בע"ה כו' באדר ב' תשע"א
01.04.2011
גליון מס'2646.

פרשת תזריע
פרשת תזריע כז' בו .פרשת החדש .מוציאין שני ספרי תורה ,באחד קורין  7גברים בפ' השבוע,
ובשני למפטיר בפ' בא "ויאמר ה'"וגו'" ,החדש הזה" עד "תאכלו מצות" .מפטירין )יחזקאל מה'(
"כל העם הארץ" עד "איש מאחוזתו" .ויש נוהגין שאין קטן עולה למפטיר .מברכים החודש ר"ח ניסן
ביום ג' ,אין אומרים אב הרחמים והזכרת נשמות ,במנחה אומרים "צדקתך" ,יום ב' ,כט' בו ,ער"ח.
ניסן המולד יום א' שעה  12עם  44דק' 8 ,חלקים ,ולשעון א"י  .6.25בכל חודש ניסן אין אומרים תחנון.
לוח א"י ,הרב טוקצ'ינסקי

שעור פרשת שבוע :אליאב לזר
שבת
הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ימי החול
18.41
ב' 18.50

ערבית ושיעור
שחרית א'

6. 45

שחרית ב'

8.30

קידוש

זמן תפילין /טלית

5.37

סוף זמן ק"ש

9.33

שקיעה

19.04←19.02

מנחה א' )בחד"א(

13.15

11.30

מנחה וערבית

18.50

מנחה 17.00 ,13.30 ,12.30

צאת הכוכבים

19.21

ערבית

20.10

לימוד 'דור לדור'

17.30

שיעור הרב ארי

18.00

צאת השבת

19.36

שחרית נוער

7.30

אחות תורנית השבת – חגית קאופמן.
* שעון קיץ :השיעור של הרב ארי בליל שבת יימשך עד שבועות.
תפלת מנחה ב' בשבת בשעה קבועה כל הקיץ.
בכל תקופת הקיץ בשבת -
17.00
מנחה ב'
לימוד דור לדור 17.30
שיעור הרב ארי 18.00
בשבת פ' מצורע ,בחג פסח הראשון ובחג פסח האחרון -
הרב ארי ייעדר מן הקבוץ .מי שמוכן להעביר שיעור או יש לו אורח שמוכן מוזמן לפנות לחנוש.

-2"החודש הזה לכם ראש חודשים ". . .

)שמות יב(

כך מובא במדרש התנאים 'מכילתא' :
"הא מה תלמוד לומר "לכם" ולא מנה בו אדם הראשון ,נמצינו למדין שישראל מונין ללבנה והגויים
לחמה .לא דיים לישראל אלא אחת לשלושים יום מגביהים את עיניהם לאביהם שבשמים "...
אומות העולם בחרו להם ראשי שנה שונים לציין את מועד תחילת השנה .הלוח העברי מציין את המועד
ההיסטורי של 'יציאת מצרים' מעבדות לחרות .המשמעות של הדבר ,שהחרות האמיתית היא שליטה על
ה'זמן' .השם חודש נובע מ'חדש' משום שהלבנה מתחדשת במחזור של שלושים יום .וכאן טמון סימן נוסף
ל'חרות' והיא היכולת להתחדש ,לשנות ,לערוך חשבון נפש ועוד כהנה .כשם שקבעו לנו הקדמונים בברכת
הלבנה  ... " :שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו "...
בהמשך המדרש דלעיל מובא החשש של הקדמונים מפני ליקויי חמה ולבנה כסימנים לפורענויות
העלולות להתרחש .בהקשר לכך אומר ר' יונתן" :אלו ואלו נתנו לגויים שנאמר כה אמר ד' אל דרך הגויים
אל תלמודו ומאותות המים אל תחתו" )ירמיה י:ב{ .אנו עדים לאחרונה לאסון הכבד של רעידת האדמה
שפקד את יפן ולפני שנה פקד את האיטי .ועומדים נדהמים מול כוחות ההרס של הטבע ומבינים את
החששות מפני הפורענוית העשויות לבוא בעולם .הקדמונים חיפשו אותם בשינויי גרמי השמים .היום אנו
יודעים יותר שאסונות אלו לא בהכרח נובעים משינויים בגרמי השמים ,ונשארים בחוסר אונים מול
עוצמות הטבע .מה שנשאר הוא בעצם תפילה לבורא עולם ש"במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם,
חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם" )ברכת הלבנה(.
רוב תפילותנו בימות השנה סובבים סביב צרכינו הפרטיים בריאות ,פרנסה ,ברכת הארץ  ,וכו' ,וכן
סביב צרכינו הציבוריים בנין ירושלים ושלום ישראל .אולם מעט אנו מתפללים עבור העולם .יש לכך אולי
גם סיבה פסיכולוגית שאדם קרוב אל עצמו ועמו .אולם פעם בשנה אנו מייחדים יותר תפילות עבור העולם
במה שקבעו חכמינו כראש השנה לכל באי עולם )משנה ראש השנה פ"א מ"ב(.
אסיים בתפילת שלמה בחנכו את בית המקדש:
"וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך ....אתה תשמע השמים מכון
שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי) "...מל"א ח" מא-מג(
כן אנו אומרים במזמור של יום השישי יום בריאת האדם הראשון "אף תיכון תבל בל תימוט" )תהילים צג(.
ייתכן ויש צורך לחדש ולשלב בתפילתנו היום יומיות גם את שלום העולם שאנו בתוכו ,וחשים אותו אולי
יותר מקדמונינו.
אבנר רועי
מכירת חמץ תשע"א
לקראת חג הפסח ניתן לחתום על שטר הרשאה למכירת חמץ אצל הרשומים להלן:
ליפא אהרוני ,בוקי ברט ,משה גולן ,מוישל'ה גינזברג ,דובי גינזברג ,הרב ארי.
ההרשמה תתבצע החל מיום שלישי הקרוב ,ראש חודש ניסן ,עד מוצ"ש פרשת 'אחרי' ,אור לי"ג בניסן .לא
ניתן להרשם אחרי התאריך הנ"ל .כל המקדים להרשם הרי זה משובח.
מי שקשה עליו הניידות והוא מעוניין שיגיעו אליו ,יוכל לפנות לבוקי או לרב ארי.

-3זה היה השבוע
בסוף השבוע שעבר זכינו סוף-סוף במנת גשמים הגונה – כ 40-מ"מ גשם שירדו בכמה ימים של גשם שוטף ללא
הפסקה .איזו ברכה! כותבת רחל סימון בהתרגשות והודיה:
גשם טוב
"בוקר – השעה היא שש וחצי בבוקר ...האם באמת שומעת אני טפטוף של גשם?
והרי עד כה נחלנו אכזבות די רבות? ואכן מה טוב ומה נעים לשכב כך ולשמוע את הקצב המונוטוני הזה של הגשם ,ואני
מתפללת בליבי שרק יימשך הקצב הנעים הזה וייתן ה' לנו את שמבקשים אנו ממנו מאז שמחת תורה .ושלא נענינו
הוספנו מזה כמה חודשים גם את תפילת "עננו"...והנה לשמחתי הרבה ממשיך הגשם לרדת ,ואני קמה וממהרת החוצה
לספוג ולראות במו עיני את הדבר הזה שכל-כך ציפינו לו במשך כל החורף הזה ,שעבר עלינו כמעט כמו הקיץ...
והגשם – ממשיך לשיר לנו את הזמר המונוטוני בקצב האחיד שלו ,ואני שרה יחד איתו והוא מנחם אותנו כמו אמא
טובה ,המוליכה את בנה במדבר ללא מים ,ופתאום מגיעה לנווה מדבר ,ומשקה את בנה במי מעיין זכים והוא מתעורר
לחיים.
ועוברות השעות ,והגשם הטוב הזה ממשיך לרדת ,שלוש וחצי שעות ירד המטר עלינו ,וחושבת בליבי "האמנם שמע ה'
לקול תחנונינו לפניו?" "ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים"?
ובליבי אני מודה לאל על כך שהחיה את נפשנו כמו שאומר דוד המלך )תהילים מב',ב'( "כאיל תערוג על אפיקי מים ,כן
נפשי תערוג אליך אלוהים" .אני כותבת ומתרגשת ,והגשם עדיין ממשיך לרדת ,וזהו אחד הגשמים הרציניים שיכולנו
להתברך בהם בשנה זו.
ועל זה אני מודה לבורא עולם ,ומקווה ששנה זו תביא לידי שחרורם של שבויינו גלעד שליט וג'ונתן פולארד ,ולשפע של
שמחה ואהבה ,ויהי ה' עמנו בכל אשר נלך".
ומוסיף ענף המחשב בעניין הגשם:
האם ממוצע הגשמים הולך ונהיה גרוע עם השנים ,או אולי  7השנים הטובות ו 7השנים הרעות מסיפורי יוסף הן מעגל
שחוזר על עצמו ?
לכל חובבי סטטיסטיקות הגשמים נוספה טבלה נוספת באתר הבודקת את ממוצע הגשמים ב 60 -השנה האחרונות.
)תחת האתר של סעד  <-קישורים לחברים <-מזג אויר וגשם-גשם בסעד(.
בשבת האחרונה התקיימה "שבת תיכון" .מדווחים יעל לנדאו ודני לוריא ,המדריכים:
"השבת התקיימה בסעד והייתה מהנה ומגבשת .ביום שישי בבוקר יצאנו לטיול בנחל גוב ,הטיול היה נפלא.
שילוב של מזג אוויר נוח )בזמן שבסעד ירד גשם שוטף( ומסלול יפה עם גבים מלאים גרמו לנו למצב רוח מצוין.
בערב שבת התכנסנו במועדונית חטיבה לתפילת שבת מרוממת בסגנון קרליבך .קולות שירה רמה נישאו למרחקים.
בשבת בצהריים סעדנו יחד עם אנשי הקיבוץ בחדר האוכל .חזרנו לשורשים..
נפגשנו שוב לסעודה שלישית במועדון לחבר -סיום נהדר לסופ"ש מוצלח ביחד.
במוצ"ש התקיימה סדנא לתיכון בנושא -מניעת אלימות מינית .הסדנא הועברה על -ידי "המרכז לסיוע לנשים דתיות"
והייתה משמעותית מאוד.

כיף לראות איזה נוער נפלא גדל כאן בסעד!"

ביום ג' התקיים תרגיל לבדיקת מוכנות העורף לשעת חירום חלילה .עפ"י הדיווחים ,נראה שמובילי התרגיל לקחו את
העניין ברצינות ,והתחשבו בהשלכות רבות של המצב ,וגם השחקנים שיחקו את תפקידם נאמנה .בע"ה שרק נתרגל.
תודה לשומרים עלינו ולמכינים אותנו לכל צרה שלא תבוא.
הנקינות לפסח נכנסים להילוך גבוה .פסח בשטח – כולם במתח .אם נמאס לכם לנקות ,אתם מוזמנים לעשות הפסקת
רענון ולכתוב לעלון מה עובר עליכם בימים אלו של טרום-פסח )בטוח שזה עדיף מלנקות ,לא?(

-4טיול הגימלאים הצעירים
אילו היתה רק חברה נעימה – דיינו
אילו המדריך היה  – 10דיינו
אילו האוכל היה טעים – דיינו
אילו המקלחת הייתה )מטר  1יותר( – דיינו
אילו רק הנופים היו משגעים – דיינו
אילו הפריחות היו מגוונות – דיינו
אילו האתרים היו מרגשים – דיינו
אילו הזרימות היו גועשות – דיינו
אילו ההסברים של המדריך היו מעניינים – דיינו
אילו הנהג שלנו היה חברה'מן – דיינו

אילו האוטובוס היה נוח ונעים – דיינו
אילו היו רק בייגעלך – דיינו
אילו היו רק דיסקים של שירים – דיינו
אילו היה רק דיסק של הלהקה – דיינו
אילו היו רק עגורים – דיינו
אילו היו רק חסידות לבנות – דיינו
אילו היו רק חסידות שחורות – דיינו
אילו רק התבצבצנו בבוץ – דיינו
האם יהיה זה הטיול האחרון – לא דיינו!!
ועל כל אלה תודות לכולם
מרים תמיר.

בשבועות האחרונים עזבו את סעד שתי משפחות :לפני מספר שבועות עברו משפחת שרית וסיון הוך
)מהגרעין( לקיבוץ נתיב העשרה ,בסמוך להוריה של שרית .משפחת פרלוביץ מירי ויובל-עוברים השבוע
למושב תקומה.
אנו מברכים אתכם בדרך צלחה ,מי ייתן וילווה ה' אתכם בדרככם עד למציאת המקום הטוב ביותר
עבורכם.
לפניכם מכתב פרידה ממשפחת פרלוביץ:
הכל לטובה
"לפעמים הנפילה והירידה – תכלית העלייה
כי עיקר הנפילה ,כדי שיתחזק
ויחזור ויתחיל ויחדש
חיותו ומוחו" )רבי נחמן מברסלב(.
רק הגענו ואנו עוברים
קצר ,משכבר מעכלים...
רק הכרנו ואנו אוהבים
מרגע שנחתנו ,התחברנו.
תודה ענקית לשכנינו היקרים והמקסימים,סבא ליפא ,סבתא גאולה ולאה,
שהיו לילדינו כמו סבים וסבתות ולנו כהורים מאמצים.
תודה למשפחת היימן ,איתן ומיכל היקרים שאיתנו מהיום הראשון בכל...
לטוביה וחנה אלברט ,שבזכותה הגענו הנה על כל התמיכה.
תודה עוד לכל חברינו הקרובים ,שהספיקו להכיר אותנו ונהנינו במחיצתם עד מאוד,
ולכל תושבי סעד ,אנשים טובים באמצע הדרך ...שפגשנו והאירו לנו את התקופה היפה ששהינו כאן.
מירי יובל לירן ענבר ואביאל פרלוביץ

-5שביתת העובדים הסוציאלים
השבוע החלטנו להפנות את הזרקור אל העובדים הסוציאלים ,בעקבות השביתה הממושכת שעברה עליהם
ולאור העובדה שסעד משופעת בעובדים סוציאלים ,רבים מהם צעירים .כידוע מקצוע זה דורש מהאדם
עבודה רבה של נתינה ועזרה למי שלא שפר עליהם גורלם ,עבודה שלא תמיד עולה בקנה אחד עם התגמול
המתקבל.
פנינו לעדי לבקוביץ' ביום שני השבוע ,כאשר מלאו לשביתה כשלושה שבועות ,שתרחיב קצת את דעתנו
לגבי השביתה .אז טרם ידענו שהשביתה תסתיים יום למחרת ,אך כיוון שנראה שההסכם לא ממש מניח
את דעתם של העו"סים ,נראה שהדברים רלבנטים בכל אופן:
עדי ,על מה ולמה למעשה החלה השביתה?
כבר  17שנה שלא פתחו את הסכמי השכר של העובדים הסוציאלים .המצב של המשכורות של עובדות עם
וותק גדול הוא עגום למדי .העובדים מתקיימים מהשלמת הכנסה ,וצריכים לעבוד במספר עבודות כדי
להגדיל משרה .שכר בסיס של עובד סוציאלי הוא  ,₪ 2,300אין פנסיה שנצברת ,וכיוון ששכר הבסיס כ"כ
נמוך ,אנחנו הולכים להיות נזקקים כמו המטופלים שלנו כשנגיע לפנסיה.
מדובר כאן על עובדי מדינה ,שלמדו ועשו תואר ,אך שכרם נמוך בהרבה משל בוגרי תואר בהנדסה או
מחשבים – אין הערכה למקצוע הזה.
מה הציע לכם האוצר ,ומדוע לא קיבלתם את ההצעה?
האוצר הציע תוספת של  ₪ 1,100ב 4-פעימות עד  ,2014ודרש תוספת של שעה וחצי כל שבוע ,יוצא מזה
שגם כך יישחק השכר .זה ממש להציע פירורים .אנחנו רוצים שיותרו על התוספת של השעה וחצי ,וייתנו
את כל הסכום בבת-אחת ולא בהדרגה.
יש בעיה גם עם עובדי עמותות ,שלא יכלו לשבות מחשש שיפטרו אותם ,והאוצר לא התייחס לבעיה שלהם.
המטרה של המשלה היא להפריט את כל השירותים ,אך אנו וצים שיהיה מנגנון אכיפה כך שלא כל מעסיק
יוכל לעשות כבשלו בעניין השכר בעמותות.
האם את מעורבת במאבק?
הייתי בשתי הפגנות מול משרד האוצר ,הפגנה בבאר-שבע .בהפגנה לפני שבועיים היו המונים ,היו חכ"ים
שתמכו ,ודובר על תמיכה באוכלוסיות מוחלשות באופן כללי.
לצערי ,התקשורת לא לטובתנו :מדברים על תינוקות המיועדים לאימוץ שנתקעים בבית-חולים כי מחכים
לחתימה של עו"סית ,ולא מודעים לרמיסה שרמסו את העו"סים כ"כ הרבה שנים .חשוב לזכור שאזרחים
רבים נזקקים לעזרה סוציאלית -לא תמיד עם קשר למצב סוציו-אקנומי ,למשל בעקבות חרדות וכו'.
האם תוכלי לספר קצת על עבודתך?
בשנה וחצי האחרונות אני עובדת במרכז חוסן של מועצה אזורית חוף-אשקלון ,מרכז שאמור לתת מענה
בכל הנוגע למוכנות לחירום ברמה הפרטנית והקהילתית .אני מרכזת את צוותי צח"י ביישובי המועצה,
ממפה צרכים של הישובים סביב הנושא הזה ,אנו מעניקים הכשרה לצוותי חינוך ,להורים ,לבני-נוער –
בדומה למרכז בשדות-נגב שאותו מנהלת ליאורה.
אז מה את עושה בשביתה?
הזמן נוזל לי...הולכת להפגנות ,משקיעה יותר בבית ,יותר זמן עם הילדים ,טלביזיה בבוקר ,הולכת לאכול
ארוחת צהריים בחדר-אוכל)...שם נפגשנו ,א.פ(.
אל השולחן מצטרפת לקראת סוף הדיון עידית לנדאו – עו"סית גאה! והנה דבריה:
"אני חושבת שהשביתה מאד מוצדקת ,השכר הוא מביש ביחס לאחריות ולכובד העבודה.

-6כשהייתי ברווחה ,נתקלתי פעמים רבות בכך שאנשים שבאים לבקש עזרה מביאים תלושים ,וכ"כ הרבה
פעמים המשכורות של אנשים בעבודות אפילו פשוטות גבוהות יותר משל העו"סים .זה מצב בעייתי שמביא
הרבה עובדים לעזוב את המגזר הציבורי ולעבוד בעמותות ששם מקבלים יותר.
כיום אני לא שייכת לאיגוד ,כך שזה לא נוגע לי כרגע ישירות .אני עוסקת כיום בעיקר בתחום הטיפולי-
לזוגות ומשפחות -במרכז טיפולי של הרווחה באשכול ,ובבני שמעון דרך פרויקט להבה שבא לעזור לילדים
עם קשיים.
באשכול אני עובדת זו שנה חמישית ,ולפני כן הייתי עובדת סוציאלית בחברת הנוער וברווחה בשדות נגב".
לאחר ההסכם חזרתי לעדי ,לשמוע מה דעתה על ההסכם שהושג .אומרת עדי:
"ההסכם שהושג מבחינת רוב העוסי"ם שאני מכירה הוא רק תחילת דרכו של שינוי  ..לא נחכה עוד פעם 17
שנה על מנת לראות כיצד משפרים את התנאים שלנו ומביאים לכך שיהיה מקצוע מוערך יותר".
ראיינה :אפרת פראווי.
עבודה סוציאלית עם נפגעי נפש
מזה כחצי שנה אני עובדת בחברת "חצ" ,המספקת שרותי שיקום לנפגעי נפש בקהילה .אנו חברה פרטית
שקונה את השרותים ממשרד הבריאות ומשרד הבטחון ומספקת אותם לאוכלוסיה הנצרכת.
בעבר ,לפני מספר עשורים ,נפגעי הנפש שהו בבתי חולים ולא קבלו אפשרות להשתקם ולחזור לתפקוד
עצמאי בקהילה .עם השנים התפתחה גישה של "אל מיסוד" ,שהכירה בזכותם של נפגעי הנפש לצאת מבתי
החולים ולחיות חיים עצמאיים בקהילה .לפני עשר שנים ,נחקק חוק שיקום נפגעי הנפש בקהילה ,שהסדיר
את תהליך השיקום .כיום ,זכאי כל אדם בעל נכות נפשית ,העומד בקריטריונים מסויימים ,לקבל "סל
שיקום" ,הכולל עזרה בתחומים שונים ,דיור ,עבודה ,פעילות פנאי ועוד.
במסגרת עבודתי כעובדת סוציאלית ,אני מלווה את נפגעי הנפש בתהליך השיקומי ,וביחד אתם בונה תכנית
שיקום המתאימה להם .בגישת השיקום אנו רואים את האדם במרכז ,כאשר המחלה היא מציאות שיש
להתמודד אתה וללמוד לקבל ולחיות עימה.
בעבודתי אני רואה אנשים המתמודדים עם מציאות מורכבת ולא פשוטה ,אך מעודד אותי לראות את
הכוחות והיכולות שיש להם ,והרצון לחזור לתפקוד רגיל למרות הקושי.
לצערי ,בגלל שייכותי לחברה פרטית ,לא יכולתי לשבות בשביתת העובדים הסוציאלים ,אבל השתדלתי
ללכת להפגנות ולהביע סולידריות ותמיכה במאבק .העובדים הסוציאלים שבתו לא רק בגלל הכסף ,אלא
כדי לקבל הכרה בנחיצות המקצוע ,בעידן של הפרטות והתנערות המדינה מטיפול ברווחת אזרחיה.
למרות שההסכמים שהתקבלו לא מספקים ,אני מקווה שהשביתה תהיה אבן דרך להמשך העלאת רמת
המודעות ,לתפקידם החשוב של העובדים הסוציאלים בתחומים השונים.
עינב גולן.

מסיבת ראש חודש ניסן
המסיבה תתקיים אי"ה ביום חמישי ,ג' בניסן ,7.4.11 ,בשעה  17:30במועדון לחבר,
והפעם -בסימן ליל-הסדר.
ועדת ותיקים.

-7למה עבודה סוציאלית?
בתור סטודנט לעבודה סוציאלית אני שומע פעמים רבות את השאלה :למה בחרת בכלל ללמוד את המקצוע
הזה? אין בזה שכר ראוי ,אתה עובד עם האוכלוסיות הקשות ביותר ואת התרומה רואים אם בכלל רק
לאחר זמן ממושך.
אז למה בכלל להיכנס לתחום הזה??
עבורי הכניסה למקצוע הזה הייתה ברורה וטבעית מאד.
כבר בסיום הצבא ידעתי שאני רוצה לעשות משהו נוסף ,מעבר לשלוש השנים שבהם שרתתי והחלטתי
לעשות שנת שירות ב"עלה נגב" – הכפר בו אחותי קרן הייתה.
לאחר מכן כשחשבתי מה אני רוצה ללמוד ,התחום הטיפולי היה עבורי הצעד המתבקש.
כשהתחלתי ללמוד לא ידעתי לאילו שינויים אישיים החלטה זו תוביל אותי ,אך היום לאחר שנתיים וחצי
של לימודים אני יכול לומר שאינני אותו אדם שהייתי כשהתחלתי ללמוד.
עבודה סוציאלית איננה עוד מקצוע שאתה לומד או עובד וכשאתה מסיים את יום העבודה אתה מחתים
כרטיס ,וזהו נגמר .אלא זה משהו שהולך אתך לכל מקום שאתה נמצא בו ,בין אם אתה בשיחה עם חברים
או משפחה ובין אם אתה במילואים או סתם מסתובב ,אתה עובד סוציאלי וצורת ההסתכלות שלך על
דברים ,בין אם זה אנשים ובין אם זה החברה בכללותה ,משתנה לחלוטין.
השפה שלך משתנה כל עולם המושגים מקבל נופך של עבודה סוציאלית .לדוגמא ,כשאני בשיחה עם חברים
אני מוצא את עצמי פתאום שואל שאלות ,מנסה תמיד לראות ולהבין את הדברים יותר לעומק ,לעיתים זה
גם מוביל לכך שכבר חברי צוחקים עלי ואומרים תפסיק כבר להיות עובד סוציאלי ,תפסיק לחפור..
העבודה הזו היא משהו שנכנס לך לדם הוא ממכר ,ומספק .אין ספק שהיום ,לעניות דעתי ,המקצוע איננו
מתוגמל כראוי .יש לעשות שינוי משמעותי בתפיסת המדינה ומקבלי ההחלטות בתפיסתם את תפקידו של
מקצוע העבודה הסוציאלית בעולם ההפרטות והשינויים שחלים על כולנו ,על מנת שיכירו בערכה של
עבודתנו ויתנו את התגמול המתאים.
יצחק לוי
לרחל כהן
ולכל המשפחה
ברכת מזל טוב לבבית
להולדת הנכד
בן לאליצור ואפי כהן

לרוזי ורוני וויזל
ולכל המשפחה
מזל טוב וברכות
להולדת הנכדה
בת לגבריאל ואילה
לציפורה גינזברג
ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנין
בן למיכל ושימי שגיב
נכד לשאול ומירה גינזברג

ליונה רוזנטלר
ולכל המשפחה
מזל טוב מקרב לב
להולדת הנכד
בן לשלומית ואיציק יובל

-8קצת על קרינה וגרעינים
מהנעשה בגרעין
בעוד עיני העולם נשואות אל העיר פוקושימה  ,אשר עד לפני חודש לא שמענו שימעה ,וכולם נעשו מומחים
גדולים לגרעין וקרינה ,מוטות וליבות ,נתפנה לרגע קט לגרעין שלנו ולחדשות המקומיות המתרחשות כאן
בינינו.
נפתח בסקירה דמוגרפית קצרה )האם המונח דמוגרפיה יכול להתייחס אף לאוכלוסיה המונה 14
משפחות?( .בצער רב נפרדנו לאחרונה מסיון ,שרית ואוריין הוך אשר עברו להתגורר בנתיב העשרה .אמנם
אנו ממשיכים להפגש לעיתים בשבילים כיוון שסיוון ממשיך לעבוד בקיבוץ ואוריין ממשיך לפקוד את
פעוטון כלנית ,אך אנחנו מתגעגעים ומאחלים כל טוב והצלחה בדרככם .במקביל נקלוט עוד שלוש משפחות
חדשות אשר עתידות להיכנס לשלושה קראוונים )קטנים( הממוקמים בשכונת הקראוונים הגדולה.
המשפחות נמצאות כרגע בשלבי קליטה שונים ,כשיהיה חדש-נעדכן .ובינתיים אנו שוקדים על הגדלת
האוכלוסייה במה שנקרא "גידול טבעי" .מזל-טוב וברכות חמות לחמוטל ,נעם ודביר אבן חן נויבאואר
להולדת הדר יפה ,וליעל ויואב פרנקל להולדת עמית!
אכן ,קרינה גרעינית ידועה כמסוכנת ביותר ,אך למרות זאת אנו משתדלים להקרין סביבנו ,ויותר מכך,
לספוג את הקרינה המיוחדת של סעד .חברי הגרעין עסוקים בהשתלבות בעשייה הקהילתית של סעד כל
אחד לפי תחומי עניינו ,כישרונותיו ויכולותיו .משפחות רבות מצטרפות למפעל הגדול ומארחות בנות
מהנוער ,ילדים מהמשפחתון וחיילים בודדים .חלק מחברי הגרעין שותפים בועדות בקיבוץ ,בכיתת הכוננות
ובצוות צח"י .כמו כן ,פרויקט מדור לדור ממשיך לפעול במלוא המרץ ,ואליו הצטרף פרויקט אימוץ
החיילים במוצב ליד "חץ שחור" .בכל יום שישי אנו מעבירים לחיילים מיני פיצוחים ,ממתקים ,שתייה
ושאר ירקות .בהזדמנות זו אנו קוראים למי שמעוניין ,להצטרף לפרויקט זה ,פרטים אצל חברי הגרעין.
שבת שלום! חברי הגרעין.

תנועת הקיבוץ הדתי פותחת קורס גישור
מטרות הקורס
א .רכישת מיומנויות מקצועיות של גישור.
ב .פיתוח מודעות לסוגיות מרכזיות הקשורות בפתרון קונפליקטים
ג .התנסות בניהול הליכי גישור
ד .הטמעת תפיסת הגישור כדרך חיים
דרישות הקורס:
השתתפות פעילה ,קריאת חומר תיאורטי ,סימולציות .נוכחות  90%לפחות.
מועדי הקורס:
מפגש שבועי בימי רביעי בין השעות  09:00ל  14:15-בקבוצת יבנה ,בין התאריכים:
27/04/11עד  06/07/11בדילוג על ה - 08/06חג השבועות.

עלות למשתתף  - ₪ 1400במחיר מסובסד! )כל השאר עלינו והרבה(...
להרשמה יש לפנות לעדנה במשרדי הקיבוץ הדתי
מייל  ; mazkira2@kdati.org.il :טלפון03-6072700 :
ב ב ר כ ה,

יהושע מוזט ,אגף חברה ומשימות
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ארכיון בית העדות בניר גלים מזמין אתכם
להשתתף בפרויקט הייחודי "תיק לכל ותיק"
הרצאה

תתקיים ביום ראשון הקרוב ,כ"ח באדר ב' ) 3באפריל(
בשעה 17:00
במועדון לחבר של סעד
ותיקים ,דור שני וכל המעוניין  -מוזמן!
הכניסה חופשית.
תורה ועבודה – אין זו אגדה!

"ויעבידו בפרך"  -בפה רך...
לכל ציבור החברים העובדים בבית ובחוץ ,שלום רב,
חישוב תקציב חודש מרץ ,חל השנה בסמיכות לחג הפסח .את דפי התקציב ננפיק עוד לפני החג.
נודה על שיתוף פעולה מצד כל החברים העובדים.
על כן אנחנו מבקשים מכם:
 (1לעובדי הבית  -להחזיר את דו"ח הנוכחות עד יום רביעי  06/04/2011ב' ניסן תשע"א.
 (2לעובדי החוץ – להביא את תלושי השכר עד יום ד' בשעות הצהריים 13/04/2011
ט' ניסן תשע"א ,בשעות הצהריים.
 (3תזכורת לעובדי החוץ -בבקשה להביא טופסי  106בהקדם.

אנחנו בטוחים שבעזרתכם נוכל לעשות זאת.
בברכת חג שמח,יונת ,חשבת שכר וצוות מש"א.

