בע"ה יט' באדר תש"ע
05.03.2010
גליון מס'2592.

פרשת כי תשא  -פרה
הצדק האמיתי
את הכתוב "צדק צדק תרדוף" פירש הרבי מלובלין כך:
אם יחשוב האדם שהוא עומד על הצדק הגמור ואין לו עוד לשאוף לשום דבר,
אז אין הצדק מכירו.
עליך לרדוף אחריו בלי הרף ולא לעמוד על מקום אחד ,ועליך להיות בעיניך כקטן שנולד
שעדיין לא עשה כלום – זה הצדק האמיתי.
אור הגנוז ,מרטין בובר

שעור פרשת שבוע :גילי זיוון
שבת
הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ימי החול
17.22
ב' 17.30

ערבית ושיעור הרב
שחרית א'

6. 45

שחרית ב'

8.30

קידוש

זמן תפילין /טלית

5.12

סוף זמן ק"ש

8.54

שקיעה

17.46←17.43

מנחה א' )בחד"א(

12.45

11.30

מנחה וערבית

17.30

מנחה 17.00 ,13.30 ,12.30

צאת הכוכבים

18.03

ערבית

20.10

שיעור הרב דוד

17.35

לימוד "בראשית"

17.45

צאת השבת

18.17

אחות תורנית – דורית רידר.

שחרית נוער

7.30
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פרשת כי תשא
פרשתנו פותחת בציווי על הגבייה השנתית של מחצית השקל .כל אדם מישראל נדרש להשתתף בה ,וכל
אדם מישראל נדרש להשתתף באותה המידה בדיוק ,הדל לא ימעיט והעשיר לא יוסיף .הדיוק הוא רב,
והוא משמש בשני ערוצים :מניית העם ,ותחזוקת עבודת הקודש .כל אדם בעצם תרומתו ,מונה עת עצמו
לתוך הקהל הקדוש -מתפקד! עם זאת ,כל אדם בתרומתו ,נותן את חלקו הקטן ,לתוך האוצר הכללי
שישמש במהלך השנה שתבוא לקורבנות הציבור הקבועים – לעבודת ה' המשותפת .יש כאן נתינה שווה של
כל הפרטים ,לתוך מעשה הקודש של הכלל ,היוצרת אותו.
הפרשה ממשיכה לספר את מעשה המשכן – מעשה יצירה אנושי ,הבנוי לפי תוכנית אלוהית ,שנועד להיות
מקום משכנה של שכינה בתוך מחנה בני ישראל .בצלאל ואהליאב הם אומנים יוצרים ,הם עושים יותר ,כי
הקב"ה חנן אותם ביכולת זו ,ומעשה האומנות שלהם נותן את הנדבך הנוסף ,האיכותי ,היוצר והיפה
במלאכת המשכן.
שי זרחי ,במאמר שכתב לכבוד אחת מארבע פרשות השבוע העוסקות במשכן ,מבאר את הספור "מזל
דגים" של עגנון .גיבור ספור זה הוא אומן ושמו בצלאל משה .בצלאל הוא האמן שיודע את סודות הבניה
והיצירה ,משה הוא נביא אלוהים היודע לעלות להר ולהביא תורה ,שניהם אמונים על הסוד של הורדת
הרוח למגבלות החומר.משה רבנו ובצלאל בן אורי שבספר שמות ,המובילים את הפרויקט של בניית
המשכן ,מחוברים יחד בשם הגיבור האומן .האומנות מבטאת רעיון רוחני בכלים מוחשיים ,בצלאל הוא
האומן שצריך להשכין את הרוח בעולם .מטרת המשכן היא השכנת רוח האלוהים בארץ ,בקרב בני האדם.
וכך מספר עגנון:
"הצייר ,כשהוא מבקש לצייר צורה ,מסיר עיניו מכל דבר שבעולם חוץ ממה שהיה חפץ לצייר .מיד הכול
מסתלק חוץ מאותה צורה .וכיון שהיא רואה את עצמה יחידה בעולם הרי היא מתמתחת והולכת
ומתפשטת ועולה וממלאה את כל העולם ".עגנון מזל דגים
תיאור האומן היוצר בשורות אלה ,מעוצב על פי האמן ,אבי כל היצירות :הקב"ה .אף הוא יצר עולמו תוך
כדי מתיחת אותה יריעה של שמים וארץ עד שהתפשטה ומלאה את כל העולם וברואיו בכבודו של יוצרה.
כך גם האמן -השחקן ,בורא עולמות בדויים תוך שהוא מתעלם מהעולם המציאותי הסובב אותו .עולם זה
שנוצר על הבמה ,אינו מתיימר לחקות את העולם האמיתי אלא דרך היצירה ,הוא בא לומר משהו על עולם
זה.
הציווי לבניית המשכן מסתיים בציווי על השבת.
מה עניינה של שבת ליצירת המשכן? ומסביר רש"י בעקבות המדרש" :אע"פ שהיו רדופין וזריזין בזריזות
המלאכה ,שבת -אל תדחה מפניה!  ...למעט שבת ממלאכת המשכן" .גם בתוך יצירה שכולה למטרת קודש
במקום ,נשמרים גבולות יצירתו של הקב"ה לקדושה שבזמן.
יהי רצון שתמיד נדע להוציא מתוכנו את כוחות היצירה ,לכוונם לקדושה ולטוב.

שרה עברון.

-3ביום רביעי התבשרנו בצער רב על פטירתה של חברתנו גתית כהן ז"ל .להלן דברים לזכרה:

גתית זכרונה לברכה
גתית שכנתי הטובה .רק לפני כמעט שלוש שנים ליווית למנוחות את בעלך היקר אייבי ,שהיית שותפתו
לחיים במשך חמישים וארבע שנים ,תומכת וסובלת יחד איתו ,וכבר פקדה המחלה הנוראה את גופך ,וכמה
שמחת שאייבי לא היה נוכח לראות אותך ביסורייך.
התמודדת בגבורה עם המחלה ונלחמת על חייך בחירוף נפש ,נאבקת על כל יום נוסף של חיים ,.ממאנת
להיפרד מילדייך.
נפלה בחלקי הזכות לגור ליד השכנים הנפלאים האלה .גתית בעלת הידיים הירוקות ,שהצמחים אוהבים
אותה אהבת נפש ,וגומלים לה בצמיחה ובפריחה נהדרת; בעלת לב הזהב – רחום וחנון לבעלי-חיים ולבני
אדם ,שהיא לא מפסיקה לחשוב במה היא יכולה לשמח אותם – ומרבה לחלק מתנות – זה אצלה
מהנשמה; גתית השכנה הטובה ,המעורבת בחיינו ,משתתפת בשמחותינו ובעצבונותינו ,והיא חלק מחיינו.
אשת עבודה – שעם כל הקשיים הפיזיים לא מסוגלת להיות יום אחד ללא עבודה ,ומשתדלת תמיד לשמור
על עצמאות מירבית בתפקידיה ובדאגתה למשפחתה.
ידע כל שכן שכאשר הוא נוסע – הוא יכול להטיל עליה את האחריות לצמחים וכאשר הוא חוזר הוא יקבל
גינה ועציצים מטופלים ופורחים.
זאת היא ירשה מאמא שלה גב' שרה בירמן ז"ל שהייתה ממייסדי בני ברק ,והיא נטעה את כל העצים על
הר השלום) ,היכן שהיה פעם בית ההבראה של קופת-חולים( הבית שלהם היה מוקף בעצים ופרחים ,הם
גרו כמו בתוך חממה – וכך היא גדלה ,והיא ירשה את הגנים שלה.
גתית הייתה מוקפת בחברים וחברות מכל שדרות הציבור ,שגמלו לה על כל האהבה והתמיכה שהיא ידעה
להעניק להם כאשר היא יכלה – וגם בתקופת מחלתה הקשה ,היא המשיכה להוות עבורם אוזן קשבת
לבעיותיהם ולתת תשובה למצוקותיהם.
למזלה הרב של גתית סעדה אותה בכל ימיה הקשים הנפש הטובה מנפאל – בטי ,שאהבה את גתית אהבת
נפש ,הייתה לה כאם ואחות ,הרגישה וחשה בכל כאב שלה ועשתה למענה את הכל – רק שתמשיך עוד
לחיות!
בטי יקרה שלנו .אנחנו יודעים להעריך כל מה שעשית למען גתית שלנו ,ומאחלים לך שתזכי גם את בחיים
טובים ומאושרים עם בעלך וילדייך.
גתית אהובה! היום אנחנו נפרדים ממך ,אנחנו – חברייך לקבוצה ,וילדייך היקרים ואחיך ואחותך
וילדיהם .יום קשה לנו היום ,ואנו תומכים ומחזקים את נילי ואיתן שהתייתמו ,ומשתתפים עימם באבלם
כי רב.
יהי זכרך ברוך!
חייצ'ה יקותיאל

קיבוץ סעד אבל על מותה של
גתית כהן ז"ל
ומשתתף בצער המשפחה
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החברה של כולן

-

גתית

חברה אהובה עזבה אותי ,חברה שחלקתי עם רבים מחברי סעד ומחוץ לסעד ,חברה שמצאה מקום בליבה
לכולם ,ויותר מכולם לילדיה נילי ואיתן ,ולאייבי ז"ל.
תכונה מיוחדת הייתה לה ,שהצליחה לתת תחושה לכל אחד מחבריה שהוא קרוב לליבה מאד ומסיבה זו
הייתה גתית מוקפת בחברים מכל הסוגים ,הגילים והמינים ,ובמיוחד בשנה האחרונה בעת שהתמודדה
בגבורה במחלתה – בעזרתה הרבה של ֶב ִטי המטפלת המסורה.
רבים באו לבקרה ,לכולם הייתה לגתית אזן קשבת בעת שישבו ושוחחו אתה בביתה המטופח והחמים ונהנו
יחד אתה מהגן הפורח בביתה ומהעציצים בשלל צבעים בגינה – אהבתה הגדולה של גתית.
בצעירותה טיפלה גתית בדורות של ילדי גן ואלה לא שוכחים אותה  -וגם אותם פגשתי בביתה לעתים
קרובות.
בשנים האחרונות המשיכה לתרום ככל יכולתה בעבודתה בכל-בו ,עבודה שגרמה לה עונג רב.
מגתית למדתי שיעור  -איך יכול אדם לשמוח בחלקו וגם לשמח אחרים ,זאת גם כשלא הכל מתנהל כשורה
בחייו ) בריאות וכו'( ,אך הסובבים את גתית לא חשו בכך ותמיד פגשו פנים מאירות ומתעניינות בזולת.
כך נזכור את גתית ,יפה מטופחת ומסורה לכל.
יהי זכרה ברוך.
נילי סלנט.

אסיפת -חברים ) (2010– 4
תתקיים אי"ה במוצ"ש
פר' "כי תשא" תש"ע – 6.3.2010
בשעה 20:45
על סדר היום :
 .1דיון  ,סיכום ואישור ,מסמך "עיקרי האמנה הדתית של קבוצת סעד" ,המסכם את תהליך
ההדברות הציבורי בנדון.
 .2חברים בעלי צרכים מיוחדים.
הערות לסדר היום:
 .1אנא הביאו את הדפים שחולקו.
. 2אישור פרק נוסף של המסמך "סעד בסעד".
מצפים לכולכם .בשעה .20:45
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זה היה השבוע

העצב והשמחה שלובים זה בזה ,ועוד בפינו טעם הגשמים האחרונים וחגיגות הפורים.
סוף השבוע שעבר היה סוער וגשום ותרם עוד  53מ"מ לשדותינו הצמאים .בעקבות הממטרים פרסמה
ו .דת הודעה לפיה אפשר להפסיק להוסיף "עננו" בתפילה .תודה לבורא עולם שענה לתפילותינו!
תרועות חגיגת הפורים החלו בקריאת המגילה כמובן – בבית הכנסת ,ובמקביל-בחדר האוכל.
מאוחר יותר נפתח המסך האדום על מחזות הזמר ,וההצגה הגדולה יצאה לדרך ,בבימויו של כרמונה,
ובשותפות של רבים וטובים ,על הבמה ומאחורי הקלעים .ילדינו המקסימים הפליאו בריקודים ובהופעות
משמחות ,והצטרפו אליהם גם חברים מבוגרים יותר בשירים מתוך מחזות הזמר – "סלאח שבתי"" ,טוביה
החולב"" ,מלך האריות"" ,צלילי המוסיקה"" ,ממה מיה" ועוד ועוד .אפשר היה ממש להריח את
ההתרגשות באוויר...
התזמורת הוסיפה לחגיגה במחרוזת משירי החג ,ומשירי מחזות הזמר .האולם היה מסודר בצורה נהדרת
"כמו פעם" בחצי גורן ,עם במה גבוהה לטובת מי שיושב מאחור.
יישר כח לחמי ואתי שוודאי לא ישנו לילות רבים על-מנת שתצליח הפקה גדולה זו ,ולכל המסייעים על ידן!
לאחר ההצגה התקיים במועדון "משתה נשים" -הנשים מדווחות על שמחה גדולה ושותפות רבות
לריקודים -גם מצד הבנות הצעירות יותר ,ועל כך שהמשתה השאיר טעם של עוד...
במקביל התקיימה גם מסיבת צעירים באולם הספורט ,גם משם עלו הדים נלהבים.
מי שהצליח לקום לאחר כל החגיגות קם בבוקר לקריאת מגילה )גם הנשים זכו לקריאה משלהן ,עם
קוראות מוזיקליות ובקיאות לעילא ולעילא( ,ולאחר המגילה – היריד כמובן!
מארגני היריד לא חששו מקצת רוח ולא ויתרו על נסיעה ברכבת ובטרקטור ועל המתנפחים ,גם כאשר
מתנפחים אלה החלו לעוף ברוח העזה...
בעקבות הרוחות זכה אולם אשל לפופולאריות גדולה ,על משחקי הילדים שבו .התחנות היו מאורגנות
להפליא ,והשמחה רבה .גם מתנות לאביונים לא נשכחו ,ומהלך היריד התקיימה גם התרמה.
כל הכבוד לכתה ח'  ,ליעל הלל ואלחנן לבבי המדריכים ולכל העוזרים!
אירועי הפורים הסתיימו בסעודת פורים – מי בחדר-האוכל ומי בביתו.
תודה לענף המזון על הסעודה החגיגית והטעימה ועל המסירות שבארגון ובסידור חדר האוכל לעומס כזה
של אירועים! ותודה רבה גם לועדת דת שדאגה לכל הפרטים ,גדולים כקטנים ,גם בחג זה!
עוד לא נרגענו מחג הפורים וכבר מרגישים באוויר תכונה לקראת פסח ,ובכל שנה מחדש מוכיח עצמו "חוק
השכנים הזריזים" הממריץ אותנו להכנס לפעולה דחופה ומהירה .מי ייתן שבתקופה זו שבין פורים לפסח
נצליח להגיע לאיזון נכון יותר בין זמן הנקיון והקרצוף בבית לבין זמן הלימוד וההתכוננות הרוחנית לחג...

ללאה גוטמן
ולכל המשפחה
מזל טוב מקרב לב
לבר-המצווה של הנכד נדב-מיכאל
בנם של יעל ונתי

לדקלה ואחיה הימן
למיכל ואיתן הימן
למרים ויהודה שלמון
ולכל המשפחה
ברכת מזל טוב לבבית
להולדת הבן-הנכד-הנין
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התנצלות
בראיון על נשפי פורים חטאתי בהשמטת שמה של היחידה והמיוחדת – מלכת פורים וכל החגים והמועדים
– שרה לוי ז"ל ,ואין זה פלא ,כי הרי עבורה לא היה צורך בהתארגנות וביצירת מסגרות .היא הפליאה
להתחפש לפני עידן הנשפים ולאחריו.
בנשפים היא תמיד בלטה כפי שמעיד עליה יהודה בר"ט ז"ל בשירו – "היה טוב וטוב שיהיה":
"...וכמובן שרה לוי
כלום אפשר בלעדיה
כרב גורן או אייבי נתן
אין שום מתחרה לה"...
והיו עוד רבים וטובים שתרמו ממרצם ומכישוריהם לשמחה .ועל כך לא יספיק ראיון נוסף.
ובהזדמנות זאת – יישר כח ותודה לכל השותפים להצלחת הנשף במתכונתו החדשה.
כרמלה קום.

פורים תש"ע
אין מילים בפי לתאר את גודל מעשיהן של בנותינו הצעירות שמרכזות במסירות כה גדולה את התוכניות
הגדולות של החיים שלנו :חמי ואתי .הפורים הפעם היה מאד מאד מוצלח .גם הרעיון שלא לשלם ביריד על
ממתק שלוקחים יצר אווירה נהדרת של פורים ,ועל כך תודה לכל הוגי הרעיונות האלה.
אפילו בסעודת פורים ,שבשנתיים האחרונות היה בה בלגן ,גם סעודה זו קיבלה עדנה ,והיה ממש נעים
לשבת בנחת ולא להתרוצץ אחרי הבאת האוכל לשולחן והורדת הכלים לאחר הארוחה ,ועל כך יבואו על
הברכה כל עובדי ענף המזון שלנו .אין מה לדבר :שינויים נהדרים הבאתם עלינו ,ועל כך יישר כוחכם.
אל החברים עצמם יש לי בקשה .כל-כך השתדלו כל העושים במלאכה להקל עלינו ,אבל חלק מהחברים לא
ראו צורך להקל במעט על כל אלה שעבדו בשבילנו .נכון שמן הראוי היה לבקש מהחברים בגמר התוכנית
שירכזו את הכלים בקצה השולחן כמו בשבת ,אבל גם אם לא היתה בקשה כזאת ,החברים מעצמם היו
צריכים לעשות את המחווה הזאת למלצרים החמודים ששירתו אותנו בצורה כל-כך יפה...
פשוט לתשומת לב.
תודה רבה,
רחל סימון.

החזרת תלבושות למחסן תחפושות תתקיים
במוצ"ש כ' באדר בין השעות 19-20
וביום שלישי כ"ג באדר בין השעות .17-18
נא להחזיר את התלבושות מכובסות ומסודרות.
נשמח לקבל תלבושות ואביזרים חדשים.
רננה יערי.
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להורי החיילים וחומש,
" אם תיקלע לרשת השבילים
בטח תראה אחד החיילים
שברצון הייתי מחבקת
לו רק היה פתאום ניצב מולי
כמו אחרים הוא לובש בגדי חקי
ולרגליו נעליים גבוהות,
רק שבעיני הוא אינו דומה לאיש
הוא יחיד ומיוחד מאד".
) רחל שפירא(

יש שאדם תורם את חלקו לאורך שנים ,ואינו מצפה לתמורה.
ואנחנו כבר שנים רבות מכינות חבילות לחיילים.
לפנינו ביצעו את המשימה עפרה שהם ז"ל ,וזהבה ברט תבדל"א ,וכשילדיהן גדלו ,התגלגלה הזכות לידינו.
כל חבילה מחושבת היטב .הן לפי אופי החג ,והן לפי המטעמים והצ'ופרים שניתנו בחבילות הקודמות.
לאחר הכנת חבילת דוגמא ,מוטלת המשימה על עובדי הכלבו ,לקנות כל פריט לפי מספר החבילות.
אילנה עוקבת אחרי הקניות וקצב הגעת הפריטים לסעד.
כשבוע וחצי לפני החג ,אנחנו מתייצבות לאריזה .פריט פריט מוכנס באהבה לקופסאות ,ולפי רשימה
הניתנת לנו מצוות חומש ,אנחנו מקפידות לא לשכוח אף אחד.
זכורה לנו פעם אחת ,כשלמשפחת קראוס היו שלושה חיילים בצבא ,והכנו להם רק שתי חבילות...
חנוש מקפידה להוסיף מכתב ,וכל החבילות הארוזות ,נערמות על עגלות מטבח ,ומועמדות לאחר כבוד ליד
עמדת המחשב בחדר האוכל ,משם לוקח כל הורה את חבילת בנו/בתו הביתה.
שמחה רבה ממלאת אותנו כשחייל ניגש לומר תודה.
והכי – כשחייל עומד לקראת שחרור ,ובא לומר שהוא מאד ,אבל מאד יתגעגע לחבילות שלנו...
) ואז אנחנו משתדלות לתת גם חבילה אחת אחרונה לאחר השחרור(...
והנה ,בהפתעה אמיתית ,קיבלנו תודה מיוחדת –
משלוח מנות ע נ ק ,שהביאו לנו אביבה לב בשם ההורים ,וחוה לב בשם החיילים!
והלב רגש ,והדמעות זלגו...
אז תודה לכם הורים יקרים!
ולכם החיילים ,בנות השרות הלאומי ,וכל התורמים בדרך כזו או אחרת –
התודה האמיתית שלנו היא – שתתרמו את חלקכם באהבה.
והעיקר – שובו הביתה בשלום !
אילנה גינזברג ,ורחל ברזלי.
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שיעור בעיתונות
איתן ברונר הוא כתב הניו יורק טיימס מירושלים ,הוא נשוי לישראלית ויש לו בן הלובש מדי צה"ל.
קבוצות שונות של אקטיביסטים ערביים ביקשו מהעיתון להחזיר אותו משום ש"איננו אמין יותר" אחרי
שנודע על בנו .האחראי למכתבי קוראים קבע "טוב שיחזור" .מכאן הדברים עברו לעורך ,ביל קלר,
שתשובתו הייתה" :אם נוותר על איתן בגלל בנו החייל ,אחר כך יבקשו מאתנו לא לשלוח לישראל עתונאים
הנשואים לישראלים ,אחר כך יבקשו שלא נשלח עתונאים יהודים ואחר כך יהיו כאלה שיבקשו שלא נשלח
עתונאים נשואים לערבים או ערבים בעצמם .לכן איתן נשאר במקומו ,גם משום שהוא עושה עבודה
מצויינת".
שיעור בעיתונאות וגם הרבה יותר מזה.
כתב מאוריציו מולינארי עיתונאי איטלקי,
תורגם והובא לדפוס – שושנה עברון

הודעות

על נמלים ...ועוד על זבובים...
עם תחילת האביב )אחרי פסח( נחל בטיפול בנמלים .הטיפול ייעשה רק בגינות ובעציצים.
ועוד על הזבובים :חשוב להדגיש שזה הזמן להכות בהם .כל זבוב פחות כעת ,ימנע התרבות של כמה דורות
בקיץ.
יינון מוכן לעזור הוא יכין בקבוקים לכל דורש.
חשוב לדעת,למי שיש עצי פרי כי גם זבוב ים התיכון ,זבוב הפירות ,נלכד היטב בבקבוקים.
בברכה,

בנימין ס.

כספים:
חברים הרוצים להוציא סכומי כסף גדולים במטבע חוץ או בשקלים )מזומן( – מתבקשים להודיע לנו
לפחות שלושה ימים מראש.
מתי וחדוה.
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חדשות מועדת הביקורת
ועדת הביקורת החדשה נכנסה לתפקידה לפני כחודשיים .בוועדה הנוכחית חברים יהודה סימון וגרשום זינר
)שהסכימו להמשיך בתפקידם ושומרים על הרצף עם עבודת הועדה הקודמת( לאה ימיני ,יונתן וידס ואני.
יסודות העבודה של ועדת הביקורת של סעד הונחו על ידי האסיפה,והועדה הקודמת התחילה לפעול לפיהן לפני
כשנתיים .אני מפרסמת כאן שוב את הפתיחה לתקנון שאושר המסביר את מטרות הביקורת בסעד:
 .1כללי
הביקורת מהווה כלי ציבורי-מקצועי בלתי תלוי ,המשרת את הקיבוץ ואת גורמי הניהול והביצוע בתחומי
החברה והעסקים.
 .2מטרה
הנושאים המרכזיים עליהם ובתוכם מתקיימת הביקורת:
התאמה של הפעילויות השונות לחוקים ,לתקנונים ולנהלים.
היעילות התפעולית.
ביצוע מדיניות ותוכניות בהתאם להחלטות.
שמירה על רכוש ונכסים של הקיבוץ.
אמינות הרישום והדיווח.
הערה:
הביקורת לא תעסוק בסכסוכים בין חברים לבין עצמם ובין חברים למוסדות הקיבוץ ,למעט מקרים להם
השלכות עקרוניות על אורחות החיים בקיבוץ ולמעט סכסוכים בין בעלי תפקידים -בינם לבין עצמם ובינם
לבין הקיבוץ הכרוכים ו/או הנובעים ממילוי תפקידם .הביקורת לא תהווה תחליף לוועדת הבירורים.
הביקורת תקיף גם את כל התאגידים אשר בהם יש לקבוצת סעד  50%בעלות לפחות ,בתנאי שהשותפים
נתנו את הסכמתם על פי החוק.
ועדת הביקורת אמורה לעשות את עבודתה בעזרתו ובאמצעותו של מבקר מקצועי .לצערנו ,מאז מרץ שעבר ,אז
נפרדה סעד מהמבקר הקודם ,אין לנו מבקר.
הועדה החדשה שמה בראש סדרי העדיפויות מציאת מבקר מתאים בהקדם האפשרי .בימים אלה אנו עסוקים
במיון הפונים השונים שקיבלנו לתפקיד ,ובראיונות ,ואנו מקווים להביא לאישור האסיפה את המועמד המומלץ
בקרוב.
יצרנו קשר עם אנשי מקצוע בקיבוצים אחרים שנכנסו לשינוי ,וגם עם מבקר התנועה הקיבוצית ,משה תרשיש,
ששרותיו עומדים גם לרשות תנועת הקיבוץ הדתי.
כניסתה של סעד למצב של שינוי החל מינואר השנה דורש מכולנו לתת תשומת לב מיוחדת להתנהלות תקינה
ושקופה לציבור .אנו למדים שיש חשיבות רבה לבחירת מבקר שידע לא רק להצביע על ליקויים) ,וגם לשבח
התנהלות תקינה( אלא גם לעבוד עם הנהלות המשק והקהילה בצורה שתגרום לשיפור המערכות ,ותרתום אותם
לצורת עבודה של שיפור מתמיד.
חשוב מאד לציין ,שהועדת הביקורת הקודמת ,בראשותו של יהודה סימון ,אומנם לא הספיקה למסור דו"ח
באסיפה ,אך פעלה רבות.
המבקר הקודם ,אשר מתתיהו ,הכין סקירת ביקורת כוללת ומקיפה לכל סעד ,ובנוסף לכך הכין דוחות ביקורת
לענפי משק וקהילה :ענף המזון ,ענף החינוך ,מערך הגזר ,והנהלת החשבונות.
זה המקום להודות ליהודה וחברי הועדה הקודמת שנשאו בתפקיד בשנתיים החולפות.
עם בחירתו של המבקר החדש תיקבע תוכנית הביקורת שלנו לשנה הנוכחית.
חברים הרוצים לעמוד עימי בקשר בנושאי ביקורת סעד מוזמנים לכתוב אלי לכתובתsarahevron@gmail.com :

שרה עברון.

 - 10בעקבות מועצת הקיבוץ הדתי בשדה אליהו ,כותבת הילה אונא:
הקול הבולט ביותר שאני שמעתי במועצה – והיה מוסכם על כולם  -היה הקול שקרא "להניף את הדגלים",
לחדד מסרים ולחזק את דרכה הייחודית של תנועת הקיבוץ הדתי.
להבנתי ,אחד המסרים הייחודיים של התנועה ,מראשית דרכה ועד היום ,הוא קיום חברה מעורבת
מלכתחילה ,ופועל יוצא מכך הוא שילוב נשים בכל תחומי החיים.
למרות זאת ,הסתיימה המועצה בקבלת ועדות וגופים שונים של תנועת קיבוץ הדתי ,אשר הייצוג הנשי בהם
לוקה בחסר ,בלשון המעטה.
חשוב לי להדגיש כי למרות שכתבתי "ייצוג נשי" ,אין זה כלל אינטרס רק של הנשים .זהו ,כאמור ,ערך בסיסי
ומשמעותי לנשים ולגברים כאחד .בנוסף ,השתתפות נשים בוועדות ובדיונים תתרום לכך שהנושאים שיעלו
בהם ישקפו נכונה את העומד על סדר היום הציבורי ,ותגוון את הדעות ,העמדות והגישות.
אני מודעת – ומצטערת כל כך – שאין זה פשוט לגייס את הנשים לפעילות ציבורית ,וכל שכן לפעילות
תנועתית.
אני מקווה שבשנה הקרובה נצליח להעלות את נושא "מנהיגות נשית" על סדר היום של התנועה ונצליח ליצור
אווירה חברתית שתומכת בבעלות התפקידים ומעודדת נשים נוספות להצטרף אליהן.
אני קוראת לכן הנשים להצטרף ולכהן בוועדות ובגופים של תנועת הקיבוץ הדתי :בגופים כלכליים בוועדה
רעיונית -מדינית ,וכן בהכנת דף פרשת השבוע התנועתי )הנשלח לכולנו במייל(.
אנא שלחו פנייתכן בהקדם למזכיר -עופר שלומי או ישירות למייל שלי.
הילה אונא
רכזת "אשה בתנועה" ,הקבה"ד
mila@sde.org.il 054-5640989
עדכונים בנושאי רכב
הזמנות כלי-רכב לחגים – יש להזדרז ולבצע הזמנות לפסח )עד ה (15/3וליום העצמאות )עד ה  – (1/4אנו מוגבלים
בכמות כלי-הרכב העומדים לרשותנו ,ובמיוחד באלו בהם יש מעל  5מקומות.
רישום הקילומטרים – יש לשים לב היטב ל"מד -הקילומטרים" הנכון.
בכלי-הרכב החדשים קיימים שני מונים ,שאחד מהם מונה את הקילומטרים מאז האיפוס האחרון – לנו הוא לא
רלבנטי.
במכוניות מסוג "רנו" – במידה ואין תצוגה של מד הקילומטרים יש ללחוץ כמה פעמים על הכפתור שבקצה ידית
המגבים ,עד לקבלת התצוגה הנכונה.
צמיגים – לחץ האוויר לעיתים יורד בפתאומיות כתוצאה ממכה בשפת המדרכה ,בורות וכו'.
יש לבדוק את מראה הצמיגים במיוחד לפני נסיעות ארוכות .במידה ויש חשד לירידה בלחץ ,אפשר לבדוק ולנפח במידת
הצורך בכל תחנת דלק )בכלי-רכב רגילים – לחץ אוויר .(30
נקיון – אין לאכול בכלי-הרכב )בכל ימות השנה( ,ובוודאי לא לעשן או להשאיר פסולת.
בתקופה זו אנו מתחילים בנקיון כלי-הרכב לפסח,
נא לא להכניס חמץ.
נסיעה טובה ,יורם קימלמן.
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ברפת שלנו
הפעם האחרונה שהבאתי לעלון דברים על הרפת היתה מיד אחרי חנוכה .חלף עבר לו חג פורים ואני מוצא לנכון
לעדכנכם שוב מהנעשה ברפת .שנת  2009הסתיימה לה זה מכבר )בקרוב מאוד נציג לחברים סיכומים שנתיים –
הם נראים השנה לא רע( ,והיא הייתה אחת השנים הטובות ביותר של הרפת ,הן מבחינה מקצועית והן
מהבחינה הכלכלית .עמדנו הרבה מעל ליעדים שהצבנו לשנה – הכנסות של  8.5מש"ח ,ומעל  2מש"ח רווח.
בשנה החולפת יצרנו  3,635מיליון ליטר חלב מהם  87,000למחלבת הבית ,נולדו  162עגלים ו –  143עגלות.
מכרנו  119בהמות.
"התאחדות מגדלי הבקר" מפרסמת בתחילתה של כל שנה את ליגת החלב הארצית ,על פי כמות החלב לפרה
בעדר .למרבה הצער ,התבשרנו כי תפסנו רק את המקום השני .בשיחתי עם אודי ,טען החבר כי זה מקום טוב
יותר מן המקום הראשון,ממנו אפשר רק לרדת ולנו יש עדיין אפשרות לשפר מקום כלפי מעלה .מה תגידו.
על פי הנתונים ,כרמיה במקום הראשון עם  14,150חמ"מ )חלב שווה מחיר – שקלול מחיר של חלב ,שומן
וחלבון( .אנחנו הגענו ל  14,068 -ק"ג חמ"מ ,ומקום אחרינו ,קיבוץ הבונים עם .13,900
המחסור בחלב מכוון את מקבלי ההחלטות במועצה לשנות מדיניות מחירים "ולשחרר" פרמיה נוספת על חלב
חריג – בחורף  80%ממחיר מטרה ובקיץ  .90%במילים אחרות הם אומרים לנו תייצרו כמה שיותר חלב ואנחנו
נשלם היטב .כמו כן הוסיפו לנו עוד כ –  40,000ליטר מכסת חלב זמנית.
בשל היותנו מובילים בארץ בתנובת החלב של המבכירות ,נבחרו רפתנינו לארח כ –  70רפתנים ,רופאים
ותזונאים ליום עיון שעסק בגידול עגלות מהיונקיה עד גיל שנתיים ,מועד המלטה ראשונה .היום נפתח בסיור
התרשמות והסבר ברפת ,הרצאות בתחום במועדון לחבר והסתיים בארוחת צהרים כיד המלך .המשתתפים
טוענים כי היה מוצלח ומאלף ביותר .יישר כוח לצוות כולו.
כאן אני מוצא את המקום לציין באופן אישי )והמבין יבין( את האחת והיחידה בעדר שלנו – צילה ) ,(5221אשר
מניבה באופן עקבי כ –  75ליטר חלב ליום ויש ימים שהיא נותנת אפילו  80ליטר ,מי היה מאמין!! אני!.
במזג האוויר חלו שינויים לטובה 50 .מילימטרים של גשם תיקנו תמונה של חודש שחון ואנו למדנו מהרב דוד
להודות בברכת הטוב והמטיב .השבוע הזה לא נראה גשום על מסכי התחזיות וצוות הגזר כבר יצא לשטח עם
הקומביין להביא ערמה של גונדולות למכון המיון והאריזה הכורע תחת צבר ההזמנות האין סופי מן הארץ
ומחו"ל ,הממתינות ומצפות בקוצר רוח להספקת הגזר הטרי.
גם שיבולי החיטה הירוקות חוגגות )בדיוק כמו "האבא המסור" שלהן – י .ניר( .הן תפסו גובה ,פרחו עם
אבקנים שלופים ועברו לשלב מילוי הגרעין .יהודה אומר כי המנה הזו של הגשם הגיעה במועד טוב מאוד.
חלקות החיטה בבית אשר קיבלו השקיית עזר בנובמבר יתנו אי"ה יבול איכותי .עבור השטחים בברור-חיל אשר
טרם סיימנו לרכוש עבורם את מלא הדרישה בציוד השקיה ,ולא היה סיפק בידנו להעניק להם את מנת מי העזר
שכה הייתה נחוצה בנובמבר השחון ,אנו מצווים להמשיך ולשאת תפילה לבורא עולם שיברכנו בממטרים
נוספים ורצוי בקרוב מאוד.
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