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 מחה את זכר עמלק

, משפט, חינוך, חיי האומה, מקבצת לתוכה שלל מצוות ואיסורים המתייחסים לחיי הפרט" כי תצא"פרשת 

 .וות ביותר מבין סדרות התורהצוהיא הפרשה עמוסת המ, בין אדם למקוםמצוות שמצוות שבין אדם לחברו ו

מעבר לרצונו של משה , הכללתן של מצוות הפרשה בכפיפה אחתבאשר לברור ועקבי נתקשה לזהות קו מנחה 

המלווה פרשות  שאיפה –להנחיל לבני ישראל תורת הפעלה שלמה וכוללת לקראת הגעתם לארץ המנוחה והנחלה 

 .דברים נוספות בחומש

ל ש פרנסו דיונים רבים לאורך הדורות ביחס לטעמן -כמו מצוות שילוח הקן כדוגמה –חלק ממצוות הפרשה 

 .דןיוהשכר המונח בצ, דירוג חשיבותן, המצוות

למיקומה דווקא בפרשה הנוגעות הן , מעלה תהיות רבות, אשר חותמת את הפרשה, המצווה למחות את זכר עמלק

לך מכל אויבך מסביב  לוהיך-א' והיה בהניח ה) "זה נכנס לתוקפו לעיתוי המסוים בו ציווי הן , זו ובסופה

 "(.תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח)"..הן לאופן הבלתי קונקרטי של קיום המצווה , ..."(בארץ

לקבוע אם מדובר במצווה לאומית או שמא מצווה פרטית המוטלת על כל אחד ואחת גם מלשון הדברים קשה 

 .מאתנו

מצא לזנב בנחשלים מקרב עמלק מיים קשורה בכך שהכתוב מפרש כי המצווה למחות את זכר עמלק מתחת הש

י "לוהי שליווה את יציאת בנ-מהנס הא עמלק ותוך התעלמות, חרף היות העם עייף ויגע, י היוצאים ממצרים"בנ

 .ממצריים

שהרי לא היה בכוחו של אותו שבט מסתורי להשמיד , מעשהו הנבזי של עמלק הוא מעשה של פגיעה לשם פגיעה

 .קש לעשות זאתיוהוא גם לא ב, לוהי של יציאת מצריים-לבלום את המהלך הא את עם ישראל או

אשר מכוונת לפגוע , בלתי מתוכננת, אקראית, שנאת חינם גרידא, כל מבוקשו של עמלק היה פגיעה לשם פגיעה

אפל  ואולי סיפוק צורך, מבלי שתצמח לפוגע שום תועלת של ממש מעבר לפגיעה עצמה, בעייף ביותר, בחלש ביותר

 .לעשות רע

ה גמור לתורת ישראל המבוססת על ערכים ומהווה אנטי תז, עהר  יעם שנאת חינם במ, אפוא, עמלק מזוהה

, ולמצוות בהן משופעת פרשתנו, תורהשהם הם המסד לכלל מצוות ה, םמרכזיים של עשיית הטוב ואהבת חינ

 ".עשיית הישר והטוב"אשר הצד השווה בכולן הוא 

, וכחברה, ה למחות את זכר עמלק גם כמצווה המכוונת כלפי כל אחד ואחת מישראל כפרטיםניתן לראות במצוו

, בחלש מאתנו, בשונה, רמצווה במסגרתה אנו מצווים למחות מקרבנו את אותה נטייה אנושית להרע ולפגוע באח

 .ולעתים אף בקרובים לנו

ם לחשבון נפש ותשובה לקראת המלכתו מצווה זו מקבלת משנה תוקף בחודש הרחמים והסליחות בו אנו נקראי

כת יצר הטוב ועשיית הטוב על כל מעשינו לקראת השנה הבאה עלינו והמל, ה כמלך על הארץ"מחדש של הקב

 .לטובה

 עמיחי חביביאן
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 ל ומפורסמים לקראת אזכרת יום השנה "דברי הספד שכתב בוקי ליעקב מוסנזון ז

 .." וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון" .. 

שכבר , נתנה תוקףוונשיר בחיל ורעדה את תפילת , בעוד ימים ספורים נעמוד כולנו בתפילת מוסף לראש השנה

, ראש השנהלומשמש ממש המנון , שהוא גדול הרבה יותרלמשהו , מזמן הפכה מתפילה שבלב שבין אדם למקום

 ..."וסופו לעפר אדם יסודו מעפר" .. אשר בסופה , ומרכז תפילת יום הדין

למשהו שניתן להעלות במילים על , ומנסה להפוך את המחשבות המתרוצצות, אני יושב אל מול המסך והמקלדת

החל מדור המייסדים שרובו כבר . ת קיבוץ סעד לדורותיוא, ואני מוצא את עצמי מעביר במוחי כבני מרון. הכתב

 . ובהמשך אני מגיע לגרעין הדרום אמריקאי', דרך חברי גרעין ז, איננו

, שהגיעו מדרום אמריקה לסעד, אבל המצטרפים החדשים בראשית שנות החמישים, קשה לי להסביר לעצמי

של , תרבות נוספת ההופיעפתאום . שלא דרכם, יולא היינו כנראה נחשפים אל, הוסיפו נדבך שאנחנו בני המשק

, אני נזכר בכולם. יחס מיוחד לתרבות הגוף ולספורט, ויחד איתם וזה כנראה שבה את ליבנו, ומשקה, מזון, שפה

ובהמשך , ם נמצאת בו הכניסה החדשה לסעדובמקום שהי, עם שערי הברזל, נזכר במגרש הכדורגל מאדמת לס

ואם , אם כשופט, אם כשחקן .ובכל התמונות שרצות במוחי חורכה נמצא במרכז, גיתבקבוצת הכדור עף המיתולו

 .ח אבריו"כאוהד בכל רמ

בתחילה כיד ימינו , לעבור ולעבוד בענף הבנייה בסעד( או שמא נאלץ " ) בחר"אלא שאז חורכה  -זה היה הבסיס 

, לכל מה שקשור בבניה בסעד, ציא והמביאלמו, למוביל, למנהל, שנה 02ובהמשך ולאורך קרוב ל , ל"של אלי לוי ז

זוכר , ספה הכתומהוזוכר אותו על הו, אני זוכר את הפטיש בחגורה. ועד לבתי חברים, החל במבני משק וקהילה

וגם אם לפעמים זה נראה היה קצת . וזוכר אותו קפדן ובלתי מתפשר על איכות הבניה, " דמפר"אותו נוהג את ה

ולהגיע לתוצאות שחורכה זכה , אני משוכנע שלא ניתן היה לנהל זאת אחרת, חורהיום במבט לא, מידי" קשוח"

 .להגיע אליהן

והיום , שנבקר אותו מפעם לפעם, קבענו לעצמנו אחי הבכור ואנוכי ,מאז עבר חורכה לבית האבות בבאר שבע

בו , עד ליום שלישי האחרון, ומצטער שכנראה לא עשינו זאת מספיק, במבט לאחור אני שמח על כי עשינו זאת

, בהעלאת כל המילים המיוחדות, ניסינו לזכות בתשומת ליבו, וגם בביקור הזה, נסענו למעשה להיפרד ממנו

 .אלא שהפעם זה כבר היה מאוחר מידי, מבני הגרעין הדרום אמריקאישלמדנו 

 :נכתבו השורות הללו" היה לי חבר היה לי אח" בשירו הידוע של יורם טהר לב 

  במקום שאליו אני הולך..

  .היו רבים כבר לפני

  ,השאירו עץ, השאירו שביל

  ,השאירו אבן לרגלי

  ,ומה אני אשאיר אחרי

  ?רהאם אשאיר איזה דב

 ...ובהמשך

 !פה תישאר אחרי לכתי ..

 "פה תישאר אחרי לכתי
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כל , מבני ציבור ובראשם מתחם חדר האוכל, בתי חברים! כל כך הרבה, אתה משאיר אחרי לכתך –חורכה היקר 

 .למפעל החיים שבנית בידיך בסעד, אלו ישמשו עדות לדורות

 הפרשה שבה השיב יעקב את נשמתו לבורא" אוהיה כי תב"הקדוש מפרש את הפסוק הראשון  "אור החיים"

ובהנאה מכל מה , בשמחה בחיוך, אני משוכנע שכך יעקב היה רוצה שנזכור אותו "והיה לשון שמחה" -ואומר 

 .וכך אכן נעשה, שיש

 .שנה טובה ותפילה שיהי זכרו של אביכם ברוך, מי ייתן שלא תדעו צער, ולכם יהודית והילדים

 

 

 מוסנזון( החורכ)אזכרה ליעקב 

 מוסנזון( חורכה)אזכרה ליום השנה הראשון לפטירת יעקב 

 81.3.03, ט באלול"תתקיים ביום חמישי י

 יציאה לבית העלמין - 00:22

 :במועדון לחבר - 00:22

 לימוד משניות ודברים לזכרו

 הרב ארי סט -שיעור קצר  

 אלי אייזקס -הבניה בארץ כיום : הרצאה בנושא

 (ותף לעבודה בענף הבניין עם חורכהלשעבר חבר סעד וש)

 !הציבור מוזמן

 המשפחה

 'אין בית מדרש בלי חידוש'

 .מרביתם תרומת הרב ארי לעלוי נשמות הוריו, הגיעו השבוע ספרים חדשים רבים לבית המדרש

 .מרבית הספרים מקורם בישיבת הר עציון באלון שבות של הרב ליכטנשטיין ובית מדרשו

 .מודעות של בית הכנסתרשימת הספרים בלוח ה

 אליהוא         
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 ב מסכמים ומודים"מסיימי י

 . שנה בקיבוץ שהשקיע בנו ונתן לנו את הטוב שאליו גדלנו 81ניסינו לחשוב איך אפשר לסכם 

 החינוך תרמו לנו והיו שותפיםמערכת הקיבוץ ו .במהלך כל השנים עברנו כל כך הרבה חוויות מגבשות ומעצימות 

  .ובפרט בשנים האחרונות בהן עברנו תהליך אישי וקבוצתי האישיותבעיצוב  לנו

מקום ששימש לנו להקמנו מועדון תיכון : רצינו לספר על מספר אירועים משמעותיים שעברו עלינו בשנות התיכון 

 .בו התראינו ויצרנו קבוצה חזקה ומגבשת

דשים יחד כקבוצה וכל אחד עם בחנוכה יצאנו לטיול האופניים המסורתי לים המלח שבו עמדנו מול אתגרים ח

 .והאחריות בחשיבה על האחר ועל כלל עם ישראל שם רכשנו את ערך הנתינה "חסד אמיתי"וכמובן  עצמו

ים הבאות על ארגון ולקיחת נתן לנו כלים גם לשנ הוא. אותו היינו צריכים לארגן בעצמנוגיוס  ולסיום יצאנו לטיול

 .הייתה אווירה מאוד טובה והחוויה הייתה מעצימה ומשמחת שנזכור לתמיד .אחריות

 
לצמוח בשנה הוא רוצה שם  לו ו את המקום המתאיםבשנה האחרונה עברנו תהליך אישי בו כל אחד בירר ל

 :הבאה

 
 .מכינת צהלי -עופר ויס

  .שירות לאומי במרכז זהות בירושלים-זיו ויס

 .מכינת חצבה -נגה לנדסמן

  .מכינת בית ישראל -צימבליסטה חמדת

  .מכינת צהלי -ענבר עברון

  .מדרשת דניאלי -אריאל שילר

  .ש במקווה ישראל"ש -לחן אפרים

 .מכינת עצמונה -יהל אהרון 

 .מכינת יתיר -הראל לייכטר

  .מכינת חמדת-אליה אסולין 

 .התגייס לשריון -עמית זיו  

 .ש בעלה נגב"ש-סתיו קסלר 

 .במכינה הירושלמית-יותם אריאל 

לכל מי שליווה ובהזדמנות זו רצינו להגיד תודה . מגובשת למרות השונות אנחנו מקווים להישאר קבוצה אחת

  :נו בקיבוץיאותנו במהלך שנות

  .ההחינוך תודה על כל ההקשבה והתמיכלאפרת שלומי רכזת 

  .מלאה בחוויות משמעותיות, תודה על שנה שעוד לא נראתה בתיכון למדריכי התיכון אריאל ועדי סאסי
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ה למדריכים שלנו תוד .המן אנחנו מרגישים חלק מהמשפחתודה למשפחה המאמצת שלנו משפחת ביליה שכבר מז

ולכל  ינו בקיבוץשנות 81וותים שליוו אותנו במהלך תודה רבה לכל הצ .השנים שהשקיעו בנו במהלךבבני עקיבא 

 .םעזרו או אפילו רק חייכו בשבילי ,י הקיבוץ שתמכוחבר

ופית וכמובן והכי חשוב תודה רבה להורים שלנו על התמיכה והערכים שחינכו אותנו על פיהם על האהבה האין ס 

 .לא יכולנו לבקש מקום טוב יותר לגדול בו. במקום הזה אותנו תודה על שבחרתם לחנך

  :אוהבים ומעריכים

 ח"ב תשע"י מסיימי

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

   

 הכריכיה -"סעד לספר"

 

 :אפשר להביא אלינו לתיקון

 מחזורי החגים שמתקרבים.  

 סידורים, ספרי קודש. 

  מכל הסוגים -ספרי קריאה לילדים. 

 אלבומים שמתפרקים.  

 לכריכה קשה -מגזינים/עיתונים. 

 לעבודות אישיות -כריכה ספירלית. 

 תיקוני בגדים מכל הסוגים ובגדים לגיהוץ -"לבגדסעד "-ו. 

  ..להתראות                                                                                             

 חגית גולן

 

 

 הודעה לשוכרי הדירות

 .את חוזי שכר הדירה מחדשיםאנו , כבכל שנה בחודש אוגוסט

 .תאי הדואר שלכםיחולקו השבוע להמצורפים אליהם ם ופירוט התשלומים החוזי

 .503. ד.ת – אותם אליי ולהחזיר עליהם בהקדם לחתום אבקש

 . שנה טובהבברכת 

 גדי סמואל

http://haifakrayot.com/b/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/
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 !מתחילים–ט "תשעחברת הנוער 

 

ן ְוֶחֶסד ַעל ְגֶבֶרת" ר חֵּׁ ִני ,ְיַקשֵּׁ ן ְוֶחֶסד ִיְמְשכֵּׁ  (שלום שבזי' ר" ).ְבַמְעַגל חֵּׁ

 
 . ה בשבוע הקרוב את פעילותה"ט מתחילה בע"ן תשע"חברת הנוער נקודת ח

טיפולית ועל כן הצוות בנוי הפנימיה שלנו מוגדרת כפנימייה . בנות שהן פנימייה מלאה 84יל עם השנה נתח

הנושא בטיפול גורמים פנימיים )היות והמצב הכלכלי שלנו בעייתי וחלק מתקציבנו עדיין חסר . בהתאם

 .לכל אחד מחברי הצוות מספר רב של תפקידים ואחריות, (וחיצוניים

 
הקשר . ברור לנו כי הדבר דורש גם התגייסות של הקהילה, אנו תפילה כי נצליח לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו

, הקהילה המופלאה בתוכה אנו נמצאיםהן בענפי המשק וענפי הקהילה השונים והן במשפחות , עם קהילת סעד

 .מאוד, שניהם חשובים מאוד

 
אצלנו בפעילות  מה מתוכנןאז  .הנעשה אצלנו בנקודת חן השנה נשתדל מאד לעדכן בעלון באופן שוטף על

 ?החינוכית בשעות אחר הצהריים והערב

 

 . ושיחת חברה פנימית עם עופר וצוות ההנהלה בערב ,סבב שלומות בארוחת ארבע –בימי ראשון 

בות אחת מטרתנו לשבץ כל נערה להתנד. בשעות אחר הצהריים יתקיימו חוגים והתנדבויות -בימי שני ורביעי 

 . ולחוג אחד לפחות

 
ובערב תתקיים הפעילות החברתית . אחר הצהריים נקיים תגבורים לימודיים במקצועות שונים -בימי שלישי 

 . המרכזית של השבוע

 
 . שישיאולם הספורט בימי חמישי וטיול באזור בנקיים פעילות ספורטיבית ב, כאשר נישאר בשבת בקיבוץ

 
בשבת עצמה נזמין . פעילויות מגוונות בסלון שלנו בעזרת החיילות ובנות השירות - 00:11ל  04:11בכל יום בין 

בבית הכנסת  מרצות ומרצים אורחים מן בקיבוץ להעשיר אותנו בתחומים שונים וכמובן נצטרף לתפילת ליל שבת

 .ולסעודת ליל שבת אצל המשפחות המארחות של הקיבוץ

 
. חה ובשירה מגבשתנשמח לארח לסעודתנו משפחות מן הקיבוץ שיסייעו לנו באווירה שמ ,יםבצהרי – בשבת

 . עבור ילדים צעירים 00:11 -ל 00:11משחקיה בשבת בצהריים בין  –ננסה להכניס השנה חידוש אותו 

 
בשכר על מנת ישנן בנות המעוניינות מאוד לעבוד . חסרים לנו מספר חוגים ומספר מקומות התנדבות? מה חסר לנו

, לסלון שלנו חסרות כריות צבעוניות ויפות וגם כלים. וחסרים מקומות עבודה עבורןשיהיה להן מעט משל עצמן 

לפתוח אצלנו משחקייה לשבתות כדי  .עיתונים שווים וסל עיתונים, ירחונים, משחקים ופאזלים, מייבש כלים

סודוקו וחוברות צביעה מסוגים שונים , ברות תשבציםחו .01עד  3עבור  גילאי נשמח לקבל גם משחקים , בצהרים

 .לסלון שלנו ישמחו אותנו ויוסיפו עניין

 
משפחתון , לפי חשבוננו כיוון שבסעד מארחים במשפחות את גרעין צבר. משפחות מארחות? מה הכי חסר לנו

 מי מאתנו אשר לבוש  נכון שיש. משפחות מארחות 011 -יש צורך ביותר מ, בנות שירות לאומי וחברת נוער, הדר
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חסד אך זו ההזדמנות שלנו לחדד לילדינו את זהותנו וללמד אותם פרק ב, השבת שלהן מרחיק או מהווה אתגר

 . עם ישראל, ני עמנוגו ואהבת ישראל וחיבור אמת לכל

 
 .ונצליחובעזרת קהילתנו החסונה נעשה ' בעזרת ה, הסובלנות ומאור הפנים, מודים לכולכם על הסבלנות

 

 : ן"צוות הנהלת ח

                     ,י-ט רכזת –ליאת , ובוגרות יב-יא –רעיה , מחנכת פנימייה –תרצה אורן , רכזת לימודים –מיכל אחיטוב 

 .מנהל –עופר שלומי , רכזת צוות טיפולי –הילה 

 

 

 

 

 

 

 ..ונמשכת שיירה

היא במעמד של תושב המתגורר בשכירות , משפחה זו .המשפחה המאספת לתקופה זולסעד השבוע מגיעה 

אך היא שייכת במידה  המשפחה לא הגיעה לקליטה לחברות, אמנם(. תושב שאיננו חבר באגודה. )בשכונת שקד

 .קליטה ועוברת תהליך קבלה הבודק התאמה קהילתיתמסוימת לוועדת 

קרבאל ' במקום משפ, ור בשכירות בשכונהותג "מורשת"שוב יהשבוע מהי הגיעה אלינו ,שי ונעמי ,משפחת קבלן

 ."בני דקלים"שנפרדה מאתנו לטובת 

 . קבלן מגיעה אלינו בעקבות חגי קבלן ואחותו אפרת ביליה ובעקבות שינוי מקום עבודה מהצפון לאופקים' משפ

', בכיתה האייל ', בכיתה ז - נדב, (עם עוד קבוצת בנות מסעד" )קמה"תלמד ב' בכיתה ט -שני : ילדים 0למשפחה 

ל "מפרכז את הת, מורה לחינוך גופני, נעמי. בפעוטון כלנית - ושושנה, בגן דקל( בת)מעיין ', בכיתה ב -נווה 

 .ומחפשת עוד משרה בתחום המקצועי שלה

, שנים של בני משק 8יאיר ושלומית גרו בסעד במסגרת . נפרדנו בשבוע שעבר גם ממשפחת יאיר ושלומית שלומי

 .לשדרותוכעת הם עוברים 

 !למשפחות קרבאל ושלומי, בהצלחה רבה בדרך החדשה

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

 .ולא כפי שהיה כתוב קודם, עילא: שמה של בתה של שרה הוך הוא: דםותיקון טעות מהדיווח הקו

 קליטה. שם וב - מתוקה לייכטר

 ניןלרותי וחנן פינקלשטין ולכל המשפחה ברכות להולדת ה

 נכד לאורית ורפאל פינקלשטין, פינקלשטיןבן לרעות ואבנר  

 !איחולים לשמחות ולנחת

 למרים שלמון ולכל המשפחה, למיכל ולאיתן הימן

 בת לרעות ואסף אביעד ,נינה-הנכדהמזל טוב להולדת 

 !איחולים לשמחה ולנחת
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שהשותפים יודעים לדבר , שותפות מוצלחת היא כזו .התברכנו בסעד בכמה שותפויות משמעותיות ומוצלחות

 .ויש להם זהות אינטרסים" באותה השפה"

 

 נס שמנים

נמצא בשלבים אחרונים של , הישנה" סככת הגזר"ב, האתר החדש שהצוות מקים .הפעילות ממשיכה קדימה

, הערכה זהירה .חלק מהמערכות כבר מחובר לתשתיות. וממקם מערכות הצוות מכניס את הציוד. הקמה

בכדי להיות מוכנים להעברה , שבשבועות הקרובים יחל הצוות להריץ מערכות ולבצע את ההתאמות השונות

 .כאן בסעד, והתחלת עבודה, מלאה של הפעילות

נבחנים כלל ערוצי השיווק והפיתוח . מאמצי השיווק והפיתוח העסקי בהובלתו של מתניה רפל גם הם לא נפסקים

החברה  השיגה כבר ובעצם ,מכירות השנה גדל לעומת שנה שעברהקצב הייצור וה .העסקי ובהחלט יש למה לצפות

 .את התחזית השנתית והיד עוד נטויה

ש מנגד רוצים להעצים ולהעמיק ואכן נעשים צעדים ממשיים "הוא נכס שהחברה מחד והגד, ש"פ עם הגד"השת

  .תחום זהגם ב

ללא השארת זנבות במפעל , לסעד –בכדי לאפשר לחברה להמשיך ולגדול ולהעביר בהמשך את כלל הפעילות לכאן 

ונס שמנים תקבל את מתחם הגזר הישן , שעבר התאמה לצרכים,  5בור פעילותו של אשר גולן ללול תע. בכיסופים

 .כולו לטובת המשך ביסוס ופיתוח

 

 קייטרינג

שהרי הילדים , עקב הורדת הפעילות של מפעל ההזנה, נמצא בחודשי הקיץ ברגיעה יחסיתענף הקייטרינג 

. מדובר במפעל של ממש, הקייטרינג של היום שונה לחלוטין מהמטבח של פעם. אך הצוות לא נח לרגע .בחופשה

גם בתוצאות והדבר מורגש . הענף מתנהל כמפעל מזון לכל דבר. דרך תהליכי הייצור וכלה בנהלים, החל בציוד

 .העסקיות

כל פינה במתחם  .מנות 9599ייצור של כ. יטרינג הגיע השנה לרף העליון של יכולות המקום והרישיונותיהק

עוסק , כפי שהתחייב". מטבח הקצה"זו גם הסיבה שהקמנו מקרר נוסף על חשבון . והמקום צר מלהכיל. מנוצלת

 .שות הקהילהבימים אלו הצוות בהכשרת מטבח קצה חלופי שיעמוד לר

התוצאות העסקיות של הענף טובות מהתחזית וזאת עקב הגידול במספר המנות מחד והיעילות הגבוהה המושגת 

ונצטרך לבחון זאת על כלל ההיבטים . לאחר כמה שנים טובות של ביסוס יגיע, אני מניח שהרצון לגדול. מצד שני

 .הקשורים בדבר

 

 סעד אסף

והרגל הרביעית המוקמת , זרעי מכלוא, קאנות, אמריליס: ארוכת שנים זוו ארבע רגליים לשותפות המוצלחת 

 .אתמקד רק בשתי רגליים מתוך הארבע .פטריות –בימים אלו 
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הסיבה להתפתחות זו היה . הקמנו כאן בסעד מכון להפקת זרעים. בנושא זרעי המכלוא חל שינוי משמעותי השנה

שכל חקלאי שמעוניין להמשיך לספק חייב להפיק את  ,לה אנו מספקים את הזרעים ,החלטה של חברת הזרע

 .הזרעים בעצמו

. הצוות לומד את התהליכים ומטייב אותם. המכון כבר נכנס לעבודה. ואכן הוקם כאן מכון להפקת זרעים

לא . כניסה לתחרות כזו מעבר לעלויות שבה יש בה גם ייתרון בהיותה חסםהשקעה . החלט נראה שהכיוון חיוביוב

ממצב את עצמו במקום טוב . ומי שיכול וגם מצליח לעשות זאת טוב מאחרים. כל חקלאי יכול להקים מכון שכזה

 .יותר מהאחרים

 

קירות חדרי הגידול . אנחנו נמצאים ממש בשלבים האחרונים של ההקמה. חוות הפטריות הולכת ומוקמת –מוגו 

 .עבודות החשמל יחלו בשבוע הקרוב והציוד מתחיל להתקבל ולהיכנס לחווה. הולכים ומוקמים בימים אלו ממש

נקים בשנים הקרובות גם את , מגודל החווה ועם ההצלחה הצפויה 59%בשלב הראשון אנחנו מקימים , כזכור

ל להתחיל את תהליך גידול תחילת נובמבר נוכ אנו צופים שבסוף אוקטובר  .השאר ונכפיל את קצב הגידול

 .כננוחלום יהפוך למציאות בדיוק כפי שתומאמינים שה הפטריות

 

 נופר סעד

עם חברת נופר בהקמת מתקנים  כזכור מדובר בשותפות שלנו .לעולם בעקבות השמש –הסיסמא של חברה זו 

 .על גגות מבני המשקאנרגיה סולארית  –להפקת חשמל מהשמש 

בה אנחנו בעצם מוכרים לחברת חשמל את החשמל  הסדרה תעריפית)עד כה הקמנו כמה מתקנים בהסדרת שונות 

אנו רואים ברכה מהשמש  (המיוצר והסדרה של מונה נטו בה אנו בעצם צורכים את החשמל ישירות מהמתקנים

 .ומאחלים לה ולנו שלעולם לא תפסיק לזרוח

ושא יובא לדיון הנ. םבשבועות אלו אנו מקיימים סקר חשמל נוסף ובוחנים הקמת מתקנים נוספים על גגות פנויי

 .בדירקטוריון בקרוב

 כרמל הלפרין

 

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

 

 הודעות מוועדת דת

 .להלן מספר הודעות ודגשים מוועדת דת לתקופה זו. התחלנו בהכנות לחגים הקרבים ובאים, עם בואו של אלול

 
לפני מספר חודשים ערכנו סקר בקרב ציבור הנשים לגבי צרכיהן בכל הנוגע , כזכור – סידור מקומות לנשים

לנשים רבות בקשות : התשובות שקיבלנו הדגישו ביתר שאת את הידוע לכולנו זמן רב. למקומות בעזרת נשים

ומות תית וממשית של מקיחשובות ולגיטימיות בנוגע לסידור מקום במיוחד בחגים אך ישנה מצוקה אמ, שונות

 . בעזרת נשים המונעת מאתנו להיענות לבקשות השונות

-נוכחנו שגם סידור המקומות לראש. מנת להבהיר את גודל המורכבות-חשוב לנו לשתף אתכן בדילמות שעלו על

ובהדרגה הגענו למסקנה כי מבחינות מסוימות הוא חסר , השנה ויום כיפור הוא כמעט בגדר הבלתי אפשרי

 . משהשפעה וחשיבות של מ
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ובנוגע . מנת שלכל הנשים ובנותיהן מגיל תשע יהיה מקום-ד בעזרת נשים עלוחסרים לנו מקומות רבים מא

ישנו מקום קבוע ממילא ולא נזיז אותן , בעיקר הוותיקות יותר, לאחוז ניכר מקרב הנשים -למקומות הקיימים 

לא נוכל לשבץ את כולן : קומות שנותרונתון זה משליך כמובן על האפשרות לשבץ את יתר הנשים במ. ממקומן

במקרים רבים נאלץ לצערנו לפצל בנות ; בשורה האחורית ויהיו כאלה שיהיו חייבות לשבת בשורה הראשונה

מנת -ישנן נשים שעל; לא לכל האימהות נוכל לסדר כיסא בכניסה לעזרת נשים; משפחה אחת לכמה ספסלים

וכיצד ניתן להשאיר אורחות , יעות אליהן אורחות קבועות בחגיםמג, בחיק הקהילה, שיחגגו את החגים בקיבוץ

 ? מה נעשה עם בנות המקום ובנותינו שאין להן מקום, אך מנגד? אלו בלא מקום

השוואה של סידורי המקומות משנים קודמות עם מה שהתרחש בפועל העלתה כי פעמים רבות הסידור , מעבר לכך

. לעתים בצורה נעימה ולעתים מלווה בחיכוכים, הדברים הסתדרו מאליהם –ובשטח , בלבד' המלצה'היה בגדר 

. לסדר מקומות בעזרת הנשים ולאלחרוג ממנהגנו , עם לא מעט חששות, החלטנו השנה, ל"לאור כל הנתונים הנ

אנו מבקשים מציבור הנשים . מנת שמהלך זה יצליח נזדקק לשיתוף הפעולה המלא של כל הנשים-כמובן שעל

השתדלו ; אנא יידעו את שכנותיכן לספסל אם לא תהיו בחגים ואם המקום שלכן פנוי. בהקשבה ובסבלנותלנהוג 

פניה אישית . דברו זו עם זו –והכי חשוב ; כלל יושבות בהם נשות הקהילה-לא להושיב אורחות במקומות שבדרך

מהלך התפילה אם אתן ב' רוטציה'אם אפשר לעשות , אם אפשר להתחלף במקומות, ושאלה אם המקום תפוס

גם , שכמו בשנים הקודמות, כמובן. עשויות לעזור ולפתור בעיות רבות, יודעות שבחלקים מסוימים שלה לא תנכחו

 . השנה תשמש אותנו התוספת ויהיו בה כארבעים מקומות ישיבה נוספים לנשות הקהילה ולאורחות

עולה מלא של כולנו ושעשוי להיות קשה להסתגל שידרוש שיתוף פ, אנו מודעים לכך שמדובר במהלך חדש ומאתגר

, לשתף בחששותיהן וברעיונותיהן לגבי סוגיה זו, נשים המעוניינות לשמוע עוד. אנא גלו סבלנות והבנה. אליו

 .     מוזמנות לפנות אל שקמה

אם . יםבחגי תשרי ישנם שיעורים רבים ונשמח מאד לגוון ולשמוע שיעורים מפי אנשים חדש – שיעורים בחגים

נא לפנות לשקמה בהקדם , ות להעביר שיעור באחד מן החגים/ות ומעוניינים/ות שיכולים/למישהו יש אורחים

 . לצרכי תאום

, במסגרת הסליחות ותפילות ימים נוראים ועדת דת מוציאה לטובת הציבור סידורי סליחות -החזרת ציוד 

אנו מבקשים להחזיר את הדברים . פחה ועודדפי תפילה לשלום המש, שטיחונים, כ"ה ויו"מחזורים של ר

לקופסאות הייעודיות הנמצאות על הספסל שמחוץ לבית הכנסת מיד בתום השימוש ולא להשאיר את הדברים 

 . ודאי שאין לקחת את הדברים השונים הביתה, כמו כן. בתוך בית הכנסת

נבקש , מכיוון שכך. חסרים סידורים, בכל שנה בערבים הראשונים של אמירת הסליחות, באשר לסידורי הסליחות

הודעה על זמני הסליחות )להביאם עמו לתפילה , ממי שיש לו בביתו סידורי סליחות במהדורה הנאמרת בקיבוץ

 (. תפורסם בנפרד

אנו מבקשים מהציבור לא לקחת את . נשתמש גם בכיסאות פלסטיק, מנת להגדיל את מספר המקומות-על, כמו כן

 . ובוודאי כשהדבר נעשה ללא תיאום, כנסתהכיסאות ממתחם בית ה

 
לקראת השנה החדשה ולרגל חלוקתם של ספרי  .02:02בשעה  9.4כד אלול , יום שלישי – שריינו את התאריך

גלגולו של : "לה שקלר שתעסוק בנושאינשמע הרצאה מפי אי, (שנרכשו על ידי החברים מראש)דינים ומנהגים 

פרטים נוספים (". בין בנימין סלנט לועדת דת: או)ינסקי 'ולוח הרב טיקוצ "לוח דינים ומנהגים"על : לוח שנה

 .  בהמשך
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אחד מן החברים (. ללא קשר לחגים המתקרבים)ברצוני לשתף במקרה שאירע לפני זמן מה  ,בשולי הדברים

את המכתב הוא . לדעת החבר הראשון, השאיר מכתב בוטה לחבר אחר שמכוניתו חנתה במקום שאיננו מתאים

חבר  .מיותר לציין כי אין מסמכותה ותפקידה של ועדת דת לעסוק בענייני חניה ושיטור. חתם בשם ועדת דת

ולא יתחבא מאחורי , ידי פניה אישית-ראוי שיעשה זאת בשמו ועל, המעוניין להעיר לחבר אחר בעניין זה או אחר

 .  שנהיאנו מקווים מאד כי תופעה זו לא תחזור ות. גבה של ועדה זו או אחרת

 
 שקמה בשם ועדת דת

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

מצווה לארבלחגיגות בר , פרשת ראה -אומרים תודה   

ביום חמישי חלה . זכינו לחגוג את בר המצווה של בננו ארבל בבית סעד ושוב נדהמנו לגלות קהילה רגישה ותומכת

 –מה שהצריך הערכות מעכשיו לעכשיו , הסלמה באזור ונאלצנו להעתיק את מקום האירוע לביתנו שבכפר מנחם

, למזלנו. מציאת מקום חלופי לקיום האירוע המרגש והיערכות עם אוכל לכל השבת, סידורי לינה של המשפחה

רצינו לומר , אי לכך. ביום שישי הוכרזה הפסקת אש ובית סעד מיד הרים את הכפפה ונרתם להצלחת האירוע

 ".סעד" -תודה ולהביע את הערכתנו העמוקה לקהילה ולבית המרגש הזה 

:רצינו לומר לכם תודה -טובים באמצע הדרך אנשים   

הצליח להעביר מסר , שלימד את ארבל את עיקר הפרשה ואת תוכנה, (אומנם כבר לא בסעד) לגבי ברזילי ,ראשית

(.עקב השינויים הרבים הוא לא נכח בו)ומשמעות ויצק את התוכן לאירוע מרגש זה   

הוא לא , בנוסף. בוד לאורחים שהגיעו לשמוח בשמחתנושברגישות מיוחדת קיבל את ארבל ונתן כ, לאלי קראוס

.שכח את החברים של ארבל אשר זכו ליחס מקבל ומזמין  

.שדאג לתעד את האירוע המרגש והשאיר לנו מזכרת מרהיבה לחיים, לאיתן הימן  

.שדאגו לאוכל שלא היה מבייש מסעדת חמישה כוכבים, אורי ויוסיבניצוחם של לקייטרינג סעד   

(.!תודה –צור –עמי וליאור אבן–מתן בן)שדאגה לנו למלצרים אחראיים ומסורים ין לגלית דנ  

.המפות והכלים, ההכוונה, על הייעוץ, לאירית ברט  

עודדה וניסתה למצוא מקום חלופי ממוגן לקיום , חיזקה, שאלה, אשר התעניינה, שפגשנו במקרה, לחמי פיש

.האירוע  

.האוכל בזמן שדאג לקרר לנו את חדר, לבניה ברזילי   

.שגילה רגישות יתרה וחימם את לב המשפחה כולה, נחום לנדאולמנהל הקהילה   

שנזכה  .שברכו והרעיפו חום ואהבה, לכל האנשים הטובים שפגשנו בבית הכנסת ובשבילי הקיבוץ, ותודה נוספת

!לשמחות וימים שקטים  

וכל המשפחהרות דדון שגיא   



13 

 גקטע חרי

בדרך , השני. אני משתדל לא לשלוח רשימות לעלון שבוע אחר שבוע, האחד: הקטע הבא חריג בשלושה מובנים

על נושא ( בדרך כלל)הוא כי אינני נוהג לכתוב , המסביר מדוע הפעם חרגתי –והשלישי . כלל איני כותב בחרוזים

אם כי לפי , מיוחס למשה אבן עזרא" כזבו  -מיטב השיר "הביטוי . ולכן הפעם את כוחי בחרוזים ניסיתי, פוליטי

 ". לא היה שיר, לו היה השיר ריק מן הכזב: "גוגל הוא ניסח זאת אחרת

 

להגזים ... מן האמת לזוז –בזכות החרוז , המאפשר( מתורגם מן הלטינית), "חירות המשורר"מקובל גם הביטוי 

אני מבקש הגנה בזכות , ש בה רבים תומכי בנטוי, אך מכיוון שקהילתנו מגוונת... אין דבר הכל חולף –ולסלף 

  .נניאולי זכות החרוז תגו, משורר אינניאף כי . החרוז

 

 מהומה בגן הילדים

 

 רעש מהומה, במדינת הילדים

 .יוצא למלחמה –( ללא מדים)נפתלי 

 אביגדור המפקד, אך בראש הגדוד צועד

 .הוא אף פעם לא פוחד, נפתלי אינו רועד

 .בבליסטראות יורים –לפנינו שני שרים 

 .פופוליסט הוא ומדליף –איווט את הטון מחריף 

 בנט כבר תפס פוזיציה -לא צריך פה קואליציה

 "בלי"להרגיש , ללכת עם -שיטתו של נפתלי

 –ומשיב ללא כל פחד , נפתול לא טומן ידו בצלחת

 !אך בעצם הוא יוני, מתחפש הוא לימני

 !זאת יודעת כל שכונה, רק אני איני יונה

 ,מחכים שיהיה פה סדר, הילדים בגן כֵעֶדר

 ,מפחדת היא מבנט –אך כשביבי הגננת 

 .כך נמשך הבלגן –משתתקים ילדי הגן 

 ,הבחירות כמעט בפתח –ביבי לא רוצה פה מתח 

 ישחקו הם לפנינו, זה אולי טוב בשבילנו

 !ויגבירו את כוחנו –אֵחינו " ינהרו"לקלפי 

 ביבי בו אינו גוער –מתאר ככה בנט  –" הדרום כולו בוער"

 ביבי בו אינו נוזף - "טףכבר השחיר כל העו"

 .איש אינו יודע למה, כך נמשכת לה הדרמה

 ...זה רציני !זועק תפסיקו -כל העם שמאלי כימני

 

 

 ח"אלול תשע, חנן גולן                                                                                                                   

 תסולח לי המגילה          , להזכות חודש המחיוב                                                                                                        


