בע"ה י"ט באייר תשע"ח
40/45/04/8
גליון מס' 0405

פרשת בהר
"אונאת דברים" -איסור לצער אדם בדיבור ולפגוע בו.
"וכי תמכרו ממכר לעמיתך..אל תונו איש את אחיו"( -כ"ה ,י"ד) -אונאה במקח וממכר.
"ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך( "..כ"ה ,י"ז) – אונאה בדברים.
יצר ההתגרות הטבוע בלב ,מסית את האדם להכאיב לזולת בדיבורים הפוגעים בציפור נפשו
הגורם לו עלבון צורב ומדכא ,העולה על כל כאב פיסי.
גם אלה שנזהרים להונות אחרים בענייני ממון ,נוהגים לזלזל באיסור 'אונאת דברים' ומתוך
קלות דעת פושעת ,מכאיבים לזולת ומפזרים מלח על פצעיו.
רבי אליעזר אומר :זה בגופו זה בממונו  -אונאת דברים גורמת צער לגוף.
רבי שמואל בר נחמני אמר :זה (ממון) ניתן להשיב ,וזה לא ניתן להשיב.
(מתוך "מעיין האגדה" א .ארזי)
--------------------------------------------------------

פרשת השבוע :יניב עקיבא
שבת פרשת בהר
הדלקת נרות
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דין מאה כדין פרוטה
ָארץ לְ כָׁל י ְֹשבֶּ יהָׁ יוֹבֵ ל ִהוא ִת ְהיֶּה ָׁלכֶּם וְ ַּשבְ ֶּתם ִאיש אֶּ ל אֲ חֻ זָׁתוֹ
"וְ ִקדַּ ְש ֶּתם אֵ ת ְשנַּת הַּ חֲ ִמ ִשים ָׁשנָׁה ּו ְק ָׁראתֶּ ם ְדרוֹר בָׁ ֶּ
וְ ִאיש אֶּ לִ -מ ְשפַּ ְחתוֹ ָׁתשֻ בּו( ".ויקרא  -כ"ה ,י').
בשנת היובל מסתיימות כל עסקאות הקרקע שבוצעו במהלך  94השנים שקדמו לה והן חוזרות לנקודת האפס –
הבעלות הראשונית עוד מימי חלוקת הארץ.
יה וְ ֹלא ִת ְבצְ רּו אֶּ ת נְ זִ ֶּריהָׁ  .כִ י יוֹבֵ ל ִהוא
יוֹבֵ ל ִהוא ְשנַּת הַּ חֲ ִמ ִשים ָׁשנָׁה ִת ְהיֶּה ָׁלכֶּם ֹלא ִתזְ ָׁרעּו וְ ֹלא ִת ְקצְ רּו אֶּ ת ְס ִפיחֶּ ָׁ
קֹדֶּ ש ִת ְהיֶּה ָׁלכֶּם ִמן-הַּ ָׁשדֶּ ה תֹאכְ לּו אֶּ ת ְתבּוָאתָׁ ּה .בִ ְשנַּת הַּ ּיוֹבֵ ל הַּ זֹאת ָׁת ֻשבּו ִאיש אֶּ ל-אֲ חֻ זָׁתוֹ( .י'-י"ג).
האדמה ששבתה בשנה הקודמת מכוח שנת השמיטה ,ממשיכה את שביתתה גם בשנת היובל ,והפעם ממניעים
בירוקרטיים .בשנה זו מאתרים את בעלי הקרקע המקוריים ,מסדירים מחדש את הבעלות ,מחליפים ידיים וכל
איש שב לאחוזתו.
ירָך ּולְ תו ָֹׁשבְ ָך הַּ ג ִָׁרים
בעוד שרעיון השמיטה מכוון לצדק סוציאלי למען החלש..." :לְ ָך ּולְ עַּ בְ ְדָך וְ לַּאֲ מָׁ תֶּ ָך וְ לִ ְשכִ ְ
ַארצֶּ ָך ִת ְהיֶּה כָׁל ְתבּוָאתָׁ ּה לֶּאֱ כֹל( ".ו'-ז').
עִ מָׁ ְך .וְ לִ בְ הֶּ ְמ ְתָך וְ לַּחַּ ּיָׁ ה אֲ ֶּשר בְ ְ
רעיון היובל מבטא את ההכרח שבריסון תאוות הממון מצד החזק ,והעמדתו במקומו הראוי" :וְ הָׁ ָא ֶּרץ ֹלא ִתמָׁ כֵ ר
ָָׁארץ( ".כ"ג -כ"ד)
ָארץ כִ י ג ִֵרים וְ תו ָֹׁשבִ ים אַּ ֶּתם עִ מָׁ ִדיּ .ובְ כֹל אֶּ ֶּרץ אֲ חֻ ז ְַּתכֶּם גְ אֻ לָׁה ִת ְתנּו ל ֶּ
לִ צְ ִמתֻ ת כִ י לִ י הָׁ ֶּ
עד כאן מצטיירת תמונה אידילית של "צדק חברתי" וכלכלת רווחה ,על פי אמות מידה נשגבות.
לפתע ,חלה נפילה ,והתמונה הוורודה 'מתקלקלת' על ידי מקבץ רב של פסוקים המכוונים כנגד אלו שמתכוונים
ָאחיו
לנצל לרעה את ההזדמנות שנוצרה" :וְ כִ יִ -ת ְמכְ רּו ִמ ְמכָׁ ר ַּלע ֲִמיתֶּ ָך אוֹ ָׁקנֹה ִמּיַּ ד ע ֲִמיתֶּ ָך ַאל תוֹנּו ִאיש אֶּ ת ִ
בְ ִמ ְספַּ ר ָׁשנִ ים ַאחַּ ר הַּ ּיוֹבֵ ל ִת ְקנֶּה מֵ אֵ ת ע ֲִמיתֶּ ָך בְ ִמ ְספַּ ר ְשנֵי ְתבּואֹת יִ ְמכָׁר לְָׁך"( .י"ד-ט"ו).
התורה מזהירה :שימו לב היטב לערך הקרקע  -הוא נגזר ישירות ממספר השנים שנותרו לבעלות עליה עד ליובל.
קראו את האותיות הקטנות והיזהרו מהונאות! בהמשך אף יוצאת באזהרה כנגד הנוכלים ממש" :וְ ֹלא תוֹנּו ִאיש
אֶּ ת ע ֲִמיתוֹ וְ י ֵָׁראתָׁ מֵ אֱ ֹ-להֶּ יָך כִ י אֲ נִ י ה' אֱ ֹ-להֵ יכֶּם( ".י"ז)
נשאלת השאלה :מדוע התורה בחרה להדגיש דווקא את מסחר הקרקעות במהלך תקופת היובל כדוגמא למעשי
הונאה? (ואף חזרה על כך פעמיים) .מדוע נבחרה דוגמא נדירה של עסקת נדל"ן גדולה מורכבת ,וכי חסרים מקרים
שכיחים הרבה יותר הלקוחים מחיי המסחר היום יומי ואליהם הקורא יכול להתחבר בקלות רבה יותר ,כגון:
שּורה .מֹאזְ נֵי צֶּ דֶּ ק ַאבְ נֵי צֶּ ֶּדק אֵ יפַּ ת צֶּ ֶּדק וְ ִהין צֶּ ֶּדק יִ ְהיֶּה לָׁכֶּ ם( ".י"ט,
"לא תַּ עֲשּו עָׁ וֶּל בַּ ִמ ְשפָׁ ט בַּ ִמדָׁ ה בַּ ִמ ְש ָׁקל ּובַּ ְמ ָׁ
ל"ה) .מדוע שם לא בחרה התורה להדגיש את החומרה שבאיסור ההונאה?
ובכן ,התורה מתייחסת לחולשה של כל אחד מאתנו .אנו נוטים לבדוק את ה 'החשבונות הקטנים' לפרטי פרטים
ולהזניח את הגדולים והמסורבלים ..קל לנו יותר לבדוק את החשבון לאחר הקנייה בסופרמרקט ולהזניח את
בדיקת הדו"ח השנתי על הכספים שצברנו במהלך חיינו .קל לנו יותר להתמקח עם סוחר הנעליים על קנייה חד
פעמית מאשר להתמקח עם סוכן הביטוח או מנהל הבנק על העמלות הנגבות מאתנו לאורך שנים.
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דווקא בעסקאות גדולות ומורכבות אנו נוטים לסמוך על האנשים ה'מכובדים' ו'הרציניים' שעומדים מולנו ולא
לבדוק אותם בציציותיהם .כשמדובר בכסף גדול ,אנו נוטים להקטין עצמנו מול ה'מומחים' שעומדים מולנו ולא
לרדת לאותיות הקטנות של העיסקה.
רבים מהם מנצלים זאת היטב ,ובדיוק כנגדם התורה מזהירה...
יורם קימלמן

לג'יין הוך אתך באבלך במות אחיך
דויד שניידר ז"ל
קיבוץ סעד

אזכרה
במלאת עשר שנים לפטירתו של דוד גולדשמידט (הפה)
ושלוש שנים לפטירתה של חנה
נעלה לקברם ביום חמישי כ"ה באייר 01.5.01
בשעה  01.31אחה"צ
המשפחה

תפילת נשים
השבת ,פרשת "בהר" ,כ' אייר תשע"ח5.5.01 ,
תתקיים קריאה בתורה ותפילת מוסף לנשות קהילת סעד.
כולן מוזמנות מנערה ועד וותיקה ,מקומיות ואף אורחות!
נפגש ב 4..9במועדונית  -מחכות לכולן בשמחה
הצוות המארגן
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הודעות חשובות מהחשמליה
החלפת לוח מתח גבוה:
במוצאי שבת הקרובה ,פרשת בהר 505505152/ ,תתבצע החלפת לוח המתח הגבוה הראשי המזין את הקיבוץ.
לצורך הביצוע יופסק החשמל למשך כל הלילה עד סיום העבודה .האישור לחידוש החשמל תלוי בסיום העבודה
ובאישור חברת חשמל .הגנרטורים האוטומטיים יעבדו ויספקו חשמל לכל הקיבוץ.
באזורים הבאים לא יהיה חשמל:
 .1מפעל סיפן – (מלבד אזור האריזה).
 .2חממות – כולל תאורת הגדר באזור המזרחי.
בשכונת שקד  -לא צפויה הפסקת חשמל.
תקשורת בזמן ביצוע הפרוייקט  -אתי קימלמן תרכז את כל הפניות ,שאלות/הבהרות במהלך העבודה.
אבקש לא להתקשר אליי ,על מנת להשאיר את הנייד שלי זמין לצרכי ניהול הפרויקט.

-----------------------------------------------------------------------------------(מומלץ לשמור)
חופשה בחו"ל:
בשבוע הבא בין התאריכים 9-2/5052/ :רחל ואני יוצאים לחופשה בחו"ל.

בעת הצורך נא לפנות ל:
חשמל – תקלות חשמל  -דוד זלינגר  454-5276314מכפר מימון .אם הוא לא זמין :חשמליית כפר עזה 6349273
ארז.454-6497273 -
תקלות דחופות – איתי גולן  / 452-7963344אשר רונה . 452-5454363
מים חמים ומיזוג מרכזי בח"א – יואל עברון . 452-7974519
קירור ומיזוג – קירור אריה – שדרות  , 6391435גולן . 4546734195
תיקונים למכשירי חשמל -מכונות כביסה ,מייבש כביסה ,תנורי אפיה – אבי .452-3344344-
תקשורת -טלפוניה ורשת מחשבים – דוד פולק .452-7974647
טלוויזיה – אפרים גולן . 453-6924967
ניידים /סלולריים -אלישי צ'ימבליסטה – . 452-4341343
בניה ברזלי
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מהנעשה בבית שקמה
בית שקמה מתנהל בשגרה ברוכה ,חמישה ימים בשבוע במשך שעות הבוקר עד הצהריים .התוכנית השבועית
קבועה פחות או יותר וכוללת :התעמלות כל יום ,הקראת סיפורים ,חוג מלאכת יד ,חוג קרמיקה ,אפיה ,שירה,
אקטואליה ,פעילות בגינון ושיעור שבועי.
לבית שקמה מגיעים כל יום חברים קבועים ולחוגים מסוימים מצטרפים חברים נוספים .לשיעור השבועי של הרב
מגיעים אנשים רבים ומוזמנים עוד להצטרף כל מי שמעוניין .להתעמלות מצטרפים כל יום מס' אנשים קבועים,
וכנ"ל למספר חוגים נוספים.
רבים וטובים מעבירים את הפעילויות הקבועות ,ולצידם מגיעים גם מתנדבים שמתגברים את התוכנית בתכנים
מגוונים .אחת לשבוע מגיעות בנות מהחטיבה לשעת התנדבות ומסייעות במה שצריך .ילדי הגנים מבקרים
לעיתים ומשמחים אותנו בשירה וריקודים ,וכך גם בנות שמשתתפות בחוג שירה עם כרמלה .אנו זוכים ליהנות
לעיתים מהנגנים שבקבוץ שבאים לנגן לנו ולשיר אתנו בחגים ,ומוסיפים לנו הרבה שמחה!
בשנה שעברה ,שנת ה –  07לסעד ,הקדשנו זמן רב לסיפורי סעד .זכינו לשמוע סיפורים רבים ,מרתקים ואותנטיים
מפי הוותיקים שחוו בעצמם את ראשיתו של הקבוץ .חלקם זוכרים עדיין מצוין אירועים מאותם הימים ,חלקם
כתבו בעבר את ספור חייהם ושיתפו אותנו ,חלקם כתבו בעבר הרחוק מכתבים מפורטים על חיי הקבוץ וההווי
שאפיין את החיים בנתניה /בהרצליה /בסעד תחתית ...ואפשרו לנו לקרוא קטעים ממכתביהם .הקראנו גם
מהחוברות השונות והיפות שנכתבו בעבר על סעד .תיעדנו וצילמנו בווידיאו את כל הספורים מפי וותיקינו
שחלקם כבר לא אתנו ,והחומר מחכה לעריכה .לכבוד שנת ה –  07למדינה ,מספרים פעם בשבוע על תולדות
המדינה לאורך השנים.
אנו אוהבים להזמין חברים וותיקים וחדשים מהקהילה לספר לנו על עצמם – על משלח ידם ,עיסוקם בשעות
הפנאי ,עברם ,ילדותם וכו' ,וזו הזדמנות טובה להכיר היכרות מעמיקה יותר את האוכלוסיה בקבוץ .אכן חברים
רבים באו וחלקו אתנו חוויות וספורים מעניינים מחייהם האישיים וזו ההזדמנות להודות לכולם! נשמח להיענות
גם בעתיד.
מדי פעם אנו יוצאים לטיול קלנועיות בקבוץ לייעדים שונים ומקבלים שם הסבר מקיף ,ופעמיים בשנה אנו
יוצאים לטיול מחוץ לסעד לאזורים הסמוכים לקבוץ ליהנות מהפריחה ומהנוף .גם עובדי הזהב שלנו (כך אנו
מכנים את העובדים הזרים )...יוצאים פעם בשנה לטיול של יום שלם ,ובני המשפחה המיודעים על כך מראש,
באים להחליפם ביום הטיול.
לפני כשנה קיבלנו מהמועצה האזורית מתנה – סככה ,מימין לכניסה לבית שקמה .אנו מתכננים לקיים בה חלק
מחוגי הגינון על מנת להעשיר ולגוון את הפעילות בימים שניתן מבחינת מזג האוויר ,ולאפשר פינת ישיבה נגישה
ונעימה גם בחוץ .בכוונתנו להקים מסביב גם גינה מותאמת ומוגבהת עם אפשרות לפעילות במרכז הגינה ,רק
שחסר מימון להשלמת התכנון. ...
בגינה השמאלית (מול המרפאה) "צצו" להם נקרים יפים על גזעים מקרמיקה ,אותם הכינו האנשים המגיעים
לחוג קרמיקה לפני כשנה וחצי .עבודות הנקרים השתתפו כבר בתערוכה שהתקיימה במוזיאון א"י בתל אביב
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וחברים רבים נסעו לבקר בה ונהנו מאוד .נקווה שבקרוב "נשתול" בגינה גם פרחים מקרמיקה שהכינו באי החוג,
כמו גינת הפרחים מקרמיקה שיש ליד הכולבו.
הבית יפה ומשרה אווירה נעימה וטובה בזכות העיצוב והטבעת חותמה של יונה.ר .שהפיחה רוח חיים בבית
שקמה ,והקדישה שנים רבות לטיפוחו ופיתוחו של המקום.
מוזמנים לבקר ולהצטרף לחוגים הטובים שמועברים לנו במשך השבוע!
צוות בית שקמה

קהילה תומכת
ביום חמישי הבא כ"ה אייר ( ,)01.5.01מיכאל מקהילה תומכת-כפתורי מצוקה
יבוא לקיבוץ לתיקונים קלים למעוניינים.
יש להכניס לתיבת הדואר של חנה שנון עד יום שלישי פתק על תיקונים דרושים.
חנוש שנון

לשרה ושמחה בלס מזל טוב לרגל בת המצווה של הנכדה
שני – בתם של ורד ואמנון אפרים
איחולים לשמחות ולנחת!

לחנן קסלר ,ליוכבד גולד ולכל המשפחה
מזל טוב לרגל בת המצווה של הנכדה/נינה
שי – בתם של זהר וגיא אשר
איחולים לשמחות ולנחת!
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מחצית האמת גרועה משקר
האמרה שבכותרת ידועה זה מכבר  -ואולי הגיע הזמן לבדוק את נכונותה .לעניות דעתי ,לא רק שמחצית האמת
גרועה משקר ,היא אף חמורה ומסוכנת ממנו .וכל כך למה? כי אדם ששומע דברי אמת – אף כי חלקיים – נוטה
כמובן להאמין לדובר ("ניכרים דברי אמת" )...ומתעלם מן החצי השני ,שלעיתים מכריע את הכף לכיוון הנגדי.
אולי אפשר למצוא מקבילה לעניין זה ,בגישה החשדנית שיש במשפט העברי למי שמוגדר "מודה במקצת" ,השונה
ממי "שכופר בכל".
הבה ננסה לאמת את האמת באמרה על מחצית האמת .ניקח נא כמקרה בוחן את הסיפור/אגדה/עלילה (מחק'/
את המיותר על פי השקפתך) על גירוש הערבים ממדינת ישראל במהלך מלחמת הקוממיות .מצד אחד ,הרי הדבר
"ידוע" לכל שגירשנו את הערבים ב"מלחמת  ,"8491כפי כינויה בפיהם .ומה נטען כנגד? הטענה נכונה ,רק אם
נמחק את ה' הידיעה מן המילה הערבים ...אגב ,בלי קשר ישיר לנושא גירוש הערבים ,יש עוד תחום קרוב שבו
הצד הערבי תומך בתוספת ה' הידיעה למילה מסויימת בהחלטת האו"מ על חובת ישראל לסגת משטחים שכבשה
במלחמת הקוממיות .הכוונה כמובן למילה "שטחים" .בדיונים באו"מ לפני החלטה זו ,הצליח שגריר ישראל
לשכנע את מציעות ההחלטה ,לכתוב בהצעת ההחלטה שטיחים – ולא השטחים .אחרי קבלת ההחלטה ,ניסו
שגרירים ערביים לציין בנספח ,שהנוסח המחייב של החלטה זו יהיה הנוסח בשפה הרוסית .מדוע? כי בשפה זו אין
יידוע (כלומר אין משהו המקביל לה' הידיעה) ,לכן המשמעות לקורא רוסית תהיה חובת נסיגה מכל השטחים
שנכבשו .תביעתם נדחתה ,כי במסמך המכונן של הקמת האו"מ ,נכתב שהנוסח המחייב בהחלטות הוא הנוסח
באנגלית...
לאחר הקטע הלשוני על חשיבות (העדר) ה' הידיעה ,נחזור לעניין .חייב אני למען ההגינות לציין ,כי אם יש מי
שטוען שלא גירשנו ערבים במלחמה ,גם הוא אומר חצי אמת .נשארה לנו "רק" בעיית המינון .יש הוכחות
מתועדות של מקרים בהם פנינו לאוכלוסיות ערביות בהצעה להישאר בבתיהם ולא לברוח .המפורסם ביותר הוא
המקרה של חיפה .מפקד "ההגנה" בעיר פנה באלפי כרוזים בערבית לתושבי השכונות הערביות בעיר ,לפני הפעולה
לכיבוש/שחרור חיפה ,והפציר בהם לא להיענות להצעות של מנהיגיהם לברוח .רבים מהם נענו בכל זאת לפיתוי
שהיה כרוך בהצעות" :כשנחזור ונגרש את היהודים ,תקבלו גם את רכושם של היהודים" .לא רק בחיפה הוצע
לערבים להישאר ,אך המקרה החיפאי מוכר בעיקר עקב המספר הגדול של הנשארים" .זקני צפת" ידעו לספר ,כי
אלפי התושבים הערביים (ביניהם אבו מאזן ,שהיה כבן עשר) ברחו לאחר פגז אחד שנורה ממרגמת ה"דוידקה",
שקול הנפץ האדיר של ההתפוצצות גרם לגל שמועות שליהודים יש פצצה אטומית ...כנגד עדויות נוספות על
בריחה ולא על גירוש ,טוען הצד "המגורש" שאלו מקרים נקודתיים ,המהווים מיעוט שבמיעוט לעומת הרוב
הגדול.
ועכשיו לצד השני .המקרה המפורסם הוא הגירוש מלוד ורמלה ,שנכבשו במבצע שאחד מכינויו היה "לרלר" –
ראשי התיבות לוד רמלה לטרון רמאללה – בפיקודו של מפקד הגדוד משה דיין .תמונות מספרות על רוכבי
הג'יפים ,שירו באוויר וגרמו לתושבים להסתלק במהירות מבתיהם ולצעוד מזרחה .גם כאן ישנן עדויות על
גירושים נוספים במקומות אחרים ,ושוב הטענה היא שאין זה מעיד על הכלל ,אלא על תופעות בודדות .מכונת
התעמולה המשומנת של הצד הערבי ,נעזרה בצילומים המעטים על גירושים ,והצליחה בעזרת חזרות אין ספור על
גירושים המוניים ,ובעזרת מחקרים "אובייקטיביים" – לטעת בליבות צרכני התקשורת בעולם את הדעה שאכן
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הערבים גורשו ,רובם ככולם .על כל פנים ,העובדה שנשארו שכונות ערביות בלוד ורמלה (כמו גם ביפו ובעכו)
מעידה שמי שבחר להישאר – לא גורש.
חוקרים ישראלים ואחרים ,שאני מאמין שבדקו בתשומת לב את כל המקרים שניתן היה לבדוק ,הגיעו למסקנה
שרוב רובם של הערבים שעזבו את הארץ לא גורשו .אבל גם המדינאים הפלשתינאים ,אשר מודים שחלק ניכר
מערביי א"י ברחו מפחד המלחמה ,טוענים ש"זכות השיבה" קיימת ועומדת גם למי שנאלץ לברוח ,לא היתה כאן
עזיבה מרצון ,אומרים הדוברים .הם רק שוכחים עובדה "פעוטה" אחת :מי פתח במלחמה זו ,אשר בגלל הפחד
ממנה הם נאלצו לברוח.
בפעם הבאה – על חצי האמת בנושא "הסדר הקיבוצים".
חנן גולן

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

היד העדינה
ּבּורים
יְ סוֹד הָ ְרגָעִ ים וְ עַ ּמּוד הַ ִח ִ
לָדַ עַ ת לֶאֱ הֹב אֶ ת הַ זְ מַ נִ ים הָ ְרגִ ילִ ים
לִ נְ שֹם אֶ ת הַ ְקדֻ ָשה הַ ְפשּוטָ ה
לְ ִה ְתפַ לֵּא עַ ל הַ זְ ָרעִ ים הַ ְסמּויִ ים
לְ עַ ּבֵּ ד אֶ ת הַ ִק ְרבָ ה הַ ְּמצּויָה
לְ טַ הֵּ ר אֶ ת נִ זְ ֵּקי ִקנְ יַן הַ ּכוֹחַ
פּוטּיוֹת
לִ ְפשֹט אֶ ת גְ לִ ימַ ת הַ ִש ִ
וְ לִ צְ ֹלל לְ תוְֹך מֵּ י הָ ַאהֲ בָ ה
הַ ְּמכַ ִסים עַ ל ּכָל הַ ְפ ָשעִ ים

אהרל'ה אדמנית

