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פרשת כי-תצא
מילה טובה /יעקב גלעד
אפילו בשרב הכי כבד
ידעתי שהגשם עוד ירד
ראיתי בחלון שלי ציפור
אפילו במשב סופה וקור.

אפילו ברחוב ראשי סואן
ראיתי איש יושב ומנגן
פגשתי אנשים מאושרים
אפילו בין שבילי עפר צרים.

לא פעם זה קשה
אבל לרוב מילה טובה
מיד עושה לי טוב
רק מילה טובה
או שתיים לא יותר מזה.

תמיד השארתי פתח לתקווה
אפילו כשכבתה האהבה
חלמתי על ימים יותר יפים
אפילו בלילות שינה טרופים.
לא פעם זה קשה...

שעור פרשת שבוע :יצחק שלומי
ימי החול

שבת
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הדלקת נרות
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קידוש
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מנחה וערבית
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צאת הכוכבים
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ערבית
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לימוד "בראשית"

17.30

צאת השבת

19.54
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זמן תפילין /טלית

5.21

שחרית נוער

תורנית

8.00

–

דורת

רידר
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הקריאה שלנו בספר דברים מתקדמת משבת לשבת ומגיעה עוד מעט לסיומה ,ועמה יסתיים בע"ה עוד מחזור של
קריאה בתורה ונתחיל מבראשית .מתוך תהליך הסיכום וההתבוננות המאפיין את ספר דברים ,משנה תורה ,נושאת
פרשת כי תצא ,כמו פרשת שופטים שלפניה ,את פניה אל עבר העתיד ,אל הכניסה לארץ .אנו עדים לניסיון לכונן מערך
חברתי ,מדיני וחוקתי שיהלום את המעבר העומד בפתח .החוקים והמשפטים בפרשתנו נושאים פניהם אל העתיד,
אך הזיכרון ההיסטורי וניסיון העבר הם מרכיב בולט בעיצובם .בחלק מהם גלוי רובד זה וההנמקה ההיסטורית
נמסרת מפורשות .כך ביחס לציווי 'לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי...על אשר לא קדמו אתכם בלחם
ובמים...ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור' ,או 'זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים' ולעומת זאת
'לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו'' .השמר בנגע הצרעת..זכור את אשר עשה ה' אלוהיך למרים'.
אולם קשב דק לפרשיות ההלכתיות מגלה כי באופן מרומז אך רב עוצמה מגולמים הזיכרון ההיסטורי ולקחי העבר
ברבות מהן .מבין שיטיו של הניסוח המשפטי מבצבצות מלים ,נרמזות אסוציאציות השולחות אותנו אל סיפורים
תנ"כיים ופרשיות מקראיות.
די אם נקשיב לאחת הסוגיות הראשונות בפרשה – 'כי תהיינה לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה'.
האמנם מקרה בעלמא הוא המתואר כאן? והרי ניסיון משפחתי זהה צרוב בבשרנו ,בכרונולוגיה המשפחתית הקרובה
ביותר ,זו של אבינו יעקב ,ונשותיו – רחל האהובה ולאה השנואה .ממשיכה הפרשה' :וילדו לו בנים האהובה
והשנואה ,והיה הבן הבכור לשניאה' .דומה כי הפרשה ממשיכה ומגוללת את הנרטיב המשפחתי הקרוב ,את שאלת
הבכורה הכאובה כל כך בספר בראשית כולו ,ובאופן ספציפי את המורכבות הרגשית וההורית בה היה נתון יעקב
ביחסו ליוסף ,בן אשתו האהובה רחל מול בניה של לאה .אלא שהניסוח המשפטי של פרשת כי תצא לא מותיר ספק
באשר לדעת התורה בדיאלוג עמוק זה עם ה'טראומה' המשפחתית ,שהסתיימה במכירת יוסף' :לא יוכל לבכר את בן
האהובה על פני בן השנואה'.
באופן לא מפתיע ממשיגה פרשתנו גם את המשכו של הסיפור המקראי ומעגנת את לקחיו בחוק':כי ימצא איש גונב
נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ,ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך'.
בצורה דומה זוכה סיפור יהודה ובניו ער ,אונן ושלה ,לעיבוד משפטי' :כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו,
לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר .יבמה יבוא עליה ולקחה..ולא ימחה שמו מישראל' .חוק היבום העתיק מאומץ
אל הקודקס ההלכתי ,אולם הטרגדיה של תמר הוסיפה לו נדבך חשוב' :ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו
ועלתה יבמתו השערה..וחלצה נעלו מעל רגלו ירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו'.
מניה וביה משתחררת גם אשת המת וניתנת לה האפשרות לבנות חיי משפחה חדשים .נראה כי הרצון ,ההופך
בפרשתנו לחוק ,ש'לא תהיה קדשה מבנות ישראל' מצריך מתן מענה חברתי לנסיבות בהן נדחקות נשים ,דוגמת תמר,
לזנות.
סיפור מקראי נוסף המהדהד בקובץ החוקים הנאסף אל פרשתנו הוא אונס דינה .הפרשה מודעת לקשר ההדוק בין
אונס ורצח ,עליו ניתן ללמוד מתגובת שמעון ולוי לאונס אחותם .לא לחינם כורכת הפרשה באמצעות הנכחת השדה
בעוצמה כה רבה בין סיפור האונס לסיפור קין והבל ,המהווה אב טיפוס לכל רצח – 'ויהי בהיותם בשדה ויקם קין על
הבל אחיו' .'..ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה..לנערה לא תעשה דבר...כי כאשר יקום איש על רעהו
ורצחו נפש כן הדבר הזה .כי בשדה מצאה ,צעקה הנערה המארשה ואין מושיע לה'.
ספר דברים הולך ונאסף ופעמיו של ספר בראשית קרבים והולכים ,אולם הקשרים בין השניים עבותים והדוקים.
סיפורי הראשית המיתיים ,בעלי העומק הרוחני והפסיכולוגי ,אינם נותרים בשדה הדרשני ,הפרשני ,הנפשי והרוחני
בלבד .חכמת החיים הגנוזה בהם חקוקה בהלכותיה של תורת חיים ,והם נר לרגלי ההולכים לאור ההלכה – 'וחי
בהם'!
שבת שלום ,שפרה אסולין

-3זה היה השבוע
ביום חמישי שעבר התקיים ערב של כיף בבריכה בארגונה של ועדת תרבות .הציבור נענה בהמוניו ומקטן ועד גדול
באו – מי לרחצה ,מי לארוחת ערב נחמדה ,מי לקניות ומי לשיחת רעים .במסגרת הערב הציגו חברים ,תושבים וגם
בני סעד לשעבר מתוצרתם :בין השאר ניתן היה לראות שם משחקי חשיבה ,כלים ,תכשיטים ,תיקים ובגדים
ממוחזרים ,עוגות ועוד .גם ילדי התיכון מכרו מיני מאכל ,מתוך מטרה להעביר את הכסף למטרות צדקה .בבריכה
היתה המולה קיצית ונעימה ,ותודה לועדת תרבות על היוזמה!
ביום שני התקיימה אזכרה לציון יום השלושים ללכתו של עוזי צור ז"ל .באזכרה נשאו דברים רחל ורוני.
יהי זכרו של עוזי ברוך.
ביום שני התקיימה אסיפת חברים תחת הכותרת "סעד בסעד" :באסיפה נדונה החוברת שעוסקת במדיניות הסיעוד
והרווחה בקיבוץ סעד בשנים הבאות .רוב פרקי החוברת )א-ח( אושרו כמעט פה אחד בהצבעה מקדמית לכל פרק,
ועדיין נשארו שלושה פרקים לדיון באסיפה קרובה )ט-יא( .בתומה תיערך הצבעה כוללת ,על כל החוברת כמקשה
אחת .יצויין שארוחת הערב החביבה שאורגנה על ידי הקייטרינג באמצע האסיפה ,מצאה חן וטעם בעיני הנוכחים,
והוצע להמשיך במסורת זו כאשר ישנן אסיפות ארוכות.
וגם ילדינו לא נחים ,והשבוע הם מקייטנים :קייטנת א'-ג'  -קייטנת "הצחוק והשמחה" בניצוחה של עידית לנדאו,
עשו הרבה שמחה וכיף .בין התוכניות הרבות ,נסעו הילדים בחמש בבוקר לראות את ההשכמה והאכלת בוקר של
חיות הספארי ,המשיכו לשייט ורכיבה על אופניים וחזרו אחה"צ מאוד עייפים ומאוד מרוצים .את הקייטנה סיימו
בארוחת ערב בים.
קייטנת ד'-ו' נסעה ביום ראשון אחה"צ לסרט בסינמה סיטי ואח"כ למשחק "רצים למיליון" בפארק הירקון שכלל
שייט ורכיבה על אופניים .הילדים סיימו בפיצה בנמל ת"א .בהמשך השבוע הצפינו הקייטנים לשלושה ימים :ישנו
בשדה אליהו  ,טיילו באזור והשכימו קום לסיור סליחות בצפת.
חטיבה  -נסעו לארבעה ימים לצפון ,טיילו טיולי מים ואטרקציות למיניהם.
תיכון -נסעו לחמישה ימים :ביום הראשון שיחקו את המשחק "סוף הדרך" בעכו .משימת השיא שלהם היתה להגיע
לאי קטן ליד עכו ושם חיכו להם חכות והם היו צריכים לדוג .קבוצה אחת שלא התייאשה הצליחה לאחר שעה לדוג
דג אחד .ביום השני הם התנדבו בצפת במסגרת אוטובוס הקסמים -צבעו בתים של קשישים ,שיפצו מגרש משחקים
ועוד .ואח"כ המשיכו לטייל שלושה ימים בצפון וקינחו ביום השלישי ביהודיה .גם כתה י"ב היו השבוע בטיול גיוס.
עד כתיבת שורות אלו כל הקייטנות עוברות בשלום וכל הקייטנים נהנים .נקווה שכך גם יסתיים השבוע...
תודה רבה לכל מארגני הקייטנות ,המדריכים והמלווים היקרים שבלעדיהם כל זה לא היה קורה) .דיווחה :ענת אש(
השבוע עוסק עלוננו בהרחבה בנושא התנדבויות .חברה הסבה את תשומת ליבי לכך שבסמיכות מקרים מעניינת,
בדיוק השבוע חולק אות הנשיא למתנדב ,והשנה חולק האות בין השאר לשני רופאים שהצילו ילדה ואמה מבית
בוער.
ראשית חשוב לי לומר כי כמובן מקובלת עלי הגישה כי מעשי ההתנדבות יפה להם הצנעה ,שכן גדול הנותן בסתר,
ומכאן ברור שישנם מתנדבים רבים בסעד שלא הזכרנו בשמותיהם ,והבאנו רק מעט המעיד על המרובה .בכל-זאת
החלטנו במערכת לייחד מקום לנושא זה ,גם מכיוון שחשיפה של מקומות התנדבות שונים יכולה לעודד אנשים
נוספים להצטרף למעגל המתנדבים ,וגם כדי להאיר ולו במעט את מעשיהם של המתנדבים ,שמטבע הדברים אינם
מקבלים שכר על עבודתם ,ומהם מתמידים בהתנדבותם שנים רבות ,ותהא זו תודתנו הצנועה להם .ולוואי ונמשיך
להיות קהילה של גומלי חסדים.
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בשבח ההודיה
חודש אב היה עבורי חודש של אזכרת בני אמתי הי"ד ,שאף נולד בחודש זה ,ובאותו זמן – לידת נכד חדש,
בן ליערה ולאודי ,ברית שבה ניתן לו שמו – אסף ,וחשתי היטב את מעגלי האבדן והלידה ,השמחה והצער.
כמדי שנה הנצחנו גם הפעם את זכר אמתי בערב יום הזכרון בביתו – בסעד ,כי קברו בירושלים.
לשמחתנו הרבה גם הברית של נכדנו התקיימה בסעד ,הבית שלנו ,ונהנינו מאד מאד מכל אלה שטרחו
למעננו והנפיקו לנו ארוע לתפארת .על הברכה – מכל הלב – יבואו עובדי ענף המזון על כל שלוחותיו –
עובדי המטבח שבישלו את האוכל המגוון והטעים ,ענף הקייטרינג – והמלצרים והמלצריות ששירתו אותנו
כל-כך יפה ,ועובדי חדר האוכל שערכו .זו הייתה הרגשה נהדרת לחגוג בבית שלנו סעודת ברית כל-כך
מושלמת .אז תודה – בשם כל המשפחה.
ואם כבר אני בשוונג של הודיה – הנה נפרדים אנו בימים אלה ממשפחת אסולין ,הרב דוד ואשת הרב
שפרה .לשמחתנו הם ימשיכו להתגורר בסעד ונמשיך ליהנות מהם – אני מקווה כך – גם בשיעורים ,אבל
אני מרגישה צורך להודות להם באופן אישי על התקופה הארוכה שליוו אותנו בחיינו ,השיאו את בנינו
ובנותינו ,והיוו דוגמה של אנשים צנועים ומלאים בחוכמה ובהבנת הבריות ,והיו מוכנים בכל עת ללכת
לקראתנו ,ואני מודה – שבאופן אישי קיבלתי מהם תמיכה גדולה מאד בחיי האישיים .אז תבואו על
הברכה ,אנשים יקרים ,ותצליחו למלא את כל המשימות שלקחתם על עצמכם.
ואם כבר אני בשוונג – אני מרגישה צורך להשתפך על הבית החם והטוב שאני חיה בו ,בית סעד .כשאנו
דנים עכשיו בסיכום שנה לשינויים באורחות חיינו ,אני יכולה רק לומר שהנהגת הקבוץ הובילה את המהלך
בצורה מושלמת .אני חשה שאני נמצאת בחברת אנשים טובים ,כולנו חברים ודואגים איש לרעהו ,כולם
משתדלים לעזור ,והחברה מתרחבת ומתמלאת באנשים צעירים וערכיים ,ולוואי שנשמש דוגמה טובה לכל
עם ישראל.
אז סליחה על ההשתפכות –
חייצ'ה יקותיאל
ליהודית ויעקב מוסנזון
ולכל המשפחה
ברכת מזל טוב לבבית
להולדת הנין
נכד לאורית ועמוס אורי
בן להלל ותהילה אורי

לציונה ומיכאל פרקש
ולכל המשפחה
מזל טוב וברכות
להולדת הנין
נכד לאיריס ויורם טהר
בן לתהילה ואלדד אדרי

ליהודית וחיים אפשטיין
ולכל המשפחה
מזל טוב וברכות
לבר-המצווה של הנין אליהו
בנם של שלומית ואלעד גדות
נכדם של אילנה ויעקב אפשטיין

לרחל ומנחם יניב
ולכל המשפחה
מזל טוב מקרב לב
לנישואי הבן לירן מאיר עם בח"ל שקמה
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ב"בית שקמה" מתקיימים חוגים רבים ופעילויות רבות ,במסגרת "מרכז יום" .בחרנו להביא את החוגים אותם
מפעילים המתנדבים ,הבאים ל"בית שקמה" להנאת כל המסובים .ל"בית שקמה" מגיעים חברים מרחבי הקיבוץ
וכמובן דיירי "בית שקמה" משתתפים בחוגים השונים:
חוג ספרות – את חוג הספרות מעבירה דליה דן ,אשר קוראת בספרים שונים ,בעיקר ספרים שהם קלאסיקה ולהם
רקע ציוני – היסטורי ומסורתי .קריאת הספרים נעשית בהמשכים ,ובמסגרתה נקראים הספרים של הסופרים:
דבורה עומר ,נתיבה בן יהודה ,חיים באר ,לאה נאור ועוד.
כאשר מסתיימת קריאתו של ספר ,כותבת דליה מכתב לסופר ובדרך כלל מרבית הסופרים עונים על המכתבים .דליה
תשמח לקבל הצעות לקריאת ספרים ,כמו שנאמר – ציונים ,היסטוריים יהודיים וישראלים.
חוג שירה בציבור ופרשת השבוע  -שירי ארץ ישראל ונגינת חליל אלט ,מקבלים את פני המשתתפים בחוג .לאה גולן
בוחרת את הצלילים הנוחים לשירת שירי ארץ ישראל הישנים והטובים ,שמביאה מרגלית שריד כל שבוע .ותיקנו
שותפים מלאים בשיחה שמתפתחת סביב מילות השיר וזמן כתיבתו ונהנים לשיר בצוותא עם ליווי החליל .בסוף החוג
מעבירה מרגלית סקירה כללית על פרשת השבוע והמשתתפים מוסיפים פירושים ומדרשים כהנה וכהנה.
חוג אקטואליה – את הקורה בארצנו מביא לבית שקמה ליפא אהרוני .שומעים מה קורה בבני עקיבא ,בקיבוץ הדתי
 דנים במתרחש ונהנים מהיכולת הרטורית המופלאה של ליפא.חוג מוסיקה קלסית – יוכבד ברזלי בוחרת בקפידה את הדיסקים אותם היא מביאה להשמעה בחוג .כולם מאזינים
יחד למוסיקה קלסית יפה ונעימה – לפני כן מספרת יוכבד על המלחין וחייו ועל היצירה המושמעת .היצירה
הפופולרית שבין היצירות היא "המנון לשמחה" מתוך הסימפוניה התשיעית של בטהובן .בין ראש השנה ליום כיפור
משמיעה יוכבד את היצירה "עבודת הקודש" של ארנסט בלוך ,יצירה המתאימה לימים הנוראים .בכלל ,יוכבד
מביאה את המוסיקה לפי נושאים כמו :זמרה ,כלי מיתר והכל כתוב במחברת) ...ממש מורה אמיתית!(
הנזי ברנהרד – הנזי קורא מתוך ספריו של הרב בני לאו "חכמים" .כמובן שהקריאה מלווה בשיחה ופירושים של הנזי
ושל המשתתפים.
שיחה עם הרב – עד כה נתן הרב דוד שעור תנ"ך בספר "מלכים" ,והשבוע ,בשעה טובה ,התחיל ללמד הרב ארי סט
את ספר "יהושע" .תודות לרב דוד על שיעוריו ,והמשתתפים מצפים להמשך שעוריו של הרב ארי.
רוב המתנדבים שהוזכרו מתמידים להפעיל את החוג שלהם מדי שבוע ,מאז הקמתו
של "בית שקמה" .בנוסף ישנם מתנדבים הבאים להקריא לחברים כבדי ראיה.
רשמה :דרורה רוזנמן.
שרה ריבלין ורותי נוריק מתנדבות בבית הגלגלים בקיבוץ אורים .רותי כרגע בחו"ל ,ולכן
שרה מספרת בקצרה:
בבית הגלגלים נמצאים נערים ונערות הנכים בגופם ,אך הם בעלי כושר אינטלקטואלי ואפשר לתקשר איתם ברמה
גבוהה .רותי ואני מגיעות לשם פעם בשבוע אחה"צ לסייע בחוג אמנות .אנו עוזרות להם למשל בצביעה ובתפירה,
ומציעות להם רעיונות.
בשנה הבאה ביקשו בבית-הגלגלים שנבוא פעמיים בשבוע ,כדי לעזור גם בחוג בישול ואפייה.
אלי ,בני ,מנהל את בית הגלגלים בהרצליה ,אבל מעניין שהגעתי להתנדבות הזו דווקא בלי קשר אליו...רותי סיפרה
לי על המקום ,ובעקבותיה הגעתי .למרות שמדובר בנסיעה ארוכה ,ובחזרה מאוחרת הביתה ,אני מאד מרוצה
מהמקום ,ומרגישה שאני תורמת!
רשמה :אפרת.
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למתנדבים בעם – התנדבות למען הצבא
הגעתי לכלבו ,אל לאה גיטמן ,כדי לשאול אותה על ההתנדבות למען הצבא .ואומרת לאה :אנחנו קבוצה
של ארבעה אנשים:ציונה פרקש ,משה גולן ,יענקלה גורן ואנכי ,אשר מתנדבים בצבא ,במחנה במשמר
הנגב ,יום בשבוע.
מה אתם עושים בצבא?
אנחנו מחדשים ציוד של מחסני החרום .הציוד כולל מדים ,קיטבגים ,תרמילים – ציוד אישי של חייל,
בנוסף גם מחדשים ציוד של משאיות – אנחנו בודקים שיש את כל הציוד הדרוש למקרה ש...
איך אתם מגיעים למשמר הנגב?
הצבא שולח אלינו טנדר גדול לאסוף אותנו ועוד אנשים מישובים באיזור שלנו .כאשר אנו מגיעים למחנה,
כבר מוכנה לנו ארוחת בוקר .לאחר הארוחה נוסעים אל המתקן לעבודה .עובדים עד הצהריים ושוב
חוזרים ,עם הטנדר שעומד כל הזמן לרשותנו ,אל חדר האוכל לאכול צהריים...
בצבא מאד מרוצים מאתנו וטוענים שהמחסנים בהם מטפלים אנשי הדרום מטופלים בצורה הטובה
ביותר!
אני מאד נהנית בהתנדבות הזאת .אני מרגישה שאני עושה זאת למען צה"ל והמדינה ,וכך מרגישים כל
חברי .אנחנו מסיימים את היום בסיפוק רב!
יש מקום לעוד מתנדבים )גם בטנדר וגם במחסנים( – לכולם תהיה עבודה!
רשמה :דרורה רוזנמן

התנדבות ב"מרכז לקשיש" ב"שדות נגב"
אני מתנדבת במרכז יום לקשיש שבמועצה האיזורית "שדות נגב" – יום בשבוע ,בשעות הבוקר.
במרכז יום לקשיש מתבצעת פעילות יום יומית ,החל משעות הבוקר .הקשישים מגיעים בבוקר ,בהסעות.
חלקם מגיעים בליווי מטפלות .אוכלים ארוחת בוקר במרכז ,לאחר מכן תפילת שחרית ,בהמשך מתקיים
שעור של הרב .יש שעור התעמלות וכן ישנה פעילות תעסוקתית.
חלק מהקשישים מתקלחים במקום וזוכים לטיפול אישי וחם .במשך השבוע מגיעה ספרית לספר אותם,
מביאים תערוכות ,מתקיימות פעילויות לקראת החגים ,נערכים ימי הולדת ,בשיתוף עם כל המשפחה ועוד
פעילויות מגוונות .הפעילות היומית מסתיימת בארוחת צהריים.
אני מתנדבת במרכז לקשיש כבר ארבע שנים .חפשתי לעשות משהו בשביל הנשמה .לפני שנים רבות למדתי
שנתיים גרנטולוגיה ,במכללה בשער הנגב ,והנושא קרוב ללבי וחשבתי שבתחום הזה אני יכולה לתרום.
כשהוצע לי להתנדב בשדות נגב נעניתי ברצון.
אני עובדת עם צוות נפלא ,מנהלת ,מרכזת חברתית .אני נהנית לעזור לקשישים בפעילויותיהם ,לשוחח
אתם ,להקשיב ולעודד.
למרכז מגיעים קשישים מכל המושבים באיזור .חלקם עצמאיים וחלקם מוגבלים .הם מגיעים למקום
בשמחה ובהתמדה וזוכים לתמיכה ולעידוד.
יש לי הרגשה טובה שאני תורמת ,כמו כן אני זוכה להערכה הן מהצוות והן מהקשישים .אני מרגישה הרבה
פרגון ותמיד מקבלים אותי במאור פנים.
שרה בלס.
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מדברים מהשטח – על הוסטל לנערים בסיכון בי-ם
צעירינו היקרים עסוקים :מי בצבא ,בלימודים ובטיולים ,וכך למרות שיש לנו צעירים רבים וטובים
המתנדבים במסגרת שנת יג' -וגם במסגרות אחרות ,היה קשה לאתר צעירים הפנויים לכתיבה.
לשמחתי הסכים נדב לזר לשתף אותי במה שהוא עושה השנה .נדב עובד בהוסטל לנערים בסיכון ,ואף
שמדובר בעבודה ולא בהתנדבות – נראה כי הדברים שייכים גם לכאן ,שכן מדובר בעשייה חברתית
ובעבודת קודש של ממש.
נדב ,האם תוכל לספר פרטים על המקום בו אתה עובד?
אני עובד בהוסטל לנוער בסיכון ששייך לעמותת החוט המשולש .העמותה מנוהלת ע"י שליח של חב"ד ,ויש
שלוש מסגרות שהיא מפעילה :מועדון לבני נוער צעירים ) ,(14-18הוסטל לבנות ,וההוסטל לבנים שבו אני
עובד .המיוחד בהוסטל הזה שהוא אולי היחיד בארץ המתעסק עם בני נוער מעל גיל  ,18או בכל אופן-
מהיחידים .כרגע יש לנו בהוסטל  10נערים ,אבל אנו מתרחבים כל הזמן .ההוסטל שוכן ליד כיכר ציון
בירושלים ,אך מתוכנן מעבר דירה בקרוב.
ההוסטל שואף להיות בית לכל דבר עבור הנערים :הנערים ישנים שם ,בבוקר יוצאים לעבודה )כרגע אנו
מסדרים להם עבודה ,השאיפה היא שבעתיד הם יסדרו לעצמם עבודה( ,חלקם ללימודים ,ןחלקם למרכז
יום לגמילה מסמים .אחה"צ מתחילה העבודה שלנו המדריכים – עזרה בש.ב ללומדים ,הכנת א.ערב,
והעברת פעילויות .יש אצלנו אופציה ללינת חירום לצעירים שזקוקים חד-פעמית למיטה ללילה ,אך זה
המקרה היוצא-דופן .בגדול ,המסגרת שלנו היא מחייבת ,ואם צעיר מגיע אלינו הוא יודע שישנה מחויבות.
אנו עובדים על שיקום גם בפן התעסוקתי וגם בפן הטיפולי.
אילו נערים מגיעים אליכם?
ההוסטל הוא מסגרת דתית :שומרים שבת וכשרות ,והמדריכים הם דתיים .מגיעים אלינו בעיקר חבר'ה
שנפלטו מהמסגרת החרדית .הרבה מהחבר'ה שקועים בחובות ואין להם איפה להיות .אנחנו נותנים להם
בית שבו יוכלו להסתדר בינתיים מבחינה כלכלית .בתקופה האחרונה הצלחנו לגרום לבחור להתגייס ,וזה
היה הצלחה בעיני.
מה משך אותך לבוא לעבוד דווקא במקום זה?
נראה לי חשוב בתור בחור שהגיע מחברה עשירה ושבעה להיות גם עם מי שאינו כזה ,מי שלא זכה לחינוך
כמו שאנחנו זכינו לו.
כשעבדתי ביבנה היתה לנו פגישה של החינוך ההתיישבותי ,ואחת הנשים שם אמרה שכל נוער הוא נוער
בסיכון .היום אני מבין שזו אמירה לא נכונה – בני הנוער שאנחנו נפגשים איתם מגיעים מתוך עולם שלם
של מצוקות ,וזה לא דומה.
אנחנו מתלבטים לפעמים במרכז האם מה שאנחנו עושים זה חסד או צדק .אני חושב שמלבד הלינת חירום
שזה חסד ממש ,בסך-הכל מה שאנחנו עושים זה צדק ,זה תיקון של מצב לא צודק ,ונתינת הזדמנות נוספת.
לסיום ,אנחנו מחפשים עובדים נוספים ,אז אם יש מי שגר בירושלים ומעוניין -נשמח למצטרפים!

ראיינה :אפרת.
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"כמו רקפות בין הסלעים"
מה זאת התנדבות? האם זה מעשה שאדם עושה שלא על מנת לקבל שכר כספי? האם זה מעשה שאדם
עושה אותו באופן ספונטאני ברגע נתון ,כמו הצלת אנשים מבית בוער? האם זה מעשה של חסד שאדם
עושה כי הוא חש שזאת חובתו האנושית ,כמו לסעוד חולה או כיוב"ז? האם המתנדב הוא "מנודב" על ידי
החברה בה הוא חי והדוגמא הקיצונית של זה היא ההתנדבות לצבא הבריטי בה הוגרלו חברי הקיבוץ
שאמורים "להתנדב"? השאלות ללא סוף ,ברור לי שאיני נמנית על אלה.
ובכל זאת אני עוסקת בכמה פעילויות שנכללות בנושא התנדבות .הראשונה היא עדות אישית על מה שעבר
על משפחתי ועליי בתקופת השואה ,לפני קהל מגוון ,בני נוער ,חיילים ,קהל מבוגר ביניהם מורים להוראת
השואה גם מן המגזר החרדי ומחו"ל .אני מספרת בעברית ,איטלקית ויצא לי פעם לספר גם באנגלית .אינני
מסרבת לפניות אלא בשני מקרים ,אם אני תפוסה באותו הזמן ,באותה משימה במקום אחר או אם
מבקשים ממני לדבר לפני ילדים קטנים שלטעמי לא צריכים להיחשף לסיפורים מעוררי חרדה ואימה.
במסגרת פעילותי זו נפגשתי גם בפלאי הטכנולוגיה כאשר ערכתי הרצאת וידיאו לכמה מאות תיכוניסטים
בפירנצה – אני ישבתי ביד ושם בירושלים והם התכנסו באחד האולמות היפים ביותר במבנה העתיק של
עיריית פירנצה .אני ראיתי אותם ושמעתי את שאלותיהם והם ראו ושמעו אותי .אף כי הפעילות הזאת
נחשבת התנדבות ,אינני רואה אותה ככזאת ,אני רואה בה חובה מוסרית ,להכיר לעולם מי היו אלה שלא
שרדו ,ומה עבר על דור שלם ששרד בתנאים לא תנאים.
ההתנדבות השנייה היא פעילותי בסניף הבינקיבוצי של יד לבנים .כבר סיפרתי וכתבתי על כך ועל העובדה
שהפעילות הזאת הובילה אותי להיות אחת הנציגות של המשפחות השכולות במועצה הציבורית להנצחת
החייל שמייעצת לשר הביטחון .לא ארחיב ,רק ברצוני לאמר שבפעילויות הללו חשתי מחויבות עמוקה
למשפחות השכולות ,אותן משפחות שאין להן כוח לעמוד על זכויותיהן מול הרשויות .כשאני אומרת
רשויות אני מתכוונת הן לרשויות המדינה והן למוסדות הקיבוצים השונים בהם חברות המשפחות האלה.
לכן אינני רואה גם כאן התנדבות ,אלא הוצאה מן הכוח אל הפועל של היכולות שהעניק לי בורא עולם.
את הדברים האלה אמרתי לפני כחמש שנים לוועדה שדנה במועמדות שלי לקבלת אות הנשיא למתנדב.
ידעתי שהציעו את מועמדותי ,אבל הופתעתי מאד שראו לנכון לזמן אותי לוועדה הנ"ל.
אף שעברו ארבע שנים מאז הוענק לי ,בסופו של דבר ,אות הנשיא למתנדב ,עדיין אני חושבת שיש אנשים
ראויים ממני .אני מסתכלת סביבי פה בסעד ,ורואה חברים מן השורה שבשקט עושים למען הכלל .אלה
ה"רקפות בין הסלעים" כפי שמגדיר אותם אריאל הורוביץ בשירו .אני בטוחה שאני רואה רק חלק קטן
מאלו שעושים את התנדבותם בשקט ואני מניחה שגם ברחבי הארץ יש רבים שאינם נחשפים לאור
הזרקורים ועושים מעשי חסד והתנדבות.
פעמים רבות חשבתי איך אפשר להביע למצויינים האלה את הערכתנו ,איך אנו יכולים לאמר להם שאנו
רואים מה הם עושים? אין לי תשובה ,כי כל דרכם של אלה היא בשקט ובצנעה .רק דבר אחד אפשר לאמר
לכל העושים :כל מי שעושה ,בצד המעשה עצמו יש לו גם צמיחה מתוך העשייה שלו ,הוא בונה עוד קומה
לאישיות שלו וזהו בעצם השכר ,שלא ביקש ,מכל עמלו.
שבת שלום,
שושנה עברון

-9-

ברוכים הבאים!
בשבועיים האחרונים הצטרפו  3משפחות נוספות לגרעין ,והן מתגוררות בקראווילות החדשות:
משפחת עמר רביב והדס ,לזוג שני בנים .משפחת עמר הגיעה מרחובות ,רביב הוא שוטר במשטרת ישראל,
והדס  -סיימה עתה שנות שירות רבות כקצינה בקבע.
משפחת בלומנטל חגית ומנחם ,וילדיהם :מתנאל ,בן  ,6עולה לכיתה א' ,יהב ,בת  3ועדי ,בת שנתיים.
משפחת בלומנטל הגיעה מדימונה ,מנחם הוא פרמדיק במד"א וחגית מורה בחינוך מיוחד.
משפחת פרידמן חן ועודד ,והילדים :כרמל ,בת  ,3ואיתן ,בן שנה וחצי .המשפחה הגיעה מהגרעין התורני
בת"א .חן קלינאית תקשורת ,ועודד איש היי-טק וישתלב בשלוחה החדשה של  eci telecomבעומר.
לכולכם ברוכים הבאים ,ואיחולי קליטה טובה ומוצלחת בסעד!

אסיפת חברים:
ביום רביעי הקרוב ,טו' אלול 25.8.10 ,תתקיים אסיפת חברים שתעסוק בסיכומים חצי שנתיים.
סעיפים לפי הסדר:
 .1דוח משקי חצי שנתי
 .2דוח סיפן חצי שנתי
 .3דוח קהילתי חצי שנתי
בגין אורכה של האסיפה ,נחלק אותה לשני חלקים:
 - 18:00התחלה בחדר אוכל שמאל.
 - 19:15הפסקת מנחה וארוחת ערב
 – 19:45המשך האסיפה  ,תפילת ערבית.
עפר שלומי

הודעות ועדת דת:
שיעור השבת אחה"צ " :חתונת השנה" מבט נוסף על חודש אלול וימי הדין -הרב ארי
בשעה  18:00בבית הכנסת.
לידיעת הציבור :מספר הטלפון של בית משפחת סט (6800285) 2285
נייד  0546878052הרב ארי
 0546878053נעמה
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הסכם סלקום חדש
לפני שבועיים חודש החוזה עם סלקום לשלש שנים נוספות  .המו"מ נמשך  4חודשים ,והחל שנה לפני סיום
החוזה הקודם .המטרה של סלקום -לשמר אותנו כלקוח עסקי ,ושלנו  -לשפר את התנאים והמכשירים
ולהקטין עלויות .
עיקרי החוזה החדש :
מסלול קהילתי = מסלול למעוטי שימוש :אין שינוי !!
מסלול עסקי – כמו בחוזה הקודם .לבחירה  2סוגי הטבות:
 .1שיחות ) VPNבתוך הארגון( ללא עלות .
 .2החזר של  ₪ 20לחודש .
עלות המסלול ירדה מ  ₪ 31.5לחודש ל  ₪ 23לחודש +הטבה של  ₪ - 5בתמורה לשימושים .
עלות ז"א ) זמן אוויר( ירדה מ  31אג' ל 25 :אג' .
שירות תיקונים כלול במחיר המסלול .
נקודות עיקריות :
העלות הנמוכה של המסלול העסקי תעביר אליו הרבה מנויים מהמסלול הקהילתי.
אנחנו נבצע אופטימיזציה =בדיקת כדאיות ע"פ אופי השימוש ,ונמליץ אישית למנויים הרלבנטיים איך
לשפר את המסלול.
עלות הודעת  15 - SMSא"ג ,עם חבילות מעודכנות.
עלות גלישה בחבילות מעודכנות .
חיוג בטלפון קווי מתוך סעד – ללא שינוי ) כולל זיהוי ( .
דיבוריות רכב משותפות – ללא שינוי  +מכשיר חדש זכאי לדיבורית בלוטוס לרכב .
כל המחירים הנ"ל ללא מע"מ .
מכשירים :
רכישת מכשיר בתשלום חודשי מסלקום היא רכישה ב  36תשלומים  .משמע ,יש להשלים את התשלומים
על רכישה קודמת ולהחזיר את המכשיר הישן ,אם רוכשים מכשיר חדש .
בחוזה החדש  4מכשירים מסובסדים בעלות  ₪ 20לחודש עם החזר ז"א מלא מהדקה הראשונה .
 2מכשירים דור ) 2.75סמסונג  3053נוקיה  2 . (7020מכשירי דור ) 3נוקיה  7210סוני .(105J
מכשירי דור  3מחויבים בחבילת גלישה חובה )כמו בהסכם הקודם ( .
בעת גריעת מכשירים מסובסדים  ,סלקום מתחייבת להציע מכשיר מקביל באותם תנאים .

בברכה,

צוות סלקום  :אלי ,אשר ,בניה .

