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גליון מס' 1546

פרשת בהר  -בחוקותי
נּוסי
ּומ ִּ
על הקשר שבין הפרשה לבין ההפטרה בירמיהו (ט"ז ,י"ט-כ"א ,י"ז ,א'-י"ד)  :ה' עֻזִּ י ּומָ עֻזִּ י ְ
ָארץ."..
בְ יוֹם צָ ָרה אֵ לֶיָך ּגוֹיִּ ם ָיבֹאּו מֵ ַא ְפסֵ י ֶ
בפרשה תיאורים קשים על הצפוי לאומה אם תתכחש לאמונה בה' וכן בתוכחה בהפטרה
המופיעה אלף שנים מאוחר יותר .הן בתורה והן בהפטרה ,העם מואשם בהליכה אחרי עבודה
זרה המתנהלת תחת כיפת השמיים באופן דומה:
"וְ ִּה ְשמַ ְד ִּתי אֶ ת בָ מֹתֵ י ֶכם וְ ִּהכְ ַר ִּתי אֶ ת חַ מָ נֵיכֶם( "..ויקרא כ"ו ל') .
" ִּמזְ בְ חוֹתָ ם וַאֲ ֵש ֵריהֶ ם עַ ל עֵ ץ ַר ֲענָן עַ ל ּגְ בָ עוֹת הַ ּגְ בֹהוֹת( "..ירמיהו י"ז ב').
גם השימוש בפועל 'ש.מ.ט' מקשר את התוכחה בפרשה הקובעת את הזנחת השמיטה
כסיבה לחורבן הארץ לבין לתוכחת ההפטרה:
"לָבַ ז אֶ ֵתן בָ מֹתֶ יָך בְ חַ טָ את בְ כָ ל ּגְ בּולֶיָך וְ שָׁ מַ ְט ָׁתה ּובְ ָך ִּמנַחֲ ל ְָתָך( "..י"ז ג'-ד').
(רעיון מתוך "חזון המקרא הרב יששכר יעקובסון)
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האותיות הקטנות שבעסקה הגדולה
ָארץ לְ כָׁל י ְֹשבֶּ יהָׁ יוֹבֵ ל ִהוא ִת ְהיֶּה ָׁלכֶּם וְ ַּשבְ ֶּתם ִאיש אֶּ ל אֲ חֻ זָׁת ֹו
"וְ ִקדַּ ְש ֶּתם אֵ ת ְשנַּת הַּ חֲ ִמ ִשים ָׁשנָׁה ּו ְק ָׁראתֶּ ם ְדרוֹר בָׁ ֶּ
וְ ִאיש אֶּ לִ -מ ְשפַּ ְחתוֹ ָׁתשֻ בּו( ".ויקרא  -כ"ה ,י') : .עסקאות הקרקע שבוצעו במהלך  94שנים מתבטלות בשנת היובל.
הבעלות הראשונית ,עוד מימי חלוקת הארץ ,חוזרת ומתחילה מחדש.
יה וְ ֹלא ִת ְבצְ רּו אֶּ ת נְ זִ ֶּריהָׁ  .כִ י יוֹבֵ ל ִהוא
יוֹבֵ ל ִהוא ְשנַּת הַּ חֲ ִמ ִשים ָׁשנָׁה ִת ְהיֶּה ָׁלכֶּם ֹלא ִתזְ ָׁרעּו וְ ֹלא ִת ְקצְ רּו אֶּ ת ְס ִפיחֶּ ָׁ
קֹדֶּ ש ִת ְהיֶּה ָׁלכֶּם ִמן הַּ ָׁשדֶּ ה תֹאכְ לּו אֶּ ת ְתבּוָאתָׁ ּה .בִ ְשנַּת הַּ ּיוֹבֵ ל הַּ זֹאת ָׁת ֻשבּו ִאיש אֶּ ל-אֲ חֻ זָׁתוֹ( .י'-י"ג) :.האדמה
ששבתה בשנה הקודמת מכוח שנת השמיטה ,ממשיכה את שביתתה לשנה נוספת גם בשנת היובל ,והפעם
ממניעים בירוקרטיים .בשנה זו מאתרים את הבעלים המקוריים למטרת שיוך הקרקע וכל איש שב לאחוזתו.
ירָך ּולְ תו ָֹׁשבְ ָך הַּ ג ִָׁרים
בעוד שרעיון ה'שמיטה' מכוון לצדק סוציאלי למען החלש..." :לְ ָך ּולְ עַּ בְ ְדָך וְ לַּאֲ מָׁ תֶּ ָך וְ לִ ְשכִ ְ
ַארצֶּ ָך ִת ְהיֶּה כָׁל ְתבּוָאתָׁ ּה לֶּאֱ כֹל( ".ו'-ז').
עִ מָׁ ְך .וְ לִ בְ הֶּ ְמ ְתָך וְ לַּחַּ ּיָׁ ה אֲ ֶּשר בְ ְ
רעיון ה'יובל' מבטא את ההכרח שבריסון תאוות הממון מצד החזק כך שלא יְ פתח רגשי בעלּות מוגזמים" :וְ הָׁ ָא ֶּרץ
ָָׁארץ( ".כ"ג -כ"ד)
ָארץ כִ י ג ִֵרים וְ תו ָֹׁשבִ ים אַּ ֶּתם עִ מָׁ ִדיּ .ובְ כֹל אֶּ ֶּרץ אֲ חֻ ז ְַּתכֶּם גְ אֻ לָׁה ִת ְתנּו ל ֶּ
ֹלא ִתמָׁ ֵכר לִ צְ ִמתֻ ת כִ י לִ י הָׁ ֶּ
עד כאן מצטיירת תמונה אופטימית של צדק חברת וריסון החמדנות .לפתע ,חלה נפילה באידיליה שהוצגה קודם
לכן ,והתמונה הוורודה 'מתקלקלת' על ידי חשדנות פסימית ובאה לביטוי במקבץ פסוקים היוצאים בשצף קצף
כנגד אלו שמתכוונים לנצל לרעה את ההזדמנות שנוצרה" :וְ כִ י ִת ְמכְ רּו ִמ ְמכָׁר ַּלע ֲִמיתֶּ ָך אוֹ ָׁקנֹה ִמּיַּ ד ע ֲִמיתֶּ ָך ַאל תוֹנּו
שנִ ים ַאחַּ ר הַּ ּיוֹבֵ ל ִת ְקנֶּה מֵ אֵ ת ע ֲִמיתֶּ ָך בְ ִמ ְספַּ ר ְשנֵי ְתבּואֹת יִ ְמכָׁ ר לְָׁך"( .י"ד-ט"ו).
ָאחיו בְ ִמ ְספַּ ר ָׁ
ִאיש אֶּ ת ִ
התורה מזהירה את הקונים התמימים :שימו לב היטב לערך הקרקע  -הוא נגזר ישירות ממספר השנים שנותרו
לבעלות עליה עד ליובל .קיראו את האותיות הקטנות והיזהרו מהונאות! בהמשך אף יוצאת באזהרה ישירה כנגד
הנוכלים ממש" :וְ ֹלא תוֹנּו ִאיש אֶּ ת ע ֲִמיתוֹ וְ י ֵָׁראתָׁ מֵ אֱ ֹ-להֶּ יָך כִ י אֲ נִ י ה' אֱ ֹ-להֵ יכֶּם( ".י"ז).
נשאלת השאלה :מדוע התורה מתמקדת בחומרת ההונאה דווקא במסחר בקרקעות במהלך תקופת היובל ואף
חוזרת על כך פעמיים? וכי חסרים מקרים שכיחים הרבה יותר הלקוחים מחיי המסחר היום יומי ואליהם הקורא
שּורה .מֹאזְ נֵי צֶּ ֶּדק ַאבְ נֵי צֶּ ֶּדק
יכול להתחבר בקלות רבה יותר ,כגון" :לא תַּ עֲשּו עָׁ וֶּל בַּ ִמ ְשפָׁ ט בַּ ִמ ָׁדה בַּ ִמ ְש ָׁקל ּובַּ ְמ ָׁ
אֵ יפַּ ת צֶּ דֶּ ק וְ ִהין צֶּ דֶּ ק יִ ְהיֶּה ָׁלכֶּם( ".י"ט ,ל"ה) .מדוע שם לא בחרה התורה להדגיש את החומרה שבאיסור ההונאה?
ובכן ,התורה מתייחסת לחולשה של כל אחד מאתנו .אנו נוטים לבדוק את ה 'החשבונות הקטנים' לפרטי פרטים
ולהזניח את הגדולים והמסורבלים ..קל לנו יותר לבדוק את החשבון לאחר הקנייה בסופרמרקט ולהזניח את
בדיקת הדו"ח השנתי על הכספים שצברנו במהלך חיינו .קל לנו יותר להתמקח עם סוחר הנעליים או מוכר
הפירות בשוק על זוטות ,מאש ר להתמקח עם סוכן הביטוח או מנהל הבנק על העמלות הנגבות מאתנו לאורך
שנים .דווקא בעסקאות גדולות ומורכבות אנו נוטים להקל ראש ולסמוך על האנשים ה'מכובדים' ו'הרציניים'
שעומדים מולנו ולא לבדוק אותם בציציותיהם .כשמדובר בכסף גדול ,אנו נוטים להקטין עצמנו מול ה'מומחים'
שעומדים מולנו ולא לרדת לאותיות הקטנות של העיסקה .רבים מהם מודעים לחולשה אנושית זו ומנצלים זאת
היטב ,ובדיוק אליהם מתכוונת התורה.
יורם קימלמן

3
בקצרה על פרשת השבוע-
השבת פרשות "בהר" ו "בחוקותי" – מחוברות ופרשת "בהר" נוגעת בנושאי השמיטה והיובל.
אשתדל לערוך 'סדר היסטורי' בספירת השמיטות והיובלות :חשבון מניין השמיטות מתחיל לאחר ההתנחלות
בארץ ,כמופיע בספר יהושע  .שנת השמיטה הראשונה הייתה בשנה ה  12לכניסה לארץ ע"פ החישוב הבא 7 :שנים
של מלחמת כיבוש הארץ .אחריהן  7שנים ארך תהליך החלוקה לשבטים 6 ,שנים של עבודת האדמה ואז מגיעה
שנת השמיטה הראשונה .לאחר  7שמיטות מגיעה שנת היובל.
עד לגלות עשרת השבטים ע"י ממלכת אשור ( 711לפנה"ס) שמרו על שמיטה ויובל .לאחר גלות זו בוטל היובל אבל
המשיכו לקדש את השמיטה כי ממלכת יהודה עדיין נשארה בארץ.
לאחר חורבן בית שני ( 77לספירה) ,נשמרה השמיטה כהלכתה ,עד כמה שהיה ניתן .מסופר שבזמן שהרומאים
יצאו למלחמה מול הפרתים הייתה שנת "שמיטה" ורבי ינאי תלמידו של רבי יהודה הנשיא התיר ליהודים לעבד
את אדמתם עקב גזירת הרומאים להאכיל את חייליהם (סנהדרין-כו(.
אזור 'ראש הנקרה' נחשב חוץ לארץ לעניין שמיטה והגבול הצפוני ע"פ חז"ל נמצא באזור אכזיב.
את הפסוק "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" (כה -י) המכריז על "שנת היובל" ,חרתו מייסדי ארה"ב על
'פעמון החירות' ) )Liberty Bellב"פילדלפיה" .גן הפעמון בירושלים הוקם בשנת  2776לרגל  177שנה לעצמאותה
של ארה"ב ובגן דגם מוקטן של 'פעמון הדרור' מפילדלפיה.
מנחם קימלמן  -קיבוץ ראש הנקרה

תודה
תודה לנוער צח"י שטרחו והביאו לנו את המצרכים שביקשנו והכל ברצון ובלב כל כך טוב.
תודה לחברים ולחברות הצעירים מאתנו שנחלצו לעזרה זו כאשר הנוער נקרא לספסל הלימודים.
תודה ליעל שאספה את הבקשות שלנו ,דאגה למי שיענה עליהן ועשתה זו ביעילות לאורך זמן ובסבלנות אין קץ.
תודה לכל מי שהביא לנו עיתונים ,תרופות וכל מה שצריך.
תודה להתארגנות המדהימה של מוסדות קיבוץ סעד שנתנו לנו התחושה של בית ומשפחה.
תודה על הכל.
רכטי
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אנשים טובים
ע"פ הלחן של נעמי שמר לשיר" :אנשים טובים באמצע הדרך"
מילים :מעיין שגיא ("בית השיטה") .פזמון :יורן צור (יוצא "רוחמה").

תפקחו את העיניים ,תסתכלו סביב
פה ושם חבר הולך לו מכוסה צעיף
על השביל ליד הדשא ותיקות הולכות:
ועדת בריאות חילקה אז הן עם מסכות
אנשים טובים באמצע הדרך אנשים טובים מאוד.
אנשים טובים שומרים על  2מטר ואיתם ניתן לצעוד.
חיימק'ה מצא מטפחת של איזו זקנה
אהרל'ה אילתר כיסוי שאין בו הגנה
חברה טובה אחרת לי נתנה כפפה
ואני כה מיוזעת ,כולי עטופה
אנשים טובים...
אבל רק רכז המשק מתנהג רגיל
הוא אומר שאין שום וירוס וזה רק תרגיל
שולמית האקונומית בטוחה שיש
אז ת'לחם היא אורזת לכל החושש
אנשים טובים...
גיוסים בוטלו בינתיים לרווחת הכלל
כי אם יעשבו ביחד יהיה סקנדל
הבריכה סגורה עדיין ואפשר לראות
מתנדבות לוטשות עיניים אל המדשאות
אנשים טובים באמצע הדרך אנשים טובים מאוד.
אנשים טובים שומרים על  2מטר ואיתם ניתן לצעוד.
הביא לדפוס :יואל עברון
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על הביקור הנשיאותי בגד"ש סעד:
ביום רביעי האחרון הנשיא ראובן ריבלין הגיע לפתיחת את עונת הקציר ביישובי "עוטף עזה" .אלינו לסעד ,הוא
הגיע בסוף הסיור ,ובינתיים התארגנו עם הקומביין .בביקור ,הוא עלה לקומביין ויצא עם יהודה ניר לקציר .לאחר
מכן שפכנו חלק מהגרעינים על השדה .הנשיא הרים חופן גרעינים וברך" :המוציא לחם מן הארץ".
חיים לנדסמן

מחסנים רבותיי ..מחסנים
ניתן לשכור שטחי אחסון בגודל של  21מטרים בלול מספר .4
אין צורך להרכיב מחסן בשטח המדובר וישנה גם האפשרות לשכור בשותפות יחד עם משפחות נוספות.
--------תזכורת :אין להשליך פסולת ,מכל סוג ,שהוא בשטח הלולים .השקענו כספים מאמצים רבים בניקוי האזור.
בני אחיטוב

לרותי פינקלשטיין ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנינה – אריאל
נכדה לאורית ורפאל פינקלשטיין בת לנועה וארז בר-און
איחולים לשמחות ולנחת!
לרחלי ויחזקאל לנדאו ולכל המשפחה ,מזל טוב משולש:
להולדת הנכדות התאומות כרמל ורתם  -בנות לריעות ובנצי לנדאו
ונכד  -בן לליאור ויוסי לבבי
איחולים לשמחות ולנחת!
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מיומנו של סדרן הכניסה לכלבו:
 – 0077פתיחת יום –  07אנשים כבר בפנים.
 – 00:7בניה שילר כניסה ראשונה ,חום  .:..3מסיכה 0סוודר יד שניה.
 – 00.7דני יום טוב מודד חום .לא בטוח שהוא חי ,החום נמוך מדי בשביל המדחום.
( – 0007ילד בגובה  0.07מגיע) ילד בן כמה אתה?  ?01.1בטוח?
 – 3007סליחה גברת צריך מסיכה כדי להיכנס .לא גברת ,את לא יכולה לשים שקית על הראש במקום.
 - 30:7בניה שילר כניסה שניה ,הפעם זכר להביא מסיכה.
 – 070:7איתן מביא "ישראל היום".
 – 070.7מספר תשובות נכונות בטריוויה של "ישראל היום"( 7 0מי כותב אותן?!).
 – 00077תשחץ ,שחור ופתור ושני סודוקו פתורים!
 – 000:7בניה שילר כניסה שלישית ,מסיכה 0צעיף שנמצע בכניסה לכלבו (איפה המסכה מקודם?).
 – 000.1וותיקים נוהרים בהמוניהם לכלבו ,בדרך חזרה מחדר האוכל.
 – 030:7ההיא שלא יצאה חודשיים מהבית מגיעה לכלבו ולא מבינה ממתי מודדים חום בכלבו ולמה צריך לחכות
בתור.
 – 0:077חילוף משמרות.
 - 0:0:7בניה שילר כניסה רביעית ,מסיכה 0חולצת תינוק שמישהו השאיר בשיחים.
 – 0:0.7עובד קייטרינג בלתי צפוי יוצא מהכלבו אחרי שנכנס מהדלת האחורית.
 – 0.037ההוא שנכנס לפני שעה וחצי ,יוצא עם שני פריטים.
 – 0.0.1זו בדואית? תאילנדית? לא ,זו סלעית עם כיסוי הפנים האוליטמטיבי.
 – 01031יואל עברון בא להשוויץ בנחש שתפס היום.
 – 06077עשרות תאילנדים מתחילים להגיע.
 – 00077ברקאי אפרתי רודף אחרי הילדים.
 – 000:7משפחת ויינברגר מקיימת התקהלות בלתי חוקית ברחבה.
 – 00011השלושה שתמיד מחכים לרגע האחרון ,מגיעים לקנות.
 – 00077סגירת הכלבו ,חמישה אנשים עדיין בתור.
בברכת" :עד מתי קורונה "0202
איתמר דניאלי ולירן יניב
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על שילוב כוחות צעירים בעשייה בקיבוץ – משקית וקהילתית
תקופה ארוכה מעסיקה את כרמל ואותי שאלת מעורבות שכבת הגיל הצעירה בנעשה במשק ובקהילה .שאלה זו
הלכה והתחדדה כאשר עוד ועוד תפקידים מרכזיים בניהול המשקי ובתחומים קהילתיים אוישו על ידי אנשים
חיצוניים כאשר חברי קיבוץ רבים מאיישים תפקידי מפתח בחברות וארגונים רבים מחוץ לקיבוץ.
מעורבות בנעשה בקיבוץ אינה מתחילה ונגמרת באיוש תפקידים ובעבודה במשק .בשנים האחרונות הצוותים
השונים מתקשים למצוא חברים שייקחו חלק בוועדות השונות ,ייצגו במוסדות הקיבוץ ובצוותי הנהלה של
תחומים קהילתיים .בנוסף ,השתתפות חברים באספות ירודה והתחושה היא כי החברים אינם בקיאים בנעשה
בענפי המשק השונים.
מתוך הבנת החשיבות והרצון לשנות ולקדם את הנושא ,נפגשנו ביום רביעי שעבר ,יצחק רסיסטל ,דביר קלי,
אלדד בן-אהרון ,צבי קופלד ,נתן לכר ,כרמל הלפרין ואנוכי ,לחשיבה ראשונית .המטרה היתה לשמוע בדיון פתוח,
מה הם הגורמים המשפיעים וכיצד ניתן לייצר תהליך צמיחה בהשתלבות החברים הצעירים בנעשה לאורך זמן.
במהלך הערב עלו נושאים רבים ואלו העיקריים שבהם:
 .1הצורך לייצר מעורבות בשגרה – וועדות ,הנהלות וכו' – רחבה ומגוונת.
 .2מחסור בתפקידים מאתגרים ובתחומי עשייה רבים.
 .3יצירת מרחב קהילתי תומך לבעלי התפקידים במשק.
 .4התאמת לוחות זמנים לסדר היום של משפחות צעירות.
 .5הכוונת מש"א לנושא ובניית תכנית רב שנתית.
בסיכומו של הערב חשנו כי יש להרחיב את מעגל השיח בנושא ,לשמוע קולות נוספים ומשם לצאת לפעולות
ממשיות לקידום הנושא .בהמשך ולאחר המפגש הבא ,יוקם צוות חשיבה יחד עם כרמל הלפרין ,מרכז המשק,
לבניית תכנית משקית.
נמשיך ונעדכן על הנעשה בתחום זה ואנחנו פתוחים לשמוע ולקבל רעיונות ומחשבות לעידוד המעורבות של שכבת
החברים הצעירים בנעשה במשק ובקהילה.
יואב פרנקל
------------"וְ ָאהַ בְ ָּת לְ ֵרעֲָך כָּ מוָֹך"..
בשבתות האחרונות ובשבתות שלפני הקורונה מנוחת הצהריים באזור הדשא הגדול/גן השעשועים/רחבת הכלבו
מופרת פעם אחר פעם.
אני פונה אליכם ההורים :כשאתם הולכים לנוח וילדכם מסתובבים ,מדברים ,משחקים בחוץ ,זה מפריע מאד למי
שגר בסביבה הנ"ל .ילד שמקפיץ כדור ,צוהל ושמח נותן מנוחה כנראה להוריו אך מפריע לסביבה גדולה.
לכן יש לי בקשה בין השעות( 00:11-00:11 :לפחות) בשבת תנו למי שרוצה לנוח ליהנות ממנוחת השבת ולכן אל
תשלחו את ילדכם לשחק ולשהות בחוץ.
בתודה מראש!
אורלי וידס והשכנים

