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גליון מס' 0200

פרשת יתרו
"ויהי קולות וברקים ..וקול שופר חזק מאד ..ויחרד כל ההר מאד"( .שמות י"ט,ט"ז)
לשם מה התכונה הכוחנית ,הקדחתנית והמעצבנת לקראת מתן תורה ,הרי עשרת הדברות
צווים אלמנטריים ,פשוטים ומובנים מאליהם? התלמוד עצמו מעיד שגם בלי מעמד הר סיני
מסוגל היה האדם בשכלו האנושי להגיע לאמת הנצחית של "לא תרצח"" ,לא תגנוב" וכו'.
לשם מה הטלת אימה ופחד ויצירת פסיכוזה באמצעות קולות וברקים?
במערבולת היחסים הבינלאומיים ,שולט עדיין הכוח הברוטאלי שמחק את ה 'לא'
מה " -לא תרצח" .דרושים היו קולות וברקים שיזעזעו את העולם כולו .דרוש היה
עם מיוחד שילחם את מלחמת הצדק כשהוא עומד בודד מול עולם שטוף שנאה ואכזריות.
(מתוך הספר 'ממעיין האגדה' -א .ארזי)
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מהפכת לימוד התורה של יתרו
בראשיתה של פרשה נפגש יתרו עם משה חתנו לאחר יציאת בני ישראל ממצרים .לאחר הפגישה הראשונית
וההתרשמות מחוויות היציאה ,מתבונן יתרו בשיגרת החיים של משה והעם (שמות פרק יח ,יג-יד ,יח):
וַ יְ ִהי ִממָּ חֳ ָּרת וַ יֵּשֶׁ ב מֹשֶׁ ה לִ ְשפֹט אֶׁ ת הָּ עָּ ם וַ ַי ֲעמֹד הָּ עָּ ם עַ ל מֹשֶׁ ה ִמן הַ ב ֶֹׁקר עַ ד הָּ עָּ ֶׁרב :וַ י ְַרא חֹתֵּ ן מ ֶֹׁשה אֵּ ת כָּל
אֲ שֶׁ ר הּוא ע ֶֹׁשה לָּעָּ ם וַ יֹאמֶׁ ר מָּ ה הַ ָּדבָּ ר הַ זֶׁ ה אֲ שֶׁ ר אַ ָּתה עֹשֶׁ ה לָּעָּ ם מַ דּועַ אַ ָּתה יו ֵֹּשב לְ בַ ֶׁדָך וְ כָּל הָּ עָּ ם נִ צָּ ב עָּ לֶׁיָך ִמן
ב ֶֹׁקר עַ ד עָּ ֶׁרבָ ...נבֹל ִּתבֹל גַּם אַּ ָתה גַּם הָ עָ ם הַּ זֶּה אֲ ֶּשר עִּ מָ ְך כִ י כָּבֵּ ד ִמ ְמָך הַ ָּדבָּ ר ֹלא תּוכַל ֲעשֹהּו לְ בַ ֶׁדָך:
יתרו מדגיש שהמציאות הנוכחית ,בה נמצא הידע כולו אצל משה ,הוא מצב שכולם מפסידים ממנו .גם משה
שעובד מבוקר עד ערב ,וגם העם שממתין שעות ארוכות בתור ,פתח האוהל .הפתרון של יתרו בדבר הקמת מערכת
משפט גדולה הכוללת שרי עשרות ,חמישים ,מאות ואלפים ידועה ומוכרת .אלא שעיון בפסוקי הפרשה מראה
ֹלהים ַאנְ ֵּשי אֱ מֶׁ ת שֹנְ אֵּ י
שישנו פרט נוסף בדברי יתרו עוד לפני הצעת "וְ אַ ָּתה תֶׁ חֱ זֶׁ ה ִמ ָּכל הָּ עָּ ם ַא ְנ ֵּשי חַ יִ ל יִ ְראֵּ י אֱ ִ -
בָּ צַ ע" (שמות פרק יח ,כא) .כך אומר יתרו למשה (שמות פרק יח ,יט-כ):
ֹלהים וְ הֵּ בֵּ אתָּ אַ ָּתה אֶׁ ת הַ ְדבָּ ִרים אֶׁ ל הָּ אֱ -
ֹלהים עִ מָּ ְך הֱ יֵּה אַ ָּתה לָּעָּ ם מּול הָּ אֱ ִ -
יהי אֱ ִ -
עַ ָּתה ְשמַ ע בְ קֹלִ י ִאיעָּ ְצָך וִ ִ
ֲשה אֲ ֶּשר ַּיעֲשּון:
ֹלהים :וְ ִּהזְ הַּ ְר ָתה אֶּ ְתהֶּ ם אֶּ ת הַּ חֻ ִּקים וְ אֶּ ת הַּ תוֹרֹת וְ הוֹדַּ עְ ָת לָהֶּ ם אֶּ ת הַּ ֶּד ֶּרְך יֵלְ כּו בָ ּה וְ אֶּ ת הַּ מַּ ע ֶּ
ִ
כשיתרו מזהה שדבר ה' נמצא אצל משה בלבד הוא מבין שאי אפשר להמשיך כך .במקום לעסוק ב'כיבוי שריפות'
ופתרון סכסוכים בין שכנים וחברים ,מציע יתרו שמשה ילמד את העם את התורה .התורה לא תהיה עוד נחלת
משה בלבד ,אלא מורשה היא לכל קהילת יעקב .כאשר התורה על חוקיה ומשפטיה נגישה לכל יהודי ויהודיה והם
יכולים לפתוח ספר ,ללמוד ולהבין את דבר ה' ,יש בכך מעלה גדולה .מלבד הרווח בירידת העומס ממשה וקיצור
התורים לעם ,יש בכך פוטנציאל עצום של חיבור חזק ומקיף של העם כולו לתורת ה' ,ואחריות עצומה על כל יחיד
ויחיד לנסות ולהבין את ההדרכות המעשיות והרוחניות של התורה.
ואם ישאל השואל – האם משה רבינו לא חשב על הרעיון של יתרו? האם צריך היה את יתרו כדי להציע את
ההצעה הפשוטה הזו? לא מן הנמנע שעלו במחשבתו של משה רעיונות דומים ,אלא שחשב וחשש שמצב שכזה
עלול להיות בעייתי מאוד .כל אחד ואחת יכולים לפרש את התורה כהבנתם וכך יווצר פער עצום בין רצונו של נותן
התורה למימושה בעולם המעשה .משה חושב שלאחר שהייה במחיצת השכינה ארבעים יום ולילה ,פרשנותו
לחוקי התורה תהיה האותנטית והקולעת ביותר .אולם למרות חששותיו של משה מקבל הקב"ה את דברי יתרו.
אכן אחריות ומחוייבות גדולה יש בה בהצעת יתרו .אחריות ומחוייבות להקשיב היטב לדבר ה' שמתגלה
בפסוקים; אחריות ומחוייבות לְ פתֵּ חַ עולם דתי-רוחני דינמי ותוסס ולא להישאר ברמת לימוד התורה של ימי הגן,
בית הספר והתיכון; צניעות וענוה בעמידה מול הפרשנות שקיבלתנו במסורת מדור לדור ,ולבסוף אחריות
ומחוייבות להעביר את אותה המסורת לילדינו ולילדיהם .סמכות רוחנית ודתית נמצאת תמיד בסביבה ,אבל
האחריות על העולם הרוחני של כל פרט נתונה אך ורק בידיו.

הרב ארי סט
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היועץ הארגוני הראשון
"..ויעמוד העם על משה מבוקר עד ערב ..וירא חתן משה את כל אשר הוא עושה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר
אתה עושה לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בקר עד ערב( "..שמות י"ח ,י"ג  -י"ד).
יתרו צופה מן הצד כ 'יועץ ארגוני' על יום עבודתו של משה ומתריע בפניו על שני ליקויים בסיסיים המובילים
לתקלה:
א .הוא אינו תוחם את עבודתו בזמנים.
ב.

הוא זמין לכולם.

עבודה ללא הפוגה וזמינות ללא מגבלה – מעידות על חוסר יעילות.
משה מתרץ זאת בכך שהידע מצוי רק אצלו " -כי יבוא אלי העם לדרוש אלקים" (ט"ז).
כאן משה חושף בפני יתרו את הליקוי השלישי הגדול מכולם  -הוא מרכז את הידע והסמכות רק בידיו.
יתרו פוסק ללא עוררין.." :לא טוב הדבר אשר אתה עושה נבל תבול גם אתה גם העם הזה( "..י"ז-י"ח).
מנהל טוב מקפיד להעביר בהקדם את הידע והסמכות לאנשים הנכונים ,כך שיוכלו לעזור לו בהווה ולהחליפו
בעתיד.
ומיהם האנשים הנכונים?
"..ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל( "..כ"א) – אנשי ביצוע ,אנשי מעשה.
"יראי א-להים" – יחד עם יכלתם המקצועית וביטחונם העצמי ,יודעים היטב 'מה למעלה מהם'.
"אנשי אמת" – שאינם מעוותים את האמת כתוצאה מלחצים פוליטיים או מחוייבותם לאחרים.
"שנאי בצע" – כפשוטו...
ורק אז " -ויכלת עמֹד וגם כל העם הזה על מקֹמו יבֹא בשלום" (כ"ג)

(תודה לזאב קינן על ההכוונה)

יורם קימלמן

למלכה אש ,אתך באבלך במות אחיך
פרץ חייקין ז"ל
קיבוץ סעד
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על יעקב קיני (קיבוס) ז"ל
בסדרת "יד לראשונים"
קיבוס זכור לנו כ"שומר הסף" בתחומי הגינון והאסתטיקה בכל האזור שנקרא בפי הוותיקים "המחנה" .כמו רוב
בוגרי קבוצת "עלומים" ,שעל חלקם כתבתי בעבר ,היה אוטודידקט .על אף שלא למד במוסד כלשהו – השכיל
לעצב גן מקסים להפליא .ולא רק לבנות את הגן ,אלא גם לתחזק אותו ברמה גבוהה במינימום כח אדם :קיבוס,
ויבדל"א ניסים ונחום יצחקי עמסו על שכמם את הגן הנפלא שלנו במשך עשרות שנים .מומחי גננות שביקרו
בסעד ,התקשו להאמין שרק שלושה עובדים משתלטים על כל השטח הנרחב.
קיבוס לא הסתפק בגינון נטו .הוא ישב באופן קבוע בוועדת תכנון ,לא רק כדי "לשמור על האינטרסים" של הגן –
אלא גם כדי למנוע שגיאות תכנוניות שעלולות להתברר בעתיד כמכשול .הוא היה למעשה גם הגנן ,גם אדריכל הגן
– וגם ,בתוקף התנאים "מהנדס הכבישים" ...הוכחה לתפקידו זה ,ראינו אשתקד – בעת סלילת הכבישים
הפנימיים ,כאשר בשדרת הזיתים אשר מעל לבית הכנסת ,הצליח הקבלן המבצע "להשחיל" כביש בעל שני
נתיבים  +מרווחי חניה בין העצים .וזאת ,יש לזכור ,שהעצים ניטעו על פי התוואי של קיבוס לפני למעלה
משישים שנה – ומי חלם אז על כביש רחב בתוך הקיבוץ?
בשנים הראשונות של ההתמקמות בסעד עילית ,ניטעו שדרות רבות ברחבי המחנה ,ואנסה להלן למנות כמה מהן,
לפי מיטב זכרוני .שדרה בעלת שש (!) שורות של אקליפטוסים ,החוצצת בין אזור המגורים לבין הרפת והלול.
שדרת סיסם הודי ,המתחילה מן הכניסה למשק (כיום החניון מול הבריכה) -דרך אזור חדר האוכל ועד ל"בית
כולל ורוד" .מהחלק המרכזי משדרה זו נאלצנו להיפרד עקב בניית חדר האוכל ,אבל חלקים ממנה ניתן לראות בין
בית שקמה לגן הילדים ובין רחבת הכלבו לבתים הכוללים .מעל שדרת הזיתים שהזכרנו ,ברחוב שבין בית ליפא
לבית דודה ,היתה שדרת פלפלון בכות ואחרי שהעצים יבשו ,ניטעה שדרת מֵ ילה .אשלים פיארו את השביל היורד
מבית בוקי עד לקרבת משק הילדים .דומני ששרידיהם האחרונים ,שהיו ליד בית הכנסת ,נפלו עקב סערות בשנים
האחרונות .מי שיצפה בתמונות מן השנים הראשונות ,יוכל להבחין במראה מיוחד :מאזור הכלבו ,לכיוון מעלה
הגבעה .שביל רחב כאשר בכל אחד מצידיו ,שלוש שורות של עצים .בצד הפנימי – רימונים ,בחיצוני – פיקוסים,
ובתווך – זיתים .עדיין אפשר למצוא את הרימונים הבודדים מול צריף הפינג פונג ,וסמוך אליו – זית ופיקוס.
שרידי שדרת פיקוסים נוספת אפשר ,במאמץ אמנם ,לזהות לאורך השביל בין בתי הגיל הרך .את שדרת
הקזוארינות כבר הזכרתי ברשימה על ראשי התיבות בצה"ל .בשנים המאוחרות יותר ,שדרת דקלים נאה תפסה
מקום בכניסה לקיבוץ .כל אלה בנוסף לעצים מיוחדים במינם וביופיים ,המפוזרים בפינות שונות ,שלצערי אין אני
זוכר את שמותיהם...
נדמה לי ,שבעיקר בזכותו של קיבוס ,חונכנו להרים כל פיסת נייר בדרכנו על השבילים .זוכר אני את רחל סימון
ז"ל ,בגילה המופלג ,יורדת מן הקלנועית כדי לאסוף בדל לכלוך מן השביל ,וזו כמובן רק דוגמה לרבים וטובים.
קיבוס לא היה רק הגנן .בנוסף לעקשנותו החיובית בשמירה על הנוי ,הנוף ,והנראות הכללית ,ראה קיבוס חשיבות
בשימור הזיכרון .וכך יזם ,ביחד עם יהודה אל עמי ז"ל .את הרעיון להפוך את "בית הביטחון" ,השריד היחיד
מסעד תחתית ,למעין מוזיאון זוטא ,המנציח את אירועי מלחמת הקוממיות .בתחילה הצליח לשכנע את מוסדות
הקיבוץ בחשיבות הנושא ואף להקצות משאבים להגשמת הרעיון .לאחר שהתברר שהסכומים הנדרשים גבוהים
בהרבה מן היכולת ,הוקמה עמותה רשמית כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) ,שבאפשרותה לגייס תרומות.
(הקיבוץ ,כמוסד כלכלי ,אינו רשאי לגייס תרומות) .שם העמותה :מעוז מול עזה.

5
במקביל לגן הנוי ,מילא קיבוס גם תפקידים נוספים :תקופת כהונה אחת כמזכיר פנים ,וכן שנים מספר בשליחות
ארגון הגננים – כמדריך אזורי.
אני מניח ,שחלק מבני סעד הבוגרים ,זוכרים את קיבוס כאותו "נודניק" אשר אוסר לשחק בכדורגל על הדשא,
עקב האפשרות שהבעיטות תתלושנה את הצמחים ...אחרים יזכרוהו כמי שמבקש למנוע יצירת "שבילי הליכה"
על המדשאות ,על מנת לקצר את הדרך .אבל אין ספק שכולנו נזכרהו כאדם שיצר עבורנו מקום שנעים לחיות בו.

יום הזיכרון לפטירתו הוא כ"א שבט .יהי זכרו ברוך.
חנן גולן

--------------------------מהנעשה בבני עקיבא
השבוע  79חניכי ומדריכי הסניף יצאו לטיול ט״ו בשבט בחולות ניצנים בסימן גוש קטיף ונושאי שנת הועידה של
התנועה .בסופו של הטיול התקיימה הופעה של שירי ארץ ישראל היפה וכולם חזרו ב״ה עייפים אך מרוצים.
בתקופה האחרונה הסניף עבר שיפוץ  -הותקן מעקה ,חדרי המקלחת סוידו (ויהפכו בקרוב לחדרי ציוד חדשים),
המטבח שופץ ונצבע מחדש ועוד .תודה רבה למועצה על התקציב ולאפרת שלומי שהובילה את השיפוץ יחד עם
אתי קימלמן.
בפן החינוכי ,צוות הסניף ישבו יחד לכתוב את חזון הסניף:
״סניף בני עקיבא סעד יחנך את נוער וילדי הקיבוץ לחיי תורה ועבודה ע״פ תנועת בני עקיבא והקיבוץ הדתי.
הסניף יקבל את כולם מתוך שמחה ,אהבה ,בחירה ורצון ויהווה מוקד חברתי מרכזי .הסניף יהיה פעיל ויחנך
לאהבת העם ,התורה והארץ .בוגרי הסניף יגדלו להיות אנשים טובים התורמים לחברה ויחיו חיי משמעות
ומוסר .הסניף יהיה מקום תורני ישאף לפעול ולהתקדם ברוח התורה.
הקשר בין החניכים למדריכים יהיה קשר פתוח ,כן וחם .הסניף יהווה מקום ביתי ,מטופח ומכיל .מקום שכיף
ונעים לשהות בו .חברי הסניף ינהגו בדרך המכבדת אחד את השני ואת הדת וישתמשו בלשון נקייה .הגיבוש
בסניף יהווה כאבן דרך בחיי היום-יום של הסניף.
הצוות יהיה מגובש ,מכבד ומכיל וישתדל לתרום מעצמו למען מימוש החזון בעז״ה.״
מי ייתן ונצליח יחד לתרום למימוש חזון זה!
הצוות ב״ה נמרץ ,אחראי ומשקיע .מתקיימות פעולות אמצע שבוע בתדירות גבוהה בנוסף לפעולות השבת .בנוסף
במהלך כל שבת אחרי הפעולות ,המדריכים נפגשים יחד ללימוד בנושאים שונים.
יישר כוח לכל העוסקים במלאכה!!
סיון הקומונרית
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תודה
"הטוב כי לא כלו רחמיך ,והמרחם כי לא תמו חסדיך ,מעולם קוינו לך"
קהילת סעד היקרה!
בשבח והודיה גדול לה' יתברך ,לאחר סדרת בדיקות מקיפה ,השבוע התבשרנו כי הילה שלנו בריאה!
מכאן עלינו להמשיך במעקב שגרתי.
אנו רוצים לנצל הזדמנות זו ולהגיד לכל חברי הקהילה תודה מקרב לב .לכל אורך התקופה הרגשנו כי אנו
נמצאים בלב כולכם.
תודה על שנה וחצי בהם תמכתם ועטפתם אותנו בתפילות שבקעו שערי שמים וזיכו אותנו לראות ניסים גלויים.
תודה על חיבוק חם ועזרה גדולה לאורך כל הדרך.
רבים האנשים שסייעו לנו בין שאנו יודעים עליהם ובין שאיננו יודעים ,ועל כך אנו רוצים להביע את תודתנו
הגדולה לכולכם.
בברכת חורף גשום ,שמחה והרבה בריאות לכולם.
משפחת רידר
-------------------------------------------על אירועי התרבות שהתקיימו השבוע
לכבוד ט"ו בשבט קיימנו שתי פעילויות "מבית".
ביום שלישי אחה"צ  -התקיימה פעילות יצירה משפחתית עם בת חן חביביאן .חד"א היה מלא בילדים הורים
סבים וסבתות וכמה נשים אמיצות וחרוצות שאוהבות ליצור .בת חן הכינה עבורנו סדנא מקסימה ובה הכינו
דחלילים מדליקים ועציצים מקושטים .הילדים והמבוגרים עבדו ביחד והכינו בשמחה את הדחלילים והעציצים.
תודה רבה לבת חן על ההפעלה הנהדרת על כל ההכנה והארגון ,תודה לכל המשתתפים ותודה לאנשים היקרים
שנשארו בסוף לעזור לנו לנקות את חד"א ולהחזירו נקי ומסודר ....
וביום רביעי  -בערב התכנסנו במוע דון לשמוע את סלעית לזר היקרה שגילתה לנו על הנס שנעשה לשושנים
וסיפרה על עבודת המחקר שלה לדוקטורט .אין ספק שכל מי שהשתתף מבין גדול יותר בפרח השושן ולסלעית
תודה על ההרצאה המרתקת כל הכבוד עלי והצליחי.
את הכיבוד הט"ו בשבטי הטעים והביתי בערב הכינו חברות וחברים טובים שפינקו אותנו בדברים טובים .תודה
לכל האופים והאופות שהתגייסו למשימה בהתראה קצרה במיוחד.
ובנימה אישית ...ברור לנו שיש לנו כוחות טובים מוכשרים שיכולים לתרום ולהוסיף המון לפעילות התרבותית
שלנו .שמחנו על ההזדמנות היפה הזו בה כוחות משלנו משתפים אותנו בכישרונם ובמרצם .נשמח לעוד שיתופי
פעולה מבורכים שכאלה .תודה גדולה לבת חן וסלעית ותודה לכל הציבור שהשתתף.
ו .תרבות
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משולחנו של מנהל הקהילה
"על הנגב יורד ליל הסתיו
ומצית כוכבים חרש חרש
עת הרוח עובר על הסף
עננים מהלכים על הדרך".

חיים גורי ז"ל

בחרתי לפתוח במילותיו של חיים גורי שהלך לעולמו השבוע .מילים מוכרות ,המתחברות אלינו אנשי הנגב,
ומתנגנות בלב כל מי ששירת ארץ ישראלית זורמת בעורקיו .איש יקר ושורשי ,שבסמליות רבה נטמן באדמת
הארץ בט"ו בשבט  ,חגה של ארצנו האהובה והקדושה .שנזכה להמשיך ולהכות שורשים באדמת הארץ בכלל
ובאזור הנגב בפרט עם שיר בלב.
כנס בארות בנגב
שכננו מקיבוץ עלומים הזמינו אותנו ,כמידי שנה ,לכנס השנתי שיתקיים ביום רביעי הקרוב בעלומים .הפעם
מוקדש הכנס לכבוד  77שנה למדינת ישראל ,תחת הכותרת" :מהצבעה להכרזה" .ההרשמה על לוח המודעות עד
יום שני בערב ,על מנת שנוכל לסייע בהסעה הלוך וחזור .מניסיון השנים הקודמות הכנס מעניין ומאורגן למופת
ושווה למי שיכול ,לפנות את הזמן ולהנות מכנס על רמה במרחק  5דקות נסיעה.
בשעה טובה
בשבועיים החולפים קיימנו שתי אסיפות ,אסיפת אגודה ואסיפת קיבוץ ובהן אישרנו את תכניות העבודה
והתקציב לשנת  .8702בשתיהן ,לפני שצללנו למספרים ,סקרתי בקצרה את עיקרי היעדים לשנה זו .בכך מסתיים
לו תהליך ארוך שהתחיל בחודש נובמבר ,וכעת ניתן להתפנות לממש את התוכניות במעשה .לפנינו אתגר של
הטמעת תוכנת התמחיר החדשה ,ככלי מרכזי לבקרת התקציב עבור כל מנהלי הפעילויות ,הוועדות וגופי הניהול
השונים.
באסיפת האגודה ,בנוסף לאישור התקציב ,בחרנו בשקמה יניב למרכזת ועדת דת בשלוש השנים הקרובות .ברכת
הצלחה רבה לך שקמה ואיחולים ,שתזכי לממש את שאיפותייך להגברת חיי הרוח והנכחתם בחיי קהילתנו.
שינוי בהפעלת ארוחת הבוקר
ביום שישי זה ,י"ז בשבט ,התקיימה "הסעודה האחרונה" של ארוחת הבוקר במתכונתה הישנה .כפי שפרסמנו,
ביום ראשון הקרוב ,נצא לדרך חדשה בתקווה שתהיה מוצלחת וטובה .כבכל שינוי כולנו נדרשים לסבלנות
וסובלנות עד שהדברים יעבדו חלק וטוב .חשוב לזכור  -הארוחה תוגש בימים א' –ה' בין  77:77ל 72:77 -וניתן
לאכול עד  .70:77הכולבו יפתח בכל בוקר מהשעה  77:77ושם ניתן יהיה לקנות לחם טרי .בהצלחה לכולנו.
עדכון נוהל צמ"ד – בנושא "חברות תלויית מדור"
בימים הקרובים נפרסם לציבור החברים בקהילנט ובתיבות הדואר ,הצעה מפורטת לעדכון בנוהל צמ"ד .מכיוון
שהנוהל המקורי התקבל באסיפת החברים ,גם את השינוי נצטרך לקבל באסיפה .כדי לשמוע את הציבור ולהרחיב
בנושא ,נקיים ערב הסברה לכל המעוניינים במועדון לחבר ושם נלבן את הסוגיה לעומקה .בכך אנחנו מקווים
לפשט את התהליך באסיפה עצמה ולערב את הציבור בגיבוש הצעתנו .מועד ערב ההסברה יופיע על הפרסום
לציבור.
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ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות ...ולגננים
חדי העין ודאי הבחינו ביוזמות פיתוח של פינות חמד במקומות שונים ברחבי הגן היפה שלנו .הפיכת הדקלים
שמתו לצערנו לעציצים פורחים ,גינת הפרחים העונתיים ליד חדר אוכל ואחרונה חביבה ,פינת הישיבה בצומת
מתחת לביתו של נחום יצחקי .כל הזכויות ליוזמה ולביצוע שמורות לצוות הנוי ובמיוחד לאיציק ,מנהל הנוי ,אשר
במו ידיו וכשרונו יוצר את המושבים והספסלים השונים .המשיכו לעשות חיל ולחדש את פנינו היפות.
כנס החינוך של הקבה"ד בלביא
נבחרת מכובדת מאד מצוות החינוך החברתי והגיל הרך ,השתתפה לפני שבועיים בכנס החינוך השנתי של
הקבה"ד ,אשר מתקיים בשנים האחרונות במלון לביא .אלו יומיים מעשירים ומפרגנים לצוותי החינוך ,הנובעים
מהבנת חשיבותן הגדולה של מערכות החינוך ותרומתן הסגולית לקהילות אשר הן פועלות בתוכן .אני מקווה
שנזכה לדיווח מפורט יותר על התכנים והחוויות בכנס ,מקרב המשתתפים שהיו שם.
אישורי תושב – כוונה טובה...
ביוזמת המועצה האזורית ומשרד הפנים ,שוכללו תהליכי הפקת "אישור תושב" במועצה והתהליך התקצר ונהיה
פשוט .בפועל ,ראינו שהונפקו שלושה אישורים לכל אדם (שניים נשלחו לתושבים ואחד לגיבוי ,הועבר למשרד)
כאשר רבים מאד (פנסיונרים ועובדי בית) אינם זקוקים כלל לאישור זה .הכוונות היו טובות אך כמות העצים
שנכרתו לשם המשימה ,גדולה וכואבת .אנחנו בשיח עם אנשי המועצה כיצד לייעל את התהליך ,בשנים הבאות.
תזכורות חשובות
-

"המגבונים לפח וכולנו נשמח" – ושוב היתה לנו השבוע סתימה במערכת הביוב .אני שב ומזכיר את כללי
הברזל האוסרים על השלכת מגבונים למערכות הביוב .אנא הקפידו על הכללים וזכרו כי מה שנזרק
אצלכם ,יוצא בהמשך הדרך אצל מישהו אחר...

-

חניות ביום יום – כלי הרכב הולכים ורבים וכפי שידענו מראש ,הסדרת החניות בשטח הקיבוץ הישן ,לא
מאפשרת חניית כל אחד ליד ביתו .חניה על הכביש (חסימת נתיב) או על המדרכה מהוות סכנה להולכי
הרגל ולתאונות .בבקשה החנו כחוק ,גם אם זה דורש מכם ללכת  077מ' מחניה פנויה לביתכם.
המשך גשמי ברכה וחגיגות "דרום אדום" מוצלחות
נחום

לרני ולרוזי וייזל ,לסבתא ג'נין ולכל המשפחה
מזל טוב לבר המצווה של הנכד-נין הלל צבי
בנם של נחמה ואדיר וייזל (אפרת)
איחולים לשמחות ולנחת!

ליהודית אפשטיין ולכל המשפחה ,מזל טוב להולדת הנינה
נכדה לאורנה ורון אפשטיין ,בת לדורית והראל אפשטיין
איחולים לשמחות ולנחת!
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גשם גשם מטפטף...
חודש ינואר ,שאך זה הסתיים ,הביא עמו גשמי ברכה .יש האומרים שהכל בזכות שר החקלאות .מה שבטוח
שהיושב במרומים חייך אלינו בנושא זה החודש.
סך הכל בחודש ינואר ירדו  411מ"מ המהווים  4..1%מהממוצע הרב שנתי של העשור האחרון .ובסך הכל
מתחילת העונה ירדו  22.מ"מ המהווים  99%מהממוצע הרב שנתי של העשור האחרון.
המים זרמו בנחלים והשדות מגיבים בחיוך וכך גם החקלאים.
כתוצאה מהגשם המבורך אנו בפיגור בזריעת תפוחי האדמה .בימים שבין גל גשמים אחד למשנהו ניתן היה
לראות בשדות הקיבוץ ,ביום ובלילה ,כמעט כל מזרעת תפוחי אדמה פנויה באזור .כאמור אנו בפיגור קל ובעזרתו
יתברך נדביק את הפיגור השבוע לפני גל הגשם הבא.
תוצרת הנגב
החל מיום חמישי האחרון ( )4.2.224.ניר דקטר נכנס לתפקיד מנכ"ל תוצרת הנגב .ניר שימש בעבר בתפקידים
בכירים בעולם הסחר והשיווק ותפקידו האחרון היה מנכ"ל "ענבי טלי" .ניר נבחר מבין מועמדים רבים ולאחר
תהליך מיון והשמה .נזכיר לכולנו ,תוצרת הנגב היא חברת השיווק שהקמנו ביחד עם אור הנר ,דורות ואבשלום.
לא קל להכניס את כולם מתחת לאלונקה אחת ותפקידו של ניר בזמן המורכב הזה ,להצליח ולנווט את הספינה
הזו לטובת כלל השותפים לחוף מבטחים.
הלחצים בשוק גדולים ,לא תמיד מצליחים להגיע להבנה ,אך אני מקווה וגם מאמין שהצעד הזה של הקמת
ההתארגנות תביא בטווח הארוך לתוצאות טובות.
להפטיר כדאשתקד ,להבנתי ,דומה למיקי מאוס שרץ בסרטי הילדים ,מהר מהר ומביט קדימה .גם כאשר הוא
כבר מעל הים ואין קרקע מוצקה תחת רגליו .ואז הצניחה קשה וכואבת.
אנחנו מתחת לאלונקה והמסע יהיה ארוך .אני מניח שיהיו עליות ומורדות .נצטרך כל הזמן לבחון את עצמנו
ולוודא שאנחנו ממשיכים ללכת על קרקע מוצקה .להסתכל קדימה ,אחורה ולצדדים ולבצע תיקוני דרך במידה
וחלילה נתקל במכשולים.
ציר המילוט
יש לנו כביש כניסה חדש לקיבוץ .בסלילת הכביש הושקעו כספים ומאמצים רבים .לצערנו ,נעשו גם משגים
בבניית הכביש והתוצאה העגומה מונחת לפנינו .הכביש קורס במספר נקודות .אין ספק ,שאין זה נכון ואין זה
ראוי ,שכביש שכזה שהוא עורק הכניסה הראשי לקיבוץ יהיה כפי שהוא.
ניסינו בכוחות עצמנו להביא לידי פתרון וכשהבנו שהדבר גדול עלינו ,פנינו לעזרתו של ראש המועצה .קיימנו
ישיבה במשרדו בשבוע שעבר ,גובשה דרך פעולה ואני מקווה שבזמן הקרוב נוכל לצאת לדרך של תיקון הכביש .עד
אז אני מבקש מכלל ציבור הנוהגים לנהוג בנקודה זו במשנה זהירות.
ואם בכבישים עסקינן ,בשעה טובה ומוצלחת לאחר שיושרו ההדורים ,חזר הקבלן הסולל את הכביש העוקף
לעבודה .אני מקווה שבשבועות הקרובים נוכל לברך על המוגמר .תודה לכלל העוסקים במלאכה הדוחפים את
ביצוע הכביש לכדי גמר.

42
פרדס
קטיף האור החל בשבוע החולף .הפרי נראה נהדר וטעמו גם כן .השנה ,בשונה משנים עברו ,חתמנו חוזה לביצוע
כלל הקטיף על ידי צוות קטיף באחריות בית האריזה.
הקטיף בפועל מנוהל ע"י צוות ה מטע פרדס אך בפיקוח מלא של מנהלי בית האריזה .התוצאות בהתאם .הפרי
נקטף ומטופל בעדינות הראויה לו .והדיווחים מבית האריזה בהחלט מעודדים.
במסגרת ההסכם עם בית האריזה כיסינו חלקת ניסוי בפרדס ברשת למניעת נזקי ברד ובמידה ונראה כי טוב,
בשנה הבאה נכסה את כלל הפרדס ברשת שכזו.
כרמל הלפרין

תפילת נשים
השבת פר' "יתרו" (יח' שבט תשע"ח  )24.22.40תתקיים תפילת נשים במועדונית – קריאת תורה ,הפטרה ומוסף,
בשעה  51:90בדיוק!
כולכן מוזמנות

לצפרי ולעפר שלומי ,להדסה ולחנן גולן ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכדה ,נינה – מילי ,בתם של רבקי ותום בן-דרור
איחולים לנחת ולאושר!

לסנדי וליעקב פרידמן ולכל המשפחה ,מזל טוב לבר המצווה של הנכד
נעם שלמה  -בנם של רוזי (שושנה) ועמיעד טאובר
שתזכו לאושר ולנחת!

למרגלית שריד מזל טוב להולדת הנינה
נכדה לברק וחיה שריד ,בת לעדי וינון כהן
איחולים לשמחות ולנחת!

