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פרשת תולדות
הקו הבולט ביותר באפיו של עשו הוא – לדעת חז"ל -הצביעות.
..הוא מרמה את הבריות ואף את אביו הוא מוליך שולל..
אולם ,השנאה לעשו לא סינוורה את עיני חכמינו מלראות את הטוב שבאוייב ,ובפה מלא
הודו ביתרון שבו עלה עשו על יעקב.
וכה אמר רבן שמעון בן גמליאל" :כל ימי הייתי משמש את אבא ,ולא שמשתי אותו אחד
ממאה ,ששמש עשו הרשע את אביו .אני בשעה שהייתי משמש את אבא ,הייתי משמש
אותו בבגדים מלוכלכים ,ובשעה שהייתי יוצא לשוק ,הייתי יוצא בבגדים נקיים ,אבל עשו
בשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות".
)'ממעיין האגדה' -א .ארזי(
-----------------------------------------------------------שיעור פרשת השבוע :כנרת סמואל
שבת פרשת תולדות
הדלקת נרות
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בחירתה של רבקה
יעקב אבינו ,אבי העם היהודי ,הוא הנרטיב של העם היהודי לאורך הדורות .יעקב הוא איש תם אך יחד עם זאת
דרכו קשה ופתלתלה .פרשת תולדות אמנם עוסקת בתחילת דרכו וניתן להכיר גם באמצעותה את אישיותו רבת
הפנים ,אך בפועל סיפור לידתו ונטילת הברכה מידי עשו הוא סיפורה של רבקה.
הקב"ה נעתר לתפילתו של יצחק והנה רבקה הרה .תחושותיה האישיות של רבקה מובילות אותה לדרוש בשם ה',
והצו האלוקי לא מאחר לבא:
ֶא ָמץ ,וְ ַרב ַי ֲעבֹד ָצ ִעיר.
וּלאֹם ִמ ְלאֹם י ֱ
וּשׁנֵי ְל ֻא ִמּיםִ ,מ ֵמּ ַעיִ ְך יִ ָפּ ֵרדוּ; ְ
ֵךְ ,
ְשׁנֵי גֹיִ ים ְבּ ִב ְטנ ְ
לכאורה מדובר בנבואה שניתנה לרבקה ,אך כורח המציאות קובע אחרת .רבקה מבצעת מעשה תרמית שלא נתפס על
הדעת ,על מנת לקיים את הדברים .אם כך ,מדובר בצו אלוקי שבו מעמיד אלוקים את רבקה בניסיון .רבקה מבינה,
כבר במהלך הריונה ,כי לידת הת)א(ומים הצפויה לה לא תתפתח להרמוניה משפחתית .לאחר לידתם של עשיו
ויעקב ,היא מבצעת פעולה רגשית לא מובנת עבור אם ,ומפתחת העדפה רגשית כלפי אחד מהתאומים שלה:
ֶא ַהב יִ ְצ ָחק ֶאתֵ -ע ָשׂוִ ,כּיַ -ציִ ד ְבּ ִפיו; וְ ִר ְב ָקה ,א ֶֹה ֶבת ֶאתַ -י ֲעקֹב .
ַויּ ֱ
האם אהבת אם לאחד מהתאומים שלה עשויה להתפתח ללא צו אלוקי?
מדרשים רבים ופרשנות המקרא מצדיקים את מעשיה של רבקה בכך שעשו היה רשע מרושע .פרשנות מייצגת היא
של בעל הטורים" :עשו בגימטריא שלום ,שאלמלא שמו שהוא שלום היה מחריב את העולם" .יחד עם זאת מפשט
הפסוקים נראה שלעשו נעשה עוול נורא על אף מכירת הבכורה ליעקב .מנקודת מבט שונה ,קשה מאוד להבין את
דרך פעולתה של רבקה.
שיאו של הרגש מגיע מיד לאחר כניסתו של עשו אל יצחק לקבלת הברכה ,ולאחר דבריו הראשונים של עשו אל
יצחק:
ֶח ַרד יִ ְצ ָחק ֲח ָר ָדהְ ,גּד ָֹלה ַעדְ -מאֹד.
ַויּ ֱ
מפרש רש"י על פי הדרש" :ראה גיהנם פתוחה מתחתיו" .חזקוני מבין את דבריו של רש"י באופן הבא..." :אבל על
זאת אני חרד ,שאין דבר נסתר מעיני הקב"ה היאך הסכים להעביר הבכורה מן הגדול ונתנה לצעיר" .על פי דבריו של
חזקוני ,יצחק מבין ברגע אחד ובסוף חייו כי העדפתו הברורה לעשו נעשית כנגד הצו האלוקי .הוא מבין כי החלפת
הברכה הייתה צפויה אך הוא לא היה שותף לה .יצחק ,שכהו עיניו במציאות הפיזית ,ראה מול עיניו גיהנם ברורה
ומוחשית ,וזו חוויה קשה מנשוא.
ברחבי קיבוצנו מסתובבים זוגות תאומים רבים )למיטב ידיעתי ,אף אחד מההורים שלהם לא קיבל צו אלוקי בנוגע
אליהם .(...באופן תת הכרתי ,אנו ,הורי התאומים ,מחזיקים בפחד קמאי שמא נעדיף את אחד מהתאומים .בתרבות
היהודית מקובל לדחוף את התאומים )בעיקר הזהים( לאחידות פיזית חיצונית אף על פי שאופי התאומים שונה
ביותר .החברה ,בהתאם ,גם היא בוחרת לאחד את המשותף ולהזניח את השונה .תיאוריות פסיכולוגיות הדוגלות
בנפרדות מנסות למנוע את האחידות התאומית ,מכיוון שזו פוגעת באישיותו הנפרדת של התאום.
לאור הפרשה חשוב שנדע להשכיל ולשלב בין הגישות כדי לגדל בנים ובני בנים המאירים את העולם בתורה ומעשים
טובים.
אוהד לבקוביץ
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חודש כסלו
"אלה אזכרה"..
י' בכסלו – יום פטירתו של חברנו חיים רבלין ז"ל
י' בכסלו – יום פטירתו של חברנו יהודה שלמון ז"ל
י"ג בכסלו – יום פטירתה של אמה-אסתר פולק ז"ל ,אמם של אדו פולק ויוכבד ברזלי
י"ג בכסלו -יום פטירתה של חברתנו נחמה פולק ז"ל
ט"ז בכסלו -יום פטירתה של גיטה סימון ז"ל )אמא רלי(
כ"ה בכסלו – יום פטירתו של חברנו אליעזר נהיר ז"ל
כ"ח בכסלו – יום פטירתו של חברנו יעקב –יצחק גוטמן )טיבי( ז"ל

בנים מספרים
נארח את נועה לאו ונשמע ממנה על" :יועצות הלכה  -שותפות נשים בשיח ההלכתי".
יום חמישי ח' בכסלו 8.12.16 ,בשעה  , 20:45במועדון לחבר
הציבור מוזמן  -צוות 70

תפילת נשים
אנו שמחות להזמינך לקריאה בתורה ותפילה משותפת לנשות קהילת סעד
בשבת הקרובה – שבת פר' "תולדות" ג' כסלו תשע"ז03.12 .2016 ,
נפגש במועדונית בשעה ) ! 9.15חימום מובטח(
בסוף התפילה שיעור קצר ע"י חגית רפל
כולכן מוזמנות ,משתתפות וותיקות וגם חדשות ,חברות וילדות ,מקומיות ואורחות.
להתראות ,הצוות המארגן

)תש"ע(
)תשע"ג(
)תש"מ(
)תשע"ב(
)תש"מ(
)תשע"ג(
)תשכ"ג(
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השבוע שחלף –
בליל שבת – עסקנו בשיעור ההלכה בנושא הנוגע במישרין ובעקיפין לכולנו " -מפעל הפיס" .מצד אחד מדובר
מפעל הצדקה הגדול במדינה ומצד שני ,כיצד ניתן לטהר מפעל הימורים לכל דבר ,גם אם הוא מתקיים בחסות
החוק וזוכה ליחסי ציבור מעולים? ..ירדנו לעומקם של דברים וניסינו לברר מדוע על פי חז"ל העוסק בהימורים
"המשחק בקוביא"  -פסול לעדות ומדוע הרמב"ם אף מרחיב ושולל כל השתתפות בתחרות על זכייה ממונית.
ניסינו לברר גם מדוע הרב עובדיה יוסף ז"ל אסר בתחילה מכל וכל את ההשתתפות בהגרלות מפעל הפיס ומה גרם
לו בכל זאת להתרכך מאוחר יותר ולהתיר .ובכן חברים ,כסף 'נקי' שמגיע לידינו הוא רק זה שיצא מידיו של בעליו
בלב שלם וללא מניפולציות ,ולפיכך זכייה בהימורים נגועה בגזל .זה שהפסיד את כספו ,נגרר ברגע של חולשה
אחר תאוותו ואם היה יודע את התוצאה לא היה נכנס למשחק מלכתחילה .אף מהמר לא היה משקיע בכרטיס
הגרלה אם היה בטוח שלא יזכה! המשחק בקובייה השקוע עד צווארו בהימורים ,איבד לגמרי את הרגישות
לממונם של אחרים ולפיכך הוא פסול לעדות .בפרשת חיי שרה ניתן לקבל דוגמא טובה לתחבולה פיננסית :עפרון
החיתי ,מנצל את חולשתו של אברהם וגורר אותו בעדינות 'לקבל' ולבסוף לשלם ,גם על השדה בו שוכנת המערה
המיועדת לקבורה .ומה גרם לרב עובדיה יוסף בסופו של דבר להכשיר את העניין? מבחן התוצאה! לא ניתן
להתעלם מהיקף התמיכה העצום של מפעל הפיס במוסדות החינוך והרווחה .ונעבור לפרשנות אישית..
אמנם ,מה שהחל בהגרלה בשנת  ,1961אותה הגה ראש עיריית תל אביב לטובת הקמת בית החולים 'איכילוב',
גדל והתפתח למפעל עצום של משחקים והגרלות לטובת החברה בישראל שקשה לנו לדמיין כיצד תיראה המדינה
בלעדיו ובכל זאת ...האם שיטות השיווק האגרסיביות מדי דווקא אצל השכבות החלשות ותעשיית השחיתויות
שפורסמו בעיתונות ,אינן מעלות את החשד הסביר שרבים מהמעורבים בתעשייה זו ובמיוחד הבכירים ,הינם
בבחינת 'משחקים בקובייה'?? האם המיליארדים שחונים במשרדי מפעל הפיס חניה ממושכת מדי בדרכם אל
היעד ,אינם תחת סכנת "לא תחסום שור בדישו" בעבורם? האם נוכל לסמוך על עדותם??? אל דאגה ,הם חשבו על
כך מראש ...כמונופול ,מצויים בידיהם כל הכלים הנחוצים להשקעה ביחסי ציבור והם עושים זאת מעל ומעבר
בעזרת תקציבם הבלתי מוגבל .וכיצד זוכים גם בהכשר הלכתי?? כאן המשימה קלה עוד יותר .מעניקים פרס מבית
מפעל הפיס על 'חיבורים תורניים' בסכומים של עד  25,000ש"ח ומקבלים לבסוף את ההמלצה המיוחלת של
הראשל"צ רבי יצחק יוסף" :מי שקונה כרטיס לוטו יש לו על מי לסמוך"...
וללא קשר לטיעוני ההלכה המוסר והחוק ,הקזינו הלאומי מספק לנו תשובה מצוינת לשאלה :מהו סוד כוחה של
הכלכלה המערבית? והתשובה :החלום ושברו! העשיר מוכר לעני פרורי חלומות והעני קונה אותם במעט כספו.
העשיר מנהל את כספו בשיקול דעת ובתבונה ואת הסיכונים הוא מגלגל בצורה מחושבת לפתחו של העני .בזמן
שהעני מפנטז על השיחה המיוחלת מאראלה ממפעל הפיס ,הוא זוכה לשיחות הרבה פחות נעימות מאריאלה
פקידת הבנק המבשרת לו שחרג ממסגרת האשראי .העני מפקיד את כספי הפנסיה שלו בידיו של העשיר ומאפשר
לו להמשיך ולשחק בקובייה בצורת 'תספורות' על חשבונו .העשיר הוא אמנם קטר הצמיחה ,אבל העני הוא
הדלק...
בשבת – עסקנו בשיעורה של גילי בסיפור העקידה .הפעם ,לרגל פרשת חיי שרה ,התייחסנו לנושא הטעון דווקא
מנקודת מבטה ,וזו תמציתה :התדר הנשי אינו מתחבר בשום אופן לרעיון העקידה" .א-לוהים ניסה את אברהם,
אבל לא את שרי) "..שרי/חוה יעקובר(" .עם אימהות לא משחקים מחבואים" )'בקשה' /חוה פנחס כהן  -קולך(.
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ביום ראשון – בשעה  20.00בדיוק ,הואר בית הכנסת על כל אגפיו ,קול שחוקם של עשרות ילדים מילא את ההיכל
ופרויקט המתמי"ד יצא לדרך! קטנים וגדולים ,בנות ובנים ,למדו בשקיקה משניות ממסכת ברכות שהרביץ בהם
יניב עקיבא ולאחר מכן נשארו לתפילת ערבית ברוב עם ביחד עם המניין הכללי .בתום התפילה קיבל כל אחד מהם
כרטיס השתתפות שצבירתו תזכה את המחזיק בו באופן וודאי ,בתשורה נאה! חברים יקרים ,לא מדובר כאן
בהימור או במניפולציה )ראה לעיל( כאן כל כרטיס זוכה פעמים! בפעם הראשונה בשעת קנייתו ובפעם השניה
במועד פדיונו! נציין שלפרויקט המבטיח הצטרפו גם מבוגרים .חלקם מסייעים בהעברת השיעורים וחלקם עוזרים
במימון ספרי המשניות והפרסים ,לעילוי נשמות יקיריהם .יישר כח לוועדת דת על השכילה לתרגם את תוצאות
הדיון שנערך בתשעה באב בעניין חיבור הילדים לבית הכנסת ,ליזמה מעשית.
ביום שני – בערב ,התקיים המפגש החמישי של החוג לערבית ומצטרפים חדשים עדיין ממשיכים להגיע..
ָאשׁיד ,ומטוס
נספר כמה עובדות מעניינות על השפה המדוברת .אפילו ל 'זמירות שבת' קיימת מילה בערבית :אָנ ִ
ָאָרה...
מכל סוג שהוא ,גם אם הוא בואינג  ,777נקרא עדיין ָטאי ָ
יורם קימלמן

לליאור לנדאו מזל טוב לרגל נישואיך עב"ל יוסי לבבי
לרחלי וליחזקאל ולכל המשפחה המורחבת
שתזכו לאושר ולנחת!

יריד חנוכה
השנה יתקיים יריד הצדקה ביום שלישי ,כז' כסלו ).(27.12
ביריד תוכלו ליהנות ממגוון דוכנים ,מאכלים ,הפעלות והמון דברים שווים!!
נשמח לראות גם בני משפחה וחברים מבחוץ!
על מועד איסוף מוצרי יד שניה מבתי החברים לטובת היריד  -נודיע בהמשך.
ניפגש בשמחה!
ועדת חינוך
)לשאלות ניתן לפנות לשלומית קייפור(
כל ההכנסות יתרמו לצוריאל כלפה ,נער ממעגלים אשר חולה בסרטן.
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גינה קהילתית סעד
כמה עדכונים והודעה על מועד המפגש המעשי הראשון בשטח:
נראה שימי היובש והרוח והאש מתקרבים לסיומם ואחרי שנשרפו כל כך הרבה עצים וחורש ובתים בארצנו היפה,
ננסה אנחנו לתקן ולו במעט ולהפרות את האדמה שלנו בזריעה ושתילה כסימן להתחלות חדשות ובחירה בטוב.
כרגיל ,תחילה אעדכן בהתקדמות ובהכנות שהיו בשטח עד כה:
השטח שלנו שינה צורה ,נוקה והושקה ותוחח פעמיים ודושן ונערגו בו ערוגות יפות הממתינות רק לכם .מערכת
ההשקיה בשלבי הרכבה מתקדמים ואנחנו מוכנים ומזומנים להזמין את כולם למפגש המעשי הראשון.
בזכות תרומות כספיות שהתקבלו נרכשו נדנדות עץ יפהפיות וציוד כגון :צבעים ,חבלים ועוד .קיבלנו במתנה
משטחי עץ חדשים לבנית ערוגות מוגבהות ,ספסלים וכדומה .משתלות יתרמו לנו שתילים במועד המפגש .החברה
שבבעלותי תתרום זרעים לפרוייקט וכן מרכז משאבים .לקק"ל יש משתלה בגילת הם יתרמו לנו עצי בוסתן
והפעלות לקהילה .לשמחתנו הרבה ,התקבלה תרומה ראשונה מהנהלת הקהילה ועל כך תודה ,תודה רבה ☺ כאן
אוסיף שנתרמו ע"י מרכז חוסן והמועצה עוד  5מפגשים מעשיים עם אלכס קצ'אן שיבקר אותנו וינחה אותנו.
כפי שהנכם קוראים  -בורכנו!
אני מודה מאוד לכל מי שעוזר ומסייע לקידום המיזם עזרה הכרוכה בעבודה פיזית ממש והרתמות .אין זה מובן
מאליו :מהנוי ומהגד"ש ,לאיציק ,לחיים לנדסמן ,לזיו יערי ,לאביגד טובים ,למוישלה גינזברג ,לאריאל סאסי
ולצוות הגינה הקהילתית .תודה למרי סולומון על הסיוע .אשמח למצטרפים נוספים לצוות שלנו ,כל עצה רעיון
ועזרה יתקבלו בברכה.
צוות גינות חוסן ממשיך בקורס הפארמקאלצ'ר במועצה ונוצר קשר ושיתוף פעולה בין הקהילות מכל הישובים
שסביבנו.

המפגש הבא יתקיים ביום שני ,ה' בכסלו ) (5.12בשעה 15:30

במפגש זה נתאים את צינורות ההשקייה ,ונתחיל בשתילה וזריעה .נתקין את שלט הגינה ,כולם מוזמנים ליהנות
מהעשייה והילדים  -משלל מתקנים והפתעות.
אנו מבקשים שכל אחד יביא אתו כלי עבודה או שניים כגון את ,מקלטרת ,מעדר או מגרפה.
נשמח לראותכם-

מיכל אריאל וצוות גינה קהילתית

7
זכרונות משנות החמישים והשישים לקראת שנת השבעים
נהניתי לקרוא את כתבתו הנוסטלגית של חנן גולן בעלון פרשת וירא שזימנה לי זכרונות משלימים לאלו שנכתבו
על ידו:
" .1החדר הצר והחמים" בו גרנו ,לא כלל שירותים ובקושי היה בקרבתו רבע ברז לשימוש במים זורמים.
 .2באותה התקופה גרנו בשכונת עמידר – שורת צריפים שהשתרעה מצריף הפינג פונג והגלריה של הנזי ועד
לחזית בית הכנסת היום ,שאז טרם נבנה .מעל שכונת עמידר היתה שכונה נוספת שכונתה:
"שלושת הבתים" .במקומם הוקם שיכון הוותיקים הראשון  -בתיהם של מיכל אפלבום ,אדו פולק ורחל
סימון המתגוררים שם עד עצם היום הזה.
 .3את דיירי שתי השכונות ומקבץ האוהלים שהיו בקרבתם ,שימש פחון אחד שיועד לשירותי "בול פגיעה".
חששנו האמיתי היה שלא ליפול חלילה לאחד החורים ,וחמור עוד יותר היה מצבן של הנשים בהיריון
מתקדם ..הפחון היה מעל 'בית כולל כחול' )שאז עוד לא היה קיים(.
ובהקשר לכך ...זכור לי ביקורו בסעד באותה תקופה של שר החקלאות דאז אהרון ציזליג )חבר עין חרוד(
ופמלייתו ,והייתי עדת שמיעה לתגובתם בזמן שנתקלו בפחון המדובר .הם הביעו את פליאתם על כך שתופעה
כזאת עדיין קיימת בתנועה הקיבוצית .אני משערת שמרכז המשק שלנו אריה קרול הסביר להם שעדיף וויתור על
"נוחיות "...הפרט ,למען הישרדותו של הקיבוץ בתקופתו הקשה.
" .4מקרר" – לא היה אז בנמצא וחסרונו הורגש בעיקר אצל משפחות המטופלות בילדים.
" .5העוגות של משה גולן" – בתקופת טרום התנורים במטבח וכמובן בחדרי החברים ,זכינו למעדן מלכים
מאפה ידיו של חברנו משה גולן .משה עבד אז במאפייה בשדרות וזיכה אותנו בעונג של שבת עם עוגות
דשנות מלאות בשוקולד או בגבינה הנוטפים מכל הצדדים וטעמן בלתי נשכח!

כרמלה קום
עדויות לעוגות המפורסמות ומלאות התוכן של משה גולן....
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מפגש בנות ובנים – סמנו ביומנים!
לכל בנות ובני סעד היקרים ,שנולדו ,הצטרפו ,והיו חלק מחברת הילדים בסעד לדורותיה :סמנו ביומנים!
אנחנו מזמינים אתכם להשתתף במפגש בנים בסעד ביום העצמאות תשע"ז.
המפגש יתקיים בע"ה משעות הבוקר המאוחרות עד לשעות הצהרים המוקדמות.
פרטים על המפגש יבואו בהמשך ,באמצעות אנשי קשר מכל כיתה/חברה ,אבל חשוב שתזכרו –
ביום העצמאות הבא – כולם בסעד!
הצוות המארגן וצוות 70

טעם של פעם
פעם אכלו גם ארוחות ערב בחדר האוכל...
לכבוד שנת ה 70 -נטעם גם אנחנו ארוחת ערב בחדר אוכל בטעם של פעם.
ניפגש ביום שני בעוד שבוע וחצי בתאריך י"ט כסלו .19.12.16
פרטים נוספים בהמשך...
צוות  70וענף המזון

ליפה ולדוד כהן )עובדי הקיבוץ(
מזל טוב לרגל נישואי הבת אליה עב"ל זיו
שתזכו לאושר ולנחת  -קהילת סעד

ללאה ולמשה גולן ולכל המשפחה ,מזל טוב להולדת הנין – לירן
נכד לרחל אניקסטר ולדני ,בן לרז ולאביעד מוזס )קבוצת יבנה(
שתזכו לנחת ולאושר!

