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פרשת ואתחנן –נחמו
החל משבת זו ,כל שבע ההפטרות בשבע השבתות שבין תשעה באב לראש השנה ,לקוחות מספר
ישעיה (מפרק מ' ואילך).
הן נקראות בשם "שבע דנחמתא" היות והן עוסקות בנבואות נחמה ובחזון הגאולה שתהיה
באחרית הימים.
את פרשת ואתחנן קוראים לעולם בשבת שאחרי תשעה באב ,ועל שם ההפטרה שלה שבת זו
רּוש ִּ ַלם
נקראת " -שבת נחמו" (ישעיה מ' א' -כ"ו)" :נַחֲ מּו נַחֲ מּו עַ ִּמי יֹאמַ ר אֹ-להֵ יכֶם ַדבְּ רּו עַ ל לֵב יְּ ָׁ
וְּ ִּק ְּראּו אֵ לֶיהָׁ כִּ י מָׁ לְּ ָאה צְּ בָׁ אָׁ ּה כִּ י נִּ ְּרצָׁ ה ע ֲֹונָׁה".
"נחמו נחמו עמי" ,מדוע ישנה כפילות בנחמה? ..
על פי חז"ל והמדרש ,לא מדובר סתם בלשון מליצית אלא בנחמה של ממש.
על המכה הכפולה והחורבן הכפול ,תפצה נחמה כפולה ומכופלת.
(יורם קימלמן)
----------------------------------------------------
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בקצרה על הפרשה
בפרשת השבוע "ואתחנן" "עשרת הדיברות" אשר נכתבו על  2לוחות אבן מופיעים בשידור חוזר.
הפרשנים והחוקרים עסקו לאורך הדורות בשאלה ,מה היתה צורתם .חכמים אמרו – מרובעים
ע"פ ספר הזוהר -הלוחות היו עגולים בראשם (יתרו-פד-ב).

(ב .בתרא -יד).

הנוצרים אימצו את רעיון הזוהר בעיקר ביצירות האומנות שלהם .במקביל ,ניתן לראות את הלוחות
העגולים בראשם בעיטורים שבבתי הכנסת ,בדגלי שמחת תורה ,חפצי יודאיקה ועוד..
הרבנות הראשית ,החליפה בשל כך את הסמל ,בשנת תשע"ה ,ו'ריבעה' את הלוחות .מנגד ,סמל הרבנות הצבאית –
טרם גּוייר.

במאה  ,31הנרי השלישי מלך אנגליה ,קבע שעל היהודים לענוד אות קלון שצורתם " 2לוחות הברית",
יורשו במלוכה ,אדוארד הראשון ,התעלה על קודמו וקבע שאות הקלון יהיה בצבע צהוב .לבסוף בשנת  3221גירש
את יהודי אנגליה.
ֹלהים לָּבוֹא ל ַָּקחַ ת לוֹ גוֹי
פרט מעניין .בפרשתנו בפרק ד' ,פסוק-ל"ד ,מצויים כל אותיות ה א' ב'" :אוֹ הֲ נִ ָּסה אִ -
אתֹת ּובְּ מו ְֹּפ ִתים ּובְּ ִמלְּ חָּ מָּ ה ּובְּ יָּד חֲ ז ָָּּקה ּובִ זְּ רוֹעַ נְּ טּויָּה ּובְּ מו ָֹּר ִאים ּגְּ דֹלִ ים כְּ כֹל אֲ ֶּשר עָּ ָּשה לָּכֶּ ם ה'
ִמ ֶּק ֶּרב ּגוֹי בְּ מַ סֹת בְּ ֹ
אֹ-להֵ יכֶּם בְּ ִמצְּ ַריִ ם לְּ עֵ ינֶּיָך".
מנחם קימלמן – קיבוץ ראש הנקרה
--------------------------------------------טוב להודות
"כולנו זקוקים לחסד ...כדי שיהיה לנו טוב( "...נורית גלרון)

בהודעת וואצאפ אחת באמצע סתם יום של חול התבשרנו ששניים מילדינו צריכים להיכנס לבידוד .מכיוון
שמדובר בשני ילדנו הצעירים הבנו שעלינו לחשב ולתכנן מבחינה משפחתית את הבידוד לשבוע הקרוב .וכך מצאנו
את עצמנו מבלים משפחה שלמה שעות של יחד בלי יכולת לצאת מהבית.
מזלנו שאנחנו חלק מקהילת סעד .מיד גרמו לנו להרגיש שלמרות הבידוד אנחנו לא לבד .שתי בנות מתוקות
מצח"י נוער ,שלחו לנו מידי יום הודעה וביררו במה יוכלו לעזור ,קניות ,דואר ומה שנדרש.
כשביררנו על ספריית ילדים ,מיד התקשר מתנדב ,הציע את עצמו לעזרה ,ודאג שיגיעו לילדינו הספרים האהובים
עליהם.
שכנים ומשפחות נוספות שלחו פינוקים ,התקשרו ,התעניינו ובעצם עשו המון כדי שלא נרגיש שאנחנו לבד!
רצינו להודות שזכינו בימים אלו ימי בין המצרים להרגיש ממש מהי אהבת חינם .שנזכה להמשיך לאהוב ולתת
אחד לשני.
מאחלים בריאות איתנה לכולנו ושבע"ה בקרוב נתבשר בשורות טובות!
אפרת ,טל והילדים לבית משפחת ביליה
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ועוד כמה דברים לזכרו של עמוס כוכבי ז"ל
ההודעה על פטירתו של עמוס כוכבי נפלה עלינו בהפתעה ..התרגלנו להתייחס אליו כאל נס רפואי מאז האירוע
הלבבי שעבר בחנוכה לפני  85שנים ,ביום בו עמד להיערך "ערב גילוי כשרונות" בהפקתו .הוא יזם את הערב,
השקיע בו רבות ,בחר בקפידה את המופיעים מבין אומני הקיבוץ ואת נתן קויפמן כמנחה.
לקראת ערב זה הוא הכין שלושה ילדים לביצוע שני שירים שלימד אותם במיוחד תוך הבטחה מצדם לשמירה על
סודיות מוחלטת ..הילדים הנבחרים היו :אלי כוכבי ונועם קום בני ה  11בנגינה על חצוצרה ותוף את השלאגר דאז
"מים לדוד המלך" ,שכתבה נעמי שמר לגששים ,וישי קום בן ה  9בשירת 'אנעים זמירות' בנוסח חב"ד ובליווי
פסנתרן מההכשרה האמריקאית .התכנית זכתה להצלחה כמו שתי התכניות הנוספות אותן יזם והפיק – חידון
מוזיקלי "אלגרו" ו"ערב שירי ירושלים" בהשתתפות אביה של ריבה זהר שגילם את השר משה מונטיפיורי.
על אישיותו רבת המרץ והמשעשעת כבר נכתב וסופר ,אני מוצאת לנכון להתייחס לשורשיו – משפחתו מצד אמו,
ממנה התייתם בגיל  ,4משפחת כוכבא :סבתא וסבא חביבים וארבעת בניהם בחורים כארזים – "מלח הארץ"
אשר גידלו באהבה..
עמוס היה קשור גם לאביו במושבה יוקנעם שממנו ירש את כשרון המסגרּות .דודה זהבי ,הקומונר בסניף חיפה,
הציע לו להצטרף לחברת הנוער "עלומים" בסעד ,אשר לקראת הגיוס לנח"ל התמזגה עם בני גילם משבט
"מתנחלים" מסניף בני עקיבא בפתח תקווה .מבין קבוצת הבנות הנחמדות בחר בדליה ויסנשטרן (דוברי האידיש
יבחינו בקשר בין שמות המשפחה).
הזיווג עלה יפה לאורך כל הדרך כולל בניית משפחה לתפארת .בזכות מסירותה של דליה בתקופת מחלתו
הממשוכת ובסיוע הצוות הרפואי המעולה ,נוספו לו שנות חיים באיכות מיטבית.
את עמוס נזכור תמיד ב ..חיוך!
שלומיק וכרמלה קום
---------------------------הגרסה הגברית לקבוצת הווצאפ-אפ "נשות סעד"
לאור היעילות המוכחת של קבוצת הווצאפ " -נשות סעד" ,והשימוש שנעשה לעיתים קרובות בקבוצת
"כיתת כוננות – קשקשת" ,אני מעוניין להקים קבוצת ווצאפ לגברי סעד .מטרת הקבוצה להיות פתוחה לכל
נושא :שאלה ,בקשה ,ייעוץ והכוונה ,הפצת מידע וכו'.
אמנם ,קיימת כבר קבוצה בשם "סעד -קבוצת הודעות אקלקטית" ,אבל זוהי קבוצה שייעודה הוא אינפורמטיבי
בלבד ,ולכן היא מתאימה פחות לקהל היעד אליו אני מכוון.
בתקופה זו ,בה התקשורת בין חברי הקיבוץ היא חשובה ומסייעת ,אני מאמין שקיומה של קבוצה זו הוא נצרך
ומתבקש .המעוניינים ,מוזמנים ליצור איתי קשר טלפוני ולקבל הסבר מפורט יותר.
ברקאי אפרתי
נייד8768802250 :
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מודל אורחות חיים -הוצאות בריאות נוספות
ברצוננו לציין בפתח הדברים ,כי לאחר כל המפגשים בהם הובעה ביקורת על כך שדור א'  1נפגע מכך שאינו נהנה
מהזכויות העומדות לדור א' ,למרות שחלקנו הגדול לא הספיק לחסוך את הסכומים הנדרשים בעקבות ההפרטות
הנרחבות  -לא נעשה כל שינוי לטובת שכבת גילנו בהשוואה להצעה הקודמת (החוברת הירוקה).
אנו מבינים שזה מפאת מצבו הכלכלי הקשה של הקבוץ ,שמשבר הקורונה החריף אותו ,ולכן פה הרמנו ידיים.
אבל ,ברצוננו להתייחס להשתתפות הקיבוץ בהוצאות בריאות נוספות .מופיעים שלושה תחומים עיקריים של
השתתפות הקיבוץ:
א' .טיפולי פריון – השתתפות הקיבוץ ב  57%מההוצאות ,לאחר השתתפות קופ"ח מכבי ,לא מוגבל במספר
הפעמים ולא מוגבל לגובה ההחזר השנתי.
ב' .טיפולים פסיכולוגיים  -השתתפות של  75%ועד  ₪ 0,555לשנה.
ג' .פדיקור לחולי סכרת  -החזר של  75%ממחיר הטיפול בסעד.
נוסיף ונציין שהתחום החשוב לחברים בגילנו ולמעשה לכל הגילאים :מכשיר שמיעה ואביזרים ומכשירים
רפואיים תוקצב ב 0%אחוזי השתתפות.
במפגש בו השתתפנו ,שאלנו על כך ,והתשובה שקיבלנו הייתה :במקרה של הוצאות גבוהות וצרכים מיוחדים
נוכל לפנות ל'קרן לעזרה הדדית' ולבקש הלוואה או השתתפות לאחר הצגת כל מקורותינו הכספיים.
תשובה זאת גרמה לנו לתחושת עלבון גדול .לאחר עשרות שנים של חברות ועבודה קשה בקבוץ ,נידרש
ל'תחקיר מיוחד' בבואנו לבקש עזרה?
מדוע הזקוקים לאחד מ  3התחומים שתוקצבו למתן עזרה רפואית ,המפורטים לעיל ,לא יצטרכו להציג את
מקורותיהם הכספיים? מה עוד שבתחום הפריון ,מדובר בד"כ בצעירים (דור ב') שהצטרפו לקיבוץ לא מזמן.
אם מצבו הכלכלי של הקיבוץ כל כך קשה ,אז לא ניתן לעזור .ואם ניתן לעזור ,מדוע לא באופן שוויוני וצודק
יותר?
אנו מבקשים להוסיף לרשימת ההשתתפות של הקיבוץ בהוצאה לחברים מדור א' ( 1בכ  ,)45%את מכשירי
השמיעה ,ושאר האביזרים והמכשירים רפואיים היקרים.
והעיקר ..שנהיה בריאים!
מלי וישראל קסט

לבני ומיכל אחיטוב מזל טוב להולדת הנכד
בן לשני וגלעד אחיטוב
איחולים לשמחות ולנחת!
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קיבוץ בעצם מהו? – ..מחיר השותפות
במהלך עבודת צוות אורחות חיים ,היה עיסוק גם בערכים שהנחו את הקיבוץ ושברצוננו לשמר .לפי התוצאה של
התהליך ,נראה לעניות דעתי שאולי הבירור הזה לא היה מספיק עמוק.
אני מבקש להתייחס בדברי לסוגיה אחת שמטרידה אותי ,והיא סוגיית מס האיזון ,או במילים אחרות "מס
פרוגרסיבי" (עולה וגדל).
הקיבוץ ראה את עצמו תמיד כחברה יותר הוגנת ויותר צודקת מאשר החברה הכללית בעיר או במושב.
הצדק החברתי היה חשוב לנו תמיד ,ולי הוא חשוב גם היום .מבחינתי ,משמעותו של צדק חברתי היא ,לשם
דוגמה ,אם גרות בקיבוץ שתי משפחות דומות ,האחת – ההורים עוסקים בחינוך (שני מורים) והשניה – ההורים
עובדי הייטק ,ולמרות פער השכר שביניהן ,שתי המשפחות יוכלו להעניק לילדיהם חינוך חברתי בקיבוץ ,שתי
המשפחות יוכלו לתת לילדיהם חינוך מוזיקלי או אחר שמתאים להם ,שתי המשפחות יוכלו לתת טיפולים רגשיים
ובריאותיים כנדרש ,והפערים בשכר לא יתבטאו בצרכים הבסיסיים של החיים.
בניגוד לקיבוץ של פעם ,לא יהיה שיוויון – וטוב שכך .כנראה שרק אחת מהמשפחות תיסע לטיולים בחו"ל ,רק
אחת מהמשפחות תוכל לרכוש מותגים יקרים וכדומה ,אבל חיים בסיסיים מכובדים יהיו לכולם.
הרמב"ם לימד אותנו במשנה תורה (ואני מניח שרובם או כולם מכירים) ,הלכות מתנות עניים פרק י׳ :שְׁ מֹונֶה
מַ עֲלֹות י ֵש ַבצְׁדָ ָקה זֹו ְׁל ַמ ְׁעלָה מִּזֹו.
מַ עֲ לָה גְּדֹולָה שֶׁ אֵ ין לְּמַ עְּ לָה מִ מֶׁ נָה זֶׁה הַ מַ חֲ זִיק ְּבי ַד י ִשְּ ָראֵ ל שֶׁ מָ ְך ו ְּנֹותֵ ן לֹו מַ תָ נָה אֹו הַ ְּלו ָָאה אֹו עֹושֶׂ ה עִ ּמֹו שֻׁ תָּ פּות אֹו
מַ מְּ צִיא לֹו מְּ לָאכָה כְּדֵ י לְּחַ זֵק אֶׁ ת י ָדֹו עַ ד שֶׁ ֹּלא יִצְּטָ ֵרְך ַלב ְִּרּיֹות לִשְּ אול .ו ְּעַ ל זֶׁה נֶׁאֱ מַ ר (ויקרא כה-לה) "ו ְּהֶׁ חֱ זַקְּ תָ בֹו גֵר
ו ְּתֹושָ ב ו ָחַ י עִ מָ ְך" כְּלֹומַ ר הַ חֲ זֵק בֹו עַ ד שֶׁ ֹּלא י ִּפל וְּיִצְּטָ ֵרְך:

המעלה הגבוהה ביותר בצדקה היא השותפות .תמיד שמחתי לחיות במקום שמקיים בפשטות ובהידור את מצוות
הצדקה (וזאת בנוסף לצדקות נוספות שאנחנו עושים ב"ה).
אם נקבל את הצעת הצוות כפי שהיא ,זה כבר לא יהיה כך ,ואני מאמין שאנחנו יכולים להמשיך ולשמור על
המעלה הגבוהה של הרמב"ם .ניתן למצוא את שביל הזהב .יש מרווח מספיק גדול בין המציאות הנוכחית ,בה יש
אנשים שמשלמים הרבה מאוד מס איזון ,לבין המצב המוצע ,בו גם אם משפחה מרוויחה  ₪ 55,555בחודש ,היא
תשלם רק  ₪ 055מס איזון .אני מציע שנתאמץ ונמצא את שביל הזהב.
יחזקאל לנדאו

לרחל כהן ולכל המשפחה מזל טוב להולדת הנין
נווה –יוסף
נכד לנעה ובני לאו ,בן לתאנה וידידיה לאו
איחולים לשמחות ולנחת!
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נוהל עדכוני אוכלוסייה
לכל חברי האגודה.
מחודש אוגוסט עוברת אלי האחריות על רישום האוכלוסייה בקיבוץ וזה הזמן להודות לבאה גל על שנים רבות
של מסירות לתפקיד והקפדה על רישום מדויק.
על מאגר נתוני האוכלוסייה להיות מעודכן ,ככל שניתן בזמן אמת ,כך שיתאפשר להשיג זכויות מקסימליות
מהמדינה כגון :קצבאות מביטוח לאומי ,מלגות ומענקים ועוד.
לכן ,בכל שינוי סטטוס כגון :לידה ,סיום תיכון ,יציאה למכינה/שירות צבאי/שירות לאומי ,סיום צבא ,מעבר
מעצמאות כלכלית לקליטה וכדומה ,חשוב לעדכן אותי בנתונים באופן מידי ,כך שהם יוזנו למערכת בזמן אמת.
ישנם מרכזי ענפים/פעילות (כגון חינוך ,קליטה ועוד) שמתוקף תפקידם נדרשים לדווח על שינויים כאלה ,אבל
ברצוני לבקש מכלל הציבור להיות ערני לנושא ולדווח למרכז הענף/פעילות או לי על שינוי כזה או אחר על מנת
שהפרטים המדויקים יירשמו ויותאמו בזמן.
כדי שלא אפספס דברים ,אני מבקשת לשלוח לי עדכונים למייל (ולא בווטסאפ).
תודה מראש על שיתוף הפעולה,
בת-עמי גולדנברג
batamig@kv-saad.org.il
-------------------------------------------עדכון לעדכון מודל אורחות החיים
אני רוצה להאמין כי רבים מאתנו הרגישו חוסר נוחות ניכר למקרא דבריה של חנוש בעלון.
לעניות דעתי ,לא נכון לבצע מעבר כה חד בין קבוצות החברים בקיבוץ טרום ההפרטה .יש למצוא את הדרך
להדרגה גילאית בעומס ההשתתפות העצמית.
בגיל מבוגר -טבעי כי ההוצאות על רפואה ובריאות עולות ומתרבות ,זאת לצד ירידה משמעותית בשכר [עם פנסיה
כשלנו] .הגיל חייב להיות פרמטר בסיסי בעדכון אורחות החיים [ולא רק בחלוקה לקבוצות ביום השינוי].
אמנם טעינו ועשינו מעברים חדים בעבר :כמתן  3שנות לימוד לתואר ראשון לילדינו לאחר חוסר מתן כלל ,חוסר
השתתפות במימון רשיון רכב לנשים [?] ששילמו זאת מתקציבן האישי עד מימון הקיבוץ באופן מלא ועוד..
לעומת זאת ,ברכישת מזגנים נהגנו ביתר חכמה .למי שקנה מכספו -העברנו את העלות בהגיעו לגיל מסויים.
התחשבנו בגיל!
מובן שאם מצבה הכלכלי של סעד היה אחר -היה קל יותר לתמרן ,אך אני מצפה שתהא בנו את מידת
הסולידריות הנחוצה לחברה מתוקנת על מנת שלא להשאיר "פצועים בשטח".
אכן הקונספט -אם יתוקן בהתאם ,יהיה מסורבל יותר לשנים הקרובות ,אך הוא בסיסי וזמני לתקופת מעבר.

7
ועוד בקטנה..


נודה לחברים שיפנו את רכביהם בשבת ,לפחות ..מהדרך הראשית היורדת לבית כנסת.



רעים הם ימי הקורונה ,אך ניראה כי אבא ז"ל היה שמח לראות את הפינה לזיכרו משמשת לתפילה.
'פרקטי לצד אסטטי'  -היו מילות מפתח אצלו בתכנון הנוי בקיבוצנו.



הזדמנות עבורי להודות לאלי סימון שדואג במסירות לנקיונם של מסתורי האשפה .הלוואי ונצליח כולנו
לשמור יותר על נקיון המרחב הציבורי .עקב הקורונה 'נפגעה' אזרחותנו הטובה להרים ניירות אנונימיים
שהושלכו באקראי ...ואידך זיל גמור.

דליה רועי
-----------------------------------עידוד בבידוד
השבוע חווינו חוויה משפחתית מיוחדת במינה.
בעקבות המצב המאתגר בו כולנו נמצאים ,גם אנו כמו כמה משפחות נוספות ,התבקשנו להיכנס לבידוד משפחתי.
מרגע ההודעה על שינוי המצב קיבלנו אין ספור הודעות וטלפונים שאם אנו זקוקים לעזרה בכל דבר ועניין אז יש
מי שיעשה בשבילנו..
וזו ההזדמנות לומר לקהילת סעד תודה!
תודה על עוגה חמה בכניסת שבת.
תודה על הפתעות לילדים שחיכו להם בפתח הדלת שהם כל-כך התרגשו לפתוח ולגלות שמישהו השאיר להם.
תודה לכל מי שדאג לנו לארוחה חמה ,לפינוקים לילדים ,לעוגה באמצע השבוע וכמובן לטלפון של התעניינות
בשלומינו ומצבנו.
תודה מיוחדת לאריאל בן -עמי ואחינועם שלומי שהיו צוות נוער מנצח שיכולנו להרגיש הכי בנוח לפנות אליהם
כדי שיעשו בשבלנו את הקניות בכלבו.
מרגש אותנו להיות בקהילה כזו שחושבת על כל הפרטים הקטנים ודואגת לכל זה בצורה הטובה ביותר.

בהערכה ואהבה –

משפחת קבלן
חגי ,שהם והילדים
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"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב"

ט"ו באב תש"ף
מוזמנים לערב שירי אהבה במתכונת "דרייב אין"
(הגעה ברכבים בלבד)
למעוניינים – הערב ישודר כולו גם בשידור חי
בקישור שיישלח בהמשך.
מוזמנים ליהנות ולשיר יחד
שירים מכל הזמנים.

ניפגש ביום רביעי ,ט"ו באב ,ה 8.5
בשעה  54:08ברחבת הגד"ש.
ועדת תרבות

