בע"ה טז' בשבט תשע"א
21.01.2011
גליון מס'2636.

פרשת יתרו

שעור פרשת שבוע :הרב ארי
שבת
הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ימי החול
16.45
ב' 16.55

ערבית
שחרית א'

6. 45

שחרית ב'

8.30

קידוש

זמן תפילין /טלית

5.46

סוף זמן ק"ש

9.16

שקיעה

17.11←17.07

מנחה א' )בחד"א(

12.45

11.30

מנחה וערבית

16.55

מנחה 16.30 ,13.30 ,12.30

צאת הכוכבים

17.29

לימוד 'דור לדור'

17.10

ערבית

20.10

צאת השבת

17.42

שחרית נוער

7.30

אחות תורנית השבת – הילרי יום-טוב
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"כי בדבר אשר זדו עליהם"
המצרים כבר טובעו ,חיל פרעה צלל בים ועם ישראל הצעיר כבר לא נלחם על נפשו .בשלב זה מגיע יתרו,
חתן משה ,ומהלל ומפאר את אלוקי ישראל" :עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים ,כי בדבר אשר זדו
עליהם" )שמות י"ח ,י"א(.
ע"פ רוב הפרשנים ,בדברים אלו מדגיש יתרו את עליונותו של ה' מכל האלוהים בכך שהוא פועל ב"מידה
כנגד מידה" .מצרים הטביעו את בניהם הזכרים של בני ישראל ,ועונשם ,בהתאמה ,כלל את מכת בכורות
אשר הרגה את בניהם של מצרים ,וקריעת ים סוף ,אשר בסופו של דבר גרמה להטבעת חיל פרעה.
וכפי שכותב הספורנו על דברי יתרו:
"ובזה הורה על גדולתו על כל האלהים ,כי לא חשבה שום אומה שיוכל שום אחד מאלהיהם ,שרי מעלה,
לשלם מידה כנגד מידה בכל דבר."..
אלא שכאן נדרשת הבנה עמוקה יותר – מהו השבח הגדול בעקרון ה"מידה כנגד מידה"? לאחר עשר מכות
מופלאות ,קריעת ים סוף ,הורדת המן וניצחון ניסי על עמלק ,האם ההתפעלות ממעשיו של בורא העולם
טמונה דווקא בעקרון צדדי זה?
נראה שפעולה באופן של "מידה כנגד מידה" ,מצביעה על דפוס התנהגות ייחודי של אלוקינו ,אשר אינה
קיימת בקרב תפיסות דתיות אחרות בעולם העתיק .בדתות קדומות אחרות ,כאשר בני אדם חוטאים
וסרים מדרך הישר ,הדבר גורם לחרון אף אצל אלוהיהם .כתוצאה מחרון אף זה ,האל "מתפרע" ,כביכול,
ומגיב על החטא בעוצמה .נראה כי הענישה האלוהית בקרב דתות אחרות מושתת על הרצון לפגוע
בחוטאים ,ומבטאת זעם ונקמה כתוצאה ממעשיהם הרעים של בני האדם.
אלוקי ישראל ,לעומת זאת ,פועל ב"מידה כנגד מידה" ,או במילים אחרות ,בדייקנות ומידתיות .זו אינה
תגובה בלתי נשלטת ובלתי מידתית ,אלא ענישה מדויקת ומדוקדקת המתאימה באופן מוחלט למעשה
החטא וחומרתו .לפי התחום בו נעשה החטא ,ולפי המידה בה הוא נעשה ,כך תבוא הענישה.
מכאן ניתן להסיק שמטרת הענישה האלוקית אינה "נקמה" או חרון אף אלא חינוך האדם ושינוי
התנהגותו .תגובת האל לחטא מכוונת אך ורק לתיקון העולם ולתיקון החוטאים ,ולשם כך נדרשת פעולה
מידתית – "מידה כנגד מידה"  -ולא התפרצות כעס או זעם בלתי נשלט .ענישה שאינה מידתית ושאינה
קשורה למעשה החטא ,מטרתה לפגוע בחוטא ולא לשקמו.
לשם המחשה ,ניתן לבחון את הענישה המודרנית המקובלת כיום – הכליאה .ענישה זו ניתנת לרוב סוגי
הפשיעה החמורה ,ואינה קשורה באופן כלשהו למעשה הפשע ולתחום הספציפי של החטא .אכן נדמה כי
ביסוד הכליאה עומד הרצון להרתיע ו"לנקום" בפושע ,ולאו דווקא הדאגה לחנכו ולהחזירו למוטב.
גם מכות מצרים האיומות וגם קריעת הים ,מטרתן ,בין היתר ,לחנך את המצרים " -וידעו מצרים כי אני
ה'" )י"ד ,י"ח(  -ואין הן התעללות לחינם בחיל פרעה .כאשר נדרשת תגובה למעשה שאינו כשורה ,יש
להיזהר מהכעס והרצון לפגוע .חרון האף לא יוביל אלא להרס מיותר והמשך ההתנהגות השלילית.
הענישה ,כאשר היא ב"מידה כנגד מידה" ,תתמקד בהחזרת החוטא למוטב ,שיקומו ותיקון העולם.

עודד פרידמן

-3זה היה השבוע
בשבת שעברה יצאו שבע משפחות צעירות לשבת לצעירי הקבה"ד בעין-גדי .נושא השבת היה הדרך
הדתית של הקבה"ד":בינוניות ,פשרנות וחפיפניקיות או אידיאל ,מורכבות ושביל הזהב" .בין המרצים
שנשאו דברים היו הרב יואל בן-נון ,והמשורר אליעז כהן ,חבר כפר עציון .הצעירים חזרו עם הדים חיוביים
ביותר .בהמשך העלון נוגע קובי אברהם בפן אחר של השבת – האם לנסוע עם או בלי ילדים .נשמח לשמוע
בהמשך גם דיווח על הדיונים שהתנהלו בשבת זו.
ביום רביעי התקיים אירוע בהשתתפות מפקד החטיבה הצפונית ובו סקירה בטחונית על מצב האזור.
בערב נפרד אורי יערי מתפקידו ארוך השנים כרבש"צ .בהמשך העלון מובאים דברים שנאמרו בערב זה.
ביום חמישי ,טו' בשבט ,חגגנו את חנוכת הגרעין החדש ,על כך נקרא בע"ה ביתר פירוט בעלון הבא.
בגנים נערכו מסיבות טו' בשבט עליזות ,וגם בביה"ס דע"ת לא שוקטים על השמרים ועסוקים בפרויקטים
סביבתיים של מיחזור ,קומפוסט ועוד – גם על כך בעלון הבא.
חדשות מועדת חומ"ש :חיים הוך סיים קורס קצינים במודיעין .מאחלים לו הצלחה בהמשך.
תיקון :הנין של שרה ריבלין ,בנם של נגה ושלומית רוזנפלד ,נקרא בישראל אורי פנחס .והסליחה עם שרה
ומשפחת ריבלין על הבלבול בשמות .בברכה שירבו השמחות במעונכם!

מספר הודעות מטעם המרפאה וצוות בריאות
קורס עזרה ראשונה – כפי שפורסם  ,בשבוע הבא ביום שלישי  , 25.1.11יתקיים קורס עזרה
ראשונה בסעד המתאים לציבור הרחב בכל הגילאים  .מתאים גם כרענון למי שע בר קורס כזה
מספר

בעבר  .לקורס  ,המתקיים בין השעות  , 22:30 – 19:30יש להרשם מראש במרפאה -
המשתתפים מוגבל ! נותרו מספר מקומות .
הידעתם שאפשר לחסוך זמן המתנה במרפאה ? ע " י קביעת תור מראש לאחות לביצוע זריקה ,
אק " ג  ,חיסון  ,בדיקת לחץ דם  ,וכו '  -תוכלו להגיע ולהכנס במינימום המתנה  .קביעת התור
נעשית אצל המזכירה  ,בטלפון  ,במייל  ,או בע " פ .
סיעוד ביתי – בימים אלה נכנסת חנוש שנון לעבודה במשרה חלקית יחד עם דרורה רוזנמן ,
רכ זת הסיעוד הביתי .
הרצאה – ביום ג '  , 15.2.2011י " א אדר א '  ,בשעות הערב תתקיים הרצאתו של ד " ר צבי
דוולצקי  ,מנהל המח ' הגריאטרית במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע  .ד " ר דוולצקי ירצה בנושא
הזכרון – שמירה ואובדן  .לקראת המועד – נשלח תזכורת ...
בברכת בריאות טובה  ,שרה פולק
נר זכרון :יז' בשבט – יום השנה לפטירתה של חברתנו יסכה לנדאו ז"ל )תשנ"ד(
יט' בשבט – יום השנה לפטירתו של חברנו אברהמי רוזנמן ז"ל )תשס"ז(
כ' בשבט – יום השנה לפטירתו של חברנו אבא נוריק ז"ל )תשס"ח(
כא' בשבט – יום השנה לפטירתו של חברנו מרדכי גולדפדן )גרט( ז"ל )תשמ"ז(
כא' בשבט – יום השנה לפטירתו של חברנו יעקב קיני )קייבוס( ז"ל )תשס"ט(
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פרידה מהרב"שצ  -אורי יערי

ביום רביעי בערב היה המועדון לחבר מלא מפה לפה בחברים שבאו להשתתף בערב לכבודו של אורי יערי,
אשר סיים את תפקידו כרבש"צ של סעד.
נאמרו דברי הוקרה על פעלו של אורי ,הותיק מבין הרבש"צים באיזורנו ,בפרוזה ובחרוזים...
קבלנו סקירה צבאית על הנעשה בעוטף עזה ,והנעשה אצל "השכנים" ברצועת עזה ,ועל הנסיונות הבלתי
פוסקים שלהם לפגוע בנו .כאשר שומעים מילים כאלה ,על הפעילות המתמשכת של חיילינו למנוע פגיעות
ולהשיב מלחמה שערה ,הלב מתמלא גאווה ותודה לחיילים העוסקים בפעילות במשך כל שעות היממה.
ברכות הצלחה מכולנו למחליפו של אורי – יואב פרנקל.
לפניכם דברים שנשא אורי באירוע:
בימים אלה נגמרת עבורי תקופה ארוכה של עשרות שנים ,או ליתר דיוק  47 -שנים .בשנת  1965התחלתי
למלא את תפקידי כאחראי לנשקיה ותדרוך השומרים בסעד ,עם הפסקה של מספר שנים ומאוחר יותר
כרבש"צ .היו תקופות שקטות יותר ותקופות סוערות ,לדוגמא בתקופת מלחמת המפרץ ,כשהייתי צמוד
לרדיו על מנת לקבל את הקריאה " נחש צפע" ,לטוס לבית הכנסת ולהפעיל את האזעקה  ,או תקופת ירי
הקסמים .
זכורה לי הנפילה הראשונה של קאסם אצלנו בסעד .אני הייתי בדיוק בדרך ליציאה להיות ליד אמי ברגעיה
האחרונים ,כשקבלתי טלפון מחבר בשדה :הייתה נפילה בשדה והיה פיצוץ .אני כמובן יצאתי מיד לשטח
ולאחר הכנסת כוחות הבטחון נסעתי לאמי.
אני מודה לכל אותם החברים שעזרו לי ונתנו בי אימון למלא את תפקידי ,תפקיד שדורש להיות תמיד מוכן
לכל קריאה ,צמוד לטלפון .כמובן שתודה מיוחדת מגיעה לרותי אשתי ,שללא עזרתה והבנה מצדה לא
הייתי מסוגל לעמוד בתפקידי זה.
אחת המשימות ששמחתי למלא הייתה אירוח יחידות צבא ששרתו באזור ,שבאו "לקבוצת פקודות" לפני
יציאה לפעולה צבאית ,או לסתם אירוע של היחידות באזורינו .כמובן שכאן ראוי לציין את עזרתה הרבה
של חייצ'ה כאם המועדון ואת הנהלת ענף המזון בראשותה של אירית וכמובן עובדי חדר האוכל בעזרתם
הרבה של שושנה ויעקב שפעלו כמיטב יכולתם.
וכמובן אתם החברים שתמיד נתתם כתף לכל עזרה שנתבקשתם ,החל מהסוכה במלחמת יום הכיפורים,
משלוח המנות לחיילים באזור ,מקלחת חמה לחיילים שחוזרים משדה הקרב בזמן מבצע עופרת יצוקה,
ועוד.
ולך יואב מחליפי ,אני מאחל לך הצלחה בתפקיד החדש שידרוש ממך הרבה ואני עומד לרשותך בכל עת
שתרצה.
תודה מיוחדת נתונה לנחום לנדאו סגני ולבניה ברזלי שהיו תמיד מוכנים לכל עזרה שתידרש ובעיקר
בשבתות וחגים כשלא הייתי בסעד .
בהזדמנות זו אני מבקש סליחה ואני אומר זאת מכל הלב ,אם פגעתי במישהו בעת מלוי תפקידי .לא לכך
התכוונתי ,פשוט חשוב היה לי לשמור על הבטחון המרבי של תשובי המקום הנפלא הזה.
אורי יערי

-5דברים שהושמעו באירוע לציון סיום תפקידו של אורי יערי כרבש"צ
לאורי היקר שלנו
מבחינת סעד פורש היום שר הביטחון,
שצועד בזכות ,בגאווה ,באומץ ובאון.
הוא מגיע לכל אירוע ,תמיד תמיד ראשון
ומזעיק את הצבא וכל כוחות הביטחון
אורי עצמו -זו ממש יחידה צבאית
מפקד ,חיילים ורכב ,באריזה אישית.
בחגורתו -מפתחות בצרור
ומעליו מהבהב פנס עם אור
במותניו הביפר ,עליו אפוד זוהר
באוזניו נייד ,על הווספה הוא דוהר
ימינו אוחזת נשק ,ובשמאלו אקדח,
מאחריו מכשיר הקשר ,הוא ממש ...תותח
זהו אורי –כולו שלנו ,עוד מעט שנות אלפיים
את הרמטכ"לים הוא מחליף ,כמעט כמו גרביים
רק ברשותו הם נוחתים אצלנו במנחת,
הם ,וכל קציני הגמ"ר ,ואפילו המח"ט
לכל יחידת חיילים יסייע כמו רע וחבר
מזמין צבאות לדיון ומפגש ,במועדון לחבר
עושה לנו מטווחים ,ותרגילי צבע אדום
ודואג לנו בלילה ,וגם בשעות היום.
ואורי בודק ,מסתכל ,ובא יום יום לראות
מי שומר ,איך שומר ,ובאלו משמרות
מי קלקל ,ומי פרץ את החורים בגדרות
הוא סוגר את השערים ,ובודק את העגלים והפרות
מכל זה נפרד היום אורי שלנו ,עדיין מלא כוחות
וכעת יתחיל לשקול כנראה הרבה פחות.
בלי כל האביזרים וצרור המפתחות
מהחגורה ירדו כמה קילו לפחות.
ושוב יהיה אורי כאחד האדם,
ונודה לו אנו ,על השקעה ומסירות בדם.
עשרות שנים ,ואין ספור שעות
בחום בקור ,בימים ובלילות .
תודה בשם כולנו על כל התקופה
ונאחל לך רק שקט ,שלווה ,ושינה רצופה  -תודה  ,תודה ,תודה!
כתב :עפר שלומי.

-6חדרי אירוח בשבתות
תגובה לדבריה של מיכל הימן
אני מבינה היטב את המצוקה של בעלי שמחה הרוצים לארח בשבתות חתן או בשבתות בר מצווה ואין לנו
כבר דירות אירוח כמו שהיו פעם .חבל לי שבשעת שמחה נמזגת מצוקה לכוסם של החוגגים .חשוב לציין
שלא אנחנו צריכים להמציא את הגלגל ,בישובים קהילתיים הדברים נעשים בצורה פשוטה וחביבה ואני
מציעה שנלך בדרכיהם .הצעתי היא שהמשפחה בעלת השמחה תפרסם בעלון ,או בלוחות המודעות,
שבועיים לפני המועד המיועד )לא יותר ולא פחות( שהם מבקשים עזרה בנושא .אין לי ספק שמשפחות
שאינן מארחות בנים או אורחים באותה השבת ישמחו לארח זוג או שניים של המשפחה החוגגת .ואם
במקרה יש לידת בן בשבת ,אין שבועיים עד הברית אבל ממילא הציבור יודע על הלידה ויתגייס ברצון.
והעיקר שירבו שמחות בבתינו.
שבת שלום ,שושנה עברון

נשים יקרות,
אנו שמחות להזמינכן לקריאה בתורה ותפילה משותפת בשבת הקרובה –
שבת פר' "יתרו" יז' שבט תשע"א.22.1.2011 ,
נפגש במועדונית בשעה ! 9.15
כולן מוזמנות משתתפות וותיקות וגם חדשות ,חברות וילדות ,מקומיות ואורחות.
להתראות ,הצוות המארגן
לעליות ו"מי שברך" ושאר בקשות  -אנא טלפני לשרה עברון או גילי זיוון

מתיק המכתבים

התארגנות הרפת יח"ם רמת הנגב
מברכת ומפרגנת לאודי ולכל צוות הרפת
על ההשג המקצועי של רפת סעד לשנת 2010
 14,402ק"ג חלב לפרה !
מקום ראשון בארץ ובעולם בתנובה לפרה!
תוצאות מעולות בכל קנה מידה מקצועי .
המשיכו להצליח!
מכל רפתני הנגב
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עין גדי
אחרי שאלון הראה סימני התאוששות מהשפעת ,החלטנו ברגע האחרון ממש ,שאנחנו נוסעים לעין גדי -
שבת בחסות הקיבוץ הדתי ,להיות חלק מאלו ששואלים ונשאלים לאן מועדות פניו של מפעל חיים זה.
גם כאן ,עבדכם הנאמן התכבד להציג בקצרה את השינויים החלים בקיבוץ סעד :חבר ,תושב ,גרעין
ושקד...הנציגות הכי רב גונית ,וגם במספר המשפחות היינו רוב! אני מקווה שמישהו יכתוב טיפה יותר
בהרחבה על המפגשים ,ובעיקר על הפרלמנט האישי של קבוצת סעד ,שמתוכו צצו ועלו קונפליקטים
הקיימים אצל דור ההמשך.
ומאחר ואני מעדיף להיות נאמן למדור הורים וילדים ,אני מציג דילמה גדולה/קטנה :האם לקחת או
להשאיר את הילדים בבית? השקט ,השלווה ,הרוגע וגם הגעגוע אל מול חבילה הכוללת את ההיפך ממה
שנכתב קודם.
אז נתחיל מזה שאנחנו ,כמובן ,לקחנו את החבילה השנייה שהנופש הציע ,הווה אומר :לארוז יותר ,לחגור
שעות את הילדים ,להצטופף ,לעצור לשירותים ,להמשיך עם צעקות בנסיעה והכי הכי ...להיענות לקול
הילדים להגביר את ציפי שביט  -כי הם לא שומעים!
גם בבית הארחה בעין גדי אין הנחות למי שבא עם הילדים .צריך לדאוג שהם לא ישברו ,שלא ירעישו
במסדרון ,שלא יציקו לשכנים ,וגם להספיק להתארגן עד כניסת השבת...וכשכל הילדים כבר בלבן לכבוד
שבת והלשון בחוץ ,אתה מגלה שיש זוגות נינוחים "שהתקמבנו" והשאירו את הילדים בבית ,וחיוך רחב
נסוך על פניהם בכל פעם שהם נשאלים לכך .היא לו והוא לה וכל השאר יכול לחכות .ניסינו ,באמת שניסינו
לגרום להם לתחושת החמצה/געגוע ,אבל החיוך על פניהם נשאר תקוע .אז קצת קשה לרשום מנקודת מבט
זו ,אך אני מניח שהגעגוע נמצא והרצון לחלוק עם הילדים את חווית המקום היפה הזה :היעלים ,שפני
הסלע ,הציפורים ,ים המלח וההרים הגבוהים ,אולי משאיר מקום קטן של חרטה ,של פספוס ...אולי? אני
מוכן להעמיק בשאלה הפילוסופית הזאת ,אם מישהו יהיה מוכן לאמץ ארבעה ילדים לסופשבוע אחד,
ומבלי להתייחס למה שנכתב לעיל.
קובי אברהם
לאתי ויורם קימלמן
ולכל המשפחה
מזל-טוב וברכות חמות
לבר-המצוה
של בנכם תומר
לקרן ושייקו רועי
לדליה ואבנר רועי
לחנה קיני
ולכל המשפחה
מזל טוב וברכות חמות
להולדת הבת-הנכדה-הנינה

לאסתר ושמחה לוין
ולכל המשפחה
ברכת מזל-טוב לבבית
להולדת הנין
נכד לדפנה ויאיר עופר
בן למעין ואיל

לאילה ואהרן פורת
ולכל המשפחה
מזל-טוב מקרב לב
להולדת הנכד
בן לאורי וטלי

-8"אסיפת מתיישבי סעד" מספר  1לשנת  2011תתקיים אי"ה במוצ"ש פר' יתרו
יז' שבט תשע"א  22.1.2011בשעה  20:45בחדר האוכל
על סדר היום:
 .1בחירת וועדת אסיפות לאגודה הקהילתית
 .2בחירת וועדת תרבות – הרכב :חמי פיש – מרכזת ,נחום לנדאו ,דרורית וויס ,מרים תמיר.
 .3אישור תקציב האגודה הקהילתית לשנת .2011
הערות לסדר היום:
 .1המלצת הנהלת הקהילה – לבחור בוועדת האסיפות של הקיבוץ בהרכב :בניה – מרכז ,גילי וסלעית
כוועדת אסיפות של האגודה הקהילתית .בעת שהוועדה תיבחר מחדש ,ייעשה מאמץ לצרף אליה
חבר/ה מתושבי שכונת שקד.
 .2בהמלצת מש"א.
 .3דפים חולקו לתאי החברים.
הציבור כולו מוזמן.

עדכונים מהבנק
מבנק איגוד ביקשו למסור כי יש מספר טלפון נוסף העומד לרשות החברים שרוצים ליצור קשר עם הבנק.
המספר הוא:
 08-6793110להזכירכם המספרים הקיימים הם .08-6793118/9 :בנוסף:
הפרטים הבסיסיים שצריך למלא בעת הפקדת שיק:
•
•
•

יש לציין שם מוטב בשיק )לא להשאיר פתוח( – דהיינו לפקודת מי השיק.
המוטב צריך לחתום בגב השיק )זה נקרא להסב אותו(.
בשקים למוטב בלבד אסור שיהיו הסבים נוספים ) חתימות נוספות בגב השיק מלבד של המוטב (.

ושוב – בכל שאלה והבהרה בבקשה לפנות אלי לסלולרי המופיע כאן.

בברכה ,מוטי ברנדס
סלולרי,0523-962444 :

sgizbar@saad.org.il

הודעה מוועדת רכב:

חשוב מאד!
בחודש האחרון ארעו שני מקרים ברכבים שונים ,בהם יצא הנהג מהרכב ,ללא המפתח בידו והרכב נשאר
נעול כשהוא מונע  .הדבר מהווה עגמת נפש וצורך בהזמנת פורץ מנעולים.

אין לצאת מהרכב ללא המפתח ביד!
יורם ק.

-9לקראת האסיפה -על תקציב אגודת מתיישבי סעד
בשעה טובה אנו מתחילים בימים אלה להפעיל את אגודת מתיישבי סעד לראשונה ,על פי תקציב שאנו
מייעדים לה  .הוסבר לא מעט על משמעותה של האגודה ,ועל דרך התנהלותה .במוצאי שבת הקרובה נדון,
ואי"ה נאשר את תקציב האגודה לשנת .2011
בעיתון "ידיעות הקיבוץ" הופיעה בשבוע שעבר כתבה )בהמשך לסדרת כתבות קודמת( העוסקת ביחסים
שבין הקיבוצים לשכונות ההרחבה שלהם ,ופותחת במילים הבאות" :עד כה ניטשו מאבקים ונוצרו
מחלוקות בין קיבוצים לתושבי שכונות ההרחבה הסמוכות להן ,כמעט בכל דבר ועניין… .".על מערכת
יחסים מורכבת זו נכתב אפילו ספר מחקר ייחודי .צריך לזכור שבקהילה שבה קיימת מתיחות פנימית
מעין זו ,עלול המארג החברתי העדין להיפרם ,ומה שמתקלקל -קשה מאד לתקן.
אנחנו בסעד מנסים ליצור אקלים דיון אחר ,על אף שהדבר לא תמיד פשוט ,וברור לי שעם רצון טוב של
כולנו אכן נוכל להצליח ולהיות דוגמא אחרת.
חשוב לזכור לקראת דיון ראשוני זה כמה דברים-
א .תחומי הפעילות שהועברו תחת אחריות האגודה ,היו פרי עבודת צוות משותף -צוות פיתוח
קהילתי אשר מנה  4תושבי שכונה 4 ,חברים ,ואת אהרון ארז כמלווה .לא מעט דיונים היו סביב
הנושאים הללו ,ולבסוף הושג בסיס הסכמה חשוב זה ,שגם אם אינו "תורה מסיני" ,הוא משקף
את אשר מקובל ברוב האגודות הקהילתיות .לכן נראה לנו לא נכון בשלב זה לשנות ולהעביר
תחומי אחריות בין האגודה לקיבוץ.
ב .האגודה אינה מבדילה בין חבר קיבוץ לבין תושב .מבחינתה כולם חברים שווי זכויות .הזכויות –
אותן זכויות ,וכן החובות ,ובודאי התשלומים .אנו צריכים לסגל לעצמנו חשיבה זו בבואנו לדיון.
ג .קיימת זהות אינטרסים בסיסית בין כל חברי האגודה ,זהות שמשמעותה -מתן שירותים ראוי ,על
פי מה שנתפס בעיני ציבור חברי האגודה ,כרמת השרות המצופה ביישוב כמו סעד ,מחד,
ומאידך מתן שירות זה ביעילות עם מינימום בזבוז משאבים ,ומקסימום ניצול נכון של כוח האדם
והכסף העומד לרשותה .זאת ועוד ,סעד תמיד הייתה גאה בחיי התרבות העשירים שלה,
ובמערכת חינוך והגיל הרך שיצא להם מוניטין באיזור .ראוי במיוחד להשתדל ולשמר את רמת
השירות במערכות אלו בסטנדרט גבוה ,ולא למהר ולנגוס בהם ,כדי לחסוך הוצאות אישיות.
ד .בתחילת הדרך -יש לנהוג זהירות מתבקשת .לכן לא הוצאנו את התנהלות האגודה לחשבון בנק
נפרד ,והשתדלנו להכין תקציב שניתן לעמוד בו .זו הפעם הראשונה שאנו מכינים תקציב במבנה
זה .ברור שהוא לא חף משגיאות  .אנו מעריכים שלקראת שנה הבאה -ניתן יהיה לרדת למיקוד
חד ומדוייק עוד יותר ,של כל פרט ופרט בסעיפי התקציב .בכל מקרה ,העודף אם יהיה-יעבור
לשנת התקציב הבאה.
ה .כמו בקיבוץ ,כך באגודה ,אנו מניחים שעם הזמן נמשיך להתייעל ,ונקווה שנוכל בעתיד אף
לאפשר תשלום אגרה יישובית נמוך יותר.
נשמח לקבל שאלות  ,הארות ,והערות ,אבל בעיקר נשמח לקבל אמון ציבורי רחב ,החשוב כל כך
לפני היציאה לדרך.
ישי אברהם ,עפר שלומי
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והפעם על הפרק נושא המים )מתי לא??.(..
 .1תשלום חשבונות מים :לקראת אמצע החודש קיבלנו את חשבון המים של חודש דצמבר מחברת מקורות .נדהמנו
לראות כי חויבנו במחיר של  4.47שח' עבור כול קוב של חריגה מהמכסה .בפועל בצענו חריגה של כ –  40אלף קוב,
ומשמעות הקנס בגין זאת כ 142 -אלף שח' )תוספת למחיר הרגיל של המים(.
פה אני רוצה להקדים ולומר כי לקראת סוף חודש נובמבר ,ערכנו דיון פנימי ,וקיבלנו החלטה שעל מנת לאפשר חיים ולא
לייבש גידולים שזרענו )גזר ,תפו"א ,חיטה ומטעים( ,בהתחשב בכמות משקעי החורף הירודה של חודשים נובמבר
דצמבר ,נהייה חייבים להשקות במידה שתביא אותנו לחריגה ממכסת המים .החלטנו גם כי במרב ,נחרוג עד 10%
מהמכסה ,מתוך מחשבה על רמת הקנס הכספי שחל על חריגה גבוהה יותר .בעקבות הוראת שעה )שהפכה בינתיים
לתקנה( של רשות המים ,ובהמשך לברור שערכנו עם מקורות ,ידענו כי אנו צפויים לשלם עבור חריגה  ,150%שמשמעו
 2.2שח' לקוב .חשוב לציין כי גם מחיר כזה מעט מאוד גידולים חקלאיים "יודעים" להחזיר ,ובכל זאת חשבנו והחלטנו
כי נכון להשקות את השדות ולמנוע נזק בלתי הפיך ליבולים.
בברורים טלפוניים מיידיים שערכנו ,הסתבר לנו כי אנו "ילדים קטנים" בחשבון המים שלנו בהשוואה למשקים שכנים.
ישנם כאלו שחויבו בסכומים של מאות אלפים רבים של שקלים ,וישנם גם כאלו שחברת מקורות סגרה להם את המים.
אורגן כינוס חירום מהיר של קיבוצי משקי הנגב .אולם הישיבות היה מלא מפה לפה ,לא נפקד מקומו של אף צרכן מים.
נאמרו שם דברים קשים מאוד על הממשלה ונציגנו בה ,על רשות המים .דובר על סופה של החקלאות בנגב .בסופה של
פגישה הוחלט להקים צוות פעולה )הכולל את אורן ברנע שלנו( וכן הוחלט פה אחד לנקוט את הצעדים הבאים המחייבים
את כולם:
• לשלם מחיר מים של מחירי המכסה ללא הקנס של מחיר המים החריגים.
•

לפנות לרשות המים לבטל את גזירת הקנס.

• לצרף לפעולותינו את כול מושבי הדרום.
אמשיך לעדכנכם על התקדמות הדברים מעת לעת.
 .2מנהל חדש לחברת מקורות חבל דרום :השבוע נערכה פגישת הכרות/עבודה בהשתתפות יצחק רסיס טל )מנהל צוות
השקיה( ,דובי גינזברג ועבדכם ,עם אריה אמסלם ,המנהל הנכנס של מקורות חבל הדרום .בישיבה עלו מספר נושאים
בניהם; מחירי המים ,הסדרת לחצי המים )מי שפד"ן( בחיבורי הצרכן שלנו )נושא השאיבה השנייה שעוד נדבר בהמשך(
והסדרת רמת הלחץ של המים השפירים בבית לאורך כל שעות היום והלילה .לא איש בשורות אנוכי ,אך אוכל לומר כי
פגשנו אוזן קשבת אצל אריה ,ורצון לקדם הטיפול לפחות בחלק מן הנושאים באופן מיידי )לחצי מים במחנה( .נקווה
לשיתוף פעולה טוב להמשך.
 .3שאיבה שנייה :השבוע סרתי אל רשות המים לעקוב ולראות את הנעשה בנושא חלוקת פיצוי המשקים המשקיעים
מדי שנה כספים רבים בהגברת לחצי המים לשדותיהם )תקציב של  30משח'  -כפי שפסק בית המשפט( .הוגשו כ – 75
בקשות של צרכנים .הבקשות נמצאות על "שולחן הניתוח המקצועי" ברשות המים .כרגיל ,העבודה מתנהלת לאיטה,
צוות של איש אחד עוסק בדבר )התשלום היה אמור להתבצע בדצמבר( .על פי הממונים ,עבודת הבדיקה לקראת סופה.
הם מאמינים כי במהלך החודש ,לכול המאוחר בחודש הבא ,תתבצע חלוקת סכום הפיצוי .כזכור ,אנחנו הגשנו בקשה
של כ  2.7 -מליון שקל )תחשיב שנבדק ואושר על ידם( .בשל הסכום הכללי שאושר לתשלום לכל הצרכנים ,אנו מאמינים
כי נקבל אם ירצה השם ,במהרה ולו חלק מן הסכום שמגיע לנו בדין .נחכה ונראה.
 .4צנרת ראשית :השבוע סיימנו בשעה טובה ,את עבודות ההתקנה והחידוש של רשת המים בשדותינו כפי שנדרש עקב
עבודות רכבת ישראל בשטח .בהזדמנות "חגיגית" זו חידשנו גם קו מים שהוביל מי שפד"ן לחלקות הפרדס .אנו מוכנים
לקדם פני עונה.
 .5גשם :נו ,מה קורה ?? מה יהיה פה הסוף?? זה כבר לא צחוק?? ממש לא!!!
וּנ ַט ְע ֶתּם ָכּלֵ -עץ ַמ ֲא ָכל" יקרא ,י"ט,י"ג
אָרץְ ,
ט"ו בשבט " -וְ ִכיָ -תבֹאוּ ֶאלָ -ה ֶ
שבת שלום ,חלופ

