בע"ה כ"ה באייר תשפ"א
70/75/2721
גליון מס' 1195

פרשת בהר -בחוקותי
" ִאם בְּ חֻ קֹּתַ י ֵּתלֵּכּו

אנחנו לא צריכים

וְּ אֶ ת ִמצְּ וֹּתַ י ִת ְּש ְּמרּו
ַוע ֲִשיתֶ ם אֹּתָ ם

מילים :אבי קורן
ביצוע :שלמה ארצי

וְּ נָתַ ִתי גִ ְּשמֵּ יכֶם בְּ עִ ָתם
ָארץ יְּ בּולָּה
וְּ נ ְָּתנָה הָ ֶ
וְּ עֵּ ץ הַ ָש ֶדה יִ ֵּתן ִפ ְּריוֹּ"

כבר יבשו עינינו מדמעות
ופינו כבר נותר אילם בלי קול
מה עוד נבקש ,אמור מה עוד
כמעט ביקשנו לנו את הכל

(ויקרא כ"ו ג'-ד')

את הגשם תן רק בעיתו
ובאביב פזר לנו פרחים
ותן שיחזור שוב לביתו
יותר מזה אנחנו לא צריכים
...

שיעור פרשת השבוע  :כנרת סמואל פולק
שבת פרשת בהר-
בחקותי

הדלקת נרות

ימי החול
19:75

זמן תפילין /טלית

19:15

שחרית א'

70:77

שחרית א'

70:05

שחרית ב' (בביה"כ)

70:05

שחרית ב'

73:17

מנחה

מנחה

10:77

11:17



10:07

סוף זמן ק"ש

שיעור לנשים

11:15

מנחה א' (בחד"א)

11:15

לימוד הורים וילדים

10:15

מנחה משניות וערבית

19:15

שיעור-הרב ארי

13:77

שקיעה



צאת השבת

27:72

ערבית

27:17



אחות תורנית (נייד ,5059393050 -קווי מקוצר :)0505-הילרי יום טוב
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לכבודה של ירושלים..
פרשת "בחוקותי" החותמת את ספר ויקרא פותחת בפסוק" :ונתתי גשמיכם בעיתם" (כ"ו-ד') .חכמים מספרים
שבימי הורדוס בשעה ששודרג בית המקדש בירושלים ירד גשם רק בלילה לטובת העוסקים במלאכה כמובן,
ובבוקר .." :נתפזרו העבים וזרחה החמה ויצאו העם למלאכתן וידעו שמלאכת שמים בידיהם" (תענית כ"ג ע"א).
הבנייה נמשכה כ  8שנים .קודם פולס מתחם הר הבית ונבנה מבנה קשתות האדיר מתחתיו  -כך שהחלל שהן
יוצרות יחצוץ מטומאת מתים שייתכן וקבורים באדמה עליה הוא יושב .אחד מארבעת קירות התמיכה מוכר לנו
כ'כותל המערבי' .הורדוס ביקש לצפות את המקדש בזהב אמרו לו חכמים" :הנח ,כך יפה יותר שנראים האבנים
כגלי הים" (סוכה נ"א ע"ב) (יוסף בן מתתיהו) ארכיטקטורת האבנים הבולטות והשיש שנצץ בגווני כחלחל/ירקרק גרמו
למבנה להיראות מרחוק כגלים בתזוזה.
נושא אספקת המים העסיק תמיד את בוני ירושלים .הורדוס בתנופת הבנייה ,דאג לבנות אמות מים:
מ"בריכות שלמה" (בית לחם) ומעיינות "אל-ערוב" (חברון) ועד לירושלים ולמקדש.
לפניו ,חזקיהו מלך יהודה ( 727לפנה"ס) חצב את "ניקבת השילוח" מ"מעיין הגיחון" לתוך העיר לאורך  355מטר
בצורת האות( S -ולא בקו ישר) .שתי קבוצות החוצבים עבדו (לפני  2722שנה )..אחת מול השנייה בדיוק מופתי.
הבריטים הניחו בשנת  4351צינור ברזל "ממעיינות אנטיפטריס" בראש העין ,דרך "שער הגיא" ובעזרת תחנות
שאיבה העלו את המים לבריכת אגירה בשכונת "רוממה" בירושלים .על קיר המבנה לשאיבת המים כתב
ברוך ג'מילי בזפת את הגרפיטי המפורסם" :פלמח ברוך ג'מילי פ"ת !"8491
במלחמת העצמאות ,התקיימה העיר על אספקת מים מצומצמת שנאספו מ  4235בורות מי גשמים שתכולתן
הכוללת היתה כ  4מיליון מ"ק.
הצלבנים שכבשו את ירושלים מידי המוסלמים בשנת  4233במסע הצלב הראשון כינו את ארץ ישראל שנשלטה על
ידי המדינה הצלבנית " -ממלכת ירושלים הנוצרית" .מלך ספרד הנוכחי "פיליפה השישי" שהוא נצר למשפחות
מלוכה אירופאיות מכובדות ,מחזיק בין שלל תאריו הרבים את התואר "מלך ירושלים".
הקיסר האוסטרו הונגרי  -פרנץ יוזף ,עבר בירושלים בשנת  4883בדרכו מאיסטנבול למצרים לפתיחת
'תעלת סואץ' והתקבל על ידי היהודים בירושלים באהדה רבה .במהלך ביקורו הוא שם לב שבית הכנסת
"תפארת ישראל" שברובע ,שרוי ללא גג .מששאל את רבני העיר לפשר העניין הם ענו לו כי בשל כבודו של הקיסר
בית הכנסת הסיר את כובעו ..הקיסר הבין את הרמז ותרם אלף פרנק צרפתי להשלמת הבניין.
אסיים בשני ציטוטים לכבודה של העיר" :עשרה קבין של יופי ירדו לעולם ,תשעה נטלה ירושלים ואחד כל
העולם" (קידושין-מ"ט)" .צריך לתת ליהודים את ירושלים-הם אלו שהפכו אותה למפורסמת" (וינסטון צ'רצ'יל).
בברכת "חזק חזק ונתחזק" ובתוספת "חודש טוב",
מנחם קימלמן-קיבוץ ראש הנקרה

תיאור התרומות של הקיסר פרנץ יוזף ליהודי ירושלים
עיתון "החבצלת" 4872
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חודש סיון
אלה אזכרה..
ב' בסיון – יום פטירתו של נעם אל ז"ל ,נכדם של פרלה וניסים דדון ,בנם של זהר ואורי אל
ד' בסיון – יום פטירתה של חברתנו אסתר זיוון ז"ל
ט' בסיון  -יום פטירתה של חברתנו מרים רוזנמן ז"ל
י"א סיון – יום פטירתה של פרידה אייזנשטט ז"ל  -אמם של לאה גיטמן ואיציק ברזלי
י"א בסיון – יום פטירתו של חברנו אלימלך (אדו) פולק ז"ל
י"ב בסיון  -יום פטירתו של חברנו יעקב גיטמן ז"ל

(תשע"ט)
(תשע"ז)
(תשע"ט)
(תשמ"ו)
(תשע"ח)
(תשכ"ו)

י"ב בסיון -יום פטירתה של חברתנו רחל סימון ז"ל
י"ג בסיון  -יום פטירתו של בננו רז גולן ז"ל
י"ג בסיון  -יום פטירתה של גיזלה קסט ז"ל אמו של ישראל קסט
י"ד בסיון -יום פטירתו של בננו יעקב אריאל ז"ל
כ"ג בסיון -יום פטירתו של חברנו אלי לוי ז"ל
כ"ד בסיון – יום פטירתו של חברנו עזרא שטיינמץ ז"ל
כ"ט בסיון -יום פטירתו של חברנו אברהם (אייבי) כהן ז"ל

(תשע"ז)
(תשמ"ט)
(תשמ"ט)
(תשט"ו)
(תשל"א)
(תשס"ה)
(תשס"ו)

שבת מברכים -ראש חודש סיון יהיה ביום רביעי" .אומרים אב הרחמים" .המולד ליל ד' ,שעה  13.32ו  7חלקים.
(לוח א"י הרב טוקצינסקי)

זמן מולד הלבנה,

שעון נוכחי בישראל  -כ"ט באייר ( ,)225/יום שלישי בשעה ( .12:23אתר "ישיבה")
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פרשת בהר-בחקתי – חידות א' ב'
בשעה טובה ומוצלחת נסיים השבת את קריאת חומש ויקרא .פרשת בהר פותחת בדיני שנת השמיטה (שנת
תשפ"ב תהיה שנת שמיטה) ובדיני היובל (כמה שמיטות שומרים עד שמגיעים ליובל?) .בשנת היובל חוזרות
השדות לבעליהם והעבדים כולם משתחררים ושבים למשפחותיהם.
פרשת בחקתי פורסת בפנינו ברכות מרובות (וגם קללות) .אין הדבר תלוי אלא בנו – אם נלך בדרך התורה ונשמור
את מצוות ה' נזכה להתגשמות הברכות כולן .בסוף הפרשה נלמד גם על מצוות מעשר בהמה ואיסור תמורה .חזק
חזק ונתחזק!
הרב ארי
א – נחה ושובתת בשנת השמיטה

ל – נאכל לשובע

ב – קטיף ענבים
ג – אם שומרים את מצוות ה' הוא מגיע בעיתו

מ – שאלת אתגר :חובה לקיים כלפיו מצוות יראה
(רמז :לא הקב"ה וגם לא אמא ואבא)
נ – התחייבות שאסור להפר

ד – חופש (כמה ילדים בקיבוץ עם שם כזה אתם מכירים?)

ס – תבואה שצמחה מגרעינים שנפלו בזמן הקציר

ה –השלימו" :אֵ לֶּה הַ חֻ ִּקים וְ הַ ִּמ ְשפָּ ִּטים וְ _____ אֲ שֶּ ר נָּתַ ן
ה' בֵ ינ ֹו ּובֵ ין בְ נֵי יִּ ְש ָּראֵ ל בְ הַ ר ִּסינַי בְ יַד מֹשֶּ ה" (למה שתיים?)
ָארץ יְ בּולָּּה _____ ,הַ שָּ ֶּדה יִּ ֵתן פִּ ְרי ֹו"
ו – השלימו" :וְ נ ְָּתנָּה הָּ ֶּ

ע – שאלת אתגר :מסכת בסדר קדשים שעוסקת
בנושא הפותח את פרק כ"ז בפרשה
פ – עבודה קשה שאסור לצוות על עבד לבצע (מדוע
אסור?)
צ – השלימו את הפסוק האחרון בחומש" :אֵ לֶּה
הַ ִּמ ְצוֹת אֲ ֶּשר ___ ה' אֶּ ת מ ֶֹּשה אֶּ ל בְ נֵי יִּ ְש ָּר ֵאל בְ הַ ר
ִּסינָּי"
ק –הוא חייב להחזיר את השדה לבעלים בשנת
היובל
ר – האיסור למלווה לקבל מהלווה סכום גדול
מסכום ההלוואה
ש – שומעים את קולו ביום הכיפורים של שנת
היובל
ת – השלימו" :וְ כִּ י ִּת ְמכְ רּו ִּמ ְמכָּר ַלע ֲִּמיתֶּ ָך א ֹו ָּקנֹה
ָאחיו" (באיזה איסור
ִּמיַד ע ֲִּמיתֶּ ָך ַאל ___ ִּאיש אֶּ ת ִּ
מדובר?)

ז – שתי פעולות חקלאיות שהתורה אוסרת לבצע בשמיטה
ח – כלי מלחמה עתיק.
ט – ההיפך מ'רע' (מהו איסור תמורה? מכירים?)
י – שנת החמישים
כ – מקום גידול הענבים

למוריה אלון
ברכות לבת המצווה
למירב ומשה ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ולנחת-קהילת סעד

למעין סוברי  -מזל טוב לבר המצווה
להדר ואסף ,ללאה ואבי הלפרין ולכל המשפחה המורחבת
איחולים לשמחות ולנחת!
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משולחן מנהל הקהילה והאגודה /שרגא וילק
קהילת סעד יקרה!
השבוע התחלתי באופן רשמי את תפקידי כמנהל הקהילה והאגודה בקיבוץ ,לאחר שסיימתי את החפיפה עם
תומר .ברצוני להודות לתומר על המאמצים שעשה להעביר לי בצורה יסודית ,מעמיקה ומסודרת את הדברים
וכמובן עוד עומד לרשותי בתקופה הקרובה לסייע בכל אשר יידרש.
כמו כן ,ברצוני להודות גם לכל החברים והעובדים בקומת המשרדים ולכל בעלי התפקידים בקהילה ובאגודה על
כל העזרה שמושיטים לי על מנת שכניסתי לתפקיד תהיה חלקה.
וודאי לא כל מה שנמסר לי נקלט בצורה מיטבית .כמות החומר והמידע עצומה ומורכבת ,אבל אעשה כמיטב
יכולתי להשלים את הפערים בהקדם.
בע"ה ,אהיה בסעד מיום א' עד ליום ה' .ניתן ליצור איתי קשר באמצעות המייל ,smazkir@kv-saad.org.il
או בשעות העבודה בין  0.88ל ,00.88מספר הנייד שלי  .858-5500765רצוי לקבוע איתי פגישות דרך יהל מזכירתנו
הנאמנה תוך ציון הנושא שרוצים לשוחח עליו ,על מנת שאוכל להתכונן לפגישה במידת האפשר.
אשתדל לדווח מידי שבוע/שבועיים מעל דפי העלון על הסוגיות שעומדות על הפרק ובהן אנחנו עוסקים
ומזמין את החברים להגיב ,להתעניין ולהיות מעורבים.
בשלב זה ,אני ממשיך בעיקר ללמוד וליישם את ההחלטות שהתקבלו עוד בטרם הגעתי לסעד.
בין היתר ,אנחנו בהנהלת הקהילה והאגודה ,עוסקים בהסדרת המקום הזמני לקיום מניין עדות המזרח באולם
'גן רימון' הישן .בקרוב נביא לאישור האסיפה את 'נוהל הקליטה' החדש ואת תקנון 'קרן המילואים'.
באסיפה נבחר יו"ר ועדת פנסיה ונציגי ציבור לוועדת הפנסיה ,כך שנתחיל ליישם את תקנון הפנסיה החדש.
כפי שפורסם ,רות נגלר  -מנהלת החינוך החברתי שנבחרה ,תיכנס לתפקיד לאחר חג השבועות .גובשה הרשימה
לנקלטים שיבנו את ביתם בשלב א' של "ארץ הצבי" ,ומנהלת הפרוייקט יוצאת השבוע לדרך .בקרוב נתחיל בע"ה
לבנות גם את בתי האגודה  0ו . 0-אושר בהנהלת הקהילה עדכון שכ"ד בדירות ההשכרה ,כך שכל הנכסים תומחרו
בצורה אחידה לפי סוגים ולפי קריטריונים זהים.
שלוש בקשות לי אליכם בשלב זה:


כל הפניות אליי חייבות להיות מזוהות ,אני לא מתכוון לטפל ולהתייחס לפניות אנונימיות.



יש לפנות רכוש פרטי מרשות הרבים ו/או שטח ציבורי.



כל בניה (בית זמני ובית קבע) מחוץ לתכסית הבית ,כולל פרגולות ,דקים ומחסנים ,חייבת לקבל היתר
מוועדת תכנון ,ולעיתים מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,אנחנו חייבים לוודא שהבניה אינה פוגעת
בתשתיות ושהיא איננה בניגוד לחוקי התיכנון והבניה.

וברוח הימים האחרונים אני מתכוון לשים דגש רב בכל נושא הבטיחות .ברצוני להקים צוות שיעסוק בנושא
בצורה אינטנסיבית ועל כן אני מבקש מאנשים ונשים שהדבר קרוב לליבם ליצור איתי קשר על מנת לגבש קבוצת
חשיבה ומעשה בתחום.
תודה רבה על האמון שנתתם בי ובע"ה נעשה ונצליח!
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דוחינוך אייר
חודש אייר בחינוך החברתי מוקדש לנושא "יזמות ועצמאות" לצד פעילויות המתייחסות לימים הלאומיים.
ביום השואה התקיימה פעילות "קפה דילמה" לתיכוניסטים .החבר'ה דנו בקונפליקטים שאפיינו את החיים
בתקופת השואה .התקיימו דיונים רציניים ומעניינים מאוד! החטיביסטים קראו עדויות ושיתפו בסיפורים
משפחתיים ובסוף הערב כל אחד כתב מכתב אישי למישהו שהיה בשואה.
לקראת יום העצמאות ילדי בית כולל א' וב' ציירו ציורים אישיים לוותיקים המשתייכים ל"דור התקומה" בסעד
וחילקו להם תעודת הקורה ודגל ישראל כאות תודה על כך שהיו שותפים בהקמת המדינה שלנו  .ובהמשך כמיטב
המסורת כל האופניים קושטו בכחול לבן ובדגלי ישראל.
החטיביסטים קיימו את מבצע "קישוט קלנועיות" שגם כבר הפך למסורת ,והקימו עמדה לקישוטי כחול-לבן
בכניסה לכלבו כמה ימים לפני יום העצמאות.
בערב יום העצמאות -התקיים לילה לבן לתיכוניסטים במעוז מול עזה עם שירים וגיטרה אל תוך הלילה  ,חידון
עצמאות ופויקה שהתבשל לאיטו במדורה.
בבוקר התקיים יריד יום העצמאות בהפקת כיתה ח' והפעלת כל ילדי החטיבה! כאן המקום לומר יישר כח
לח'תים האלופים ולמדריכים משי ואיתי פנחס שהפיקו יריד לתפארת! תודה גם למועצה האזורית שבזכותה היו
לנו מתקנים מתנפחים כיפיים .תודה לדותן ג .שכתמיד מסייע בכל מה שנדרש ,להורי כיתה ח' על הסיוע בזמן
היריד והחיסול המתוקתק בסוף ,תודה לועדת תרבות השותפה ולאלי קראוס על קניית הפרסים! קיבלנו המון
תגובות על כך שיום העצמאות הינו יום הרבה יותר מתאים ליריד מאשר פורים .נשמח לשמוע עוד תגובות בנושא.
כיישום של הנושא יוזמה ועצמאות ילדי המפ"ל הקימו קיוסק בו מכרו מיני מתיקה שהכינו במו ידיהם תמורת
בקבוקים למיחזור שהילדים הצעירים אספו .ילדי בית כולל ד' העבירו לילדי בית כולל א' וב' פעילות בנושא
"חושים" ,ילדי בית כולל ג' הקימו מדינה במשך שבוע שלם ,בנו אותה מקרטונים ,חוקקו חוקים ,המציאו המנון
ועוד וילדי בית כולל ב' העבירו בעצמם פעילות לכלל הקבוצה.
לאחר שנדחה שוב ושוב התקיים סופסוף ערב הוקרה לצח"י נוער שלנו-צחי נוער הוקם לפני  3שנים במטרה לסייע
לקהילה בזמני חירום בתחומי לוגיסטיקה ,חמ''ל ,חינוך ,והעלאת המורל .בתקופת הקורונה נוער צחי סייעו
במשלוחים לקבוצות סיכון ,בארגון לוגיסטי ,בהעלאת המורל הקהילתי ע"י רדיו קורונה שהסתובב בקיבוץ ועוד
ועוד .נחום דיבר על הכח הגדול שיש לנוער ,והודה להם על כל העשייה הגדולה בשנים האחרונות ובמיוחד בשנה
האחרונה  .עידו אורלוב שיתף על כוחו של החוסן היישובי בשעת חירום מתוך הידע הצבאי שלו וקצין העורף של
החטיבה דיבר עם החבר'ה על המצב הביטחוני וענה לכל שאלותיהם .במהלך הערב נהנו הנערים מארוחה מפנקת
וחלוקת חולצות ותעודות הוקרה.
ל"ג בעומר נחגג כמדי שנה במסגרת הבתים הכוללים לכיתות א'-ג' ,ויחד עם מדריכי בני עקיבא בגילאי ד'-ט'.
תודה להורים הרבים שהתגייסו לסייע בכל הנדרש החל מהדלקת האש ,ארוחה ,צ'יזבטים והפעלות ועוד .תודה
מיוחדת לסבים חיים הרצל ,וערבה ומשה בן עמי שהגיעו למדורות נכדיהם לספר סיפורים מתקופת קום המדינה!
בני-עקיבא -השבת חגגה התנועה  29שנה! שבת תנועה נחגגה בסעודת חבריא ב' ופעולות מיוחדות שהועברו
במהלך השבת ע"י שליחים מישיבת "תורת עציון" .בצל האסון במירון נאמרו במהלך השבת פרקי תהילים ולימוד
משניות לעילוי נשמת הנספים ולרפואת הפצועים.
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בשבוע שעבר נטע בן עמי העלתה את סוגיית הרלוונטיות של מערכת החינוך החברתי כפי שהיא כיום בסעד.
ראשית ,בעיניי ,עצם הדיון הוא חשוב ואני מקווה שנשמע תגובות והתייחסויות .ועדת חינוך קיבלה על עצמה
למצוא את הפלטפורמה המתאימה להעמיק את הדיון בשאלות שהועלו.
בעוד שבוע אסיים את תפקידי כמנהלת החינוך החברתי בקבוץ .בשעה טובה רות נגלר נבחרה לתפקיד וכבר
התחלנו בחפיפה .צוות החינוך יצא ביום רביעי האחרון לערב סיכום ופרידה שכלל סיור ביפו העתיקה בהדרכת
לירן יניב (הוא משלנו!)  ,ארוחה טעימה ופעילות על חוף הים .בע"ה בעלון שאחרי שבועות אכתוב דברי סיכום.
בינתיים עדיין מרגישה בלב העשייה 
אפרת שלומי
------------------------לטיול יצאנו..
בשבוע שעבר ,בערב ל"ג בעומר ,ארגנו מנהלת ברו"ש וועדת תרבות טיול למיטיבי שבת בהדרכתו הקולחת של
חברנו יענקוש.
היתה הרגשה של התרעננות לאחר יותר משנה של הסתגרות בבית – נסיעה באוטובוס מרווח לפי תקן התו הירוק,
מסלול קרוב לבית ,אך למרבה הפלא למקומות חבויים להרבה מאתנו .בדרך דרומה הסביר לנו יענקוש על
החקלאות האופיינית לכל איזור שעברנו אותו .התחנה הראשונה היה אתר נירים הישנה (דנגור) ליד קבוץ סופה,
אתר המנציח את הקרב על נירים במלחמת העצמאות .האנדרטה שתוכננה על ידי הפסל יחיאל ערד בנויה בצורת
בית בטחון .מגיני נירים עמדו בגבורה בקרבות ,אך בתום המלחמה עברו למקום הנוכחי שבו התנאים מתאימים
יותר לחקלאות.
תחנתנו הבאה היה רצפת בית הכנסת ב"חרבת מעון" ,מקום הידוע יותר לרבים מאתנו .הביקור שם לווה בסקירה
היסטורית של התקופה שבה נבנה בית הכנסת וכן על האדריכלות שלו .משם נסענו למכרות הגופרית הקרובים
לבארי .קיבלנו הסבר על היסטורית המקום ,על המבנה התעשייתי שבו הופקה הגופרית.
לאחר מכן הגיע החלק הקשה של הטיול – הירידה לאחד המכרות ,שם קבלנו הסבר גיאולוגי על התופעה
הייחודית באיזור – מרבצי גופרית .התחנה האחרונה היה בית הקברות של קבוץ נחל עוז ,שם התרכזנו בעיקר
בדמותו של רועי רוטברג ,שהיה מא"ז נחל עוז בתקופת פעולות התגמול ,שנרצח על ידי מסתננים מעזה בשעת
פשיטתם על שדות הקיבוץ .רועי נרצח בל"ג בעומר שנת תשט"ז ( )6296והספדו המפורסם של משה דיין עליו שאת
הקלטתו שמענו ליד הקבר ,הפך למסמך קנוני.
ושוב תודה למארגנים ,כמובן ליענקוש ולמזג האוויר שהאיר לנו פנים.
אלי שלוין

מבצע החזרת ספרי ספרייה
אני פותחת במבצע להשבת ספרי ספרייה שנשכחו בבתים.
כל משפחה מתבקשת לחפש בין ספריה ספרים שטרם הוחזרו לספרייה – ולהחזירם.
בהמשך ,אפנה באופן אישי על פי הרישום שבידיי.
נורית קראוס
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מה חדש בפנימיית "נקודת חן"?
בחודש האחרון אנו עסוקים בהחזרת הפנימייה לשגרה ברוכה לאחר מגבלות הקורונה .עניין מרכזי עליו דיברנו,
אותו אנו מבקשים לקדם הוא חיזוק מחודש של הקשר עם קהילת סעד:
רצון לשלב נערות בעבודה קבועה בקיבוץ.
עידוד נערות מחוסנות להשתמש שוב בחדר הכושר.
הליכה לכולבו של נערות בעת הצורך.
שילוב באירועי תרבות של הקיבוץ.
הפעם נציין את אופק דרעי משכבה י"ב שהופיעה בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה.
משפחות מארחות  -נושא מרכזי זה עולה על סדר היום שלנו שוב ושוב .אנו מודעים לכך שבסעד משפחות
מארחות ל"משפחתון הדר" ,ל"גרעין צבר" ולנו .בפנימייה כ –  44נערות ואין ספק ש"נקודת חן" היא הגוף הגדול
מכולם ובזהירות גם נאמר ,המאתגר מכולם.
בימים אלו בהם אנו נערכים לקראת השנה הבאה .העלינו מספר עקרונות מנחים בנושא המשפחות המארחות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

עבורנו ,המשפחות המ ארחות הן צינור משמעותי ביותר לקשר עם הקיבוץ על עולם המבוגרים ועולם
הילדים שבו.
הנערות שלנו בגיל ההתבגרות וחשוב שיחוו קשרים בריאים בתוך משפחה ויחזקו את מיומנויות השיח
שלהן.
הקשר בין הצוות האישי של הנערה למשפחה חיוני לבניית תקשורת זורמת ובונה לאורך זמן.
עלינו להזמין את המשפחות אלינו לפעילויות מיוחדות על מנת לחזק את הקשר.
לייצר יותר גמישות במעבר בין משפחות על מנת לאפשר היכרות עם יותר משפחות בקיבוץ.

מתי מתחילים? את גיוס המשפחות נתחיל כבר בשבועות הקרובים .בפועל הנערות תגענה משבת בראשית ,סוף
תשרי  ,תחילת אוקטובר .נאחל לכולנו ,משפחות וחניכות שנת היכרות נעימה ומשמעותית.
אירוח בפנימייה  -האירוח בשבתות וחגים בבניין הפנימייה ,בחדר האוכל שלנו ובמטבח הצמוד אליו ,חזרו
לתפקוד מלא .אנו מזמינים את החברים והתושבים בקהילת סעד להיעזר בנו כאשר הנערות נוסעות.
בקיץ הקרוב יעבור בע"ה בניין חדר האוכל והמטבח שיפוץ נרחב הכולל גם בניית קומה נוספת לצורכי טיפולים
פרטניים ופעילויות בקבוצות קטנות .עדיין מחפשים תורם נוסף להשלמת הסכום .נשמח לקישור וחיבור מתאים.
לגבי תיאום שבת אירוח בפנימייה – בבקשה ליצור קשר עם עופר שלומי ,מנהל הפנימייה.
ביגוד איכותי תואם לנערות -תודות בשם הנערות לכל התורמות לנו בגדים .אין ספק שזה מאפשר העשרת ההיצע.
בקשתנו ,לתאם עם מיכל אחיטוב ,תרצה אורן או נעמה רוטנברג לפני שמביאים אלינו שקיות .אנא אל תשאירו
שקיות ליד השער או המשרד.
הפניית נערות  -בימים אלו אנו מזמינים נערות חדשות להירשם לשנה הבאה לשכבות ט' ,י' ,י"א .נערות
המחפשות פנימייה טיפולית ,נודה לכם אם תפנו אלינו.
תרצה ,בשם צוות הפנימייה
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להתמקד בעיקר
בערב בו הציגו את עצמם המועמדים לניהול הקהילה והאגודה ,פתחה שרה עברון את הערב בשם ועדת האיתור,
ובאומץ רב דיברה על משבר חברתי-מנהיגותי .אני חשתי ,ונדמה כי איני היחידה ,ששרה מיטיבה לבטא את רחשי
ליבי.
אני חושבת כי מה שקורה מעל דפי העלים בשבועות האחרונים ממחיש את המשבר.
מספר חברי קהילה משתפים את חוסר הנחת שלהם מכך ,שהמזכירות מאריכה לעצמה את הקדנציה והתשובות
המתקבלות נעות בין פלפול משפטי להטפת מוסר על כפיות טובה (כפי שנכתב בעלון הקודם – "החלטה זו לא באה
בכדי שנמשיך "לחמם את הכיסא" .אנו מניחים שכלל הציבור יודע שלכל חברי המזכירות יש עוד כמה דברים
לעשות במהלך היום והערבים הארוכים").
נדמה לי כי המשיבים מפספסים את העיקר .אם ישנם חברי קהילה ,שתחושתם אינה נוחה מכך שהמזכירות
מאריכה לעצמה את הקדנציה ,אולי יש לומר ביושר ,שישנם חברים בקהילה שהאמון שלהם במזכירות הנוכחית
נפגע ?
המזכירות העבירה תהליך משמעותי בשנה האחרונה שבסופו של דבר כ 04% -מחברי הקהילה התנגדו לו.
המזכירות לא הצליחה להגיע להסכמות רחבות יותר  -לפני התהליך ,תוך כדי או בהיוודע תוצאות ההצבעה ,אלא
נאחזה שוב בפלפולים משפטיים בטענה שאין צורך ברוב מיוחס ,כי אין פה שינוי אורחות חיים אלא רק עדכון
אורחות חיים .שוב  -לא חשובה ההגדרה המשפטית ,חשובה התחושה החברתית והיא חמוצה.
אם לא תהיה תחושת א מון רחבה במזכירות בקרב חברי הקהילה בתחילת התהליכים המשמעותיים אותם רוצה
המזכירות לקדם ,מדוע שיהיה אמון בתוצאות התהליכים ? ייתכן שחוסר האמון רק ילך ויגבר ככל שיתקדמו
התהליכים.
אני מקווה ,שהמזכירות תמצא את הדרך לשקם את האמון לפני שהיא ממשיכה לקדם תהליכים משמעותיים
הנמצאים על שולחנה ,גם במחיר האטת התהליכים.
ענת אש

ליוסל'ה קארו ולכל המשפחה
מזל טוב לבר המצווה של הנכד
תום
בנם של גלי ורביב קארו
איחולים לשמחות ולנחת!

למלכה אש ולכל המשפחה
ברכות לרגל נישואי הנכד רונן בנם של שרה ובלנקי עב"ל ענבר
איחולים לשמחות ולאושר – קהילת סעד
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עדכונים והודעות מוועדת דת
תפילות בחצרות ובבית הכנסת – אנו נמצאים בתקופת מעבר מורכבת בה עבור חלק מהאנשים הקורונה נגמרה
והם מוכנים לחזור לשגרה מלאה ,הכוללת תפילות בבית הכנסת באופן רגיל .אולם ,עבור חלק אחר הקורונה עונה
נוכחת וממשית ועוד לא בשלה השעה לחזרה לשגרה מלאה מבחינתם ותפילות בבית הכנסת ייתכנו רק בהגבלות
והתאמות ייחודיות .מכיוון שכך ,לעת עתה החלטנו לאפשר את המשך קיום מנייני החצר בערב שבת ובשבת
בבוקר במקביל לתפילות בבית הכנסת למעוניינים בכך .מובן כי המציאות היא דינמית ואנו בוחנים את המצב
בשטח ומנסים לפעול בהתאם ,באופן שיענה על צרכיהם המגוונים של אנשי הקהילה.
עדכון הכרטסת  -לשמחתנו ,בשנים האחרונות הקהילה גדלה והתפתחה .אחת ההשלכות של גידול זה היא קושי
בארגון מסודר של העולים לתורה ושמירה על חלוקה שווה של העליות תוך התחשבות בחיובים שונים .כל זמן
שהקהילה הייתה קטנה עם נקלטים וילדים מעטים הכרטסת הידנית בה רשומים פרטי החברים שימשה אותנו
נאמנה אך נראה שכעת הגיע הזמן להיעזר באמצעים טכנולוגיים על-מנת לנהל רישום תקין ומסודר של כל
העולים ועל-מנת לדעת את מי יש להעלות לתורה ומתי .לשם כך ,רכשנו תוכנה ייעודית שתסייע לנו במעקב זה
ותוודא שאף אחד לא נשכח .מעבר לכך ,התוכנה יכולה לסייע בדברים נוספים (ארגון בעלי קורא ועוד) .על-מנת
להקל על העברת הפרטים מהכרטסת אל התוכנה ישלח קישור לשאלון ובו כל משפחה תתבקש למלא את הפרטים
הרלוונטיים .אנשים המתקשים במילוי השאלון יכולים לפנות אל שקמה ולבקש שפרטיהם יילקחו ישירות מן
הכרטסת.
שיעורים בשבתות – בשעה טובה חודשו כל השיעורים בשבת .להלן רשימת השיעורים וזמניהם:
שיעור פ"ש – בבית הכנסת לאחר התפילה ( 10:00משוער).
תפילת ילדים – ברחבת בית הכנסת לאחר התפילה ( 10:00משוער).
שיעור נשים בכתבי נחמה ליבוביץ על פרשת השבוע –  11:11במועדון לחבר.
לימוד הורים וילדים – הלכות ברכות 11:11 ,ברחבת בית הכנסת.
שיעור אחה"צ עם הרב ארי –  10:00בבית הכנסת.
כולם מוזמנים בשמחה!
יום ירושלים – בע"ה ביום ראשון בערב יחול יום ירושלים .נתכנס לתפילת ערבית חגיגית בבית הכנסת.
 11:11מנחה.
שיחה של הרב ארי לכבוד יום ירושלים.
 11:91תפילה.
שקמה כספי-יניב ,מרכזת ועדת דת

לאוריה אורבך מדריכה מובילה שכבת י"ב ולאולי (ישראל)
ברכות חמות ואהבה רבה לרגל נישואיכם
מכל חניכות הפנימייה ,הצוות וקהילת סעד
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מניין עדות המזרח – עדכון
כפי שפורסם לפני כשלושה חודשים ,קבוצת מתפללים פנתה בבקשה לקיים מניין בנוסח עדות המזרח.
לאחר הקמת צוות ייעודי ,הוחלט כי נכון יותר לדון בבקשה במסגרת הנהלת האגודה ,מתוך ראיה מרחבית.
הנהלת האגודה ראתה בחיוב בקשה זו .הוסכם כי יש חשיבות רבה לשמירה על מסורת האבות וחינוך הילדים
לאורה וכי זהו צורך דתי-רוחני בסיסי.
אשר על כן ,האגודה ראתה לנכון לפעול בשני משורים .ראשית ,בטווח הזמן המיידי הוחלט כי יש לספק לאנשי
המניין פתרון זמני למצוקתם ולהקצות לטובת העניין מבנה שישמש את המניין .לאחר בחינת חלופות שונות
הוחלט כי האפשרות המתאימה ביותר הינה מרכז הגיל הרך .לאחר שהדבר תואם עם כל הגורמים הנוגעים בדבר
ובוצעו ההתאמות הנדרשות ,המניין יתחיל בע"ה לפעול במרכז הגיל הרך בשבתות ובימים טובים החל מהשבת
הבאה ('במדבר') .בהזדמנות זו נודה לגיל הרך על הירתמותו לטובת העניין והצלחתו.
מישור נוסף בו הוחלט שיש לפעול הוא בטווח הרחוק .כעת כשמתפללי המניין יכולים להתפלל באופן מכובד
ולראות שהמניין אכן מתקיים בקביעות ויציבות ,נוכל להניע במקביל ,במלוא הכוח והמרץ ,תהליך להקמת מבנה
קבע עבור מניין זה ,ובתנאי שאכן ימשיך להתקיים בקביעות ובהתמדה .תהליך זה יתקיים בשני מישורים :הן
במישור הכלכלי-ביצועי והן במישור הקהילתי-חברתי ,תוך התייחסות לשאלות הנוגעות לכלל הקהילה ולבית
הכנסת המרכזי הנגזרות מכך ,בתקווה לתהליך קהילתי בריא ומצמיח.
שרגא וילק ,מנהל קהילה ואגודה.

