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  חספרשת פינ                                           

  
                                                           ,כך-חכמתן של בנות צלפחד ניכרה בעובדה שהן הגישו את טיעוניהן בצורה ברורה כל

  .  הן צודקות–" כן בנות צלפחד דוברות"עד כדי כך שבורא  העולם בכבודו ובעצמו אמר 

                                                         מה שמוכיח שחכמתן וצדקתן הייתה ,שמותיהן מופיעים במקרה בכל פעם בסדר שונה

  . הן הפכו לסמל לנשים שאהבו את ארץ ישראל בכל ליבן, אך יותר מכל.  במידה שווה

                                                 : ישראל שאמרו חכמינו זכרונם לברכה מציבים אותן בניגוד לגברים שלא רצו להיכנס לארץ

  ."בתוך אחי אבינו תנה לנו אחוזה: "ואילו הן אמרו, "ניתנה ראש ונשובה מצרימה"

  )ד"מתוך אתר חב(                                                                         

- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- ------ -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --  

  

   בחדר האוכל–צ "         שיעור אחה לאחר התפילה– פרשת שבוע  

  

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת פנחס
 04:54←04:59 טלית/זמן תפילין  19:24 הדלקת נרות

 06:00 'שחרית א 19:35 14:00מנחה            
 06:45 )כ"ביהב(' שחרית ב 06:45 'שחרית א
 08:00 )בצריף(' שחרית ג 08:30  'שחרית ב

 09:19←09:21 ש"סוף זמן ק 17:40 13:30מנחה        

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 14:15 )עקיבא-בני(מנחה 
 19:30 מנחה וערבית 17:10 "מדור לדור"לימוד 
 19:44←19:40 שקיעה 18:00 הרב ארי-שיעור

 20:10 ערבית 20:21 צאת השבת
  

  דורית רידר :תחות תורניא
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 ")דבש לפי "–א "החיד(" חד רמוז בשמו- צלף–צלפחד "

,  ִלְפֵני מֶֹׁשהַוַּתֲעמְֹדָנה ... יֹוֵסף-ְמַנֶּׁשה ֶבן, ְּפחֹתְלִמְׁש , ְמַנֶּׁשה-ָמִכיר ֶּבן-ִּגְלָעד ֶּבן-ֵחֶפר ֶּבן-ֶּבן,  ְּבנֹות ְצָלְפָחדַוִּתְקַרְבָנה" 

 תֹוְך ָהָיה ְּב -ְוהּוא לֹא, ֵמת ַּבִּמְדָּבר, ָאִבינּו .ֵלאמֹר, מֹוֵעד-ֶּפַתח אֶֹהל-- ָהֵעָדה- ְוָכל, ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם, ֵהןְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֹ

  ..".ָהיּו לֹו-ּוָבִנים לֹא, ְבֶחְטאֹו ֵמת- ִּכי  :קַֹרח- ַּבֲעַדת, 'ה- ָהֵעָדה ַהּנֹוָעִדים ַעל

 את האהבה קומהיכן ינ?  הנשיאים ולפני כל העדהלפני,  משה להתייצב בפניוז שאבו נשים אלו את העמנין

ומהעובדה , עליה ניתן ללמוד גם מכאן וגם מסיפורי ההתיישבות בארץ בספר יהושע, והמסירות לארץ ישראל

כתובת רחוב , למשל, כפי שמעידה) למרות שנישאו לבני שבטן(שאזורים שלמים בהר אפרים קרויים על שמן 

  ?המפורסמת

 מהאופן בו מציגה הן -ןאך בולט מאוד המקום של אביהן בחייה,  על בנות צלפחדה לא מספרת לנו הרבהתורה

ומלבד " מת בחטאו" יודעים הרבה מלבד העובדה שאיננוגם על צלפחד . אותן התורה והן באיזכורים בתוך דבריהן

 לעמוד על אופיו של כדיה שנדמ.  לצמח הצלףהקשרא המובאים בכותרת מצביעים על "דברי החיד. שמו המיוחד

  .צריך ללמוד מעט על צמח הצלף, הבנותצלפחד ועל הרוח עליה גדלו 

כלב בחיות , ישראל באומות: שלושה עזין הן":  הצלףשל ללמוד מעט על תכונותיו ניתן במסכת ביצה מהגמרא

  ." צלף באילנותויש אומרים אף... ותרנגול בעופות

, ומגווניםביכולת שלו לצמוח בתנאי גידול קשים ,  לידי ביטוי בכושר השרידות הגבוה שלו של הצלף באהעזותו

שאין , דומה. ולהתחדש בצורה מפעימה גם אחרי כריתות ושריפות,  בעקשנות בזיזי קירות ובינות לסלעיםיאחזלה

  .אשר זה עתה אכלה אותם האש,  מבין הענפים המפוחמיםרענניםוכמותו למהר ולהוציא ענפים ירוקים 

ומאידך ליכולת ,  מחדמרתיעה לקשיחות כסמל ובאגדות בולט הצלף בקוציו החדים המשמשים בסיפורי עם עוד

נקל לראות בתכונות אלו משל לעזותם של ישראל בדגש על שבט מנשה ומשפחת . להיאחז ולהוציא מתוק מעז

  .צלפחד

בימינו נוהגים לאכול רק את .  הצלף בפוריות וביעילות יוצאת דופןמתייחד,  עזותו וחזותו המעט מרתיעהלמרות

 לאכול איסור שישעד כדי כך , פירות נחשבו כענפיוואף פרחיו ו, אך בימי קדם נאכלו גם הפירות, ניצני הפריחה

אליעזר במסכת ' כדברי ר) בתנאים מסויימים(ויש להפריש מהם מעשרות ) ד"ע רצ"שו(אותם בשנות הערלה 

   )"פקעי הפרחים(וקפריסין ) הפירות(ואביונות ) ראשי הענפים הצעירים(צלף מתעשר תמרות ": מעשרות

 על נראים) החל מראשית הקיץ(בכל בוקר .  הצלףפרחי היא זריזות התפתחותם של מיוחדת בוטנית נוספת ועובדה

עד הצהריים הם גדלים . י עלי הגביע המהודקים זה לזה"הצלף פקעים קטנים כאפונה וסגורים היטב עענפי 

הפרח עומד במלוא יופיו במשך . פייםה הם מתפקעים לפרחים גדולים ויפרב ולפנות ע,שקד הפרי למימדי ומגיעים

בכל .  נבול לגמריראהב נ הולך הפרח ומתקפל עד שלעת עראולם במהלך היום, הלילה ובשעות הבוקר שלמחרת

מתפתחים פקעים חדשים לפרחים ומעל לפרחים הנבולים מתבלטים בתי הזרע ) בעונת הפריחה(יום ויום 

 אשר והוא,  לצאת בכל בוקרלהתמיד המיוחד של מלקטי הצלף הצורך את יבהכת בוטנית זו העובדה .המופרים

 זה הביא את חכמינו לראות בצלף דוגמא לשפע שעתיד דבר.  כי הצלף אכן נותן פרי בכל יום ויוםרושםהביא ל

  : י לעתיד לבוא"ה בא"להנחיל הקב
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אין כל "והרי כתוב : אמר. לגלג עליו אותו תלמיד... עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום: ישב רבן גמליאל ודרש"

  )עמוד ב', שבת דף ל". ( יצא והראהו צלף!בוא ואראך דוגמתן בעולם הזה: אמר לו) 'ט', קהלת א" (חדש תחת השמש

פנימיותו ,  ומרתיעקוצני .כיום" צבר"ל זה כמו לומר "בימי המקרא וחז" צלף "לומרש, נראהל " העובדות הנמכל

' כך אולי ניתן להסביר את דבריו התמוהים של ר. פירותיו מתוקים ושורשיו עזים ומהירים להיקלט בקרקע, רכה

 מוציא: "את צלפחד בהיותו המקושש" מאשים "הואעקיבא על כך ש' הנוזף בר, יהודה בן בתירא במסכת שבת

 אחד בהיותו צלפחד אתבן בתירא " מאשים" אחר כך אך מיד!" ?התורה כיסתה ואתה מגלה!" "?לעז על הצדיק

 אמנם.  של המעפילים נבע מרצון טהור ואמיתישחטאםצדוק ' ל בעקבות דברי ר"מסביר חנן פורת ז. מהמעפילים

 המשיכה לפעם בלב - אהבת הארץ והעוז- אך המורשת שלו, צלפחד מת בניסיון הבוסרי והחפוז לרשת את הארץ

  . בנותיו ומשפחותיהן

 והרוח בבית משפחת צלפחד והן שפיעמו בלבן של הגיבורות ווירההן שהכתיבו את הא,  תכונות של הצלףתןאו

  .והשאירו לצאצאיהן ולנו מורשת וסמל, שלא נכנעו ולא נשברו

  ) של נאות קדומים שבחר בצלף לפאר את סימלוהאתר מבוסס על דע מהמיחלק(

 זר לאליאב

 

 
  

   ו"תשע  בתמוז ז"י זמני

  )נדחה (בתמוז ח"י', א ביום

  הצום תחילת  04:07

  'א שחרית  06:00

  'ב שחרית  06:45

  )בצריף('  ג שחרית  08:00

  גדולה מנחה  13:20

  סנהדרין מסכת – יומי שיעור  18:50

  קטנה מנחה  19:20

  ארי הרב – דיומא בעניני שיעור •

  ערבית  20:00

  הצום סוף  20:02

 .הצום לשבירת כיבוד ה"ב יהיה - 20:23 בשעה, כרגיל יתקיים סוכה במסכת השיעור •

 

  דתועדת
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 הימים ותשעת' המצרים בין 'ימי הלכות

 איכה מגילתב הפסוק שם על', המצרים בין ימי 'ל"חז פיב נקראו באב לתשעה בתמוז ז"י שבין הימים .1

 .)ג, א( 'ין ַהְּמָצִרֽיםּ֥וָה ּבֵ ֖יָה ִהִּׂשיגָּ֥כל־רְֹדפֶ '
 האבל התגברות הוא לכולם המשותף והמכנה, אלו בימים שונים אבלות מנהגי נהגו ישראל קהילות .2

, באב תשעה בו שחל שבוע עד אב ח"מר, אב ח"ר עד בתמוז ז"מי (החורבן ליום ההתקרבות עם והצער
 ).באב תשעה ערב, באב תשעה בו שחל שבוע

 :אב ח"ר עד בתמוז ז"מי

 קהילות מנהג. )א"ברמ ב תקנא ח"או ע"שו( 'המצרים בין 'בימי להתחתן שלא אשכנז מנהג – נישואין .3
 .)שם( אב ח"ר עד נישואין להתיר רבות ספרדיות

. )א"ברמ' ד סעיף שם( 'המצרים בין 'בימי והזקן הראש תספורת לאסור אשכנז מנהג – וגילוח תספורת .4
 חל באב תשעה שיום השנה. באב תשעה בו שחל בשבוע רק תספורת לאסור הספרדים קהילות מנהג
 .)שם( כלל תספורת איסור הספרדים נהגו לא, ראשון ליום נדחית והתענית, בשבת

. )טז ק"ס ב"מ, שם( ומחולות ריקודים בתמוז ז"מי החל לאסור באשכנז נהגו – ומחולות ריקודים .5
 לאסור שיש נראה להלכה. המצרים בין ימי בכל מוסיקה שמיעת גם זה באיסור כללו רבים פוסקים
 שמיעת אבל, האזנה לשם ישיבה או הופעה, לקונצרט הליכה כגון, עצמאית כמטרה מוסיקה שמיעת
 .מותרת) 'וכדו בנסיעה (רקע מוסיקת

 סעיף, שם(' המצרים בין 'בימי חדש בגד או פרי על' שהחיינו 'ברכת מלברך להימנע טוב – שהחיינו ברכת .6

 ק"ס ב"מ, שם( בשבתות לברך ונהגו. באב תשעה לאחר עד הבגד ילבשו ולא החדש הפרי יאכלו לא לכן, )יז

 .כרגיל מברכים) הבן פדיון או ריתב (מצוה על' שהחיינו 'ברכת. )צח
 .החברתי בחינוך הקייטנות תכני בקביעת חינוך ועדת את הנחו אלו עקרונות .7

 :אב ודשח מראש

 .)ו משנה ד פרק תענית מסכת( 'בשמחה ממעטין אב משנכנס' .8
 והוא אלו בימים נעלים או בגדים לקנות אין לכן. הימים בתשעת נאסר שמחה של ומתן משא – קניות .9

 שתיערך משפחתית לשמחה המתכוננים. סלון או חדש רכב כמו אחרת ומשמחת גדולה לקניה הדין
 ההכנות שאר כל לגבי גם כך. באב תשעה לאחר או אב ח"ר לפני בגדים יקנו, באב תשעה לאחר

 . )יא ק"ס ב"ובמ ב תקנא ח"או ע"שו( לחתונה וההתארגנות
 נהגו קטנים ילדים בגדי .)א"ברמ ג סעיף שם( הימים בתשעת בגדים כיבוס לאסור אשכנז מנהג – כביסה .10

. )שם( באב תשעה בו שחל בשבוע רק כיבוס לאסור הספרדים קהילות מנהג .)יד סעיף שם( בכיבוסם להקל
 .כלל כיבוס איסור הספרדים נהגו לא, ראשון ליום נדחית והתענית, בשבת חל באב תשעה שיום השנה

 חודש מראש יין לשתות ולא בשרי תבשיל כל לאכול לא הוא המקובל המנהג – יין ושתיית בשר אכילת .11
 בשר באכילת להקל שנהגו מהספרדים יש. בשרי בכלי פרווה תבשיל לבשל מותר. )יא-ט סעיפים, שם( אב

 פרשת בשבת גם הדין כך. יין ולשתות בשר לאכול מותר בשבת. )מא, א דעת יחוה ת"שו( עצמו ח"ר ביום
 .באב' ט, דברים

 ולשתות בשר לאכול המשתתפים מותרים הימים בתשעת שנערכת מילה ברית בסעודת – מצוה סעודת .12
 הסיום בסעודות בשר לאכול תמיד המסיים רגיל אם מסכת סיום בסעודת גם כך .)א"ברמ י סעיף שם( יין

 .)עג ק"ס ב"במ שם(
 לתת כדאי, אפשר אם. לשתותו ומותר היין על להבדיל יש) באב' לג אור (יעֵ מְס  שבת במוצאי – הבדלה .13

 .)ע ק"ס ב"ובמ שם( מהיין כוס רוב לשתות חינוך לגיל שהגיע לקטן
 מאפשר לא האוויר שמזג, ישראל בארץ. )טז סעיף שם( הימים בתשעת להתרחץ שלא נהגו – רחיצה .14

 של רחיצה שאיננה מכיוון מותרת שכזו רחיצה. ניקיון לשם להתרחץ נהגו, ימים תשעה מרחיצה להימנע
 .)שם( שבת לכבוד חמים במים להתרחץ התירו, ישיש ביום. הנאה לשם ולא תכליתית להיות עליה. תענוג

 .הימים בתשעת ולשחות להמשיך יכולים רפואי צורך בגלל לשחות המקפידים – בריכה .15

  ..." בשמחתה ורואה זוכה ירושלים על המתאבל כל"

  )ב עמוד ל דף תענית מסכת בבלי(

 ארי הרב
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 – שחלף השבוע

  
 במיוחד שקד עליהם, וההפטרה הפרשה את טעם בטוב לנו קרא וגם וייס עדו הטרי החתן לתורה עלה – בשבת

                    . החתונה לקראת ההכנות שלל בין ששילבת הנדירה' המאמץ תוספת 'על עדו לך כוח יישר. האירוע לרגל

 בליווי סוכריות מנת וספג לתורה עלה, המתקרבת חתונתו לקראת' מנועים חימם, 'שבדרך החתן - אורן שגיא

 הצלחה והרבה המשפחות ולכל לכלות, לחתנים טוב מזל נאחל. הבאה לשבת כהכנה שמחה וקריאות שירה

  .הדרך בהמשך

: עסקנו בה בסוגיה". הלכתיות בסוגיות ואגדות סיפורים של שילובם"ב הרב של בשיעורו לדון המשכנו – צ"אחה

 של שור לפגיעת ההלכה ביחס המידתיות חוסר בין לאזן הסיפור של תפקידו" נכרי של שור שנגח ישראל של שור"

 – הכנעני של בשורו ישראל של שור לפגיעת יחסה לבין, לפצות חייב הוא אותו - ישראל של אחר בשור ישראל

 המובא הסיפור". לישראל ממונן התיר: "ח"ל, קמא בבא במסכת מפורשות ובמילים, לפצות חייב אינו אותו

 אנו הסיפור במהלך. מלא בביטחון השולחן על אותו ושם' והעמים ישראל 'לנושא פתח לנו פותח, הסוגיה בהמשך

 – הראשון יהודה מלך של ייחוסו מהו, )המואביה רות (ושלמה דוד ישי, עובד: של המשפחתי ייחוסם מהו' נזכרים'

 נכחה, "קורקט פולטיקלי "ז"ובלע פוליטית לתקינות השאיפה.. התמונה מתאזנת ומיד, )העמונית נעמה (רחבעם

  ... מזמן כאן

  

:     מדריכיהם של בניצוחם, בצפון המסורתי הגיוס לטיול, התיכון מסיימי ב"י בוגרי יצאו, בבוקר – שני ביום

 על שיועלו לרשמים בסבלנות ונמתין', דרכו פי על 'רבה הצלחה מהם אחד לכל נאחל. גאלדור וטל למנצח עדיאל

  .הבא בעלון -  הכתב

                      פתיחת את ציין אשר', הפתוח מוזיאון'ה מעל הלוט הוסר, בדיוק 19.15 בשעה, בתמוז ב"י מוצאי, ובערב

 ולקח הכנסת בית מעל הכביש לאורך התפרש המוזיאון. השבעים שנת ואירועי, לקיבוץ ההולדת יום - המשק חג

 עצי בין שנשתלו ומיצגים צלילים, תמונות בעזרת, השנים שבעים במהלך שהונצחו לרגעים בזמן אחורה אותנו

 טעימה בעיקר לנו נתן, המסורתיים מהמאכלים בטעימות שהסתיים', הדרך על במוזיאון 'החווייתי הסיור. הזית

 במהלך בעקבותיו המתוכננים האירועים לקראת התיאבון את בנו ועורר, המזלג קצה על מקומית - היסטורית

!                      והביצוע היזמה, המקוריות, הרעיון על תרבות לוועדת נודה ושוב. לטובה עלינו ה"אי שתבוא השנה

 וכלי המרימבה אמן עם" משגע בקצב מסע: "המוסיקלי למופע המועדון שמול לדשא הקהל פנה הסיור בתום

 קראוס אלי הקריא המופע קודם. נגניו צוות של בסיועם הבמה את בנוכחותו שכבש איתן זיו הבינלאומי ההקשה

)                  ו"ט, ב"צ (מתהילים פסוק סמך על לנו האיר ארי והרב, בהמשך המובאים, ליפא חברנו שכתב ברכה דברי

,              "יהיו ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד: "ולהתרענן להתחדש החברה של בכוחה, שבעים – השיבה בגיל שגם

 וראש, בהמשך המובאים הנרגשים דבריו את נשא בוקי מזכירנו... למעשה הלכה, יום יום בקיבוצנו שמתחולל כפי

. ובאיחולים עידוד בדברי, במחמאות הנאומים שלב את חתם, המחוקקים בבית מהישיבות מותש שחזר המועצה

 לכל איתן זיו את בענווה שליווה לו'הצ נגן... הצופים כמספר כמעט, ומגוונות שונות ביקורות התקבלו המופע על

  בשיר המופע את חתם, לגיטרה לו'הצ את הפך הוא. חסד של דקות כמה סיום לקראת קיבל, המופע אורך

 מול שישבו מהילדים כמה. ההצגה את שגנב וכמעט, ארכאי – יידישאי - חסידי ניגון עם, מילים ללא הומוריסטי

 תספר כך על, לצופים והפריעו העשן את לתפוס ניסו, הרף ללא קיפצצו, הוריהם של צמודה השגחה ללא הבמה

 נפתחו, האמנים עם פעולה ששיתפו הילדים אותם את לשבח לציין ראוי, מאידך... בהמשך יערי רותי חברתנו

  .חיים רוח במופע והפיחו החדשניים ולכלים למוסיקה

  

 קימלמן יורם
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  לקבוצת סעד70תיחת אירועי שנת ה פבדברים שנשא בוקי 

  :קראנו את הפסוקים הבאים" בלק  "  החולףבפרשת השבוע
  
 .לִֹהים-רּוַח אֱ , ַוְּתִהי ָעָליו; ִלְׁשָבָטיו, ׁשֵֹכן, ִיְׂשָרֵאל-ַוַּיְרא ֶאת, ֵעיָניו-ַוִּיָּׂשא ִבְלָעם ֶאת 

 .ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין, ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר   :ַוּיֹאַמר, ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו  ג,כד

 .נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים,  ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה  :ֵאל- ִאְמֵרי, ׁשֵֹמעַ --ְנֻאם  ד,כד

 . וגומר.ִיְׂשָרֵאל, ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ ; ַיֲעקֹב, ּטֹבּו אָֹהֶליךָ -ַמה ה,כד

  

, את שהחסיר המקראועל כן . אוהליהם של ישראל בעיני בלעם" טובו"טעם המקרא אינו מבאר לנו מה 

 " זה שאינן מכוונים זה מול,  על שראה פתחיהם-   ?מה טבו"כנאמר : ל ופרשני המקרא"ממלאים מדרשי חז

ומאידך ,  בשמירתם על הזכות לפרטיות, מחד מתבטא אפוא,  לצד הסדר והארגון,שבחם של ישראל בעיני בלק

.ומלוכדהיוצר גיבוש לגוף אחד מסודר  ,משתלבת ומשתרגת עם היחדה היא לפרטיותכוונתו 

מחד אנחנו , שנים האחרונותב באורחות חיינו,  זהו בדיוק המוטו של חיינו בסעד כי, בצניעות הנדרשתנדמה לי

 אנחנו אך מאידך, על ניהול מערכת אחת גדולה של חיינו המשותפים, על הארגון,  על היחדפידהשומרים בק

 ועל כן לא פלא .על כל מרכיביו, לפרטיות של התא המשפחתי, בעל חשיבותנותנים לגיטימציה ומקום נכבד ו

  ."ִיְׂשָרֵאל, ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ ; ַיֲעקֹב, ּטֹבּו אָֹהֶליךָ -ַמה ":גם לי בא לברך, שכאשר אני צופה ממרום הבמה

 ,ומתלבט,  ומוחקבוכות, ואני חוכך ושוקל, וחד הזהלא הכינו אותי לרגע המי, כל הברכות שבירכתי לאורך חיי

מה להתחיל אני ב? לפתיחת חג השבעים,  לישוב שאני כל כך אוהב,ן וראוי להעלות על נס בברכה קצרהמה נית

ועל כך סליחה , עלי לבור את העיקר מהטפלשמקשה , והכל מתערבב לבליל שלם? ובמה לסיים, שואל את עצמי

  .מראש

שכבר , מבלי להעלות על נס עשרות רבות של חברים וחברות,  שלנו70כולים לפתוח את שנת ה כי איננו י נדמה

,  של הישובאם במראה הפיזי, בצורה כזו או אחרת, הותיר את רישומו, כל אחד מהם בדרכו שלו, אינם אתנו

שסיומה ענפי , "סידור העבודה"על פי דרישות , ואם בעבודה יום יומית, אם בארגון המערכת על כל המוסדות

 של חברים ,אין לי ספק שלא היינו מגיעים לאן שהגענו ללא קבוצה נפלאה כל כך.  לתפארתמשק וקהילה

  .וחברות שהלכו מאתנו ללא שוב

ועדיין גם אם אינם , שעדיין חיים אתנו, חלקם אף מדור המייסדים, ומהם ראוי שנדלג לחברים הוותיקים

ובעיני , יכפי שהוא נתפס בעיני, לבניית הערך המוסף של קבוצת סעד, חדתורמים כל א,  יום יוםמרגישים בכך

  .רבים אחרים

העניקו , שבהחלטתם להצטרף אלינו, ובעיקר הצעירים שבהם,  והתושביםואחרונים חביבים כל שאר החברים

  .שכל כך חשוב לנו,  של חיותלנו עירוי

היכן ניתן למצוא עוד .  זה עוד נכון שבעתיים,ואני מתעקש שלגבי סעד,  משלוDNAנהוג לומר שלכל קיבוץ 

  ? נו בעלי דעות שונות כפי שזה אצל, וחבריםתושביםתוך הכלה של ,  לפריחהשמצליח לפלס את דרכו, יישוב
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עם שאלות ,  בהדברות ובחתירה להסכמותדע לאורך כל שנותיו להתמודדשי,  ניתן למצוא עוד קיבוץיכןה

   ?וקונפליקטים מאד לא פשוטים

,  מאידך של דוסים מצטיינתוקבוצת כדור עף, מחד"  להקה" שידע להעלות על נס , היכן ניתן למצוא עוד קיבוץ

  .נדמה לי שלא רק אניו, בקיצור לא פלא שאני מאוהב? אבל ענק באיכותו, ל בתוך יישוב בינוני בגודלוווהכ

  :אושרו והתמלאתי גאווה בשבוע האחרון שמעתי שתי אמירות של אנשים מתוכנו

אמרה כשוהשנייה " נולד וחי בגן עדן" כי הוא ,שענה כשנשאל על חייו -  החי בתוכנו וותיק מאדהאחד בן קיבוץ

  . פשוט כך" סעד עד כמה היא אוהבת את",  ובפני ציבור גדול ומגווןל רםאבל בקו, בדמעות

. 70ולנו לשנת החל לכשאני מא ויחד עם זאת את הברכה , החלום שליטאו יותר מכל אתייים הללו בהשנ

 ומבלי לראות בו ,גם כשחלקו הוא ממש חסד הסמוי מהעין,  להכיר את כל הטוב שסובב אותנומהראשון נלמד

אם כי לא . (ורה כל כך פשוטה ומעוררת כבודבצ, יכולת להביע זאת קבל עםמחברתו נאמץ את הו, וילמובן מא

  )חייבים בדמעות

לשרת , זכות שבה הייתה לי ה, שנים11קרוב ל תקופה של , ה" בקרוב אי אני עומד לסיים-ובנימה מעט אישית 

השינויים :   ומאד לא פשוטים,נו אתגרים רביםי העשור האחרון הציב בפנ. שלנו הכל כך מיוחדאת הציבור

וכן , לקיבוץ החי על חקלאות בעיקר, החזרה למקורות, דברות עד להסכמה בנושאים שוניםיהה, באורחות חיינו

ללא , כל זה לא היה עובר כפי שעבר .עמידה של כולנו בשלושה סבבי אלימות שכולנו מתפללים שלא ישובוגם ה

  . המיוחד של סעדDNAהלכידות וה 

במספר  17 ה בן הקיבוץ  שהעיד על כך שאני " 17ד סע" זוכר עדיין את מספר הכביסה שלי  אני- סיום תולקרא

 בעת שהכביסה תשוב מהמכבסה,  להבטיח שלא נתבלבל חלילה,היה תפקיד המדבקה, ברצף בני ובנות סעד

מאז . ה אלברט בנות מחזורי'קח בטעות את הבגדים של חנוש או חנלאחלילה ני וא, הקיבוצית או האזורית

, רשאי להיות גאה,  נדמה כי כל אחד מהם,ומאות רבות מאד של בני ובנות קיבוץ נולדו לנו,  שנה70עברו כמעט 

   .לעשות לאורך העשורים מאז העלייה לקרקע במקומנו הנוכחייחד לנו במה שהצלחנו כו

 ירוק של גן מטע ים השולטים יהיוהצבעו, השקט ישרור במעוננו ,ומתוך השגחה של היושב במרומיםמי ייתן 

  ביצים לבן של,אפור של ענני גשמים לברכה, צהוב של שיבולים, אדום של אמריליס, כתום של גזר, ופרדס

יישמעו בשבילי הקיבוץ  , הזה המרהיבושבתוך שלל הצבעים, לבן של תפילותוותכלת , רוד של תקוות ו,חלבו

  .סעד תמשיך לשגשג כלכלית וחברתיתשו, ככל האפשררבים ילדים מצהלות 

  ."ח ָיֶדךָ ּוְבכֹל ִמְׁשלַ , ַּבֲאָסֶמיךָ , ַהְּבָרָכה-ֶאת,  ִאְּתךָ 'ְיַצו ה" :והלוואי שיתקיים בנו הפסוק, יום הולדת שמח

  .שלמת.... מו70ושנת , מזל טוב

-- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- 

 כןברכות לרגל גיוס - מריסול אלפסיל ולשלומציון עברון

 !כן בכל דרכיותצליחש לשירות יעיל ומשמעותי וושתזכ

  וקהילת סעדש"צוות חומ
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 70 – ה שנתו לקראת סעד קיבוץ

 אהרוני ליפא: מאת

  )המשק בחג קראוס אלי ידי על הוקרא( 

 

  . מיוחד עניין היהודית במסורת יש שבעים למספר

  ! ?שבעים דווקא למה – הטורים בעל שואל, )ז"ט, א"י במדבר" (ישראל מזקני איש שבעים לי אספה: "הפסוק על

  
  .מצריימה אבותינו שירדו נפש שבעים כנגד

  .העולם אומות שבעים וכנגד

  .ה"לקב שיש שמות שבעים וכנגד

  .לישראל שיש שמות שבעים וכנגד

  .לירושלים שיש שמות שבעים וכנגד

  
 מבטא שבע המספר והרי. עשר כפול שבע של מכפלה שהוא משום אולי, שלמות מבטא שבעים המספר, כן כי

  .עשר המספר וכן מקודשת ואפילו שלמה יחידה

 כל, הדעות כל יכלול זה מספר כי? למה כך וכל, ישראל שופטי מספר המה שבעים: "ן"הרמב של דעתו מעניינת

  ."דבר מהם יפלא ולא הכוחות

  .ללמוד ניתן מהם העבר מאורעות כל את מכילות שנה שבעים. הכל את בתוכו אוצר שבעים המספר

  
 עם ואילך מכאן, "מצרימה אבותינו ירדו נפש בשבעים: "ולהתחדשות להתפתחות סימן גם מהווה שבעים המספר

  .מתפתח ישראל

  .התחדשות ישנה ואילך מכאן, לציון השיבה עד הראשונה בגלות ישראל עם היה שנה שבעים

  .העתיד לבין העבר בין מחבר שבעים המספר, כן כי הנה

" שיבה תפארת עטרת: "משלי בספר אדם מכל החכם אומר כן ועל" לשיבה שבעים בן: "אבות בפרקי אמרו ל"חז

  ).ט"כ', כ"(שיבה זקנים והדר: "אומר הוא אחר ובמקום) א"ל, ז"ט(

  .ותפארת הדר עטור, יושביו על המקום חן כאשר, איתן כישוב השבעים לשנת להגיע שזכינו אשרי

  
- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  

 אורן ושגיא יערה של הברכות שבע לשבת מיוחד שיעור

  .יערה של משפחתה את נארח, ושגיא יערה של ברכות שבע שבת, השבת

 הלכות את ללמוד ביקש החולים בבית שכב כאשר. שנים מספר לפני בפיגוע קשה נפצע, כהן יוסי, יערה של אבא

, שיקום בתהליך התחיל הבא בשלב. הבחירה בית הלכות כל את ללמוד הספיק כשנה ששכב כיוון. הבחירה בית

 המקדש בית של הכלים דגמי את לבנות החל כך. יום מדי ספורות לשעות שלו בנגריה לעבודה חזר במסגרתו

  .לאיתנו ה"ב שב ויוסי הצליח השיקום. עצמו המקדש בית של דגם גם בנה ולבסוף

  . וכליו המקדש דגם סביב, בתמוז ז"י לקראת לשיעור הציבור את להזמין מבקשים אנו, ארי הרב עם בהתייעצות

  18:00 -ב צ"אחה בשבת? מתי

  .הדגם סביב בישיבה האוכל בחדר? היכן
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 השטיח על ילדים

 הם כי פשוט אלא. בכוונה מפריעים לא החמודים הילדים. מבטיח אינו שקט לעולם - השטיח על לבד ילדים

  .תעלולים ניימ ועוד מקפצים קמים, נמשך זה וכך ממשיך השני וכבר ילמתח אחד ורק יחד יושבים

 מפעוט החל. המחצלות על לבד הילדים בישיבת השלילי את הפנימה לא עדיין תרבות ועדת איך מבינה לא אני

  ...ועוד עבורם שאינה תכנית בשל משתעממים שאולי בוגרים ילדים ועד לעשות מה יודע ואינו ללכת התחיל שרק

 כצד ילדיו את שיחנך והורה ופעהמ על הסבר יקבל הוריו ליד ישב ילד שכל חינוכי מאוד שזה חושבת אני 

 היה השקט הילדים ליד המחצלות על יושבים היו צעירים הורים מספר אם אולי כן כמו .הופעה בזמן מתנהגים

 שיבוש חל אם מתכוונת לא אני (בהזמנה כמו תהיה ההתחלה שעת מופע שבכל מצפה שאני לציין גם ראוי .נשמר

 זמן ומחכים בזמן שמגיעים בחברים זלזול זה .כולם הגיעו לא עדיין כי דחיתנ המופע תחילת אם לא) כלשהו

  .מתחיל שהמופע עד מיותר

   .קשבת לאוזן יגיעו ישדברי ומקווה -  לקיבוצנו טוב מזל

 ערי רותי

 

 

  

 

 יערה ל"עב נישואיך לרגל טוב מזל אורן לשגיא

 המשפחה ולכל זהבי לדודה, אורן ולבני לתרצה

!ונחת לאושר שתזכו  

 הנינה להולדת טוב מזל – המשפחה ולכל גולן ולחנן להדסה

 שלום בן וליצחק לליאת בת, שלום בן ולירמיהו לתמי נכדה

 שלום בן ולישראל לציפורה נינה

 הנין להולדת טוב מזל המשפחה ולכל כץ ללאה

 וליהושע לשיינה בן ארן לאירית נכד

ואושר שמחה להרבה שתזכו  

 המשפחה ולכל קיני לחנה, רועי ולאבנר לדליה

 חן ל"עב איתי לנישואי טוב מזל

 !ונחת לשמחה שתזכו
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  מאחורי הקלעים-" על הדרךאוןימוז"

איפה ואיך כדאי למקם ?  יכול לסמל פתיחה של שנת חגיגותהמ? 70 - שנת הת אירוע יכול להתאים לפתיחאיזה

ומה יותר מתאים מלקחת מיקום מרכזי . אלה שאלות שעמדו לפתחנו לקראת חג המשק הנוכחי? את האירוע

 הדרך אתולהציג בדרך הזו ,  המבליטה ומפארת את עצי הזית הישניםמחודשתבו נסללה לאחרונה דרך , בחיינו

  " .מוזאון על הדרך"וכך נולד בעצם  , סדים מימי סעד תחתית ועד ימינו אנו שעשו המייהיסטוריתה

החל לקרום עור וגידים עם שיטוטים וחיפושים ,  דרכו היה קצת אמורפי ולא ברור לכולםשבתחילת ,הרעיון

התמונות והמוצגים שראינו , בתחילה לא היה ברור כל כך מה אנחנו רוצות עד שלאט לאט. במגירות הארכיון

מיקדו אותנו בנושאים המרכזיים אותם אנו רוצות להציג ומשם הדרך למימוש נעשתה , התוו לנו את החזון

  .ברורה יותר אך ממש לא קלה

 הדרך עבדנו עם רבים וטובים ואנו רוצות להודות לכל אותם אלה אשר בלעדיהם משימה מורכבת זו לא לאורך

  :שריתהייתה אפ

  . ובזריזות שלא תאמן, בחן רב,  שעיצבה את הכרזות במקצועיות  שוהםלחנה

פירקה וסדרה את , הקימה, אספה את הפריטים,  שניצחה על הלוגיסטיקה המורכבת)פולק( לנדאו למוריה

  .התערוכה

ולרוני ,  והחלומות שלנויגעונות הקודקוד השלישי של ועדת תרבות שמגשים ומבצע את כל הש גולדנברגלדותן

  .המסייע לוגרוס 

  . נשות הארכיון שנברו וחיפשו והוכיחו לנו שוב ושוב כמה חשוב לשמור ולשמר- דליהל ולנורית

 הצורך. בעבר יום היום חיי את שמשמר שלהם הפרטי המוזאון בפריטי השימוש על -קארו ה'ויוסל ללאה

 והיעילות הפרקטיות למול העבר  זיכרון את ולשמר לשמור יש כמה עד המחשבה את בנו העלה שונים במוצגים

  ????ההווה של

  . לב מחפציהם האישיים לטובת המוזיאוןץ האנשים שהשאילו בחפלכל

בחום היום , העלו, הורידו , אספו, קשרו, טיפסו, לקחו, הביאו, פרקו, העמיסו,  הנוער שעמלו שעות ארוכותלמיטב

  או עד השעות הקטנות של הלילה

 מתכוונים להשתמש במיצג הזה ובחלקיו השונים אנו .עידודבילה טובה ומ, בעצה , העוזרים לאורך הדרךלכל

  .  70 -לאורך שנת ה

שלמרות הניסיון שנצבר במהלך השנים  אנו למדים . התקבלו תגובות רבות של אי שביעות רצון..באשר למופעו

, מה שמתאים לקבוץ אחד אינו מתאים בהכרח לנו.  על חוות דעת אחרות רק לנו לסמוךאל, ולמרות ההמלצות

כבר , בעניין התנהגות הילדים במופע. ועלינו לראות במו עיננו את המופע המיועד בטרם נחליט להציגו אצלנו

  .קחו אחריות על ילדיכם, הורים: כתבנו בעבר ואנו חוזרים מבקשים

  ! הולדת שמח לכולנויום

  תרבות ועדת - וחמי אתי
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  מקייטנת נכדים עדכונים

  : הנכדים מתקרבת אלינו ורצינו להודיע מספר הודעותקייטנת,  וסבתות יקריםסבים

  . זו הזדמנות אחרונה בהחלט להירשם, 25.7 -בתמוז ' יט,  לקייטנה תיסגר ביום שני הקרובההרשמה* 

אנו מעוניינים שהילדים יתארחו בבתי הסבים , 16.8 -באב ' היוצא ביום שלישי יב,  ביום השני של הקייטנה*

:                     אמצעותמי שמוכן להתנדב לארח בביתו קבוצת ילדים נשמח שיצור עמנו קשר ב. והסבתות לארוחת ארבע

  . טהבטלפון המצורפים למ/  דואר של ועדת חינוך או במייל תא

  .ז זה למשפחות הנכדים"כמו כן נשלח לו, ז הקייטנה לתיבות הדואר"בקרוב יחולק לו* 

  !  מאד לשיתוף פעולהנשמח

  תומר קימלמן, אוריה דרורי, גל רידר,  רתם וייס- הקייטנה צוות

 .com.walla@4gilfish: מייל, 7755445-058: טלפון,  גיל פיש- הקייטנה ורכזת

-- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  

  החלפת גגות אסבסטפרויקט

  . של משפחות אחיטוב ודרוריבבתים, שונים שני השבוע פורקו לוחות האסבסט בגגות הראביום

 חשמל רבה על עבודתב צורךלמדנו כי יש .  בפרוייקט אחדחלק כי עבודת פירוק והרכבת הלוחות היא , לנוהסתבר

שינינו את סדר , יחד עם הקבלן והפיקוח,  ולכןהחדשיםמלאכה זו מעכבת את האפשרות להנחת הלוחות . הגגות

  .העבודה ולוחות הזמנים שתכננו מלכתחילה

  . עבודות החשמלמאילוציהמוכתב ,  הקרוב נבדוק כיצד אנו מתמודדים עם לוח הזמנים החדשבשבוע

 שאין מסתבר אבל, הניתן ככל מראש גג מחליפים בהם בבתים הדיירים את ידעלי מאמץ כל עושים אנו

 להודעת ונכונים גמישים היו אנא. הפרוייקט של מורכבותו בגלל מראש ימים ממספר יותר להודיע באפשרותנו

  .הפינוי

  .יהודה ניר,  יורםפולק ,לייכטר, רוזנמן:  ראשון הקרוב יפורקו הגגות במבנים של המשפחות הבאותביום

  . שיתוף פעולה מכולםךומצפים להמש,  מודים לדיירים ולשכנים על שיתוף הפעולהאנו

 ה ואתי'מוישל, אליסף

 

 

 המשפחה ולכל גולד ליוכבד, שנון ולאליהוא לחנוש

 שנון ולשמואל לרעות בן, נין-הנכד להולדת טוב מזל

 !ונחת לשמחה שתזכו

 הבן להולדת טוב מזל הימן ולשילה לצילה

 המשפחה ולכל שלמון למרים, הימן ולמיכל לאיתן

 !ואושר נחת להרבה שתזכו
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 החופש אמצע דוחינוך

  "!הגדול בחופש יכול אני הכל "

  .יצירה ובחדוות בשמחה, בעשייה שיםגדו ימים, שלנו הפעילות שנת של שיאה הם הגדול החופש ימי

  :הראשונים השבועות שלושת של מהחוויות במעט אתכם נשתף

 תחת דםוהק החינוך שר של הרפורמה במסגרת שמתקיימת ס"ביה בקייטנת השניה השנה זו השתתפו' ב-'א ילדי

  ".הגדול החופש של ס"ביה "הכותרת

 מורות לצד הכולל הבית של המדריכות בה ומדריכות...) של הנכד (שלום בן נטע המורה מנהל הקייטנה את

 הקייטנה של הדגש! כיף הרבה של במסווה למידה מעט המשלבות פעילויות משלל מאוד נהנים הילדים. ס"מביה

  .באזור ואתרים אישים, ישובים, הקרובה הסביבה עם הכרות הוא

 פעילות היה השיא כאשר, הילדים של הפנימי לעולמם הוקדש הראשון השבוע -שבועי נושא לפי פועלים' ד- 'ג ילדי

. ועוד דגמים בניית, שירה, דרמה של שונים בתחומים כשרון הציגה ילדים קבוצת כל בה מגוונת צעירים כשרונות

 של יום ובילו לשדות באופניים טיילו, מעניינים מדעיים ניסויים ערכו הילדים, לטבע לחיבור הוקדש השני השבוע

  .אשכול בפארק רטוב כיף

 הכר "משחק, פינה כל שקישטו בבלונים נתקלתם ודאי, לקיבוץ ההולדת ליום? לא איך -הוקדש האחרון השבוע

 לילדים ולאפשר פעולה לשתף שהסכימו הענפים לכל תודה לומר הזדמנות זו- בענפים עבודה ויום" הקיבוץ את

  !סיפוק מלאי חזרו הילדים. כלואה- חדר, חי משק, רך גיל, ש"גד : עבודה יום מהו לטעום

  !טובה בשעה בן שילדה המובילה המדריכה, הימן לצילה טוב מזל

 השבוע, "בראש הכל "בנושא המדריכות צוות בארגון מקורית פעילות שכולו מחופש נהנים' ו-'ה, ל"המפ ילדי

, אחר בנושא מאתגרת פעילות היתה יום כל בו אתגרי שבוע היה השני השבוע, "רגשות "לנושא הוקדש הראשון

... ומשעשעת מיוחדת יהוחו! מנופח כדור לתוך נכנסים הילדים בה ענק כדורגל": באבלגול "סדנת היה כשהשיא

 בסוף שתיפתר לתעלומה רמזים איתן שמביאות משימות מספר יש יום בכל, בלשי שבוע הוא האחרון השבוע

  ...השבוע

 תסרוקות סדנת קיימו, לילית בבריכה בילו, שקמה בנחל כיף של צ"באחה החופש את פתחו שלנו החטיביסטים

 של מכובדת נציגות השבוע יצאה כן כמו... ועוד טעים" שף סטרמא "במשחק עצמם את אתגרו, לנדאו ליאור עם

 אך!) מקלחת בלי ימים שלושה (ומושקעים מאתגרים סמינרים אלו -.ד"הקבה של לסמינרים' וח' ז כיתה ילדי

  .מאוד מרוממים

 משמעותי כח ומהווים מתגייסים ה'החבר את לראות כיף , העבודה חובת את למלא הזמן הוא הקיץ-תיכוניסטים

 שמתקיים (כדורעף טורניר לארגן הוחלט ה'החבר של ביוזמה. ש"ובגד בחינוך בעיקר -השונים בענפים ורענן צעיר

 את המרכיבות שונות אוכלוסיות יפגשו הם בו עולמות בין מסע - ד"קבה לסמינר השבוע יצאה' י כיתה, )זה' ו ביום

 נהנים שהם שומעים אנו בינתיים בצפון ימים 4-ל המסורתי גיוס לטיול יצאה ב"י כיתה. הישראלית החברה

  ! ומכייפים
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 אריאל הלל נשמת לעילוי תמוז ח"בר עם בובר חגיגית בתפילה והמשיכו, פארק בלונה הקיץ  את פתחו עקיבא בני

 חזרו המדריכים, הקומונרית שיר אותם הדריכה בו מרומם הדרכה בסמינר השתתפו ציון שבט מדריכי. ד"הי

  !השנה לאורך הרבה ההשקעה על הערכה להביע הזדמנות וזו אידיאולוגיה וחדורי מוטיבציה מלאי

 הרכבת, טיולים לליווי בהתגייסות ההורים של הרבה התמיכה את מרגישים אנו, הפעילות של האנטנסיביות בתוך

  .ואחרים כאלה פרוייקטים ועוד, רהיטים

  .לקייטנות א"י-'א כיתות יצאו בתמוז ז"י אחרי מיד, הבא בשבוע

  .ובואכם צאתכם ישמור' ה! ובשלום בשמחה ותחזרו לשלום שתצאו כולכם את נברך

 שלומי אפרת

 -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  

  

 הודעות מבריכת השחייה

  .הבריכה תהיה סגורה, ז בתמוז"צום י, ביום ראשון הקרוב .1

למעט שעות הבוקר המיועדות לשחיינים  ,באב ובימים הקודמים לו הבריכה תיסגר' לקראת ט .2

 :ולשחייניות

 .בבוקר השחייה שעות  אך ורק,כאמור,  יתקיימו– )10/7 (אב' ו, החל מיום רביעי

 . כלל הבריכה תפתח לא הבריכה – באב' ט צום השנה יצויין בו, אב' י, ראשון ביום .3

 . א אב"י,  ביום שנינחדש את פעילות הבריכה במלואה החל מיום .4

 .הדשא במתחם מצאותהי לגבי גם, הנפרדות השעות על להקפיד מתבקש הציבור: תזכורת .5

 הבריכה צוות                    

 

 הזמנה לקידוש

  בקידושא רבא לכבוד נישואיהם של יערה ושגיא כל הציבור מוזמן לשמוח אתנו

  ) משוער10:40. (מיד לאחר מניין שני הקידוש באולם ההגשה של חדר האוכל

 ,יוסי ואתי כהן, בני ותרצה אורן', סבא איציק אהרונוביץ, סבא דודה זהבי

 שגיא ויערה אורן




