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פרשת ואתחנן  -נחמו
גסות וכפירה
"ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך" )דברים ח ,יד( .אמר רבי יוחנן :כל אדם שיש בו גסות
הרוח כאילו כפר בעיקר ,שנאמר" :ורם לבבך – ושכחת את ה' אלוקיך") .סוטה ד ,ב(
גאווה בענווה..
לא מצאנו את מצוות ענווה בתוך מניין המצוות ,כי אילו היה כך ,היו נמצאים מי שהיו
מקיימים את מצוות ענווה בהידור רב ,והיו מתנשאים בליבם על שנוספה מצווה זו לכל
מעלותיהם ומידותיהם הטובות) ...הבעל-שם-טוב(
)מתוך אתר חב"ד(

--------------------------------------------------------------------------------------פרשת שבוע – אבי גרינפלד" :שבעים פנים לתורה"
שבת פרשת ואתחנן
הדלקת נרות

ימי החול
19:01

זמן תפילין /טלית

19:10

שחרית א'

06:00

שחרית א'

06:45

שחרית ב' )בביה"כ(

06:45

שחרית ב'

08:30

שחרית ג' )בצריף(

08:00

17:40

סוף זמן ק"ש

מנחה )בני-עקיבא(

14:15

מנחה א' )בחד"א(

13:15

לימוד "מדור לדור"

17:10

מנחה וערבית

19:05

שיעור-הרב ארי

18:00

שקיעה

19:12←19:20

צאת השבת

19:56

ערבית

20:10

מנחה

מנחה

14:00

13:30

05:20←05:16

09:28←09:27

השבת אין אחות תורנית .למקרי חרום רפואיים :ניתן לפנות לד"ר אייזיק הוך
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על הקשר שבין המצאת ה'אלפבית' לבין מתן תורה
"את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם ...ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי" )ואתחנן ,דברים ה' ,י"ט(.
"ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדות לחת אבן כתבים באצבע א-להים" )שמות ל"א י"ח(

"ושני לחת העדת בידו לחת כתבים ..מזה ומזה הם כתבים ...והמכתב מכתב א-להים הוא חרות על הלוחות"
)כי תשא ,שמות ל"ב ,ט"ו-ט"ז(.

רעיון כתיבת הלוחות חוזר ומודגש שוב ושוב בתיאור מתן התורה בהר סיני .מדוע? מהו החידוש הגדול
שבעצם הכתיבה??...
כתב ה"אלפבית" מהווה את הבסיס לשיטת הכתיבה בת זמננו ברוב השפות ,והמצאתו נחשבת לאחת הקפיצות
הגדולות ביותר בהתפתחותה של האנושות.
קודם המצאת ה'אלפבית' היה עולם הכתב 'תקוע' ככתב תמונות המכונה "הירוגליפים" במשך אלפיים שנה!
הקושי בשימוש בכתב ה"ההירוגליפים" הוא שמספרם היה עצום )מאות ואף אלפים( היות וכל סימן ייצג מילה
שונה .הוא גם לא היה פרקטי ,הן לקורא הנדרש לניחושים ,והן לכותב החוקק עם האיזמל באבן...
לעומת זאת ,כתב האלפבית מאפשר ביטוי למספר בלתי מוגבל של מילים באמצעותן של  22אותיות בלבד.
כל סימן מייצג צליל והצרוף בין הסימנים הופך לתרגום מושלם של השפה המדוברת  -הגאונות שבפשטות.
על פי הממצאים הארכיאולוגיים העתיקים ביותר שנמצאו ,תקופת המצאתו של ה'אלפבית' הכנעני הקדום
מקבילה לתקופת ישיבתם של בני ישראל במצרים .המקום בו התגלו מירב הממצאים המעידים על תחילת פיתוח
ה'סטארט אפ' ששינה את העולם ,נמצא בשטח שבין שתי מעצמות התרבות המובילות בעת העתיקה -
מצרים ומסופוטמיה ,ובסיסו היה ב "עמק הסיליקון" שהתקיים במכרות אבן הטורקיז שבמדבר סיני...
לאחר מכן השתלשל הכתב ל 'אלפבית עברי קדום' עד שהתקבע ככתב היהודי המרובע המוכר לנו וככתבם של
לשונות רבות :לטיניות ,ערביות וקיריליות.
לאור האיסור החמור של "לא תעשה לך פסל וכל תמונה" ,סביר להניח שהכתב שהופיע על לוחות הברית הוא אינו
כתב התמונות המצרי המיושן ה"הירוגליפים" ,אלא כתב האלפבית :האקזיט הכנעני  -עברי שהחל לכבוש את
העולם בסערה.
עם ישראל שיצא לדרך חדשה ,קיבל לידיו את התורה החדשה  -באמצעים הטכנולוגים הכי חדישים.
וזה החידוש!

)תרגום :שבת שלום באלפבית כנעני קדום(

יורם קימלמן
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השבוע שחלף –
בערב שבת – קיבלנו תזכורת תמימה ומקורית על מסך שנתלה בכניסה לבית הכנסת ,לקראת צום תשעה באב
שנדחה .בפעילות משותפת להורים וילדים שנערכה לילדי כיתה א'-ו' ,הוכנו כרזות המעודדות :אהבת חינם,
התחשבות בזולת ,עזרה לחבר ,עזרה לאחר ,שיתוף ואפילו קריאה למחזר ...הכרזות נתלו על המסך זה לצד זה
באקראיות ולנו היתה שבת שלמה להפנים את המסרים החשובים ,בטרם תצא השבת וייכנס הצום.
בשבת – עסקנו בשיעורו של אליאב לזר ב "חטא המרגלים" .אליאב הציג פער משמעותי בין תיאור הרקע לשליחת
המרגלים כפי שמופיע בפרשת "שלח" בספר במדבר ,לבין זה המופיע בפרשת – "דברים" .בספר במדבר מדובר
ביזמה מצד הקב"ה למשימה "תיירותית" המקדמת את הכניסה לארץ ומתבצעת על ידי מכובדי השבטים" :שלח
לך אנשים ויתרו את ארץ כנען ..איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם" )במדבר י"ג ,א'( .בפרשתנו מדובר
היה במשימה "צבאית" שבאה מיזמתו של העם ומטרתה –ריגול .למשימה זו נדרשו אנשי שטח המוכשרים
לריגול.." :ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ" .את הרמז לתשובה קיבלנו
בתוספת של משה בפרשתנו" :גם בי התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם" )ל"ז( .ובמה חטא משה?...
ובכן ,ההסבר האפשרי הוא שהיו שתי משימות שונות .אחת מיזמתו של הקב"ה שמטרתה סיור להכרת הארץ,
והשנייה כדרישה מטעם העם – ריגול לצורך היערכות צבאית .משה התכוון לטובה ואיחד ביעילות בין שתי
המשימות .ה 'נשיאים' המכובדים שכמובן אינם אנשי 'שטח' ,נאלצו לבצע גם את משימת הריגול והתוצאות
בהתאם ,לא ריגול ולא תיור...
בשיעורו של הרב ארי אחה"צ ,עסקנו במדרש ממסכת בבא קמא המשווה בין נזקי אש היוצאים תחת ידו של אדם
לאש אשר הצית ה' בציון .השאלה ההלכתית אותה מנסה לברר הגמרא היא :כיצד יש להתייחס לאדם אשר
הבעיר אש שהתפשטה ללא פיקוח והגיעה עד לשדה חברו .האם נדמה זאת לאדם השולח אש בשדה חברו במו ידיו
כאותו אדם היורה חץ ופוגע באחר ,או כמזיק בצורה עקיפה שאחריותו פחותה היות ומדובר רק ברשלנות.
מהפסוק באיכה" :כלה ה' את חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה" )איכה ד'( – דורש ר' יצחק
נפחא' :אמר הקב"ה אני הצתי אש בציון ..ואני עתיד לבנותה ,'..למרות שבפועל את ציון הציתו הגויים במו
ידיהם .מכאן הוא למד שאין להבדיל בין יריית חץ מכוונת לבין הצתת אש שהתפשטה ,בשניהם אחריותו של
המזיק היא ישירה .לקראת סיום התנחמנו בפסוקים מתהלים )ע"ט(" :מזמור לאסף ..באו גויים בנחלתך "..מדוע
מזמור? הרי זו קינה?! מפרש רש"י" :מזמור ושיר ששפך חמתו על עצים ועל אבנים ולא עשה כליה בבניו" .בהצתה
הישירה של הקב"ה יש מימד גדול של נחמה ,בעובדה שלא כילה את העם ,אלא כילה חמתו בעצים ואבנים,
וממילא ברור שהוא זה שיבנה ,שהרי ההרס נבע מתוך אהבה גדולה.
ביום ראשון – צום תשעה באב ,התכנסנו במועדון לדיון חברתי בענייני :חינוך ,ילדים ,בית כנסת והחוט המקשר
ביניהם :כיצד נחבר את ילדינו לבית הכנסת? ..התחלנו בדף מקורות שהציג דעות לכאן ולכאן .זה טוען :להביא
את התינוק עוד בעריסתו לבית הכנסת בשביל שידבקו אזניו בדברי תורה ,וזה טוען :המביא תינוק לבית הכנסת
מחלל קדושה .התפצלנו לדיונים מעמיקים לשלוש קבוצות וכשהתקבצנו שוב יחד במועדון ,גילינו שאצל כולם
המסקנות כמעט זהות...
ביום שני – בבוקר ,חזרנו לשגרת העליצות ופעילויות החופש נכנסו להילוך גבוה :כרזות חתונה נוסטלגיות נשלפו
מהארכיון ונתלו בכניסה לחדר האוכל .די היה במבט חטוף בכדי ללמוד על אופי החתונה ומה היה ייחודו של כל
זוג' .קייטנת הנכדים' המסורתית בניצוחה של גיל פיש וצוות עוזריה המדריכים יצאה לדרך .לאלו שעדיין לא
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בקיאים בכל מושגי הקיבוץ נסביר ש"קייטנת נכדים" מיועדת לבוגרי כיתה ו' של הקיבוץ ולבוגרי כיתה ו' של בני
הקיבוץ שעזבו.
אחה"צ ,נערכה על הדשא פעילות משפחתית תוססת ומגוונת המותאמת לילדים בני כל הגילאים ולהוריהם ,נציין
את שביט הלפרין שסייעה רבות למפעילים ,עמדה מול הקהל והדביקה את כולם במרץ ,בשמחה ובהתלהבות.
ביום שלישי – בבוקר הוצף אזור חדר האוכל בתרמילים ,שקי שינה והמולה .קל היה לנחש שילדינו בדרכם
למחנות הקיץ .נמתין בסבלנות לדיווחים...
ביום רביעי בערב  -התבשרנו מאמצעי התקשורת על פטירתו של נחום היימן מגדולי המלחינים בזמר העברי,
שהלחין בעבר חלק משירי "להקת סעד" המיתולוגית .יהי זכרו ברוך!
יורם קימלמן
-----------------------מכתב תודה המחמם את הלב
לחברי סעד היקרים,
אני מניחה שרבים מכירים אותי כ 'אשתו של מוריס מהאופניים' המטפלת שנים רבות במשפחות נזקקות ולצערי
הרשימה רק הולכת ומתארכת .הסיבה שאני מחזיקה מעמד זמן רב היא בזכותכם!
אתם ,אנשים יקרים ,עוזרים לי לעזור לאותן משפחות נצרכות .בזכותכם עולה החיוך על פניהן במהלך השנה
ובמיוחד לפני החגים.
תרומותיכם הנדיבות והמגוונות :בגדים ,כלי מטבח ,צעצועים ,ציוד לתינוקות ורהיטים -הן ברכה של ממש.
אני מעוניינת להודות לכולכם יחד ולכל אחד מכם בנפרד .במיוחד לאנשים המלווים אותי זמן רב:
תודה מיוחדת לחגית רפל מוועדת צדקה.
תודה מיוחדת לחגית גולן מהתיקונים.
תודה מיוחדת למוישל'ה מהנגרייה שבכל פעם שאני פונה לעזרתו הוא נכון תמיד להושיט לי יד.
תודה מיוחדת לנגה מהכלבו שיודעת מיד להפנות תרומות למוריס בעלי ,שיהיה בריא ,שותף פעיל למלאכת
הקודש.
תודה מיוחדת לשחר סמיט שתמיד נכונה לעזור לי בכל פעם שאני פונה אליה ותודה למנהלים במפעל הגזר.

אסיים בתפילה ובאיחולים  -שנהיה תמיד בין הנותנים.
בברכת יישר כח ותודה על שיתוף הפעולה!
תמי )אשתו של מוריס(
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בית כנסת או בית העם?
ברוך ה'! זכינו! משפחות צעירות מצטרפות לקהילתנו וקולם של ילדים ותינוקות נשמעים על השבילים וגם...
בבית הכנסת" .משמח"! "מקומם"! "כך נראית קהילה רב-דורית"! "איך אפשר להתפלל בנחת ברעש שכזה"?
תגובות שונות נשמעות ביחס למציאות החדשה )חדשה?(.
האם בית הכנסת הוא גם מקומם של הילדים והתינוקות? האם ההורים הצעירים צריכים להבין שבית הכנסת
הוא לא גינת משחקים ושמרטפיה או שעל המבוגרים לקחת נשימה ארוכה ,להירגע ולהתרגל להתחדשות
המשמחת?
חז"ל בחרו לכנות את מקום התפילה הציבורי בשם 'בית כנסת' .לא 'בית תפילה' או 'בית א-להים' ,אלא 'בית
כנסת' .מקום שכולל את כולם ומאחד את כולם .המקום אינו נקרא על שם מעשה התפילה שנעשה בו אלא על שם
הפעולה שהמקום עושה – מכנס תחת קורת גג אחת את כולם .דווקא משום כך ,דבריו של רבי ישמעאל בן אלעזר
במסכת שבת )לב ,א( מעוררים פליאה:
תניא ,רבי ישמעאל בן אלעזר אומר :בעון שני דברים עמי הארצות מתים  -על שקורין
לארון הקודש ארנא )רש"י :ואין קורין אותו ארון הקדש( ,ועל שקורין לבית הכנסת בית עם
)רש"י :לשון ביזוי ,שמתקבצין בו הכל(.
מה בין 'בית העם' ל'בית כנסת'? שניהם לכאורה בעלי משמעות זהה לחלוטין? גם הסברו של רש"י אינו נותן מענה
– 'לשון ביזוי ,שמתקבצין בו הכל' ,הרי זהו בדיוק 'בית כנסת'!
רבי שמואל איידלס )המהרש"א ,פולין המאה ה (16-בפירושו ,מציע פתרון ,ומחדד את ההבדל בין 'בית כנסת'
ל'בית העם':
נראה דכשם דבית הכנסת אינו מוזכר של מי היא אלא של כנסיה וכולל עם ישראל את
הקדוש ברוך הוא כמו כל כנסיה שהיא לשם שמים כו' וכמו שכתוב פרק קמא דברכות:
'מנין שהקב"ה מצוי בבית הכנסת? שנאמר 'א-להים נצב וגו'' מה שאין כן 'בית עם'
כאלו היא מיוחדת לעם לצרכם ואין חלק א-להים בה...
הקב"ה ,כך אומר המהרש"א ,כלול בהגדרת 'בית הכנסת' אבל נמצא מחוץ להגדרת 'בית העם' .גם הוא מתכנס
יחד איתנו בבית הכנסת ,מקום הכינוס ,לשמוע אל הרינה ואל התפילה ,אבל הוא ודאי לא חלק מהעם .הבדל
עצום וגדול מאוד בין שתי ההגדרות .האם אנו זוכרים שגם הקב"ה נמצא בבית הכנסת או שמא 'השארנו' אותו
בחוץ?
דברי המהרש"א מחדדים יותר את הגדרת המקום כ'בית הכנסת' .כולל את כולם ,גם את הילדים הקטנים וגם את
הקב"ה .עם כל זה ,כאמור לעיל ,הכינוי 'בית א-להים' לא נישא על שפתי חז"ל .הם בחרו לכנות אותו 'בית כנסת'.
כשם שעמי הארץ חוטאים בכינוי 'בית העם' ,כך חוטאים אלו המכנים אותו 'בית א-להים' .בית הכנסת הוא
מקום של כולם!
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מדבריו של המהרש"א עולה נקודה נוספת .אם ההבדל בין 'בית הכנסת' ל'בית העם' הוא נוכחות א-להית ,הרי שזו
צריכה להיות תכלית ההגעה לבית הכנסת .בית הכנסת הוא מקום מפגש קהילתי של הציבור כולו עם הקב"ה.
שרים ביחד ,מתפללים ביחד ,מקבלים פני שבת ביחד .זוהי גם מטרת הבאת הילדים לבית הכנסת .עלינו לחשוב
כיצד אנחנו מצרפים אותם למפגש המיוחד הזה עם ה' .כשם שאיננו רוצים שבבית הכנסת תשרור דממה ,כך לא
יעלה על הדעת שבית הכנסת יהיה כמו חדר אוכל .עלינו לחשוב כיצד נעניק לילדים חוויה מיוחדת בכניסתם לבית
הכנסת .יש לדברים השלכה לנושאים שונים – באילו קטעים בתפילה נושיב את הילדים לידינו? באילו גילאים?
כמה זמן נאפשר להם להישאר בתוך בית הכנסת? כיצד מחזירים את חלוקת הממתקים המסורתית למימדיה
הרצויים כגורם מעודד לתפילה ולא כתכלית הכניסה לבית הכנסת? מהם התפקידים שקהילת סעד מקדישה
ומייחדת לטובת הילדים?
אלו חלק מהשאלות שעל כל הורה והורה כאחראי על ילדיו ,ועל הקהילה לשאול את עצמם ,וגם לתת תשובות.
אלו הן השאלות שעמדו בבסיס הדיון הקהילתי שערכנו בבוקר תשעה באב .לשמחתי ,חברים רבים בגילאים
מגוונים הגיעו והעלו רעיונות רבים לשיתוף הילדים במהלך התפילות בבית הכנסת .אין כאן עוד קריאה של
בודדים .מעתה ,יש כאן קריאה קהילתית שמחייבת את כולנו ודורשת שיתוף פעולה של כל אם ואב ,ותיקים
יך ָכּל ָבּ ָשׂר ָיבֹאוּ' )תהלים סה ,ג(.
וצעירים' .שׁ ֵֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה ָע ֶד ָ
הרב ארי סט

-------------------------------עדיין לא מכתב פרידה...
אחרי שלוש שנים נפלאות בסעד ולאחר לבטים רבים החלטנו לשוב לשובה  -המושב הסמוך ,ולבנות שם את בית
הקבע שלנו בע"ה.
בחודשים האחרונים עברנו תלאות במטרה למצוא מגורים זמניים עד לסיום הבניה ...אפשרויות מגורים זמניות
שעמדו בפנינו בשובה נסגרו אחת אחרי השניה מסיבות שונות ונאלצנו לפנות לגורמים רבים ,אך ללא הועיל.
לשמחתנו ,הנהלת הקהילה גילתה הבנה לבעיה שהצגנו בפניה ואפשרה לנו לעבור להתגורר לתקופה זמנית
)שאורכה בלתי ידוע( בבית משפחת פסדר לשעבר.
אז בהזדמנות זו אנו מביעים את תודתנו לגילי ,לנחום ,למוישהל'ה ,לאשר רונה ,לאלי סימון ולכל מי שסייע
בידינו בתהליך המעבר.
אנו שמחים על כל יום נוסף בו אנו זוכים עדיין להתגורר כאן ,ומקוים שנצליח להמשיך ולשמור על קשר חם
והדדי עם סעד מכאן ,וגם כשנרחיק קילומטר וחצי מזרחה...
משפחת שקלאר
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זוכרים בשבעים
ַהמון ְבּ ִריּות )מתוך תפילת ראש השנה(.
ֲשׂים ַר ִבּים ו ֲ
ָכר ַמע ִ
ָפשְׁ .ל ִהזּ ֵ
רוּח ָונ ֶ
ִכּי ָת ִביא חוק ִז ָכּרון ְל ִה ָפּ ֵקד ָכּל ַ

לחברים ולבנים שלום!
בהתקרב יום הזיכרון הכללי לחברי הקבוצה ,שהשנה יתקיים ביום שני כ"ג אלול  ,26.9חשבנו לתת ליום זה
השנה צביון ייחודי ,שיהלום את שנת השבעים להקמת הקיבוץ.
ברצוננו לזמן לאירוע זה בנים וחברים ,מי שחי היום בסעד ,ומי שהיה שותף לנו בעבר ,ותיקים וחדשים .חשוב
שכל מי ששייך היום למפעל החיים שלנו ,יראה עצמו כחוליה בשרשרת וכחלק ממשפחת הקיבוץ.
בתוכניתנו להקדים לטקס ההתייחדות מעין סיור בין הקברים שיאפשר מפגש או היכרות עם מי שהלכו מעמנו.
לצורך זה אנו פונים לבני המשפחות ומבקשים מכם להכין דף זיכרון קצר )תמונה ,פרטי זהות ,וכמה קווים
לדמותו של יקירכם שתרצו להזכיר(.
את דף הזיכרון נצמיד למצבה ,והחולפים על פניה יוכלו להיזכר ולעיין ,ולהכיר כך טוב יותר את האדם עליו שמעו,
או הכירו.
 המשפחות יוכלו להיעזר לשם כך בדף הזיכרון שמצוי באתר הקיבוץ ,ולערכו לפי טעמם. יש לערוך את הכתוב על עמוד אחד בלבד ,אותיות בגודל  14גופן דוד. את החומר יש להעביר עד יום ראשון ח' באלול .11.9.16 נפטרים שלא יתקבל עבורם חומר ,יפורסם החומר שכתוב בארכיון.נשמח לעמוד לרשותכם לעצה ועזרה .כתובת האתרhttp://www.saad.org.il/archive/memories.htm :
את הדף שלחו כקובץ מצורף למייל של ועדת תרבות tarbut@saad.org.il :
בברכת "וזכרנו בזיכרון טוב לפניך"
ועדת תרבות  -צוות 70
----------------------------------------------------------------------------------------------

וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך
ששם משפחתם מתחיל באותיות א-ג להביא מזוזות לבדיקה ]בתיאום[ .גם
בשבועות הקרובים מוזמנים חברים ֵ
מי שחושב שהגיע זמנו מוזמן לשאול אצלי אם ברשימות נרשם שביתו נבדק לאחרונה .רצוי לטלפן אליי הביתה,
כי שם נמצאות הרשימות.2231 :
נחל בבדיקת מזוזות ,באשר עברו כעשרים וחמש שנה מאז נבדקו בחלק מענפי המשק ומבני
גם במגזר הציבורי ֵ
הציבור .גם זאת על פי רשימות קיימות ,ולפי הכלל שמזוזת הציבור נבדקת פעמיים ביובל .נשתדל לתאם עם
עובדי הענפים את הבדיקה.
אליהוא
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לקחו את מדליית הזהב!
--------------------------------------------------------------------------------

ליגת הקיץ בכדורסל
בשנים האחרונות מתקיימת ליגת קיץ בכדורסל ,בה משתתפים כמה מהיישובים המשתייכים למועצת
"שדות נגב" .בכל שנה מתארגנת קבוצה מסעד של אנשים שאוהבים כדורסל ומשחקים במוצאי שבתות יחד כאן
באולם הספורט.
עד השנה שעברה לא הצלחנו להתברג בין המקומות הראשונים ואילו בשנה שעברה הגענו לגמר ולאחר משחק
צמוד לקחנו את המקום השני .בשנה זו ,הצלחנו להתארגן כמה שחקנים מסעד :תדהר ג'קסון ,איתמר דניאלי,
רוני גרוס ,לביא שילר ,אוהד גייבל ,שגיא אורן )שיחק איתנו רק משחק אחד בשל נסיבות משמחות של חתונתו(,
רז שוהם שהיה בחופשה מהצבא והגיע ל  2משחקים ,צבי שני ממושב שובה שמשחק איתנו במוצ"ש ,ערן מאמן
הכדורסל של קבוצות הילדים ומתן חבר שלו שהצטרף.
סה"כ השתתפו  6קבוצות כאשר בשלב המוקדם ניצחנו  3משחקים והפסדנו את ה 2-הנוספים תוצאה זו הספיקה
לנו כדי לעלות לחצי הגמר ולנצח לאחר "דרמה גדולה" .שיחקנו נגד הנוער הבוגר של המועצה ,קבוצה זריזה ועם
קליעה טובה .רוב המשחק הם הובילו עד כדי כך שבדקה האחרונה הפער כבר עמד על  7נקודות לטובתם .סל
מהיר שלנו ,שלשה מטורפת ,קליעת עונשין אחת ,וסל נוסף בשנייה האחרונה עם הצלצול של סוף המשחק ,הפכו
את היוצרות והעלו אותנו לגמר .איך אומרים" :זה לא נגמר עד שזה לא נגמר" ,כנראה שלקב"ה יש את התוכניות
שלו איך לסובב את העניינים .בכל מקרה ההפתעה שלהם הייתה רבה והשמחה שלנו הייתה גדולה.
משחק הגמר ,נערך ביום חמישי לפני שבוע נגד קבוצה מ"זמרת" שגם היא הפתיעה בחצי הגמר וניצחה את
הקבוצה משיבולים שהייתה הטובה ביותר במוקדמות ,לאחר שהביסה את כל הקבוצות .הגענו למשחק עם מעט
חששות ,אך עם תחושה שאנחנו יכולים לנצח בו .הובלנו מההתחלה ושמרנו על יתרון עד סוף המשחק בו הובלנו
בסיום ב 9נקודות .בתום המשחק ,היה טקס קצר שכלל חלוקת גביעים ,בו קיבלנו את הגביע על המקום הראשון.

נהנינו מאוד מכל החוויה הזו ,תודה לנשים שלנו שאפשרו לנו לצאת בימי חמישי בכל החודש האחרון ,תודה
לשחקני החיזוק שבלעדיהם לא היינו מגיעים להישג הזה ותודה גדולה לקב"ה שנמצא איתנו כל הזמן.
שיהיה המשך קיץ טוב וחופש נעים...
אוהד גייבל

לצור ברביץ – מזל טוב לרגל בר המצווה
להלה ולניצן ,לעדינה וליוסי גרינפלד ולכל המשפחה
שתזכו להרבה שמחה ונחת – קהילת סעד
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החלטה ליישום אפשרות קרן השתלמות לעובדי הבית
לחברים שלום,
באישור המזכירות מ  ,17.7.16הוחלט ליישם את ההחלטה שהתקבלה באישור חוברת השינוי )ספטמבר (2011
בדבר קרן השתלמות לעובדי הבית.
בחוברת השינוי ,עמ'  50כתוב" :החל משנת  2012יפתחו קרנות השתלמות לעובדי הבית ,הצעה מפורטת תוגש
בתקציב הקהילה והמשק לשנת ."2012
לאורך השנים נערכו דיונים ובדיקות במסגרת משאבי אנוש בשיתוף עם מנהלי המגזרים בנושא.
החלטת הנהלת מש"א האחרונה בעניין מ 11/2013 -הינה שקרן ההשתלמות תשמש כחלק ממערכת
התגמול לעובד )כלי תגמול ניהולי כמקובל במשק הישראלי( ובאחריות מנהלי המגזרים בתאום עם מנהלי
הענפים להחליט :האם ,כיצד ,מתי ולמי לתת הטבה זו.
במהלך השנה האחרונה דנו בדרך ליישם את הנושא לגבי עובדי בית כולל יזמים )המעסיקים את עצמם(.
לאחר דיונים רבים הגענו להצעה שאושרה במזכירות ,על דרך יישום ההחלטה שמאפשרת להשתמש בכלי
תגמול זה לעובדי הבית ,בהתאם לתנאים המיוחדים החלים על חברי הקיבוץ כעובדים בקיבוץ.
פרוט ההחלטה תובא לידיעת החברים ,עובדי הבית )כולל היזמים( כחלק מתהליך היישום שייעשה
בשיתוף עם מנהלי המגזרים ומנהלים הענפים.
בכוונתנו לקיים מפגשי הסברה ,האחד למנהלי הענפים והשני לחברים עובדי הבית ויזמים מתחת לגיל 70
)מעל גיל זה לא ניתן לפתוח קרן השתלמות(.
היישום מתוכנן ,החל מינואר  .2017החלטות קודמות שהתקבלו בנושא זה בעבר ,בטלות.
בברכה ובהצלחה,
צוות יישום
)חברי הצוות :נחום לנדאו ,יונת לוי ,ישי אברהם ,אילת ברנע והילה אור(

הזמנה לקידוש
בשעה טובה נחגוג השבת בר מצווה לבננו צור
כל הילדים מוזמנים לזרוק סוכריות על חתן הבר מצווה בסיום ההפטרה.
הציבור מוזמן לקידוש שיתקיים השבת פרשת "ואתחנן" לאחר השיעור ) (~11:00בחדר האוכל.
נשמח לראותכם  -משפחת ברביץ
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דירה להשכיר -למשפחת אבנית
בגבעה יפה בין הכביש לשדות .עומד קיבוץ בן ארבעה דורות…
באחד השבילים עומדת דירה .עם ארבע מדרגות ומרפסת קטנה.
באה יונה ,חיש קל נכנסה ,קוראה את השלט ,פותחת הדלת ,עומדת בפנים ומסתכלת .באים אליה כל השכנים,
עומדים מסביבה ,מסבירים לה פנים:
הנאים החדרים בעיניך?החדרים צרים.הנאה המטבח בעיניך ?קטן המטבח ,ואינו מרווח.הנאה המסדרון בעיניך ?מרובה בו הצל ,המסדרון אפל.ובכן לא תשבי אתנו?אשב ואשב בחפץ לב ,כי השכנים טובים בעיניי:ושיבחה היונה את כל השכנים.
ושכרה היונה את הדירה ,יום -יום הומה היא בחדרה.
ואף אנו אתכם גרנו שנה
שהייתה בשבילנו מאד נעימה
ועכשיו אנחנו לביתנו חוזרים.
אך מרוח הקיבוץ אנו הרבה לוקחים.
לוקחים את הנעימות בחיים עם אנשים טובים.
ואת ההתעניינות התמידית והסברת הפנים.
לוקחים את עושר החיים של ותיקים עם צעירים.
ואת הרוגע שבנוי ובמרחב והטווסים המסתובבים.
לוקחים את הביטחון והנוחות שבחדר אוכל.
ואת האחריות והסדר שבמפ"ל ובבית כולל.
לוקחים את חלוקת התפקידים ושלכל עניין יש אחראים.
ואת מנגינת השכיבנו שמרגשת בחגים.
לוקחים את הערך של אספת חברים.
בכל נושא שעולה אם זה חדר אוכל בשישי או ברכת כהנים.
ותורה ועבודה זו לא סיסמא אלא האוויר שנושמים.
בין הרפת לבית כנסת והגד"ש והגזר.
ולא נשכח לדע"ת כמה מקסים הוא בית ספר.
אז תודה רבה ,חברי קיבוץ סעד ,השכנים הטובים ,נברך שתמשיכו לחיות חיי –שלום שקטים.
מאתנו ,משפחת אבנית  -רון רחל עודד ידידיה נאוה ואבידן
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דוחינוך  -חודש אב
הקיץ העמוס מתקרב לסיומו ,ומפאת הריבוי האירועים ,נשתף אתכם בתמצות במעט מן החוויות האחרונות:
הקייטנות התקיימו השנה לאחר התייעצות עם הרב ארי בשבוע הראשון של שלושת השבועות.
כיתות א'-ד' :בילו בקייטנה שבסיסה היה בסעד ומכאן יצאו לים ,לפארק הקופים ולפעילויות אטרקטיביות בתוך
הקבוץ .את הקייטנה ריכזה חני פרידמן והדריכו בה הי"בניקים שלנו.
כיתות ה'-י"א :יצאו ל 4ימים בצפון במהלכם טיילו )בעיקר מסלולי מים -כפי שמתבקש בעונה זו (...וכייפו
באטרקציות כמיטב המסורת.
את השבוע של תשעת הימים הקדשנו בשכבות הגיל השונות לפעילויות של נתינה :יום כיף לילדי הגנים ,פעילות
עם בית שקמה ,הכנת לוחות מודעות לילדים חולים בביה"ח שניידר ,הכנת ארוחות  4וצ'ופרים לקייטנת איל"ן
וכמובן  -קייטנת איל"ן  ,עליה נדווח ביתר פירוט בהמשך.
את השבוע חתמנו בפעילות משותפת להורים וילדים שכללה לימוד משותף ופעילויות הממחישות כיצד אנו
יכולים לקרב את בניית בית המקדש? את התוצר המרכזי של הפעילות יכולתם לראות ברחבת בית הכנסת במהלך
השבת שעברה ובצום תשעה באב .לסיום חילקנו למשפחות את "כרטיס המעשים הטובים".
"כרטיס המעשים הטובים" ,נולד מתוך רצון של חבר'ה צעירים להוסיף טוב בעולם .הוא מוכר בשמות שונים:
"עכשיו תורך"" ,תעביר את זה הלאה" ,"B-KIND" ,ונפוץ במקומות שונים בארץ ובעולם .לאחר שבפעילות
העמקנו בחשיבות של יצירת חברה טובה יותר ,כדי שנוכל לקרב משהו לבניין בית המקדש ,החלטנו להביא גם
לכאן את כרטיס המעשים הטובים .שיהווה פלטפורמה לעשייה של טוב.
איך זה עובד? הכרטיס מגיע אליך יחד עם מעשה טוב שנעשה עבורך ,וכעת תורך להעביר את זה הלאה ,על ידי
מעשה טוב שאתה תעשה למישהו אחר )ותעביר לו את הכרטיס שאצלך( .כך נוכל ליצור יחד חברה אכפתית
ונדיבה שבה נעשים בין אנשים מעשים טובים בתדירות גבוהה .את הפעילות ארגנה בכשרון רב ליאור לנדאו.
באותו יום התקיים מרוץ למיליון לילדי החטיבה -מרוץ מאתגר שכלל בין היתר משימות ייחודיות לזמן הזה של
ערב ט' באב .המרוץ התקיים בשדרות בניצוחם של המדריכים ניר וציפורה.
במהלך צום תשעה באב התקיימו שיחות לילדי החטיבה והתיכון בארגונם והעברתם של המדריכים ובהשתתפות
הורים שעסקו בצדק חברתי ובתיקון עולם.
השבוע התקיימה "קייטנת הנכדים" המסורתית –גם עליה נדווח בהמשך ,אך בינתיים מוזמנים במסגרת טיולי
השבת לבקר ברחבת הבתים הכוללים ולראות את משחקי הרצפה שהכינו לנו ילדי הקייטנה וכן את פינת
הקומזיצים שהם בנו מאחורי מקלט קרמיקה במסגרת יום הנתינה המסורתי של הנכדים לקיבוץ.
שנזכה תמיד גם לקבל הרבה טוב ,וגם לעשות טוב!
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בשולי הדברים ,בקשה אישית  -כשתופסים אותי על אם הדרך אני לא תמיד פנויה ,פעמים רבות אני עם ילדיי,
ולכן לא יכולה להתייחס כראוי לפונה .הדרך המומלצת לפנות אלי היא טלפונית )רצוי בשעות העבודה או אחרי
 (21:00ובמייל ל ו .חינוך .אני לומדת הרבה מכל מי שפונה אלי ולכן חשוב לי להיות פנויה.
אפרת שלומי

הודעה ממנהל הקהילה והאגודה

ביום שלישי אחה"צ ,י"ט מנחם אב ) ,(23.08אני יוצא לחופשת קיץ קצרה.
אשוב לעבודה ביום ראשון ,כ"ד מנחם אב ).(28.08
אשמח שכל מי שיכול ,להימנע ממשלוח מיילים בימים הללו.
בנושאי חרום ניתן לפנות לבוקי.
קיץ טוב לכולנו  -נחום

הודעה
בשבוע הקרוב ) (21-26/8לא אהיה נוכח בסעד.
לענייני ביטחון  -יש לפנות ליאץ רסיס-טל.
לענייני סידור רכב  -יש לפנות לידידיה וייזל.
לענייני כיבוי אש  -יש לפנות לדני יום טוב.
אריאל מאיר סאסי

הודעה חשובה
אנו יוצאים לסבב נוסף של ריסוס הדקלים נגד חדקונית הדקל"
ואתם מתבקשים :לא לגעת או לאכול מפירות העצים.
אנא עדכנו בבקשה את ילדיכם ואת האורחים שמגיעים לבקרכם.
תודה רבה והמשך קיץ מהנה....
צוות הנוי
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דברים שנשא נחום באסיפת החברים
סיכום שלוש שנים לרגל המלצת המזכירות לבחירתי לשנתיים נוספות בניהול הקהילה
ערב טוב לכל מי שטרח ובא לאסיפת החברים החשובה הערב .לתחושתי ,העובדה שנעניתי לאתגר של המזכיר ומש"א
להארכת הקדנציה בשנתיים נוספות כמנהל קהילה בסעד ,מחייבת אותי במספר מילים לבאי האסיפה בטרם יקבלו
את החלטתם.
ברשותכם ,אסקור ,ממש בקצרה ,את הנושאים הגדולים שעמדו על סדר יומה של קהילתנו בשלוש השנים החולפות
ואגע גם בנקודות חולשה וחוזקה ,לעניות דעתי ,בתפקודי:
• הצמיחה הדמוגרפית ,שנרחיב בה בהמשך האסיפה ,הינה ללא ספק הנושא המרכזי והגדול המעסיק את קהילתנו
לכל אורך היריעה .לקלוט  26משפחות ,ברובן הגדול צעירות ,לחברות מלאה ,בקיבוץ מתחדש אשר קיבל על עצמו
את עקרון ה"קליטה תלויית מדור" ,זה אתגר אדיר וב"ה למרות כל האתגרים/הקשיים הצצים ,חדשות לבקרים,
אני מרגיש שאנחנו בהתקדמות גדולה ובניהול נכון של המהלך הכולל .הבוקר ,נפגשנו עם מורדי שבט ,חבר ראש
צורים ,בוגר ההכשרה בסעד המרכז את מחלקת צמ"ד בקבה"ד ,ולשמחתנו ,בתמונת הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצי
התנועה כולה ,סעד נמצאת במקום הראשון .עוד רבה העבודה לפנינו ורבים האתגרים בנושא זה ,אך הבטחתי
לקצר.
• קהילה רב דורית – למרות הקליטה הצעירה שהפכה את המפה הדמוגרפית של סעד על פיה ,חובה עלינו לזכור,
שמתוך  274חברים  125חברים שהם  ,45%הינם מעל גיל  .65גם זה אתגר גדול ,ערכי ומעשי בתחומי בריאות,
סיעוד ,תעסוקה ופנאי וכן בתחומים טכניים של נגישות ומקומות חנייה לקלנועיות ,בכניסה למוסדות ציבוריים.
אנחנו משקיעים בנושא הרבה משאבים אנושיים וכספיים .האם יש עוד מה לקדם ולפעול בתחום זה? כן ,יש המון
מה לקדם ובעזרת ה' האתגר הזה ימשיך להיות על סדר יומנו.
• המצב הבטחוני – אין ספק שמלחמת "צוק איתן" טלטלה את כולנו בנושא הביטחוני ,ולצד התמגנות טובה כנגד ירי
תלול מסלול ,נחשפנו כולנו לאיומים התת קרקעיים שפתחו בפנינו מרחב חרדות חדש והרבה פחות נשלט .אמנם
לשמחתי הרבה אנחנו נהנים כבר שנתיים משקט ממושך ,יחסית למה שידענו בעבר ואינני רוצה חלילה לפתוח פה
לשטן .יחד עם זאת ,כפי שכבר דיווחנו מספר פעמים ,גורמי הבטחון במדינה ,תובעים מאתנו להיות מוכנים לפינוי
היישוב בסבב הבא ,אם יגיע .המציאות הזו מחייבת את כיתת הכוננות וצח"י ללמידה ותרגול לאורך הזמן ובהחלט
נדרשים מאיתנו משאבים לטיפול הנכון והראוי בנושאים אלה .תפילתי ליושב במרומים שיפרוש סוכת שלומו עלינו
ונמשיך להינות מהשקט והשלווה במחוזותינו וממילא נוכל להפנות משאבים לדברים חשובים ומקדמים מבית
ומחוץ.
• המפעלים החברתיים –
גומת חן  -בע"ה באחת האספות הקרובות נציג כאן הצעה להתנהלות חדשה בניהול חברת הנוער גומת חן ,שידעה
טלטלות כלכליות בשנים האחרונות מאז השינוי שעשינו בסעד .לשמחתי במאמצים מרובים ,הצלחנו לקבל הכרה
על ידי מוסדות המדינה כפנימייה טיפולית ,מה שמצד אחד ,מעלה את רף הדרישות ומצד שני מעלה בצורה
משמעותית את המימון עבור כל בת בפנימייה.
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משפחתון הדר – גם כאן אנחנו בפריצת דרך חדשה לאור השינוי במנהל לחינוך התיישבותי ולאור מינוי מנכ"ל חדש
ל"מפעל למען ילדי ישראל" .אם הכל יתנהל כשורה ,נזכה במהלך החורף למתיחת פנים גדולה ומשמעותית בשיפוץ
המשפחתון והכל מכספי משרד החינוך.
גרעין צב"ר – אנחנו בשלהי הגרעין השני ,שלצערנו מסיבות מגוונות היה מורכב יותר מהגרעין הראשון .במהלך
החורף הקרוב נצא למכרז על בניית צוות חדש לצב"ר ,אחרי שרונית ודניאלה ביקשו לסיים את תפקידן ואם לא
יהיו קשיים מיוחדים ,אנחנו רוצים בקיץ  2017לקלוט את הגרעין השלישי.
שלושת המפעלים היפים הללו גוררים איתם ,מעל  50משפחות בקהילתנו לעשייה חברתית ,מתוקף היותן משפחות
מארחות .זה לא דבר מובן מאליו ולוואי ונשכיל לשמר את העשייה החשובה הזו גם בשנים הבאות.
• תנופת הפיתוח – סעד עברה ועוברת מהפכה בפיתוח הסביבתי מאז אירועי "צוק איתן" והמתנות שהרעיפו עלינו
בעקבות המלחמה .כפי שכבר ציינתי בעבר וכפי שאנחנו חווים כעת בפרויקט האסבסט ,לא סתם אמרו חז"ל:
"שונא מתנות יחיה"...למרות זאת אנחנו בהשקעה מרובה של הרבה אנשים טובים מנסים להוציא את המרב
ממתנות אלה ונדמה לי שכולנו מתברכים בתוצרים.
• ניהול תקציב – תקציב גדול כמו שיש בסעד היום ,ואשר חצה את ה 20מליון  ₪בתקציב השנה הנוכחית ,מחייב
בקרה מדוקדקת מחד וחשיבה יצירתית על הגדלת המקורות מאידך .שיתוף הפעולה ההדוק עם ישי אברהם ועם
רוב מנהלי הפעילויות והוועדות ,מעמיד אותנו בנושא הבקרה ,במצב טוב ואילו בתחום הגדלת המקורות עלינו
להמשיך ולפעול במרץ.
• הנהלת הקהילה – הנהלת הקהילה אחראית לכל הפעלת מירקם החיים שלנו ואחרי תהליך משותף של הגדרת
התפקיד שלנו וקביעת אמנת עבודה ,נכנסנו לעבוד במרץ .בשנתיים הראשונות קיימנו בכל שנה  14ישיבות הנהלה
וב"ה לא מעט דברים קודמו והתקדמו .מפאת קוצר הזמן ,לא אפרט .רק אומר ,שחשוב היה לי לקדם את צורת
"הניהול המשתף" הן של ההנהלה והן של הציבור וצריך לדעת ,שזה אחד מגורמי ההשפעה המשמעותיים בנושא
משאבי הזמן.
• קשב לפרט – לקראת כניסתי לתפקיד פנו אלי מספר אנשים לגבי הצורך באוזן קשבת ,ואני מחד ,משתדל להיענות
לכל פניה לשיחה או פגישה ,מהר ככל הניתן ומאידך ,משתדל להעביר כל פניה קונקרטית לבעל התפקיד שזה נוגע
אליו .זו ציפייה לא ריאלית ,שמנהל הקהילה יוכל לטפל בכל הנושאים והפניות של חברים פרטיים ושל מוסדות,
בעצמו.
החולשות שלי:
 .1לא תמיד מספיק אסרטיבי .משתדל להשתפר.
 .2מחסור בזמן שנובע בעיקר משלוש סיבות:
א .כישורים ניהוליים בינוניים.
ב .אני בטבעי פרפקציוניסט – מה שלפעמים פוגע בקצב ובהספקים.
ג .האמונה ב"ניהול משתף" כפי שכבר הזכרתי .יהיו שיראו בזה יתרון ולא חיסרון ,אך צריך להבין שלניהול
משתף יש משמעות רבה בקצב קבלת החלטות ובקידום תהליכים .ברור לי שיש צורך למצוא את האיזון
הנכון בין הנהגה יחידאית לניהול משתף.
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• ובמחילה החוזקות שלי :
 .1פירגון – פעם זו הייתה מילה גסה בסעד ואני מאמין שזה חינוך אישי וציבורי לדעת לפרגן ובכיף ובהחלט
משקיע בכך תשומת לב ניהולית.
 .2לומד יותר ויותר לבזר סמכויות – גם אם לעיתים אנשים רוצים שרק אני אטפל בבעיה שלהם.
 .3העצמת המנהלים ומרכזי הועדות ,מתוך הבנה ששדרת הניהול השנייה הינה המנוע הגדול ביותר של הקהילה.
לסיכום :אני מסיים שלוש שנים בתחושת סיפוק גדולה מתוך אהבה לסעד ולאנשיה ומאמין שבעזרתו יתברך ,אוכל
להמשיך ,לתרום ולקדם את סעד גם בשנתיים הבאות .יחד עם זאת ,אם האסיפה תחשוב אחרת אקבל את החלטתה
ואצא לי לדרך חדשה.
לא אוכל לסיים בלי תודות:
ראש וראשון ,ליושב במרומים הנותן לי כח למתוח את הימים .לשותפיי לדרך ,בוקי ,חלופ ,ישי ,שחר ,חברי הנהלת
הקהילה וכל מנהלי הפעילויות ומרכזי הוועדות .לאנשים שיודעים לפרגן ולמרביתו הגדולה של הציבור ,שיודע לכבד
ולהפריד בין בעל תפקיד לחבר בקיבוץ .אחרונים חביבים לאשתי ומשפחתי היקרה ,שהם אלה שמשלמים את המחיר
על היותי בתפקיד ציבורי ,תובעני שכזה.

לאסתר זיוון ולכל המשפחה מזל טוב להולדת הנין
נכד לרבקית ולצביקה שריד ,בן לחן וללירן
שתזכו לאושר ונחת!

ליונה רוזנטלר מזל טוב להולדת הנין
נכד ליעל ולעופר בן ישי ,בן למיתר ולאלקנה סימקוביץ'
הרבה אושר ונחת!

ליונת ולאהרל'ה לוי
מזל טוב להולדת
הנכדה
בת לאיילת וליצחק לוי
נינה לאלישבע חריף
שתזכו לאושר ונחת!

לחנוש ולאליהוא שנון ,ליוכבד גולד
ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכד-נין
בן לחלדה ולמאיר חדד
שתזכו לשמחה ונחת – קהילת סעד

