בע"ה ב' באייר תשע"א
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גליון מס'2650.

פרשת אמור

שעור פרשת שבוע :דובי גינזברג
ימי החול

שבת
19.04

הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ב' 19.15

ערבית ושיעור
שחרית א'

6. 45

שחרית ב'

8.30

קידוש

11.30

מנחה

17.10 ,13.30

לימוד 'דור לדור'

17.30

שיעור הרב ארי

18.00

צאת השבת

20.01

זמן תפילין /טלית

4.55

סוף זמן ק"ש

9.12

שקיעה

19.28←19.25

מנחה א' )בחד"א(

13.15

מנחה ,שיעור וערבית

19.15

צאת הכוכבים

19.47

ערבית

20.10

שחרית נוער

אחות תורנית השבת – חגית קאופמן

7.30

-2-

הרהורים על יום העצמאות בעקבות פרשת אמור
בחלקה השני של פרשת אמור ,עוסקת התורה בחגי ישראל על פי לוח השנה .מקומו של יום העצמאות ודאי
נפקד שם .אלא שבתחילתה של פרשה ,בדיני הכהנים ,נוכל למצוא לקח חשוב הקשור ליום העצמאות.
כאמור ,חלקה הראשון של פרשת השבוע עוסק בדינים השייכים למשפחת הכהונה .בין האיסורים השונים
מצווה התורה את הכוהנים לנהוג בקדושה בקדשי בני ישראל ולא לחללם ולאוכלם בטומאה )ויקרא כב,
ֹאכל ַעד ֲא ֶשׁר יִ ְט ָהר" .ציווי זה שייך כמובן בכל
רוּע אוֹ זָב ַבּ ֳקּ ָד ִשׁים לֹא י ַ
אַהרֹן וְ הוּא ָצ ַ
ֶרע ֲ
ד(ִ " :אישׁ ִאישׁ ִמזּ ַ
הקרבנות כולם )קדשי קדשים וקדשים קלים( וכן גם בתרומה שהאדם מפריש לכהן מתנובת שדהו.
תהליך טהרתו של הכהן מטומאתו כולל שלושה שלבים :טבילת טהרה ,המתנה עד צאת הכוכבים ,הבאת
הקרבנות הרלוונטיים למחרת.
מתי יכול הכהן שנטמא לשוב לאכול מן הקדשים? בפשטות נאמר – רק לאחר שיעבור את כל שלבי
ההיטהרות .אלא שפרשנות חז"ל לפסוקי התורה תלמד אותנו נקודה מעניינת .ישנם קדשים אותם יכול
הכהן לאכול כאשר הוא נמצא באמצעו של תהליך הטהרה .כך כותבת התורה )ויקרא פרק כב ,ו-ז(" :וְ לֹא
ֹאכל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִכּי ַל ְחמוֹ הוּא".
אַחר י ַ
וּבא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ָט ֵהר וְ ַ
ֹאכל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִכּי ִאם ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּ ִיםָ .
י ַ
חז"ל למדו מפסוקים אלו ,שהכהן הנטהר רשאי לאכול מן התרומה לאחר טבילה במקווה )'כי אם רחץ
בשרו במים'( וסיומו של יום )'ובא השמש וטהר'( .הוא אינו צריך להמתין לסיום ההליך עד הבאת הקרבנות
למחרת .מדוע התירה התורה לכהן לאכול תרומה באמצע ההליך ולא חייבה אותו להמתין עד סיומו?
תשובה לכך נוכל למצוא במשנה הראשונה בש"ס )ברכות פרק א ,א( .המשנה דנה בשאלת זמן קריאת שמע
של ערבית" :מאימתי קורין את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן" .הגמרא מבארת
שזמן זה הוא צאת הכוכבים .אם כן ,מדוע לא כתבה המשנה במפורש שניתן לקרוא קריאת שמע מצאת
הכוכבים? על כך עונה הגמרא ,שהמשנה רוצה ללמד אותנו כלל חשוב' :כפרה לא מעכבא' .כלומר גם אם
הליך הכפרה עוד לא הושלם יכול הכהן לאכול תרומה.
דווקא במשנה העוסקת בזמן קריאת שמע של ערבית בחר התנא להשמיע כלל זה .החידוש של התורה הוא
שגם אם האדם עוד לא הגיע למצב של טהרה מוחלטת יכול הוא לגעת בקודש )לפחות בחלקו( ,כל עוד שואף
הוא לסיים את תהליך הטהרה .קריאת שמע של ערבית מסמלת את האדם שנמצא במצב רוחני שאיננו
מושלם .למרות היותו שרוי לעת עתה בחשכת הליל מבחינה רוחנית ,עם כל זה מתירה לו התורה לקרוא את
הקריאה 'שמע ישראל' ,שהרי הוא מתקדם לקראת הטהרה השלימה.
בשבוע הבא נציין ונחגוג  63שנים לעצמאות מדינת ישראל .בתקופה בה גוברים הקולות 'להתנתק' מן
הממסד בעקבות התרחקותו כביכול מהתורה ומקדשי ישראל ,נקרא להתחבר אליו ולקחת חלק פעיל
בעשייה הציבורית והלאומית במדינת ישראל על כל מרכיביה .גם אם עדיין לא השלמנו את תהליך הטהרה
הלאומי עד תומו ,ומדינת ישראל עוד יכולה להתקדם ולהתמלא באהבת תורה ויראת שמים ,הרי שחלק
גדול מהתהליך כבר נעשה .מפרשת השבוע נלמד שיש להסתכל על חצי הכוס המלאה )אולי יותר מחצי(,
ולקרוא בשם ה' ,עוד בטרם הושלם התהליך כולו.
הרב ארי סט.

שימו לב לשינוי
ערב הזכרון לנתן קאופמן יתקיים בע"ה ביום חמישי ט"ו באייר 19 ,במאי ,בשעה 19:00
באולם אשל ,ולא כפי שפורסם.
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כבן אוהב לפניך אבי
עומד אני ושוטח מכאובי
אשא דבריי מדם לבבי
ואל ברע תדינני אוהבי
נקראת אל מלא רחמים
אל השוכן בארץ ובמרומים
אמרת בני בכורי ישראל
הבן שאהבו מכל האל
אי רחמיך על בניך אבי
אי הבטחתו של הנביא
מדוע לא קמת כגיבור כלביא
עת הרשע במצור אותנו הביא
אמרת -לא יומתו בנים על אבות
ולא יבכו בעיניים צרובות
ולא תעמודנה אמהות כואבות
על דם בנים שעלו בלהבות
אך איכה דמינו אליך זועקים
מכל קפלי קרקע וסדקים
איך לא חמלת אל רחמים
על תינוקות ,ילדים ועלמים
עת צורר אותם באש העביר
והפכם לענן עשן ואויר
אמרת – רחמיו על כל מעשיו
אך לא חמלת על זקן וסב
ומתוך אודים עשנים
קמו הנותרים בבנים
וילכו שחוח אל ארץ אבותם
ויבנו את מולדתם מכורתם
מוחים דמעה מעין בוכיה
ובונים את ארץ צביה
ינון אלעזר
)עובד בחדר-האוכל(
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המסע שלי לפולין
ביום ראשון בערב ערכו בוגרי יב' שנסעו לפולין את טקס יום השואה .הטקס היה מרגש ,כנה והעלה את
הכאב הרב שאינו מגליד .מרשים היה לראות איזו עבודה רצינית השקיעו הבוגרים במסע ,ולשמוע את
התחושות שעלו בהם במהלך המסע .אחד הנערים הזכיר כי זהו ממש טקס התבגרות שני לאחר בר-
המצווה ,ואכן ,נראה היה שהמסע ביגר את הילדים ,ושאי-אפשר לצאת לפולין -ולחזור אותו אדם.
חברנו ,אורי יערי ,התרגש מאד מהטקס ,וביקש לספר על חוויותיו שלו מן המסע לפולין ,אליו יצא לפני
כחודש .אורי ליווה משלחת שיצאה מבי"ס "שקד" שבשדה-אליהו ,שם לומדת גם נכדתו.
אורי מספר:
נסענו לפולין לפני פסח ,למשך  9ימים .הרגשתי חובה להגיע ולראות מקרוב ,ובאמת לא האמנתי שכל-כך
הרבה אני לא יודע .לצערי הרב לא עשיתי הכנה למסע ,וזה היה לי מאד חסר.
האם היה רגע או מקום במסע שהיה במיוחד משמעותי עבורך?
"יער הילדים" ,שהזכירו גם בוגרי יב' שלנו בטקס שעשו כאן בסעד .בעצם ,לא רואים שם כלום – שלושה
בורות ,כמה בובות מונחות ,ובגד ישן של תינוק .דווקא האין הזה גרם לתחושה מאד חזקה של האובדן.
קיבלתי משימות מהצוות החינוכי – למשל לתקוע בשופר באחד הטקסים ,ולהגיד קדיש .אמירת הקדיש
היתה רגע מאד קשה ומרגש – ממש נחנקתי מול ערימת האפר ,זה היה כמעט יותר קשה מלהגיד קדיש על
אבא.
איזה עוד חוויות זכורות לך במיוחד מהמסע?
לפני כמה שנים גילו בית קברות יהודי שלא היה ידוע קודם לכן .אנו היינו שותפים בשיפוץ שלו -ניקינו
מסביב ,מילאנו אותיות בצבע – את כל הציוד הבאנו מהבית.
גם השבת היתה מאד מיוחדת – ביקרנו בבית-כנסת הרמ"א בקרקוב ,יצאנו בשבע בבוקר מהמלון ,ורק
בלילה חזרנו.
כשהיינו באושוויץ ,נפגשנו עם משלחות נוספות – למשל פגשנו שם בנות מחברת-הנוער .היה מרשים לראות
כל-כך הרבה בני-נוער צועדים שם עטופים בטליתות.
איך זה היה ללוות את נכדתך במסע?
שמחתי שניתנה לי ההזדמנות לצאת איתה ,ושהיא הסכימה שאבוא .היה לי קשה לראות כמה לה קשה
כאשר היינו ביער הילדים ,זה היה רגע שהרגשתי מאד חזק את הקרבה לנכדתי.
חשוב לי לציין את כל הנערים והנערות ,שהתייחסו מאד ברצינות לכל המסע ,והתנהגו למופת .הם הכינו
עבודות על המשפחה והקריאו אותם ,בכל מקום ארגנו טקס ,וכל דקה נוצלה – בזמן הפנוי ראינו סרטים
שקשורים לשואה.
איך היתה החזרה לארץ? מהו הרושם החזק שנשאר?
במשפחה שלנו ,כמעט ולא דיברו על השואה ,למרות שיש לי קרובים שנהרגו בשואה – שני סבים ,סבתא
ודודים .כמה שקראתי על הנושא במהלך השנים ,בעצם ראיתי שאני לא יודע .השינוי הפעם היה לראות את
הכל .היום אני הרבה יותר קרוב לנושא הזה ,ומדבר עליו כל הזמן.
מאד התרגשתי בטקס של יב' בסעד ,ממש נשברתי .הזדהיתי מאד עם מה שהקריאה חן הלפרין .הופתעתי
שזה כל-כך ריגש אותי ,כנראה בגלל שהחוויות אצלי עוד טריות כל-כך.
לסיום ,אני רוצה לומר כל-הכבוד לבית-הספר שקד על הארגון למופת ,למלוות נילי בן-ארי ומירי מילר,
למנהל ביה"ס ,וכל הצוות וכמובן לנערים ולנערות .זה מסע של פעם בחיים.
ראיינה :אפרת
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בין חג לזיכרון
חוב של כבוד יש לי לוועדת תרבות ,אמרתי לחמי פנים אל פנים ,אבל אחרי שראיתי בעלון הקודם את
התגובה ,החמוצה משהו ,של דרורה על ערב אלתרמן ,החלטתי שלא מספיק לאמר בעל פה צריך להוריד את
ההתרגשות שלי לנייר .אני חולקת על דרורה ,בעיניי ובעיני רבים נוספים אתם דיברתי ,היה הערב שהוקדש
ליצירתו של נתן אלתרמן ,תרבות במיטבה! יצאתי מלאת נחת מן הדרך בה הוצגו הדברים ,מן המבחר ומן
האווירה ששררה באולם אשל המלא מפה לפה ,ראיתי אנשים יוצאים בעיניים בורקות ואני מצפה שירבו
מופעים ברמה כזאת גם בעתיד .כה לחי למארגנים!
ועכשיו ליום הזיכרון לשואה .תופעה מעניינת אני חווה בזמן האחרון ואני שומעת על כך גם מאחרים – לא
מזמינים יותר אנשי עדות .כנראה הקביעה שאנשי העדות הולכים ומתמעטיםִ ,קבעה איזו תחושה שאין
כבר מה לחפש ואלה שחיפשו בעבר מוצאים להם דרכים אחרות לציין את היום החשוב הזה .אין לי בעיה
עם העובדה שאינני מוזמנת לספר ,זה די מקל עליי ,חוץ מזה בעובדה שסיפור ההישרדות שלי כתוב בספרי
יש הרגשה שמלאתי את הצוואה הלא כתובה של יקיריי שלא שרדו .מצד שני נראה לי חשוב שכל עוד ישנם
ניצולים חיים ופעילים ,חשוב לחפש ולשמוע אותם .ישנה גם האפשרות לשמוע את הדור השני המכיר את
הסיפורים ,בני דודתי היו קטנים ואינם זוכרים את שאירע להם ,אבל הם מוסרים בציבור את הסיפור
שספרה אמם וכך עשה גם אחי דניאל ז"ל .ישנה גם אפשרות לייצר טקס שתהיה בו נציגות של דור ראשון
או שני ,יפה עשו הנערים שערכו את הטקס בסעד כאשר הזמינו את לאה גולן להדליק את הנרות .כדאי
להרחיב את זה ,לדעתי אפשר להזמין שישה מדליקים וכל אחד מהם יספר משהו קצר אך משמעותי על מה
שהוא עבר או על מה שעברו הוריו .אולי כך נוכל לוותר על הטקס הממלכתי המוקרן בטלוויזיה באותה
השעה )ולראות אותו מאוחר יותר באינטרנט( ולחוות את הטקס שלנו עם מימד אישי הנוגע ישירות
לשואה ולא רק להתרשמות של הנערים שחוו את המסע לפולין ועורכים את הערב יפה וברגישות.
ובכל זאת אני לא מרפה מן העדות האישית ,בעיניי ראוי שבעשרה בטבת נביא איש עדות מאלה שעדיין
עמנו ,או מבני הדור השני .הצעה נוספת היא לקחת מיד ושם את אחת מעשרות או מאות אלפי הקלטות או
הדיסקים בהם תיעדו ניצולי השואה את חייהם בצל הסווסטיקה ולהקרינו לציבור .אלה הצעות לוועדת
התרבות לשנים הבאות עלינו לטובה ,אני תמיד מוכנה לעזור.
אם התחלתי בחג אסיים בחג ,זוכרים את טו' בשבט? בחג הזה קיבלנו שי מהגרעין המשימתי שתי שקיות
קטנות ובהן מיני זרעים .ראובן ואני זרענו אותם בשני עציצים בגינתנו והמתנו ולראות מה ייצא מהם.
אחרי שהציצו צמחים קטנים ושונים לקראת פסח ,החלו גם לפרוח פרחים .שניים ממיני הצמחים כבר
פורחים ,מין אחד עדיין ממתין ,נראה שאלו חמניות נוי .שני הפרחים הפורחים  -איננו יודעים את
שמותיהם ,אבל הם חביבים מאד .תודה לחברי הגרעין על היוזמה.
שבת שלום
שושנה עברון

נר זכרון:
ז' באייר – יום השנה לפטירתו של חברנו נתן קאופמן ז"ל )תש"ע(
י' באייר – יום השנה לפטירתו של בננו אריק רון ז"ל )תשכ"ט(

-6"שם עזה הושט היד וגע בה"
מול חלון ביתי בקיבוץ סעד נפרש נוף פסטורלי מלוא העין.
ההרחבה בקיבוץ השכן ,ומאחריהם מלבנים רחוקים של שדות :חומים וירוקים בשלל גוונים  ...ומאחורי
כל הכפריות הזו  -שורות ,שורות של בתים לבנים בגדלים שונים ,נמוכים וגבוהים מיטיבי ראות ביום בהיר
במיוחד יצביעו על קו האופק ויגידו 'הנה הים'!
בניגוד לנוף ציורי זה ,קבוץ סעד הפך לפני שנה לאתר בנייה מכוער .קוביות בטון הולכות ונבנות על מה
שהיו פעם דשאים לתפארת ,עצים נעקרים ממקומם ומדרכות נשברות מכובד הדחפורים שבשטח .מדינת
ישראל ממגנת את ישובי עוטף עזה ואנחנו בתוכם.
שני הנופים :זה המקומי הקרוב ,וזה הנפרש נוכח האופק הם סיפור חיינו כאן.
תקווה תכולה מרפרפת לה אי שם באופק מול בטון קשה המסתיר מאחוריו "צבע אדום" ,קסמים וירי
מרגמות .סכסוך מדמם ,פחדים .... ,ופתרון  -אין באופק.
שני הנופים רבים בניהם ,סותרים זה את זה ואינם משתלבים.
שני הנופים הללו מציינים מציאות רוויית שנאה ותסכול וכנגדה חלום בר מימוש )השאלה רק מתי( לדו-
קיום משגשג ,ל"דיוטי-פרי" בנמל עזה עיר הקיט המזרח תיכונית המעורבת.
מי שמביט מבעד לחלון ביתי לא צריך להיות חוזה או הוזה כדי לראות שחלקת הארץ הזו נועדה לשיתופי
פעולה חקלאיים ותעשייתיים ,לביקורים הדדיים ,לרחצה בחוף הים ,לקניות בשווקים ,לנופש ותרבות ,ו ...
שני הנופים  -הם מראות חיי בשנים האחרונות.
הם חלומותיי הורודים וסיוטי הנחלמים לסירוגין...
הם המתח בין המצוי לראוי
בין 'הישנו' לזה שעוד יבוא!
גילי זיוון
)נכתב עבור הגדת יום העצמאות של קהילת זית בעמק חפר(

למיכל אפלבוים
ולכל המשפחה
ברכת מזל טוב לבבית להולדת הנין
נכד לטוביק ואיציק
בן לשחר ויגאל
לעמוס וזהבה ברט-ישראלי
ולכל המשפחה
מזל טוב מקרב לב
להולדת הנכד
בן לאפרי ורינת
לאוריה דרורי
להורים אילת ודוד
לאפרת וטל ביליה
ולכל המשפחה
ולכל המשפחה
מזל טוב מקרב לב
לבר-המצווה
מזל טוב וברכות חמות
להולדת הבן
)אחיין לשהם וחגי קבלן(

ליהודית וחיים אפשטיין
ולכל המשפחה
ברכת מזל-טוב לבבית להולדת הנין
נכד לארנה ורן אפשטיין
בן לדורית והראל אפשטיין
"בך" יברך ישראל )הנין הכב' שלנו(

לעידו אורלוב
ברכות
לרגל העליה בדרגה )סא'ל(
ולקבלת התפקיד החדש
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יום הזיכרון תשע"א
גם השנה כבכל שנה ניפגש לטקס יום הזיכרון להורינו ,אחינו ,ילדנו וחברנו חללי מערכות ישראל.
השנה נזכיר ונזכור את כל הנופלים,חברי הקיבוץ ובניו ,ונעמיק לגבי שלושה חללים שנהרגו בתקופת הקמת
המדינה ומשפחותיהם לא מתגוררות בקיבוץ-
שמואל מצנר ,אהרון מלול ואליעזר ענבי זכרונם לברכה.

יעל שהם והילרי יום-טוב
מוסיפה תרצה :השנה בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל בסעד ,נארח את משפחתו של אהרון מלול
שנהרג בשדות סעד בחורף  .1950המשפחה התרגשה מאוד לשמוע שמידי שנה מזכירים אותו בטקס שלנו.
כשעדכנו אותם שהשנה יוקדש לו קטע מיוחד בטקס הם בקשו לבוא ,ואף לקחת חלק .אז...
אם תראו בשורות הקדמיות בטקס חבורה לא מוכרת ,זוהי משפחת מלול על שלוחותיה.

תרבות בעצמאות
בבוקר יום העצמאות מתקיים המשחק" המירוץ לחבר קיבוץ"
"המירוץ" זה רק תירוץ למצוא חרוז...
אל דאגה ואל חשש ,אנחנו ממש לא מתכוונים שתרוצו!
כל קבוצה תעבור מתחנה לתחנה ,מי ברגל מי באופניים ומי בקלנועית.
)תחנה לקישוט אופניים וקלנועיות תהיה במקום(
ולכן כולם מוזמנים לבוא ולהשתתף ,גם ילדים וגם מבוגרים .

ולמי שחבל לו לצאת מהבית )חידון התנ"ך( ...
כדאי כדאי למצוא כמה דקות להסתובב בין התחנות ,לראות וליהנות .
המשחק יתחיל בשעה  10:30בדשא שמעל חדר הפינג פונג
ויסתיים בטקס חגיגי בדשא בשעה .12:30
מומלץ מאוד!!!
ודבר נוסף –
השבוע פיזרנו דגלים על הדשאים המרכזיים.
אנו מבקשים מההורים לדבר עם הילדים שלא להוציא את הדגלים ולהשתולל איתם.
נא לכבד את הדגלים.
תודה ,ו .תרבות
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עונג שבת
בשבת שעברה חגגנו ביחד עם כל הקהילה את יום הולדתו ה –  90של אבינו ,אדו פולק.
הנהלת הקהילה וועדת ותיקים ארגנו עונג שבת שהיה כולו עונג ותענוג.
הארגון המופתי ,החלק הקולינרי ,ההנחיה והובלת השירה ומעל הכל ההשתתפות של חברים רבים ,גרמו
לאבא ולנו ,המשפחה ,הנאה ושמחה רבה שאנו חלק מקהילה זו.
בדרך כלל יום הולדת הוא ארוע משפחתי ,אך הפעם כאשר זכינו שאבא הוא החבר הראשון בסעד המגיע
לגיל  ,90היה מובן שמדובר בשמחה שגם שאר החברים רוצים להשתתף בה.
לנו ברור שלקהילה חלק גדול ברווחת החברים הוותיקים .הליווי המסור ,אפשרויות התעסוקה ,הערבוב
הרב גילי ,כל אלה ועוד נותנים טעם לחיי החברים הוותיקים וגורמים לכולנו לרצות ולהמשיך להיות חלק
מקהילה נפלאה זו.
תודה בשם כל המשפחה!
יורם פולק

חשבונות בנק
להלן שתי הודעות בנוגע לחברים בעלי חשבון בנק ,ולכלל מחזיקי כרטיסי לאומי קארד.
 .1הודעה לחברים בעלי חשבונות בנק:
לצורך שיפור השירות ואפשרות לבקרה טובה יותר על איפוס הכרטיס מול הבנק ולאומי קארד
נוסף באתר השירות לחבר דוח "תנועות בתקציב אישי  -לחברים בעלי חשבון בנק".
הדוח מציג את התנועות בכרטיס לפי מיון יעד ההעברה – העברה בנקאית או סליקה בלאומי
קארד.
 .2הודעה לבעלי כרטיס לאומי קארד מסוג ויזה.
כאשר נדרשנו לפתוח כרטיסי לאומי קארד ניתן היה לבחור בין כרטיס ויזה לכרטיס מאסטרקארד.
מי שפתח כרטיס ויזה צורף אוטומטית למועדון "משק".
עלות החברות במועדון  ₪ 2לחודש .והוא מקנה הנחות שונות עבור מי שמשתמש בכרטיס מעבר
לסליקה הפנימית בסעד.
בעקבות כמה פניות בנושא ביטול החברות הנ"ל מאפשרת לנו חברת לאומי קארד להעביר רשימה
מרוכזת של כל מי שמעוניין בביטול "מועדון משק".
לצורך כך נא להעביר לאיילת ברנע )בדוא"ל חוזר או בפתק בתא הדואר של יחידת המחשב( ,עד ליום
א' ,ה ,15/5 -את הפרטים הבאים:
שם בעל הכרטיס ,מס' זהות של בעל הכרטיס 4 ,ספרות אחרונות של הכרטיס.

-9שלום רב!
לפני זמן מה קיבלנו הוראה מפורשת ממפקד החטיבה הצפונית להפסיק את אחזקת הנשק בעת השמירה,
הן בבוטקה בימי החול והן ברכב במהלך שבתות.
הוראה זו יצרה שאלות רבות בקרב ברי השמירה והציבור הרחב ולכן אפרט מספר הבהרות והסברים
ובראשיתם ההיגיון מאחורי הוראה "מוזרה" זו:
החוק הצה"לי אומר כי על מנת להעניק לאזרח אישור אחזקת נשק יש לבצע בדיקה מדוקדקת שהוא בריא
בגופו ובשכלו .לצערנו הרב ,עד לפני מספר חודשים צה"ל לא הקפיד על נושא זה בישובים שנזקקו לשמירה
והעניק סמכות לרכזי הביטחון בישוב לתת נשק לברי השמירה .עובדה זו הביאה לידי מצב בו ברי השמירה
לא עברו את הבדיקה הדרושה וברגע שהוחלט להקפיד על הנהלים מרבית תושבי הקיבוץ אינם יכולים
לשאת נשק צבאי.
הורדת הנשק מהשמירות במהלך השבוע אינה מהווה בעיה גדולה מכיוון שברוב שעות היום נמצא בשער
שומר שכיר נושא נשק ובשעות הלילה נמצא שומר שכיר נושא נשק ברכב השמירה .אך במהלך השבת ,בזמן
שבו קיים שומר יחיד ומהיום הוא ללא נשק ,הבעיה מחריפה.
אציין ,מטרת מתן נשק לשומר הייתה להגנה עצמית בעת תקיפה ישירה עליו ואינו רשאי לתת מענה לכל
בעיה ביטחונית מלבד זאת ולכן אין שינוי בכללי השמירה המוכרים.
תפקיד השומר בשבת הוא להתריע מיידית לרבש"צ ולגורמי הביטחון בעת זיהוי של פרצה בגדר/עקבות
אדם חשודות/אדם חשוד ו/או נפילת טילים בתחומי הקיבוץ ואין כל שינוי בכך לאחר הורדת הנשק.
בהזדמנות זו אבקש להזכיר לכל ברי השמירה את כללי השימוש ברכב בשבת:
-

רכב השמירה עם כניסת השבת מופעל ע"י מערכת צומת )הוראות ימצאו ברכב(.

-

אין להתניע את רכב השמירה במנגנון הרגיל .התנעה רגילה משבשת לעיתים את מנגנון צומת.

במידה ומנגנון שבת אינו תקין יש להתניע את הרכב במנגנון הרגיל לטובת השמירה.
בעת כל ירידה מהרכב יש להכניס את הרכב להילוך ראשון ,לכבות את מנוע הרכב ולמשוך את ידית
בלם היד.
 -שימוש בכל אחד ממרכיבי הרכב לצורך השמירה מותר במהלך השבת.

ברוך ה' אנחנו נמצאים בתקופה של רוגע יחסי בגזרתנו אך אין אנו יכולים להרשות לעצמנו להיות שאננים
בשמירה על קיבוצנו מפני כל הרוצה ברעתנו.
אני מודה באופן אישי לכל המקפידים בשמירתם ומזמין את כל ברי השמירה להצטרף לרצינות זו ולשמור
איתנו על ילדינו ,נשינו וחברינו.
שנזכה רק "לשמור שמה",
שבת שלום
הרב ארי סט,
יואב פרנקל רבש"צ -פלאפון 0525454901 :קיצור.4901:

 - 10והפעם ,מכל דבר נטעם על קצה המזלג .ראשון ראשון ואחרון אחרון......
נגריה – כפי שאתם מכירים אותו ,מוישל'ה מצליח לרקוד במספר חתונות רב בו זמנית .ובין כל המטלות
והזמנים ,הוא גם מנהל את הנגריה ,וזה יוצא לו דווקא לא רע .בכול אופן ,הביצועים של הענף נראים השנה לא
רע .נקווה כי כך ימשיך.
מוסך – אנו ממשיכים ומשתפרים בהדרגה ברמת הביצועים המקצועיים והעסקיים ,אך עדיין המצב רחוק
מלהשביע רצון .נדרש לבצע צעדים לא קלים נוספים ונקווה שאלו יקדמונו להשגת המטרות שאליהן כיוונו.
מסגריה – הצוות הגיש הצעת מחיר הוגנת ביותר וזכה במכרז בהיקף לא קטן  -הקמה של תת מערכת שינוע
במכון הגזר .כמו כן נמצא הענף בסיום עבודה ללול הפטם ,וזאת תוך ביצוע משימות של השוטף.
חשמליה – הצוות ממשיך להתמודד עם מטלות רבות ומגוונות הן בתמיכה בענפי המשק המתפתח והן
בפרויקטים הקהילתיים המתרחבים )מים חמים ,מיגון ועוד( .נראה כי למרות העומס הרב ,נשמרת רמת שירות
סבירה בהחלט.
חשמל סולרי – בתחום זה נראה כי על אף הצעדים שקידמו משמעותית את הפרויקטים ,ישנו דשדוש במקום,
וחוסר יכולת להגיע לתוצאות מעשיות ,בעיקר בשל בירוקרטיה ,פוליטיקה ומדיניות מזגזגת ולא ברורה של
הממלכה .יכול להיות שבסופו של דבר "ההר יוליד עכבר" ונסיים עם תחנה/שתיים קטנות )נוספות לזו הקיימת
בחממה( .אנו כמובן דואגים לא לבצע השקעות שלא בהתאם למצב.
פופלי – אורן והצוות מתפעלים את הענף באופן בהחלט איכותי .על אף שרמת התחרות בשוק הולכת ומחריפה,
נשמרים באופן כללי הביצועים העסקיים של הענף .גם בחנות )שהייתה הצד היותר חלש של העסק( נראית מגמת
שיפור מסוימת.
לול פטם – מדגר ראשון של השנה מאחורינו והתוצאות בסדר גמור .אשר מצליח להביא את מדד ניצולת המזון
)כמות התערובת הנדרשת בכדי לייצר ק"ג בשר( לרמה גבוהה מאוד .נקווה כי נוכל לאכלס השנה את הלולים
שלנו בחמישה מדגרים )קיצוץ של מועצת הלול( .מנסים לשמור על רמת בידוד גבוהה של הלול במטרה למנוע
הדבקה במחלות אשר עלולות לגרום לנו לבצע השמדה של העופות.
לול רביה – הלהקה הקיימת מצליחה לשמור על רמת סבירה של פוריות ובקיעה .אנו עושים את ההכנות
הנדרשות ) יש כבר היתרים( להניח פנלים לייצור חשמל סולרי על גג לול הרבייה מיד עם סיום חייה של הלהקה.
רפת – עדר החולבות גדל ועומד כיום על כ –  320חולבות .אנו מייצרים כמות חלב הגבוהה בהרבה מן המכסה,
ונהנים מתמורה הולמת בגין תמיכת המחירים ביצור עודף .אנו בסיום עבודות ההרחבה של סככות הפרות
והעגלות על מנת שנוכל להעניק לחולבות שטח מחייה רחב ונוח )הן מאוד אוהבות את זה וגומלות לנו ברוחב לב(.
הצוות עושה הכנות לקליטת מיכל החלב החדש .בורות התחמיץ מלאים עם סיום הקציר ומוכנים לקראת העונה
הבאה .תוצאות הרבעון הראשון מצביעות על עמידה בתוכנית ואולי אף טיפה גבוה מכך.
מטע אבוקדו -בשל המחסור החמור בעובדים ,נקלענו לפיגור עמוק בעבודות עונתיות .עם זאת ,הצוות עושה
מאמצים גדולים מאוד ,ובהצלחה לא מעטה ,לקדם את הטיפול בנושאים על פי חשיבותם ודחיפותם .סיימנו זה
מכבר  60ד' הרכבות שינוי הזן באבוקדו הצעיר .הצוות לקראת סיום קטיף הזנים האפילים במטע .נעשים ריסוסי
עשביה ,והמטע רושת בכוורות רבות )בתוספת לכוורת של אבנר( להשבחתה של רמת ההפריה.
פרדס – הסתיים קטיף הטופז .היבול היה נמוך מאוד )סירוגי( וגם המחיר "לא משהו" .עצי חלקת הלימון הבוגר
עמוסי פרי )מעל  7טון לדונם( וממתינים לקטיף הממשמש ובא .פעולות החיגור של עצי זן האור הסתיימו ונקווה
ליבולים טובים בעונת הפרי הבאה.
מט"ש – לשיפור רמת איכות המים התקנו לפני חודשים מספר חמצנית )מכשיר חשמלי המחדיר בעזרת כנפיים
מסתובבות חמצן לעומק המים( .שעיה וצוות הפרדס טוענים לאיכות מים המאפשרת השקיה סדירה ורציפה של
המטע .גם בסביבות המט"ש אנו נערכים לקבל היתר להתקנת פנלים ליצור חשמל סולרי.

 - 11חממת סעד – אסף – בדומה לפרדס ,גם בחממה נכנסנו לפיגורים משמעותיים מאוד בביצוע עבודות הכרחיות
בשל מחסור חמור בעובדים .לדעתנו קיים חשש כי עיכובים אלו יפגעו לא רק אך בעיקר בתוצאות של זרעי
המכלוא לחברת הזרע .בימים הקרובים אמורים להגיע מספר עובדים נוספים לצוות ונקווה כי בעתיד לא נעמוד
שוב בפני מכשולים ברמה זו .מעבר "לתקלה" זו ,נראה כי אנו עומדים יפה בתוכניות וביעדים שהצבנו הן בקנות,
הן באמריליס והן בזרעי המכלוא .גם הפעילות החקלאית/עסקית שלנו עם השותפים בחו"ל מתקדמת באופן
משביע רצון ואולי אף יותר.
גד"ש – הענף בשיא העונה ,איסוף תפו"א וגזר ,וממש בימים אלו נכנסים לתחילת קציר החיטה .כל מערכות
התמך  -מים וההשקיה ,הגנת הצומח ,לוגיסטיקה והתחום הטכני גם הן רתומות כולן לפעילות הענף .בשלב זה
נראה כי יבולי הגזר ותפו"א עומדים ברמת הציפיות .נקווה כי יהודה יעשה חיל גם בחיטה.
מכון הגזר – העונה נפתחה בסדר .יצוא ושוק מקומי כפי שציפינו ,אולי אף טוב יותר .עברנו לעבוד בתפוקה
מלאה בסוף מרץ תחילת אפריל .הצוות עושה מאמצים לעמוד בתפוקות הנדרשות )כ –  300טון ליום( תוך שמירה
על רמת האיכות ,ומצליח בדרך כלל .החוסר בחדרי קירור אופרטיבי צמודים ,מסרבל ומקשה מאוד על התפקוד
היעיל של המערכת .בימים האחרונים ,אנו עדים לנפילת מחירים דרמטית בשוק הרוסי .גם שער החליפין של
הדולר האמריקאי צנח אל מתחת  3.4שח'/דולר .נתונים אלו עלולים לשחוק באופן בולט את רמת הרווחיות של
הענף.
שבת שלום ,וחג עצמאות שמח
חלופ

כנס כל כבודם

)לנשים ולגברים(

ביום חמישי אסרו-חג שבועות תשע"א ) (9.6.2011במלון בניר-עציון
נושא הכנס :
"בצלם אלוקים ברא אותם"
חינוך לשוויוניות וכבוד בין המינים בקיבוץ הדתי

בכנס נעסוק בנושא מנקודת מבט יהודית וחברתית,
נעלה למודעות את נושא המגדר בחינוך ()במשפחה ,במסגרות החינוך השונות ובקהילה(
ונחזק את רעיון ה"חברה מעורבת מלכתחילה" בקיבוץ הדתי.
הכנס מיועד לכל הציבור ,לאנשי חינוך ,ולבעלי תפקידים בתחום הצביון החברתי והרוחני.
תוכנית מפורטת תישלח בהמשך!
לתגובות ורעיונות :מיכל אחיטוב ,מחלקת חינוך בקבה"ד chinuch@kdati.org.il

הילה אונא ,רכזת "אשה בתנועה"  .mila@sde.org.ilעלות השתתפות) ₪ 70 :כולל ארוחת צהריים במלון(.
הרשמה :במזכירויות הקיבוצים או במשרדי הקבה"ד.

 - 12מה חדש בקבה"ד
ביום שני כ"ח בניסן ,יום השואה תשע"א ,התכנס המזמו"ר בבית רימון .לאחר דיון בנושא בית-רימון ,דווחו הנושאים
הבאים:
מינויים :מזכ"ל  -בעוד זמן קצר מסיים נחמיה את הקדנציה הראשונה של  4שנים .קבוצת יבנה הציעה כי יקבל עליו
קדנציה נוספת ,בכדי שיוכל לקדם את השינויים החשובים שהחל בהם – בהרחבת הקבה"ד ובגוון הפעילות של בני
הקבה"ד לפני גיוסם ועוד .וועדת משאבי אנוש אישרה את ההצעה .אבל ,חברי המזכירות הפעילה חשבו כי מאחר
שההחלטה לאפשר קדנציה שנייה של מזכ"ל התקבלה רק לאחרונה )בעת שינוי תקנון הקבה"ד( לא נכון ליישם אותה
כבר על נחמיה .לכן הציעה להאריך את כהונתו בשנתיים.
המזמו"ר קיבל את הצעת וועדת מש"א בהסתייגות האומרת כי לאחר שנתיים אלו ,ניתן להציע את המשך כהונתו של
נחמיה בשנתיים נוספות.
בטחון – עדי שגיא ממירב מסיים חמש שנות כהונה מוצלחת כרכז הביטחון .הוא קידם ופיתח את המסלול החדש -
יג"ל ,אשר מציע מגוון של דרכי תרומה למדינה לפני הגיוס לצבא .מתברר כי מסלול ייחודי זה מאד מתאים לבנים
ובנות מהציונות הדתית בכלל ,והוא נמצא בשלבי אימוץ על ידי תנועת "בני עקיבא".
הצעת המזכ"פ היתה כי שגיא יעבור לעבוד ב"בני עקיבא" בנושא "תכנית יג"ל" בשני שליש משרה וישרת את בני
הקבה"ד בשאר הזמן.
חברי המזמו"ר אישרו את כניסתו של שגיא לעבודה ב"בני עקיבא" מתוך מטרה לרענן ולחזק את קשרי הקבה"ד עם
תנועת "בני עקיבא" ,אך סירבו להצעה לבטל ולו זמנית את תיק הביטחון במזכ"פ .המזמו"ר הטיל על המזכ"פ למצוא
מיד מחליף ראוי שישמש כתובת אמיתית בנושאי הביטחון.
חינוך – מיכל אחיטוב מסיימת את שירותה כרכזת מחלקת החינוך במזכ"פ .וועדת משאבי אנוש בראשות מרים
טרופר והמזכ"פ פועלים למציאת מחליפה ,בדגש על עשיית מאמץ לאיתור מועמדת ולא מועמד ,כדי לחזק את הייצוג
הנשי במזכ"פ.
פרסום עמדת הקבה"ד באמצעי התקשורת
לאחר מספר אירועים של פרסום "גילוי דעת" מטעם מוסדות של הקבה"ד בנושאים רגישים אשר דעת רבים מחברי
הקבה"ד לא היתה נוחה מהם ,ולאחר מספר מקרים בהם התבקשה המזכ"פ להגיב על אירועים במדינה וחבריה סברו
שלא נכון להגיב ,מבקשת המזכ"פ לקבוע כללים בנושא.
על פי החלטת חברי המזמו"ר ,מוסדות הקבה"ד יימנעו להבא מפרסום עצמאי של דעות פרטיות בעניינים פוליטיים,
וישאירו את התגובה ל"צוות תגובות" .צוות מצומצם זה ייבחר בוועדה הרעיונית-מדינית של הקבה"ד ,ואת הצעותיו
לתגובה יגבש בתוך זמן קצר יחסית לאחר התייעצות וידיעת חברי הוועדה הרעיונית מדינית .פרסום התגובה של
הקבה"ד ייעשה על ידי המזכירות הפעילה בלבד.
מדרשת "תורה ועבודה"
חברי המזמו"ר שמעו בסיפוק על הקמת מדרשת "תורה ועבודה" על ידי מספר צעירים בני הקבוץ הדתי ,ביוזמת רזי בן
יעקב ,האחראי במזכ"פ על נושא הצעירים .את הדיווח מסר עומרי עמירם מקיבוץ לביא ,העומד בראש המדרשה.
מדובר בהתארגנות שמטרתה העברת שיחות וימי עיון בנושאי הליבה של הקבוץ הדתי ,כלומר בירור סוגיות השילוב
של תורה ועבודה .לבירור זה חשיבות רבה כעת הן בגלל שנים רבות של הזנחה מתמשכת בהעברת רעיונות אלו
במסגרות החינוכיות שלנו ,ובעיקר לנוכח השינויים שעוברים קיבוצי הקבה"ד...המזמו"ר בירך את העוסקים
במלאכה ,בתקווה שהמדרשה תתרום לבירור הסוגיות הערכיות של הקיבוץ הדתי במצבו החדש.

