בע"ה ל' בתשרי תשע"א
8.10.2010
גליון מס'2621.

פרשת נח
ב' דראש-חודש שבת קודש פרשת נח .בשחרית חצי הלל .מוציאין שני ספרי תורה,
באחד קורין...בפרשת השבוע ,בשני למפטיר בפרשת פנחס "וביום השבת" עד "ונסכו" .מפטירין
)ישעיהו סו'( "השמים כסאי" .אין אומרים אב הרחמים והזכרת נשמות .מוסף אתה יצרת.
לוח א"י ,הרב טוקצ'ינסקי.

שני המצביאים
אמר ר' לוי יצחק :מי שאוהב באמת את ה' יתברך ,ניכר הדבר באהבתו את הבריות.
אמשול לכם משל :מדינה אחת עמדה עליה מלחמה קשה .המצביא ,שעמד בראש מחנה
גדול הנלחם באויב ,נחל מפלה ,הדיחו המלך מכהונתו והפקיד מצביא אחר במקומו לערוך
את המלחמה ,והמצביא החדש הצליח לגרש את הפולש .והנה על המצביא הראשון נמתח
חשד שפגע במולדתו .המלך שקל בדעתו ,היאך יוכל לידע ,אם האיש אוהב אותו באמת
או שונא הוא לא .מצא סימן מובהק לבחון את הדבר :אם אותו האיש ירחש ליריבו
ידידות ויראה שמחה יתרה על נצחונו ,סימן הוא שיש לראות את האיש כישר-לב,ואילו
אם יתחיל לחרחר ריב כנגדו ,הרי תוכח אשמתו.
הקב"ה ברא את האדם שיילחם עם הרע בנפשו .והנה יש אדם שאמנם אוהב הוא באמת
את הבורא ,אבל אין בידו לעמוד במלחמתו הקשה .הוא ניכר בזה ,שהוא משתתף
בנאמנות ובלי הסתייגות באושרם של חבריו המנצחים) .מתוך אור הגנוז ,מרטין בובר.
לזכרו של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב ,שביום ראשון האחרון ,כה' בתשרי ,חל יום פטירתו(.
שעור פרשת שבוע :עֹפר שלומי
שבת
הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ימי החול
16.58
ב' 17.05

ערבית ושיעור
שחרית א'

6. 45

שחרית ב'

8.30

קידוש

זמן תפילין /טלית

4.54

סוף זמן ק"ש

8.35

שקיעה

17.11←17.16

מנחה א' )בחד"א(

12.45

11.30

מנחה וערבית

17.00

מנחה 16.10 ,13.30 ,12.30

צאת הכוכבים

17.33

ערבית

20.10

שיעור הרב ארי

17.10

לימוד 'בראשית'

16.30

צאת השבת

17.52

אחות תורנית – דורית רידר

שחרית נוער

7.30

-2ונראתה הקשת בענן
ֹאמר ֱא-
אָרץַ :ויּ ֶ
יתי ִא ְתּ ֶכם וְ לֹא יִ ָכּ ֵרת ָכּל ָבּ ָשׂר עוֹד ִמ ֵמּי ַה ַמּבּוּל וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹד ַמבּוּל ְל ַשׁ ֵחת ָה ֶ
ַה ִקמ ִֹתי ֶאת ְבּ ִר ִ
וֲ
עוֹלםֶ :את ַק ְשׁ ִתּי
ֶפשׁ ַחיָּה ֲא ֶשׁר ִא ְתּ ֶכם ְלדֹרֹת ָ
וּבין ָכּל נ ֶ
ֵיכם ֵ
וּבינ ֶ
ל ִֹהים זֹאת אוֹת ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ֵבּינִ י ֵ
ָכ ְר ִתּי ֶאת
אָרץ וְ נִ ְר ֲא ָתה ַה ֶקּ ֶשׁת ֶבּ ָענָן :וְ ז ַ
אָרץ :וְ ָהיָה ְבּ ַענְ נִ י ָענָן ַעל ָה ֶ
וּבין ָה ֶ
ָת ִתּי ֶבּ ָענָן וְ ָהיְ ָתה ְלאוֹת ְבּ ִרית ֵבּינִ י ֵ
נַ
ֶפשׁ ַחיָּה ְבּ ָכל ָבּ ָשׂר וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹד ַה ַמּיִ ם ְל ַמבּוּל ְל ַשׁ ֵחת ָכּל ָבּ ָשׂר :וְ ָהיְ ָתה
וּבין ָכּל נ ֶ
ֵיכם ֵ
וּבינ ֶ
יתי ֲא ֶשׁר ֵבּינִ י ֵ
ְבּ ִר ִ
אָרץ:
ֶפשׁ ַחיָּה ְבּ ָכל ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֶ
וּבין ָכּל נ ֶ
עוֹלם ֵבּין ֱא-ל ִֹהים ֵ
יה ִל ְזכֹּר ְבּ ִרית ָ
ית ָ
וּר ִא ִ
ַה ֶקּ ֶשׁת ֶבּ ָענָן ְ
)בראשית ט' ,פס' יא-טז(
הקשת נבחרה על ידי הקב"ה לשמש כאות וכסימן לברית שכרת עם כל היקום לדורות עולם ,שמבול כזה
כפי שהיה בימי נח לא יהיה עוד על הארץ .בכל פעם שהקב"ה ירצה להביא מבול על העולם תראה הקשת
אָרץ וְ נִ ְר ֲא ָתה ַה ֶקּ ֶשׁת ֶבּ ָענָן" ' -כשתעלה
במקום המבול ,וכדברי רש"י על הפסוק "וְ ָהיָה ְבּ ַענְ נִ י ָענָן ַעל ָה ֶ
במחשבה לפני להביא חשך ואבדון לעולם'.
תמיד תמהתי על בחירת הקשת היפה והמרהיבה כאות וסמל למבול הפוטנציאלי שלא התממש .האם לא
היה מתאים יותר להשתמש ברוח סופה וסערה או בגשם זלעפות המזכיר בזעיר אנפין את המבול ההוא ,על
מנת לשדר לעולם שעליהם לשפר דרכם והתנהגותם?
על מנת לענות על תמיהה זו נפנה לעולם הפיזיקה .כיצד נוצרת הקשת? קשת היא תגובה אופטית הנוצרת
ממפגש של קרני השמש עם טיפות המים .ניתן אולי להסביר ולומר שהקשת היא התגובה הפיזיקלית לרצון
של הקב"ה להביא מבול על העולם ולהימנעות מהבאת המבול בגלל הברית .הקב"ה כביכול מתחיל להוריד
וּבין ָכּל
ֵיכם ֵ
וּבינ ֶ
יתי ֲא ֶשׁר ֵבּינִ י ֵ
ָכ ְר ִתּי ֶאת ְבּ ִר ִ
את המבול ,הגשם מתחיל לטפטף ,אך מיד הוא נזכר בברית  -וְ ז ַ
ֶפשׁ ַחיָּה ְבּ ָכל ָבּ ָשׂר וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹד ַה ַמּיִ ם ְל ַמבּוּל ְל ַשׁ ֵחת ָכּל ָבּ ָשׂר .לכן הגשם נפסק מיד והשמש שוב יוצאת
נֶ
ומגיחה על פני היקום ,וכך נוצרת הקשת .אם כן הקשת מביאה לידי ביטוי פיזיקלי את הרצון של הקב"ה
להביא מבול ואת החזרה בו מהרצון עקב הברית .בעוד שסופה או גשם עוצמתי יש בכוחם להביע את רצונו
של הבורא להביא מבול נוסף ,הרי שהקשת מסמלת בנוסף לכך את הנחמה ואת הברית בין הקב"ה ליקום.
ברצות ה' נזכה שישפיע עלינו הקב"ה שפע ברכות על ידי גשמי ברכה שירוו את השדות ואת המטעים,
ויתמלאו הבורות ומאגרי המים ,עד שייבלו שפתותינו מלומר די.
שבת שלום – הרב ארי.

שתי הערות הלכתיות הנובעות משינוי הזמן והמקום:
 .1למתפללי המניין השני בשבת – סוף זמן קריאת שמע ,נכון להיום ,הוא בסביבות השעה 8.30
בבוקר .לכן יש לקרוא את קריאת שמע )שמע ,והיה אם שמוע ,ויאמר( ,גם קודם ההגעה לבית
הכנסת .באזור חג החנוכה ,נוכל לחזור למנהגנו הרגיל ולקיים את מצוות קריאת שמע תוך כדי
התפילה עצמה.
 .2גבול העירוב של הקיבוץ – מכיוון שהגדר החדשה יותר של הקיבוץ היא מחוץ לגבול העירוב ,אין
לטלטל בשבת מעבר לשער של החממות ולשער שליד סייפן )הגדר הישנה( .ניתן כמובן לצאת
מתחום העירוב מבלי לטלטל או לסחוב דברים בכיסים )אי אפשר לצאת עם עגלות או ילדים על
הידיים(.
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זה היה השבוע
אחרי החגים יתחדש הכל...
חג הסוכות חלף עבר לו בחגיגיות ובהתרוממות רוח.
ביום שני של חוהמ"ס גדש את חדר האוכל עם רב ,מקטן ועד גדול הגיעו לערב הפופולארי – ערב סיכום השנה .היה
ערב מקסים ,ביתי ,בטעם של פעם ,מתובל בהומור ובחן רב :בניית הממ"דים ,משפחות הגרעין ,חברים הרוצים
לפתוח חשבון בנק בחוץ ,ועוד ועוד – הערב שיקף נאמנה את הקורות את קהילתנו בשנה האחרונה .לאנשי השנה
נבחרו מוישלה' ואליסף העמלים ימים כלילות בפרוייקט הממ"דים ,ולצ'פי הוענק אות מפעל חיים על פועלה
המבורך בספריית הילדים .יישר כח לחמי ולאתי ולכל העוזרים הרבים שסייעו להצלחת הערב!
עוד לא נחנו מהערב היפה ,וכבר ביום שלישי הגיע ליל הלימוד להושענא רבה .הערב כלל שיעור מעניין מפיה של
לאה שקדיאל בנושא אליהו והאישה הצרפית ,וכן סרט ודיון אודות הרב פירר .בשיעור ובדיון דובר על קנאות לה',
על אמונה ומוסר ,והאם הדרך להתקרב לה' היא דבקות שבין אדם למקום או לדבוק במידותיו דרך חסדים עם בני-
אדם .בסרט ובדיון נכחו פחות אנשים – כנראה בשל השעה המאוחרת – אך מי שהיה לקח חלק בדיון ער בעקבות
תודה לרונית ברט ולועדת דת על ארגון הערב!
הסרט.
חג שמחת תורה היה עמוס באירועים :ההקפות המסורתיות ברחבת בית-הכנסת ,חלוקת ממתקים לטף לחיבוב
התורה עליהם ,שירים וריקודים הכניסו אותנו לאווירת החג .למחרת ,בצד ההקפות ,התקיים בוקר של תורה
לנשים ובו שיעור מפי הרבנית נעמה סט בנושא "תפילתם של עוברי דרכים" .בשיעורה דיברה נעמה על כוחה של
התפילה שבדרך ,התפילה האישית הבאה מתוך צורך ומצוקה ,והתקיים דיון על רציונאליות ורגש ועל עבודה שבלב.
השיעור והדיון היו מעניינים מאד ,וקהל הנשים נענה בהמוניו .לאחר השיעור ,בצד סבבי קריאת-התורה בבית-
הכנסת ,התקיימה קריאה בתורה לנשים במועדונית ,שם בורכו גם הילדות והנערות הצעירות ,וכל מי שרצתה יכלה
גם היא לעלות לתורה .כחתנים נבחרו השנה הרב היוצא והרב הנכנס – הרב דוד אסולין כחתן תורה ,והרב ארי סט
כחתן בראשית .ברכות חמות לחתנים היקרים!
במוצאי שמחת תורה התקיימו הקפות שניות בקיבוץ ארז ביוזמת בנ"ע .נשמח לשמוע חוויות!
במוצאי החג אט-אט נעלמו כל הסוכות מן העין ,וכעת בפטיש ובמסמר אוחזים בעיקר בוני הממ"דים.
בשבת בראשית התקיימה מסיבת חתנים לכבודם של הרב אסולין והרב סט .אולם אשל היה מלא מפה לפה בחברי
הקיבוץ ותושביו שבאו לחלוק כבוד לרב אסולין – ולמשפחתו -שנפרדים מתפקיד הרבנות לאחר  14שנה בסעד )עם
הפסקה קצרה בתקומה( ,ולאחל הצלחה לרב ארי ולמשפחתו בתפקיד החדש .במסיבה נישאו דברים מרגשים,
המביעים עד כמה השאירו הרב דוד ושפרה את חותמם בסעד ,ועד כמה הקהילה מייחלת ובוטחת ביכולתם של הרב
ארי ונעמה להמשיך מכאן .ראו בהמשך העלון.
תודה מיוחדת לועדת דת שדאגה לכל פרט ,קטן כגדול ,באירועי החגים.
כתבנו איתן מדווח :לא רק אצלנו אלא גם במקומות אחרים זה קרה :בגל"צ ,בסוף יומן הבוקר ,בפינת הפלילים,
ספרה הכתבת הדס שטייף על מידע שהגיע למשטרה ,לפיו בישוב שילת נוהגים )תרתי משמע( תושבי הישוב להסיע
את ילדיהם לגן ללא חגורות בטיחות ,תוך כדי שילדיהם יושבים על ברכיהם ,ולפעמים גם מדברים תוך כדי הנסיעה
גם בנייד .המשטרה פשטה על הישוב ,וחלק מהקנסות היו מעל  .₪ 1000ראו הוזהרתם...
תיקון:
בדו"ח חומ"ש בעלון רה"ש נכתב כי אביעד עברון משרת בהסדר .נתקן :אביעד משרת ב"שילוב" שזה שירות של
חמש שנים  -שלוש שנים צבא ושנתיים ישיבת מעלה גילבוע  -משולב.

-4ברכות לרב דוד המסיים ,ולרב ארי הנכנס
לא בכדי סברה ועדת דת להיפרד מהרב דוד  -כחתן תורה ,ולקבל את פניו של הרב ארי – כחתן בראשית.
יש משהו טבעי ,עמוק במסורת שלנו ,שמחבר בין סיומו של סבב הקריאה בתורה ותחילתה מחדש ,לבין מהלך החלפת
הרבנים בסעד.
בארץ ישראל ,נוהג כבר דורות מנהג בבל הידוע ,שמחזור הקריאה של פרשות השבוע תם בתום השנה ,בשמחת תורה.
אכן הסתיימה תקופה .מפליא לחשוב כמה השפעה יש לתוכן הקריאה בתורה ,על אווירת השבת של יהודי שומר
מצוות .היינו לאחרונה בסוף ספר דברים ,אווירת סיום .התורה נחתמת בסיום מנהיגותו של משה .סיומה של תקופה.
נאומי פרידה ,סיכומים ,הנחיות לעתיד ,סגירת מעגל  -מכאן ואילך מנהיג אחר ,תקופה חדשה .אך טבעי הוא שהרב
דוד המסיים וחותם תקופה נבחר כחתן תורה ,או חתם תורה ,כפי שמופיע במקורות קדומים.
והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה ,והאיש משה לא נס ליחו ,ולא כהתה עינו ,והאיש משה הוא
עומד על העם מבוקר עד ערב ,והוא האומר -המקנא אתה לי? מי יתן כל עם ה' נביאים .וכמה קווי דימיון יש בין
מנהיגותו של משה לבין הנהגת הרב דוד אותנו :הנהגה מתוך מקום של צניעות ,עדינות ,חכמה ,מצווה לומר דבר
שנשמע ולא לומר דבר שאינו נשמע ,נכונות לעסוק בדברים אישיים עדינים מאין כמותם ,בצד האומץ להתמודד עם
שאלות ציבוריות לא פשוטות .ותמיד בנעימות ,מתוך שלווה  ,ורדיפת שלום.
רק ענווה כזו היא אשר מאפשרת לרב דוד להישאר איתנו כאן ,בצידו של הרב ארי.
בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל .ואומרת הדרשה החסידית -כאשר ראשי העם  ,מנהיגיו ,מסוגלים להתאסף-
כאגודה אחת ,ללא מחלוקת ,רק אז – יכול להתקיים יחד שבטי ישראל .ואשרי הרבנים ,ואשרינו כקהילה שיכולה
להתברך בהנהגה כזו.
כאמור ,אנו מתחילים כעת במובן מסויים מבראשית .מתחילים מעגל חדש .מעגל שיש בו יצירה מחודשת ,וככל התחלה
יש גם כאן ,עיצוב דרך יחודית חדשה .לכן אך טבעי הוא שכחתן בראשית נבחר הרב ארי.
הרב ארי מתחיל לא מבריאת העולם ,אלא מגן עדן .לעובדה ולשומרה .גן העדן שלנו כמו אצל אדם הראשון זקוק
לטיפוח בשני הכיוונים .לעובדה ולשמרה .יש לשמרה-שמירה על הקיים ,כבוד למסורת המקום .יש לעובדה  -פיתוח
וצמיחה ,גישות חדשות ,נוף מתפתח .דומני שכל עוד נשכיל ללכת בשביל העדין שיש בו גם מן ה"לעובדה" בצד
"לשומרה" ,נמשיך להישאר בגן עדן .אם חלילה נפר את האיזון ,ניכנס למאבק במלאכי החבלה ולהט החרב המתהפכת
שיחסמו את הדרך.
וכאן המקום להנהגה ,לחכמת הניווט ,ליכולת לגשר על פערים  ,ולנכונות לשנס מתניים .אכן משימה לא פשוטה ניצבת
בפנינו ,ובפני הרב ארי ,ונצליח בה ,בעז"ה.
אי אפשר לסיים בלי לומר תודה ל"האישה הניצבת עמך בזה" -לאשת הרב.
ראשית לשפרה ,תלמידת חכמים ,אשר בעמקות מחשבתה ,בכוח יצירתה הפורה וברוחב ידיעותיה ,העשירה אותנו
בלימוד ובשיעורים בעלי ייחוד יוצא דופן .ברכת תודה גדולה לך שפרה ,ואנו מקווים שתמשיכי מידי פעם ללמדנו את
צפונות תורתך/תורתנו.
לנעמה -נאחל שקודם ולפני הכל תצליחי למצוא את הזמן הראוי לגדל בשלווה ונעימות את ילדיכם ,שתזכי לחוש כאן
בבית ,ושנזכה גם אנו לשמוע ללמוד ולהשכיל הרבה מחוכמתך.
נודה לרב דוד על כל פועלו ,ונספר שכמתנה מהקיבוץ -התגייס אליהוא וכתב את מגילת אסתר ,כשי לרב דוד וכאות
תודה מכולנו ,ואנו שמחים להעניק אותה לרב דוד במעמד זה .תודה לרב דוד ,וברכת הצלחה לרב ארי.
עפר שלומי )דברים שנאמרו במסיבת החתנים בשבת בראשית(
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דברי פרידה

איך מסכמים תקופה כל כך משמעותית בחיים שלי ובחיים שלנו כמשפחה?
בגמרא מנחות )ל ,א( מופיעה מחלוקת מרתקת ביחס לשמונת הפסוקים האחרונים של התורה אותם זכיתי
לקרוא כחתן תורה:
'וימת שם משה עבד ה'.
אפשר משה חי וכתב 'וימת שם משה'?
אלא עד כאן כתב משה ,מכאן ואילך כתב יהושע בן נון ,דברי רבי יהודה ,ואמרי לה רבי נחמיה;
אמר לו ר' שמעון :אפשר ספר תורה חסר אות אחת? וכתיב+ :דברים ל"א +לקוח את ספר
התורה הזה ושמתם אותו וגו'?
אלא ,עד כאן הקב"ה אומר ומשה כותב ואומר ,מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע.
לשיטת ר' יהודה ,לפסוקים הללו מעמד נמוך יותר משאר פסוקי התורה ,שכן את שאר הפסוקים שבתורה
כתב כמובן משה רבינו ,ואילו את הפסוקים הללו כתב יהושע ,שהרי משה לא יכול לכתוב 'וימת משה'
ולספר היכן נקבר וכיצד בכו אותו עם ישראל.
ר' שמעון לעומת זאת ,אינו מוכן לקבל שחלק מהתורה לא תכתב על ידי משה רבינו ,ספר תורה כזה הוא
ספר חסר! ואם ספר חסר אפילו אות אחת הרי הוא פסול ,קל וחומר אם מדובר בשמונה פסוקים החותמים
את התורה! לשיטת ר' שמעון ,פסוקים אלו נכתבו על ידי משה רבינו עצמו ,אלא שהכתיבה כאן הייתה
מיוחדת במינה ושונה ,כאן הוא כתב מפי ה' ובדמע.
שני פירושים יפים ראיתי למשפט המיוחד הזה' :עד כאן הקב"ה אומר ומשה כותב ואומר ,מכאן ואילך
הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע' – האחד ,כל התורה כולה נכתבה בדיו בידיו האמונות של משה העבד
הנאמן ,ואילו פסוקים אלו נכתבו בדמעותיו של משה רבינו ולא בדיו.
פירוש אחר :עד כאן הקב"ה אמר ,ומשה חזר על הדברים ואמרם בפיו ,כמנהג הסופרים ,ולאחר מכן כתבם,
ואילו בפסוקים הללו הקב"ה אמר  -ומשה כתב מפיו של ה' .יתכן שהדמעות חנקו את גרונו ולא יכול היה
לומר בפיו ,ולכן כתב ישירות מפיו של ה' .לשיטת ר' שמעון לא זו בלבד שפסוקים אלו אינם ברמה נמוכה
יותר ,אלא להפך מעלתם רבה יותר משאר פסוקי התורה ,שכן הם נכתבו בדמע ,והם נכתבו באופן ישיר
מפיו של ה'!
דברי פרידה ,אני לומד עכשיו לדעת ,כותבים ואומרים בדמע .הדמעה ,אינה רק דמעה של עצב על הפרידה,
אלא דמעה של עצב ושמחה מהולים ומעורבבים זה בזה בבחינת ו'גילו ברעדה' .דמעה ,שמכילה בתוכה עבר
ועתיד ,סיכומים ותכניות ,אכזבות והצלחות .שמחה על הדברים הטובים ,הרגעים היחודיים של תפילה
נעלית ,של לימוד משמעותי ,של מפגש אמיתי וכן ,של שמחה של מצוה ,ועצב על אותם רגעים שהייתי רוצה
לשנות ,בהם יכולתי להיות נבון יותר ורגיש יותר.
לפני  14שנה בשבת הראשונה שבה היינו בסעד ציטטתי בפינה המיועדת לרב ב'עלים' את תפילתו של ר'
נחוניא בן הקנה בכניסתו לבית המדרש:
יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא יארע דבר תקלה על ידי ,ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי,
ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ,ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם )ברכות
כח ,ב(.
התפילה הייתה כפולה ומכופלת :תחילה ,שלא אכשל בדבר הלכה – שלא אכשל לא בפסיקה ,ולא בשיקול
דעת בנושאים משפחתיים וחינוכיים וקהילתיים .שלא אטעה בהנחיה של המבקשים את עצתי וחוות דעתי,
ובנוסף לכך ,שישמחו בי חברי ואשמח אני בהם – שאצור קשר עמוק ומהותי של שמחה משותפת בעשיית
מצוה ,שמחה של יצירה וחדווה של לימוד.

-6בעמדי היום כאן ,אין בכוחי לסכם .ברור לי שהיו הרבה טעויות בשיקול דעת ,בפסיקה ,בלימוד ,והיו גם
מקומות בהם הצלחתי .אני מקווה שהצלחותי רבות מכישלונותי.
מנקודת המבט הייחודית היום ,אני מודה לה' יתברך על הטוב שגמל איתי .שום דבר אינו מובן מאליו
עבורי .זכיתי כאן לפגוש קהילה ייחודית ,תוססת ,רב גילאית .קהילה כנה ,אשר רוח בקרבה .קהילה
שיודעת לשמוח ביחד ,ולעיתים חלילה להתאבל יחד ,להתפלל יחד ,ללמוד יחד ,להתווכח יחד ,ואף לעמוד
בצורה מרשימה כקהילה חזקה ומגובשת מול טילי האויב ללא מיגון מספק – יחד.
בקהילת סעד ומתוכה ,בניתי יחד עם שותפים לדרך ,את הגרעין והישיבה בנתיבות ,גרעין שמונה היום
כמעט  80משפחות צעירות ואידיאליסטיות ,וישיבה יחודית ותוססת ,וגם מדרשה לבנות ,ועוד פרויקטים
חינוכיים וחברתיים רבים .שם אני אמשיך בעזרת ה' את אשר התחלתי כאן .ולמי שדואג ,לא ,אני בכלל לא
משועמם ,כל חלונות הזמן שנפתחו עקב סיום התפקיד בסעד ,הספיקו כבר להתמלא בעיקר בהוראה
בישיבה ובמדרשה וגם בקצת יותר זמן ללמוד ולכתוב.
אנו ,שפרה ואני ,מרגישים וגם יודעים די בברור ,שאנו מעבירים את הלפיד לזוג ולמשפחה ראויה ביותר,
הרב ארי ונעמה .ברור לנו שהצלחתם היא הצלחתנו ,הצלחתה של הקהילה .אבל הצלחת הרב תלויה במידה
מכרעת בקהילה .עוד בנערותי ,אני זוכר ששמעתי את הסיפור הבא :רב מסויים החליט לאחר  20שנות
כהונה לעזוב את תפקידו .באו אליו אנשי הקהילה והתחננו בפניו :מדוע רבינו עוזב אותנו לאנחות ,וכי לא
היה לו טוב בקהילתינו? ענה הרב :אני עוזב כי זו השאלה הראשונה ששואלים אותי מאז שאני כאן! ברוך
ה' ,מהרגע הראשון שבאתי לסעד נשאלתי הרבה ,הרבה מאוד ,היו אלי פניות רבות וחוויתי רבנות מלאה,
ובכל זאת אני רוצה בהזדמנות זו לפנות לקהילה:
זה לא מספיק 'שיש רב' ,כן ברוך ה' יש לנו היום רב טוב ומעולה ,הרב ארי .אבל הרב אינו יכול לפעול לבד,
ואני מדבר בעיקר בכל הנושא של השיעורים ,אני חושב שכל אחד מהקהילה מוכרח למצוא לעצמו קביעות
בשיעור תורה ,לפחות ,כן לפחות פעם בשבוע ,וזה לא בשביל תעסוקה לרב ,שהאמינו לי הוא מאוד עסוק,
אלא כדי ליצור מציאות בה לימוד התורה הוא הבסיס לכל מה שאנו עושים ונעשה כאן בקהילתנו .פעם
אמר משהו בסעד משפט חכם מאוד :זה לא מספיק לרצות לחיות בישוב שבלוח המודעות יש בו שיעורי
תורה רבים ,צריך גם להשתתף בהם.
לסיום אנו מודים לה' יתברך על כל הטוב שגמל איתנו ,על התקופה המשמעותית הזאת בחיינו .אופי
הקהילה השתנה מאוד מאז באנו לכאן לפני  14שנה )כמעט שלוש שנים מתוכם היינו בתקומה( .וגם אנו
השתנינו .באנו לכאן זוג צעיר עם ארבעה ילדים קטנים ,שהגדולה הייתה בכיתה ב ,והיום ברוך ה' אנו
מגדלים כאן שישה ילדים שקשורים מאוד לנוף ילדותם בסעד.
אני רוצה להודות לכל מי שסייע לנו בדרכנו ,הן בקליטה והן בהמשך הדרך בעשייה האין סופית .אבל קודם
כל אני חב לאישתי שפרה שסייעה בידי רבות ,בכל שלבי הרבנות ,בעצה ובלימוד ,בזמן האין סופי שנגזל
ממנה בשל המחויבויות הרבות ,וכן כמובן לילדי ששמחים על הזמן שהתפנה עבורם ,ונשאו בנטל עולה של
הרבנות בשמחה ובאהבה.
אנו מקווים ומאחלים לקהילה שלנו סעד קודם כל ובראש ובראשונה להמשיך להיות סעד ,ויחד עם זאת
שתדע להציב בראש סדר העדיפויות את המימד הרוחני ,עבודת ה' ,חינוך ,ותרומה לעם ולארץ .בטוחני
שתדעו ונדע לעשות זאת בצורה הטובה ביותר.
בעז"ה נעשה ונצליח!
הרב דוד אסולין

-7לפני ארבע עשרה שנים נקראנו ללך-לך הגדול של חיינו ,עד כה ,המעבר מירושלים ומגוש עציון דרומה,
לסעד .היינו זוג צעיר עם ארבעה ילדים ,הגדולה בכיתה ב' והקטן בן שנה וחצי ,ממש כמו הרב ארי ונעמה
היקרים כיום .וגילינו שהרבה הרבה דברים הדרך מגרמת .במדרש שיר השירים רבה דורש ר' יוחנן את
הפסוק 'לריח שמניך טובים שמן תורק שמך' על מסעו של אברהם אבינו:
'בשעה שאמר לו הקב"ה "לך לך מארצך וממולדתך" ,למה היה דומה? לצלוחית של פוליטון,
שהיתה מונחת בזוית אחת ולא היה ריחה נודף ,בא אחד וטלטלה ממקומה ,והיה ריחה נודף .אף
כן אמר הקב"ה לאברהם :אברהם ,הרבה מעשים טובים יש לך ,הרבה מצוות יש לך ,טלטל עצמך
בעולם ושמך מתגדל בעולמי'.
גם אנחנו היינו מוטלים בקרן זוית כאותה צלוחית פוליטון ,והדרך דרומה גרמה לנו להכיר את עצמנו
ולהשמיע את קולנו בעולם ,ופתחה בפנינו עולם שלם שלא הכרנו ,שדומה שמוטל אף הוא בקרן זוית של
תודעת המרכז הישראלית .תודה לאל שזכינו להכיר את הפריפריה הדרומית ,כמאמר חז"ל – 'הרוצה
להחכים ידרים'.
בלוותו את מסעותיו של אברהם ממשיך המדרש ,הפעם בבראשית רבה ,ואומר:
'בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהרים ובארם נחור ,ראה אותן אוכלים ושותים ופוחזים אמר-
הלואי לא יהא לי חלק בארץ הזאת ,וכיון שהגיע לסולמה של צור ראה אותן עסוקין בניכוש
בשעת הניכוש בעידור בשעת העידור ,אמר  -הלואי יהא חלקי בארץ הזאת אמר לו הקב"ה לזרעך
אתן את הארץ הזאת'.
את המשפט הזה ניתן לומר באופן מלא ובלב שלם על סעד .פגשנו קהילה מדהימה שחיה חיים של תורה
ועבודה ,מחוברת לאדמה ולעונות השנה ,מאמינה בחי עולמים וזורעת בשעת זריעה ,וזוכה ב"ה לקצור
בשעת קצירה .מקדישה עיתים לתורה ,ומרקיעה שמים בשעת התפילה .פני האנשים מלאות חסד ואף
בטלטלות ומשברים 'איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק' .אשרינו שחלקינו במקום הזה.
בפרשת מסעי בוחר משה לסכם את המסע הארוך והמשמעותי במדבר דרך אזכור שמות המקומות אליהם
נסעו ובהם חנו .מ"ב מקומות ,ארבעים ושניים מסעות .על הבחירה להשתמש בלשון הווה 'ויסעו ויחנו'
אומר בעל ה'נתיבות שלום':
'להורות שזהו ענין ההווה תמיד ,שכל יחיד עובר מ"ב מסעות כדי להגיע לשלמות תיקונו...
וכשם שמ"ב המסעות שכתבה תורה הם מ"ב דרכים בעבודת ה' ,מה שתקנו ישראל במסעותיהם
במדבר ,כך כל יחיד שירד לעולם להעלות ולתקן את העניינים השייכים אליו ,צריך לעבור בימי
חייו מ"ב מסעות וכל העניינים הכלולים בהם כדי להעלות את ניצוצות הקדושה השייכים
לשורש נשמתו'.
חלק משמעותי ממסעי חיינו עבר עלינו כאן בסעד אתכם בפרק זה של תפקיד הרבנות ההולך ונחתם .היו
בהם תחנות של יטבתה ,מתקה והר שפר ,ותחנות של עברונה ,חרדה ,ואף קורטוב מרה ,דרך המסע
התמודדנו עם רמון פרץ ,למדנו על קדש ,ונגענו בפי החירות ועוד ועוד' .ויסעו ויחנו' ...ועתה אנחנו פונים
למסעות אחרים .כל אחד מאיתנו ממשיך בשליחותו ,יעודו וחייו המקצועיים אבל את סעד בחרנו למקום
מנוחתנו בשנים הקרובות ,אליה נשוב ממסעות אלה ובה אנו מקווים לחנות ,כי חן המקום ויושביו עלינו.
'ויאמר ה' אל אברהם לך לך' ומפרש הזוהר ' -לך לך ,לעצמך ,לתקן עצמך ,לתקן מדרגתך'.
הגענו לסעד אנשים צעירים בראשית הדרך ,ופה אתכם גדלנו ולמדנו המון ,מכולכם יחד ומכל אחד ואחד
מכם .ועל כך אנחנו רוצים להודות לכולכם מעומק לבנו .ולכם ,הרב ארי ונעמה היקרים ,אנו מאחלים
שהדרך החדשה בה בחרתם תיטיב אתכם ,ההולכים בה ,ועם קהילת סעד כולה ,ובתורתכם ונועם
אישיותכם נתברך וממנה נשתה ונרווה כולנו.
שפרה אסולין.
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\סעד עוד צעד

מי היה מאמין ,שסעד תהיה פתאום צעירה? הגיל הממוצע של אנשי סעד היה הגבוה ביותר בקיבוץ הדתי
ועתה ירד פלאים.
עיינתי היטב בחוברת הצבעונית היפה המספרת על כל המצטרפים ,והנה ספרתי  24משפחות שהגיעו לסעד
תוך שנה וקצת .כל משפחה זה איש ואישה ,וביחד יש לכולם  54ילדים ,כן ירבו .אם ניעזר בחישובית ,נמצא
שזה למעלה מ 100 -נפשות .האם מצאו מקום מגורים לכולם? אני מקווה ומניח שכן .בינתיים כולם
מרוצים ואופטימיים וממלאים את בית-הכנסת.
יחד עם הצעירים הגיע גם רב צעיר להחליף את הרב הקודם  -הרב דוד אסולין) ,שהיה מאד מקובל
בקהילה( .לשיעורים של הרב בא ציבור די גדול ,אך יש בהחלט מקום ללומדים נוספים.
אין להכחיש שסעד מתנהל פחות ופחות כקיבוץ ,ונהפך לקהילה רב-גונית .בקהילה זו כל אחד צריך
בעצמו לדאוג לעבודה ולפרנסתו ,אך זאת יודע כל אחד ונוהג בהתאם.
רוצה אני לשבח את המצטרפים החדשים ,אשר בחרו דווקא לבוא לסעד ,קיבוץ קרוב לרצועת עזה,
המאויים להיות מטרה במלחמה שעשויה לפרוץ.
אנו חייבים תודה לממשלה ולסוכנות ,אשר הקימו לנו שיכון יפה לגרעין המשימתי.
ואחרון אחרון חביב ,גל הפריחה הזאת ,הכולל פריחה בענפי המשק החקלאיים ,איננו נופל מאליו .ב"ה יש
בינינו חברים ואנשים המפעילים את גלגלי "המכונה" הזאת ,ועושים זאת בשיתוף פעולה ,בכשרון ובאהבה.
מי ייתן ונמשיך גם בעתיד בקו עולה בחברה ובמשק.
יהודה שלמון.

עוד הצעה למילה במקום נין

מה דעתכם על המילה :דורון.
לדעתי זו היא מילה יפה היכולה להחליף את המילה נין .
מילה קצרה עם משמעות רחבה .במשמעות הנוכחית ,המילה דורון משמעותה שי ,מתנה ,אך כמעט לא
שומעים אותה בשפת היום יום  .המילה דורון מקפלת בתוכה את המילה :
דור פרק בחיים .רון שמחה התרוננות .וכמובן את המשמעות הראשונית ,שי מתנה.
מי כמונו יודע שלמרות אריכות תוחלת החיים לא רבים זוכים להכיר וליהנות מהדור הרביעי
למרות שכל דור נוסף מביא לנו רון שמחה גדולה כמובן שהדור הרביעי שאותו זוכים לראות מביא שמחה
גדולה ביותר ואנו ורואים בכך מתנה גדולה מ"ה יתברך ,לכן ,לדעתי,
במקום נין אני מציעה את המילה דורון ,במקום נינה – דורונית ,במקום נינים את המילה דורונים.
ומי יתן ונזכה כולנו במתנת ה' לראות דורונים.
רותי יערי

.
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אחרי החגים
א' מנחה בשבת  -שעה ושלשים וחמש דקות לפני צאת השבת )מתבקש מתנדב להיות אחראי על
המנין(.
ב' לימוד הורים עם ילדים " -דור לדור" בחודשי החורף שעה ורבע לפני צאת השבת בבית כנסת.
ג' שיעור לקהילה על ידי הרב ארי  45דקות לפני צאת השבת.
שימו לב :בכל שבת השעות משתנות לפי צאת השבת.
חילופי הגבאים בשבת  -מהשבת איתן הימן יחליף את אליאב לזר במינוי שליחי הציבור לתפילה.
אנחנו מקווים שההיענות תהיה גבוהה.
כמו כן בדעת איתן לפנות לשליחי הציבור מראש כך שיוכלו להיות מוכנים לשליחותם.
אנחנו מודים לאליאב על שלש שנים שנשא בתפקיד ,ומאחלים לו הצלחה בכל אשר יפנה.
אני מבקשת בכל לשון של בקשה :בקשות ,תלונות וכו' להפנות אליי.
וזכרו כי מוות וחיים ביד הלשון.
חנוש  -ועדת דת

רגע לפני שמחשיך מוקדם
אנו מזמינים את כ ו ל ם
"לגעת בטבע" במשק הילדים
לבילוי משותף של ילדים והורים
ביום שלישי הקרוב ד' בחשוון
החל משעה  16.00ועד ש...
נשכיב את בעלי החיים לישון.
)מוזמנים להביא "פיקניק"(
להתראות במשק -
נוי ,אלה ,רוני ,דני ורחלי

לדליה ויצחק דן
ולכל המשפחה
מזל טוב מקרב לב
להולדת הנכד
בן ליריב ומיכל דן
לשפרה ניר
ולכל המשפחה
ברכת מזל טוב לבבית
להולדת הנין
נכד ללצי ועמוס ניר
בן למוריה ורונן ניר

לשרה ריבלין
ולכל המשפחה
מזל טוב מקרב לב
להולדת הנינה
נכדה לרותי ריבלין
בת להדס ומשה ריבלין

ליהודית ויעקב מוסנזון
ולכל המשפחה
מזל-טוב וברכות
לבר-המצווה של הנכד ענבר
בנם של אסנת וחנוך נגר
לרבקה ידידיה
ולכל המשפחה
ברכת מזל-טוב לבבית
להולדת הנין
נכד לציפי ומישאל חיות
בן לרתם ומירי חיות
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"אחרי החגים" בועדת ותיקים
עברו החגים  -ועדת וותיקים מחדשת את פעילותה:
א( לימודי יום ששי – מתכונת השעורים נשארה כשהיתה 3 .שעורים החל משעה  ,08:30במועדון לחבר.
ואלה השעורים לשנת תשע"א:
נקודות הלכתיות בפרשת השבוע – הרב ארי סט.
עיון תפילה – הרב אוריאל בנר.
גדולי ישראל בראי המדרש – הרב אסף ברלינר.
רמב"ם – הרב מוטי מטלון.
מחשבת ישראל – הרב אלי קלינג.
תקופת בית שני – אבנר רועי.
משפט עברי – נעמה סט.
מדרש – שפרה אסולין.
סוגיות דמוקרטיות נבחרות בספר "בראשית"  -שרית צ'ימבליסטה.
מקרא ,מדרש וספרות – אפרת פראווי-רפל.
השעורים פתוחים לכל הציבור .יש אפשרות להשתתף בכל התכנית ,יש אפשרות להשתתף בשעור
אחד או שניים.
החרוץ".

בימי רביעי ,או חמישי ,תפורסם התכנית השבועית בלוח המודעות וב"ערוץ

ב( מסיבת ראש חודש מרחשוון – הנושא" :חסד ותלמוד תורה" ,תתקיים ביום א' ,ב' במרחשוון,
 ,10.10בשעה  ,17:30במועדון לחבר .בתכנית :עמותת "לקט ישראל" – זמיר פראווי יספר על
חוג לומדי גמרא בשבתות – מדי שבת בשבתו ,במשך שנים רבות ,הם
העמותה ועל עבודתו בה.
נפגשים ללימוד גמרא – משתתפי החוג יספרו עליו.
ג( שעורי התעמלות -

חברות – ביום א' ,בשעה  09:00בבוקר – ע"י שולה פריימן.
ביום ה'  ,בשעה  – 09:00ע"י חמי פיש.
חברים – בימים ב'  -ד' – ע"י אלדד וכסלר ,בשעות אחר הצהריים.

ד( מועדון "הסרט הטוב" – המועדון יחדש את פעילותו.
הנכם מוזמנים להציע פעילויות נוספות .נשמח לשיתוף פעולה של כל הציבור.
ברוריה גורן – ו .ותיקים
להעמיד דברים על דיוקם
אמנם ,כבר עברו מספר שבועות מאז יצא העלון של ערב חג סוכות ,ומישהו יוכל לומר כי אני עוסק
ב"אתרוגים לאחר חג הסוכות" ,אך בכל זאת החלטתי להתייחס לדברים שנכתבו שם.
באותו גיליון מועלים זכרונות על הסוכה שהקמנו בצומת סעד ,במלחמת יום הכיפורים .אכן ,היה זה מבצע
מרשים שגרף את כל חברי הקיבוץ ,אך מאותה רשימה נפקד מקומו של האדם ,אשר יזם וביצע וליווה את
המפעל מראשיתו ועד סופו .היה זה משה אייל ,וראוי שחלקו יזכר.
חנן פינקלשטיין.
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שבת שלום,
כולנו בוודאי שמנו לב ש "אחרי החגים" הגיע ,ועלינו לחזור ולעבוד במרץ.
בשבועיים הקרובים נקיים כמה מפגשים ציבוריים כדלהלן:
ערב הסברה על התוכנית המפורטת להוצאת כספי החברים למערכת הבנקאית:
במוצאי שבת פרשת "נח" בשעה  20:45במועדון לחבר ,ניפגש לערב הסברה שבו נציג את התוכנית
המפורטת להוצאת כספי החברים למערכת הבנקאית.
דפים חולקו לחברים בתאי הדואר ,ובערב עצמו בעזרת האנשים השונים שהכינו את התוכנית ,נציג בצורה
בהירה ) אני מקווה ( ובליווי מצגות את התוכנית .נייחד כמובן זמן ככל שיידרש לשאלות והבהרות .הכוונה
היא להביא לאחר מכן את אישור התוכנית לאסיפה.
חשוב לנו מאד שחברים רבים ככל האפשר ייקחו חלק בערב זה.
אסיפת חברים ביום שני ג' בחשון  11.10.10בשעה  20:45בחדר האוכל ,כשעל סדר יומה:
.1
.2
.3
.4

בחירת צוות בריאות בהרכב :שרה פולק – מרכזת ) נבחרה כבר ( ,רחל צור ,שרה רוזמן ,דני לזר,
חגית לנדסמן ואסתר רונה.
הרחבת וועדת קליטה  :הוספת תרצה אורן ,כרמל הלפרין ועינב גולן לוועדת קליטה שנכון להיום
הרכבה הוא :עמוס ברט – מרכז ,שמחה בלס ,עופר ,גילי סנדי ומתוקה.
המשך סבסוד החינוך המשלים ב  40%לשנה נוספת בהמלצת המזכירות.
אישור מתווה עסקת החשמל הסולארי בהמלצת ההנהלה הכלכלית.

אסיפת חברים נוספת ביום שני י' בחשון תשע"א  18.10.10בשעה  20:45בחדר האוכל כשעל סדר יומה:
 .1אישור סופי לביצוע תוכנית הוצאת כספי החברים למערכת הבנקאית.
 .2סעיפים נוספים יפורסמו בהמשך.
אחרי החגים שמח – בוקי.

ביום ב' בקרוב ,ג' בחשוון 11.10 ,יתקיים ברחבי הארץ מבצע "הקש בדלת" ,להתרמה לאגודה למלחמה
בסרטן.
השנה יקבל מבצע ההתרמה אופי מיוחד ,לציון  50שנה למבצע.
נשמח אם תתרמו לטובת המאבק של כולנו במחלת הסרטן .התרומות יסייעו לנו להעמיק את המודעות,
לסייע לחוים ולביני משפחותיהם ,לרכוש ציוד רפואי תקדם יותר ,לממן מחקרים נוספים ולפתח תרופות
מתאימות.
)מתוך מכתבה של רבקה בליסטרא ,מנהלת הסניפים ומבצע "הקש בדלת"(.
בקרוב יערכו חניכי בנ"ע התרמה בחד"א לאגודה למלחמה בסרטן.

נר זכרון :ז' בחשוון – יום השנה לפירתו של חברנו בנימין רון ז"ל )תשס"ח(
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צוות בריאות סעד
באסיפה במוצאי שבת תידון הצעה לאיוש צוות בריאות בסעד .אני מבקשת לשתף את הציבור ברציונאל
שהביא להצעה זו.
רקע:
•

השינויים שקבלנו על עצמנו מתחילת שנת  2010כוללים שינויים בהסדרי הבריאות ,המחייבים כל אחד
מאיתנו לקחת יותר אחריות ,וגם להשתתף בהוצאות הבריאות .לא קל להתרגל לחידושים אלה .יש מקום
לעקוב ולבחון ,ובמידת הצורך להתאימם לצרכינו המשתנים ,לרצון הציבור ,ולמשאבים שלנו.

•

רמת שרותי הבריאות בסעד גבוהה .המגמה היא לשמר רמה זו .עם זאת ,הוצאות הבריאות בסעד גבוהות
עד מאד ,בהשוואה לקיבוצים אחרים ובהשוואה לרוב אוכלוסיית המדינה .עלינו לפקח על הוצאות
הבריאות כדי ללמוד האם יש סעיפים בהם ניתן לחסוך – מבלי לפגוע ברמת השרות.

•

בסעד מוסדות בריאות מקצועיים ,המשרתים ציבור גדול ורב-דורי – מרפאה ,מרפאת שיניים ,בית שקמה,
מערכת פריפריה/ותיקים.

תפקידי צוות בריאות בסעד לאחר השינוי כוללים:
 .1יישום הסדרי הבריאות החדשים ע"פ חוברת השינוי ,וקביעת החלטות המשך כנדרש.
 .2שמירה על רמת שרותי רפואה לציבור ,סיוע לציבור להבין ולמצות את השירותים המוצעים לנו.
 .3ליווי וגיבוי מוסדות הבריאות והרווחה בסעד.
 .4בניית תקציב בריאות ומערכת ניהול פיננסי שיאפשרו מעקב ותחזית.
 .5קידום בריאות בקהילה
לאיוש הצוות חפשנו אנשים המייצגים שכבות שונות בציבור ,בעלי הקריטריונים הבאים:
 .1דיסקרטיות – צנעת הפרט היא אבן יסוד לעבודת הצוות .פניה לרכזת הצוות תידון עם מי שצריך
)הרופא ,האחות ,מנהלת בית שקמה או איש מקצוע אחר( ולא בפורום הצוות אלא אם קיים צורך
לקבוע נוהל ,ואז – בעילום שם.
 .2שיקול דעת ואמפתיה לזולת
 .3יכולת לבנות ולנתח תקציב בריאות בשילוב עם המערכת הפיננסית הקיימת
 .4מוטיבציה
הצוות המוצע :רחל צור ,שרה רוזמן ,דני לזר ,אסתר רונה ,חגית לנדסמן ,שרה פולק )מרכזת(
בעינינו ,חברי הצוות משלבים נסיון ,רקע אקדמי בתחומים פרא-רפואיים ,מיחשוב ,הנהלת חשבונות,
בנוסף לנכונות לקדם את הנושאים שעל הפרק.
הערה לגבי שיטת העבודה :במקום לכלול בצוות אנשים מתוך המערכת המקצועית/רפואית/טיפולית אני
רואה עדיפות בהתייעצות איתם ,ועם מנהלי הקהילה ,בכל עת שנדרש .מנסיוני בחדשים הראשונים של
השנה ,השיטה עובדת ביעילות ולשביעות רצון כולם.
שרה פולק ,עופר שלומי ,צוות מש"א

 - 13חדשות מספריית הילדים:
ספריית הדי .וי .די .למבוגרים גדלה בצורה משמעותית  ,המגוון רחב מאוד .תודה לועדת תרבות וליורם קימלמן על
הרכישה!
אני מזכירה שיום הפתיחה אחה"צ עבר ליום ראשון במקום יום שני.
הורים מספרים  -לאור הביקוש אנו ממשיכים את שעת הסיפור בספרית הילדים אם כי במתכונת שונה של פעם בחודש.
בשבוע הקרוב ביום א' ב' חשוון  10/10בשעה  17:30נפגש בספרית הילדים לשעת סיפור והפעם מספרת :שריתה
צ'ימבליסטה  .לאחר מכן ניתן יהיה להחליף ספרים ודיסקים .כולם מוזמנים!
מלי קסט.
וממרפאת השיניים:
לכל התושבים ,שאינם חברים-
רציתי להביא לידיעתכם את ההחלטה החדשה של משרד הבריאות ,שנכנסה לתוקף
ב –  1\7\2010בנוגע לטיפולי שיניים חינם לילדים עד גיל .8
במסגרת החלטה זו זכאי כל ילד לטיפולים במסגרות של קופות החולים כדלהלן:
טיפול מונע הכולל – איטומים ,ניקוי ,פלואור  -חינם
טיפולים רגילים ,כולל טיפול בגז צחוק  -בעלות סימלית של  ₪ 20לכל טיפול
ועד מקסימום  ₪ 40לכל פעם.
כדאי ורצוי לנצל את חלון ההזדמנויות הזה ולקחת את הילדים לבדיקה.
אפשר גם לבטל את הביטוח הנוסף של "מגן זהב" במכבי ו"פלטינום" בקופ"ח לילדים בגילאים הרלוונטיים ,בתנאי כמובן
שעשיתם את הביטוח רק עבור טיפולי שיניים.
יעל
לבעלי הקלנועיות:
 2הודעות:
 .1כל תקלה יש להפנות אל אדו או אלי סימון .תודה לדותן על עזרתו! נסיעה בזהירות מונעת תאונה.
 .2יש לעשות בדיקת מצברים בערך כל חודשיים .מצברעם חדשים מזמין רק מיכאל המל .בדיקה יעשו אדו ,אלי או
המל.
דודה ,ו .ותיקים.

תזכורת להורי תלמידי יב':
כפי שהודענו ,ניפגש לערב הורים לתלמידי כתה י"ב דרום ביום ראשון ,ב' מרחשון תשע"א  10.10.10בשעה  19.30בבית
המדרש של בי"ס המשותף בקב' יבנה.
הפגישה תתקיים איתי ,עדי שגיא ועם מר בניה אמיד ,פסיכולוג.
ערב ההורים יעסוק בהסברה על תהליך המיונים וקבלת ההחלטות אליהם נדרשים תלמידי י"ב לקראת גיוס .
בשעה  18.30יתקיים מפגש של מחנכי הכיתות עם ההורים.
ערב חשוב זה מתקיים אחת לשנה.
ב ב ר כ ה ,עדי שגיא ,הקבה"ד
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אנחנו נמצאים כבר "אחרי החגים" הטמפרטורות סוף כל סוף יורדות מעט ,הסתיו זה אך החל ,וכולנו תפילה
שהגשם שלו התפללנו בשמחת תורה ,אכן יגיע ויפתיע בכמותו.
שקד – שנים ארוכות ,הרבה למעלה מדור ,החזקנו במטע שקדים יפה וטעים ,באדיבות צוות המטע .בשנים
האחרונות ,ובעיקר מסיבות מקצועיות וכלכליות ,התחלנו במהלך של הקטנת מטע השקד ,והגדלת היקף
הענף בענפי עץ אחרים שעיקרם אבוקדו .בהנהלת המשק שהתקיימה השבוע התקיים דיון על עתיד שטח
השקד שעוד נותר לנו בהיקף של  100דונם .לצערנו מצב העצים לא נותן תקווה לאופטימיות רבה ,וגם
המערכת העוטפת כמו למשל ,מערך המיון שהחזקנו במשך שנים בסככת האבטיחים הישנה ,כבר ראה
ימים יפים הרבה יותר .מאידך המטע נמצא בתנופה של נטיעות חדשה ) אבוקדו ( שנותן תקווה לשנים
יפות וטובות .סוף דבר ,החליטה הנהלת המשק ,לאמץ את המלצת צוות המטע ולהיפרד מגידול השקד
בסעד ,ולהסתפק בשיר " בארץ אהבתי השקד פורח".
היה מי ששאל עם קבלת ההחלטה ,שמא נדרש להחליף את שם השכונה הקהילתית שלנו "שכונת שקד"?.
חשמל סולארי – התחום של אנרגיה "ירוקה" הפך להיות טרנד מאד נפוץ בשנים האחרונות ,הן מסיבות של
איכות הסביבה ,והן בשל סיבות גיאופוליטיות כאלה ואחרות .גם סעד נכנסה באופן נמרץ לבחינת
האפשרות להקים חווה סולארית לייצור חשמל ,ועל כך כבר דווח באסיפה בעבר .הצוות שעסק בכך
הצליח לאחרונה לקשור את כל הקצוות ,ונראה כי אנחנו בשלים לקבל החלטה על "הנעת" הפרויקט
באסיפה .ביום שני הקרוב באסיפת החברים ,נציג את פרטי העסקה כפי שהתגבשו במאמץ רב בחודשים
האחרונים ,והאסיפה תתבקש לתת את ברכת הדרך לפרויקט .הדרך עדין ארוכה ומפותלת ,וכרוכה
בהיתרים /אישורים /בחינות ועוד כהנה וכהנה מגופים ממשלתיים רבים ,אבל ככל שנקדים לטפל בכך,
כך יגדל הסיכוי שנראה בכך ברכה ,ומי ייתן ואכן נגיע לכך.
איכות הסביבה  -זה לא סוד שמכון מיון הגזר הפך בשנים האחרונות ,למנוע הצמיחה העיקרי שלנו ,וכמשתמע
מכך פועל המכון במשך חודשים לא מעטים משעות השחר המוקדמות ,ועד לשעות הלילה המאוחרות.
מצב זה יצר בעיה קשה של איכות הסביבה והחיים לאלו הגרים קרוב למכון ,הן בשכונת שקד והן במגורי
הגרעין המשימתי .החלטנו לכן להיכנס לסדרה של פעולות ,שכרוכות אף בהוצאה כספית לא מבוטלת
לשיפור איכות החיים בקרבת המכון .סנונית ראשונה הופיעה השבוע בהסרת הסילו שקלט לקרבו את
הגזר שאינו ראוי לשיווק ,ויצר רעש מונוטוני בלתי סביר .בנוסף לכך אנחנו פועלים בעזרת יועץ אקוסטי
להשתקת הגנראטור שנמצא ליד הפופלי ,וכן של מדחסי הקירור .בנוסף לכך אנחנו מתכוונים להרים קיר
מחסום בנוי מבאלות של קש ,בצד הפונה לשכונה ,וזאת על מנת לבחון את התוצאות שנשיג ממחסום פיזי
כזה  ,על מנת לקבל החלטה מושכלת מה נכון לבצע באופן סופי ויפה.
מגורי תאילנדים  -מזה זמן אנחנו מתכננים ,איזור חדש למגורי התאילנדים העובדים בסעד .היום ניתן כבר
לדווח ,שאיזור כזה יוקם בעתיד ,על "בריכות שלמון" שיובשו לפני שנים מספר .התכנון כבר נמצא
בתהליך האישורים הנדרשים ,וכאשר נזכה לכך ,ניידע כמובן את הציבור ,ונחליט מתי להיכנס לביצוע
המיזם.
שבת שלום  -חלופ

