בע"ה כ"ו באדר תשע"ז
42/03/40/7
גליון מס' 422/

פרשת ויקהל-פקודי החודש
יש מצבים של התקהלות "על" ויש מצבים של התקהלות "אל".
כל התקהלות שמרוכזת כלפי מישהו  ,היא התקהלות רעה .כל התקהלות שמכוונת אל משהו
היא התקהלות חיובית בפרשה הקודמת  ,נקהלו ישראל על אהרן ואמרו לו
"קום עשה לנו א-להים" .בפרשה שלנו מתקהלים אל משה .משה השתמש באותו מנגנון
והקהיל אותם לא מתוך מצוקה של אובדים  ,אלא מתוך תכלית ומשימה – להביא שכינה
(ממתק לשבת  ,הרב בני לאו)
למחנה.
-------------------------------------------------------------------------------------------שבת פרשת ויקהל-פקודי  ,פרשת החודש ,שבת מברכין
מוציאים שני ספרי תורה :באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע .בשני קוראים למפטיר
בפרשת בא" :ויאמר ה' ...החודש הזה" עד "תאכלו מצות".
מפטירים ביחזקאל מה,טז" :כל העם הארץ",עד מו,יח" :איש מאחוזתו".
מברכים ראש חודש ניסן שיחול ביום ג' .המולד :יום ג' שעה  00.11עם  4דקות ,ו  01חלקים
-----------------------------------------------------------------------------------------------שיעור פרשת השבוע :הילה פורגס
אחות תורנית :דורית רידר
ימי החול

שבת פרשת ויקהל-פקודי

הדלקת נרות
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סדר בנית המשכן
הפסוק השני בפרשת פקודי (ל"ח ,כ"ב) מציין שבצלאל בנה את המשכן כאשר ציווה ה' את משה.
רש"י מסביר ,שהסדר שעל פיו בנה בצלאל את המשכן היה שונה מהסדר שנאמר לו על ידי משה,
אך סדר זה הוא הסדר שבו נצטווה משה מפי הקב"ה .כשהקב"ה אמר למשה להפקיד את בצלאל
על בניית המשכן (ל"א ,א'-י"א) ,הוא אמר למשה שיש לבנות קודם את אוהל המשכן .הציווי על
בניין כלי המשכן בא רק לאחר הציווי על בניין האוהל .אולם ,כשמשה הודיע לבני ישראל על
מינויו של בצלאל כאחראי על בניין המשכן (ל"ה ,ל'-ל"ה) ,הוא ציין תחילה את יכולתו להשתמש
במתכות כדי ליצור כלים (זהב ,כסף ועצים) ,ורק אחר כך ציין את כשרונו לנצל את החומרים
לבניין השלד של המשכן.
רש"י מספר על דיאלוג בין בצלאל למשה ,המסביר מדוע שינה בצלאל מהסדר שנאמר לו על ידי
משה ... " :כי משה ציווה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואח"כ משכן .אמר לו בצלאל :מנהג
העולם לעשות תחילה בית ,ואח"כ משיב כלים בתוכו .אמר לו משה :בצל א-ל היית ,כי בוודאי כך
ציווה לי הקב"ה".
מדוע מבינים משה ובצלאל את סדר בניית המשכן באופן שונה? ראייתו של משה היא ראייה של
"איש רוח"  -הוא מארגן את חלקי המשכן השונים לפי דרגת חשיבותם .ומכיוון שהכלים הם בעלי
חשיבות מרכזית לעבודת המשכן ,ואוהל המשכן משמש להם רק ככיסוי ,משה מזכיר קודם את
הכלים .לעומתו ,מסתכל בצלאל על הדברים מנקודת מבט של "איש מעשה" ,הוא מסתכל על
המשכן מנקודת מבט של ארכיטקט .ארכיטקט אינו מסתכל על סדר החשיבות בבניין ,אלא על
הסדר ההגיוני של תכנית הבנייה.
כ"איש רוח" ,משה מייצג את אלה שסדרי העדיפות הרוחניים שלהם מסודרים ומוגדרים .משה
מבין אילו פעולות הינן בעלות חשיבות מרכזית ,ואילו בעלות חשיבות משנית .משה מתמקד
במרכיבים שנראים לו חשובים יותר ,ומתייחס בהתאם למרכיבים בעלי החשיבות הפחותה.
בצלאל ,לעומתו" ,איש מעשה" ,מכיר את הפרטים הטכניים ,ויש ביכולתו לעמוד במשימה שניתנה
לו .בימינו ,יש אנשים רבים שהולכים בדרכו של בצלאל .הם יודעים בדיוק מה עליהם לעשות ,עד
הפרט האחרון .אך אנשים ההולכים בדרכו של משה ,קשה יותר למצוא  -היכולת להסתכל
בפרספקטיבה הנכונה על מעשיהם ,ולהבין אילו מביניהם חשובים יותר.
הרב עמיטל מספר שכשהיה כלוא במחנה עבודה בזמן השואה ,נהג לשים בכיסו בבוקר יום שישי,
את החולצה הנקייה ביותר שהייתה לו (למרות שהיא הייתה רחוקה מלהיות נקייה) .אחר כך ,היה
לובש אותה כשעה לפני שבת .למרות שלא היה זה הלבוש הרגיל שלו בשבת ,היה לו מאוד חשוב
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ללבוש את החולצה ההיא .לפעולה זו הייתה ,מבחינתו ,משמעות רבה יותר ממשמעות הלבוש
שהיה רגיל ללבוש בשבת בדרך כלל .כל הרגשות שלו מוקדו באותה פעולה  -הפעולה היחידה
שאותה יכול היה לעשות .מכיוון שהיה מוכרח לעבוד בשבת ,ביטא דבר זה את כל מה שיכולתו
לעשות לכבוד שבת .על האדם לשאוף להתעלות גם כאשר יש ביכולתו לקיים את כל חלקי המצווה
(ולא רק חלק אחד מהמצווה ,שבו הוא ממקד את כל התלהבותו) .והיה והוא חש ביופייה של
המצווה ,עליו להשתמש בתחושה זו על מנת להפיח מן ההתלהבות הזו גם בחייו היומיומיים.
נקווה כי באמצעות קביעת סדר עדיפויות רוחני ,ובאמצעות הפחת רוח בחלק מהמצוות הללו ,נוכל
טלי שולץ

ללכת בדרכו של משה  -איש הרוח.

חודש ניסן

"אלה אזכרה"..
א' ניסן-

יום פטירתה של חברתנו אנה פריימן ז"ל

(תשע"ג)

ט' ניסן-

יום פטירתו של חברנו בן ציון לנדאו ז"ל

(תשמ"ח)

י"ב ניסן -יום פטירתה של בתנו שרה שנון ז"ל

(תשס"ט)

ט"ז ניסן -יום נפילתו של בננו נתן עברון ז"ל

(תשל"ח)

כ"א ניסן -יום פטירתה של חברתנו שרה המל ז"ל

(תשס"ט)

כ"א ניסן -יום פטירתה של חברתנו ציפורה אש ז"ל

(תשע"א)

כ"ג ניסן -יום פטירתו של חברנו אברהם קופלוביץ' ז"ל (קופו)

(תשע"ב)

כ"ד ניסן -יום פטירתו של חברנו יוסף (פיקו) גינזברג ז"ל

(תשס"ג)

כ"ט ניסן -יום פטירתה של חברתנו ציפק'ה לנדאו ז"ל

(תשכ"ג)

ל' ניסן-

יום פטירתו של בנימין פולק ז"ל  -אביהם של יוכבד ברזלי ואדו פולק (תשי"ג)

ל' ניסן-

יום פטירתו של דוד שטיין – אביה של עליזה גולדפדן

ל' ניסן-

יום פטירתה של חברתנו חנה גולדשמידט ז"ל

(תשע"ה)
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השבוע שחלף –
בליל שבת -בשיעור שלאחר התפילה ,עסק הרב בסוגית ה"הדתה" בצבא .מסתבר שסוגיה זו העסיקה את מדינת
ישראל משחר הקמתה .כשלושה חודשים לאחר קום המדינה ,פרץ "משבר קואליציוני" סביב שני טבחים דתיים
שקיבלו פקודה לבשל לחיילים בשבת ,סירבו לפקודה ונידונו למחבוש .המפלגות הדתיות היו בדעה אחת עם
מפלגת "אחדות העבודה" בדבר הצורך להפריד את הדתיים בצבא ,ליחידות לדתיים בלבד .רק הרב גורן ,שהיה אז
הרב הראשי לצה"ל (בגיל  13בלבד) התנגד למהלך וסבר שבכל חלקי צבא ההגנה לישראל  ,כגוף יצוגי של המדינה,
יש צורך לשמור על כשרות ושבת בהתאם להלכה .בן-גוריון הסכים עם הרב גורן והמשבר הקואליציוני נפתר.
בימים ההם בזמן הזה...
בשבת לאחר המנין השני – הכניסו אילה ובן-ציון שקלאר את בנם לברית" .ויקרא שמו בישראל"-ארבל.
מזל טוב להורים ,לרך הנימול ולכל המשפחה.
ביום שני -התכנסנו במועדון לחבר לשמוע את הרצאתה של נירה נחליאל  ,בנושא" :התחדשות יהודית בחברה
מגוונת" .בהמשך העלון  ,מובא דיווח על ההרצאה מאת חנהל'ה אלברט.
ביום שלישי – בחרנו באסיפה מרובת משתתפים את כרמל הלפרין כמנהל המשק הבא שלנו וכולנו מאחלים לו
בהצלחה .בהמשך העלון  ,סוקר בוקי את פועלו של חלופ באחת-עשרה השנים האחרונות.
וביום רביעי – החלה לחלחל אל תודעתנו ההכרה ,שאנו עומדים לאבד עוד שעת שינה  ,שתתווסף לשעות שינה
אבודות רבות...
גדי סמואל
מתמי"דים למתן תורה
לאחר הפסקה קצרה ,לימוד מתמי"ד בסעד ,חוזר .נחזור ללמוד ביחד מיום ראשון ו' בניסן (.)7...32
ניפגש בשעה  72:22בבית הכנסת  ,ללימוד משנה ואחר כך תפילת ערבית .מוזמנים בנים ובנות מכיתות ד-ט.
ו.דת

השלמות תודה
ברשימת התודות הארוכה למופע פורים שכחנו ,לצערנו הרב ,את שלוש הבנות המקסימות שהיו עוזרות במה
זריזות ומעולות  -גפן ,אחינעם ויובל  -הייתן נהדרות ,סליחה ותודה ענקית.
ענת ורועי
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"החודש הזה לכם ראש חודשים ,ראשון הוא לכם לחדשי השנה"
חודש

ירח

לבנה.

משמעות השם "חודש" ,מכוונת להתחדשות הירח ,שמסיים את זמן היקפו של כדור הארץ במשך כ03 -
יום .ומכאן נובע השם הנרדף לחודש ירח.
במשנה ,מסכת ר"ה ,נאמר" :אב ובנו שראו את החודש"( ...א' – ז') או בהמשך" :מי שראה את החודש"
(א' – ט') והכוונה כמובן לירח – לבנה ,בעת התחדשותה .מכאן ואילך המונח חודש – ירח ,הפך למקובל,
כגון" :מקבלים עדות החודש" (שם ,ב' – א')
החודש היה חג כבר מקדמת דנא ,בבמדבר ,נאמר" :וביום שמחתכם ובמועדיכם וראשי חדשכם ותקעתם
בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון( .י' – י') ובשמואל א' המקור הידוע בפרק כ'
בו נזכר החודש כיום חג חמש פעמים.
ראש חודש וברכותיו ,קיבלו ביטוי רב משמעי ,החל משבת שלפני ,בה מברכים את ראש חודש( .יש
מכריזין על המולד ).בעצם יום ראש חודש ,שכאמור הוא יום חג ,ברכת יעלה ויבוא ותפילת מוסף.
ובימים שאחרי (בין שלושה לשבעה או אף עד  61יום בד"כ במוצ"ש) ברכת הלבנה.
ברכת הלבנה .משמעותה ברכה על חידושה! בזמן המשנה נהגו לומר :הרואה את החמה ואת הלבנה ...
אומר" :ברוך עושה בראשית"( .תוספתא ברכות פרק ז'-י' גמרא ,נ"ט ):ובירושלמי ,ברכות פרק ט'
נאמר" :הרואה את הלבנה בחידושה אומר" :ברוך מחדש חודשים".
בהמשך רב יהודה תיקן נוסח(:שאנו אומרים כיום) "ברוך אתה ...אשר במאמרו ברא שחקים ,וברוח פיו
כל צבאם ,חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ,ששים ושמחים לעשות רצון קונם ,פועלי אמת
שפעולתם אמת .וללבנה אמר ,שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן (כינוי לישראל) שהן עתידין להתחדש
כמותה ולפאר יוצרם על שם כבוד מלכותו ,ברוך אתה ה' מחדש חודשים.
מעניין שהרמב"ם ,בהלכות ברכות (הל' טז') מאמץ נוסח זה בעיקרו .וכן גם בנוסח הגר"א ,מתחילים
בברכה זו ואין אומרים פסוקים לא לפני ולא אחרי הברכה" :סימן טוב ומזל טוב"...
מכל הנוסחים אנו למדים שעיקר הברכה היא "מחדש חודשים" נראה שיש טועים לחשוב שהברכה היא
אל הלבנה גופא ,ולכן נמנעים מברכה זו (ואולי בשל השם ברכת הלבנה או קידוש לבנה) עוד נוסיף שבגמרא
בסנהדרין ,על ברכת הלבנה ,נאמר" :כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני השכינה" (ור' שו'ע תכו)
כיום המצב הוא שחלק מן הציבור פורש .לא מזמן העלה הרב ארי את הנושא של "לא תתגודדו" שלא יעשו
אגודות אגודות .אולי אפשר להציע לאמץ את הנוסח הקצר שתיקן רב יהודה בגמרא .ואימץ הרמב"ם,
בהלכות ברכות .ואולי אז יימנע הפיצול?
ונסיים בברכה נפלאה שמופיעה במסכת סופרים( .נתחברה לאחר עריכת התלמוד ,מאה שמינית) ונאמרה
בראש חודש .כולה בנוסח של תקוה ושמחה:
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"ירבו שמחות ...ירבו בשורות טובות בישראל ,ירבו ימים טובים בישראל .מקודש החודש ,מקודש בראש
חודש ,מקודש בעיבורו ,מקודש בתורה ,מקודש בהלכה ,מקודש בעליונים ,מקודש בתחתונים ,מקודש בא"י,
מקודש בציון ,מקודש בירושלים ,מקודש בפי רבותינו ,מקודש בבית הועד ,הודו לה' כי טוב".

בנימין סלנט
יציאה לסרט
ביום שני הקרוב 3..2 ,בשעה  55:55נצא מהחניה של המזכירות לסרט המומלץ:
לב שקט מאוד.
תקציר-
סיפורה של נעמי ,פסנתרנית תל אביבית שברירית ,שעוברת לגור בקרית יובל המתחרדת .שמחה ,ילד חרדי
המחונן בכישרון מוסיקלי נדיר ,מאמץ לעצמו את נעמי כמורה לפסנתר ,ובכך מפיג את המתח הראשוני
בינה לבין שכניה החדשים ,אבל מפגש מקרי עם פבריציו ,נגן עּוגב בכנסייה בעין כרם ,מסבך את נעמי
ושמחה עם קבוצה של קיצונים

הרשמה בלוח מודעות בחד"א.
נשמח לנהגים מתנדבים!
ועדת ותיקים.

לרבקה ידידיה
מזל טוב לרגל חתונת הנכד
יאיר
בנם של ציפי ומישאל חיות
עם בח"ל מוריה

שתזכי לשמחה ולנחת!.
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בע"ה אדר תשע"ז
שיחזור גן הילדים הקיבוצי
במסגרת אירועי מפגש הבנים ביום העצמאות ,נשחזר את גן הילדים ( גן ירוק).
לשם כך נשמח אם תוכלו להעביר לנו כלים ואביזרים שהשתמשו בהם בתקופה ההיא.
כמו למשל  -תנור פיירסייד ,פטיפון ותקליטי ילדים ,שטיחי רצפה שהיו ליד מיטות הילדים,
תמונות רקומות עם שם הילד ,כלי מטבח ,פתיליה ,צילומים מבתי הילדים של פעם.
כל מה שמזכיר לכם את ימי הלינה המשותפת יתקבל בברכה!
פנו אלינו ונבוא לקחת,
תודה מראש.
צפרי שלומי ,רחלי לנדאו ומרים צרפתי

לאיציק סנדרוסי (מנהל הנוי) ולרעיתו רעות
מזל טוב להולדת הבן
תזכו לגדלו בשמחה ונחת

אנחנו מחפשים תמונה של קבוצת ילדים מסעד ( פעוטון /בית כולל .ילדים קטנים או גדולים )
מנופפים בדגלי ישראל ( ולא של מופע דגלנות מהמפקד )
בבקשה פתחו את האלבומים של פעם ועזרו לנו במציאת התמונה המבוקשת
מי שברשותו תמונה כזו  ,בבקשה לשלוח לנו במייל או לשים בתא דואר של תרבות עם שמכם
מאחור שנדע למי להחזיר
תודה רבה ו .תרבות
========================================================
עם בא האביב מזג האוויר מתחמם .כמו בכל שנה  ,גם הנחשים מתעוררים משנת החורף.
מספר הנחיות למפגש עם נחשים:
 .1אם ראיתם נחש -אל תגעו בו.
 .2תתקשרו אלי כמה שיותר מהר( .נחש לא מחכה במקום)
 .3לא הורגים נחשים .הנחש הוא חית בר מוגנת ,על פי חוק הגנת חיות הבר.
יואל עברון
250-5354593

“אין אני לומד על מנת להרחיב את דעתי או להחכים ולידע את
מעשי השם ,אלא כאדם שמהלך בדרך והחמה קופחת על ראשו
ואבנים מנגפות את רגליו והאבק מסמא את עיניו וכל גופו עייף,
רואה סוכה ובא ונכנס לשם ,ואין חמה קופחת על ראשו ואין אבנים
מנגפות את רגליו ואין אבק מסמא את עיניו .ומתוך שהוא עייף
מבקש לפוש ואינו נותן דעתו על כלום .לאחר שחזרה נפשו עליו נותן
דעתו על הסוכה ועל כליה .ואם אינו כפוי טובה נותן שבח והודיה
למי שעשה לו סוכה והכין בה כל צרכיו”.

שי עגנון ,אורח נטה ללון ()1939

ר”ח ניסן תשע”ז
לבנות ובני סעד ,שלום

אנחנו מזמינים אתכם להיות שותפים בבנית סוכת הבנים,
אותה נבנה כמתנת בני המשק
לכבוד שנת השבעים לביתנו ,קיבוץ סעד.
סוכת הבנים -לכבוד הבונות והבונים תיבנה במתחם בית הכנסת ,בצמוד למיגונית ,על
הדשא שמעל לרחבה .הסוכה תכלול רחבה עם פרגולה ,ריהוט חוץ ,מתקן לשתיית מים
קרים תאורה ומקום אחסון לציוד .הרעיון התקבל בברכה ואושר ע”י הנהלת הקהילה.
הסוכה תשמש כמקום התכנסות לקידושי מצווה ,עמדת קריאה בתורה לשמחת תורה,
מקום לשיעורי פרשת שבוע לילדים ,מקום מוצל לאנשים הבאים ללוויות ,מתחם
לפעילות יצירתית להכנת קישוטי סוכה וחגים ,חלוקת  4המינים וכו.
הסכום ההתחלתי הנדרש לבניית הסוכה הוא  45,000ש”ח.
במידה ויאסף סכום גבוה יותר ,ישמש הכסף לשידרוג מתחם הסוכה.

אתם מוזמנים לתרום לבניית הסוכה דרך עמותת “גומת חן” -מורשת תרבות חינוך נוער (ע”ר)
קבלה מוכרת לצרכי מס תישלח לכל תורם.
 .1הפקדה ישירה לחשבון הבנק של העמותה :מזרחי טפחות ,סניף ,427 :חשבון614581 :
 .2המחאה לפקודת “עמותת גומת חן” עבור רוני וייזל ,הנהלת חשבונות קיבוץ סעד.
 .3מזומן ,או העברה מתקציב בקיבוץ -לידי רוני וייזל ,הנהלת חשבונות קיבוץ סעד.

בכוונתינו לחנוך את הסוכה בשמחה תורה תשע”ח ,ולברך את ברכת “מי שברך”
לכל השותפים במלאכה.
אביב שמח לכם ,לבני משפחתכם וברכת פסח שמח
צוות הסוכה:
עמי אפלבום ,משה אש ,בועז רוזמן ,איילה כהן (אפלבום) ,רותם אלברט ודני רפפורט.
למידע נוסף ,הצעות ושאלות moesh2@netvision.net.il
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מכתב תודה
בחיוך רחב וקצת דאגה  ,רבים עוצרים אותנו בשבילים ודורשים בשלומנו.
בגלל שמראש בחרנו לשתף את כולכם במצבנו  ,הגיעה העת לעצור לרגע ולהגיד תודה.
בזכות התפילות ,הנדיבות ורוחב הלב של כולכם נפתחו בפנינו שערי שמים וזכינו בחיים.
כבר מספר חודשים ,מאז שהגענו לקיבוץ ,שמצבה הבריאותי של נועה רק הולך ומשתפר .בכל יום מחדש אנחנו
מוצאים עצמנו אסירי תודה לקהילה המדהימה שחיבקה אותנו בימים הקשים וממשיכה בעוז רב עוד יותר בעת
הרצון שבורכנו בה כעת.
הנה אביב חדש בפתח ,זמן נהדר לפתוח במילה טובה.
תודה.
נועה ,דותן ושי ברזלי
לחיה נהיר
מזל טוב לרגל חתונת הנכדה
שפרה
בתה של שלומית רפופורט
עם בח"ל משה טורם
שתזכי לשמחה ולנחת!.

ברכות לרום חביביאן
לרגל זכייתך במקום הראשון למקצה עד גיל 51
במרוץ ירושלים
גאים בך מאוד
קהילת סעד
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קהילת סעד היקרה,
בשבועות האחרונים עוברים משפחתי ואני טלטלה לא פשוטה.
בתוך כל חוסר הוודאות מסביב ,נדמה שהקהילה שימשה כעוגן ,כמערכת אמיתית שניתן לסמוך עליה ,החל
מראשי הקהילה הנושאים בתפקיד ועד לאדם הפשוט בשביל שמתעניין בשלומי ואם אני 'מסודר' לשבת.
העזרה והתמיכה שלכם (וכמובן שלא אפרט שמות כדי לא לשכוח אף אחד חס וחלילה ,אבל מוזמנים לנסות
למצוא את עצמכם ברשימה )...היתה ממש קרש הצלה:
מי במסירת ציוד ומי בנתינת יד בסחיבתו ,מי בגז ומי בחשמל ,מי בכלים ומי בעוגות
מי בוילון ומי בשולחן לסלון ,מי במיחם ומי בסכו"ם ,מי בעיצוב ומי בניקיונות
מי בפטיש ומי במקדחה ,מי בקלאבקר ומי בטנדר ,מי עם חיבוק ומי-לים חמות
מי בטלפון ומי בעל-פה ,מי על כוס תה ומי בקפה ,מי במקרר ומי עם ארונות
מי הצעיר ומי המבוגרת ,מי עם כביסה ומי עם אינטרנט ,מי ביום חול ומי בשבתות
מי לייעץ ומי להקשיב ,מי בטלוויזיה ומי בכסאות ,מי עם תמונות ומי עם משלוח מנות
ומי רק בזה שראה רכב חונה בשבת בשביל הפנימי  -וקיבל בהבנה  -ולא השאיר אותו רק עם ארבע דפנות...
בקיצור,
תודה רבה,
אתם קהילה למופת!
נצר שטרן

שנזכה תמיד להיות בצד הנותן,
לעזריאל אסף ,

שותפנו לחממה ולרעיתו ורדית

מזל טוב לנישואי בנכם
יאיר
עב"ל אורי
תזכו לנחת ושמחה

11
ביטוח נסיעות לחו"ל
בימים אלו ,קיבלנו הודעה חדשה על שינויים הצפויים בביטוח מגדל.
החל מתחילת חודש אפריל יוכנסו שינויים בעלויות הביטוח.
ב"שדמה" נערכים למציאת חלופה ,אך בינתיים אלו השינויים:
 .1הרחבות שניתנו "בחינם" יהיו מעכשיו בתשלום.
 .2התעריפים הבסיסיים יעלו ( .לפי קבוצות גיל)
 .3יהיה צורך לשלם על איתור וחילוץ ,ניידים ,מחשבים ,מצלמות ,סקי וכן על החמרה
רפואית.
 .4ספורט אתגרי יהיה בחינם.
 .5כמו כן יחולו הגבלות על תקופות הביטוח ( משך ימי הביטוח יהיה מוגבל לפי קבוצות
גיל).
 .6יהיה ביטוח תרמילאים לצעירים הטסים לתקופה ממושכת.
דפי תעריפים ניתן לקבל אצלי.
למעוניינים – אעביר בדוא"ל את דף התעריפים.
טיסה נעימה ובטוחה.
רחל ברזלי

איסוף חפצים
בבית הספר דעת מקימים פינת משחקים וחצר גרוטאות לילדי כיתות א!'
נשמח לכל תרומה של משחקים שמישים או גרוטאות.
ניתן להביא את החפצים לאריאל סאסי ( / )454-3131346תמר ג׳ימס (( )454-8882336נא לתאם לפני
המסירה(
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התחדשות יהודית בחברה מגוונת
ביום שני במסגרת "בנים מספרים" ארחנו את נירה נחליאל  .נירה היא ביתה של יהודית מוסינזון.
נירה סיפרה לנו בשפה עשירה וקולחת את מסלול לימודיה .סיפרה שלמדה ביולוגיה מולקולרית
והמשיכה ועשתה שלושה תארים בנושא זה.
ואז קיבלה הצעה להשתלב בקורס ליהדות בתוכנית מיוחדת  ,והחליטה לעשות שינוי במסלול.
.היא לא הייתה בטוחה שזה הכיוון שלה אבל החליטה לנסות.
מאז היא מלמדת ולומדת במדרשת אורנים .מתעסקת בתוכניות לימודי יהדות בשילוב אנשים
מכל המגזרים בקהלים שונים  ,ובבתי ספר ,הרוצים קשר לתרבות היהודית ללא קבלת עול קיום
תורה ומצוות.
נשים שמעוניינות להיות שותפות מלאות בהוויית הקיום היהודי כשוות .נירה סיפרה לנו כמה
רצון יש לחיבור ולשייכות וכדברם" :כשאנחנו חוגגים חג אנחנו יוצרים קשר עם כל הדורות שחגגו
אותו לפנינו ועם כל בני עמנו שחוגגים אותו באותו יום ,ברחבי הארץ והעולם".
חליפות הזמנים ותפיסות העולם המשתנות הביאו לכך שרבים חשים ניכור וזרות בחג :התפילה
נראית רחוקה ומנותקת מאורחות החיים; הממדים הרוחניים של החג נותרים חסרי משמעות,
וקדושת החג נתפסת כשייכת לציבור דתי בלבד .אבל בצד הקושי ,יש גם צורך ורצון שלא לוותר
על החג ,להשתתף ולקיים אותו באופן משמעותי ונוגע ".על פי תפיסתם הרצון הזה הוא בעל ערך
עמוק.
החג הוא חלק מתרבותנו ,הוא החיבור והקשר שלנו לתרבות הדורות .לחג ולמועד חלק חשוב
בעיצוב זהותנו וב"וו ִהג ְַּדת" שאנחנו מבקשים להעביר לילדינו
קבוצת הנשים הלומדות יצרו הגדה של פסח "והיא שעמדה"  ,הגדה של פסח עם מדרש נשי חדש.
הגדה עם הטקסטים המסורתיים כשלצידם מאמרים שירים והיגדים של נשים כמו שהן מבינות
את הכתוב.
היה מרתק לשמוע  .חבל שכל כך הרבה אינם שותפים לחוויה זו.
חנהל'ה אלברט
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הולכת ותמה לה תקופה
היסטוריה :בסוף  ,5002ולאחר  7שנות ריכוז משק ,ביקש אורן ברנע לסיים את תפקידו .מנהלת מש"א בהובלת
לאה ימיני ,עשתה את עבודתה ,ולאחר שלא נמצא מועמד פנימי ,פנה הצוות המאתר החוצה ,ולגמר המרוץ הגיעו
 1מועמדים ,שמתוכם הומלץ על חלופ.
אני זוכר עדיין את ישיבת המועצה ,שאמורה הייתה להמליץ לאסיפה על מינויו ,כמו גם את האמירות בנוסח
"בסעד לא יכהן מרכז משק ,שאינו חבר בסעד" ,אבל לשמחתי בסופו של דבר ההמלצה הועברה ואושרה באסיפה,
וכך החל לו המסע בן  33השנים ,עד לאסיפה השבוע.
אנו נוטים להדחיק ולשכוח חוויות לא נעימות ,אבל חלופ שהחל את כהונתו במאי  ,5002נקלע באופן מיידי ,למצב
כלכלי מאד לא טוב (תוצאה של שנתיים  5002ו 5002 -בעייתיות בהיבט הכלכלי) ,ואחד הצעדים הראשונים
שהוביל ביחד עם המזכירות ,היה הורדת משכורת לרוחב כל המערכת העסקית של סעד .לשמחתנו העננים
השחורים ,התפזרו להם לאט לאט ,וכך יכול היה מרכז המשק ,להתמקד בתחילת כהונתו בשני דברים עיקריים:


ביסוס וחיזוק המערכת הכלכלית של סעד ,תוך חיפוש מתמיד אחר מקורות הכנסה נוספים.



השתלבות מכריעה בדיוני צוות השינויים ,שהוביל את שינוי אורחות החיים בסעד.

מאחר ולא מדובר בהספד חלילה ,אציין להלן כמה אבני דרך מרכזיים לכהונתו של חלופ ,שלשמחתנו השפיעו
בחיוב על כולנו:


שיתוף פעולה עם גד"ש ברור חייל שכמעט והכפיל באחת את היקף החקלאות שלנו.



הפקעת הקרקע לרכבת ישראל ,תוך השגת תמורה חריגה.



הרחבת פעילות חממת סעד אסף בארץ ,כולל התרחבות לפעילות בתאילנד.



הובלת המהלך הכואב של היפרדות מאחזקות סיפן ,ששחררה באחת את סעד מחוב וערבויות ,שחנקו
כמעט כל אפשרות להתפתחות כלכלית.



הקמת חווה אורגנית בשטחי שרשרת.



כניסה לגידולי גד"ש בעל ערך מוסף גבוה יותר.



הקמת תחנות סולאריות ,וניצול שטחי גגות.



הקמת " חברת חשמל " משלנו.



טיפול נמרץ ונחוש ללא הרמת ידיים ,להוצאת היתרים לתחנה סולארית קרקעית ,שבקרוב נראה את
פירותיה אי"ה.



החלפת מטע השקד ,במטע אבוקדו ,שנותן תוצאות חיוביות מאד.



הקמת הקייטרינג בשותפות עם יוסי ,שמניב תוצאות נדירות.
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שותף מרכזי בנושא צמיחה דמוגרפית ,בכל הקשור להכשרת שטחי בניה ,העברת שקד ג' לאכלוס על ידי
חברי משק ,תכנון ארץ הצבי ,וטיפול ממושך בתב"ע חדשה.



הובלת פיתוח הפופלי ,לכלל מפעל שעוסק בתחומים רבים ומגוונים.



מרוץ ללא פשרות עד להשגת אישורים ,לאפשרות שנחליט להגדיל משמעותית את רפת החלב שלנו,
שידועה בהישגיה.



כניסה לשותפות ב"נס שמנים" והעברת הפעילות לסעד.



יצירת תשתית אמיתית וחיובית ,לגידול פטריות ,תחת כנפי " סעד – אסף "



הקמת מפעל הגזר החדש ,כולל הקמת תאגיד הגזר ,והרחבה מקבילה ,בעיסוקי הגד"ש לגידול חוחובה
ועוד.



טיפול נמשך ובלתי מתפשר ,לרכישת הזכויות בקרקע ,שאי"ה תתרחש בעתיד הלא רחוק.

כל הדברים הללו בוצעו בעיקר על ידי חלופ ,בסיוע אנשים רבים וטובים ,וזאת לצד הניהול השוטף וביסוס
הפעילות השגרתית בכלל ענפי המשק ,כולל הקטנת חוב הקיבוץ ,הורדת החוב לחברים .בנוסף לכך ,תמיכה
בתוכניות קהילתיות כמו :הורדות מיסוי ,שיוך פירות נכסים ועוד.
אמת – בשלל העשייה בוצעו גם שגיאות (שהרי אנחנו אנושיים) ,ובנוסף לכך אנחנו חווים שנתיים רצופות ,של
שוק גזר בעייתי ,אבל כל מי שמכיר את המערכת הכלכלית של סעד ,יודע לומר בוודאות ,שללא הרחבת מוטת
העסקים שהוזכרה לעיל ,היינו נמצאים היום בקשיים עמוקים ,שחלילה היו אף יכולים להעמיד את חוסננו
בסכנה אמיתית.
סיום :לא ניתן לסכם את כהונתו של חלופ ,מבלי להדגיש את המחויבות ,האחריות והנאמנות שלו לסעד ,בימי
עבודה שהחלו בבוקר טוב להמל ז"ל סביב  02:00בבוקר ,והסתיימו ביציאה הביתה לנען בשעות הערב .אי אפשר
היה שלא להידבק ,בנשמה שבו ,גם כאשר לפעמים הדברים נאמרו בחספוס ובקול רועם .את סעד ואנשיה ראה
חלופ כביתו השני (ואולי אף הראשון .)..הוא התחבר לאווירה ,למסורת המיוחדת שלנו ,ואף למד במשרדו תנ"ך
בחברותא מידי בוקר בשעה .02:10
אודה ולא אבוש ,אני אוהב את האיש אהבת נפש ,אבל חוסר האובייקטיביות שלי ,אין משמעו שהדברים
הכתובים כאן ,אינם אמת לאמיתה ,ויש בהם רק טעימה קטנה מכלל העשייה של חלופ.
אני משוכנע שהשנים הבאות ,עוד תדגשנה עד כמה זכינו ,להיות מובלים עסקית על ידי חלופ ,ואשר על כן אני
מוצא לנכון להודות לו בשם כל הציבור בסעד ,ולאחל לו המשך עשייה מהנה ,כמו גם מנוחה והתמסרות
לתחביבים כמו אומנות ,מוזיקה קלאסית ,טיולים בארץ ,וספורט.
וממש לסיום – אני מתפלל ומייחל לברכת האל ,שתלווה את המובילים החדשים שלנו בתחום העסקי ,ומודה להם
על הנכונות לשאת בעול בתקופה מאד לא פשוטה ,ותפילת "מוסף" פרטית נוספת היא ,שניתן יהיה למצוא דרך
להשאיר את חלופ במעורבות אמיתית ,בכמה מהפעילויות שהוזכרו לעיל.
בוקי
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משולחנו של מנהל הקהילה
עדיין אדר ומרבין בשמחה
ב"ה זכינו לחגוג את הפורים בצורה טובה ויפה .מי שרצה יכול היה להדר במצוות היום ולבחור את קריאת
המגילה המתאימה לו ,לחלק משלוחי מנות בקהילה או לחיילים ולהשתתף בגופו ממש ,בחלוקת מתנות
לאביונים שהוביל הרב ארי .גם השמחה הקהילתית תפסה מקום של כבוד ,ונהנינו מהפקה קהילתית
מושקעת ברמה גבוהה בליל הפורים ותודה גדולה לכל העוסקים במלאכה והשותפים הרבים שהיו חלק
ותרמו להצלחה .אני מבקש לתת מקום של כבוד ליריד הפורים המסורתי ,שמביא אליו בכל שנה את בנינו
ועובדינו השכירים לחגוג עימנו ,יחד עם ילדיהם ,ובעיני זו מסורת נהדרת .יותר מכל ,העובדה שנערינו,
בהובלה של בני ובנות כיתה ח' בליווי צוות החינוך ,הם היוצרים והמפיקים של האירוע הזה ,זה דבר נפלא
בעל ערך חינוכי אדיר .יישר כח לכל ילדי החטיבה ולמוריה מדריכת הנוער ותודה גדולה לבנות ובני כיתה
ח' המובילים ,על ההשקעה ועל התוצאה!
לשמחתי ,גם מחלקת הנוער של המועצה ראתה חשיבות רבה בתהליך החינוכי ובעשייה הקהילתית הברוכה
הזו ותמכה בנו בהיבט הכספי .תודה ליוני ממו ,רכז הנוער במועצה ,על הסיוע.
אור חדש מאיר...
בשעה טובה ומוצלחת ובהתרגשות רבה ,נכנסו לבתיהן בשקד ג' הסנוניות הראשונות .זיו ורננה יערי היו
הנחשונים ומיד אחריהם שביט וכרמל הלפרין .בע"ה ,אני מקווה שעד פסח ,מרבית המשפחות תעבורנה
לביתן החדש .נאחל לכל המשפחות שתזכו ויתקיים בכן..." :דירה נאה ,מרחיבה דעתו של אדם" .עבודות
הפיתוח של הרחוב בעיצומן ולכן ,כל מי שהולך לטיול או ביקור מתבקש לשים לב ולהיזהר מאד .הרחוב
מלא ביתדות ובורות ונדרשת זהירות רבה מכולנו .אין ספק שזהו רגע קהילתי מיוחד והיסטורי ואני מקווה
שבבוא הזמן ,ולאחר תום הפיתוח והאכלוס ,נשכיל לציין בצורה חגיגית את חנוכת הרחוב.
"שלוש אסיפות הן"...
במילים הללו נפתחה הסוגיה ה"תלמודית" אותה לימד הרב ארי בשנינות ובחיוך בליל שבת זכור .לפעמים
הדמיון עולה על המציאות ואני מבקש להתייחס לשלוש האסיפות האחרונות ,אסיפת האגודה ושתי
אסיפות חברים אשר התברכו בכמות גדולה מאד של משתתפים ,ובמעורבות ציבורית ערה .בסופם של
דיונים מכבדים וראויים התקבלו בהן החלטות חשובות .אז אולי האסיפה עוד לא הלכה לעולמה...
חילופי דורות
זכינו ובאסיפת החברים השבוע נבחר כרמל הלפרין למנהל המשק הבא של סעד .כפי שאמר מתניה באסיפה
יש כאן תהליך של חילופי דורות בריא ולצד הסיכונים בהובלת המשק הרגיש והגדול שלנו ,על ידי הדור
הצעיר והפחות מנוסה ,יש כאן תקוה גדולה של התחדשות ורעננות .אין ספק שבליווי נכון ,בבחינת "דור
לדור יביע אומר" נזכה בע"ה שיתקיים בנו " :עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו" .ברכת הצלחה גדולה
לך כרמל!
כפי שהוסבר ואושר באסיפה ,רענן תימור ,ימלא את מקומו של חלופ עד לכניסתו של כרמל וילווה את
כרמל בצעדיו הראשונים בתפקיד .ברכת הצלחה גם לך רענן.
תודה גדולה לצוות האיתור בהובלתה של הילה אור ,שעבד קשה וללא לאות ,על מציאת מנהל משק חדש.
לא עת סיכומים ופרידה אך לא אוכל לסיים את הדיווח בלי תודה ענקית והערכה רבה לחלופ ,שמצעיד את
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כלכלתנו כבר  55שנים למחוזות יפים ומגוונים .קשה לראות את סעד בלעדיך ואולי עוד נשכיל להינות
מכישוריך גם ביום שאחרי .תודה מעומק הלב!
נאמני מסתור
לפני כשנה לאחר תום חידוש התשתיות ובניית מסתורי האשפה ,התגייסו חבורת מתנדבים כ"נאמני
מסתור" ,אשר פעם בשבוע מנקים ומסדרים את מסתור הפחים שבסביבת ביתם .הקהילה נתנה את
המטאטא והיעה והם נותנים את הזמן וההשקעה .תודה גדולה לכם :שרה רוזמן ,יונה רוזנטלר ,ריבה זהר,
חנהלה אלברט ,אירית ברט ,יונתן טבת ,חנוש שנון ,תהילה ואלדד בן אהרן וחמוטל רפל (אם שכחתי
מישהו ,סליחה מראש) .כעת משחלפה לה שנה ,אני מבקש לגייס מתנדבים חדשים לשנה של "נאמני
מסתור" .מניסיון ,מדובר ב 51 -עד  51דקות בשבוע .בימים הקרובים נפרסם בקהילנט את רשימת
המסתורים ונבקש ממי שמוכן להתנדב ,לפנות למירב במשרד הקהילה ולהירשם .אני בטוח ,שנוכל בעזרת
הציבור להמשיך בנוהג זה ואחת לשנה להחליף את המתנדבים.
"שדות של תקווה"
כבר כתבתי בעבר על קרן הצדקה של המועצה "שדות של תקווה" ועל החשיבות שלנו לתמוך בה ,בבחינת
"עניי עירך קודמים" .כעת ,בערבו של חג הפסח הקרב ובא ,קיבלנו פנייה לגייס תרומות לקרן "קימחא
דפיסחא" .כל מי שנדב ליבו מוזמן לשים פתק לחיוב או מזומן בתא הדאר של מנהל הקהילה ולציין :עבור
שדות של תקווה .אנחנו נדאג להעביר את התרומה ליעדה.
הודעה ממשרד מנהל הקהילה
בימים ראשון ושני ,מירב תיעדר מהעבודה בנסיבות משמחות .מזל טוב למירב ובעלה עמית ולבר המצוה
מאור .שתזכו לשמחות רבות.
הכנות טובות ושלוות לפסח
שבת שלום
נחום

ניקיונות בבתי חברים
הניקיונות בבתי המבוגרים יחלו ביום ג' הקרוב ,ר"ח ניסן. 3..2 ,
יש להירשם בהקדם בלוח המודעות בחד"א.
שגית דניאלי
ו .ותיקים

