בע"ה ב' בתמוז תשע"ח
51/06/0058
גליון מס' 0015

פרשת קרח
"כי כל העדה כלם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה'"(..ט"ז ג')
לפנינו המרד הראשון בתולדות עמנו שאורגן לפי כל תכסיסי הדמגוגיה המודרנית.
זוהי דוגמה קלאסית של דמגוג מחוסר מצפון ,היודע להסוות את המטרה האנוכית של
רדיפה אחר שררה וכבוד באיצלא של קדושה ואהבת המונים..
יש להניח שבין הנגררים אחריהם היו אידיאליסטים של ממש שנפלו קרבן למזימתם.
במה שבו את לב התמימים האלה??-
בהנחה שכל אדם יכול להגיע לכהונה ובלבד שיהיה קדוש.
ומה גילה להם משה?
"בקר ויודע ה' את אשר לו" -גבולות חלק להם ה' בעולמו ,וכשם שאין יכולים לערבב יום
ולילה ,הבדיל את אהרון ובניו מכל יתר בני שבטו.
שנאמר" :ויבדל אהרן להקדישו..הוא ובניו" (דברי הימים א' ,כ"ג ,י"ג).
(מתוך ממעין האגדה א .ארזי)
---------------------------------------------------------------------------

פרשת שבוע – הרב ארי
שבת פרשת קרח
הדלקת נרות

ימי החול


52:08

זמן תפילין /טלית

52:01

שחרית א'

06:00

שחרית א'

06:01

שחרית ב' (בביה"כ)

06:01

שחרית ב'

08:00

שחרית ג' (בביה"ס)

08:00

54:00

סוף זמן ק"ש

מנחה (בני-עקיבא)

50:51

מנחה א' (בחד"א)

50:00

לימוד "מדור לדור"

54:51

מנחה וערבית

52:01

שיעור -ד"ר אליקום ברמן

58:00

שקיעה



צאת השבת

00:01

ערבית

00:50

מנחה

מנחה

50:00

50:00

אחות תורנית – דורית רידר
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התרגיל הפוליטי של קורח
"וַיִּ ַקח ק ַֹרח בֶּ ן-יִּ צְ הָ ר בֶּ ןְ -קהָ ת בֶּ ן-לֵוִּ י( "..ט"ז ,א') – לשון יחיד" :ויקח".
קרח מתחיל את מסעו לכיבוש השלטון ממניעיו האישיים ,כשייחוסו המשפחתי נותן לו יתרון משמעותי.
ירם בְ נֵי אֱ לִּ יָאב וְ אוֹן בֶּ ן-פֶּ לֶּת בְ נֵי ְראּובֵ ן .וַיָ קֻ מּו לִּ ְפנֵי מ ֶֹּשה – "..לשון רבים" :ויקומו".
"..וְ דָ תָ ן וַאֲ בִּ ָ
קרח מבין את מגבלותיו כיחיד ולכן הוא מצרף אליו תגבורת של אנשים ממעמד נמוך יותר .בכך הוא מבטיח
לעצמו שקט פוליטי פנימי ,אם יזכה בשלטון.
"וַאֲ נ ִָּשים ִּמבְ נֵי-יִּ ְש ָראֵ ל חֲ ִּמ ִּשים ּומָ אתָ יִּ ם נְ ִּשיאֵ י עֵ דָ ה ְק ִּראֵ י מוֹעֵ ד ַאנְ ֵשיֵ -שם" – צבאו הולך ומתגבר בעזרת נציגי
העדות המחוברים לשטח ושמם הולך לפניהם.
ּובתוֹכָם ה' ּומַ ּדּועַ ִּת ְתנ ְַשאּו עַ ל-
ֹאמרּו אֲ לֵהֶּ ם ַרבָ -לכֶּם כִּ י ָכל-הָ עֵ דָ ה ֻכלָם ְקד ִֹּשים ְ
"וַיִּ ָקהֲ לּו עַ ל-מ ֶֹּשה וְ עַ לַ-אהֲ רֹן ַוי ְ
ְקהַ ל ה' "( .ג')
"ויקומו"" ,ויקהלו"" ,ויאמרו" – נשאלת השאלה :לאן נעלם קרח?..
כיצד זה ייתכן שהאיש בעל הכריזמה  -הניצוץ שהדליק את התבערה ויזם את הרעיון ,נאלם ברגע האמת? מדוע
הוא אינו עומד ישירות מול משה ,כנציגם ודוברם הבלעדי של האנשים שקיבץ תחתיו? מדוע לדבר בכמה קולות?
מי יידע להסביר את הטיעונים טוב ממנו?
ובכן ,קורח נותן לאחרים "ללכלך" את הידיים בעבורו .בתום המאבק של חייליו מול מול משה הוא מתכנן רק
להגיע ולקטוף את הפירות.
הטיעונים והטענות בעיניו הם רק האמצעי ..השלטון עצמו הוא המטרה!
משה עולה על התרגיל מיד .הוא מבודד את קורח ופונה אליו ישירות:
"וַ יְ ַדבר אֶּ ל-ק ַֹרח וְ אֶ ל-כָּל-ע ֲָּדתוְ ..קחּוָּ -לכֶם מַ ְחּתות ק ַֹרח וְ כָּל-ע ֲָּדתו ..וַ יאמֶ ר מ ֶשה אֶּ ל-ק ַֹרח ִׁש ְמעּו-נָּא בְ ני לוִׁ י ..וַ י ְַקרב
א ְֹתָך וְ אֶ תָּ -כלַ-אחֶ יָך בְ ני-לוִׁ י ִּא ָתְך ּובִׁ ַק ְש ֶּתם גַם-כְ הֻ נָּה .לָּכן אַ ָתה וְ כָּ ל-ע ֲָּד ְתָך הַ נעָּ ִׁדים עַ ל -ה' וְ ַאהֲ רן ַמה-הּוא כִׁ י תַ לִׁ ינּו
עָּ לָּיו ..וַ יאמֶ ר משֶ ה אֶּ ל-ק ַֹרח אַ ָתה וְ ָּכל-ע ֲָּד ְתָך הֱ יּו לִׁ פְ ני ה' "( .ד'-ט"ז)
המרצע יצא מהשק והתרגיל נחשף .קורח נאלץ לצעוד קדימה ולעמוד בראש הקהל שהוא הסתתר מאחוריו קודם
לכן" :וַיַ ְקהֵ ל ֲעלֵיהֶּ ם ק ַֹרח אֶּ תָ -כל-הָ עֵ דָ ה אֶּ ל-פֶּ תַ ח אֹהֶּ ל מוֹעֵ ד( "..י"ט) .
משה ואהרן מבקשים לסנגר על הקהל בפני הקב"ה ומדגישים במפורש שמדובר באדם אחד בלבד שהפיל את כולם
ֹאמרּו אֵ -ל אֱ ֹ-להֵ י הָ רּוחֹת לְ כָ ל-בָ ָשר הָ ִּאיש אֶּ חָ ד יֶּחֱ ָטא וְ עַ ל כָ ל-הָ עֵ דָ ה
בפח ויזם את המרד" :וַיִּ ְפלּו עַ לְ -פנֵיהֶּ ם ַוי ְ
ִּת ְקצֹף( .".כ"ב).

יורם קימלמן
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חג המשק  -הקול של כוווווולם
השיר שבחרתם לשיר יחד בחג המשק הוא" :יחד" ,מילים -שמרית אור ,לחן -קובי אושרת.
אז מה הולך להיות???
יש להגיע לנקודת המיון בה יופנה כל אחד לקבוצת השירה המתאימה .נתמיין ל 4קבוצות של קולות ,שתי קבוצות
של נשים ,אחת של גברים ואחת של ילדים החל מכיתה א' .כל קבוצה תתכנס באזור אחר ושם יערכו הלימוד
והחזרות לשירה .כל קבוצה תסומן בצבע משלה להבדיל בין הקבוצות.
בנוסף לקבוצות השרות ,תהיה גם קבוצה לילדי הגנים אשר ילוו את השירה בתנועה.
לאחר שכל הקבוצות יסיימו ללמוד ,נערוך הפסקה לתפילה ולפיקניק משפחתי שיערך על הדשא הגדול .אתם
מתבקשים להביא ארוחת ערב קלה לכל המשפחה.
עם תום ההפסקה נתכנס כולנו על הדשא של מועדון לחבר ,שם נבצע יחד את השיר כמה פעמים.
הערב כולו מצולם גם בחלק של תהליך הלמידה וכמובן גם בביצוע הסופי .על מנת שנוכל ליצור סרט מרשים ,אנו
מבקשים מכולם מגדול ועד קטן לבוא בחולצות לבנות ( בבקשה חולצות חלקות ללא הדפסים) .יוצבו פינות
לשתייה חמה וקרה עם כיבוד קל .
למען הצלחת הערב אנו מבקשים מציבור המשתתפים להישמע להנחיות לשתף פעולה ולעמוד בזמנים .מציבור
ההורים אנו מבקשים לקבל אחריות על הילדים.
פרטים נוספים ומדויקים ימסרו בהמשך .מוזמנים להתחיל ולשיר .
ו .תרבות
----------------------------------------------------------------------------------------------------עוד נדע ימים טובים
מאלה,

יחד  -כל הדרך,
יחד  -לא אחרת,

רק אם נאמין ולא
ננוח

עוד נדע ימים טובים
פי אלף

יד ביד נושיט לטוב

מן המיצרים אל ים
פתוח

שורשינו יעמיקו סלע

שעוד יבוא ,בוא יבוא.

כמים רבים נסער.

כמו ארזים בהר.

יחד  -כל הדרך,

עוד נדע ימים טובים
מאלה,

יחד  -לא אחרת,

רק אם נאמין ודאי
נצליח,

עוד נמתיק מימיו של
ים המלח,
כשדה ירוק אחר
השלף
כאשד בלב מדבר.

יחד איש אל איש
יפתח

רק אם נאמין ודאי
נגיע

את לבבו.

בימים של סער
ברקיע

רק אם נאמין בעוז
הרוח,

כאש התמיד נבער.
יחד  -כל הדרך....
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דוחינוך סיוון
חודש סיוון בחינוך החברתי הוקדש בגילאים הצעירים ליחס לאחר בחברה -בדגש על בעלי מוגבלויות .הילדים
התנסו בפעילות ספורטיבית עם מוגבלות (ידיים קשורות ,עיניים עצומות וכו') ,וליוו אחד את השני בקניות ב"שוק
עיוורים אילמים" שנפתח בבית כולל.
"חיבוק של אהבה ללוחמי הלהבה"  -השבוע הילדים הכינו ויצאו לחלק מאפים ומכתבים לכבאים מתחנות
כיבוי אש  -שדרות ונתיבות וכן לחברי צוות כיבוי אש סעד והגד"ש .הילדים התחברו מאוד לרעיון והשקיעו בעיקר
במכתבים המרגשים ,וקיבלנו תגובות נרגשות מהמקבלים .תודה לנחום על הרעיון היפה!
טקס הביכורים המסורתי לקהילה התקיים בהובלת צוות החינוך בשיתוף עם הגיל הרך וועדת תרבות .זהו טקס
בו באה לידי ביטוי הייחודיות של הקהילה שלנו -חגיגה של ביחד ,של חקלאות ,של מגוון גילאי ,תורה ועבודה.
רבים היו שותפים להצלחת האירוע -נציין במיוחד עובדי הגד'ש שנרתמו להעמיד את תערוכת הכלים החקלאיים,
איציק לייכטר שדאג לבמה רתומה לטרקטור ,דותן איש ההגברה שלנו ,ענפי המשק שתרמו תוצרת חקלאית
לצדקה ,הדוברים  ,עתר שכתבה את ההנחיה היפה ,יהודה ניר -כוכב האירוע -שנהג בקומביין ואחרונים חביבים-
הילדים המתוקים שהופיעו ונערי החטיבה והתיכון שעמדו בתחנות ותפעלו את הצד הטכני של האירוע .הטקס
השנה קיבל סיקור תקשורתי נרחב בעקבות פעילות עפיפוני השלום שהתקיימה במקום .ובאופן אירוני ,יום
למחרת נשרף שדה ,סמוך ממש לשדה בו התקיים הטקס.
בוקר כיף לצוות  -כמדי שנה ,לקראת החופש הגדול ,יצאנו ,כל צוות החינוך לבוקר של גיבוש והנעה (הטעות
מכוונת )פתחנו בפק" ל קפה בבאר מרווה שם נפגשנו עם רפי בביאן שסיפר לנו על מרווה וריגש אותנו עד
דמעות ,לאחר מכן אתגרנו את עצמנו בחדרי בריחה בשדרות ,ומשם לארוחה במסעדה חביבה.
בנוסף גם הרגשנו צורך לקיים סדנת חוסן לצוות -עקב הפעלת הבתים הכוללים בימים המתוחים שהיו לנו
החודש .חידדנו נהלים בעזרת אריאל סאסי ,בנינו בנק פעילויות לפי מודל "גשר מאח"ד" ולמדנו את מודל
מעש"ה -מתן עזרה ראשונה נפשית לילדים שנמצאים במצוקה .שלא נזדקק!
בשבוע הבא הצוות יעבור בע"ה השתלמות עזרה ראשונה לקראת הקיץ והדרכה על נוהלי בטיחות.
בליל הלימוד בשבועות ראינו את הילדים והנוער שלנו שותפים בלימוד תורה -בבתי הילדים ,במועדון התיכון
והחטיבה ובבית המדרש .שקמה כבר ציינה את כל מעבירי השיעורים בשמם -אז נוסיף רק את תודתנו לכולם על
ההירתמות.
התיכוניסטים חוו בשבוע שעבר אכזבה קשה ,כפי שנחום פרסם ,כאשר שבת "חברים לרפואה" אותה יזמו והרימו
בעצמם -נדחתה עקב "המצב הבטחוני" .אנו מקווים לקיים את השבת בספטמבר בע"ה .תודה לכל התורמים
והנרתמים! כיבוד שנתרם שלא יחזיק מעמד עד ספטמבר ישמש אותנו לקייטנת איל"ן.
וכעת  -אתייחס לתגובות שקיבלתי בע"פ ובכתב בנוגע ל"מקומה של מערכת החינוך בקהילה".
הדברים שפרסמתי הינם עקרוניים .בעיניי אופי התמיכה ,סבסוד לחברי קיבוץ -כפי שציינה איילת ,משקף את
התפיסה  -שהיא בעיקר זו שאני רוצה לשנות -מערכת החינוך החברתי לא משרתת רק את הילדים והוריהם אלא
את כלל הקהילה .אני בהחלט מודעת לסבסוד לחברים ומבינה את חשיבותו הן עבור משפחות החברים והן עבור
המערכת .אבל  -החינוך בסעד שייך לאגודה הקהילתית ,כמו התרבות ,הגיל הרך ,הדת ועוד .ולא ייתכן שאין סעיף
בתקציב האגודה שתומך במערכת .יש להבין שתקציב החינוך נגזר ישירות ממספר הילדים ובעצם מכוון לתת
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מענה לילדים המשתתפים בה .כאשר אנו באים לקיים פרויקט לטובת כלל הקהילה  -כיום התקציב מגיע
מתשלומי ההורים המשתתפים במערכת ואין לכך תקציב מהקהילה  -האם זהו מצב הגיוני? (יצויין כאן כי יש
תקציב מיוחד מתרבות ליריד פורים  -אך כל העבודה הרבה שמושקעת בהפקתו  -הינה ע"ח החטיבה)
בעיה דומה ,דרך אגב ,קיימת בעיני גם בגיל הרך  -אין תקציב ל"תרבות גיל רך" או גיל-רך בלתי פורמלי -כך
שיוצא שפעילויות אחה"צ שמיועדות לגיל הרך  -או לא מתקיימות כלל ,או מתקיימות בזכות יוזמה פרטית של
הורים ומשולמות מכיסם הפרטי -דוגמה לכך היא מדורת ל"ג בעומר -ארוע קהילתי לכל דבר ,שפונה לחתך
אוכלוסייה מאוד רחב ואין לו תקציב קהילתי.
בעיה נוספת במבנה התקציב כיום  -היא ילדים שאינם רשומים במערכת .בעיניי ,יש לנו אינטרס קהילתי שכל
הילדים החיים בסעד יהיו באיזשהו אופן בתחום ועדת חינוך ויזכו לקחת חלק  -אפילו מצומצם מאוד ,גם אם
מסיבות שונות בחרו לא להשתתף במערכת השוטפת .רק כדי לסבר את האוזן ,ברב היישובים רכז הנוער (ששכרו
לרוב ממומן ב 011%מכספי הציבור כולו -ולא מכספי הורים/עבודת ילדים כמו בסעד) מקדיש את רוב האנרגיה
דווקא לבני נוער שאינם מגיעים לפעילות ומנסה למצוא עבורם מענים נכונים ,על מנת שלא יהיה ביישוב "נוער
שוליים" -ואצלנו זה בדיוק הפוך.
אז מניין יגיע המקור לתמיכה? משינוי סדרי עדיפויות וחשיבה מחודשת על תקציב האגודה הקהילתית.
ומה נעשה עם תקציב התמיכה? בעיניי תקציב זה צריך להיות מוגדר כ"השקעה החוזרת אל הקהילה" :עידוד
צעירים שהשתחררו משירות לעבוד בחינוך החברתי ע"י מתן מענק זהה ל"עבודה מועדפת" בתום שנת הדרכה
מלאה (שזו בעיני גם למעשה השקעה בקליטה ,ועידוד צעירים לקחת אחריות ולהיות מעורבים בנעשה בסעד).
עידוד חברי אגודה לעבוד בהדרכה ע"י תמיכות שונות (שכר-דירה ,מימון של קורסים רלוונטיים וכו') ,השתתפות
בהוצאות ניהול ומנהלות ,שיפוץ מבנים ,פרוייקטים ופעילויות שמיועדים לטובת כלל הקהילה ,ועוד.
בעיניי -יש הצדקה למערכת כזו אם היא באמת ערכית ואיכותית ונותנת מענה לפרט ולכלל -ועל מנת שתהיה כזו-
נדרשת השקעה רבה והבנה של כלל הקהילה את חשיבות קיומה של המערכת.
אפרת שלומי
----------------------------------בקשה גדולה לחזנים
אני מבקשת מהחזנים ומהקוראים בתורה ,בשמי ובשם נשים אחרות שמתקשות בשמיעה  -אנא ,הרימו את
קולכם.
אנא ,התחשבו בנשים שיושבות רחוק ורוצות לשמוע את התפילה והקריאה בתורה .גם לנו מגיע..
לתשומת לבכם.
בברכת :ל ְׁשמֹע אֶ ל הָ ִרנָה וְ אֶ ל הַ ְתפִ לָה"..
אינס אריאל
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בנים מספרים – מאחורי הקלעים
כבר כמעט שנתיים שאנו מקיימים את מפגשי בנים מספרים ,מפגשים עם בני ובנות משק המספרים לנו על
עיסוקיהם השונים והמגוונים .המפגשים התחילו בפתיחת שנת השבעים לסעד כצורך ורצון שעלה במפגש רעיונות
לשנת ה  07להכיר ולשמוע את בני סעד שלנו.
עד כה התקיימו  81מפגשים .כאן המקום להודות לכל הבנים והבנות שהגיעו ומגיעים אלינו משתפים אותנו
בעיסוקיהם המעניינים והמגוונים ופותחים לנו פתח אל עולמם ,והכל בהתנדבות ,בשמחה ובאהבה רבה.
היוזמת והדוחפת של כל פרוייקט בנים מספרים היא חנהל'ה אלברט .חנהל'ה יוצרת קשר עם הבנים והבנות
מתאמת את הגעתם ,את נושא השיחה ,לא מוותרת ולא מרפה עד שהמפגש יוצא לדרך ...בנוסף חנהל'ה דואגת
שהכל יהיה מאורגן לקראת המפגש ובזמן המפגש (שכולנו נתנהג בנימוס ולא נרעיש) ומוציאה סיכום מפורט
לעלון.
אין ספק שחנהל'ה היא האמא של הפרוייקט הזה ובלעדיה זה לא היה נמשך כל כך הרבה זמן ועל כך תודתנו
הגדולה!
כולכם מוזמנים להמשיך לבוא ולהנות מסיפורי הבנים.
ו .תרבות

---------------------------------------------------------------------

קהילת סעד  -ה' עמכם!
לאחר חשיבה משותפת עם צוות הסניף ,הוחלט על חודש נסיון שבו תפילת מנחה בשבת תועבר לשעה .41:41
זאת על מנת להפגיש קודם את כל החניכים ולפתוח את פעילות השבת במפקד.
לאחר המפקד ניכנס יחדיו לתפילה ,מבלי להשאיר בטעות מישהו מאחור..
עדכנו את הלו"ז החדש:


מפקד 41:44



מנחה .41:41

תודה למסייעים לנו בהשלמת המניין במנחה בשבת -נשמח שתמשיכו לדבוק במטרה ולהגיע אלינו לסניף.
סיון הקומונרית וצוות הסניף
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מעגלי צדק
וְ ַאחַ ר הַ ּבּולְ ּדוֹזֶ ר
שֶ ֶקט
ּבֵּ ית הַ ִּמ ְשפָּ ט
הַ גָּבוֹהַ
לְ סֶ ֶדק שֶ ִּנפְ עַ ר
ּבְ ִּקירוֹת הַ ּבַ יִּ ת
ַּדעַ ת הַ ִּמעּוט הַ נָּאוֹר
וֶ אֱ מּונַת הָּ רֹב הַ מּוָאר
ּבְ ִּצ ְד ַקת הַ נ ִָּּתיב
שֶ ּכ ֹוכַב אבוֹת הָּ ע ֹולָּם
ָּּד ַרְך ּב ֹו וְ הֵּ ִּאיר
ְשבִּ ילִּ ים ְמפ ָֻּתלִּ ים
נ ְִּס ָּת ִּרים
מַ עְ גְ לֵּי צֶ ֶדק
שֶ יִּ ְת ַגלֶה

אהרלה אדמנית

שיעור השבת
הודעה מהשרברבות!
את השיעור בשבת אחר-הצהריים יעביר
החל מתאריך  81.6.12ועד לתאריך  - 1..7.12לא אהיה בעבודה.

ד"ר אליקום ברמן.

לטיפול בבעיות דחופות בנושא אינסטלציה יש לפנות למוישהל'ה גינזברג

נושא השיעור" :מתי המולד? ולמי אכפת?".

לטיפול בנחשים להתקשר ליהודה1015554050 :

השיעור יתקיים בבית הכנסת בשעה .00:11
הציבור מוזמן!

יואל עברון

ועדת דת
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"הסדר הקיבוצים"
במסגרת הסדרה :מחצית האמת גרועה משקר
עניין ידוע לכל קורא עיתונים ולכל צופה בטלוויזיה הוא ,שב"הסדר הקיבוצים" נמחקו כ 02-מיליארד שקל
מחובות הקיבוצים לבנקים ,בהסדר שנערך בשנות התשעים והסתיים במאה הנוכחית .האם זו כל האמת? אולי
מחצית האמת? ואולי ,כפי שאשתדל להוכיח בשורות הבאות – שישית האמת?...
ראשית ,שתי הקדמות :עליי להבהיר שאת המידע ליקטתי מן הוויקיפדיה .הקדמה נוספת מיועדת להסביר מה
פירוש "מחיקת חוב" במגעים בין חייבים לבנקים .נוהל מקובל בבנקים ,מאפשר לבעל חוב המתקשה להחזיר את
חובו ,לפרוס את החוב לזמן ארוך .בפועל ,החוב "נמחק" ובמקומו מקבל החייב הלוואה לטווח ארוך – כמובן
בריבית המקובלת .המשמעות היא ,שלמרות שהחוב נמחק – אין הבנק מפסיד כלל ,ואין החייב מרוויח כלל.
בחלק מן המקרים ,כאשר מדובר בחוב גדול במיוחד ,חלק מן החוב אכן נמחק ממש – ויתרת החוב נפרסת לזמן
ארוך .זכורים כמובן ה"תספורות" שנערכו לכמה מן המיליארדרים בשנים האחרונות – ביניהם יצחק תשובה ,לב
לבייב ועוד .בעניינו של אליעזר פישמן לא נסתיימו ההליכים ,אבל כבר ברור שיימחקו שני מיליארד מחובותיו,
כאשר עורכי הדין שנתמנו ע"י בית המשפט טורחים לחפש מקורות להחזיר חלק מן החוב ,ללא הצלחה – בעיקר
מכיוון שפישמן העביר בעשר השנים האחרונות את רוב נכסיו האישיים לבני משפחתו...
בסוף שנות השמונים ,לאחר הרפורמה הכלכלית בשנת  – 6881שהתבטאה בין היתר ביצירת השקל החדש ,במקום
אלף שקלים ישנים ובעצירת האינפלציה של מאות אחוזים בשנה – התברר שרוב הקיבוצים ,שהשקיעו בעידוד
הממשלה השקעות ענק בפיתוח מפעלי תעשיה ,נמצאים בחובות כבדים שאין ביכולתם לפרוע .החלו אז דיונים
איך להתגבר על הבעיה .הוקמה מינהלת הסדר הקיבוצים – בשיתוף ארגוני הקיבוצים ,חמשת הבנקים הנושים
ונציגי הממשלה .המינהלת בדקה כל קיבוץ וקיבוץ ,והגיעה למסקנה שס"ה החוב של כל בקיבוצים הזקוקים
להסדר (שמספרם היה קרוב ל 022-מתוך כ 052-קיבוצים) הוא כ 68.5-מיליארד  .₪בהסדר שהתרקם לאחר מו"מ
ארוך ובדיקת האפשרויות לכסות את החוב ,סוכם בשלב הראשון מתווה ,ששופר ב"הסדר המשלים" ,בתחילת
שנות התשעים .על פי הסיכום בוויקיפדיה ,משנת  ,0262אלו המספרים הסופיים :ס"ה החוב שיש "למחוק"
הסתכם ב 68.1-מיליארד  .₪מתוכו ,מחיקה ממש של שני מיליארד על חשבון הבנקים הנושים ,ועוד מחיקה של 6.2
מיליארד מהבנקים בערבות הממשלה .סכום של  8.2מיליארד הועבר לפריסה לזמן ארוך ,בריבית של  5.5%צמודה
למדד( .בהערה צויין ,שעד שנת  0228שולם כבר רובו של חוב זה) .סכום של  6.1מיליארד יוכנס לקופת ההסדר ע"י
מכירת נכסים תנועתיים של ארגוני הקיבוצים (בוצע תוך שנה) .סכום של  122מיליון יוכנס ע"י מכירת מניות
הארגונים בחברות שונות ,בעיקר "הזרע" .התחייבות של הקיבוצים להעביר לקופת ההסדר  05%מן הסכומים
שיקבלו הקיבוצים לעת הפיכת "תנובה" לחברה בע"מ .זה בוצע בשנת  ,0228עת הועברו לקופת ההסדר  128מיליון
 .₪אם נסכם את כל אלה ,יחסרו עדיין קרוב ל 5-מיליארד  ,₪שבשלב ראשון לא הצלחתי למצוא אותם ...רק
לאחר חיטוט נוסף בכל האפשרויות שהוויקיפדיה מגישה ,נמצאה "האבידה" 55 ...הקיבוצים השוכנים במרכז
(אגב ,זה אומר שכשמונים אחוזים מן הקיבוצים יושבים בפריפריה) – חויבו לוותר במסגרת ההסדר על 68622
דונמים של קרקע שהוגדרה כ"בעלת פוטנציאל נדלני" .המדובר בקרקע שהקיבוץ יכול להעביר ,תמורת תשלום כבד
כמובן ,לאזור תעשיה ,מסחר ,אכסון וכדומה ולקבל במשך השנים הכנסות גבוהות יותר מאשר מקרקע חקלאית.
כאן המקום לציין ,שבין  55הקיבוצים הנ"ל ,היו גם קיבוצים "חזקים" ,שלא היו כלל במסגרת ההסדר – והכללתם
בחיוב הזה היתה במסגרת העזרה ההדדית בין הקיבוצים .נושא השווי הכספי של  68אלף הדונמים האלה שנוי
במחלוקת .יש הסבורים שערכו ,ובמיוחד ערכו העתידי ,עולה בהרבה על  5מיליארד ש"ח .
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אם הלכתם לאיבוד בסבך המספרים הרבים שהרעפתי עליכם ,אני מתנצל ומבקש רק לציין ,שעל פי המחשבון
בטלפון הנייד שלי ,סכום המחיקה בפועל עמד על כ 61%-מסך כל החוב .מדוע זה חשוב לי להדגיש? כי אני מתכוון
לספר בשורות הבאות על "הסדר המושבים" ,שבוצע כמעט באותה תקופה – אבל בשיטה אחרת ובתוצאות שונות.
את הצלחת הסדר המושבים יש לזקוף לזכותו של חבר הכנסת גדליה גל ,נציג תנועת המושבים וחבר בוועדת
הכספים .כנראה שגדליה גל ראה את התמשכות הדיונים בהסדר הקיבוצים (שהחלו בשנת  ,)6881והלחצים
המופעלים על הקיבוצים – ולכן החליט הוא לקצר ולפשט את התהליכים .הוא הצליח להעביר בשנת  6880בכנסת
את חוק "הסדר חובות המושבים" ,שבמסגרתו נקבעו הכללים מה ואיך יבוצע .במבחן התוצאה התברר ,שדרך זו
היתה יעילה בהרבה – כפי שתיווכחו מיד .ע"פ אותה ויקיפדיה החביבה ,בדו"ח סיכום שנכתב בשנת  ,0266הסתכם
החוב ב 00.8-מיליארד  .₪מתוך סכום זה ,הצליחו לגבות  6.8מיליארד ,כשהצפי של הגוף המבצע הוא להגיע
לסכום של שני מיליארד .לפי אותו המחשבון הצנוע שלי ,הרי אחוז המחיקה בפועל הוא מעל  ,82%בהשוואה
לאותם  61%בהסדר הקיבוצים .נתונים אלו ,הפרושים בפני כל מי שמעוניין לדעתם ,לא מנעו מאנשי "הקשת
הדמוקרטית המזרחית" ,לנפנף בכל הזדמנות באותם  02מיליארד  ₪שנמחקו לקיבוצים ...מעניין מדוע היה להם
חשוב להתעלם מהסדר המושבים ,שקרה באותה תקופה ובתוצאות שונות בהרבה? שמא צבע עורם של רוב בני
המושבים ,שנשזף עקב שנות עבודה רבות תחת השמש השפיע?
יורשו נא לי עוד מספר שורות ,בהשוואה ל"הסדר הבנקים" ,שארע שנים מספר לפני ההסדרים שפורטו לעיל .בסוף
שנות השבעים נקלעו הבנקים הגדולים למשבר חריף ,שאיים על יציבותם .הממשלה נאלצה להיחלץ לעזרתם,
והשקיעה להצלתם  62מיליארד ד ו ל ר (בין רבע לשליש מן התקציב השנתי באותה עת) .מעניין להשוות בין
ההסדרים לחקלאים ,שהסתבכותם נבעה משיקולים לא נכונים ,או פזיזות יתר בהשקעות – אבל לא מפשעים
פליליים ,לבין הסדר הבנקים .על פי הוויקיפדיה ,המליצה המשטרה אז ,להעמיד לדין את מנהלי הבנקים ,אך
היועץ המשפטי החליט לסגור את התיקים "מחוסר עניין לציבור" .הוגשו לכן עתירות לבג" ץ – והוא קבע שיש
עניין לציבור – וחייב (בהחלטה תקדימית) את היועץ להגיש כתבי אישום .בית המשפט הטיל על מנהלי הבנקים
עונשי מאסר שבין שמונה חודשים לשנתיים וקנסות כבדים .בערעור שהגישו ,ביטל בית המשפט העליון את עונשי
המאסר והשאיר בתוקף את הקנסות .מי זוכר היום את הסדר הבנקים? אבל את הסדר הקיבוצים זוכרים
ומזכירים ...ברשימה הבאה אתייחס אי"ה להיבטים פנים מגזריים ביחס להסדר הקיבוצים.
חנן גולן

בנים מספרים
נארח את דותן ברזילי שיספר על :כנפיים במקום שורשים...
כיצד התגלגלתי בתוך מספר שנים ,מהמטע בסעד לפתיחת רשת חנויות בשמים במלבורן שבאוסטרליה
ומשם כל הדרך חזרה.
לא סיפור על מקצוע ,קריירה ,או מחקר מפואר .אלא ,על ילד חולם שהלך למצוא נחמה בצדו השני של האוקיאנוס רק כדי לגלות
אותה במקום בו נולד.
יום חמישי ח' תמוז  ,81.6.12בשעה  ,84:02במועדון לחבר  -הציבור מוזמן!
ו .תרבות

01
תודה למחזקים ולמעודדים
לכל בית כפר עציון ,מירב ,קבוצת יבנה ,משואות יצחק וראש צורים ,חברי תנועתנו היקרים!
"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" (ישעיה מ"א)
רצינו להודות מעומק הלב על החיבוק המתוק ששלחתם לנו בערב שבת שעברה.
בימים לא פשוטים ,כאן בגזרת עוטף ישראל ,בהם כמעט בכל יום ניצתת "אש הקרב" קיימתם את חלקה הראשון של
שורת השיר והבאתם אלינו את "חום הלב".
העוגות הטעימות ובעיקר הברכות המרגשות פעלו וריגשו.
תודה גדולה לכל העוסקים במלאכה מגדול ועד קטון
ומי ייתן ונשיב לכם כגמולכם ,רק בימים של שקט ושמחה.

חודש טוב ובשורות טובות לנו ולכל בית ישראל
נחום מנהל הקהילה  -בשם כל בית סעד

לשרה ואשר עברון ,לשושנה וראובן עברון לאסתר לוין ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכדה-נינה ,בת לורד ונתנאל הויזמן
איחולים לשמחות ולנחת!

לשפרה והרב דוד אסולין מזל טוב להולדת הנכד
בן לאלית וישראל אסולין
איחולים לאושר ולנחת!

לרחל כהן מזל טוב לנישואי הנכד
שובל  -בנם של אפי ואליצור כהן עב"ל ענבר
איחולים לשמחות ולנחת!

