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פרשת ויקרא
"ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תקף לקיים את איגרת הפורים
הזאת השנית" )אסתר ט' ,כט'(
"ויכתבו" לא נאמר ,אלא "ותכתב" .מלמד שאשה היא היודעת תוקף מהו.
...לא לחינם קרא הזוהר הקדוש "תקיפין" ליונקים משדי אמם.
"תקף" לשון כולל הוא" :הקפה" יש בו ,תקיפות יש בו ,תקף יש בו.
היונק ,ברגע היניקה ,שלושתם חלים בו:
הקפה ,שחבוק ומוקף בין זרועות אמו.
תקיפות ,שמוכרח לההניב מעצמו את מלא הכח ,לשאוב החלב אל פיו ,וזאת בראשית ימיו
בעיקרא ,ואמרו אמותינו :מי שלא חזה בשפתי היונק לא חזה עוז דבקות מימיו...
תקף ,שמתוך שהתאחדו בו הקפה ותקיפות ,נתמזג רוך בכוח ,ונולד בו תוקפה של אמת.
אסתר ,שעולל טרם נולד לה ,את עם ישראל כולו היניקה ,ותכתוב בו את כל תוקף.
יערה ענבר ,מדרש הנקה ,מתוך דרשוני-מדרשי נשים
בעריכת תמר ביאלה ונחמה וינגרטן-מינץ

שעור פרשת שבוע :יצחק שלומי
שבת
הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ימי החול
17.26
ב' 17.35

ערבית
שחרית א'

6. 45

שחרית ב'

8.30

קידוש

זמן תפילין /טלית

5.04

סוף זמן ק"ש

8.49

שקיעה

17.50←17.47

מנחה א' )בחד"א(

12.45

11.30

מנחה וערבית

17.35

מנחה 16.45 ,13.30 ,12.30

צאת הכוכבים

18.07

ערבית

20.10

לימוד 'דור לדור'

17.05

שיעור הרב ארי

17.35

צאת השבת

18.22

שחרית נוער

ביום ה' תענית אסתר )מוקדם(
אחות תורנית השבת :דורית רידר

7.30
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על כל קרבנך תקריב מלח
לאחר ההתגלות הא-לוהית המרשימה במשכן שחותמת את ספר שמות ,אנו מתחילים לקרוא את ספר
ויקרא ,המלמד אותנו על העבודה הרציפה והתמידית שהתרחשה יום יום במשכן .סוגי הקרבנות השונים
ובעלי החיים הראויים להקרבה ממלאים את פרקי הספר .בפרשה אנו נתקלים בציווי מיוחד השייך בכל
יך ֵמ ַעל
הקרבנות כולם )ויקרא פרק ב ,יג(' :וְ ָכל ָק ְר ַבּן ִמנְ ָח ְת ָך ַבּ ֶמּ ַלח ִתּ ְמ ָלח ,וְ לֹא ַת ְשׁ ִבּית ֶמ ַלח ְבּ ִרית ֱא-ל ֶֹה ָ
ִמנְ ָח ֶת ָךַ ,על ָכּל ָק ְר ָבּנְ ָך ַתּ ְק ִריב ֶמ ַלח' .ציווי זה כולל איסור לאו )'לא תשבית'( ומצוות עשה )'תקריב מלח'(.
חיוב זה איננו שייך רק לקרבן המנחה ,וכך לומד רש"י מסיום הפסוק' :על כל קרבנך'  -על עולת בהמה
ועוף ואימורי כל הקדשים כולן.
מה עניינו ומשמעותו של הציווי ,ומדוע הקפידה עליו התורה כל כך ,שראתה צורך לעגן אותו גם באיסור
לאו וגם במצוות עשה )ראו דברי ספר החינוך ,מצוות קיח-קיט(? פרשנים רבים נתנו את דעתם לנושא ,אף
אני אצטרף אליהם ,בעקבות דברי האבן עזרא )שם(' :שלא תקריב תפל ולא יאכל ,כי הוא דרך בזיון'.
אנסה להטעים את דברי האבן עזרא ולפתחם .את המלח אנו מכירים היטב מהמטבח הביתי שלנו ,שם יש
לו תפקיד חשוב ויסודי .אין כמעט תבשיל או מאכל ,ואפילו המתוק שבהם שאינו זקוק ולו לקורטוב מלח
כדי לשוות לו טעם מושלם .אלא שכאן עולה ובאה שאלת המינון .מצד אחד ,כמות גדולה מדי של מלח
עלולה לגרום לכך שהתבשיל לא יהיה ראוי לאכילה .מאידך גיסא ,נתינה מועטת של מלח תשאיר את
המאכל תפל ,ואף אחד לא יחפוץ לאוכלו .פעמים רבות שסוד ההצלחה של טבח טוב ,תלוי בסוגיית המינון
הנכון והראוי .דברי הגמרא הבאים ימחישו היטב נקודה זו )מסכת ברכות דף לד עמוד א(:
תנו רבנן :העובר לפני התיבה  -צריך לסרב )רש"י :כשאומרים לו לך ,יעשה עצמו כלא רוצה,
כלומר :איני כדאי( ,ואם אינו מסרב  -דומה לתבשיל שאין בו מלח ,ואם מסרב יותר מדאי -
דומה לתבשיל שהקדיחתו מלח .כיצד הוא עושה ? פעם ראשונה יסרב ,שניה מהבהב,
שלישית  -פושט את רגליו ויורד.
הגמרא ממשילה כאן את התנהגותו הראויה של מי שנתבקש להיות שליח ציבור לאדם המכין תבשיל .עליו
להיענות לבקשת שולחיו ,אך לא לעוט על הבקשה כאילו הוא ראוי לכך.
נראה כי גם בציווי על הקרבת הקרבן עם מלח ,מכוונת התורה לאותו העניין .הקרבנות מסמלים ומביאים
לידי ביטוי את עבודת ה' של האדם )קרבנות יחיד( והציבור )קרבנות ציבור( .את אותה העבודה יכולים
לפועל .יש מי שמעדיף
ֵ
אנשים שונים לבצע בדרכים שונות .המעשה יהיה זהה אבל טעמו יוחלף בהתאם
מלוח יותר ויש מי שמעדיף פחות .הכל תלוי בטעמו של המבשל .בציווי על המלחת הקורבן מצווה אותנו
התורה להוסיף את הנגיעה והזווית האישית של כל אחד ואחד בעבודה הרוחנית שלו .יש מי שאוהב לדייק
ולדקדק בפרטים ,יש מי שמוסיף את ההתלהבות לעשייה ויש מי שמתחבר לעולם הכוונות וטעמי המצווה.
העיקר הוא שכל אחד ואחת יוסיפו את כמות ה'מלח' המתאימה להם .אבל יחד עם זאת יש להזהר שלא
ליצור 'מאכל שאינו ראוי לאכילה' ,המעוות את כוונתה של התורה או לחילופין 'מאכל תפל' שחסר טעם
כלל ועיקר.
כדי שהחשש מהוספת יתר לא יביא את האדם לחוסר הוספה כלל ,מדגישה התורה שלא זו בלבד שיש חיוב
למלוח אלא שיש איסור שלא למלוח .מחד ,התורה מחייבת את האדם למלוח את הקרבן ,ומאידך לעשות
זאת במינון הנכון והראוי.

הרב ארי סט
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זה היה השבוע

ביום ראשון התקיים ערב תרבות צעירים במועדון לחבר .מדווחת פנינה אורן:
הערב היה בית-קפה נייד ומיוחד שאותו מפעילים אנשים בעלי תסמונת דאון בשילוב של נוער בסיכון .את
הפרויקט מוביל זוג מקסים מהעיר לוד ,שהם חברי הגרעין התורני ,והם אלו שמנהלים ומפעילים את
הפרויקט .במהלך הערב שמענו הסברים איך הוקם פרויקט בית-הקפה ,מהיכן הגיע הרעיון ואיך הוא פועל
היום .היה ערב מקסים ,שנתן הזדמנות להפגש לשיחה על קפה ומאפה סתם ככה באמצע השבוע .תודה
לתרבות צעירים שדואגים לנו...
אי-אפשר שלא להרגיש את פורים המתקרב :בכל פינה אנשים מאופרים ,כובעים שונים )יעקב?( ,סרטים
ובלונים ,פרסומות לנשף ותכונה רבה .חדר-האוכל לבש חג ,וגם ביה"ס דעת הפך ליום אחד לאולם חתונות:
כתה ט' במבצע המסורתי עיצבה מחדש את המרחב הבית-ספרי ,ובכתות ניתן היה למצוא אולם אירועים,
טקס חינה ועוד ועוד כיד הדמיון הטובה.
גם הפנינג התחפושות המסורתי התקיים ביום שלישי -במיוחד להורים כשרוניים היודעים לגזור ולהדביק,
מחסן התחפושות נפתח ,וזה כבר באמת סימן שפורים תיכף כאן.
ביום שני התקיים ערב מושקע של חברת הנוער ,ובו הצגה בנושא "מגילת אסתר בעיניים שלנו" וטקס
הכתרה של רבנית חברת הנוער .ראו דיווחו של גדי בהמשך העלון.
ביום שלישי התקיים יום עיון של הקבה"ד בנושא מעגלי תקשורת .מדווחת רחל ברזלי:
אל יום העיון של הקבה"ד בנושא תקשורת ,נסעו מספר חברים .הארוע התקיים באולם השמחות של
קבוצת יבנה .תודה על הארוח המושקע.
את היום פתחה מיודעתנו שרה בק ,שהרצתה בחן ובשטף על תקשורת משקפת מציאות או יוצרת אותה,
וסיים גיא פלג ,הכתב לענייני משפט של ערוץ  ,2שריתק בסיפוריו על ענקי העולם התחתון והקשר שלהם
לתקשורת.
במהלך היום שמענו הרצאה מהרב יהודה גלעד ,רבה של לביא ,על מסרים מורכבים של דת ותקשורת,
הילכו יחדיו? ,וכן צפינו בקטע קצר מסרטו של גולן רייז "פרלמנט ארוחת הבוקר" ,ולאחריו פנל על עלון
הקבוץ.
סעד יוצגה בכבוד על ידי אפרת פראווי ,ונחום לנדאו ,שתרמו מהידע והמקצועיות שלהם בתחום.
לפעמים המציאות גוברת על כל דמיון :על הרב ורדי ,רבה של ראש צורים ,וראש מגמת התסריטאות של
"מעלה" ,נאסר להיכנס ליבנה ,וזאת עקב שפעת העופות שהתגלתה בראש צורים .
את מקומו מילא הרב עילאי עפרן ,רבה של יבנה ,ולנו לא נותר אלא להזדהות עם הפחד של משק יבנה
מהתפשטות המחלה.
תודה לריבה ,עורכת עמודים ,על היום המרתק והמחכים.
)לעניות דעתי  ,יום העיון הבא צריך להיות על הפייסבוק כגורם עולמי משפיע ומחולל מהפכות(.

-4ביום רביעי התקיים ערב הסברה בנושא שיוך דירות .מדווח בוקי:
בערב השתתפו חברים ,נקלטים ותושבים רבים .בערב ,שעסק בהצגת תוכנית מתאר חדשה לסעד לדור
הבא ,עם התייחסות לשיוך דירות ,הוצגו עקרונות ,שאנו אמורים להעביר למתכנן לקבלת תכנון מפורט
יותר.
הנושאים הינם מורכבים מאד :מדובר גם בשיוך דירות לחברים ,וגם בהסדרים חדשים לקליטת בנים.
ישנה עוד דרך ארוכה עד שנשלים את כל המהלך ,ואנו מקווים שתהיה לנו הצלחה בהמשך.
ערב זה היה במהותו ערב הסברה-ללא קבלת החלטות .הנושא יובא בהמשך לדיון מסודר ולהחלטה
באסיפה.
בואכם לשלום וצאתכם לשלום:
דור ברנע ועמית ניר השתחררו מצה"ל – ברוכים המשתחררים ,ובהצלחה באזרחות!
אביעד עברון ועדי יום-טוב מתגייסים לצה"ל – ישמור אתכם ה' ,ובהצלחה בשירות הצבאי! )צוות חומש(.
ומן המערכת:
מערכת עלים תשמח לקבל כתבות פורימיות לעלון הבא :על פורים מיוחד שזכור לכם ,על מסכות והסתרות
– גילוי וכיסוי ,על שמחה או כל דבר אחר הקשור לחג -בהומור וגם ברצינות .מחכים לכם הכותבות
והכותבים...

מבצעי ענק – בחנות קו לקו בסעד

50%

הנחה על כל בגדי החורף

 50%חולצות ש"א ומכנסי גברים
 50%חצאיות ,מכנסים וחולצות חורף נשים
 50%על בגדי חורף ילדים
נעלי הבית שבחנות ב₪10-
כובעי חורף שבחנות ב₪10-
בגד-גוף-ארוך תינוקות ב₪10-
גטקס-תחתונים וגופיות למבוגרים ב₪10-

הנחות גדולות בכל המחלקות

בואו לחנות ,לקנות וליהנות!

-5מהנעשה בחברת הנוער
בערב יום שני האחרון ,התכנסו בחד"א בנות הנוער,הצוות והמשפחות המארחות,לטקס ההכתרה
המסורתית של רבנית חברת הנוער ולהצגה שקודמת להכתרה.
הבנות החליטו להעלות הצגה שנושאה":מגילת אסתר בעיניים שלנו" .ההצגה קצרה הרבה צחוק מהקהל
והבנות שיחקו בחן רב .ההצגה לוותה בשירה ובריקוד שנעשו בכישרון .בקהל ישבו גם משפחות של הבנות
המציגות ששמחו לצפות ולרוות נחת מכישורי בנותיהן.
פרויקט ההכתרה הוטל על בנות י"ב,ולווה בקשיים אוביקטיבים גדולים:
ראשית,בגרויות החורף הרבות שהסתיימו ממש בסוף חודש שבט ולא הותירו זמן רב לחזרות.
שנית,נתברכנו השנה בכיתה י"ב גדולה ,חמש-עשרה בנות ,ומראש שמנו לנו למטרה שכל הבנות יופיעו על
הבמה.
במהלך העבודה על ההצגה,נדרשו הבנות לבחור ,להחליט,לוותר ,לתרום מזמנן ,להבליט כישרון,לתמרן בין
חזרות ללימודים ובקיצור:להתבגר .תהליך לא פשוט ,שלווה בתמיכתה הרבה של רננה חרוב.
למרות הקשיים המפורטים לעיל ,הצליחו הבנות ,בעזרתה של אסתר מרכוס-הבמאית והעו"סית
שלנו,להעלות את ההצגה וההכתרה בצורה מקצועית ומכובדת.
נציין שבסוף ההצגה נבחרה יעל הרצל לרבנית ,והיא הוכנסה לחד"א אחר כבוד לבושה בשמלת כלה,על
קלנועית מקושטת ונהוגה בידי סבא חיים.
ישר כח לבנות :שרה,שלומית,יסמין,ליאת,אורטל,אריאלה,בתיה,זיו,שושי,עינת,הודיה,יעל,אביגיל,שירן
ועדי.
ישר כח גם למדריכות האחרות שנטלו חלק בהרמת הערב:אלינור,לבנת,גלית ועילית.
וישר כח אחרון לדותן,יאיר ועמית שעשו עבודה נפלאה בהגברה ותאורה.
הודעה למשפחות המארחות את בנות הנוער:

הבנות לא יהיו כאן בפורים.הן יוצאות הביתה ביום חמישי
בבוקר.

גדי סמואל.

לשרה ריבלין
ולכל המשפחה
ברכת מזל-טוב לבבית
לנישואי הנכד נועם עב"ל אביטל
בנם של אסף ז"ל ורותי תבדל"א

-6מתוך איגרת חודש אדר של בי"ס דע"ת
בשבוע שעבר היה לנו ,לצוות המורים ,ערב מאוד מיוחד ,ורציתי לשתף אתכם.
במסגרת הנושא המרכז שלנו השנה – "אחריות" אנחנו מקיימים במשך השנה כארבעה ערבי מורים המאורגנים ע"י
צוות מורשה בביה"ס .בכל ערב אנו עוסקים בנושא אחר הקשור לנושא המרכז.
בחודש מרחשוון עסקנו בנושא האחריות לכלל ישראל ,ובעיקר למדנו את סיפורו של יהונתן פולארד .בעקבות ערב זה
קיימנו אח"כ את הערב המשותף לילדים ולהורים בתחילת חודש כסלו.
בחודש טבת קיימנו ערב מורים בנושא האחריות לסביבה ,ובעקבותיו התקיימה פעילות בנושא בחודש שבט .פעילות זו
נמשכת מאז ,ואף זכתה בשבוע שעבר לפרסום במקומונים בנגב.
בערב המורים בשבוע שעבר עסקנו בנושא "של מי האחריות על הילד?" .למדנו ושוחחנו על הקשר בין הורים ומורים
בביה"ס .אורח הערב ,שלימד ולמד יחד איתנו ,ותוך כדי כך שוחח על הנושא ,והאיר בו פנים חשובות ,היה ראש מינהל
החינוך הדתי – ד"ר אברהם ליפשיץ .אליו הצטרפו גם מחמ"ד מחוז דרום – מר מאיר סבג ,והמפקח של חטיבת
הביניים שלנו – הרב שמעון אמור.
הערב היה מחכים ומרענן ,והעלה לדיון נושאים חשובים בהם אנו נתקלים דבר יום ביומו – הקשר הנכון ,היעיל
והמועיל ,שלנו המורים ,איתכם ההורים.
ולדיווחים נוספים -
בט"ו בשבט קבלנו את פני התלמידים עם "מחזיק מפתחות" של כדור הארץ ועליו כתוב "בדעת לוקחים אחריות על
הסביבה" .בהמשך היום התקיימו פעילויות שונות ברוח שמירת הסביבה ,ומאז אנחנו משתדלים להתמיד בכך.
בין השאר – אנו אוספים למיחזור ניירות שגמרנו להשתמש בהם ,אנחנו אוספים פסולת אורגנית לקומפוסט ועוד.
* בתחילת אדר א' היתה לנו חוויה מיוחדת במינה בביה"ס .שלישיית אדלר )שלישיית נגנים שמנגנים במפוחיות פה(
הופיעה בפני כל תלמידי ביה"ס בקונצרט לימודי מיוחד .התלמידים עברו לפני כן הכנה בכיתות ,והתנהגו למופת לכל
אורך הקונצרט .הקונצרט היה מקסים ,והותאם לכלל התלמידים .תודה לשמעון ועקנין ,שאחראי על "סל תרבות"
במועצה ,שדאג להביא לנו אותם.
באירוע זה גם חנכנו את השימוש באולם הספורט המשופץ .אומנם העבודות עדיין לא הסתיימו לגמרי ,אך אני מבקש
לנצל את הזדמנות ולהודות למאיר – ראש המועצה על הדאגה לתקציב המיוחד לפרוייקט זה ,וכן לבוקי ברט – מזכיר
קיבוץ סעד ,שדאג לתקציב נוסף לפרוייקט ,והתאמץ רבות ,כדי שגם הרצפה תחודש כראוי.
* לפני כשבועיים חגגנו בערב מיוחד את שלב הסיום של חידון התנ"ך המסורתי בחטיבת הביניים .הערב היה מכובד
ומיוחד ,ושמחנו לראות את הבקיאות היפה של תלמידינו ,שבמשך כחודש ,עסקו שעות רבות בלימוד פרקי תנ"ך .יישר
כח גדול לתלמידים שלמדו ,ולכל העוסקים במלאכה ,על הפקת החידון!
* בשבוע שעבר יצאו כיתות א' – ו' ,יחד עם על תלמידי המועצה האזורית בגילאים אלו ,לסיור ופעילות באתר הכלניות
בשוקדה ,במסגרת פרוייקט "דרום אדום" .בסה"כ היה אירוע נחמד וססגוני ,והילדים נהנו לבלות בטבע .תודה לאנשי
המועצה על ארגון האירוע ,ותודה לקב"ה שסידר לנו מזג אוויר נעים ,וטבע כ"כ יפה!
* בניית ביה"ס החדש הולכת ומתקדמת ,ואנחנו משתדלים לעקוב ולשים לב שהדברים ייעשו הכי טוב ונכון שאפשר,
עם מינימום טעויות.
הזמן מתקדם במהירות ,ואני מקווה מאוד שקצב העבודה יגבר ,כדי שנוכל לקבל את ביה"ס המוכן לידינו ,בתחילת
הקיץ ,ולהספיק "לעבור דירה" אליו עד פתיחת שנת הלימודים הבאה.
* בשבוע הקרוב יתחילו בע"ה הטיולים השנתיים .כיתות ה' – ט' יצאו לטיולים בצפון הארץ )באזורים שונים( במהלך
החודש הקרוב )עד חופשת הפסח( ,כדי שיוכלו בע"ה להנות מהפריחה בשיאה.
כל טוב לכולם ,וחודש שמח ונעים לכולנו!
יחזקאל לנדאו
מנהל בי"ס דע"ת

-7חברים ותושבים ,ותיקים ,צעירים וילדים – כולם מזלזלים!
לאחרונה פנו אלי מספר חברים נרגשים:
נסענו בשבילי הקיבוץ בלילה ,הדלקנו אורות בקלנועית ,אל מכיוון נגדי נסע חבר על קלנועית ללא אור:
"כמעט שעלינו אחד על השני!"
מקרה אחר מספר חבר בהתרגשות " :כמעט שדרסתי ילד .האמא התקדמה והשאירה את הילד מאחור.
למרות האורות בקלנועית ,זיהיתי את הילד ממש ברגע האחרון".
שניהם ביקשו שאזהיר מעל דפי העלון את כל הציבור – לנהוג באורות דולקים בלילה ,ולנהוג בזהירות רבה
יותר.
הורים – אתם אחראים לבטחון ילדיכם!
והנוהגים בקלנועית – אתם אחראים לכל פגיעה בזמן שאתם נוהגים בקלנועית.
אויר :חשוב לבדוק לחץ אוויר בגלגלים :דגם PSI 25-27: SE
דגם ברוזPSI 35 :

מצברים :בדרך-כלל מספיק להטעין מצברים אחת לשבוע .יש לבדוק מצב במצברים אצל אדו ,מיכאל המל
או אלי סימון )במוסך( אחת לשלושה-ארבעה חודשים.
נעים לנסוע בזהירות – ולא לגרום לאסון!
דודה.

מטווח אקדחים
לקראת סוף חודש מרץ ,אנו נערוך מטווח אקדחים ,על מנת לחדש את הרשיון לשנה הקרובה.
על מנת לבצע את המטווח יש להצטייד באישור רפואי.
טפסים אפשר לקבל במזכירות הטכנית .על כל חבר למלא את הפרטים הנדרשים .את הטפסים נעביר
בצורה מרוכזת למרפאה ,לאישור נוסף ע"י הרופא.
את הטפסים המלאים נא לשים בת.ד שלי.
ללא האישור לא ניתן יהיה לעבור את המטווח ,וכמובן תישלל האפשרות לקבל רשיון לאקדח.
הזמן קצר והמלאכה מרובה.
בברכה
אורי יערי

נר זכרון :ט' באדר – יום השנה לפטירתו של חברנו יהודה בר"ט ז"ל )תשס"ד(

-8הודעות
שעות פתיחת מחסן התחפושות בשבוע הבא:
יום ראשון  13.3.11בין השעות 17:30 - 16:30
יום רביעי  15.3.11באותן שעות.
החזרות ביום שלישי שאחרי פורים בין השעות 18:00 - 16:30
כמו כן ,לפני ההחזרה יש לכבס את הבגד  /תחפושת.
אם יש אביזרים של תחפושת שאין צורך בהם המחסן ישמח לקבל )מסכות ,פיאות ,כובעים מיוחדים
וכדו'(...
תודה רבה ,רננה יערי
*****
ועדת בריאות:
פעילות נוספת בסדרה  -רשמו את התאריך  -יום רביעי 30.3.11 ,כ"ד אדר ב' :הרצאה מטעם עמותת
עמד"א
בין העמותות העוסקות בארץ במחלת אלצהיימר אחת המרכזיות היא ”עמדא“ – עמותה לחולי דמנציה,
אלצהיימר ולמשפחותיהם .העמותה עוסקת בפעילות כגון :הרצאות למשפחות ולציבור הרחב ,ייעוץ
למשפחות ,תמיכה רגשית לחולים ולמשפחות ,הפעלת מרכזי יום ,קידום המחקר ,ועוד.
המרצה היא עובדת סוציאלית שתעביר שיחה מלווה בסרט
בנות ובני משק המתעניינים בנושא זה מוזמנים להצטרף.
*****

הזמנה להשתתפות בסקר
בבית הספר לרפואת שיניים "הדסה" בירושלים עורכים סקר לאמוד את היקף הבעיה של שחיקת שיניים
בארץ
לצורך כך מחפשים אנשים המוכנים להשתתף בסקר.
המשתתפים ייבדקו ,באופן חד פעמי ,ע"י רופא ,בדיקה קצרה בה יישאלו על הרגלי התזונה שלהם.
הקריטריונים להשתתפות בסקר:
גיל 15 – 60 -
מי שבפיו לפחות  20שיניים טבעיות  --לא כתרים או שתלים.
לא ייכללו בסקר:
נשים בהריון
אנשים שיש להם מחלות כרוניות
אנשים הנוטלים תרופות העלולות להשפיע על שחיקת השיניים.
המשתתפים בסקר יקבלו עם סיום הבדיקה סכום כסף כאות תודה על הנכונות להשתתפות.
הבדיקה תיערך באחד מימי שישי הקרובים בשעות הבוקר.
המעוניינים להשתתף מתבקשים ליצור עימי קשר בטלפון:
יעל

050-5966384

-9משולחנו של מנהל הקהילה
ברוח הפיצוצים הנשמעים לאחרונה בגזרתנו יעסוק רוב הדיווח בנושאים "קרביים" במקצת ,ועמכם הסליחה.
"והשביע בצחצחות נפשך" )יש' נח(
יש חדשים אצלנו הסבורים שצח"י הוא בכלל שם של ילד מפעוטון רקפת ..לעומתם יש הסבורים שכבר אכלנו ושבענו
הרבה צח"י .לאחרונים נזכיר את דברי חז"ל שאינו דומה שונה פרקו מאה פעם ,לשונה בפעם המאה ואחת.
התחממות הגזרה לאחרונה ,מזכירה לנו ש"מצווה גדולה להיות )מוכן( בשמחה תמיד" .ועל כן נתרגל בקרוב את
הפעלת מערכות צח"י )צוות חירום יישובי( בעזרת המועצה וחברת "משאבים" .התרגול יידמה אירוע של נפילת כמה
קאסמים )לא עלינו( בשטח הקיבוץ .התרגיל יתקיים ביום שלישי כג' אדר ב' 29/3 ,בשעות הערב .רשמו לפניכם.
כהכנה לתרגיל יזומנו מחלקות צח"י השונות ביום שני בשבוע הבא ,14/3 ,לרענון קצר .הוראות מיוחדות תימסרנה
כמובן לציבור סמוך לתרגיל .בעז"ה נמשיך תמיד רק לשחק ב"נדמה לי".
ביקורת בונה
קיבלתי "גונתה" )"שפכטל" בלעז (..על כך שהתראת הכוננות האחרונה שהורתה להיכנס לבתים-מרחבים מוגנים
נעשתה רק בס.מ.ס .ומה עם מי שלא הולך עם המכשיר עליו?? אשר על כן בפעם הבאה –הודעה ביטחונית מסוג זה
נעביר גם באמצעות הדיווחיות )ביפרים( שיש בכל בית .אז לא להיבהל....
"תן לאצבעות ללכת במקומך"
שער הכניסה לקיבוץ הוא גדול וכבד .יש שומרים שכנראה עומסים על כתפיהם את מאמץ סגירת השער ,אחרת איני
יכול להבין מדוע מתקשים לסגור אותו אחרי רכב שנכנס ומשאירים אותו פתוח .שומר הצופה בטלויזיה ,בשער
פתוח ,כשמכוניות נכנסות חופשי -מועל בתפקידו הבסיסי ,ועושה פלסתר את כל מנגנון השמירה .ציפיית כולנו מכל
שומר הינה לקצת יותר אחריות ורצינות .הלוא על משפחותינו שומרים אנו .ראוי לעצור ,לשאול ,להעיף עוד מבט,
ומותר פעם בחודש גם קצת לאמץ את האצבעות….
"ושעריך כאבני אקדח…"
אם הזכרנו את השער ,ואת השמירה ,אי אפשר לא להזכיר את גזרות הצבא .לפי ההנחיות החדשות אין להציב נשק
בעמדת השמירה למי שלא אושר על ידי הצבא .אישור זה הינו סיפור של כמה חודשים הכולל בדיקות רפואיות,
מטווח ,ועוד נהלים בירוקרטיים .מילא ביום חול -אז ניתן להזעיק את השומר הרכוב הנושא אקדח ,אך בשבת הבעיה
חמורה כפליים ,היות והשומר הוא היחידי שאמור היה להיות חמוש ,במהלך הלילה .מה לעשות? אין מה לעשות
כעת) .אולי פסוק הכותרת רומז על פתרון עתיק אפשרי .(..בכל מקרה אנחנו נשתדל להרחיב את מעגל נושאי
האקדחים ,וננסה למצוא פיתרונות יצירתיים .אגב ,בזמן הקרוב נחדש את מטווחי האקדחים בקיבוץ נירים ,כדי
לחדש רישיונות.
המתנדבים בעם..
בעבר התמקדנו בכך שאחראי כיבוי האש טיפל בתקינות המטפים והעמדות ,וכן בהכנסת מערכות גילוי במקומות
מסויימים ,כפי שדרשו מאיתנו .בהזדמנות זו נכיר תודה לשי המל ,שעסק בכך בשנים האחרונות .דומני שהשריפה
בבית מגורים בשובה ,ועוד יותר מכך ,השריפה בכרמל שזעזעה את כולנו ,גרמו לנו לחשוב מחדש על רמת ההיערכות
המצופה .נציין שבתחנת כיבוי נתיבות ,שאנו בתחום אחריותה ,יש כבאית אחת .לא צריך דמיון רב כדי לשער מה
יקרה אם תפרוץ שריפה בסעד ,כשהכבאית עסוקה בשריפה אחרת ..אשר על כן החלטנו לשנות את התפיסה מיסודה,
ולבנות צוות מקומי שיוכל לתת מענה ראשוני ,שיטמיע דרכי מניעה ,ושישדרג את המוכנות גם ברמת הציוד .לפני
מספר שבועות פרסמנו מודעת דרושים -לראש צוות כיבוי אש .ניצן ברביץ נענה לאתגר ולקח על עצמו את המשימה.
ניצן לומד את המצאי הקיים ,את הצרכים של הקיבוץ ,התקנים הנדרשים ,ובהמשך אני מקווה שנוכל להעמיק
בעזרתו את המודעות הציבורית לסכנות האש ,לעסוק בפעילות הדרכה מונעת ,ולתרגל את צוות כיבוי האש לכל
אירוע .נקווה שכל השריפות שנכבה יהיו רק מדורות ל"ג בעומר ,אבל אם חלילה נזדקק ,יהיה לנו צוות מיומן ,וכלים
משופרים לטיפול במצב.

 - 10השומר החדש
לפני שלושה שבועות זכינו להיות שותפים לכנס ראשון של כמה עשרות מתנדבי השומר החדש בחוות הר שמש ,ליד
קיבוץ דביר .מסעד הגיעו לכנס כ 15-חבר'ה .לאחר דברי פתיחה של יואל-מייסד הארגון ,ויובל-מנהל איזור הדרום,
שמענו גם את משה ,החוואי ,שסיפר על ההתנכלות הבלתי פוסקת של בני דודינו ,על מנת שיעזוב את השטח עם
משפחתו וצאן מרעיתו .לאחר סיור בחווה ,תדרוך שטח ,וארוחה קלה ,שמענו הרצאה של משפטן על מה מותר
ואסור לאזרח לעשות על פי החוק כדי לשמור על רכושו ועל גופו .כלל לא פשוט ,ולעיתים קשה להאמין עד כמה
מחמיר החוק בדרישותיו .בכל אופן השבוע החלו ראשוני השומרים לפקוד את החווה בלילות .בהמשך מתוכננת
שמירה גם בחוות שי דרומי ,ואנו מקווים שעם גידול המודעות ומספר המתנדבים נוכל לקבל מענה גם לאזורנו.
קו לקו
עד היום קו לקו הייתה באחריות המשק .אנו בודקים ארגון מחודש של מערך החנות ,צמצום ,התייעלות ואפשרות
העברת האחריות על קו לקו לקהילה  .לקראת חג הפסח תערוך החנות מבצעי הוזלה משמעותיים מאד )ולא רק על
בגדי החורף ,(...על מנת להקטין את המלאי .מוזמנים להיענות למבצע .כדאי להודיע ולהביא גם דודים ודודות...
עוד תלם לצוות תלם
השבוע נסענו לחצי יום עיון שאירגן הקיבוץ הדתי בקיבוץ יבנה ,למנהלי קהילה ולחברי צוותי מניעת הטרדה מינית.
הכנס עסק בחלקו הראשון בדרכי החקירה והטיפול בילדים שנפגעו .רונית צור )עין הנציב( -מפקחת ארצית לחקירות
ילדים -פירטה את המורכבות של חקירת ילדים שנפגעו ,והדרך להתמודד עם קושי זה .החלק השני הוקדש לסוגיית
השיקום הקהילתי לאחר אירוע בקהילה .הנחתה אותו הפסיכולוגית מרים שפירא )זוכרים? מתהליך הזהות הדתית
שעשינו לפני שנה (...שייצגה את גישת ה"צדק המאחה" .גישה משפחתית ביסודה ,המאפשרת ,באופן מובנה ,לאדם
לקחת אחריות על מעשה עוול שעשה ,מכל סוג שהוא ,להתחרט על כך ולהבין את משמעותו כלפי הצד הנפגע ,ומאידך
מאפשר לצד הנפגע ,לאחר הבהרת חומרת פגיעתו ,להגיע למצב של יכולת קבלת סליחה זו והמשך חיים משפחתיים
משותפים .מרים הציגה גישה קהילתית ,המנסה לקחת מודל משפחתי זה ,ובתנאים מסויימים לפעול לפיו גם
בקהילה ,שהיא בעצם משפחה מורחבת  .הדיון היה מרתק ,אם כי לא פשוט.
"בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל"
העבר מוכיח שתוכנית "ניסן" ממש גואלת אותנו ערב פסח )חו"לניקים הבאים "בין הזמנים" של הישיבות
והמדרשות ,לשבועיים עבודה בקיבוץ( .גם השנה נקלוט  12חבר'ה כאלה ,מחציתם בנים ומחציתן בנות .המקשרת
מטעם סעד -רננה יערי .משפחות מארחות מוזמנות לפנות.
צוות "אופק חדש"
חשוב לחשוב קדימה כל הזמן ,גם כשלא תמיד קל .בכוונתנו לבנות "אופק חדש" למראה הקיבוץ העתידי .אשר על כן
אנו מציעים צוות ,על בסיס ועדת תכנון ,בתוספת חברים בעלי ראייה סביבתית ואסטתית ,שתפקידו :סיוע בייעוץ
מקצועי-מבט תכנוני כולל על התכנון הנופי העתידי של סעד ,בהיבט של שכונות המגורים הוותיקות וכן החדשות
שתיבנינה ,ובהיבט שיקום ופיתוח הנוי הציבורי והשכונתי ,דרכי הגישה ,שטחים ציבוריים פתוחים ,ועוד .הדברים
מתקשרים גם לאתגרים העומדים לפתחנו ,כפי שהוסבר השבוע בערב ההסברה .הצוות יובא לאישור האסיפה ,כדי
לקבל גיבוי ציבורי רחב לעבודתו.
וכרגיל נסיים בשמחה -עדי גולן הודיעה על חתונה עם בח"ל -מורן הראל ,ממושב טל שחר ,בחודש אב בקיץ .איחולי
מזל טוב והרבה שמחה למשפחה .
שבת שלום,
עפר ש.

 - 11לפני שבוע הגשתי את הדף למערכת העלון .אפרת אמרה לי כי את העלון הפעם מגישים ילדינו .לא תורך
השבוע .טוב .עיינתי השבוע שוב בנייר ואמרתי לעצמי  -כמה צדק זה שאמר כי אין דבר ישן יותר מעיתון של
אתמול .אך מכיוון שנאמר גם "משנכנס אדר מרבים בשמחה" אמרתי  -נפרסם את הדף ככתבו וכלשונו.
תחליטו אתם.
פרידה מהשקד – בשבוע שעבר נאספנו ילדים ,הורים וסבים ,בפאתי חלקת השקד הפורחת לתפארה בורוד
ולבן ,בסמוך לשער השדות הירוק .קיבוץ סעד ערך טקס פרידה  -סיום דרכו של מטע השקד .הטף השתובבו
להם בקולי קולות ,ההורים עמלו וניסו להשליט קצת סדר "בחגיגה" ,והמבוגרים אלו שנטעו ,גידלו וזכרו,
מחו דמעה בזווית העין .טוביה סיפר ,ואמר ,וברך  .....והמוזיקה ניגנה לה ברקע.
קוהלת ג'

א' ַלכֹּל ְז ָמן וְ ֵעת ְל ָכלֵ -ח ֶפץ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם .ב'

ָטוּע.
ֵ ...עת ָל ַט ַעת וְ ֵעת ַלעֲקוֹר נ ַ

זהירות  -נשמור נא כולנו על ביתנו
בשעות אחה"צ המוקדמות ,שב אביגד מעמל יומו בשדה .בעוברו ליד עמדות תדלוק הטרקטורים ,הבחין
באדם שנראה לו עוסק בדבר לא לו .התקרב ושאל "מה לך חבר?" ,ענה לו "סתם ,בדרכי לשירותים!"" .ומה
אלו המיכלים לרגלך?" הוסיף ושאל אביגד" ,אה ,אלו ,עזוב ,ממש כלום."....
טוב ,קצת ידיים ,קצת דחיפות ,טלפונים לפה ולשם ,דובי ג .הגיע ,משהל'ה ג .הגיע ,ומיד לאחר מכן הוזעקה
המשטרה ולקחה עימה את האיש .מסתבר שזה שייך לקבוצת קבלן הממדי"ם שעובדת פה .והרי אתם
יודעים שמחיר הדלק האמיר ,ואפשר אולי לעשות בסעד קופה קטנה בצד.
אביגד  -כל הכבוד לערנותך .נהייה נא זהירים כולנו .חברים ,פיקחו עיניים.
חוק החלב  -סוף סוף אחרי שש שנות דיונים מתישים" ,חוק החלב" אושר בוועדת הכלכלה של הכנסת .יש
יסוד סביר להניח כי החוק יעבור במהרה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת .המשמעות היא כי עתיד
ענף החלב מוסדר בחקיקה ראשית אשר תבטיח את הפרנסה לחקלאים העוסקים בתחום ,גם לדורות
הבאים .אז מה בעצם ייתן לנו החוק; יסדיר ויעגן את מכסות החלב ,יקבע את מחיר המטרה )המחיר
שיקבל הרפתן( ,יווסת את כמות החלב בין העונות )חורף – קיץ( ,יטפל בבעיות החלב לקראת שבתות וחגי
ישראל ,וכן את יסדיר האפשרות למכירה של מכסת החלב לרפתן המעוניין לפרוש .ברוך שהחיינו וקיימנו
והגיענו לזמן הזה.
"תופעת טבע"  -לאחר שנטענו אבוקדו צעיר בחלקה  ,55הלוא זו היא חלקת המטע שמעבר לגדר של שכונת
"שקד" ,גילינו להפתעתנו ,כי בקצות המערביים של כל שורות המטע מתים שלושה/ארבעה עצים אחרונים,
סך אובדן השטח כ –  10ד' .התייעצנו עם טובי המומחים בתחום – אמרו לנו מים .שבנו ובדקנו את
מערכות המים וההשקיה החדשות ,והן נמצאו תקינות .ניסינו נטיעות מילוי של שתילים אחרים – לא צלח.
הנטעים הצעירים ממשיכים ומתים .היו שאמרו אולי מזיקים שעצי האקציה מושכים אליהם?! כמעט
בייאושנו ,עלה בדעתנו לעניין את המדריך יוסי מזרחי ,המתמחה בעיקר בתחום הנוי ,שמא יודע הוא דבר
מה בנדון.
יוסי סייר במקום ,בדק ,חקר ואמר כי שורשי שיח האקציה )המשמשים גדר חיה ושובר רוח( עלולים
להרחיק מאוד בחפשם מקורות מים .כדאי לבחון זאת .גייס דותן מחפרון ,חשף את הקרקע במספר שורות
ליד שתילי האבוקדו )כ  25 -מטר ויותר מהאקציות( ,ולתדהמתו הגדולה ,גילה סבך אדיר של שורשי
אקציה עוטף את השתילים הרכים" ,גונב" להם את כל המים.
נו ,גילינו את גורם תמותת הנטעים ,כעת נוכל לנסות לתת מענה לבעיה.
אסיפה – ביום ג' ,ט' באדר ב' ,אסיפה לסיכום שנת  2010ומקור עצמי להשקעות  .2011בואו כולם.
שבת שלום ,חלופ.

