בע"ה י"ז באב תש"ף
70/78/2727
גליון מס' 1358

פרשת עקב
הפטרת פרשת עקב (ישעיהו מ"ט:י"ד  -נ"א:ג')ַ " :ותֹּאמֶ ר צִ ּיוֹּן ֲעזָבַ נִ י ה' - "..היא החוליה השנייה
מבין שבע נבואות הנחמה הנקראות בין תשעה באב לראש השנה ("שבע דנחמתא").
הפטרתנו נמצאת בנקודה מתקדמת יותר בציר הזמן של הגלות ,מזו של הפטרה הקודמת.
אז ,הנביא נאלץ לפנות אליהם מיזמתו" :נחמו נחמו עמי ,"..כשהם שרויים בקיפאון שאחז בהם
ובהלם הגלות הראשוני.
כאן ,לאחר תקופת הסתגלות ממושכת ,הם מגיבים באופן אקטיבי" :וַ תֹּאמֶ ר צִ ּיוֹּן – "..למציאות
'הסתר הפנים' הארוך שהתקבע לאורך הזמן.
נחמתו של הנביא היא בכך שהוא מדמה את הקשר בין ישראל לה' לקשר שאין לו תנאים ואינו
ניתן להפרה – הקשר שבין הורה לילד :
"הֲ ִת ְׁש ַכח ִא ָשה עּולָּה מֵ ַרחֵ ם בֶ ן בִ ְׁטנָּה גַם אֵ לֶה ִת ְׁשכַ ְׁחנָה וְׁ ָאנֹּכִ י ֹלא אֶ ְׁש ָכחֵ ְך" (ט"ו).
(יורם קימלמן)

שבת פרשת עקב
הדלקת נרות
30.77

מנחה

ימי החול

31:31

זמן תפילין /טלית

31:27
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שחרית א'

5:05

שחרית א'

5:77

שחרית ב'

8:17

שחרית ב'

5:05

סוף זמן ק"ש



מנחה גדולה בחדר אוכל
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מנחה וערבית

31:35

שיעור הרב אחה"צ
(חצי שעה)
על הדשא ליד הפינג-פונג

38:17

30:07 31:17

מנחה

צאת השבת

31:77

שקיעה



27:78

ערבית

27:

אחות תורנית :חגית קאופמן
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בקצרה על הפרשה
בפרשה מופיעה מצוות המזוזה (יא-כ)ּ" :וכְ תַ בְ ָּתם עַ ל ְמזּוזוֹת בֵּ יתֶ ָך ּובִ ְשעָּ ֶריָך."..
חכמי המשנה מספרים שבתקופתם היו אנשים מכניסים את קלף המזוזה לידית האחיזה החלולה של מקל
ההליכה שברשותם כסגולה לשמירה( .כלים יז-טז).
מסופר על המלך ארטבן הרביעי (המלך הפרתי שהובס בידי הסאסנים 222-לספירה) ,ששלח מתנה יקרה לידידו
רבי יהודה הנשיא והלה החזיר לו מזוזה מהודרת .המלך אמר" :שלחתי מתנה יקרה ואתה מחזיר לי דבר פעוט?",
ענה לו רבי" :אתה שלחת דבר שצריך לשמור עליו ואני שלחתי מזוזה שתפקידה לשמור עליך" .לימים כשחלתה
בתו של המלך במחלה קשה ,הוא נזכר במזוזה ,קבע אותה בפתח הבית והיא הבריאה( .ירושלמי פאה  -פ'א-ה'א).
מסופר שבימי מונבז השני ,בנה של הלני המלכה ששלט על ממלכת חדייב (עיראק) ,היו בני המלוכה לוקחים אתם
למסעותיהם מזוזה בכליהם בכדי לתלות אותה בפונדק שבו לנו בלילה ,כמעשה של אדיקות (מנחות ל"ב).
המשפחה המלכותית תרמה למקדש וסייעה במרד הגדול מול הרומאים קברם של הלני ובניה -נמצא בשכונת
שייח' ג'ראח בירושלים ונקרא" :קברי המלכים".
הפסוק מהפטרת השבת (ישעיהו-מט-טו)" :התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה" יכול להוות סלוגן בתקופת
הקיץ כנגד שיכחת ילדים ברכב סגור או בבריכות המים.
מנחם קימלמן – קיבוץ ראש הנקרה

לשרה פולק איתך באבלך על פטירת אמך
אסתר שוורצמן ז"ל
קיבוץ סעד

ניצול
צִ נָּה חוֹלֶפֶ ת
בְ גַב הַ זְ מַ ן
הַ ָּשמַ יִ ם מַ זִ יעִ ים
ְמבַ ְק ִשים ַשלְ וָּה
לִ ְהיוֹת
ֹלא ִת ְק ָּרה לָּאֲ דָּ מָּ ה
ֹלא מַ צָּ ע לַּכוֹכָּבִ ים
לִ ְשהוֹת עִ ם עַ צְ מָּ ם
אהרל'ה אדמנית
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סיפור קצר לט"ו באב
מאת כנרת סמואל-פולק
מוקדש לזכרה של סבתי  -אסתר שוורצמן ז"ל  -שהלכה לעולמה

כרם
הנה מייד אני יוצא אל החנות לקנות את המצרכים .כבר הכנתי רשימה והכל מאורגן.
ראיתיה לראשונה כאשר יצאה ערב אחד מחוג שזירת הפרחים ,בו משתתפות רוב הדיירות כאן .אני מתגורר במה
שנקרא "דיור מוגן" לאדם המבוגר .בית דירות נאה בקצה העיר .בחלון גבעות וכרם .וגם תרבות יש ו"שמירה 42
שעות" .הגוף מוגן אולי ,אך הנפש מה יהא עליה.
ובכן יצאה היא ובידה סידור פרחים ,מבטה כשל ילדה הגאה במעשה ידיה .ומייד מצאה חן בעיניי .שאלתי אותה
שאלות נימוסין ספורות ,וענתה ברצון .ניכר היה שגם לה בדידות משלה.
קבענו למחרת לשתות תה של אחר הצהריים בחדרה .זהו היתרון בלהיות זקן כמוני :אינך נחשד מייד בכוונות
זדון ובחיפזון גס .הקצב כאן ברור :לאט.
בחדרה ריח קינמון דק ,ומייד אני נזכר בעוגת התפוחים של אשתי ז"ל .היא רואה את פניי ,מבטה מבין אך אינה
אומרת דבר .וכך טוב .כל צעד במקום הזה אתה דורך על זיכרון זה או אחר ,מעורר צער שטרם כבה .משוחחים על
הילדים והנכדים ,על הבריאות ,על החורף הסוער במיוחד השנה והכרם העצוב בחלון .וכך עוד ערבים רבים,
והכרם כבר פחות עצוב .אני מספר לה על הרצאתו של הרב שלוימה ,הרצאה קבועה הוא נותן כאן בספר "מורה
נבוכים" לרמב"ם .גם מקריא לה לעיתים קטעי עיתונות ,ואנו מתווכחים דרך קבע" :את מוכרחה לדעת לפחות על
האירועים הבסיסיים שקורים כאן .אינך יכולה להתחפר לך במערה שלך בלא כל מעורבות" .והיא" :מספיק לי
מה שאני יודעת עד כה ,האמן לי .אינני צריכה את השטויות של הפוליטיקאים המודרניים הללו ,כאב הראש שלי
חזק גם בלעדיהם" .ועל זיכרונותיה אינני שואל .מחברתה ידוע לי כי עברה את המלחמה.
וודאי עוד כאבים היא נושאת ,וכל אחד כאן יש לו שק משלו ,וכבר כבדים השקים מכדי לחלוק בהם ולהיעזר
איש ברעהו.
וערב אחד אני שואל אותה :אמרי לי ,רות ,מהי המשאלה שלך?
והיא עונה לי ,על דרך הקלישאה הנהוגה כאן" :אתה יודע ,בריאות לי ולמשפחה ,נחת מהילדים והנכדים ,מה עוד
מותר לבנאדם לבקש?!"
אך אני מתעקש" :לא ,רות ,זה לא מספיק .עני כאילו אינך כאן .עני כאילו את פעם ,ורחוק.
ולפתע מוארים פניה .אור אמיתי" .תמיד דמיינתי לי את בנות ישראל שהיו יוצאות בליל ט"ו באב לחולל בכרמים
בכלי לבן .כמה הייתי רוצה לחולל בכרמים .ללבוש שמלה לבנה .לרקוד כאילו אין לי גוף .כאילו אין עבר .להיות
שיר .להיות מים .להרגיש חזק כל כך בלא פחד ו "--היא עוצרת פתאום ,נשימתה כבדה ,וכאילו התעוררה" :אוי,
מה זה השטויות האלה פתאום ,מה זה עבר עליך היום מנחם שאתה בא ככה עם השאלות הללו?! נו ,נו ,אפילו
קרא לי משהו מהעיתון הזה שלך".
בלילה בחדרי אני מקשיב לתקליט "מוזיקת לילה זעירה" האהוב עלי ,ולפתע אני יודע.
וכבר למחרת אני ניגש בחשאי לכמה מחברותיה.
"יצאת מדעתך?"
"ואיך נגיע"?
ו"מה פתאום ,איזו שטות!"
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ולכולו אני עונה בחיוך" :כן ,כן ,אני זקן שוטה .סופסוף ,הרווחתי תואר זה ביושר!"
והנה הגיע היום .ח' באייר .יום הולדתה .לא בנקל חילצתי ממנה את התאריך" :נו ,מנוחם ,בגילי כבר רצוי שלא
לחגוג יום הולדת ,ולשם מה לך התאריך?!" אך בסוף נתנה ,ואני רצתי לרשום ,לפני שתחטוף השיכחה.
וכבר אני עומד בחנות ,ומסייע בידי אברם חברי ,וקונים לפי הרשימה שהכנתי מבעוד מועד .קבעתי עם כולם
שיגיעו בשבע בדיוק .חיה ,וציפורה ופרידה ובת-שבע וגם את הגברים גייסתי :יוסף ,ואברם זה ,ושמוליק ויענקל
שהתנגד תחילה נחרצות והתרצה רק לאחר שהבטחתי לו שנקבע חברותא קבועה לפרשת השבוע.
שבע ועשר דקות .רות עמי ,ואנו צועדים לאיטנו אל הכרם" .אין לי כוח לזה ,מנחם ,בחייך .אז מה ,יום הולדת,
יום הולדת .בגילנו חוגגים עם עוגה וכוסית בחדר ומספיק .לא צריך טיולים ובלאגנים" .אני לא עונה לה.
וככל שאנו מתקרבים מתחזקים צלילי המוזיקה ,ורות מפצירה בי "מה זה ,מנחם ,מה אתה זומם?" ואני מחייך
ושותק.
ולעינינו מתגלה לפתע המחזה :מעגל של נשים וגברים בלבן ,מחוללים בכרם הירוק .ולא ניכרים קמטיהם ולא
צערם .ומייד מצטרפת אליהם רות .ואין עבר ,ואין זיכרון ,ואין מחר .רק ריחו הלח של הכרם ,וצלילי הרועה
הקטנה מן הגיא ,וסחרור .ואני מסתכל מן הצד ורואה שוב את האור בפניה.
ודי לי בכך.
---------------------------------

חגיגת ספרים בספריית הילדים
בשבועיים הקרובים ניתן לקבל בספריית הילדים ספרים במתנה וכן לקנות ספרים חדשים (ילדים נוער ומבוגרים)
בעלות של 5 :ש"ח 7 ,ש"ח ו  01ש"ח.
ביום שישי הקרוב ה  78/וביום שישי הבא ה 418/
בין השעות 0099 :עד 043039
---------ביום א' הקרוב ה  08/וביום א' הבא ה 418/
בין השעות 47039 :עד 040099

כל ההכנסות לטובת קניית ספרים חדשים לספרייה.

בואו בשמחה!
מלי קסט
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"החיים זה מה שקורה ,בזמן שהיו לנו תכניות אחרות"
נראה שבן אנוש לא תכנן את הנגיף שתקף את כולנו ואנחנו בטח ובטח לא תכננו שהוא יפלוש כך לחיי משפחתנו.
אבל ,מתברר שיש גם דברים שקורים בדיוק כמו שתכננו; בחירת מקום המגורים שלנו!
לא יכולנו לבקש לעצמנו מקום טוב מקהילת סעד הנפלאה שזכינו לחיות בה.
כמעט שלושה שבועות של בידוד ,בלי יכולת לצאת מ ד' אמותינו ,חלפו להן במהרה ,אך ורק בזכות הקהילה
המדהימה הזו.
נעטפנו בחום ואהבה מכל כיוון אפשרי ,מהשכנים הקרובים ועד "שכנים" מקצה הקיבוץ ,כולם ביקשו למצוא דרך
בה יוכלו להקל על הבידוד; בקניות ,בתבשילים ,באפית עוגות ובאין ספור פינוקים .הטיפול היה כל כך מושלם עד
שכולנו נתקשה לחזור להיות עצמאיים ולכן "ארגז ההפתעות" יישאר בינתיים לפני הדלת שלנו..
מצד אחד ,התברר לנו כמה שלילי יכול להיות "חיובי" (לקורונה) אך מהצד השני התברר כמה חיובית יכולה
להיות הקהילה.
מודים אנו מקרב לב לקב"ה שהבריא את החולות ולכל עשרות הנשמות הטובות שהקלו על בידודנו.
רונית ,ארל'ה והילדים
----------------------------------------------מחנון בשטח הבריכה
לציבור שלום וברכה,
השבוע המחנון יתקיים בבריכה .מפאת הקורונה המחנון יתקיים בקפסולות ויתפרס על פני כל השבוע
לכן נבקש לעדכן אתכם שבשבוע הקרוב:
בין הימים ראשון עד חמישי -י"ט אב עד כ"ג אב,9-318/ ,
יהיו ילדים ובני נוער בשטח הבריכה בין השעות ,/:88-30:88 :גם בשעות הנפרדות.
כמו כן ביום ד' הקרוב לא תתקיים שחייה לילית לנשים/גברים.
אפרת שלומי ויהודה סימון
לרעות ושלמה מזל טוב לרגל נישואיכם
לריקי ולמשה זיו ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ולנחת!
לדבש הימן  -מזל טוב לבת המצווה
לדקלה ואחיה ,למיכל ואיתן למרים שלמון ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ולנחת!
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צדק צדק תרדף
ויהי מקץ עשר שנים ,ויצאתי לשוט בארץ ולראות את יושביה .ובדרכי ראיתי אנשים זקנים בבלויי סחבות,
נושאים סלים מלאים מזון והולכים לאטם .ומנגד ראיתי משפחות צעירות עם ילדיהם דוהרים במכוניות בכביש.
ואתמהה .למה אינם מציעים לזקנים להגיש להם סעד?
ואמשיך לשוט ולבחון את המקום ולגלות את פשר הדברים .ואראה בתי מידות יפים מאד ,מטופחים מסביב.
ומנגד ראיתי בתים ישנים והטיח נופל מכותליהם ,הגינות מוזנחות ,ואין נוי ציבורי סביבם .ואתמהה עוד .ואשאל
לשלום אדם צעיר שיצא ממכוניתו .ובעודני מצפה לתשובה ,חלפו לפנינו נערות ונערים רכובים באופניים נוצצים
ושאר כלי שעשוע חשמליים ,וקול שירה ונגינה בוקע ועולה מהם .ויפתח הצעיר את פיו ויאמר" :מה נאה המקום
הזה ומה עׁשירות המשפחות הצעירות שבו ".ואשאל אותו מדוע אינכם דואגים לזקני המקום ,כי ביתם מט לנפול?
מדוע פניהם עצובים? ויען הנער כי לפני שנים רבות רצו זקני המקום להקים פה יצירה מׁשּונה שכל יושביה שווים
זה לזה ,וצרכי היחיד היו במחשבה נחותה ,כי הכל דאגו לצרכי הרבים .ואמנם חיו מאושרים וטוב להם ,גם כי
עבדו קשה בעבודת כפיים .גם בלילה ישבו לעתים לעוץ עצה איך להיטיב עם הבריות ,ואף עם העולם כולו.
אולם מאז השתנו הזמנים ,הזקנים הגיעו למנוחת עולמים ,והתמעטו .ואילו הצעירים התרבו .דאגותיהם היו
אחרות ,והזניחו את זקני המקום" .מי הקים את המקום?" שאלתי" ,איך יצרו את גן העדן הזה?" הרי בזיעת אפם
ובמו ידיהם עשו זאת ,כדי להפוך מקום צחיח ויבש למקום פורח .ויחפז הבחור ויאמר" :אני צריך להגיע לבית
הכנסת כעת .אין לי זמן ".ויסע.
אף אני נשאתי רגלי אל ה'מקדש מעט' ,ואראה כי גם הוא בלוי ומוזנח כמו בתי ותיקי המקום .ואזכור אותו
מימים ימימה בתפארתה ,ותרד עיני.
ואשא עיני ואראה קבוצה צעירה ובגדי-ים בידיהם ,הולכים אל בריכת השחייה ,והמים הכחולים והדשא המטופח
בוהקים ביופים" .הידעתם איך עשו בריכה זאת? אני וחבריי חפרנו אותו במו ידינו באת ,בקלשון ובטּוריה :ותרנו
כל אחד על עשרה ימי חופשה לטובת העבודה הזאת ".ויצחקו לי הנערים.
עוד שאלתי מי מנהיג את היישוב היום ,והשיבו כי אנשים ממקום אחר  . . .כנראה .ואתעצב על לבי כי זכרתי חסד
נעורי .ואמשיך לשּוט בכפר הולדתי לחפׂש אולי יש צדיקים במקום הזה .והנה חבורת צעירים באה לקראתי ,סלי
מזון ומני מטעמים בידיהם ,ויׁשקוני מים קרים ,גם כבדוני במטעמים ויספרו לי כי הם צוות נוער המכונה צח"י.
והם משרתים את זקני הקיבוץ הנמצאים בבידוד או בשעת צרה אחרת כגון "צבע אדום" .ואשמח לשמוע זאת
ואומר כי אולי יש עתיד למקום.
חנוש
---------------------------

וקשרתם א ָֹתם . . .וכתבתם על מזוזות ביתך
ֶּ
בשבועות הקרובים מוזמנים חברים ששם משפחתם מתחיל באותיות

א  -ג

להביא לבדיקה [בתיאום].

גם מי שחושב שהגיע זמנו מוזמן לשאול אצלי אם ברשימות נרשם שביתו נבדק לאחרונה .רצוי לטלּפן אליי
הביתה ,כי שם נמצאות הרשימות.3322 :
כמו-כן ,אחרי שלא היתה אפשרות לפני פסח לצבוע תפלין ולבצע טיפול חיצוני אחר [רצועות ,תפירת הבתים וכד'],
מי שמעונין בשרות זה מוזמן לשאול אותי בזמן הקרוב.
אליהוא 
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לב בנים על אבותם
ימי הקורונה המאתגרים ,חיזקו את ההערכה הרבה שאנו הבנים חשים כלפי הקיבוץ בכל הקשור בטיפול בהורינו.
ממרחקים הרגשנו את התמיכה המשמעותית של הקהילה ככלל ,ואת זו של הגורמים המטפלים בפרט.
בהמשך לכך ,שאלנו את עצמנו כיצד נוכל גם אנו הבנים להשתלב במערכי הסיוע השונים ולתת עוד כתף היכן
שנתבקש.
ברוח זו יצרנו קשר עם רותי לזר רכזת ברו"ש (בריאות ,רווחה ושיקום).
לפני כשבועיים חילקנו שאלונים להורים וכתוצאה מהתשובות שהתקבלו התחלנו למפות צרכים ,להעלות
רעיונות -והכל תוך כדי שיתוף פעולה הדדי ומיטבי.
ועתה בקשה מההורים ופנייה לבנים:
הורים-
בעקבות תשובותיכם לסקר בנושא נסיעות לביקורים משפחתיים ,אנו מבקשים קודם כל ליצור קבוצות לפי יעדי
נסיעה .אנא פנו לרותי לזר ועדכנו לאן דרושה לכם הסעה בדרך כלל .המשך הטיפול בנושא יעשה על ידינו ויובא
לידיעתכם בהקדם.
בנים-
הפנייה היא אל כולכם ,בכל מקום ובכל שכבת גיל :נשמח מאוד אם תיקחו חלק במיזם המעורבות שלנו.
אנו מעוניינים לשלוח לכם שאלון קצרצר שיאפשר לכם ולנו לדייק את התחום בו תוכלו לסייע לקהילת ההורים
שלנו מידי פעם ובהתאם לצורך.
אנא שלחו הודעה קצרה עם שמכם למייל Michalshoshana@gmail.com
תודה מראש על שיתוף הפעולה!
מיכל נוריק ,אלעד אהרוני ותלמה דן

למוריה-פנינה סאסי

לדוד שלום אדמנית  -מזל טוב לבר המצווה

מזל טוב לבת המצווה
לעדי ואריאל ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ולנחת!

לחנה ואהרלה ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ולנחת!

לשרה ג'קסון ולכל המשפחה ,מזל טוב לבר המצווה של הנכד
הוד – בנם של רתם וידיד ג'קסון
איחולים לשמחות ולנחת!
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קול קורא!
בחירת נציגים לצוות מקשר חד"א – קייטרינג
לחברים שלום!
במסגרת התהליכים המתקיימים בתקופה האחרונה ברצוננו להפעיל מחדש את צוות הליווי והקישור
לפעילות חד"א ותאגיד הקייטרינג.
ייעוד הצוות :גוף מקשר בין הקהילה לתאגיד קייטרינג שמטרתו ליעל ולשפר את המענה הניתן בשרותי
הסעדה לקהילה.
תחומי אחריות:
 .1ייעול ושיפור הממשק בין הקייטרינג לחד"א וציבור הסועדים.
 .2מעקב ובקרה על תפריט המנות המוגשות בחד"א.
 .3ליווי הפעלת מערך שוק שישי.
תדירות מפגשים -אחת לרבעון ולפי הצורך.
חברי הצוות:
 .1שלושה נציגי ציבור -חברי קיבוץ.
.2
.3
.4
.5

מנהל תאגיד הקייטרינג.
מרכז משק.
מנהל הקהילה.
מנהלת חד"א.

בחירת נציגי הציבור -הנהלת קהילה.
קדנציה  3 -שנים (נציגי ציבור).
חברות וחברים המעוניינים להציג את מועמדותם מתבקשים לפנות למנהלת מש"א -הילה אור ,עד לתאריך:
ה  ,51.8.2.2.באמצעות המיילhilaor@kv-saad.org.il :
תומר רכטמן  -מנהל הקהילה
לשקמה ולירן יניב מזל טוב להולדת הבן
לרחל ומנחם יניב ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ולנחת!
לעידית ונחום לנדאו ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכדה  -בת לרננה ושמעון ממו
איחולים לשמחות ולנחת!
לשושנה וראובן עברון ולכל המשפחה ,מזל טוב להולדת הנינה
נכדה לדבורה ויובל עברון ,בת לרֹ ני איטה ויוסי אלוש
איחולים לשמחות ולנחת!

