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פרשת בלק
שלוש זוויות ראייה
סיום

הפסימית " -וַ י ְַרא בָּ לָּק בֶּ ן צִ ּפוֹר אֵ ת כָּל אֲ ֶּשר עָּ ָּשה
יִ ְׂש ָּראֵ ל לָּאֱ מ ִֹרי וַיָּ גָּר מוָֹאב ִמ ְּׂפנֵי הָּ עָּ ם ְׂמאֹד"..

מלים :נתן אלתרמן

(במדבר כ"ב א')

לחן :מיקי גבריאלוב

יֵש ָאדָּ ם רוֹאֶּ ה הַ כֹל בְׂ אוֹר ָּורֹד ָּורֹד
אפילּו ַרע ְׂמאֹד
זֶּה ֹלא טוֹב או ְֹׂמ ִרים כלֻּם ִ
יֵש ָאדָּ ם רוֹאֶּ ה הַ כֹל בַ אֲ פֵ לָּה קוֹדֶּ ֶּרת
צּורה אֲ חֶּ ֶּרת
זוֹ אוֹתָּ ּה הַ מַ חֲ לָּה ַרק בְׂ ָּ
אל תרכיבו משקפיים
לא קוֹדרוֹת ולא שמחוֹת
הסתכלו נא בעיניים
בעיניים פקוחוֹת
...

הריאלית " -וַ ֵּת ֶרא הָּ ָאתוֹן אֶּ ת מַ לְׂ אַ ְך ה' ו ִַת ְׂרבַ ץ
ַתחַ ת בִ לְׂ עָּ םַ ..ותֹאמֶּ ר הָּ ָאתוֹן אֶּ ל בִ לְׂ עָּ ם הֲ לוֹא ָאנֹכִ י
אֲ תֹנְׂ ָך אֲ ֶּשר ָּרכַבְׂ ָּת עָּ לַי מֵ עו ְֹׂדָך עַ ד הַ יוֹם הַ זֶּה הַ הַ ְׂס ֵכן
ִה ְׂסכַנְׂ ִתי ַלעֲשוֹת לְׂ ָך כֹה? ַויֹאמֶּ ר ֹלא"
(כ"ב כ"ז,ל')

האופטימית " -וַ י ְַרא ִבלְׂ עָּ ם כִ י טוֹב בְׂ עֵ ינֵי ה' לְׂ בָּ ֵרְך
אֶּ ת יִ ְׂש ָּראֵ ל ..וַיִ ָּשא בִ לְׂ עָּ ם אֶּ ת עֵ ינָּיו וַ י ְַרא אֶּ ת יִ ְׂש ָּראֵ ל
ֹלהים וַיִ ָּשא ְׂמ ָּשלוֹ
ש ֵכן לִ ְׂשבָּ טָּ יו ו ְַׂת ִהי עָּ לָּיו רּוחַ אֱ ִ -
ֹ
ַויֹאמַ ר ..מַ ה טֹבּו אֹהָּ לֶּיָך ַי ֲעקֹב ִמ ְׂשכְׂ נֹתֶּ יָך יִ ְׂש ָּראֵ ל".
(כ"ד א'-ה')

שיעור פרשת השבוע :אליאב לזר
שבת פרשת בלק
הדלקת נרות
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שחרית ב' (בביה"כ)

06:02

שחרית ב'

03:30

מנחה

מנחה

10:00

13:30



14:00
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שיעור-הרב ארי
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ערבית

50:10



אחות תורנית (נייד ,5059393050 -קווי מקוצר :)0505-דורית רידר
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פרשת בלק – חידות א' ב'
אחרי כיבוש הבשן ע"י בני ישראל ,חושש בלק מלך מואב שישראל ילחמו גם נגדו .הוא פונה לבלעם הקוסם שיבוא
מארם ויקלל את בני ישראל .הקב"ה מערים קשיים על הליכתו של בלעם ,אבל בסופו של דבר – 'בדרך שאדם
רוצה לילך בה ,מוליכין אותו' .בלעם מסכים להצעת בלק ומגיע כדי להוציא לפועל את רעיון הקללה.
שלוש פעמים מנסה בלעם לקלל את בני ישראל ,ובכל פעם שומר הקב"ה על העם והופך את קללת בלעם לברכה.
הפרשה מסתיימת בחטא בני ישראל עם בנות מואב ומדין ,ובמעשהו של פנחס ,נכדו של אהרון הכהן.
הרב ארי
א – בעל חיים שפתח פיו ודיבר

ל – אריה (גם שם של [כמעט] מטוס ישראלי)

ב – מלך מואב

מ – ניצב בדרכו של בלעם (שתי מילים)

ג – אינם יהודים

ה – השלימוֹ" :לא תָ אֹר אֶ ת ______ כִּ י בָ רּוְך הּוא"

נ – שאלת אתגר :כיום – בעל חיים ,בפרשה –
קסמים (אפשר ביחיד ואפשר ברבים)
ס – שם אביו של הישראלי שחטא עם המדינית
(שמו מופיע בתחילת הפרשה הבאה)
ע – עם קדום שמכונה בפרשה 'ראשית גויים'

ו – השלימו" :וַ יִּ חַ ר ַאף בִּ לְ עָ ם ______ אֶ ת הָ ָאתוֹן בַ מַ ֵּקל"

פ – מקום מגוריו של בלעם

ז – מתכת יקרה

צ – אביו של מלך מואב

ח – כלי נשק (איפה מופיע בפרשה?)

ק – לשם נלחצה רגלו של בלעם

ט – מזונם של בעלי חיים אוכלי בשר

ר – איתו הרג פנחס את המדינית ואת האיש
הישראלי
ש – בעל חיים שמלחך את ירק השדה

כ – נמצא בשמים (כך כינה רבי עקיבא את בר כוכבא)

ת – אחד מקולות השופר שמשמיעים לפני מלך
(המילה מופיעה בפסוק מפסוקי המלכויות בר"ה)

ד – זורם בגופנו

י – העם שבלק ובלעם רצו לקלל

זמני י"ז בתמוז תשפ"א
יום א' ,י"ז בתמוז
 72:20תחילת הצום
 70:77שחרית א'
 70:20שחרית ב'
 73:87שחרית ג' (בבית הכנסת)
 08:27מנחה גדולה
 03:00עמוד יומי – מסכת פסחים
 02:20מנחה קטנה


שיעור בעניני דיומא – הרב ארי

 02:00מתמיד בבית המדרש
 27:07ערבית
 27:07סוף הצום
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על אתונות ,חמורים ,ותחילת הקיץ..
סיפור בלק ובלעם ,הכולל טכסי העלאת קרבנות בעלי חיים וסידרת קללות וברכות ,מתרחש מחוץ לתחום המושב
של בני ישראל  -בעבר הירדן המזרחי ,וללא ידיעתם .בקשתו של בלק מבלעם לקלל את בני ישראל בשיטות
מאגיות נועדה להחלישם .בלק היה סבור שמשה השתמש בכוח פלאי שלמד מכוהני מדיין (בזמן שהיה אצל חותנו-
יתרו) ,לטובת ניצחונם של ישראל על העמים השכנים לו .לאחר משא ומתן מול בלעם ולמרות ווטו א-לוהי שלקלל
זה בניגוד להנחיות ,בלעם יוצא לדרך רכוב על אתונו.
אנו מוצאים במקורות היהודיים התייחסות לבעלי חיים שעומדים במרכז העלילה ,כמו 'הנחש המדבר' בסיפור
אדם וחווה בגן העדן ,או 'נחש הנחושת' אותו פגשנו בפרשה הקודמת ,שאמנם משמש רק כסמל אבל בעל כושר
ריפוי מיידי לאלו אשר הוכשו המביטים בו .האתון בפרשתנו שוברת שיאים ,זוכה לגילויים ואף מעלה טיעונים
ותוכחות מול בעליה ..המוזר ביותר בכל הסיפור הוא דווקא בלעם שאינו שם לב לפלא הגדול המתחולל מול עיניו,
כאילו ויכוחים עם אתון בפלפולי חברותא הם עניין שבשגרה..
בימינו זוכים האתון והחמור לתדמית שלילית ,אולם בעולם הקדום הם נחשבו לבהמות משא ורכיבה יוקרתיות
וכל אחד מהם זכה לשם משלו  -החמור הוא הזכר והאתון היא הנקבה .ועוד על חמורים ואתונות בתנ"ך :בתורה
אנו נתקלים במקרה חריג של אדם הנושא את השם 'חמור' אשר בנו – 'שכם' היה מעורב בסיפור דינה (בראשית-לד-
ב) .בספר שמואל א' (ט') אנו מוצאים סיפור מעניין לכשעצמו על שאול בן קיש שנשלח לחפש את אתונות המשפחה
האבודות ובעצת נושא כליו ,פנה לשמואל לעזרה ובמקרה ,מצא מלוכה.
דוד המלך מינה 'שר מיוחד' לטיפול באתונות" :וְ עַ ל הַ גְ מַ לִּ ים אוֹבִּ יל הַ יִּ ְש ְמעֵ לִּ י וְ עַ ל הָ אֲ תֹנוֹת י ְֶח ְדיָהּו הַ מֵ ֹרנ ִֹּתי".
(דב"ה א' ,כ"ז ל') .רעיון טוב למינוי שר גם בימינו ..באחרית הימים המשיח יגיע רכוב על אחד מבני משפחת
רּוש ִּ ַלם ִּהנֵה מַ לְ כְֵך יָבוֹא לְָך צַ ִּדיק וְ נו ָֹשע הּוא עָ נִּ י וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר וְ עַ ל עַ יִּ ר
החמורים" :גִּ ילִּ י ְמאֹד בַ ת צִּ יוֹן הָ ִּריעִּ י בַ ת יְ ָ
בֶ ן אֲ תֹנוֹת( ".זכריה ט' ט').
נעבור לסלנג עתיק ..בעבר ,כל פעם שאדם היה פותח את פיו בדברים מטופשים ,ענינו לו במטבע לשון "ויפתח ה'
את פי האתון" ..ומכאן ,עיתון הסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים קיבל את שמו "פי האתון" (על ידי
פרופסור ישעיהו ליבוביץ' בשנת .).8591
בספרו של הסופר ש"י עגנון "תמול שלשום" ,קורא הוא לכלב' :בלק' .המשמש כדמות מרכזית בסיפור.
בשיר" :מרים בת ניסים" (מילים :נתן אלתרמן .לחן :משה וילנסקי) בביצוע הזמרת שושנה דמארי ,מוזכר
בפזמון החוזר "החמור הקטן בלעם" שעלה עם המשפחה מתימן לישראל.
-------------------------------------------עם תחילת הקיץ  -בפתחו של השבוע שחלף חלו שני מאורעות חשובים :האחד ,היסטורי-דתי ,ולמחרת ,השני,
גיאוגרפי-עונתי:
ביום ראשון ה  ,6.02חגגו העדות הנוצריות האורתודוכסיות והארמנים את 'חג השבועות' ("פנטקוסט") על פי
'הלוח היוליאני' שנשמר אצלם למועדים בלבד .העדה השומרונית ציינה באותו היום את 'חג השבועות' מכוח
נאמנותם על שמירת ה'לוח השומרוני' האפוף מסתורין שידוע רק לכוהן העדה.
ביום שני ה  ,6202זכינו ליום הארוך בשנה ,המבשר על תחילת עונת הקיץ בחצי הכדור הצפוני .ביום הזה האירה
השמש במשך  81שעות .עונות השנה מושפעות מנטיית כדור הארץ המבצע סיבוב אליפטי סביב לשמש (שעומדת
כמובן במקומה) במהלך של  369ימים ומשלים לנו שנה של  81חודשים.
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בימים שקדמו לגילויים המרעישים על היות כדור הארץ עגול וקיומו של חצי הכדור הדרומי ,חכמי הלוח העברי
נטלו מאסטרונומים יוונים את הנתונים על היום הארוך ,הקצר ,וימי השוויון .הם נזקקו לשירותיהם של
האסטרונומים בגלל היות הלוח העברי ,שמשי (העונות) וירחי (החודשים) המשלב קשר הדוק בין המועדים שלנו
לבין עונות השנה.
עונת הקיץ בארצנו תתפרס על פני  53ימים .חכמים כינו את עונת הקיץ "תקופת תמוז" שתסתיים ביום שוויון
הסתיו.
בברכת עונת קיץ נעימה ושקטה –
מנחם קימלמן-קיבוץ ראש הנקרה

----------------------------------------משפחת לבקוביץ מסכמת תקופה ונפרדת
"הימים שעוד נכונו לנו
שיהיו נכונים ,שיהיו רכונים
שיהיו מעלינו כמו כפות תמרים"
(עידית פאנק/חנן יובל)

הוקרא בשבת הקהילתית ,בקידוש שנערך בשכונת שקד
אז איך אפשר לסכם  86שנה?
האמת ,זה לא פשוט ,כי זו תקופה מאוד ארוכה.
כשהגענו ,אביב בכורתנו הייתה רק בת שנה ,ומיד השתלבה במערכת הגיל הרך .במהלך השנים נולדו גם ניתאי
ורתם ולבסוף שי .אלה היו שנים עם הרבה רגעי אושר ,תחושת קהילתיות מאוד חזקה – גם ברגעי אתגר ומשבר
ותחושת משמעות והשתייכות .הרגשנו שאנחנו במקום מאוד טוב עבורנו ושמחנו להיות חלק מקהילה כל כך
חזקה שיש בה בעצם הכול – מערכת חינוך מעולה ,תרבות שלא מביישת אף מקום ,בית כנסת עם תפילות כל כך
יפות ,שירותי בריאות זמינים ומקצועיים ,כלבו שלא חסר בו כלום ובאופן כללי הכול היה מאוד נח כאן ואהוב
עלינו.
עכשיו אנחנו עושים שינוי ומבינים כי בשלב זה בחיינו אנחנו צריכים קצת להתרחק .עוד לא יודעים מה יהיה
בהמשך ,אך מה שברור זה שאת מה שקיבלנו כאן אי אפשר למדוד בשום סרגל.
אנו רוצים לומר לכולם תודה גדולה על כל מה שהייתם בשבילנו לאורך השנים ,אלו היו שנים מופלאות שנחרטו
לנו עמוק בלב.
בטוחים שנגיע לבקר...
קיץ נעים ושקט לכולם,
עדי ואוהד ,אביב ,ניתאי ,רתם ושי לבקוביץ
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לקראת בר המצווה של בננו  -ידידיה סמואל
בשבת הקרובה ידידיה בננו ,יחגוג בר מצווה ויקרא בעז"ה בבית הכנסת .רצינו מאד שידידיה יקרא בספר התורה
המשפחתי ועל כן לקראת הקריאה בתורה ,הכנסנו השבוע את ספר התורה לארון הקדש בסעד.
אספר קצת על הספר:
באלול תשע"א ימלאו עשר שנים לפטירת אבי אלחנן סמואל ז"ל .לרגל מאורע זה רצתה אמי לקנות ספר תורה
לעילוי נשמתו .מכיוון שאבא סבר תמיד ,שחבל לכתוב ספר תורה חדש ,כשיש כל כך הרבה ספרי תורה שמצפים
שישתמשו בהם ויחזירו אותם לימי זוהרם ,החליטה אמא "לגאול" ספר תורה.
ספר התורה שהוצע לנו הוא ספר שנכתב בשנות הארבעים ברוסיה הקומוניסטית .הכתב ברור ויפה ,ולפי הרב
גולדשטיין ,ראש מכון 'אות' ,המתמחה בגאולת ספרי תורה ,לסופרי הסת"ם ברוסיה היה מתכון מיוחד לדיו,
שנשארת שחורה ואינה דוהה עשרות שנים ,ועד היום איש אינו יודע מהו ה"סוד".
רוב הכתב בספרי תורה ישנים מתקלקל עם הזמן והרבה אותיות מתקלפות ונופלות .בספר התורה שלנו ,שנבדק
ע"י תוכנה מיוחדת ,לאחר שנבדק "ידנית" ע"י שלושה סופרי סת"ם מומחים בו זמנית ,האותיות ברובן הגדול לא
נזקקו כלל לתיקון ובסך הכל נמצאו בספר שלוש טעויות שתוקנו .לאחר מכן הספר צולם לכל אורכו ,גם כדי
להוות "תעודת זהות" של הספר במקרה גניבה חלילה .לאחר מכן הספר נמשח בחומר מיוחד כדי לשמור הן על
הקלף והן על האותיות.
יש מנהג בכתיבת ספר תורה ,שעל פיו מתחילים כל העמודים בספר התורה באות ו"ו ,למעט חמישה עמודים,
שמתחילים באותיות 'בי"ה שמ"ו' .למשל ,מפרשת השבוע בלק ,המילה "מה טבו" ה-מ' פותחת עמוד .שם המנהג
עצמו לקוח מהפסוק "וָ וי הָ עַ מֻּ ִדים וַ חֲ שֻּ קיהֶ ם כָסֶ ף" ,המתאר ווים אשר היו בראש עמודי העץ אשר במשכן.
מנהג זה הוא רשות ,מלבד עמוד אחד החייב להתחיל דווקא בו"ו" :ואעידה בם" (דברים ,ל"א ,כ"ח) .והסופר שכתב
את ספר התורה הזה ,הקפיד על כך.
הרב גולדשטיין הנ"ל הביא לאחרונה  051ספרי תורה ממזרח אירופה מבתי כנסיות שנעזבו ומקהילות
ש"התפרקו" .מובן שהוא מביא רק את היריעות ואת "עצי החיים" הוא מתקין בארץ .מעיל ספר התורה קושט
בפסוק של שמו של אבי ,אלחנן" :אליך ה' אקרא ואל ה' אתחנן" ,וכן בפסוק "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" ,
שמתאים לאורחותיו של אבי בימי חייו.
בשונה מספרי התורה שנסגרים ע"י חגורה ,בספר התורה הזה יש מין מפה שנגללת סביבו .מנהג זה לקוח מאשכנז
שם נהגו שכל ילד בהגיעו לגיל שלש מביא מפה ("וימפל") עליה רקומים שמו ושם אביו ,תאריך לידתו ,ואיחולים
וברכות .ה'וימפל' שעל ספר התורה שלנו צוייר ע"י אמא שלי .לצערנו לא מצאנו את ה'וימפל' של ידידיה ,והספר
נגלל ב'וימפל' של בן דודו -אבישי.
הספר כאמור הוא ספר משפחתי .בתיאום עם ועדת דת ,הספר יושאל לבית הכנסת בסעד .בעז"ה בחודש אלול
נחגוג הכנסת ספר תורה כראוי.
בשמחות ,גדי סמואל

לידידיה סמואל – ברכות לבר המצווה
לכנרת וגדי ,לשרה ויורם פולק ולכל המשפחה
שתזכו לאושר ולנחת!

6
תכנון ותשתיות – עדכון
זמן רב עבר מאז הדיווח האחרון בעלון ,והרבה התקדם בתחום התכנון והתשתיות .מבקש לשתף בחלק מהנעשה
בתחום.
מים בששון :לפני כשבועיים ביקש הקבלן של "ארץ הצבי" לחבר את קו המים החדש ולהפסיק את פעילותו של
הקו הנוכחי ,העובר בתוך שטח העבודה .הקו החדש ,שהונח כבר לפני כמה חודשים ,מותאם לאספקת מים בצורה
טובה יותר לאזור המגורים ,הגדל ומתפתח .כדי לבצע עבודה זאת ,נדרשת הפסקת מים בכל האזור התחתון של
הקיבוץ .לאחר הטלת וטו מצד בית הספר ("לא סוגרים את המים בשנת הלימודים") ,נדחתה העבודה ל .7.1 -
בלי כל קשר ,שלחה גם חברת "מקורות" הודעה בדבר הפסקת מים כללית בקיבוץ ,אשר תוכננה להתבצע בשבוע
החולף ,וזאת בכוונה לשפר את אספקת המים אל הקיבוץ .המועד המתוכנן להשבתה זו נתקל בהתנגדותם של
כמה ענפים (וגם בית הספר .)..לא אלאה אתכם בפרטים ,אבל גם ההשבתה מצד "מקורות" תערך ב –  .7.1נאחל,
שעם השלמת העבודה יתקיים בנו " -רון קילוח בצינור".
פיתוח בשקד ג' :העבודה מתקדמת .ריצוף הרחוב נמצא כבר בשלב תיקון הליקויים ,צביעת מסתורי האשפה
הסתיימה וההכנות לקראת השתילה – בעיצומן.
מיגון המעבדה הישנה :כחלק מהתוכנית להעברת הפעילות של החינוך החברתי לאזור בית הספר הישן ,עובר
בחודשים האחרונים מבנה המעבדה מתיחת פנים .במקביל לבניית ממ"ד גדול למבנה (במימון משרד הרווחה),
משופץ המבנה עצמו (במימון האגודה) ,ומותאם לכניסת ילדי המפ"ל.
קרינה ( :)1כפי שכתבתי בעבר (עלון פר' "וישלח") ,ערכנו בחודשים האחרונים סקר לבחינת הקרינה ברחבי אזור
המגורים .מדובר בקרינה בלתי מייננת בתדרי רשת החשמל .במהלך הסקר נבדקה רמת הקרינה בכניסות לבתים.
בנוסף ,בוצעה גם בדיקה בתוך מדגם מייצג של סוגי הדירות השונים .בעקרון ,ככל שמתרחקים מהמקור (לוח
חשמל גדול ,מכשירי חשמל ביתיים שונים) – רמת הקרינה פוחתת באופן משמעותי .התוצאות הצביעו על רמה
נמוכה ובטוחה .במסגרת הסקר אותרה בעיה של קרינה ברמה גבוהה במקצת ,באזור בית מש' אבן-חן ,אשר נבעה
מריבוי הארקות .לפני כשבועיים נערכה חפירה בדשא שמאחורי בית יצחקוב שהם ,נותקו  2הארקות ,והטיפול
בבעיה הושלם בהצלחה.
קרינה ( :)2מזה כמה חודשים מפאר את קו הרקיע של הקיבוץ ,באזור השער הישן ,כדור גדול ולבן.
אחד החששות שעלו מצד הציבור התייחס לקרינה מהמתקן .כאן מדובר בקרינה בלתי מייננת בתדרי רדיו
וסלולר .למרות איתותי ההרגעה מצד צה"לנו ,נערכה גם ביוזמתנו בדיקת בלתי תלויה .לשמחתנו ,נמצא כי רמת
הקרינה תקינה ,ותואמת לרמת הרקע המקובלת ,גם ללא הפעלת מתקן זה.
ניצול הבמה :מנהג יפה התקבל בקהילתנו  -להוציא את כלי הרכב מלב אזור המגורים אל מפרצי החניה
החיצוניים לפני כניסת השבת .במהלך חודשי הקורונה נשכח המנהג וכמו נדחק לקרן זווית .עם החזרה לשגרה
הקהילתית הברוכה ,אני מבקש להזכיר לתושבי המקום להוציא את רכביהם ,ולוודא שגם אורחיהם יעשו כן,
ויהיה זה בבחינת "לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה".
אליסף
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מהנעשה בבית שקמה
קצת היסטוריה לטובת הצעירים והנקלטים שהגיעו בשנים האחרונות..
בית שקמה הוקם לפני כ –  52שנה עבור האוכלוסייה המבוגרת בקבוץ  -הגיל השלישי .בעבר שימש הבית כמרכז
תעסוקה למבוגרים וגם למגורי קשישים שהיו זקוקים לעזרה ,עד שהחל עידן "עובדי הזהב" (שם שניתן לעובדים
הזרים ,בצדק ,ע"י חנוש בתקופה שהסיעוד הביתי היה באחריותה) .כיום ישן בבניין רק חבר וותיק אחד והעובד
המלווה אותו ,על כן בית שקמה מוגדר כעת כמועדון יום אליו מגיעים כ –  25חברים קבועים מדי יום ,ולחוגים
מסוימים מצטרפים חברים נוספים.
חברתנו ,יונה רוזנטלר ,ניהלה את הבית במשך שנים רבות באופן מקצועי וביד אוהבת והורישה לי בית לתפארת
לפני  5.2שנים .אנו משתדלים לקיים בבית שגרה ברוכה הכוללת פעילות קבועה ומזדמנת בהתאם למצב.
מערכת הפעילויות כוללת :התעמלות יום יומית עם חמי פיש ,גינון – עם רחלי לנדאו ,שירי א"י – עם מרגלית
שריד ,סיפור בהמשכים – עם חנהל'ה אלברט ,מלאכת יד – עם בת חן חביביאן ,שיעור – עם הרב ארי ,קרמיקה –
עם תרצה אורן ,משחקי חשיבה (סודוקו וכו') – עם אילנה טבת .תודה מכל הלב לכל מעבירי החוגים שמוסיפים
לנו ידע ,עניין ומצב רוח טוב!
בזמן הנותר לנו אנו מוסיפים פעילויות מגוונות – משחקי שולחן ,אפייה ,חוג טבע ,סיפורי חיים של אנשים
מהקבוץ ,התייחסות למעגל השנה כולל החגים ,והפעילות המועדפת על כולם היא טיול ברחבי הקבוץ! אחת לזמן
מה אנו יוצאים לטיול קלנועיות ,בו ההנאה היא מהדרך ומהמקום אליו אנו בוחרים להגיע ולקבל הסבר מעניין.
היינו בעבר בחממות ,בסיפן ,במשק חי ,בגן הקקטוסים ,בבית הספר ה'חדש' ,ב'גן הפסלים' של מש' אבירם,
בגינות המושקעות של אפרים ושרה גולן ,ושל חגית ומתניה גולן ,לפני כשבועיים היינו ב"מוגו" והיד עוד נטויה..
בשנה האחרונה קיבלנו מהמועצה חוג במתנה – סוג של אמנות לחימה מותאם לגיל השלישי והרביעי.
בהתחלה היה קשה לנו להיפתח לסגנון השונה ,אבל בהמשכו התחברנו ונהנינו.
ארוחת הבוקר השבועית ,שהחלה ביוזמתה הברוכה של רותי לזר ,מוסיפה לגיוון הפעילויות ,ורוב אנשינו
מתחילים שם את היום ומגיעים מהמועדון לחבר מרוצים ושמחים.
זמן רב אנו מקדישים ליום ההולדת של סעד שחגגנו השבוע .זו הזדמנות נהדרת להעלות זיכרונות מהעבר בעזרת
חומר אותנטי שנאסף לאורך השנים ומצוי בארכיון שלנו ,ובעזרת אנשים שונים מהקבוץ שאנו מזמינים לספר לנו
על העבר .השבוע סיפרה לנו כרמלה על 'להקת סעד' המיתולוגית והנפלאה שהיתה בעבר הרחוק ,וחנהל'ה אלברט
שיתפה אותנו בזיכרונות הילדות שלה מסעד של פעם .לאורך כל השנה ובמיוחד סביב תאריך יום ההולדת של
הקבוץ ,אנו זוכים לשמוע סיפורים מרתקים וזיכרונות מעברם של המבוגרים הנמצאים איתנו בקביעות .לעיתים
קשה להאמין למה ששומעים! מאין הם שאבו כוחות בתנאי החיים של אז שהיו קשים מנשוא??
סיפורים המציפים אותנו בהרהורים וברגשי כבוד והערכה לדור המייסדים שלנו ,ובהבנה שמתוך אמונה בצדקת
הדרך ,מתוך הקרבה של חייהם האישיים ובמסירות אין קץ הם הצעידו את סעד למה שהיא היום!
זו עוד הזדמנות להודות להם מכל הלב ,על הכל!
אנחנו לאחר שנת קורונה מאתגרת בתחילתה ,ובסגר הראשון נאלצנו לסגור .בהמשך קיבלנו אישור להפעיל את
בית שקמה במסגרת המוגבלויות שנקבעו .בחודש הראשון עבדנו בקפסולות ,ולאחר מכן חזרנו לשגרה יחסית,
בזכות גודלו של המבנה שאיפשר לנו לשבת במרחק של  5מ' אחד מהשני עם מסיכות ,כמובן.
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בעקבות הקורונה נאלצנו להיפרד מכמה מנהגים יפים שתרמו לנו עניין וגיוון ,כמו הביקורים של ילדי הגנים שבאו
מדי פעם לשיר ,לרקוד ולשמח אותנו ,או מתנדבים שונים מקרב ילדי ביה'ס שבאו לתרום מזמנם בתחומים
שונים ,קבוצות של נערים שבאו להתנדב מדי פעם במסגרת 'מסע ישראלי' ונהנינו מהם מאוד .נקווה שנוכל לחדש
בקרוב את הביקורים של כולם.
גם את מבצע 'שומר החומות' – עברו אנשינו בכבוד .אמנם אסור היה לנו לפתוח את בית שקמה ,אבל השתדלנו
לבקר את המבוגרים בבתיהם כמה שיותר ,ולחלק להם דפי פעילות ומשחקים מותאמים שיוסיפו עניין .בכל פעם
יצאנו מהם מחוזקות ,יותר מאשר מחזקות..
מרכז 'חוסן' העניק לנו אפשרות לשיחה בבית שקמה עם גורם מקצועי לאוורור ועיבוד הרגשות בתום הסגר
הראשון ,ושוב לאחר המבצע האחרון .האנשים שלנו הותירו על העובדות הסוציאליות שהעבירו את הסדנא רושם
עז בעוצמה שהם משדרים ,ביכולת השיתוף וההבעה ,באופן ההתמודדות שלהם עם מציאות קשה ועם קשיים
שחוו לאורך חייהם .בסיום סיכמו גורמי המקצוע שחברינו הוותיקים מעוררי השראה! אשרינו שזכינו!
הבית עודנו יפה ומשרה אווירה נעימה וטובה ,בזכות העיצוב והטבעת חותמה של יונה ,שהפיחה בו רוח חיים
והקדישה זמן ומחשבה לטיפוח ופיתוח המקום.
הבניין גדול ורחב ,והמקום בו רב! נשמח מאוד לפנים נוספות וחדשות שישתלבו בפעילות .מוזמנים תמיד בשמחה
סתם לביקור ,או להצטרפות לחוגים המגוונים ,לחלקם או לכולם.
צפרי שלומי
----------------------------------------------------------------------------------

משולחן מנהל הקהילה והאגודה
חברים ותושבים יקרים !
ברצוני לעדכן שביום ראשון ה 526/652-הודעתי ליו"ר מזכירות הקיבוץ זבולון כלפה ,כי רצוני לסיים את עבודתי
כ'מנהל הקהילה והאגודה' בקיבוץ.
מדובר בסיבה אישית שלא הייתי מודע לה מספיק והתעצמה לאחרונה ,אשר מונעת ממני להקדיש את מלוא כוחי
להתמודדות עם האתגרים והמשימות שהקיבוץ והקהילה נדרשים להם בתקופה זאת.
אני מודע לבעייתיות ומתנצל מראש מפני כל הציבור על עזיבתי המחייבת את הקיבוץ והקהילה להיכנס למהלך
נוסף של איתור "מנהל קהילה ואגודה" מחדש תוך זמן קצר.
אמשיך למלא את תפקידי על הצד הטוב ביותר ,ככל שאדרש ,עד אשר ימצא לי מחליף.
בברכה,
שרגא וילק
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דברים שנשא כרמל הלפרין-מרכז המשק ,ב'חג המשק'
חג המשק 74 -
התכנסנו לחגוג את "חג המשק" – יום ההולדת של קיבוץ סעד .אז מדוע נקרא החג הזה "חג המשק"?
למה לא חג הקהילה? או אולי חג הקיבוץ?
נראה לי שהתשובה נעוצה בעצם הווייתו של הקיבוץ ,בהיסטוריה שלו .קיבוץ סעד כמו שאר הקיבוצים ,הוקם
כקיבוץ שיש לו משק ,וכמשק שנמצא בקיבוץ .המשק – כלומר הצד העסקי והקיבוץ כלומר הצד הקהילתי,
חד הם .ננתק את אחד המרכיבים ונאבד את הקיבוץ.
כאז גם היום.
הפעילויות בקיבוץ עוטפות אחת את השנייה ,המשק משולב בקהילה ותומך בה והקהילה משולבת במשק והיא
חלק ממנו.
שינויים רבים קרו במעלה הדרך ביצירה הזו שנקראת קיבוץ סעד .שינויים ששיקפו את רצון החברים .הקיבוץ היה
תמיד בבואה של רצון החברים הגרים בו .הפרט שמשרת את הכלל והכלל שמשרת את הפרט .והכל מתוך ראייה
כוללת ואמונה בדרך המשותפת.
בשנים האחרונות התרחבנו במובנים רבים .בנינו שכונה ,קלטנו תושבים וחברים ,אנו עסוקים בהמשך קליטה,
הרחבנו את העסקים ,הפעילויות והשותפויות וכל זאת במציאות ביטחונית מורכבת לאורך שנים ובמציאות כלכלית
מאתגרת.
לאורך כל הדרך ,ידענו תמיד לשמר את המיוחד שלנו .את רוח סעד .ובעזרת הרוח הזו ידענו להמשיך בדרך,
להתגבר על משברים חברתיים וכלכליים שקרו בדרך ולצעוד קדימה בראש מורם ובגאווה "סעדונית" טיפוסית.
בשנה וחצי האחרונות ,חווינו מציאות מאתגרת .מחלת הקורונה שיצרה מציאות של חוסר בקהילתיות ,ניתוק
חברתי ולפעמים גם מציאות של תתי קהילות ,ותוך כדי כך ,סוף סוף ,לאחר עשור עסקנו באורח חיינו וערכנו בו
התאמות ברוח החלטות השינוי מלפני עשור ,וכל זאת בליווי של מציאות ביטחונית שיודעת עליות ומורדות,
ממבצע למבצע ממתיחות למתיחות.
למרות האתגר ,שיש אפילו בינינו שרואים בו משבר ולמרות אתגרים שעוד יבואו ,נדע ,כפי שידענו עד כה ,בכוחות
משותפים ,של כל השותפים לדרך ,להתגבר ולהמשיך הלאה .כי כוחו של הקיבוץ באחדות החברים והתושבים
בקהילה .קהילה חזקה ,יחד עם משק חזק ,מובילים למציאות חזקה איתנה ובריאה.
רוח סעד ממשיכה ותמשיך לנשב ,ואנו ,השותפים לדרך ,נמשיך לדאוג שרוח זו לא תפסיק ואף תתגבר ותועצם.
חג שמח לכולם!
לזהבה ועמוס ברט ולכל המשפחה
מזל טוב לבת המצווה של הנכדה

להדר ואסף קבלן ולכל המשפחה!

רתם-גני

מזל טוב להולדת הבן

בתם של חגית וערן ברט-ישראלי

נכד ,נין וחימש!

איחולים לשמחות ולנחת!

איחולים לשמחות ולנחת-קהילת סעד
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עדכון  1מהנעשה בצוות ההיגוי למבנה הארגוני והניהולי.
בסוף שבוע שעבר התכנס לראשונה צוות ההיגוי לבחינת המבנה הארגוני לישיבת התנעה .על הצורך בתהליך
והעיתוי ,כתבנו כבר בעבר שכמו כל ארגון גם אנו נדרש מעת לעת לקיים בחינה וחשיבה על המבנה הארגוני
והניהולי .כמו כן הגדרנו שעם השלמת התהליך של ההפרדות החשבונאיות במערכות המשק והקהילה ולקראת
סיום קדנציות של בעלי תפקידים נבצע חשיבה על המבנה הנכון לעת הזו לסעד.
הרכב הצוות  -בהתאם להחלטת המזכירות כפי שדווח לציבור ,הצוות מורכב מיו"ר המזכירות ,מנהל הקהילה
והמנהל העסקי .אליהם הצטרפו  2נציגים מהמזכירות (איילת ברנע ויצחק רסיס טל) ,נציג מהנהלת הקהילה
(אליאב לזר) ,נציג מהנהלת האגודה (צביקה רידר) 2 ,נציגים מתאגיד האחזקות (קרן בוברובסקי ונועם אבן חן)
ושני נציגי ציבור (אבי הלפרין ונחום לנדאו) .עבודת הצוות מונחית על ידי נפתלי לדר שהינו פסיכולוג ארגוני
המלווה קיבוצים ועסקים שונים בתהליכים דומים.
תהליך עבודת הצוות  -בישיבה הראשונה הצוות עסק בתיאום ציפיות ,דנו בסוגיה לשם מה נדרש המהלך ומה
הוא אמור לשרת וסוכמו הקווים המנחים לתהליך העבודה .בשלב הבא מתוכנן מפגש של נפתלי לפגישות אישיות
עם כ 22-חברים ,תושבים ובעלי תפקידים בעבר ובהווה .לאחר מכן יתקיים מפגש עם הציבור ,שמתכונתו
המדויקת תגובש בהמשך ,שבו יוכלו כל החברים שיטלו בו חלק ,להעלות התייחסויות למבנה הארגוני הרצוי
והנכון לסעד .בהתאם לממצאים שיעלו מתוך הפגישות הפרטניות ובמפגש עם החברים ,יגובש מסמך המלצות
ראשוני ע"י צוות ההיגוי" -מודל ניהולי מומלץ לקיבוץ סעד  ,"2120אשר יוגש לדיון לציבור החברים.
לאחר מכן צוות ההיגוי יעדכן את ההצעה לאור השיח עם הציבור ,ואז יוגש למזכירות לדיון עד לקבלת המלצה
סופית שתוגש לאסיפה לאישור.
העקרונות שינחו את המודל שיגובש הינם:


התייעלות של המבנה הארגוני והניהולי הן מצד בעלי התפקידים והן מצד ההנהלות.



פשטות מנקודת המבט של החבר/תושב.



יצירת קריטריונים ברורים לבחירה של בעלי תפקידים ומוסדות.



מיסוד תהליכי עבודה.



שמירה על זכויות וייצוגיות כלל התושבים.



שמירה על מנהל תקין.



טיפול בניגודי עניינים והכל תוך כדי שקיפות ומתן מידע לציבור.

בנוסף ,הצוות דן בשאלת העיתוי המתאים לבחירת/חידוש הרכב המזכירות ויתר ההנהלות ובעלי התפקידים
לאור סיום הקדנציות במקביל לתהליך שתואר לעיל ועל כן סוכם:


לקדם תהליך של בחירת מזכירות חדשה ,במקביל לתהליך המבנה הארגוני .בימים הקרובים יצא פרסום
על התנעת התהליך לבחירות למזכירות החדשה.



אם יהיו החלטות על המבנה הארגוני שישפיעו על מבנה המזכירות ,הנושא יטופל נקודתית אחרי האישור
של המבנה הארגוני.



בחירת יו"ר חדש לקיבוץ ,רק לאחר אישור המבנה הארגוני ,בידיעה כי זבולון מבקש לסיים את תפקידו
במועד.



לאורך כל התהליך יתבצע דיווח שוטף לציבור.
בברכת הצלחה רבה  -שרגא וזבולון
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על כלכלה וחברה
הרהורים בעקבות רשימתו של כרמל בשבוע שעבר
יש להבין בהחלט את אכזבתו של כרמל מתוצאות ההצבעה על הצעות השינויים בקליטת המשפחות המבקשות
להצטרף לקיבוץ .המזכירות דנה בנושא במשך שנה ויותר ,ויש לסמוך על חבריה שבדקו ביסודיות את ההיבטים
הכלכליים מכל הזויות האפשריות .אני משוכנע שהם הגיעו למסקנות המתאימות ,בהתחשב במצבו הכלכלי של
קיבוץ סעד.
ההיבט הכלכלי הוא חשוב והכרחי ,אך מה לעשות  -חיינו אינם יכולים להיות מוכתבים על פי אספקט זה כבלעדי.
בעולמנו תופס מקום חשוב גם ההיבט החברתי.
ומכאן למספר הערות ספציפיות לדברי כרמל:
א .איני מסכים לטענתו של כרמל ,שהורי נקלטים הצביעו ִמטעמים אגואיסטיים ,ללא התחשבות באפשרויותינו
הכלכליות .חיות בסעד למעלה מעשרים זוגות ואלמנות ,שאין להם צאצאים בקיבוץ .אם חלק מהן יזכו לקלוט
בביתנו בני משק שעזבו ונוטים עתה לחזור – הרי שבכך נצליח להקטין את הרגשת "מושב זקנים" לאלה
שילדיהם יחזרו לחיות בקרבתם .השאיפה שבנים/ות יחזרו לסעד היא לגיטימית – ואין לענ"ד לראות בה
אגואיזם.
ב .כאן אני מגיע לטענתי העיקרית .המשפחות הנקלטות ,שעליהן חלה הצעת המזכירות – הגיעו לסעד על סמך
האינפורמציה שהוגשה להן לגבי הסכומים שעליהן להשקיע בקליטתן .הן עשו את החשבון אם יש באפשרותן
לשאת בהוצאה זו .והינה עכשיו ,לאחר שעזבו מקום מגורים וגני ילדים (וחלק מהם גם מקום עבודה) – נמסר
להם שעליהם להשקיע סכומים הרבה יותר גבוהים ,לחלק מהם ,מעֵ בר ליכולתם!
ג .במשטרים דמוקרטיים ,קורה לפעמים שהציבור אינו מצביע בהתאם לכוונות ההנהגה .אני בטוח שחברי
המזכירות יקבלו בהבנה את הצבעת הציבור – ויֵדעו לנווט בהצלחה את הספינה אל מקום מבטחים ,על אף
הקשיים שהצבעתנו גרמה.
חנן גולן

לחוה ויהודה ניר ולכל המשפחה
ברכות להולדת הנכד ,בן להדס ואורן אגוזי
איחולים לשמחות ולנחת!

לשושנה וראובן עברון ולכל המשפחה
ברכות להולדת הנינה
בת לרני-איטה ויוסי אלוש ,נכדה לדבורה ויובל עברון
איחולים לשמחות ולנחת!
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שעות פתיחת הברכה בחודשים יולי-אוגוסט

שעות פתיחה ימים א ,ג ,ה
0:91-2:91
2:91-3:11
11:11-12:11
10:11-10:11
10:11-10:11
10:11-1.:91
1.:91-13:91

שחיינים מעורב
שחייניות נשים
משפחות
נשים
גברים
משפחות
שחיינים מעורב
שעות הפתיחה
0:91-2:91
2:91-3:11
11:11-12:11
19:11-10:91
10:91-10:11
10:11-1.:11

שעות הפתיחה ימים ב ,ד
שחיינים מעורב
0:91-2:91
שחייניות נשים
2:91-3:11
משפחות
11:11-12:11
משפחות
10:11-10:91
 10:91 -12:91נשים
גברים
12:91-13:91
יום ו  /ערבי חג
שחיינים גברים
שחייניות נשים
משפחות
נשים
גברים
משפחות

בימי ד' תהיה שעת שחיינים/ות לילית:

 13:91-21:91שחייניות.
 21:91-21:91שחיינים.

בתאריכים :ה' ,ו' ,ז' באב  -הבריכה תפתח לשחיינים בלבד בבקר בין  0:91ל .3:11
צוות הבריכה
-----------------------------פינת הספורט:
ביום שישי האחרון ( )1..0קיימו שכנינו מדרום ,ושותפנו למצוקת הקסאמים בעוטף עזה ,תושבי
"המועצה האזורית אשכול" ,מרוץ סמלי למרחק  2.2ק"מ המבקש להשמיע את קולם של אלה שהמדינה טרם
פעלה להקמת ממ"ד עבורם ,למרות היותם מטווחים ,שכן הם מחוץ לטווח ה  2 -ק"מ..
המרוץ אורגן ע"י קבוצת חיילים המתגוררת ביישוב "צוחר" שבחבל אשכול ,וליזמתם נענו רבים מתושבי האזור,
וכן תלמידי מכינות קדם צבאיות באזור ,ואף משתתפים מקיבוץ סעד.
רום חביביאן ייצג בגאווה את הקיבוץ כשהגיע במקום הראשון ,וזכה לתשורות ותשואות ממשתפי ומארגני
המרוץ.
ועוד באותו עניין – בימים אלה מוקמת קבוצת ריצה של בני נוער מהקיבוץ (גילאי  ,)12-1.המעוניינים לשפר את
יכולותיהם האתלטיות (לקראת השירות הצבאי ובכלל) ואת הקבוצה ייאמן ,בהתנדבות (אך ללא פשרות על
מקצוענות) – רום.
כל המעוניין להצטרף מוזמן לפנות ולהירשם אצל רום ישירות בנייד .850-8525250
עמיחי חביביאן
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פינוי בקבוקי פלסטיק
עקב עיכוב בפינויים של בקבוקי פלסטיק נמלאו חלק מהמחזוריות עד אפס מקום.
בשל כך כולם מתבקשים להשליך את הבקבוקים שנפחם מעל ליטר רק למחזוריות בהן יש עדיין מקום,
או לחילופין ,לפח אשפה ירוק.
בבקשה אל תצברו את הבקבוקים חומרים חומרים סביב המחזורית.
בקבוקים עד נפח של ליטר נא להניח בארגזי המחזור של בקבוקי הזכוכית .בתודה על שיתוף הפעולה.
אלי סימון

עדכון מוועדת דת
הסרט 'אגדת חורבן' של גידי דר,
יוקרן ביום חמישי ,כ"ח תמוז 7.8 ,בשעה 02:02
(ולא בתאריך שפורסם בלוח אירועי הקיץ).
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך,
בינתיים שריינו את התאריך!

לרז ברביץ
ברכות לבר המצווה
להילה וניצן ,לעדינה ויוסי גרינפלד
ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ולנחת!

הזמנה לקידוש
הנכם מוזמנים לקידוש שייערך השבת פרשת "בלק"
לרגל בר המצווה של בננו רז  -דב
הקידוש יתקיים בחדר האוכל לאחר השיעור
משפחות ברביץ-גרינפלד

לאילה ואהרן פורת ולכל המשפחה
מזל טוב לרגל בר המצווה של הנכד
נדב  -בנם של טלי ואוֹ רי פורת
איחולים לשמחות ולנחת!

למיטב וישי קימלמן ולכל המשפחה
ברכות להולדת הבת  -אביב
שתזכו לבריאות אושר ונחת  -קהילת סעד!

