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 פרשת כי תצא                                         

י ֲעָקָרה ֹלא ָיָלָדה" : ('י-'ד א"נ)ישעיה מספר  החמישית בסדר הנחמות היא ת כי תצאהפטר  ָרנִּ

י ְצחִּ ָנה פִּ י ֹלא רִּ י ְוַצֲהלִּ ים ְבֵני ָחָלה כִּ ְבֵני ְבעּוָלה ָאַמר  ַרבִּ  ". 'הׁשוֵֹמָמה מִּ

 

 . חסר תוחלת שש מפני עתידואת הח מסמל את סבל הגלות בהווה בהפטרה דימוי העקרה

 ההווה , בטרם הוא מגיע עוד מוחשי מתבטאת במעשהעתיד אופטימיות כלפי הברגע שה, אולם

ְך : "ובכך הנחמה ,הופך להיות נעיםעצמו  ְׁשְכנוַֹתיִּ יעוֹת מִּ ירִּ י ְמקוֹם ָאֳהֵלְך וִּ יבִּ י .. ַהְרחִּ יכִּ  ַהֲארִּ

י ְך ַחֵזקִּ יֵתֹדַתיִּ ְך וִּ י ֵמיָתַריִּ ְפרֹ  כִּ ין ּוְשֹמאול תִּ יָרׁשָימִּ ם יִּ י ְוַזְרֵעְך ּגוֹיִּ  .('ג-'ב).." צִּ

 היא נבואה  -האוהל ולהכין עצמו פיסית לקראת הבאות ם להרחיב את פניית הנביא לע

 .אל אדמתובטרם ישוב , נחמה לעם הנמצא בגלות כבר עכשיו יוצרתו המגשימה את עצמה

 (יורם קימלמן)                                                                                                                            

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 נטע בן עמי  :אחות תורנית

 י מ י   ה ח ו ל   כי תצא   שבת פרשת
 

5 טלית/זמן תפילין  38:00 הדלקת נרות

  31:00       30.00מנחה                      

 6:00 ' שחרית א   6:00                                               'שחרית א   

 6:00 'שחרית ב 8:10                             ' שחרית ב

  ש"סוף זמן ק  
צ              "אחה שיעור

(                               חצי שעהכ)
 פונג-על הדשא ליד הפינג

 מנחה גדולה בחדר אוכל 00:38

 38:00 מנחה וערבית  

  שקיעה 38:00  34:00    31:10מנחה        

:20 ערבית 31:00 צאת השבת
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 בקצרה על הפרשה

 :נתייחס לכמה מהן (.ספר החינוך)לא תעשה  64. עשה  22: עמוסה במצוות תנופרש

 .(מ"ס 01כ  -טפח)כמטר אחד  – טפחים 01: הגובה המינימאלי למעקה .חשש לנפילהמ - (ח-כב) מעקה לגג

 .(ו-ד-מידות)מעקה  נבנהבגגו השטוח של בית המקדש 

 "(אבן הטועים"או ) "אבן הטוען"שנקרא  מיוחד בירושלים היה מקום ,ימי בית שניב – (ג-כב) מצוות השבת אבידה

על הבמה ) שם היה עומד אבידה כל מי שמצא .אבדות ומוצאי אבדותבעלי , בזמן העלייה לרגל, שם נפגשו

 .(כח -מציעא .ב) עליה ומכריז (המוגבהת

ביצוע העונש היו מחלקים בעת  .ארבעים פחות אחד: למלקות קבוע מספר ישנו - (ג-כה) "סיףוארבעים יכנו לא י"

שהן  מלקות היא 13ל הסיבה . בחלקו האחורי( 24) יםשני שליש. בחלקו הקדמי של הגוף( 01)שליש  :את המכות

 .('כב-מכות)נו רשע ישאמי ל ,הופכות את האדם מרשע

( גט)רק ספר כריתות ש בפרשתנו כתוב" ודבק באשתו והיו לבשר אחד ..יעזוב איש" (כד-ב)ית כתוב בספר בראש

כאן " גט פיטורין"ל"  ספר כריתות"את צמד המילים יפה ומפרש אונקלוס מתרגם . (ג-כד)יכול להפריד ביניהם 

 . אך לא נאמר שום דבר לגבי תוכנו, המקום היחיד במקרא בו מוזכר מסמך הגירושין

 ."על מנת להקדים רפואה למכה( בסדר נשים)קידושין קדמה מסכת גיטין למסכת " - שנונהע לשון טב  מ  

 קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                             

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

 

 סיור סליחות

 
ִים ב  רְּ ין ע  רּוח  ב   בְּ

ְך ל ֻחמ  ק ע  פ  ר   ֶאתְּ

נּו   ֻחמ 

ִיְך ין חֹומֹות  ם ב  שָׁ  ֶשִננְּ

 

י ִניצֹוצ   ֶעֶרב בְּ

ֶשֶמש בֹוא ה   בְּ

ֶלך ה  ק כְּ פ  ד   ֶאתְּ

ִחים רָׁ פְּ ר ה  ע  ש   בְּ

 

ִיל ִאישֹון ל    בְּ

ין רֹוֶאה א   בְּ

ִיְך ִחּלֹות   ָאבֹוָאה מְּ

 

 אהרלה אדמנית
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 לזכרו של מיכאל פרקש

צל גאולה בפעוטון אהתחלנו עוד בהיותי פעוט , השנים 60את הקשר בן . חבר דואג כמו אבא :פרקש בשבילי

ב איתי בין הפרות רפת ומסתובלטיול בבקביעות בא לקחת אותי , פרקש הרפתן. סמוך לרפתה, בצריף השבדי

 . ימים בלתי נשכחיםעבורי אילו . הגדולות

שעבד ו היתה המכונית של אבא שלי 'פיג) "..ו 'ם הפיגנווע.. ווה: " לי בכינוי תמידי זה שקורא: בשבילי שפרק

איתי עד ליום  ותגי המכוניות לסוגיהם ושמותיהם דבר שהולךמגיל ילדות גיליתי בקיאות במ(. כמרכז הקניות

 . הזה

ומנחית כדור מרים , גמיש, זריז, מוכשר ביותרעף -כדורורגל -שחקן כדור. ספורטאי מצטיין :פרקש בשבילי

ניצחון על נבחרת אף להישגים מקומיים ובינלאומיים מרשימים בהם  ,שהוביל את אליצור סעד, עוצמתי

  ..שלוש ..שתיים ..אחת"  :בסעד עף-הכדור הקהל במשחקעידוד  ורות  לי צעקותזכ, מעריץוכצופה . טורקיהמ

חון ניצהאת כמובן ו גה נקודותישוה שהכריעה במגרש היריבעוצמתי כדור זאת לאחר הנחתת ו!! "  יופי פרקש

 .המיוחל

לשם נסע בתדירות  ,נקפורט בגרמניההעיר פר, יעד משותף בעולם היה לנו .אוהב לבלות ולטייל :פרקש בשבילי

אני את העיר המרשימה פוקד לתערוכת המכוניות הגדולה . רגל-גבוהה לביקורי המשפחה ולצפייה במשחקי כדור

 . בעולם

, יגלס, ורד, דגנית, איריס, ציונה. אב משפחה מסור ודואג לאשתו וילדיו במסירות ראויה לציון :פרקש בשבילי

 !זכיתם. ורך השניםבו לא יסמין וכמובן אילן שכה דאג וטיפל

ך ילשכנעת אותי להצטרף א. בקיבוץ שותף לשמירה בערבי שבת במסגרת תורנות חודשית :פרקש בשבילי

ך להעביר אית ,אבל היה לי מעניין ולא משעמם, 00:22-20:22ה בתורנות שהיתה תמיד בשעות הקשות של הליל

 . את המשימה

מדווח על המתרחש , ליומעת לעת התקשר ואני א. חבר שמתעניין לשלומי ושומר על קשר :פרקש בשבילי

 . בבית הוריובסעודה שלישית  גשנו בבית הכנסתנפ ,בעת ביקורי בקיבוץ. במשפחה ובקיבוץ

 .קיבוצי לצדק ושוויוןתמיד ששאף , אדם ביקורתי עם חוש הומור: פרקש בשבילי

 .נהג ביתשימש כאף לימים , וחובב נהיגה ,הצמיגיםבתיקון  שעובר לעבוד במוסך, הרפתן :פרקש בשבילי

. ה שניתן היההשלמת עם הגזירה עד כמ ,שיתפת אותי בטלפון .מצב בריאותך לא היה בטוב ,אחרונותבשנתיים ה

, רציתי לבוא ולבקר, לאחר אשפוזך. לא חודש שרישיון הנהיגה שלך, לנהוג במכונית שנמנע ממךכאב לך במיוחד 

 .אך לא זכיתי לפגוש אותך. ולעודד לתמוך

את משקפים " אני לדודי ודודי לי: "ראשי התיבות, אנו ערב ראש חודש אלול. בדרך זו ממךמצער מאוד להיפרד 

 .נויהטוב שהיה בינהקשר המיוחד ו

 .בעולם שכולו טוב ,תהי נשמתך צרורה בצרור החיים. תחסר לי מאוד, פרקש

 

 קוםנועם 
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 תודה

 ,משפחת סעד היקרה 

 . השבוע נפרדנו מאבינו היקר

החל מארוחות  ל דבר לו נזקקנובכל החברים שדאגו ועזרו במהלך הלוויה והשבעה שסייעו לכ, ברצוננו להודות

 .ל פרט ופרטועד דאגה לכ

במיוחד ובאופן אישי לחברים היקרים בוקי וחגית , לכל החברים שהתעניינו בשלומם של אבינו ואימנו, כמו כן

ל שעה דורית שהיו שם בשבילנו בכבת חן ו, חנוש, ל צוות השיקום והמרפאה רותילכוכן  ;רפל על התמיכה באימא

 .  ואתגר עימו התמודדנו

אפשרתם לנו ,  מרגע בו אבא חלה, ל דבר מגדול ועד קטןכ עלהאכפתיות והמעטפת שלכם , בזכות החיבוק

 .להתמודד ולחוש תחושת ביטחון ועל כך אנו רוצים להודות

 .אילן הנכדים והנינים, הבנות, אימא -משפחת פרקש

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

 ואיתי משי -שיר תודה לזוג המדריכים

 ,שנה ממש אגדהאז אחרי 

 .פשוט רצינו לומר תודה

 ,למישהו אחד וגם למישהי

 .איתי ומשי -אלו הם משפחת פנחס, אז כן

 ,תודה על הפעילויות

 .שלמרות שהיו בחוץ היו מהנות וערכיות

 ,תודה על המאמצים לעשות פעילויות גם בסגר

 .אבל הן היו ממש בסדר, הן היו בזום, אז נכון

 ,את יריד הפורים תודה על הנחישות לארגן

 אבל גם לא היו תורים, לא היו אנשים מבחוץ, ונכון

 ,תודה ענקית על הקייטנה

 .שהייתה כיפית על אף שהייתה ללא לינה

 (?מי בכלל זוכר)תודה גם על התקופה שלפני הקורונה 

 .שהייתה טובה אפילו יותר

 ,תודה על כל ההשקעה והעמל

 :(ותודה ענקית על הרכיבה על הגמל

 ,נכון, יצא קצת ארוךאז 

 !ואל תשכחו אותנו גם כאשר נהיה בתיכון

 ,אוהבים אתכם ממש

 מדבש יםף המתוק"תש' כיתה חילדי 
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  ..סליחה על השאלה

 ?שותפות כלכלית רוצה באמת הרוב האם

שאלת שיוך נכסים )כיצד להתמודד עם האתגרים של היום ואתגרי העתיד  ,לשם ההבנה הפנימית של הקהילה

יש צורך חיוני במענה , קיבוץ סעד למי שמעוניין להתקבל לחברותלהציג את  יש ולשם ההבנה כיצד, (לדוגמא

  –קהילתי על השאלה הבסיסית והחשובה 

 

 :ילדינולהציב כדוגמה לחיקוי עבור ו ,קהילה רוצים שתהיה כאן היום איזו

לקהילות רבות  בדומה –שיש בה איכות חיים וערבות קהילתית בלבד  ללא שותפות כלכלית קהילה .1

 - או, ואחרות במדינה

לכולם רמת חיים שאיפה לבסיס של בנוסף לאיכות חיים גם שמבטיחה  עם שותפות כלכלית קהילה .2

 ?שהמדינה מבטיחההבסיס מעל 

 

ודבר  שעההצורך  שזהכי הבינו  פעלו כך, חיים כלכלייםאורחות שינוי בצע ל (11 -כ) מספר שניםלפני כשהוחלט 

השינוי לא נעשה מקצה . היקלטלמושך יותר למשפחות צעירות להצטרף ולעל מנת להפוך את המקום חיוני 

עצמאות כלכלית לבין שמירה על הפרטה והוחלט על איזון בין . שותפות מלאה ליישוב קהילתיקיבוץ של מ, לקצה

ס ומס איזון "קביעת תמוזאת באמצעות הנוסחה של , ות החיים הכלכליים החדשיםבאורחמסוימת רמת שותפות 

נקודות זכות ומס הכנסה : הזאת גם במס הכנסה במדינהאפשר לראות את הנוסחה במאמר מוסגר . פרוגרסיבי

הקהילה עדיין משמעות החלטה זו היא ש. יתנוסחה מקובלת במסגרת החברה הכלכלכך שמדובר ב, פרוגרסיבי

טיחה דרך מס שהמדינה מב הבסיסמעל שהוא  חיים רמתבסיס של מעוניינת להבטיח לחברים שלה הייתה 

מאשר החברה  צודקתיותר ו הוגנתיותר לנהל חברה , כפי שנכתב לפני מספר שבועותו ,רווחהההכנסה ושירותי 

יבחנו את תוצאות השינוי  מספר שנים של התנהלות מתחדשתשלאחר , הוחלט גם .בעיר או במושב הכלכלית

 .יבחנו שינויים נוספים לפי הצורךו

וטעות היא לערבב  אינן תלויות זו בזו והן ,ערבות הדדית וקהילתיתהיא לא  "כלכלית שותפות" :חשוב להדגיש

שנאמר כפי , ערבות הדדית וקהילתית ולהפך תנטולניתן לקיים קהילה מבוססת על שותפות כלכלית אך  .ביניהן

 ".ערבות הדדית וקהילתית לא נמדדת בכסף בלבד" –לאחרונה לא פעם 

אך יש דרכי פעולה . תמודד איתםויש דרכים רבות לה, לא פשוטים כלכליים כיום הקיבוץ נמצא בפני אתגרים

גם להתמודד עם אפשר  שבאמצעותןויש דרכי פעולה , לפירוק השותפות הכלכלית במקוםעלולים להביא  שלימים

המעודכנת " חייםאורחות שינוי "התוכנית המוצעת כיום בחוברת . השותפות הערכית על האתגרים וגם לשמר

 –תביא בעתיד הקרוב למינימום של שותפות כלכלית זו דרך פעולה  .משמעותי את השותפותלצמצם באופן  היא

ברגע  .שהיא מעל זאת שהמדינה מבטיחה לכולם הרצויהחיים ההיה בה כדי לעמוד בהבטחה של רמת תשלא כך 

מלאה ולא ההפרטה התגיע בעוד כמה שנים לאחר מכן לא מופרך ש, שהשיתוף מוגבל למינימום של המינימום

אבל שותפות  –הדדית וקהילתית ערבות ואולי תהייה , אולי תהייה איכות חיים .זכר לשותפות הכלכליתיישאר 

 ?האם זה הכיוון אליו החליטו כאן ללכת .כלכלית לא תהייה
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האם פני המקום לשמר  –ברמה ערכית  בקהילהדיון עקרוני בנושא ולא התקבלה החלטה היה לא , למיטב הבנתי

והשלמה עם המשמעויות השותפות  לכולם או האם פני המקום לצמצום רצויהרמת חיים הבטחת שותפות ו

הקולות השונים שעולים  .זו שאלה שצריכה להטריד את כולם .ות וחברתיות שעתידות להגיע בהמשךהכלכלי

 לשמר את הערכים של שותפות ברמה שבעד אלה –ליים שינוי אורחות החיים הכלכ" העמקת"בדיונים על 

אולי  הם –השותפות למינימום שניתן בשלב זה להגביל את  ואלה שבעד רצויה לכולםשתבטיח רמת חיים 

בעלת משמעות  שותפותהמשך : "לאן פנינו"שאלת על  בדיון ציבורי טלטרם הוחהמובהקות ביותר ש העדויות

כנראה , בעניין בעבר והייתה החלטה קהילתית דנו כןואם  ?מלאה או הפרטה לכולם רצויהרמת חיים  שתבטיח

 .מספיק זה לא ברור

ניתן להבחין באיכות החיים שיש כאן במספר רב . חיים איכותלבין , חיים רמת הבדל ביןה לעמוד על חשוב גם כאן

מכולת , גני משחקים, בריכה בחודשי הקיץ, דשא ונוי מתוחזק, סמיכות לבית כנסת ולמרכזי חינוך: של דוגמאות

נכון שאין זהות מוחלטת בין מקום זה . ועוד, ערבות הדדית וקהילתית חזקה שדואגת ועוזרת, בקרבת הבית

כמובן שגם אין . לא רק כאן, ת כן ניתן למצוא איכות חיים שכזו ברמה דומה במקומות אחריםאבל בכל זא, לאחר

אך קהילות חזקות שדואגות תומכות ועוזרות , זהות מוחלטת בין ערבות הדדית וקהילתית זו לבין אחרות

, ריםאז מה בכל זאת מבדיל את המקום המופלא והמיוחד הזה ממקומות אח. נמצאות גם במקומות אחרים

לנהל חברה שאיפה ב היא ,לעניות דעתי, התשובה? שניתן למצוא בהם איכות חיים וערבות קהילתית דומות לשלנו

 .לפחות בינתיים –שיתופיים ות חיים כלכליים אורח דרך יותר הוגנת ויותר צודקת

 דוד לנדאו

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

 :הסיפור שמאחורי התמונה

 יבוא יום והיאש המצולמת לא יכלה לשער אז צולמה התמונהכש: רמז ?הנערה המצולמת בתמונהנסו לזהות מי 

 ..תשובה מובטחת בעלון הבא  .תהיה חלק מקהילת סעד
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 ..סופים והתחלות -דוחינוך 

בחסדי שמיים ובמאמץ ויצירתיות של  .החינוך החברתי יצא לפגרה  למנוחה והיערכות לשנה החדשה, הקיץ תם

היריעה  תקצר.הצוותים החינוכיים הצלחנו להוציא לפועל כמעט את כל התוכניות בשינויים כאלה ואחרים

 ":לייטס-היי"נציין רק כמה , מלשתף בכל הפעילויות שהתקיימו בחודש החולף 

באב התקיים בזום בהובלת הרב ארי ובעזרת ערכות לימוד ויצירה בנושא ' לקראת ט לימוד הורים וילדים

 .י אוריה סט"שהוכנו וחולקו לבתים ע" הקשבה"

לכן ילדי הבתים הכוללים הכינו לכל גן במתנה משחק , פיסיתלא התאפשר להפעיל את הילדים  -יום נתינה לגנים

 .רצפה ענק

 .ב נפרדה מהחינוך החברתי בסעודה שלישית מלאת נוסטלגיה בבית משפחת סאסי"כיתה י

בהובלת גל רידר וישי , אך עם שפע של פעילויות באווירה טובה, התקיים השנה בקפסולות וללא שינה מחנוןה

 ימים 3ו ', ב-'יומיים לא! )ימים החמיששהתנדבו להדריך מחנון שנמשך האלופים ' טסמיט ובהדרכתם של כיתה 

 .('ד - 'לג

מסעד ' לבוגרי ו" מיני קייטנה"אך בכל זאת קיימנו , לצערנו לא התאפשר לארח נכדים מבחוץ - קייטנת נכדים

וציירו משחקי רצפה הילדים בנו ספסלי עץ . שזכו להתחבר לשורשים של סעד וגם לתת מעצמם לטובת הכלל

 .ענקיים במרחב המוגן החיצוני של המבנה החדש של הבתים הכוללים

נערי החטיבה והתיכון קיבלו . "עושים טוב" :מצא דרך להפעיל את בני הנוער מרחוק בפרוייקט ד"קבהה גם

 .ערכות לבניית אדניות עץ ופינות ישיבה שנתרמו למרכז הקליטה באיבים

סניפי  יום ספורטאך המדריכים הנמרצים הרימו , המחוזיים כמובן לא התקיימומחנות הקיץ  -בני עקיבא

 .מגבש וכיפי(  ! כמובן -בקפסולות)

כל קבוצה  ,התקיימה בסעד בהובלת אפרת ביליה הנהדרת ובהדרכת התיכוניסטים שלנו' ד-'קייטנת א -קייטנות

אתגרו את עצמם ' ד-'סיירו בירושלים וג' ב-'א :זכתה לפעילויות שיא מיוחדות בסעד וכן ליום אחד  של טיול

 . ברחובות ה פארק'בנינג

 .לישון בבית( לילה)/חטיבה ותיכון יצאו לטיולים יומיים ארוכים וחזרו מדי ערב  , ל"ילדי המפ

 .ימים של טיול גיוס בצפון שארגנו לעצמם 4ב יצאו ל"בוגרי כיתה י

רק . השינויים שהיו מנת חלקם של כל רכזי הפרוייקטים/העדכונים/הביטולים/לא נלאה אתכם בכל ההנחיות

 .נציין שבסופו של דבר כל הילדים חזרו הביתה עם חיוך ענק והקבוצות התגבשו מהחוויות המשותפות

היה ערב מרענן . צוות החינוך יצא באחד הערבים לסכם את השנה על חוף הים בזיקים -ערב פרידה של הצוות

 !התרוממות רוח שהצלחנו למרות כל המגבלות להפעיל את הילדים לאורך הקיץ היתה ממש תחושה של. ומרגש

 .בריכהסיימנו את הקיץ כמיטב המסורת במתנפחים על שפת ה

ה יתחילו שם את השנה "בע. ס הישן לטובת החינוך החברתי"החטיבה בביהשיפוץ מבנה בימים אלו מסתיים 

 כאן המקום להודות לתומר והנהלת האגודה על הנכונות לאשר את הפרוייקט . חטיבה ותיכון ',ב-'אכיתות 



8 

ולאתי קימלמן האחת והיחידה שלא חסכה מאמץ כדי שהמקום יצא כמה שיותר קרוב . ומציאת המשאבים לכך

 !למושלם

הרבה סימני שאלה מרחפים באוויר וועדת חינוך השקיעה מחשבה . ההיערכות לשנה הקרובה מורכבת מתמיד

ה "נקווה בע. רבה כיצד לפתוח את המערכת בצורה מיטבית בהתאם להנחיות הקורונה ובתיאום עם בתי הספר

 .שתשרה ברכה בעמלנו

  טוב לפתוח דף חדש

  יום של חול שחג לבש

  קורא לצאת

  אומר כעת

  כי באה עת

 

  להתחיל מחדש בעיניים פקוחות

  ושלום לסיפור הישן

  להתחיל מחדש הדרכים הפתוחות

  כי הגיע הזמן והלב כבר מוכן

  להתחלה חדשה

 (לה רוטבליט'יענק)

 

 !'שלום כיתה א

 :'עשו את צעדיהם הראשונים והנרגשים ילדינו המתוקים העולים לאי הקרוב שלישיביום 

ציון , יימס'מיתר ג, חן בן עמי, עלמה בלומנטל, נעה בוברובסקי, מאור אריאל ,עדי אבן חן, דביר אייל, דורון אדור

, הילה סוברי, יותם מור יוסף, שחר לכר, עידו לוי, יהב לוי, שקד ויס, אפרת הימן, ניצן וינברגר, הלל דרור, גייבל

טל , מעיין קבלן, הלל קבלן, נגה צרפתי, יואב פורגס, תמר אורה סמיט, זהר נחמה סמואל, אמיתי סולומון

 .מעין שטרן, יהונתן שלומי, הדר שלומי, רועי אמיתי, מילכה רונה, רוטנברג

 !שתלמדו בשמחה ובסקרנות ותעלו מעלה במעלות התורה, אתכם בשנים מעניינות ונעימות נברך

 .במסגרת הבית הכולל' השנה בשל הקורונה נחגוג את ההתחלה החדשה עם ילדי כיתה א

 !ם מוצלחת וטובהנאחל שנת לימודי -תחילו השבוע את שנת הלימודיםולכל ילדינו שי

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

 "..לא תמיד מסומן סלוללא  ..השביל הזה מתחיל כאן"

נברך אתכם שתדעו לנווט . ברכת הדרך שלוחה לכם עם תחילתו של מסלול חדש בחייכם -ב היקרים"למסיימי י

 .אמונה ואהבה, מתוך שמחה, את דרככם מתוך הערכים עליהם גדלתם

 ועדת חינוך אפרת בשם
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 !האיש מאחורי המסכה

כשאני ספּון בביתי עם , קופה זוברגשות ובחוויות שעוברים עליי בת, בתחושות ..קצת ,אני רוצה לשתף אתכם

 .עדנה אשתי

                   .כפי שנהוג לומר, "מטפס על הקירות"הולך הלוך ושוב ואף , אני יושב וחושב, כשהקורונה מרחפת מעלינו

ובתוכו , ה הנחית את זה על העולם כולו שברא"למה הקב? מתי יעבור ויחלוף הנגע הזה: "אני שואל את עצמי

ייגמר ונחזור  אני מקווה שזה. שלאלוקים פתרונים מובן.. הלוואי והייתי מוצא מענה. "..'?עם הבחירה'  –עלינו 

 .מאוחדים ומחוזקים יותר, לשגרה

והיות ונאלצנו לבטל הצגות ממש עם תחילת , כל הזמן ,"כרמונה"ב, היות וחיידק הבמה מנקר בי ..בכל אופן

 ?"מה לעשות" –אני חושב לעצמי , התפרצות המגפה ועד היום

, מטורפות" סצנות"אני עושה כל מני ..(. מקווה שלא.. בעצם, !ועדנה יכולה להעיד)זה לפעמים מתפרץ , בבית

וכמובן , אני יוצא מהבית, אז כשאני מרגיש שגם לעדנה זה נמאס? כמה אפשר, אבל ,לפעמים אפילו מצחיקות

 !והולך, עוטה את המסכה המגנה עליי ועל הסביבה

 .שנפלה עליי משמיים פז זמנה לי הזדמנות שבעצם הקורונה –ופתאום צצ במוחי הרעיון המבריק 

 

 !סוף סוף זה קורה! והדמיון מתחיל להתפרע! רוצה מאחורי המסכה אני יכול להיות כל מי שאני. כן, כן  !המסכה

 ..ודמויות רבות מכל המחזות והסרטים קופצות לי לראש, אני הולך בכביש העוקף

  

" קזבלן", "חנוך לוין"או " כוב'צ"אני דמות ממחזה של ". קמצן של מולייר"ה" מקבת"ו" המלך ליר"אני , לפתע

 .ואפילו אחת מהדמויות מיצירותיו של קישון

בוכה ומיד עובר  !מזמר ואז עובר לנאום נאום חוצב להבות, שר. ומיד משנה דמות, צועק, אני הולך וכולי אושר

לא אכפת , אבל .שזו בדיוק האמת, הם לא משערים.. אנשים שעוברים על פניי חושבים שהשתגעתי.. נכון..  לצחוק

ל "זורו או אפילו המהר, ספיידרמן –סוף סוף אני מאחורי מסכה ואני יכול לבחור להיות כל מי שמתחשק לי .. לי

 .ותביא עימה רגשי אושר כאלו כרמונהתטה שכם ל קורונהלא הייתי מאמין שה.. כן כן. מפראג

 ..ואז אני חוזר הביתה

 "..?מה אתה מחייך לי", "?זמן למה כל כך הרבה. "שואל עדנה" ?איפה היית"

ואל תשכח .. ו –" עכשיו עכשיו לפני שסוגרים. ומלפפונים' קוטג, פלפל –אני רוצה שתקפוץ לקנות לי בכלבו "

 ".מסכה-לשים

 יוסף כרמון
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 שלנו" אסי"ה

                בקיבוץ העובר האסי  נחלב השימושועדים למחול שדים בכל ערוצי התקשורת בנושא הבעלות  לאחרונה אנו

 .דוד והשד יוצא  מהבקבוק בכל עוזו-ניר

היתה אז ] ,כשבנינו את אולם הספורט .שנה 54 -ובדידנו הווא עובדא כבר לפני כ ,סטוריה לא תזיקיובכן קצת ה

היה מרכז ובתקופה זו  ,והדבר התבקש מאד .[סל ליגות של ענפים בחורף והרבה יותר-עף-פעילות עניפה של כדור

 .שהיה בעצמו פעיל מאד שדחף והפעיל ודאג לתקציבים הדרושים [זמל] המשק משה אייל

 במספרים. כרבעתרבות וההחינוך , רשות הספורטו מהסכום ת האולם כשלושה רבעיםיקיבוץ סעד השקיע בבני

  .ליוןיליון וחצי שקל והממסד כחצי מיסעד כמ :ובהערכה גסה

א שתיהן "א ואליצור ת"סל בין מכבי ת -כדור לאחר סיום הבניה וחנוכת האולם בטכס מפואר שהסתיים במשחק

מנהל [ הייתי מרכז ועדת ספורט]לאחר פתיחת האולם הגיע לביתי ימים ספורים  ,בעת ההיאשהיו הטובות מ

והם ישתמשו בו כי האולם שייך למועצה ובתוקפנות רבה והכריז חגיגית [ אז עזתה] הספורט של המועצה מחלקת 

 .כראות עיניהם

אני חייב לציין כי גם  .החוק עבר דרך המועצה והם הבעלים בלנו ממקורות חוץ לפייכי הסכום שק ?למה זאתו

לא  היא, אז .את לאחר מספר שניםואכן עשתה ז ,תהליך דומהב, הקים אולם בשטחההייתה יכולה להמועצה 

צ "אחהיום חמישה ימים בשבוע בכל  שהאולם יועמד לרשותם על כך  מדווהם ע רצתה להוציא מתקציבה כמונו

 .לטובת החוגים שלהם

יריב ]דאז  שות הספורטונקבע שמנהל ר החינוך דאז זבולון המר השיב עליההעניין הגיע עד לשאילתה בכנסת ושר 

 .עם הצדדים ויפסוקישב [ אורן

שהאולם  קבע הבורר. תיו ולנו היו מסמכים שביססו אותןולאחר שכל צד טען את טענו א לפגישה"ואכן נסענו לת

 ".ירצו יתנו לא ירצו לא יתנו": ותיוובמיל, בלבד סעדל שייך

חוגי  השתמש באולם לטובתל 01:11-01:11: בכל יום בין השעותהמועצה ולאפשר לה  בקשת למלא אחרהחלטנו 

 .ועצההספורט של המ

ובא לציון  ,הם הגיעו והשתמשו באולם כשלושה חודשים והפסיקו ללא כל הודעה או  מילת פרידה: לסיכום

 ..גואל

 מיקי פרוכטר                                                                       

 

                    

. 

. 

 לאור ברט

 ל"מצה ךשחרור ברכות לרגל

 !אתך בכל אשר תפני' ויהי ה עלי והצליחי

 ש וקהילת סעד"צוות חומ
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 ספטמברלחודש כה יז בר"לו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צוות הבריכה

 

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

 ?האם האמון בחברים ירד לטמיון

כאבים ומתקשה גם להצביע במקום אורי שזה מספר שבועות הוא סובל מביקשתי . וע שעבר ביום רביעי ירדתי להצביעבשב 

 .בניידות

. מה שהוא יחליט את ביום שישי ביקשתי שוב לקחת לאורי פתק הביתה או לכתוב במקומו. נאמר לי שאין אפשרות 

ותמים על אנחנו ח? לגנוב קול. מה אני הולכת לעשות ,נו באמת .ייפוי כוחאמרו לי להביא  . הסברתי שאורי לא יכול להגיע

ריקים ומול עיניכם מחברת הפתקים עם ה היושבים ליד הקופס  תםאמון שא 'ועדת קלפי'בכם למה אני צריכה לתת )? חוזה

ים על שמות של חברים שלא יכולים למלא טפס אתם ולאחר גמר ההצבעה ,הצביעו או לאהחברים שהצביעו  שמות עם

  !למה ,אני לא מבינה  .הצביעו

 ?בבידודשלו ה או אומה עושים נפגעי הקורונ ,זה עבור זהיע במקרים חריגים להצב רשאיםזוג לא ה ניב

בהצבעה הדיגיטלית מאוד מרגיז שצריכים  לדעתי גם ,כמו כן .שלא להצביערי נפגענו מאוד ואני חושבת בכלל אני ואו

 ?האם  האמון לא צריך להיות הדדי ?היכן האמון ,תעודת הזהות ולבדוק אם זה בסדר מספר לשלוח את

 .כאב ומקווה  שהיחס והאמון ישתנה אני כותבת מתוך

 רותי יערי  

  ב

 שחיינים מעורב 03:7- 03:7

 שחייניות נשים 03:7- 03:7

 גברים 00377- 00377

 משפחות 00377- 003:7

 שחייניות+נשים  003:7- 00377

  א

 שחיינים מעורב 03:7- 03:7

 שחייניות נשים 03:7- 03:7

 נשים 00377- 00377

 משפחות 00377- 003:7

 שחיינים+גברים  003:7- 00377

  ג

 שחיינים מעורב 03:7- 03:7

 שחייניות נשים 03:7- 03:7

 נשים 00377- 00377

 משפחות 00377- 003:7

 שחיינים+גברים  003:7- 00377

  ד

 שחיינים מעורב 03:7- 03:7

 שחייניות נשים 03:7- 03:7

 גברים 00377- 00377

 משפחות 00377- 003:7

 שחייניות+נשים  003:7- 00377

  ו

 שחיינים מעורב 03:7- 03:7

 שחייניות נשים 03:7- 03:7

 נשים 00377- 00377

 גברים 00377- 00377

 משפחות 00377- 003:7

  ה

 שחיינים מעורב 03:7- 03:7

 שחייניות נשים 03:7- 03:7

 נשים 00377- 00377

 משפחות 00377- 003:7

 שחיינים+ גברים 003:7- 00377
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 ב"מכתב תודה מבוגרי י

תודה רבה על כל השנים היפות והטובות   !אנחנו רוצים להגיד תודה, עם סיום שנותינו בחינוך החברתי בקיבוץ

 .התפחתנו וספגנו ערכים לחיים, חווינו, נוישבהם נהנ

קייטנות , בפעילויותשמחנו להיות  ❤ מודים לכל המדריכים שלנו לאורך השנים שחינכו וגידלו אותנו באהבה

על כך שפתחתם בפנינו , המשפחה המארחת שלנו - למשפחת פורגסאנחנו רוצים להודות באופן מיוחד  .וטיולים

 !אוהבים אתכם מאוד ומעריכים את כל ההשקעה שלכם. את הבית ואת הלב

זו , בחינוך בסעדתהנו ותנצלו כל זמן , לכולם הרבה הצלחהרוצים לאחל , עכשיו כשאנחנו יוצאים לדרך חדשה

 .חוויה חד פעמית ומיוחדת

 (0202)פ "תש, ב היוצאת"שכבת י, בהערכה רבה

 

 :מעדכנים אתכם בדרכים החדשות שבחרנו לעצמנו לשנה הבאה, וכמיטב המסורת

 ב"מדרשת עין הנצי -הלל אהרון

 מכינת קול עמי במגדל עוז -דפנה סולומון

 שירות לאומי בעלה ירושלים -תומר שולץ

 מדרשת לינדנבאום לוד -מיה אייל

 מדרשת לינדנבאום -רוני אש

 שירות לאומי במשרד הביטחון -ליאור אבן צור

 שירות לאומי בעמותת לב בנימין -אוריה סט

 ת טכנולוגי אשקלון"אמי, ג לתעודת דיפלומה במנהל משפטי"לימודי י -יעל גולדנברג

 שנת שירות בבית נועם -עידו לנדסמן

 ישיבה בכפר תפוח -ימןדרור ישראל ני

 מתגייס לשריון -אור בוברובסקי

 ישיבת שבי חברון -בניה שילר

 מתגייס לספר המדבר -ישראל רונה

 ישיבת מרכז הרב -נעם גינזברג

 ס שדה כפר עציון"שנת שירות בביה -מתן בן עמי

 שנת שירות ספורטיבית באשדוד -רום חביביאן
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---------------------------------------------------------------- 

 

 ..היה לנו העונג

 !קהילת סעד היקרה

, בחרנו להמשיך את דרכנו במושב יתד ,כמעט שמונה שנים בהם אנו מתגוררים בקיבוץלאחר 
 .הנמצא בחבל שלום

וערבות , מרחבים ירוקים, זכינו לגור במקום מלא אנשים טובים ונפלאים ותיקים כצעירים
 . ההדדית

 .מודים על כל הטוב שזכינו לו בשנים אלו ומאחלים לכם הצלחה ובריאות

  איתן ותמר רידר, לההי, חוה, עמית

 עם הבמאי הזמנה לסרט ושיחה

 

 מוזמנים להקרנת הסרט 

 "כמו לב שעובד"

 .ולשיחה עם הבמאי יאיר אגמון

 9.7, ח באלול"י, ניפגש ביום שני

 .המועדון לחבר לידבדשא  02:02בשעה 

 .הישיבה בקפסולות נפרדות

 

עוזבים עשרות אלפי גברים ישראלים את משפחותיהם וטסים לעיר אפורה במרכז , בראש השנה, מדי שנה"

 . כדי להרגיש, כדי להיות חלק מהמון משתוקק, כדי להיות קרובים לרבי נחמן, אוקראינה

שהוא ולהודות לרבי נחמן על הגאולה האישית , כדי לקחת חלק בקרנבל הזה, בראש השנה שעבר נסעתי לאומן

 . בחודש השביעי להריונה, העניק לי בימים השחורים שבהם נאלצנו אשתי ואני לעבור לידה שקטה

על , שמצליח לספר בתוכו סיפור רחב יותר, הוא סרט על מסע רוחני אישי כושל ומתסכל" כמו לב שעובד"

על דמותו , על עשרות אלפי הישראלים שפוקדים את קברו של רבם, הפסטיבל הפרוע שמתרחש באומן

ולמצוא , להישיר מבט צלול אל הכשלונות והאכזבות שלנו, ועל היכולת שלנו כבני אדם, המסתורית של רבי נחמן

 ."בהם נחמה

 ועדת תרבות
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 לציבור שלום

 

רונה והק: תקופה זו הייתה מאתגרת עבור כולנו. הקיץ עומד לקראת סיום ורוחות הסתיו מתחילות לנשב

בתקופה זו אנו מבצעים את הסיכומים . כה הפכה לפריט הכרחי וחלק מהנוף המקומיסוגרת כאן חציון והמס

מה הספקנו בתוכנית העבודה ולבחון היכן יש מקומות בהם נוצרו פערים ולבחון כיצד  החצי שנתיים לראות

העיסוק בהתמודדות עם הקורונה והתאמת המערכות בקצב השינויים הגדול יצר , ללא ספק. להשלימם

   .כמובן שלאחר שיתקיימו הסיכומים בהנהלות נביאם לציבור. השפעה על התוכניות

 

החופש הגדול מסתיים לו ומערכת הגיל הרך יצאה לפגרה לצורך חופשה של המטפלות והערכות  -חינוך

בתקופה זו אנו עוסקים בעיקר . ילדים במערכת שיתחילו את השנה 99א נעמוד על "בתשפ -לקראת שנה הבאה

ועצה לצד קידום התכנון ביחד עם המ החינוכייםבהתאמת המערכת לעבודה בשני גנים בוגרים והצוותים 

 .ג"צפי סיום בנייה ואכלוס בתשפ -3 –להקמת מעון יום לגילאי לידה 

לעבוד בקפסולות ועדין לשמור על רמת פעילות שתהיה מהנה ואיכותית הגדול היה האתגר  -בחינוך החברתי

מספר  א"בתשפ. הרשמים מעידים כי הצוותים עמדו במשימה והילדים נהנו. עבור כל הילדים והנערים

במעבר למבנה החטיבה בהערכות לפתיחת השנה בתקופה זו המערכת עסוקה . 732הילדים במערכת יהיה 

לצד זאת התחלנו  .הישן בבית הספר ששופץ לטובת העברת חלק ניכר מהחינוך החברתי למקום ממוגן זה

בות תקציב תכנון למבנה המעבדה הישן והסבתו לסניף לבני עקיבא ותוספת מיגון למבנה הקיים בעק

  .שהתקבל ממשרד הרווחה

-תפעולי-ליצור רצף תכנונימטרת הפרוגרמה  -אט אט אנחנו מקדמים ומשלימים את מימוש הפרוגרמה

, (נמצאים היום באזור המיועד לשיוך דירות)מבני חינוך חברתי, פינת חי, בית ספר יסודי – קהילתי הכולל

 !ואט אט מחיים את המתחם מחדש אנחנו באמצע הדרך -הזמגרשי ספורט ופנימייה באזור , תנועת נוערסניף 

 

בחודש האחרון התקיימה חפיפה והעברת מקל בין רחלי למיטל וחגיב חכמון שלקחו על עצמם את  -פינת חי

בשנה האחרונה נערכו שינויים והתאמות במודל התפעולי של פינת החי במטרה להתאימה . ריכוז פינת החי

דחפה ובעיקר העניקה קרבה , פיתחה, לרחלי לנדאו שבמשך למעלה מעשור יזמהזה המקום להודות . לצרכים

 . והכרות לילדים עם החיות וערכי הטבע בפינת החי הקסומה בסעד

כחלק מהתהליך והדיון על פינת החי , לסיום. למיטל וחגיב נאחל הצלחה וברכה להפעלת הפינה הקסומה הזו

אנו קוראים לכל מי שמעונין לעזור ולתת יד בכל . יקר לליבם נוצרה מעורבות לא קטנה של תושבים שהמקום

  !!  דבר הקשור בפינת החי לפנות לחגיב ומיטל הם ישמחו 

 

 

 

 פ"תש אלול' ח 
  82/82/88 
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ושודרגה נמשכות במרץ וכחלק מהנחת התשתיות טופלה  "ארץ הצבי"העבודות ב -פרוייקטים ,פרוייקטים

. המענה הניתן יפתור את בעיות ההצפה מהם סבלו תושבי האזוראנו תקווה כי . גם מערכת הביוב באזור

. גם כן החלו ובשלב ראשון נראות חפירות באזור להסדרת הניקוזים העבודות על דרך הכניסה לקיבוץ

ושיפוץ מבני  2-8של פיתוח תשתיות לבנית בתי אגודה  יםבתקופה הקרובה אנו שואפים להתחיל גם בפרוייקט

בנוסף החלו העבודות  .הקוביות של הצעירים בזכות קבלת תקציבים מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

  .אנו תקווה כי הסדרה זו תחזק את הבטיחות באזור והמענה לצרכי חניה -להסדרת החניות באזור בית הספר

 

בשלב הבא בשבועיים . בשבוע שעבר לעבור ולדון בהסתייגויות והצוות נפגשרות והמזכי - אורחות חיים

הקרובים ניפגש עם המסתייגים בכדי לדון בהסתייגויות ובמטרה לגבש את עמדת המזכירות והצוות ביחס 

אנו . בשלב לאחר מכן נעבור לקיום אסיפה והצבעות על ההסתייגויות ועל הנוסח הסופי של החוברת. אליהן

 .פים כי הצבעות אלו יהיו מיד לאחר ראש השנהצו

 

במסגרת הרצון להמשיך את דרכי קבלת ההחלטות במסגרת האסיפה וגם להרחיב את מעגל  -הצבעות

אישור המעבר . המשתתפים בלקיחת חלק בהשפעה על ההחלטות קידמנו שימוש בהצבעה אלקטרונית

בשבוע האחרון קיימנו פיילוט לצורך הכרות של  .להצבעה אלקטרונית עבר באסיפה ואושר בקלפי ברוב גדול

בעלי זכות הצבעה ענו !! 722לשמחתנו הענות הייתה גדולה  .החברים עם המערכת ומתן התנסות בשימוש בה

ניתן להצביע באמצעות הטאבלט כפי שציינו בכל הצבעה שתתקיים יהיה מועד שבו . על תוצאות הסקר

עבור אדם  למי שמעוניין בהצבעה באמצעות פתק, למען הסדר. בעמדת הקלפי או באמצעות פתק שימוקם

הליך ההצבעה . אנו מתזכירים כי נדרש ייפוי כוח בהתאם לכללי ההצבעה הנהוגים, אחר שאינו יכול להצביע

ונעשה ללא התערבות של ממלאי התפקידים , בהתאם לכללי ההצבעה הנהוגיםמתנהל על ידי ועדת קלפי 

נקיים הצבעה על בחירת  במהלך שבוע הבא. הדף שנשלח עם תוצאות ההצבעה -בתהליך ההצבעה ותוצאותיו

  .לתפקיד רכזת קליטה ושבוע לאחר מכן על מועמדים להנהלת הגיל הרך הילה פורגס

 

כדאי לדעת כי האולם . במהלך השנה נעשו מאמצים למצוא פתרונות להפעלת אולם הספורט -אולם ספורט

בבוקר משרת את בית הספר ומהצהרים עד הערב את חוגי המועצה בהם משתתפים גם ילדי סעד וביתרת 

, ניקיון שוטף: אחזקת האולם דורשת השקעת משאבים ב. הזמן שנותרת מתקיימות פעילות של אנשי הקיבוץ

לאור העלויות והימצאותם של . קת שבר והשקעות וגם כוח אדם שיתפעל את המקום וידאג לטיפוחואחז

ם והסנכרון בין שבו המועצה תהיה אחראית לאחזקת האולפיילוט שלושת הגופים הוחלט לנסות לקדם 

ל הנושא הגיע לשולחנה ש. הנו מהיכולת להשתמש בו לצרכיהםיספר והקיבוץ יהבית כאשר , הפעילויות

 .הנהלת האגודה הקהילתית שהקימה תת צוות שיכין את הדיון שיתקיים בישיבתה הבאה

 

 .ובריאות איתנה שבת שלום

 תומר רכטמן

 

 

 לדודה זהבי ולכל המשפחה, לתרצה ובני אורן

 אןביבן לספיר ואבי חבי נין-הנכדלהולדת  מזל טוב

 !איחולים לשמחות ולנחת


