות טובות ,פגשנו שוק בוגדני שממש לא האיר לנו פנים) ,בלשון
המעטה(.
מסיבות רבות] ,שעדיין לא כולן בהירות לנו מספיק[ ,השוק הרוסי שהתחיל אמנם עם ביקוש נמוך יחסית ,אבל עם
מחירים טובים ,פנה לנו עורף ולמעשה צנח ,הן בביקוש והן במחירים.
עובדה זאת גרמה מיד להצפה בשוק המקומי ,שנאלץ לקלוט את "עודפי הייצוא" וגם הוא לא הצליח להתרומם.
במצב דברים זה של שווקים שאינם מאירי פנים ,פנו רבים ממגדלי הגזר בארץ לשוק האמריקאי ,שבו הייתה לנו
עד כה רווחה יחסית ותחרות מועטה ]ועיקרית[ ,רק עם קבוץ דורות ,והציפו גם את השוק הזה בעודפי התכנית
לרוסיה.
בין נקודות האור ניתן לציין שאיכות המוצר שלנו ,והעובדה שצברנו לנו חוג לקוחות טוב ויציב בשוק הזה ,נתן לנו
את האפשרות להוציא כמעט כל כמות שיכולנו לשוק האמריקאי.
בנוסף ,פיתחנו לנו יפה מאד בצפון אמריקה ,תחום מסוים ולקוחות מחויבים למוצרי גזר בגדלים הקטנים,
]מדיום[ ,שהמחירים בהם היו גבוהים לאורך כל העונה.
אבל צריך לדעת שזה היה עדיין שוק עם שתי מגבלות משמעותיות .א .לא כל הגדלים של הגזר מתאימים לביקוש
בארה"ב .ב .מחירי הגזר שם הושפעו ]מאד[ מהצפה של המתחרים הישראלים שנטו להאמין שבאמריקה הכסף
צומח על העצים ,או מתגלגל ברחובות.
נקודת אור נוספת בתחום השיווק הייתה בשוק האירופאי ,בדגש על השוק האנגלי.
שוק זה שילש את הכמויות שלקח מאתנו בעונה הקודמת ובו בנינו] ,באמצעות חברת מהדרין[ ,חוג לקוחות שהיה
מרוצה מאד מהתוצרת שלנו ונראה שנוכל לתכנן עליו המשך פיתוח גם לעונות הבאות.
כמה משפטים לקראת סיום:
 .1בסופו של דבר ,לא תהיה זאת העונה שנרצה לזכור ולספר עליה לנכדים שלנו.
 .2היה בה שילוב חריף מדי של ניגודים – אורות וצללים ,אתגרים ואכזבות ,הצלחות ותסכולים וכמובן ,גם
מבט אופטימי קדימה לעונה הבאה שבה נדע בוודאי לשפר ולהשתפר בכל מה שתלוי בנו.
 .3אני רוצה להכיר תודה עמוקה לכל מי שהיה שותף בעבודה ,בתמיכה ,בגיבוי ובעצה לאורך התקופה ,אבל
יותר מכולם ,לאנשים הרבים בתוך תאגיד הגזר ,שקמו כל בוקר לעמל יומם] ,במשמרות הארוכות של יום
ולילה[ ,וידעו למשוך את העגלה הזאת במעלה ההר האתגרי שעליו טיפסנו.
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 .4אני מאמין בכל לבי ש"דמי הלימוד" ששילמנו בעונה זאת] ,ואכן שילמנו בעין יפה[ ,יתנו לנו את התנאים
והיכולת להצליח הרבה יותר בעונה ובעונות שיבואו בהמשך.

ומילה אישית אחרונה.
קיבלתי על עצמי ]בהפתעה[ ,את תפקיד המנהל הזמני של התאגיד החדש.
במועד שבו זה התרחש ,הייתי אחרי תקופה מאד לא פשוטה בעקבות מחלתה של חנל'ה שלי.
אני יודע ומודע לכך שבנסיבות אלה ,ומכמה סיבות נוספות ,לא הייתי המועמד המוביל לתואר "המנהל
המצטיין"] ,וזאת בלשון המעטה[.
ממקורות די מוסמכים אני יודע שישנם כבר מספר מועמדים ולא ירחק היום שבו אוכל להעביר את השרביט
לזה שייבחר לקחת על עצמו את המשך המשימה המורכבת של ניהול התאגיד ,בתנאי אי הוודאות השוררים
כיום בענף זה.
אני מאחל לו ולכולנו ,שיהיה בו הכוח והתבונה להמשיך לעבוד ולהתאמץ ולהביא את התאגיד למקומו הראוי
במערכת העסקית של סעד.
דני ברט

-----------------------משולחנו של מנהל הקהילה
כוחו של הנוער...
ביום חמישי שעבר ,ר"ח תמוז ,יזמו מדריכי בני עקיבא והקומונרית שיר ,תפילת שחרית חגיגית עם שירת הלל,
לכבוד ראש החודש ובשל בקשה של משפחת הלל אריאל הי"ד ,שנרצחה שבוע לפני כן בקרית ארבע .תפילת הנוער
מתקיימת יום יום ,בשעה  08:00במועדונית ,וזה אתגר גדול להצליח לאסוף מניין בכל בוקר .בבוקר ר"ח ,כאשר
מיטב הנוער שלנו היו יוזמים ומעורבים ,הגיעו הרבה ילדים ונערים לתפילה ומעבר להתעלות בתפילה עצמה ,ליבי
התמלא בשמחה על "כוחו של הנוער" .תמשיכו לעשות חייל וליזום בחופש ובשגרה ,יוזמות ברוכות וטובות.
בהזדמנות זו ,יישר כח לאליאב לזר שלקח על כתפיו את קיום מניין הנוער בכל יום ,בנועם ,במסירות ובאחריות,
עם כל הקושי שבדבר.
המכה ה11-
בימים האחרונים ,אנו נתונים למתקפת יתושים קשה .נכון לכתיבת שורות אלה ,אין איש מקצוע שיודע לעשות
קסם ולהקל מעלינו את הסבל .גורמי התברואה במועצה ומחוצה לה  ,חוזרים על האמירה שאין שום ריסוס נגד
יתושים ושהפעולה היחידה שניתן לבצע היא איתור מוקדי מים עומדים וייבושם .חשוב להבין -מוקדי מים ,זה
אפילו צלחות של עציצים מלאות מים או כלים ריקים בגינה שהתמלאו מהשקיית הממטרות .אני פונה לכולנו,
לבצע סריקה מסביב לבתים ,ומסביב למקומות העבודה ולוודא שאין מפגע בסביבתכם .אם יש לכם חשד למקום
מים עומדים שמהווה מפגע ,יש להודיע לאלי סימון ,ממלא מקום התברואן.
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תכנית הפינוי
כזכור ,לפני חודשיים ,החל גדי סמואל יחד עם צוות קטן שמסייע לו ,בגיבוש תכנית הפינוי בחרום של קהילתנו,
בהתאם לדרישות גורמי הביטחון בצבא ובמדינה .כמובן שאנחנו מקווים שלא נידרש לממש תכנית זו אך הדרישה
להכין תכנית מפורטת הייתה חד משמעית .בין היתר ,התקיים סיור שטח מקדים בטירת צבי ושדה אליהו,
הקיבוצים שאמורים לקלוט אותנו ,על ידי נציגי הצוות וגורמים מקצועיים )גיל הרך ,חינוך  ,סיעוד ורווחה( .ככל
שחולף הזמן ובעקבות הסיור ,אנחנו מבינים ,עד כמה תכנית כזו מורכבת ומאתגרת ,במיוחד בקהילה גדולה ורב
דורית ,כקהילתנו הברוכה .גורמי המועצה והקבה"ד יחד עם נציגי רח"ל )רשות חרום לאומית( ,מעורבים
ושותפים בבניית התוכנית וכאשר יהיה מידע רלוונטי להעביר לציבור ,נעשה זאת בצורה מסודרת.
חברת הנוער
בשעה טובה הסתיימה לה עוד שנת חינוך מבורכת בחברת הנוער "נקודת חן" .מי שזכה להשתתף במסיבת הסיום,
הרגיש איזה מפעל חינוכי חשוב אנו זוכים לקיים בתוך קהילתנו .לצד הפעילות החינוכית האדירה שמתבצעת
בחברת הנוער ,התחייבנו לציבור ,לאחר שנים רבות של פעילות ברוכה ,לעשות בדיקת עומק על ההתנהלות
הכלכלית והמשמעויות של המשך הפעלת חברת הנוער .בשבוע הבא ,תוצג ,בע"ה ,התכנית הכלכלית בפני
המזכירות ,ובהמשך נמצא את הדרך והמקום להביאה בפני כלל חברי הקיבוץ .יישר כח גדול לכל אנשי הצוות,
מראשון ועד אחרון על העשייה החינוכית החשובה והמאתגרת.
חוג מחשבים – יוזמה ברוכה
כחלק מפעילותה של ועדת ותיקים החדשה ,וכחלק מהרצון להפוך את בית שקמה למרכז יום פעיל ,חברתי
ותרבותי ,הוקם בממ"ד בית שקמה ,חדר מחשבים קטן .החדר מאפשר לבצע חוגי מחשבים לקבוצות קטנות וב"ה
בכל יום חמישי ,נפגשות שלוש קבוצות של מיטב נשותינו המתבגרות לחוג מחשבים .את החוגים מוביל ומנחה
עידן קייפור )בעלה של שלומית שלומי( בחן וברוגע ,ואט אט צוללות החברות אל עולם הטכנולוגיה המתקדמת.
יישר כח לשגית ולחברי הועדה שיזמו ודחפו ולעידן על ההתגייסות .תפילתי ותקוותי שיוזמות כאלה מכיוונים
שונים ,יעלו ויפרחו לרווחת חברינו המתבגרים.
ונדליזם
לאחר תקופת שקט ארוכה ללא אירועי השחתה בקרבנו ,בוצע לפני שבועיים ונדליזם בשטח הבריכה .כפי
שפרסמתי במייל ,הושלכו למים אביזרים וציוד ,כולל כסאות ופחי אשפה.
בשל חומרתו של האירוע והסכנה בכניסה לבריכה ללא מציל ,ערבנו את השוטר הקהילתי ויחד אתו אנחנו עמלים
להתחקות אחרי מבצעי המעשה .כאשר איננו יודעים בוודאות מי המבצעים עולות השערות וספקולציות ,ואני
מבקש מכולנו ,עם כל התסכול הקיים ,להיזהר מאד מלחשוד בכשרים.
לצד המקרה עולה השאלה האם אין מנוס מלרשת את כל חצרותינו במצלמות? )כפי שעשינו במספר מקומות(.
אינני בטוח שזה הכיוון אך נצטרך לשקול זאת בכובד ראש .חשוב מאד ,אם ראיתם פעילות השחתה  -אל תבליגו!
שוחחו עם המבצעים ,עדכנו הורים ובמידת הצורך פנו לגורמים הרלוונטיים.
קהילנט
בחודש הקרוב נחל בפרויקט של הטמעת תוכנת "קהילנט" ,כחלק מיישום תכנית ההשקעות" .קהילנט" ,זוהי
תוכנה שעובדת בקיבוצים רבים ובמועצות אזוריות )ניתן לבדוק ב"גוגל" את" :קהילנט" ולהתרשם( .במסגרת
הפרויקט נחדש את פניו של האתר התדמיתי של סעד ,ונפעיל אתר ואפליקציה פנימיים בהם ניתן להעביר מסרים,
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לפי חלוקה לקבוצות ,ולפרסם מודעות ,מספרי טלפונים ,מועדי פתיחה ועוד .יאיר שלומי ,קיבל על עצמו לרכז את
הפרויקט ,יחד עם איילת ברנע .אנו פונים לחברי הקהילה שמעוניינים להיות "נאמני קהילנט" ולסייע בתהליך
ההטמעה וההסברה לציבור ,לפנות ליאיר.
הר הזבל
רבות כבר דובר על הר הזבל הנערם מעל סייפן ,ומספר פעמים ניסינו להתמודד עם צמצום ההר .חוקי המשרד
לאיכות הסביבה ,לא מותירים בידינו ברירה ,אלא לפנות את הר הזבל ולהיערך מחדש בהתאם להנחיות החוק.
בשיתוף עם המועצה יוחל בימים הקרובים בפינוי ההר וברגע שתהיינה הנחיות חדשות לסילוק האשפה ,נפרסמן
לציבור .הנחיה אחת ברורה קיימת מעל לכל ספק :אין לפנות פסולת בניין לאתר זה ,אלא לאתרי פינוי פסולת
מורשים )באזורנו ,אתר דודאים( .חובתו של כל חבר הבונה ומשפץ לוודא עם הקבלן המבצע שבאחריותו לפנות
את הפסולת לאתר מוסדר גם אם מדובר בכמויות פסולת קטנות .אם נתקלתם בפורעי חוק בנושא זה ,אנא ידעו
מיד את אלי סימון והחתום מטה.
בשולי הנושא בקשה נוספת:
אם אינכם יכולים לפנות טלוויזיות ,מקררים וריהוט גדול ,לנקודות הריכוז של מכשירי חשמל וריהוט ,יש לתאם
זאת מראש עם אלי סימון ולא להוציאם אל נקודות הפינוי בשטח המגורים .
הודעה חשובה לציבור רוכשי הספרים אצל ליפא
החל מחודש יולי ,כל מי שרוכש ספרים דרך ליפא אהרוני ,והספרים מגיעים על ידי שירות ההובלות של שמחה
שטרן  -יחוייב ,בנוסף למחיר הספר ,בעלות של  ₪ 10על המשלוח .לתשומת ליבכם.
שבת שלום
והמשך קיץ טוב ובטוח
נחום

לרחלי וליחזקאל לנדאו ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכד ,בן לרעות ולנתנאל לנדאו
שתזכו לאושר ונחת!

לעִ דו וייס מזל טוב לרגל נישואיך עב"ל הדר
לאבי ולדרורית ולכל המשפחה – שתזכו לשמחה ונחת!
קהילת סעד

