בע"ה י"ג בטבת תש"ף
01/10/2121
גליון מס' 2028

פרשת ויחי
על הקשר שבין ההפטרה לפרשה במלכים א' (ב' א'-י"ב) " :וַיִּ ְק ְרבּו יְ מֵ י ָדוִּ ד לָמּות וַיְ צַ ו אֶ ת
ָארץ וְ חָ ז ְַק ָת וְ הָ יִּ יתָ לְ ִּאיש".
הלְֵך בְ דֶ ֶרְך ָכל-הָ ֶ
ְשֹלמֹה בְ נוֹ לֵאמֹר ָאנֹכִּ י ֹ
בדומה לפרשה גם כאן מסופר על אב הנפרד מבניו לפני מותו .בפרשה אנו רואים את יעקב
אבינו המקבץ את בניו מסביב למיטתו קודם מותו ,לדברי ברכה ותוכחה .בהפטרה אנו
מוצאים את דוד המלך ,החש כי קיצו קרב ,נותן דברי ברכה והדרכה לשלמה.
אולם קיים גם שוני מהותי בין שני המקרים:
אצל יעקב ,קיימת שלוות זקנה וסגירת מעגל .כל הבנים מתקבצים יחד לשמוע את דבר
אביהם ומקבלים את ברכתו להמשך מפעל חייו.
ואילו אצל דוד ,מתרקמות המזימות מאחורי גבו והתקווה להמשך מפעל האב תלויה
בבן אחד בלבד.
(רעיון מתוך הספר "חזון המקרא" -הרב יששכר יעקובסון)
---------------------------------------------------------------------------------------
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אחות תורנית :חגית קאופמן
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מינוי מהחלומות
יוסף מפענח את חלומותיו של פרעה לשביעות רצונו וזוכה ממנו בשל כך למינוי מהחלומות" :אַ ָּתה ִּת ְהיֶה עַ ל
ך" (מ"א ,מ').
יתי ,וְ עַ ל ִּפיָך יִּ ַשק כָּ ל עַ ִּמי" ,ומוסיף לקינוחַ " :רק הַ כִּ ֵּסא אֶ גְ דַ ל ִּממֶ ָּ
בֵּ ִּ
לכאורה ,פרעה מעריך את חוכמתו של יוסף וממנה אותו מיד לנהל את מצרים .בארבע-עשרה השנים הבאות ,בהן
על פי החלומות שובע מתחלף ברעב  -למצרים דרוש שלטון חזק ,יציב ותקיף .יוסף הצעיר וחסר כל ניסיון ביצועי
הוא ההימור של פרעה.
נשאלת השאלה :מה ראה מנהיג האימפריה העצומה ,שהיה מוקף בשרים ופקידים עתירי ניסיון ,לבחור דווקא
ביוסף כאיש הביצוע מטעמו? כיצד עבד שהסתבך עד כה בכל דבר אפשרי והגיע עד לבית הסוהר ,מקבל כזה אמון
וכל זאת רק בזכות כשרונותיו לפתור חלומות?
ובכן ,ההימור של פרעה הוא לא ממש מסוכן מבחינתו ויוסף הגיע לו ממש בזמן :תחילה הוא ממנה את יוסף
בהצגה ראוותנית מרשימה ומעביר לו את הסמכויות מול כל הנוכחים" :וַיַ לְ בֵּ ׁש אֹתוֹ בִּ גְ ֵּדי ֵּׁשׁש ,וַיָּ ֶשם ְרבִּ ד הַ זָּהָּ ב
ׁשר לוֹ וַיִּ ְק ְראו לְ פָּ נָּיוַ ,אבְ ֵּרְך( ".מ"ב מ"ג).
עַ ל צַ וָּארוֹ וַיַ ְרכֵּב אֹתוֹ בְ ִּמ ְר ֶכבֶ ת הַ ִּמ ְׁשנֶה אֲ ֶ

כשנגמרים הטקסים ,פרעה מגדל את יוסף כרצונו ,מעניק לו שם חדש ומחתן אותו עם אשה מטעמו .הצעיר
הכריזמטי שיצא לא מזמן מבית האסורים הוא מושל מושלם מבחינתו של פרעה  -נקי לגמרי מקשרים פוליטיים
ומחויב רק לו לצייתנות מלאה בעתיד .את העבודה ה'לא נעימה' מול העם רק הוא יהיה מסוגל לבצע.
יוסף צובר בהצלחה את התבואה בשנות השובע תחת עינו הפקוחה של פרעה-אדונו ("רק הכסא אגדל ממך")
ובעיקר הוא צובר מעמד וניסיון מול העם לקראת השנים הקשות שבדרך.
כשמגיעות שנות הרעב ,יוסף פורע את חובו לפרעה עד לפרוטה האחרונה – הוא 'מלכלך למענו את הידיים'
ומתעמת עם העם הרעב על כל גרגר תבואה .פרעה מצדו ,מפיל את ה'תיק' על יוסף ומפנה אליו את זעמו של העם:
"ו ִַּת ְרעַ ב כָּל אֶ ֶרץ ִּמצְ ַריִּ ם ,וַיִּ צְ עַ ק הָּ עָּ ם אֶ ל פַ ְרעֹה ַללָּחֶ ם; ַויֹאמֶ ר פַ ְרעֹה לְ ָּכלִּ -מצְ ַריִּ ם לְ כו אֶ ל יו ֵֹּסף אֲ ֶׁשר יֹאמַ ר לָּכֶ ם
ַתעֲשו" (נ"ה).
כיאה למשטר טוטליטארי ,יוסף ,המושל בעם ביד רמה ,הוא בעצם 'שליט בובה' מטעמו של פרעה עד ליומו
האחרון .על כך ניתן ללמוד בפרשתנו – ויחי:
יוסף מתחנן אל בית פרעה שיתירו לו לעלות לקבור את אביו בארץ כנען" :וַיְ ַדבֵּ ר יו ֵֹּסף ,אֶ ל בֵּ ית פַ ְרעֹה לֵּאמֹר ִּאם
יתי לִּ י בְ אֶ ֶרץ
כָּר ִּ
אתי חֵּ ן בְ עֵּ ינֵּיכֶם דַ בְ רו נָּא בְ ָאזְ נֵּי פַ ְרעֹה לֵּאמֹר ָאבִּ י ִּה ְׁשבִּ יעַ נִּ י לֵּאמֹר ִּהנֵּה ָאנֹכִּ י מֵּ ת בְ ִּקבְ ִּרי אֲ ֶׁשר ִּ
נָּא מָּ צָּ ִּ
ׁשמָּ ה ִּת ְקבְ ֵּרנִּ י" (נ' ,ד' ה')
כְ נַעַ ןָּ ,

יוסף ה'כול יכול' ,נמצא תחת פיקוחו ההדוק של פרעה .הוא מבקש ממנו 'אישור יציאה מהארץ' וליתר ביטחון
ָאבי וְ אָּ ׁשובָּ ה" (ה').
מרגיע את אדונו שאין לו מה לחפש מחוץ למצרים" :וְ עַ ָּתה ,אֶ ֱעלֶה נָּא וְ אֶ ְקבְ ָּרה אֶ ת ִּ
יורם קימלמן
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פרידה ממשפחת אסולין
אחרי שנים רבות ,משפחת אסולין עוברת למשכנה החדש,
ואנו רוצים להודות להם על כל השנים הטובות שהיו עמנו.
נפגש בשבת מיד לאחר התפילה (ועד השעה  ,)00:11במועדון לחבר לפרידה קהילתית ממשפחת אסולין.
בתוכנית :שיעור משותף של הרב דוד ושפרה ודברי פרידה.
[שימו לב ,לא יתקיים שיעור פ"ש בבית הכנסת].
ועדת דת

לימוד הדף היומי
בשעה טובה ,הרכבת יצאה לדרך ותמיד אפשר תמיד להצטרף אליה!
בשמחה גדולה התחלנו את לימוד מסכת ברכות כ  51איש וגם אתם מוזמנים להצטרף.
בכל יום בשעה  10::1בבוקר בבית המדרש.
בשבת למתפללי המניין הראשון -בשעה ( 0:11לפני התפילה ,מעביר נתנאל)
ולמתפללי המניין השני בשעה ( 0::1לאחר התפילה ,מעביר יניב)
נתנאל ניימן

אזכרה
האזכרה לחברנו שלמה פריימן (פיפקה) ז"ל
תתקיים ביום שלישי ,י"ז בטבת00.10 ,
בבית העלמין בשעה 00:11
(ליציאה מהמזכירות ניתן לתאם עם אביבה לב)
שיעורו של הרב ארי שיתקיים אי"ה ביום שני בבוקר ( )0::1ב"בית שקמה",
יהיה מוקדש לעילוי נשמתו.

החברים
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דירות אירוח-יוצאים לדרך
חברי וחברות סעד שלום רב!
לפני מספר חודשים בעקבות פניות שעלו ,החליטה הנהלת הקהילה על הקצאת  2דירות בתוך שטח הקיבוץ לטובת
אירוח משפחות בשבתות ,חגים וימי אמצע השבוע.
שתי הדירות עליהן הוחלט להפוך לדירות אירוח שתי הדירות בין מש' ימיני למש' גולן -רועי ועינב.
דירות אלו יעמדו לרשות הציבור בתשלום לשבת/חג ולימי אמצע השבוע .כמו כן ,דירות אלו מיועדות אך ורק
לצורך אירוח של חברי הקהילה ולא יושכרו לתושבי חוץ .על המארחים לדאוג להחזיר דירות אלה לאחר השימוש
כשהן תקינות וללא מפגעים.
האירוח בדירות אלה הן על בסיס מקום פנוי וכן כל הקודם זוכה .בכל דירה יעמדו לרשות הציבור סלון ,חדרי
אירוח לשינה ,מטבח ,מקרר ,שירותים ומקלחת ,מיחם ,פלטה קטנה וקומקום חשמלי.
בשלב זה אנו נדרשים לרהט את הדירות על מנת להשמישן :אם ברשותכם כלי אוכל ,משחקים שונים המתאימים
לכל גיל ,פינת אוכל (שולחן וכסאות) ,ספות ,מזרונים/מיטות וכלי נוי שאינכם צריכים ואינם בשימוש ונמצאים
במצב טוב ,נשמח לקבל אותם לדירות אלה.
מי שברשותו חפץ כל שהוא שעשוי לשמש דירות אלו ומוכן לתרום ,מוזמן ליצור קשר עם רננה יערי 252-3332778
ונדאג לאיסוף מביתכם.


עלות דירה :שבת/חג  ,₪ 832 -לילה באמצע השבוע –  .₪ 852התשלום יתבצע באמצעות חיוב בתקציב
החבר.



תיאום :יש לפנות לרננה על מנת לתאם זמינות בתאריכים .דירות אלו יעמדו לשימוש החל מתאריך 8.2.2222

אנו תקווה כי מהלך זה יסייע לרווחת החברים ויאפשר להם לארח בצורה נאותה את קרוביהם .בתום השנה נבחן
את הפיילוט ונראה אם המודל נותן מענה לצרכים.
תודה רבה על שיתוף הפעולה ,ושנהיה רק בשמחות.
תומר רכטמן– מנהל הקהילה ורננה יערי – אחראית דירות אירוח

תרומת דם
ביום ראשון הקרוב ,ט"ו בטבת ,ה 22.2.2121
תתקיים תרומת דם במועדון לחבר
בין השעות23.61-20.11 :
חשוב לתרום דם דווקא בקיבוץ ,מכיוון וניידת התרמת הדם מגיעה על פי מספר מינימום של תורמים.
אנא ,עשו מאמץ והגיעו לתרום!
צוות המרפאה
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תרבות – תודה ופרידה
לאנשי סעד היקרים ,לבני ובנות סעד הרחוקים שהיו אתנו בקשר לאורך השנים:
אחרי  21שנה בתרבות ,בישיבה בחדר קטן ללא חלון עם דלת שתמיד פתוחה בשכנות לארכיון ולמספרה ,קירות
שעליהם מודבקים פוסטרים משלל אירועים ,מחשב שקורס מחומר ארכיוני ,טלפון קווי שכבר מזמן לא עובד,
קלסרים ,דפים צבעוניים ,אלבדים כלים חד פעמיים ומחסנים שמלאים בציוד..
מנסות לסכם את השנים שעברו וקצת מתקשות.
רק עכשיו "חפרו" לנו בכל המדיות עם "סיכומי עשור" ..ניסינו גם ,אבל זה כמעט בלתי אפשרי להחליט מה לציין,
את מי לציין ,איזה אירועים היו "וואו" ואיזה פחות .אפילו המחשב נתקע שמנסים לחזור לשנת תש"ע ותשע"א.
ואולי זה לא נחוץ ,וכל אחד לוקח איתו את האירועים שהיו משמעותיים בשבילו ,את הטיולים ,המדריכים,
הערבים החיצוניים והערבים הפנימיים ,החוגים ,נשף פורים ,חגי המשק ,שנת ה  ,07המרוץ לחבר קיבוץ ,ניווט
קהילתי ,מירוץ סעד ,ערב סיכום שנה המסורתי ומפגשי בנים מספרים.
לנו נותר להגיד לכולכם תודה גדולה על שנים רבות שאפשרתם לנו להוביל את התרבות בסעד ,שעזרתם לנו
בהירתמות גדולה או קטנה .נסו להיזכר ,ובטוח תמצאו את התרומה שלכם לפעילויות התרבות בסעד להצלחת
אירוע .השתתפות בסרט/מערכון/הצגה/שיר ,באפיית עוגה בקישוט ,בסידור אולם ועוד..
תודה לבני הנוער שלנו ,שלאורך השנים היו "צוות התרבות" ובלעדיהם שום דבר לא היה קורה .תודה לאנשים
הקבועים שעבדו איתנו לאורך השנים ,תודה ענקית לכולכם!
זה לא קל לעזוב משהו שאוהבים ,מאמינים ומחוברים אליו כל כך ,אבל יש נקודות בחיים שצריך להרפות,
לשחרר ולפנות את המקום לעשייה חדשה ולכיוונים חדשים.
תודה לכם על האמון על הפרגון (בהצלחות) וההבנה (בכישלונות) על הרעיונות שהעליתם ועל העזרה והתמיכה.
זה המקום גם לבקש סליחה ממי שנפגע מאיתנו ,לא תמיד היינו סבלניות ולא כל הצעה קיבלנו.
בהצלחה גדולה לצוות החדש שייבחר להוביל את התרבות בסעד.
חמי ואתי

מזל טוב וברוכים הבאים!
בשעה טובה רז שהם ועינבל התחתנו השבוע.
רז ועינבל קובעים את ביתם בסעד ומצטרפים למסלול "בני משק במסלול בנים".
הזוג יתגורר בקרווילה שנמצאת בשכנות לבית שקמה.
נאחל לזוג קליטה נעימה וטובה!
ו .קליטה וקהילת סעד
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סעד קייטרינג – פיילוט הרצת חנות אינטרנטית
בשעה טובה אנו מתחילים פיילוט מכירה דרך אתר האינטרנט של סעד קייטרינג באתר החברה שכתובתו:
 ,saad-catering.co.ilלשונית :חנות.
הלקוחות יכולים להזמין בין הימים :ראשון – רביעי והסחורה תסופק בימי חמישי או שישי לבחירתכם:
ניתן לבצע כבר הזמנה באתר החל מיום ראשון זה ,ה  1..1בבוקר ,ועד ליום רביעי זה ,ה  1..1בשעה  11:11בבוקר.
ההזמנות שיתקבלו ,יוכנו מראש ,ייארזו באופן אישי במארזים סגורים ויאוחסנו במקרר -
זמני איסוף ההזמנות ע"י הלקוחות  -מחדר אוכל ימני:
ביום חמישי ,ה  16.1בין השעות .10:11 – 16:11 :
או
ביום שישי ,ה  10.1בין השעות .10:11 – 10:11 :
ניתן יהיה להזמין באותה המתכונת בהמשך – גם בשבועות הבאים.
אנו מתחייבים לאיכות מוצרים מצוינת למזמינים דרך האתר.
התשלום באתר הוא באמצעות כרטיסי אשראי בלבד.
מחירי המכירה באתר יהיו זולים משמעותית ממחירי המכירה בשוק חמישי שימשיך להתקיים בימי חמישי
בין השעות .10:11 – 1.:11 :ע"פ בדיקה שערכנו המחירים בשוק האינטרנטי הם הזולים ביותר באזור.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------למתקשים להזמין באמצעות האינטרנט -נכין טופס הזמנה ידני.
הטופס יהיה בעמדת התשלום של יעקב בחדר האוכל ונציג שלנו (כולל אופירה) יסייעו במילוי הטופס.
----------------------------------------------------------------------------------

הרקע לפתיחת החנות באינטרנט:
הפעלת "שוק חמישי" במתכונת הקיימת אסורה ע"פ הנחיות משרד הבריאות ולא נוכל לעמוד בדרישות המכירה
כפי שהתנהלנו עד כה .ביקשנו ממשרד הבריאות 'ארכה זמנית' להמשך הפעלת ה"שוק" במתכונת הנוכחית,
עד להקמת המכירה האינטרנטית וביסוסה כך שתיתן מענה טוב לכלל האוכלוסייה.
אחרי הפיילוט שנעשה רק בקיבוץ סעד אנו נפתח את השוק בהדרגה לטובת כלל הלקוחות במרחב 'שדות נגב',
'שער הנגב' ו'אשכול'.
אנו מצפים לשיתוף פעולה מהציבור בכדי שנוכל להריץ את הפיילוט הלאה .נקווה לתת מענה טוב ואיכותי לכלל
הציבור באזורנו כך שההזמנות באמצעות האתר יהוו בהמשך אפיק נוסף לפעילות הקייטרינג.
יוסי סוסנה
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בעניין אורחות חיינו והשינויים בהם – תגובה למאמרו של יחזקאל
אפתח באמירה שאני לא כותב מטעם אף אחד ולא מייצג אף אחד מלבד את עצמי .בשבוע שעבר כתב יחזקאל כי
הוא חש "אווירה מאוד לא נעימה בשבילי הקיבוץ" ,ואני חייב לומר שאני מסכים לחלוטין .אכן נראה שרוח רעה
עוברת בשבילי הקיבוץ בחודשים האחרונים ,משהו שלא הורגש בשנים קודמות ,גם לא לפני תהליכי שינוי אחרים.
לאחר שבמשך שנים השכילה קהילת סעד להתאים את עצמה לזמנים מתוך תהליך ובשיתוף עם בני הקהילה,
נראה שמשהו שונה בתהליך האחרון .ציבור לא קטן מהקהילה מרגיש שהשאירו אותו מחוץ לתהליך וששאר
הקהילה בעצם מתעלמת מקיומו או במקרים גרועים יותר ,מנצלת אותו .רבים מבני "דור ב' " ,סופגים בתקופה
האחרונה האשמות שונות מצד ציבורים אחרים בקהילה .מתנהגים אלינו כאילו באנו "לגנוב את הקיבוץ" או
ליהנות מפירות שלא עמלנו עבורם ,כאילו אנשים שבחרו לגור פה ועברו תהליך ארוך עד לקבלה רשמית בקהילה,
באו לכאן אך ורק כי החיים פה טובים ולא מתוך אמונה בערכים כשלהם.
נשאלת השאלה איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב שבו יש נתק כה משמעותי בין ציבורים בתוך הקהילה?
חלק מהתשובה נעוץ בתהליכים ארוכי טווח שקשורים לשיטת הקליטה בקיבוץ וחוסר ההכרה האמיתי בין
נקלטים טריים לחברים ותיקים ,חלק אחר נעוץ בדרך בה התקיים התהליך הנוכחי.
א .את השינוי הוביל צוות שלכאורה היה מורכב מנציגי כל "הדורות" ,אולם כמו שציין יחזקאל ,נציגת דור ב'
פרשה מהצוות לפני סיום העבודה .בהיותה נציגת "הדור" עלו תחושות של תסכול ,גם מאופן התנהלות הצוות
אבל גם מתוך מחלוקת לגבי אופן שיתוף הציבור .הטענה היתה שיש לשתף את הקהילה בתהליך כולו ולא להגיע
לפתח הדלת עם מוצר מוגמר שההצבעה עליו היא כמעט בינארית – כן או לא.
ב .ערבי ההסברה בחלוקה גילאית רק חיזקו את תחושת הזרות בין הדורות .פועל יוצא מכך הוא ש"דור א' " לא
מבין מה הבעיות של "דור ב' " ,עם מה מתמודדות משפחות צעירות בקיבוץ המודרני ורק רואה מה שנוח לו
לראות ואילו דור ב' לא מבין את משמעות השינוי עבור הדורות האחרים ,שחיו מרבית חייהם בקיבוץ לא מופרט
שדאג לכל צרכיהם .בהתאם לכך" ,המפגשים ההטרוגניים" שיחזקאל כתב עליהם בשבת שעברה הם מבורכים,
אף כי הם בבחינת מעט מדי מאוחר מדי.
ובכל זאת יש דבר אחד חוצה דורות – התחושה שתהליך השינוי "לא סופר אותם" .מהרגע שהוצג השינוי בפני
הציבור הכללי עולה תחושה שהמציגים לא רואים בקהילה גוף המורכב מבני אדם אלא ממספרים .מהדיון
שהתחיל לפני שנה בחוגי הבית לא נשאר דבר וכל מה שמתעסקים בו הוא כסף ומספרים ,ללא דיון אמיתי
בערכים .השינוי כפי שהוא מוצג כרגע הוא לא רק שאלה כלכלית אלא שאלה ערכית – איזו מין קהילה אנחנו
רוצים להיות .האם אנחנו רוצים להיות קהילה שדואגת לחבריה כולם ולא רק לציבור מסוים בתוכה ,בהתאם
ליכולותיה או שאנחנו אוסף של אנשים שבמקרה גרים באותו מקום וכל אחד מנסה להשיג כמה שיותר לעצמו על
חשבון האחר.
יכול להיות שאם הציבור היה שותף אמיתי לכל אורך הדרך ,ולא רק בתור חותמת גומי על החלטה שהתקבלה
מראש ,הדברים היו נראים אחרת .יכול להיות שאילו דור ב' היה מיוצג לאורך כל הדרך ,אנשים לא היו
מסתובבים בשבילי הקיבוץ בתחושת זרות מן הקהילה .צירוף מחודש של נציגי דור ב' לצוות אורחות החיים הוא
מבורך אבל גם הוא נעשה רק אחרי שאותו ציבור הקים קול מחאה ולאחר שהוצג השינוי כעובדה מוגמרת.
נקודה לסיום  -לאורך כל הדרך מוצג השינוי המתקרב כ"עדכון אורח החיים" ,אולם בפועל מדובר בשינוי כלכלי
הכרחי נטול דיון כלשהו על ערכים .ברור לכולם ששינוי כלכלי צריך להתרחש ,אולם שינוי זה חייב להיות מלווה
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בדיון עמוק ובונה על ערכי הקהילה .במצב הנוכחי ,בהיעדר הדיון הערכי ,נשאר רק הדיון הכלכלי ובו לכל דור יש
אינטרסים שונים והפער רק גדל .אולי אם הדיון הזה היה מתקיים ,התחושה בשבילים היתה טובה יותר ואנשים
אולי היו מופתעים ללמוד שרב המשותף על המפריד בין הדורות ושעל הפער הכלכלי ניתן לגשר.
מתוך דאגה אמיתית לשלמות הקהילה –
לירן יניב
-------------------------------------------סיכום המשוב -בתים מאירים תש"ף
 04איש ענו על המשוב הדיגיטלי ויש שהתייחסו בע"פ .רוב האוכלוסייה ,ענתה באופן די שווה( .חוץ מקבוצת
 15-04שענו פחות).
רוב גדול ובולט ( )74%אמר שהמפגשים תורמים להיכרות של האנשים בקהילה והיו מאוד מרוצים מהמפגש .היו
כמה קולות שהציעו לשנות את המסגרת ,אך כן להישאר במפגשים אישיים.
האם יש לעשות הפסקה של שנה?  74%מהנשאלים חשבו שיש להמשיך מסורת זו ורק  51%מהעונים חשבו שיש
לעשות הפסקה של שנה.
רוב גורף נהנה מאוד מהמפגשים השנה .האווירה הייתה טובה ,נעימה ,זכו להכיר אנשים שלא היו מכירים
בהזדמנות אחרת.
הבנו ,שבמספר קבוצות ,היתה תחושה של חוסר במשפחות צעירות ,באופן יחסי לשאר שכבות האוכלוסייה .יש
מחשבה שאולי הייתה בעיה בשמירה על הילדים ואולי יש סיבה אקראית של נסיעה של משפחות.
נשמח לשמוע התייחסויות לכך בע"פ ,במייל או בהודעות לו .קליטה ,או למישהי מהצוות.
ושוב ,תודה למארחים על פתיחת ביתכם ותודה לכולם על שיתוף הפעולה!
הצוות המארגן:
מיכל אחיטוב ,רננה יערי ,דקלה הימן ,מיכל אפרתי ,מתוקה לייכטר

לרז ועינבל מזל טוב לרגל נישואיכם
לשרון ולאודי שהם ,לחנה ויצחק שהם ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ונחת!

לאיציק ומורן דדון מזל טוב להולדת הבן
לפרלה וניסים ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ולנחת!
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משולחנה של ועדת תכנון
בישיבתה האחרונה של הועדה ,עסקנו בשתי סוגיות הקשורות בתנועת כלי הרכב בקיבוץ:
א) פיתוח שכונת "ארץ הצבי"-
כחלק מבחינת תוכניות הפיתוח בשכונת "ארץ הצבי" ,ועריכת מספר התאמות לקראת תחילת העבודות ,נבחנו
שתי חלופות של דרכי גישה אפשריות לשכונה :
 .1דרך רציפה – מאפשרת תנועת כלי רכב רציפה מצומת הנוער לכיוון בית ספר החדש ,ושמאלה להתחברות
עם כביש הכניסה החדש .הכביש הקיים יבוטל .תוואי הדרך החדש יעבור קרוב יותר למשק הילדים
ויצריך פגיעה בעצים והריסה של המקלט הקיים.
 .2דרך מקוטעת – מאפשרת תנועת כלי רכב מצומת הנוער עד מבנה הצעירים התחתון בלבד .מנקודה זו
תוגבל התנועה להולכי רגל  /אופנים בלבד לאורך כעשרה מטרים .בהמשך ייסלל הכביש ,המחבר את בתי
השכונה אל כביש הכניסה החדש .הדרך מצומת הנוער תשמר את תוואי הכביש הקיים ,כולל העצים
והמקלט .הגישה אל השכונה ואל השער הסמוך של בית הספר תתאפשר רק מכיוון כביש הכניסה החדש.
במהלך הדיון הוזכרו היתרונות והחסרונות הבאים :
דרך רציפה -
יתרונות:
 החלופה מאפשרת תנועת כלי רכב רצופה וקצרה יותר ,מכיוון בית הכנסת אל שכונת "ארץ הצבי" ובית
הספר (ובכיוון הנגדי כמובן).
חסרונות:


החלופה מחריפה בעיה בטיחותית (הקיימת כבר היום) ,בה תנועת כלי רכב מהירה ורבה תיפגש בתוואי
התנועה של תלמידי בית הספר ובנות הנוער.



החלופה "מזמינה" כניסת נפח תנועה גדול ללב אזור המגורים.



חלופה זו פוגעת משמעותית בתוואי הדרך הקיים (כולל המדרכה ,העצים ,התאורה ,הניקוז והמקלט),
בהם השקענו רק בשנים האחרונות.

דרך מקוטעת -
יתרונות:


החלופה משפרת את בעיית הבטיחות הקיימת ,בנתיב התנועה של הילדים לבית הספר.



החלופה מצמצמת את כניסת כלי הרכב למרכז הקיבוץ ,ומאפשרת לשמר את האופי הכפרי והרגוע של
הקיבוץ.

 החלופה משמרת (עד כמה שניתן) את הדרך הקיימת ומרכיביה השונים.
חסרונות:


חלופה זו מגבילה את זרימת התנועה ואת השימוש בכלי הרכב.

לסיכום :למרות חילוקי הדעות ,ממליצה הוועדה על החלופה של הדרך המקוטעת.
הציבור מוזמן לעיין בתרשימי המפות של החלופות השונות .המפות תלויות ע"ג לוח המודעות בלובי חדר האוכל.
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ב) כבישים חד סטריים באזור המגורים
במסגרת שדרוג הכבישים שבוצע לפני כמה שנים החלטנו ,הגדרנו כמה כבישים כחד-סטריים .אחד מהם הינו
קטע הכביש ,בין הצומת של מש' יום-טוב וחניית בוקי ברט .הערכנו ,שהחלטה זו תקשה על הציבור ,אך מאחר
ובאותו זמן הכניסה לקיבוץ היתה מהשער הישן בלבד ,חששנו כי רכבים פרטיים ירצו לעשות "קיצור דרך"
מהכביש העוקף לבית הספר ,ובכך יגדל עומס התנועה בתוך אזור המגורים אשר יסכן את תנועת הילדים בדרך.
בפועל ,כלי רכב רבים משתמשים בכביש זה בצורה דו – סטרית.
במהלך הדיון בוועדה סוכם להפוך גם את קטע הכביש הזה בלבד לדו – סטרי.
אליסף
-----------------------------------מש"א – עדכון וסיכום תקופה
קהילה יקרה!
אני שמחה לעדכן אתכם שלאחר פרסום הפניה בעלון ובקהילנט ,לריכוז התרבות ,פנו חברים/תושבים לבדוק
אפשרות לקבל על עצמם את התפקיד .הנהלת האגודה תקדם בתקופה הקרובה את תהליך הבחירה.
אני מודה לחברים ולתושבי סעד על ההזדמנות להכיר את חלקכם ,לא הספקתי את כולם .הייתה לי תקופה
מאתגרת הכרתי אנשים נפלאים ,הנהלה מקצועית וטובה.
מאחלת לכם הצלחה בכל התחומים ושתגיעו להסכמות רחבות ככל שניתן ובהצלחה להילה שחזרה מחופשת
לידה.
מרגלית רייז

לליליאן ויאיר שלמה
מזל טוב להולדת
הנכדה
בת ללינוי ומשה ולקוביץ
איחולים לשמחות ולנחת!

ללאה גוטמן ,לאיציק ברזלי ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנין
נכד למירי ודובי מילר ורבקה ויואב ברזלי
בן להילה ויעקב מילר
איחולים לשמחות ולנחת!

