בע"ה א' בסיון תשע"א
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גליון מס'2654.

פרשת נשא
פרשת נשא ב' בו מפטירין )שופטים יג'( "ויהי איש אחד" .אין אומרים הזכרת נשמות ואומרים
"אב הרחמים" )כמו שאמרו רבותינו האחרונים( ,במנחה אין אומרין "צדקתך" .פרק ו'.
במוצש"ק אין אומרים "ויהי נעם" ו"אתה קדוש" .יום ג' ,ה' בו ,ערב שבועות.
חג השבועות יום ד' ו' בו .מאחרין להתפלל ערבית לקיים "תמימות תהיינה" )ימי הספירה( .בקדוש
)וכן בהדלקת נרות( מברכים "שהחיינו" .נוהגין להיות נעורים וללמוד כל הלילה ,וגדול שכר לימוד אותו
הלילה ,בפרט בבית-הכנסת בעשרה ,אך בתנאי שלא יצא שכרו בהפסדו ,שלא יתפלל בבוקר בנמנום
ובלא כוונה.
לוח א"י ,הרב טוקצ'ינסקי.
**********

אמר ר' שמעון בן לקיש :חביב הגר לפני הקב"ה מן אותן אוכלוסין שעמדו על הר סיני.
למה? שכל אותן אוכלוסין ,אילולי שראו הקולות והלפידים וברקים וההרים רועשים וקול
שופרות – לא קיבלו עליהם מלכות שמיים ,וזה לא ראה אחד מכולם ,ובא ומשלים עצמו
להקב"ה ,וקיבל עליו עול מלכות שמיים .יש חביב מזה?
מדרש תנחומא ,לך-לך ,פרק ו'.
)שימו לב :לו"ז שבועות מובא בהמשך העלון(
שעור פרשת שבוע :עודד פרידמן
ימי החול

שבת
19.22

הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ב' 19.30

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

20.20

זמן תפילין /טלית

4.38

סוף זמן ק"ש

9.08

שקיעה

19.45←19.44

מנחה א' )בחד"א(

13.15

מנחה ,שיעור וערבית

19.35

צאת הכוכבים

20.04

ערבית

20.10

שחרית נוער

אחות תורנית השבת – הילרי יום-טוב

7.30
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תה הַ ּ ָנ ִזיר ָייִן'
'וְאַ חַ ר י ׁ ְִש ּ ֶ

אחת הפרשיות המרכזיות בפרשת השבוע היא פרשת הנזיר .כל איש ואישה יכולים לקבל על עצמם לחיות
תקופת חיים מסויימת על פי בחירתם כנזירים .פרשיה זו פותחת בפסוק )במדבר פרק ו ,פסוק ב(ַ " :דּ ֵבּר ֶאל
ֶדר נ ִָזיר ְל ַה ִזּיר ַלה'" .הנזירוּת שייכת לעולם הנדרים,
ַפ ִלא ִלנְ דֹּר נ ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ִכּי י ְ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
וכמו שבכל נדר בוחר האדם מרצונו החופשי לאסור על עצמו פעולות או מעשים שהתורה מתירה לו ,כך גם
הנזיר מקבל על עצמו את דיני הנזירוּת השונים )הימנעות משתיית יין ומתספורת והתרחקות מטומאת מת(
בהתנדבות מלאה .זו גם הסיבה שרבי יהודה הנשיא ,מסדר המשניות ,הסמיך את מסכת נזיר למסכת
נדרים.
את הקשר של פרשת הנזיר לדיני הנדרים ניתן למצוא גם בפסוק המצוטט לעיל ,שם משתמשת התורה
ַפ ִלא ִלנְ דֹּר' .צמד מילים זה מופיע בתורה במקומות נוספים ביחס לנדרים ולנדבות' :וְ ִאישׁ ִכּי
במילים 'י ְ
ֶדר ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך נְ ָפשֹׁת
ַפ ִלא נ ֶ
ֶדר אוֹ ִלנְ ָד ָבה' )ויקרא פרק כב ,פסוק כא(ִ ' ,אישׁ ִכּי י ְ
ֶבח ְשׁ ָל ִמים ַלה' ְל ַפ ֵלּא נ ֶ
ַק ִריב ז ַ
יְ
ֲשׂה ֶבן ָבּ ָקר ע ָֹלה אוֹ ָז ַבח ְל ַפ ֵלּא נ ֶ
ַלה'' )ויקרא פרק כז ,פסוק ב(' ,וְ ִכי ַתע ֶ
ֶדר אוֹ ְשׁ ָל ִמים ַלה'' )במדבר פרק טו,
ֶדר" :הפרשה בדיבור; שהרי את הנדר צריך האדם לבטא
פסוק ח( .רש"י מסביר את פשר הביטוי " ְל ַפ ֵלּא נ ֶ
בשפתיו ולקבל על עצמו את הנדר בפה מלא.
מדוע ירצה האדם לאסור על עצמו בנדר דברים שהתורה התירה לו ,וכי לא די לו ברמ"ח ציווים ובשס"ה
איסורים שהציב בפניו הבורא? חז"ל דרשו את סמיכותה של פרשת נזיר לקודמתה ,פרשת סוטה )תלמוד
בבלי מסכת סוטה דף ב עמ' א(" :רבי אומר ,למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך ,שכל הרואה
סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין" .פעמים שהאדם חווה חוויה חזקה ומטלטלת הגורמת לו להבין שהוא
אינו יכול להמשיך ולחיות כתמול שלשום ועליו לקום ולעשות מעשה .הוא יכול להזדעזע מכמות ההרוגים
בתאונות הדרכים ולקבל על עצמו לא לנהוג כלל לתקופה מסויימת ,והוא יכול לקרוא על ריבוי מעשי
אלימות והרצח ,להבין לאלו מקומות יכולה שתיית אלכוהול להביא אותו ,ולהזיר עצמו מן היין )כעין
'סוטה בקלקולה'( .החוויה הקשה היא זו שגורמת לאדם לאסור עליו את המותר לו.
אלא שעל האדם להיות מודע ליכולותיו .כמה זמן יוכל להסתדר ללא רכב? וכי כל לגימת אלכוהול ולו
הקטנה ביותר היא שלילית )'וְ יַיִ ן יְ ַשׂ ַמּח ְל ַבב ֱאנוֹשׁ'(? לאחר שנפשו של האדם שוקטת הוא רוצה לחזור לחיי
שיגרה רגילים ,לשוב ולנהוג )בזהירות!( וגם ללגום יין בעיתות שמחה ,חג ומועד .בספרי החסידות שמו לב
ללשונה של התורה ,כאשר היא מתארת את סיום תקופת הנזירות והחזרה לחיי החולין )במדבר פרק ו,
אַחר יִ ְשׁ ֶתּה ַהנּ ִָזיר יָיִ ן' .הפסוק איננו עוסק בציווי על הנזיר לשתות יין ,אלא בהיתר לשתות יין
פסוק כ(' :וְ ַ
אחרי מלאת ימי נזרו .אלא שכאן יש לשאול מדוע מכנה אותו התורה בשם 'נזיר' ,לאחר שתמה לה תקופת
הנזירות? נראה שהתורה מצפה מהנזיר החוזר לחיות את חייו הרגילים ,שלא ישכח מהר כל כך את ימי
הנזירות ואת החוויה הקשה שהביאה אותו לפרוש ולהציב לעצמו סייגים אישיים .התורה מעוניינת שהנזיר
ייקח איתו לחיים היומיומיים את תקופת הנזירות ,וגם כאשר הוא שותה יין עליו לזכור שפעם בעברו הוא
היה נזיר .זיכרון זה יגרום לו מכאן ואילך לשתות בגבולות הטעם הטוב .הוא ישוב להנות מתענוגי העולם
אך יהיה זהיר כפליים.

הרב ארי סט

-3זה היה השבוע
ביום חמישי שעבר התקיים ערב "שורשים" ,שבו הציגו ילדי כתה ז' את פרי עבודות השורשים שלהם בפני
משפחותיהם .כתה ז' מחולקת לכתת בנים בחינוכו של חנוך דניאל ,וכתת בנות בחינוכה של רונית ווינשטיין .בערב זה
חברו שתי הכתות והעלו הצגות הלקוחות מסיפורי השורשים שחקרו .הערב כלל גם סרט שעשו הבנות עם נחום
לנדאו בעקבות סיפורים מן העבודות .יישר כח לתלמידי כתה ז' ולצוות המורים על הערב המקסים!
ביום שני נסעו אנשי קומת הקרקע בחדר-האוכל לטיול בשומרון בארגונו של בני גינזבורג .המטיילים ביקרו בחווה
אורגנית גדולה ,נפגשו עם אנשי הקהילה השומרונית ,תצפתו על שכם ועל קבר יוסף ,וביקרו ביצהר ,באלון-מורה
ובאריאל .בהמשך העלון – שיר שהוקרא באירוע.
ביום שלישי ,ערב יום ירושלים ,התקיימה תפילה חגיגית בבית-הכנסת ,ולאחריה שיעור של הרב ארי .מאוחר יותר
התקיימה הרצאה של הצלם ברוך גיאן .המשתתפים נהנו מאד וסיפרו על ערב מקסים ובו צילומים יפים מזוויות לא
רגילות ,מלווים בהכרות עמוקה עם העיר ועם השכונות שבה .המרצה דיבר ברהיטות ,וציטט בע"פ סופרים
ומשוררים המתייחסים לירושלים .המועדון היה מלא במבוגרים ובצעירים ,והירושלמים שבקהל הוסיפו גם הם
מהכרותם עם העיר .יישר כח לועדת תרבות על הערב היפה!
ביום ד' התקיימה אסיפה בה הוצג לראשונה בפני האסיפה דו"ח של מבקר הקיבוץ שעסק ביישום מודל השינוי.
המבקר פעל בשיתוף פעולה מלא עם המוסדות ועם החברים המבוקרים.
הדו"ח היה ככלל חיובי אם כי ,כפי שניתן לצפות ,היו נמצאו גם ליקויים שדורשים תיקון ,חלקם כבר תוקנו ואת
חלק מההמלצות מתכוונים במוסדות הנהלת הקהילה ליישם בהמשך.
מול השער של הקיבוץ צצה לנו חומת מגן .מסתבר שמשרד הבטחון החליט בעקבות פגיעת הטיל באוטובוס הילדים
ליד נחל-עוז להקשות על היורים לראות את אוטובוס הילדים ,ומהלך זה הוא חלק מתוכנית גדולה יותר בעניין שבילי
הגישה של הסעות ילדים לבית-הספר .מנהל הקהילה הבטיח הסבר מפורט בעלון הבא ,ולכן נחכה בסבלנות.
תזכורת:ביום חמישי הקרוב ,אסרו-חג שבועות ,יתקיים כנס "כל כבודם" בארגון הקיבוץ הדתי בניר-עציון .הכנס
יעסוק בחינוך לשוויוניות וכבוד בין המינים בקיבוץ הדתי .מתארגנת הסעה מסעד ,ניתן להרשם אצל רכטי או
במשרדי הקיבוץ הדתי.
ולכם ,קוראינו היקרים – חג שבועות שמח!
שנצליח להתקין עצמנו כראוי לחג מתן-תורה ,ונזכה להתענגות הרוח בלימודה,
שיהיה שפע וברכת שמיים ביבולינו ,ויהיו סלינו מלאים את מגוון פירותינו.
מערכת העלון.

ידי חסד
"ידי חסד" הוא מפעל מקסים ,המנוהל כולו ע"י מתנדבים ,ומחלק ביגוד ,הנעלה ,כלי בית ,משחקים וכו' למעוטי
יכולת.
אם יש לכם חפצים שאין בהם שימוש אך חבל לזרוק ,כעת יש כתובת – ידי-חסד"!
או כפי שהיא נקראת בפי אנשי שדרות – העמותה של שי.
פתוח כל יום מ –  9:00עד .13:00
פרטים נוספים אצל אילה פורת

-4שיוך דירות ו"תכנית החלוקה "..למגרשים
באסיפה האחרונה קיימנו דיון בנושא תכנון המגורים בקיבוץ ,על רקע ההחלטה על "שיוך דירות" .לא פלא שרבים יצאו
מבולבלים מהערפל שנוצר כתוצאה מערבוב המושגים" :שיוך דירות" ",שיוך נכסים"",תכנון המגורים"",קניין" ועוד ועוד..
בעיקר הובע החשש מחלוקת שטח המגורים הנוכחי למגרשים הצמודים לבתים והשלכותיה של פעולה זו על הנוף,
התשתיות ,יחסי השכנים ,איזון בין החברים ,זכויות על השטח וכו' .מסיבה זו הוחלט שלא לקבוע נכון להיום את גודל שטח
המגרש ולהשאיר זאת לעתיד .אולם ,דווקא הימנעות זאת שאינה מתייחסת לנושא באופן עקרוני ,אלא כמותי ,מערפלת את
המצב עוד יותר ועלולה לסבך את העניינים בהמשך ,אם לא נקבל החלטה עקרונית ברורה.
תכנית המגורים
קיבוצנו תוכנן מראש כך שהשטחים המשותפים הם "חן -המקום" ובוודאי שלא נלקחה בחשבון האפשרות לחלוקה
למגרשים .בניית הממ"דים שנכפתה עלינו ,נגסה משמעותית בשטח הציבורי ופגעה בנוף כך שיעברו מספר שנים עד שנצליח
לצמצם מפגע זה.
הספקנו כבר ללמוד כי פרויקטים בקיבוץ הקשורים בבתי החברים מסובכים וארוכים הרבה מעבר לתחזיות ולא תמיד
קיימת כתובת ברורה בשעת משבר.
הקצאה מאולצת ומלאכותית של חלק מהשטחים המשותפים המצומצמים שעוד נותרו ,למגרשים פרטיים ,תהווה מקור
לעימותים בין השכנים ,למפגעי נוף וסביבה ובעיקר למלחמת התשה מול "ועדת תכנון ובנייה" שלא תעמוד בלחץ הדרישות
)מחסנים,שטחי חנייה,גדרות ועוד.(..
הצעתי -את מרץ החזון והעשייה בתחום התכנון ,ואת המשאבים היקרים המוקצים לאדריכל ולשמאי ,כדאי לתעל
לשיקום הנוף והמפגעים שנוצרו במהלך השנה האחרונה וכן לתכנון שטחי מגורים חדשים.
יש לוותר מראש על "תכנית החלוקה למגרשים" בשטח המגורים הנוכחי ,מהסיבה הברורה שהנזק יהיה רב מהתועלת,
ולקבוע זאת בהחלטה עקרונית וברורה.
שיוך דירות
מטרת "שיוך הדירות" היא לתת לחבר עוגן כלכלי ותחושת ביטחון בכך שיש לו קניין על ביתו והיא הגיונית וברורה ,אך
בפועל ,אין מדובר בקניין אמיתי אשר יש לו אחיזה חוקית )רישום מקרקעין( טובה יותר מזו שיש לו היום ,אלא בהתחייבות
של הקיבוץ מול החבר.
על פי ההצעה שהועלתה באסיפה -ייקנה הבית מהקיבוץ )בוותק או בכסף( או ייבנה על חשבון החבר במהלך השנים וברוב
המוחלט של המקרים  -יימכר חזרה לקיבוץ בזמן המימוש תוך התחשבנות פנימית .הרי זה מהלך מיותר ומסורבל של קנייה
ומכירה לאותו הגורם העלול להיגרר לחילוקי דעות בדבר שווי הנכס היות ולא מדובר בנכס סחיר בשוק אמיתי מול קונים
פוטנציאליים ,כך שגם שמאי לא יוכל להעריך את הבית בצורה רצינית.
הצעתי" -שיוך הדירות" יבוצע באמצעות הענקת "מניית דיור" לכל חבר ,מבלי לרדת לפרטי פרטים והתחשבנות אין סופית
מול כל בית ובית .במקביל יש לחזק את זיקת החבר לביתו בהחלטות פנימיות ,אם יידרש.
מניה זו תורכב מ"סכום בסיסי" שווה ומוסכם מראש והיא תשתנה בהתאם לוותק והשקעת החבר בביתו כפי שתוערך על
ידי שמאי ביום המימוש .כך ,חברים צעירים לא יירתעו להשקיע מכספם בשטח המגורים החדש.
חברים וותיקים ייהנו מתוספת הוותק לערך הבסיס ,ואלו שהשקיעו בבנייה תשמר השקעתם ליום המימוש.
"מניית הדיור" תעניק לחבר את העוגן הכלכלי ותהייה ניתנת למימוש והורשה .מדובר בהליך פשוט ,יעיל וחסכוני ,להבדיל
מחלוקה מאולצת למגרשים ,העלולה להמשך זמן רב ללא תוצאות תוך איבוד משאבים יקרים.
נקודת הזמן בה אנו נמצאים אידיאלית לדון ולקבל החלטה בנושא זה ,בטרם ננקוט פעולה או החלטה מהן לא תהיה לנו
דרך חזרה.

יורם קימלמן

-5ביום שני השבוע יצאו עובדי הקומה התחתונה בחדר-האוכל לטיול בשומרון .לפניכם שיר שקרא עפר
שלומי בטיול:
"מאקומה" -המאקמה על הקומה
את הקומה שלנו נציג ונכיר,
בקצת זמר ,בחרוז ובשיר.
"עולם תחתון" ",קומת הקרקע"" ,קומת התקורה",
עולה לנו הרבה כסף ,ויש לה קצת שם רע…
אך למרות כל מה שאומרים על אותה הדיוטה,
כדאי לדעת שהיא בכלל לא אידיוטא…
יש מרכז משק ,שבכל המסדרון,את קולו מרעים,
ויודע לעשות עסקים כלל וכלל לא רעים.
והגזבר גם הוא בעל וותק של כמה שנים,
משתדל לשמור בכיסנו ,הרבה מזומנים.
ויש בה שלושה חננים ,ממש לא יאמן..
זה הקטן ,זה הגדול ,וזה שהיה פעם שמן.
ויש בה רואה חשבון עם מצח גדול ,וזקן,
השולט על הנה"ח משם ועד כאן,
בה יושבים כולם ,מול מסכים ודפי חשבונות
צעירונים בני ארבעים ,לצד זקנים וזקנות.
ויש לנו כמה מזכירות ,של המנהל הזה ,ושל המנהל ההוא,
ולכל מי שחושב את עצמו קצת למאן דהוא,
ובמזכירות הטכנית ,תקבל מענה אדיב,
ולעיתים פתקים וכסף ,וגם טיפול חביב.
וסביב העלון ,עורכת ומעטרת ,אצות ורצות,
והמדפיסה והמשכפלת גם היא בין החרוצות.
ואיתן במשותף שרי הרכב ,סדרנים ,ונהגים מיוחדים,
הלוקחים אותך לכל המרפאות ,וגם לקנות בגדים..
ובמש"א את פניך יקבלו בעל השפם ,ובעלת הכובע,
תצא מהם ,תבין את הכל ,וגם תרגיש על הגובה.

וגם חדר לפנים מחדר ,יש לנו אי שם בקומה,
ושם תפגוש את ההוא הממושקף וקטן הקומה.
וממולו -חדר תקשורת,מכשירים,ונוריות ,כזה של חכמים,
ובקצה -חדר של צילום ,ותה ,או סתם כוס מים חמים.
ולא נשכח את הכספונט ,העומד כעגל הזהב,
וכל הרוצה קצת כסף –אומר לו –"הב לי -הב".
וכל זה רק מחצית שבחה של הקומה ,ומה נאמר ונדבר,
כי בחצי השני ,תמצא את מועדון לחבר.
וספר וספרית ,וארכיון מכובד ,וועדת תרבות,
וספרייה למופת ,ונשקייה ,וארונות וחדר ישיבות.
ולא נפקד מקומם של חדר-הנצחה,ותופים ומחסנים שונים,
יחד עם אלה המורידות ציפורניים ,ומטפלות בחיצ'קונים.
ואל תחשבו ששכחנו אתמה שיש באמצע ,בין המסדרונות,
עובדי דאר ועיתון מסורים,בין השירותים של הבנים
והבנות.
וממול -מרסלו האגדי מארח בחדר הכושר,
ממלא את כולנו בהרבה בריאות ואושר.
בקיצור -אין סוף חוכמה ,מרץ ,תרבות ,ויופי
שמרוכזים במקום כזה ,שהוא ממש בעל אופי.
וכל מי שצחק שאנחנו קומה ב"קומה" ,ובעילפון חושים,
נזכיר לו עם מי יש לו עסק ,עם איזה אנשים!
ועל כן מהיום והלאה – נצעק כולנו באון ,ובמלוא הגרון…
זו גאווה להיות חלק מהעולם התחתון!!!.
קטן הקומה

-6"עמך עמי ואלוהיך אלוהי"
נעמה סט ,שעסקה בעבודת הדוקטורט שלה ,בין השאר ,בנושא "גיור לשם אישות" ,מביאה בעבודתה את
תפיסתו המקורית והמקרבת של הרב עוזיאל בעניין הגיור .לפניכם קטע מעבודתה:
אשה נוכרית שבאה להתגייר לאחר נישואין לישראלי:
"בתשובה ...משנת תש"ז )משפטי עזיאל ב ,נח( שב וכותב הרב עזיאל לרב שרגא ב"ר צבי הלוי )ראב"ד
בקולומביה( שאישה נכרית שבאה להתגייר לאחר נישואין לישראלי ,הואיל וחיה עמו בשלום קודם לגרות,
אין הנישואין לאחר הגיור נחשבים עילה הפוסלת את הגרות; אדרבה ,מכיוון שכבר חיו כזוג נשוי מצבה
עדיף ,שכן אין לה תועלת נוספת בגיורה .בתשובה זו הוא מגדיל לטעון שאם כבר היו נשואים קודם לגרות,
יש ללמוד מכך שכל רצונה הוא להצטרף לעמו ולנחלתו של בן זוגה היהודי .הרב עזיאל משווה למעשיה של
רות באמרה "עמך עמי ואלהיך אלהי" )רות א ,טז( .ההשוואה לרות ,שרצונה להתגייר נתפס כחסד בלא
תמורה כלפי נעמי חמותה ,מחדדת את גישתו החיובית והמקרבת של הרב עזיאל לבאים להתגייר ,ואפילו
היה המניע הראשוני שלהם מניע חיצוני .כאשר מתברר שגיורהּ אינו לשם תועלת ,הרי שמעשיה מוכיחים
שהיא באה להתגייר לשם שמים ,ומצווה לקבלה לכתחילה.
...מן התשובות עולה שהעובדה שבן זוג ישראלי שכבר עבר על איסור דאורייתא וחי חיי אישות עם בן זוג
נכרי אינה מונעת את גיור בן הזוג הנכרי; ההפך – עובדה זו מקלה על האפשרות לקבלו .במקרים אלו הדיון
מתמקד במניע לגיור ,וכאשר מוכח שאין למתגייר תועלת בגיור וכל רצונו להתקבל לחיק היהדות – מצווה
לקבלו .ההנחה היא שקבלתו תאפשר ממילא גם את קירובו של בן הזוג הישראלי שחטא ותמנע את
טמיעתו בגויים .כאמור הרב עזיאל לא חידש סברא זו מדעתו .הוא הכירהּ מתשובות הרבנים מטלון
ואלישר .אולם מאימוץ הסברא ניתן ללמוד על נטייתו להרחיב את גדרי גרות לשם שמים".
ומה לגבי מי שבא להתגייר ממניע זר?
" ...סופה לעשות לשם שמים...:בעלי התוספות למדו שאם סופו לעשות לשם שמים ניתן לגייר גם את מי
שבא להתגייר ממניע זר .בתשובתו הראשונה מניח הרב עזיאל שהאישה הנכרית שבאה להתגייר סופה
לעשות לשם שמים ,שכן בגיורה תתקרב אל משפחת בעלה היהודי ואל תורתו ,והתקרבותה תוסיף ותתגבר
לאחר שייוולדו לבני הזוג ילדים שיוגדרו יהודים .יש לזכור שבן הזוג הישראלי כפי הנראה אינו מדקדק
בתורה ובמצוות ,שהרי נשוי הוא לנכרית .הרב עזיאל מדייק שהגרות תביא לקרבה למשפחת בן זוגה
הישראלי ,וקרבה זו תועיל לזיכוך כוונתה של הגיורת .כאמור בסוגיית גיור לשם אישות יש חשש שלחץ
מצד משפחתו של בן הזוג הישראלי הוא שהביא לבקשת הגיור ,וזה מניע חיצוני שפוגם בגיור .ייתכן שיש
לדייק מדברי הרב עזיאל אלו שהקשר למשפחת המתגייר מהווה דווקא נימוק לצדד בגיור .קשר למשפחת
בן הזוג הישראלי מבסס את ההנחה שסופה לעשות לשם שמים ,מפני שהוא מאפשר לבני הזוג לחזור לחיות
בקרב שומרי תורה ומצוות.
הביטוי "סופו לעשות לשם שמים" מכיר בעובדה שגיור הוא תהליך שאורך זמן ומתחזק עם השנים."...
האם ניתן לקבל גר ,גם אם סביר שלא יקיים מצוות בסופו של דבר?
הרב עזיאל סובר כי "ניתן לקבל גר שאינו מתגייר לשם תועלת ,אפילו כאשר סביר שלא יקיים מצוות.
בשאלה משנת תשי"א )משפטי עזיאל ז ,כ( נשאל הרב עזיאל אם ניתן לגייר בן זוג נכרי כאשר בן הזוג
היהודי אינו שומר מצוות ,וסביר שאף המתגייר ילך בעקבותיו ולא ישמור תורה ומצוות .הוא משיב:
'מדבריהם )של בעלי התוספות .נ"ס( מוכח דסופו לשם שמים סגי )= מספיק( ,אעפ"י שאין סופו לקיים

-7מצות התורה ,ועכ"פ בסופו לקיים סגי אעפ"י שלא יקיים סמוך לגרותו' .הרב עזיאל מפרש את הגדרת
"סופו לעשות לשם שמים" בפרשנות מצמצמת שאינה מתנה את הגרות בקבלת מצוות בפועל .פרשנות זו
מרחיבה את מעגל הגרים שניתן לקבלם לכתחילה".
גיור בן זוג נכרי – לטובת הצאצאים
"אחד הטעמים שהעלה הרב עזיאל לגיור בן הזוג הנכרי הוא טובתם של הצאצאים שנולדו לבני הזוג,
שלא ייטמעו באומות.
צאצאיהם של איש נכרי ואישה ישראלית נחשבים על פי ההלכה יהודים )משנה קידושין ג ,יב; רמב"ם,
איסורי ביאה טו ,ד; שו"ע ,אה"ע ח ,ה( .גיורו של האב הנכרי נועד למנוע את טמיעתם של בניו .במצב הפוך,
כשהאיש ישראלי והאישה נכרית ,מוגדרים צאצאיהם נכרים .לדעת הרב עזיאל גם בנסיבות אלו הדאגה
לגורל הצאצאים מהווה נימוק לגיור האם .בהקשר זה פיתח הרב עזיאל את המושג 'זרע ישראל' ,המכנה
בני תערובות אלו שאינם נחשבים יהודים ,ומייחס אותם במובן מסוים לאביהם היהודי וממילא לאומה
הישראלית .יחס זה משפיע לדעתו על פסיקת ההלכה.
בד בבד עם תפיסתו המקרבת של הרב עזיאל הרי שהמדייק במכלול תשובותיו יווכח כי גם לשיטתו
לכתחילה ראוי היה למנוע מציאות זו של נישואי תערובת ,שיש בהם איסור מן התורה )דברים ז ,ג–ד( ,או
להפריש את בני הזוג זה מזה אם כבר נישאו ,ולא לאפשר את גיורם .זו הדעה המקובלת בפסיקה וכך כותב
הרב עזיאל בכמה מתשובותיו .אולם עמדה זו אינה 'לשון אחרון' בדעת הרב עזיאל ,שכן בחינת המציאות
לאשורה מלמדת שאי אפשר להפריד בין בני הזוג ,והסיטואציה נדונה כבדיעבד.
תודה לנעמה על הקריאה בעבודתה המחכימה .שתזכי להגדיל תורה ולהאדיר!

ועשית חג השבועות לה'...

14.00
19.24
19.35
20.03

מנחה א'
הדלקת נרות
מנחה ב'
שיעור של הרב ארי :פתיחה לנושא הנבחר ללימוד שבועות – עשרת הדברות.
ערבית

 22.30לימוד ליל שבועות
 4.37זמן עטיפת טלית
 4.45מנין ותיקין בב"כ של החטיבה – החל בקריאת המגילה.
 5.36הנץ החמה
 6.30שחרית א'
 8.30שחרית – מנין מרכזי
 13.30מנחה א'
 17.10מנחה ב'
 18.00שיעור הרב ארי
 20.22מוצאי החג – ערבית.

-8קציר החיטים בסעד  -עדכון

התחלנו את השנה בעצירת גשמים משמעותית ,שעיכבה מאוד את גידול החיטה ,אך בזכות הגשמים
המאוחרים )מרץ ,תחילת אפריל( ,המצב בשדות השתפר ,ואנו מצפים ליבולים סבירים.
בחלקות עם היבולים הנמוכים ,אנו צפויים לקבל פיצוי חלקי בשל הבצורת.
השנה נקצור בע"ה כ 9,000 -דונם חיטה .חלק מהתוצרת מופנה לחברות הזרעים ,וחלק מהתוצרת לטחנות
הקמח.
בשל הלחות הקיימת בלילה ,אנו מתחילים לקצור את החיטה משעות הצהרים המוקדמות
) (10-11כדי שהגרעינים ייקצרו ברמת יובש גבוהה.
בברכת "קציר רב ואיכותי" וחג שמח,
גד"ש סעד

סלט חיטה – במיוחד לכבוד חג הקציר

המצרכים:
חיטה
גזר
בצל
שלב א':
יש לקחת כוס חיטה ,לשטוף תחת זרם מים ,ולייבש.
לאחר מכן לשים בסיר עם  2כוסות מים ,להביא לרתיחה ,ולתת לה להתבשל
על אש קטנה במשך כ –  1/4שעה )צריך לטעום ולבדוק(.
שלב ב':
לחתוך בצל לפרוסות )חצי בצל לשלוש חתיכות ,ואז לפרוס כל חתיכה(.
לטגן במחבת עם קצת שמן זית עד שהבצל הופך שקוף.
לגרד גזר על פומפיה גסה ,ולהוסיף לבצל ,ולאדות עד שבגזר מתרכך.
לערבב את הבצל והגזר עם החיטה ,מלח ,פלפל ותבלינים נוספים לפי הטעם.
אפשר להגיש חם וקר.

בתיאבון!
באה גל

-9זהירות מרססים כאן 2
אומרים לי שלפעמים אני מזכיר את דון קישוט ...אבל יש דברים שפשוט אינני מסוגל להישאר אדיש
אליהם.
חלף לו שבוע וכאילו כלום לא קרה .אותו טנדר הסתובב וריסס בשעות שהסתובבו ילדים בחוץ .מזל
שאמרו למטפלות הגיל הרך לא לשבת על הדשא...
דני לוריא
מי מרים את הכפפה?

הודעות

ביום שני  13.6.11י " א סיוון
נארח את אורית גלאור  ,מנהלת בריאות ורווחה בתנועה הקבוצית
לשיחה על רווחת הקשיש בתנועה הקיבוצית,
בשעה  18:00במועדון לחבר.
בנות ובני משק החיים מחוץ לסעד  -מוזמנים !

הכנסת ספר תורה ביום א' הקרוב
תיקון :השיעורים יתקיימו בע"ה בבית-הכנסת ולא במועדון כפי שפורסם.
הציבור מוזמן
אליהוא שנון.
קייטנת נכדים
קייטנת נכדים תתקיים השנה אי"ה בין התאריכים ח'  -י"ב תמוז)  10 - 14ליולי(.
סבים וסבתות שיש להם נכדים בוגרי כתה ו' מוזמנים לשים פתק עם שם הנכד וכתובתו
בתא הדואר של ועדת חינוך.

למרגלית וישראל שריד
ולכל המשפחה
ברכת מזל טוב לבבית
להולדת הנין
נכד לעוזי ועידית שריד
בן ליהודית ואביתר צוקר

ענת אש.

לאסתר ואשר רונה
ולכל המשפחה
מזל טוב מקרב לב
להולדת הבן  -אריאל
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ממרפאת השיניים
לאחרונה התרבו מקרים בהם חברים  /ילדים לא הגיעו לטיפולים במרפאת השיניים על אף שאישרו את
הגעתם לתור  -במיוחד אצל השיננית.
לאור זאת ברצוננו להביא שוב לידיעתכם מספר נהלים חשובים:
 .1בדיקת שיניים שגרתית )פעם בשנה( וטיפול אצל שיננית ) פעמיים בשנה( חשובים מאוד כטיפול
מונע לשמירת בריאות הפה ובמניעת טיפולים כואבים ויקרים בעתיד.
 .2כאשר לא מגיעים לתור שנקבע מראש ,שעות יקרות של רופא השיניים והשיננית הולכות לאיבוד.
הדבר גורם לעומס ולהגדלת זמן ההמתנה לתורים אחרים .לידיעתכם :הרופא והשיננית מקבלים
את שכרם לפי מספר המטופלים בפועל .לא הגעת לתור ? הם הרוויחו פחות כסף באותו היום .אנו
מקווים שלא להגיע למצב של חיוב בקנס על אי-הגעה כפי שמקובל במרפאות קיבוציות רבות.
 .3זימון התורים נעשה באמצעות דף מיזכר הנשלח לתיבת הדואר .יש לאשר את התור ע"י שליחת
הספח המצורף בהקדם לתיבת הדואר של יעל או באמצעות הודעה טלפונית ,ולא דרך הודעה
במייל -כפי שפורסם בטעות ,בדף הקודם.
הבהרה )תזכורת( נוספת -במקרים דחופים בהם יש צורך לקבל עזרה ראשונה העדיפות הראשונה היא
לפנות למרפאת השיניים בכפר עזה ,לתאם עם אביטל ,מנהלת המרפאה טלפון.050-6492875 :
במקרה שאין שם מענה ניתן לפנות ל מכבידנט נתיבות -רח' סמילו .10
מס' טלפון לפניות.073-2816700 -
בברכה,
חגית לנדסמן/דני לזר ,צוות בריאות

ומוסיפה יעל:
לכל תושבי סעד – חברים ושאינם חברים,
רציתי להביא לידיעתכם כי משרד הבריאות האריך את הגיל לטיפולי החינם לילדים מ–  8ל.10 -
החלטה זו תיכנס לתוקף ביום .1/7/11
במסגרת החלטה זו זכאי כל ילד ,עד גיל  ,10לטיפולים 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 ביקור
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.

