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"וְ הָ ָיה כַּאֲ שֶׁ ר י ִָרים מ ֶׁ
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על כוונת הלב" :והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל"..
וכי ידיו של משה עושות מלחמה בזמן שהוא מרים אותן או שוברות
מלחמה כשהוא מורידן? אלא לומר לך :כל זמן שהיו ישראל מסתכלין
כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים ,היו מתגברים
על אויביהם במלחמה  ,ואם לאו ,בזמן שלא שיעבדו את לבם  -היו נופלים
לפני אויביהם במלחמה.
ויש להבין :

כיוצא בדבר אתה אומר
(במדבר כ"א ח')" :עשה לך שרף ושים אתו על נס והיה כל הנשוך וראה
אתו וחי" .גם כאן נשאל ,לכאורה :וכי נחש זה של נחושת ממית ,או נחש
מחיה? אלא ,בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את
לבם לאביהם שבשמים  -היו מתרפאין ,ואם לאו היו נימוקים
כתוצאה מנשיכות הנחשים.
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זה קורה כשהדרך מתמשכת..
וַיְהי בְ שַ לַח פ ְַרעֹה ֶאת הָ עָ ם וְ ל ֹא נָחָ ם ה' דֶ ֶרְך ֶא ֶרץ פְ לִ ְש ִתים כִ י ָקרֹוב הּוא כִ י ָא ַמר ה' ֶפן ִינ ֵָחם ָהעָ ם ִב ְרא ָֹתם
" ִ
ִמלְחָ מָ ה וְ שָ בּו ִמצְ ָריְמָ ה" (י"ג י"ז) :ביציאת מצרים התקבלה ההחלטה מ'גבוה' שבני ישראל בדרכם לארץ המובטחת
לא יעברו דרך "ארץ פלישתים" ,הקצרה והקרובה .ומדוע?  -האימפריה המצרית לא שלטה בציר זה ,והסבירות
למתקפה מצדם של הפלישתים בפרק הזמן ששישים ריבוא גברים מעל גיל  20ביחד עם שאר העם שזה עתה
השתחרר מעולו ,צועדים בשטחם ,הייתה גבוהה מאד .במצב שכזה ,ללא צבא סדיר מאורגן ,ההפסד נקבע מראש
ויציאת מצרים האגדית היתה מקבלת פניית פרסה משפילה וכואבת..
בזמן יציאת מצרים ,היו אמנם דרכים ראשיות ,לאורך ולרוחב ,אולם לכל מסע ממקום למקום היתה דרך ראשית
אחת .המסע אז היה נמשך ימים ,ואף שבועות ,ובין נקודה לנקודה היו 'תחנות דרכים' (ח'אנים) ונקודות משמר
צבאיות.
"דרך ארץ פלישתים" המתוארת בפרשה ,התחילה בקצה המזרחי של הדלתא (קנטרה) של הנילוס בשטח המצרי-
מאזור "בלוזה" (שיבוש בערבית לשם "פלוסיום" ביוונית) מדרום לפורט סעיד לאורך מישור החוף הדרומי של
ארץ כנען ועד לנחל הירקון .על דרך ראשית זו שלטו הפלישתים כ 600-שנה ,בין המאות  6-12לפנה"ס.
בתקופות הקדומות של מצרים ,לפני הגעתם של של הפלישתים ,המלכים הפרעונים היו יוצאים למסעות כיבוש
ושליטה בארץ כנען .שמה של הדרך היה אז "דרך חור" על שמו של אל המלחמה במיתולוגיה המצרית שהוצג כגוף
אדם בעל ראש של נץ .לאורך 'דרך חור' היו מצודות משמר של הצבא הפרעוני .בתקופת השלטון המצרי על ארץ
כנען ,שימש הישוב 'בית חורון' (על כביש  443מערבית ל'גבעת זאב' ו'מחנה עופר') ,מקדש ומקום פולחן לאל
המלחמה המצרי 'חור' .בשפה הכנענית המקומית קיבל המקום את השם 'חורון' ומכאן שמו של המקום עד היום.
בדברי הימים א' (ז-כד) ,מסופר על כך שבתו של אפרים בן יעקב בנתה את 'בית חורון' .ביהושע (י' י"א) מסופר גם
שבבית חורון הושלכו אבנים מהשמיים .וקצת על השם 'חּור' ,בתיאור המלחמה מול עמלק בפרשתנו (י"ז-י"ב)
אהרון וחּור תמכו יחד בידיו של משה שהונפו מעלה .חּור מופיע בהמשך כסבו של בצלאל מבוני המשכן
(שמות ל"א ב') .ישנה סברה כי המקור לשם 'חּור' הוא מצרי.
אל המלחמה המצרי – חור ,נקרא בשפה היוונית" :הורוס" וכן גם שמה של 'דרך ארץ פלישתים בשפתם' של
היוונים – 'דרך הורוס' המכונה בספר ישעיהו (ח' כ"ג)" :דרך הים" .בתרגום הלטיני של התנ"ך – ה"וּולגטה"
( ,(Vulgataשנערך ע"י הירונימוס (במאה  4לספירה) ,הוא תרגם את צמד המילים 'דרך הים' כלשונוVIA :
".''MARIS
במאה ה  - 12חלק מ'דרך ארץ פלישתים' ( 45ק"מ) ברצועת עזה ,מ'מעבר רפיח' עד 'מעבר ארז' (כביש  ,)4קיבל את
השם "דרך סלאח א-דין" ,על שם המנהיג המוסלמי שכבש את 'ממלכת ירושלים' הצלבנית.
ובעבר הקרוב ..כונתה הדרך האסטרטגית והעתיקה הזו על ידי צה"ל והמתיישבים ברצועה " -ציר טנצ'ר".
מנחם קימלמן – קיבוץ ראש הנקרה

אל המלחמה המצרי חור
('הורוס' ביוונית)
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פ"ש עם שיר – פרשת בשלח
עצה של עץ
"ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי "...אך מיד לאחר מכן:

" ַויַסַ ע מֹשֶׁ ה ֶׁאת י ְִׂש ָר ֵאל ִמיַם סּוף ,וַ יֵצְׂ אּו ֶׁאל ִמ ְׂדבַ ר שּור וַ יֵלְׂ כּו ְׂשֹלשֶׁ ת י ִָמים בַ ִמ ְׂדבָ ר וְׂ ל ֹא מָ צְׂ אּו מָ יִם .וַ ָיבֹאּו מָ ָר ָתה וְׂ ל ֹא יָכְׂ לּו
ַיֹורהּו ה' עֵ ץ
ל ְִׂשתֹת מַ יִם ִממָ ָרה כִ י מָ ִרים הֵ ם עַ ל כֵ ן ָק ָרא ְׂשמָ ּה מָ ָרהַ .ויִ ֹּלנּו הָ עָ ם עַ ל מֹשֶׁ ה לֵאמֹר מַ ה נ ְִׂש ֶׁתה .וַ יִצְׂ עַ ק ֶׁאל ה' ו ֵ
ּומ ְׂשפָט וְׂ שָ ם נִסָ הּו".
ַוי ְַׂשלְֵך ֶׁאל הַ מַ יִם ַויִ ְׂמ ְׂתקּו הַ מָ יִ ם .שָ ם שָ ם לֹו חֹק ִ
אחרי מפגש כה אינטימי וקרוב עם בורא עולם ועוצמתו ,קשה לחזור לשגרה אפורה בה הניסים מסתתרים ברקע.
מדרשי הזוהר לפרשת בשלח רואים בקושי זה תופעה אנושית-רוחנית ,החורגת מגבולות המקום והזמן בה התרחשה
ורלוונטית לכל לומד ומבקש-דרך החש מרירות ותפלות בלימודו.
ר' צדוק הכהן מלובלין ,בספרו 'פרי צדיק' ,מפרש מדרשים אלו ומבאר כי משה מסביר לעם ישראל כי גם במדבר ניתן
"מ ְׂדבַ ר-שּור" (שור מלשון ראיה ,כמו בפסוק ֶׁא ְׂר ֶׁאנּו וְׂ ל ֹא עַ ָתה
לחזות מראות א-הים ולפגוש את הקב"ה ,לכן הוא מכונה ִ
שּורנּו וְׂ ל ֹא ָקרֹוב) .עם זאת ,מדובר על מראות וגילויים מסוג אחר.
אֲ ֶׁ
כעבור שלשה ימי צעידה מתברר לעם שא-והים מתגלה גם דרך הפרטים הקטנים  -דרך החוקים והמצוות ,דרך סדרים
ונהלים הדורשים מאמץ והשקעה .בניגוד למימי ים סוף הסוערים ,הממתיקים בתוכם אורות עליונים ,המים אותם הם
טועמים עתה הינם פשוטים ורגועים ואפילו מעט מרירים .מעתה נדרש העם להרוות את צימאונו הרוחני במאמצים
יומי ומיים שוחקים ,ולנסות לשאוב בעצמו מים להחיות נפשו .לזה העם כנראה עדיין לא מספיק בשל ,וכידוע -
מהמרירות נולדת התמרמרות.
עפ"י הזוהר ,משה אובד עצות ואינו יודע כיצד ניתן להמתיק לעם את דבר ה'" .ויורהו ה' עץ" – הקב"ה שולח את משה
ללמוד קצת בחוג מדעי הצמח ולגלות את סודותיהם של העצים (שהרי לא כתוב ויראהו ה' עץ ,אלא ויורהו ,מלשון
הוראה ולימוד) .משה ועם ישראל נקראים לגלות איך מגזע קשה ומחוספס צומחים פירות מתוקים ומזינים .ללמוד
איך גם בתנאי מים מליחים ניתן לגדול ולפרוח ,להעמיק שורשים ולהרחיב ענפים .את העצות של העצים יש לנסות
וליישם בלימוד התורה ובחיי הרוח  -בדרך זו יהפוך המר למתוק ,המעייף למעורר ,והשוחק למחיה ומושך.
מי יתן ובזכות חג האילנות החל השבוע ,נשכיל לאחוז בעץ החיים ,ללמוד מדרכם של הצמחים ,לחוש מתיקות
בלימודנו ,ויתקיים בנו "והערב נא דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל."...
גם רחל בלובשטיין-סלע  ,המשוררת האגרונומית מכנרת ,היטיבה להכיר בפוטנציאל הלימודי של התבוננות בצמחים
וטבעם .בשיר נבט היא מלמדת את חבריה החלוצים (ואותנו) את לקח הסבלנות והגבורה של זרעים בנביטתם:

ֶׁאל פְׂ נֵי עֲרּוגָה ָגחַ ְׂנ ִתי ל ְִׂראֹות

עָ ֹלה וְׂ עָ ֹלה בְׂ ַק ְׂשיּות ַזכָה:

ְׂמ ַק ְׂד ֵשי נ ְָׂה ָרה ְׂב ַמ ְׂח ָשְך עָ גּום,

ֶׁאל פְׂ נֵי עֲרּוגָה בַ גַן:

ְׂשדֵ ה הַ ְׂק ָרב ִמ ְׂת ַרפֵט וְׂ נָע:

בּור ְׂתכֶׁם ַה ְׂצנּועָ ה ַהז ֹאת
גְׂ ַ

צְׂ בָ א ַא ִחים ְׂק ַטנִים ,נִבְׂ ֵטי ִאילָ נֹות,

עֹוד ְׂמעַ ט וְׂ ִשכְׂ בַ ת ֶׁהעָ פָר הַ ַד ָקה

ְׂלל ֵֶׁאהַ ,לכֹופֵר ,לְׂ ַדלֵ -איןְׂ -מאּום

לֵב בֹוטֵ חַ וְׂ שֶׁ כֶׁם סַ בְׂ לָ ן.

ֵת ָר ַתע ִמפְׂ נֵיהֶׁ םִ ,תכָ נַע.

ִחּומים בָ ּה ,וְׂ צַ ו בָ ּה ,וְׂ אֹות.
נ ִ

אליאב וסלעית לזר
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 10מי יודע? – לפרשת בשלח
(תשובות במהופך בתחתית עמוד ) 6

 .1את מי לא שכח משה לקחת עימו ביציאת מצרים?
 .2מי הם שני העמודים שהלכו לפני בני ישראל במדבר? מה היה תפקידו של כל אחד?
 .3איך סֻּ כֹּת קשור ליציאת מצרים? (רמז :לא חג סוכות)
 .4איך הגיבו עמי כנען על נס קריעת ים סוף? הוכיחו משירת הים!
 .5מי הובילה את שירת הנשים? במה היתה מיוחדת שירת הנשים משירת בני ישראל?
 .6מדוע נקראת 'מרה' בשמה? איזה נס התרחש שם?
 .7מה קרה למן שהושאר ליום המחרת? מה קרה למן שהושאר מיום שישי לשבת?
 .8מספרים בפרשה –  – 70 ,12 ,3 ,600מה משמעותם?
" .9וַי ֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה ִאכְ לֻּהּו ַהיֹום כִ י שַ בָּ ת הַ יֹום לַה' ַהיֹום ל ֹּא ִת ְמצָּ אֻּ הּו בַ ָּש ֶדה" .על פסוק זה סמכו חז"ל את
ההלכה שיש לאכול שלוש סעודות בשבת .מיצאו את הרמז בפסוק.
 .10על מה יושב משה בזמן שיהושע נלחם בעמלק? מי מחזיק בידיו?
----------------------------------------------------------

לקראת ט"ו בשבט תשפ"ב

פרידה מחיים הנוטע
חיים ליווה את כל גלגולי המטע בסעד :את הכרם (טרם זמני) ,השזיפים  ,התפוחים ,האגסים ,מספר עצי מישמש
וותיקים ,השקדים ,ולאחרונה עצי ההדר והאבוקדו .מכל טוב פרי האדמה על זניהם השונים ופריחותיהם
המדהימות .במיוחד בשורות הארוכות של עצי השקד בפריחתם הלבנה כשלג והוורודה של הזן המפרה .כולם עצי
חיים שופעים חיים .וחיים בעזרת טיפולו :מרסס ,גוזם ,מורח פצעים ,מסייד מפני השמש הקופחת ,תומך ביתדות,
וקושר עצים צעירים להגן מפני משבי רוח חזקים.
חיים ידע צרכי כל עץ ועץ בהליכתו האצילית ביניהם .פעמים כרע ברך ליד עצים וחפר גומות להטמין מנת ברזל
או להחליף טפטפת ולתקן קו השקיה שניזוק  -והכל במסירות אין קץ ,בכל עונה ובכל מזג אויר :קיץ וחורף קור
וחום .יש וראית אותו מהלך בין שורות המטע ולפתע קולט בעינו הטובה מטבע עתיקה או שבר חרס מעניין ועוד.
במסכת אבות (ב :ט) השיבו חכמים באופן שונה לשאלת רבם ר' יוחנן בן זכאי" :איזוהי דרך ישרה שידבק בה
האדם?" לחיים היו באופן טבעי את כל התכונות שהוזכרו בתשובותיהם' :עין טובה'' ,חבר טוב'' ,שכן טוב'' ,רואה
את הנולד' (באהבת ילדים קטנים) ומכולם 'לב טוב'.
דודי ,אלי ,היה בגרעין של חיים בקבוץ "שעלבים" ,יחד הם עבדו בכרם וחיים מדי פעם התעניין בשלומו .כל מי
ששהה בקרבתו היה לו מקום בספר הזיכרונות המהלך שלו.
חיים חי את החיים בשלמותם ,עד שהמחלה הכריעה אותו .יהי רצון שדמותו האצילית ורוחו הטובה תשרה עלינו
בכל מעשינו.
אבנר רועי
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ט"ו בשבט ,חג ציוני ויהודי
ט"ו בשבט במקורו הינו חג דתי ,והוא אחד מארבעה ראשי השנה הנהוגים .כפי שהכל יודעים ,ט"ו בשבט מבחינתו
הדתית הוא ראש השנה לאילנות .ושואלת ההלכה למאי נפקא מינה? למעשרות .לחלוטין לא אכנס לענייני
המעשרות .רק אציין כי ישנם דינים שונים וזמנים שונים לענייני ירקות ,תבואות ופירות האילן .ט"ו בשבט הוא
ראש השנה לפירות האילן.
עם זאת ,בט"ו בשבט עולה על נס גם שבחה של ארץ ישראל ,שכן בו אנו רואים כוחה של אדמת הארץ להניב
תנובתה ,להראות לכולנו שבח פירותיה ,שהרי לפי הכתוב ,רוב שבחה של הארץ הוא בפירות העצים ,כפי הנכתב
בדברים ח'" :ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ,ארץ זית שמן ודבש" .חמישה עצים מוזכרים כאן כברכת
הארץ.
ארץ ישראל ,עליה נאמר בדברים ח גם "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם ,לא תחסר כל בה ".במסכת
כתובות קיא מסופר כי רמי בר יחזקאל נזדמן לבני ברק וראה עיזים שרעו תחת עץ התאנה .נטף הדבש מן התאנה
והחלב ניגר מהעיזים ונתערבבו זה בזה; אמר :הרי זבת חלב ודבש" .אמר ר'יעקב בן דוסתאי :מלוד לאונו ,שלושה
מילין .פעם אחת קדמתי בנשף והלכתי עד קרסולי בדבש של תאנים ".במסכת פאה ז ,בירושלמי ,מסופר כי "אמר
רבי לר' פרידא  :אין אתה מראה לי האשכולות שבכרמך? אמר לו :כן .יצא להראות לו ,הביט מרחוק וראה כעין
שור בין הגפנים .אמר לו :אין שור זה מחבל את הכרם? אמר לו :השור הזה שאתה רואה ,אשכול הוא .מעשה
באחד שהייתה לו שורה של תאנים ומצא גדר של דבש מקיף אותם".
במשך שנים נחשבה החקלאות בארצנו לגולת הכותרת בה .מאז החלו החלוצים להתיישב באדמות ארצנו ,להאחז
בהן בכל מחיר ולפתח בניינה וחקלאותה ,ולפחות עד סוף שנות השישים של המאה העשרים ,הייתה החקלאות
גאוות הארץ; הייתה גאווה להיות חקלאי .כשהייתי ילד רך בשנים ,הציור אותו אהבתי לצייר יותר מכל ,היה
קטיף תפוזים; בכיתה א ,לאחר שלמדתי קרוא וכתוב ,אחד הספרונים הראשונים שקראתי באהבה רבה ,היה על
אודות הכפר וחייו של האיכר; תפוזי ישראל עם החותמת  Jaffaהידועה ,היו מותג ,הייתה גאווה ישראלית אדירה
ביצואם לחו"ל; ב"יומני כרמל" ,יומני החדשות שהוקרנו בקולנוע טרום עידן הטלוויזיה ,תיאור הקטיף והיצוא
הסב גאווה רבה ותואר בפאתוס של הגשמה ציונית .כל מי שטייל אז בארץ ,וכך אני זוכר היטב מנסיעות
משפחתיות רבות בתחילת שנות השישים ומטיולים של ביה"ס ,ראה שדות ושדות ושדות של חיטה ,מטעים רבים
של פירות ואדמות חקלאיות; אני זוכר כמה גאים היינו כשהוכנסו לשימוש קומביינים לקציר החיטין; בבית
הספר היסודי בו למדתי ,בירושלים ,היו שיעורי חקלאות ,לביה"ס היה שטח חקלאי לא קטן וחגיגה הייתה
כשהבאנו הביתה יבול מגינה זו בה עמלנו בשיעורי החקלאות .בשנות החמישים והשישים ,בחסות קרן הקיימת
לישראל ,הפך ט"ו בשבט לחג של נטיעות .בתי הספר יצאו אז לייער הארץ; מידי שנה בשנה יצאנו להרי ירושלים,
לאזור שכונה "פרוזדור ירושלים ",ונטענו עצים; עצים רבים נטעתי בהרים אלה ,וחוזק הקשר האישי שלי ,עד
היום ,לעצים ,לאדמה ולהרים אלה .חוויית הנטיעות הפכה לבלתי נשכחת .אין פלא שבגינתי הפרטית הקפדתי על
נטיעת עץ זית ,ברוש ,ערבה ועצי פרי ,המסמלים בעיניי יפי ארצנו וייחודה.
אינני חקלאי .עיסוקי באדם .חקלאות עבורי איננה פרנסה ואיננה מורשת אבות [הגם שבמשפחת אימי היו מספר
חקלאים] או דרך חיים .אך חקלאות עבורי ועבור מדינתנו היא סם חיים ,משום שללא חקלאות איתנה ,עצמאית,
איכותית ,ספק אם תוכל מדינתנו להתקיים .די אם נביט בהיסטוריה הלא ארוכה של מדינתנו ,כדי להבין שאיננו
יכולים לסמוך על אחרים וכי עלינו להיות מסוגלים לספק כל צורכינו בעצמנו.
את שדות החיטה העצומים שגאוותנו הייתה עליהם ,את הפרדסים והמטעים שתפסו שטחים נרחבים ,את
מקומם של התפוזים הנפלאים ,פרי גאוותנו ,תפסו בניינים ואוטוסטרדות .קברניטיי הארץ התייחסו ברצינות
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רבה מידי למשפט השירי ה ידוע "נלבישך שלמת בטון ומלט ",ושכחו את ההמשך" :ונפרוש לך מרבדי גנים; על
אדמת שדותייך הנגאלת הדגן ירנין פעמונים" [נתן אלתרמן].
ט"ו בשבט בימינו חייב לציין חזרה לחקלאות עצמאית וברוכה ,חזרה למשמעות הציונית של עם השב לאדמתו,
מטפחה ונאחז בה; אין עצמאות אמיתית ללא חקלאות מקומית ,גדולה ,מטופחת ואיתנה ,ואוי לנו אם תהייה
ארצנו מולבשת בשלמת בטון ומלט ,ללא מרבדי גנים ,ללא עציה ופירותיה .אוי לנו אם תהייה מדינתנו מדינת
בניינים וכבישים ,מדינת היי-טק בלבד ,ולא ארץ זבת חלב ודבש.
ב –  1962נשא הסופר ס .יזהר נאום בכנסת ואמר" :עיר שכותרות עציה נכרתים מידי שנה בצד אחד של הכביש,
כדי שלא להפריע לקווי החשמל ,אינה רק מתכערת ,אלא שלא ייפלא אם ילכו בניה בכתף אחת מוגבהת וכתף
שנייה שפלה .עץ בן שבעים שנכרת – לא יוכל לבוא במקומו שום מבנה מועיל חדש .אין תמורה לעץ עתיק.
המשמיד עץ כזה עוקר שורשי אדם .אין שום בניין או חשמל חשוב יותר מעץ אקליפטוס עבות ,שקמה ישנה ,חורש
אלונים .הם שורשי אדם".
נברך ארצנו שיתגשמו בה דברים שנכתבו" :ואספת דגנך ותירושך ויצהרך – שתהא ארץ ישראל מלאה דגן ותירוש
ויצהר ,וכל הארצות דובאות למלאות אותה כסף וזהב" [ספרי ,עקב] .וכן" ,שנו רבותינו :יהי פיסת בר בארץ
בראש הרים .אמרו :עתידה חיטה שתתמר כדקל ועולה בראש הרים" [כתובות קיא]" .ושוב ישב רבן גמליאל
ודרש :עתידים אילנות שמוציאים פירות בכל יום" [שבת ל].
חג אילנות ,חג אדמה ,חג חקלאות שמח ומבורך!
ד"ר אבי כספי
אביה של חברתנו שקמה כספי-יניב

--------------------------------------------------------------------

אבוקדו  -הזהב הירוק שהגיע מרחוק
במוצאי ט"ו בשבט ,חג האילנות (יום שני ,ה )17.1
נשמע מסלעית על מחקרים מרתקים שביצעה בעצי אבוקדו בשנים האחרונות (כולל במטע שלנו!) ,במסגרת
עבודת הפוסט  -דוקטורט שלה במכון וולקני
ההרצאה תתקיים בזום ,הקישור יישלח בהמשך .
ועדת תרבות

תשובות .1 :עצמות יוסף .2 .עמוד הענן – להנחותם בדרך ביום .עמוד האש – להאיר את הלילה .3 .סֻּ כֹּת (שם
מקום) .התחנה הראשונה של בני ישראל אחרי רעמססָ " .4 .נמֹגּו כֹּל י ְֹּׁשבֵ י כְׁ נָעַ ןִּ :תפֹּל ֲעלֵיהֶ ם ֵאימָ ָתה ָופַחַ ד" .5 .מרים.
עם תופים ועם מחולות .6 .בגלל המים המרים .משה משליך עץ והמים נמתקיםַ " .7 .ויָרֻּ ם תֹולָעִּ ים ַויִּבְׁ ַאש" .משישי
לשבת "וְׁ ל ֹּא ִּהבְׁ ִּאיש וְׁ ִּרמָ ה ל ֹּא הָ י ְָׁתה ּבֹו" – 600 .8 .רכב מצרים רדפו אחרי בני ישראל – 3 ,ימי הליכה במדבר ללא
מים – 12 ,עינות מים שמצאו בנ"י באילים – 70 ,עצי תמרים שמצאו בנ"י באילים .9.המילה 'הַ יֹום' מופיעה בפסוק 3
פעמים .10 .על אבן .אהרן וחור תמכו בידיו.
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מעשה שהיה כך היה..
(ולו היה קורה במציאות -בהחלט היה נראה כמו סיפורי אגדות הברון מינכהאוזן)..
רבים תוהים בוודאי ,מה עניין גדרות הקבלן והעבודות מסביב לחדר האוכל של הנוער/בניין המנהלה של בית
הספר הישן..
הסיפור מתחיל לפני שלוש שנים ,בביקור של אוטובוס מלכותי ובתוכו ראשי קהילת סאו פאולו מברזיל  -קהילה
יהודית אמידה ונדיבה ,ואיתם נשיא הקהילה בכבודו ובעצמו ("נשיא ברזיל" קראו לו הבנות שלנו )..שהגיע אלינו,
אחרי מאמצים רבים של ראש המועצה ,תמיר עידאן .החבורה התרשמה מאד מהפנימייה ומהנעשה בה ,והמשיכה
בדרכה חזרה לברזיל הרחוקה..
כבר לפני שנתיים ,הגענו למסקנה שכדי שנקיים עבודה חינוכית ראויה ,אנחנו זקוקים למועדון קטן עבור כל אחת
מארבע הכיתות שלנו ,על מנת שנוכל במקביל לקיים פעילויות כיתתיות .כמו כן חסרו לנו מאד משרדים נוספים.
הרעיון שהתבשל היה להוסיף קומה מעל בניין חדר האוכל שלנו ובו להכניס את כל הנ"ל.
לימדונו חכמינו  -שלח לחמך על פני המים ,כי ברוב הימים יגיע תורם ..ולכן יש הכרח להכין תיק תכנון מסודר,
שברגע האמת ,לכשיזדמן תורם ,הכל יהיה מוכן ומבושל כדבעי.
לא שיערנו כמה מהר הלחם ש'שלחנו על פני המים' יחצה את האוקיאנוס האטלנטי ..הדברים התגלגלו בקצב
מהיר .תמיר ,שלא נח ולא שקט לרגע ,טס לברזיל וחזר עם נדוניה גדולה מאד .למעלה מחצי מיליון דולר עבור
שיפוץ ושדרוג מבנה חדר האוכל שלנו כולל בניית קומה שניה.
אנחנו מצדנו נכנסנו לתכנון בהילוך גבוה .אלא שכמו בהרבה סיפורי חלם ,התברר גם כאן ,שאי אפשר להתקדם,
משום שאף אחד במוסדות התכנון הארציים לא מוצא את היתר הבניה החתום שעל פיו המדינה בנתה את
המנהלה הישנה של בית הספר ,שהפך להיות חדר האוכל שלנו ..ללא 'היתר בניה'  -אין אפשרות לבנות קומה
שניה ,אלא אם כן מוציאי ם היתר חדש .תסבוכת בירוקרטית כמעט לא אפשרית ,משום שהיתר חדש הוא על סמך
התקנות של היום ,אשר המבנה הקיים כלל לא עומד בהם ..עמרי גולן ,המפקח שלנו ,שינס מותניים ובתהליך
ארוך ומייגע בשיתוף כמעט  15יועצים ואדריכלים ,ובלחץ ראש המועצה במקומות הנכונים ,הצליח להביא את
המהלך הבלתי אפשרי הזה אל סיומו .ממש בימים אלה.
אלא ש ..ככל שהתקדם התכנון ,התברר שתרומתה הנדיבה של קהילת סאן פאולו ,שניתנה על סמך תוכנית
רעיונית יפה ,תרומה זו אינה מספיקה לכל הנדרש .וכאן נכנסנו לסאגה מוזרה ביותר ,בעוד שאנחנו רצינו
להתמקד בצרכים שלנו -קומה שניה ,התורמים בקשו להתמקד דווקא בשיפוץ ונראות חדר האוכל הקיים ,לרמה
בינלאומית ,כיאה לפרוייקטים שמעורבת בהם קרן היסוד .כשהשמיכה קצרה ,זוכה להתכסות בה מי שיודע
למשוך ..ובמקרה שלנו ברור שבעל המאה הוא גם בעל הדעה ,וכן גם בעל השמיכה..
לוותר לגמרי על קומה שנייה ,מובן שלא רצינו ,וגם התורמים שהוצגה להם קומה זו התעקשו שתיבנה.
בתהליך מחשבה ארוך סוכמה פשרה מוזרה מעט ,שבה יצאנו וחצי תאוותנו בידנו .הכסף ישמש לשיפוץ חדר
האוכל וקומת הקרקע כולה (למעט המטבח ועוד כמה דברים שיחכו )..וכן לבניית מעטפת קומה שנייה ,שתראה
מבחוץ שלמה מושלמת ומזמינה ,אלא שבפועל לא תוכל לשמש אותנו היות והכסף לא הספיק גם לבניית מערך
המדרגות והמעלית (כן ..היום כל מבנה ציבורי בין שתי קומות מחויב גם מעלית .)..ואם מישהו יתעקש לטפס
לשם בחבל ,יגלה שאין גם תקרה פנימית ,רצפה ,קירות פנים ,ומערכת חשמל .אז למה לבנות זאת?
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ראשית ,התחייבנו .שנית' :גם רומא לא נבנתה ביום אחד' ,כמאמר הפתגם הידוע .נוכחנו בשנים האחרונות-
שבסוף תמיד מגיעים תורמים צדיקים ,ואם הכל כבר מוכן לשלב הבא  -סיכוי טוב מאד שנגייס את יתרת הכסף
(ואפילו נרמז לנו בעדינות ,שאולי אולי אף אותה הקהילה תסכים בהמשך להשלים את הפרוייקט).
המשכנו מעודדים לשלב השלמת הפרוצדורות ובחירת קבלן במכרז .התבשרנו שביום העצמאות מגיעים נציגי
התורמים לארץ לסעוד את הסעודה הראשונה אצלנו בחדר האוכל ,במסגרת חנוכת הבית ,מה שמכתיב לוח זמנים
סילוני .הקבלן דוד פוזניאק זכה במכרז ,והעבודות החלו.
לא פשוט לארגן חדר אוכל ומטבח חליפיים ל 60-סועדות מדי יום 3 ,ארוחות ,ובסיומו של תהליך מתיש וארוך
נמצאה חלופה ,בית כולל צהוב שפונה לאחרונה .אמנם הוא מיועד להיות מועדון תיכון ,ויש בו שימושים נוספים,
אך בלית ברירה סוכם שמעבר התיכון לשם יעוכב בארבעה חודשים עד שנסיים ,ואנו נעשה כל מאמץ לא לפגוע
בשימושים הנוספים במהלך תקופה זו .כמובן שאנו מתנצלים על עוגמת הנפש הגדולה שנגרמה כאן.
תודה לאודליה מנכל"ית העמותה שלנו ,על מאמציה הרבים בקידום התהליכים המייגעים .תודה לעמרי המפקח
ומנהל התכנון ,שעבד על הפרוייקט לילות כימים ,דחף וקידם ,עד להשלמת גמר התכנון באופן משביע רצון.
תודה לזבולון על הסיוע ברגעים הקריטיים ,תודה למוטי אדרי מנהל מחלקת החינוך במועצה ,שבתבונתו וניסיונו
ידע לעקוף פקקים ,ליישר הדורים ,ולהנחות אותנו איך להתקדם ,ותודה גדולה וענקית לתמיר ראש המועצה,
שלא חסך כל מאמץ לדאוג לתרומה הזו ,החל משלב גיוסה ,ועד הבאתה לכאן על כל המהמורות שבדרך ,ועל כל
דאגתו הגדולה לנו ומסירותו לפנימייה ,לאורך כל השנים.
נקווה שהציבור ייהנה מאד גם הוא מהשיפוץ הזה ,לכשנארח כאן אורחי משפחות לשבתות.
עפר שלומי

תפלות שבת במנין שיכון יא מתחדשות
מוזמנים להשתתף עמנו בליל שבת ובבוקר:
מנחה בערב שבת – בשעה מקבילה לבית הכנסת
שחרית 8.30
מנחה [ 14.00כרגיל כל השנה]
מוצאי שבת – כמו בבית הכנסת
בשאלות לפנות לאליהוא 0543016193
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המלצת המזכירות לאסיפת החברים בעניין מנהל קהילה ואגודה
הקדמה:
מזה שישה חודשים שצוות איתור מנהל/ת קהילה ואגודה ,פועל ,לאחר שקיבל שוב את ברכת הדרך
מהמזכירות ,על הרכב הצוות ועל מתווה התהליך .צוות האיתור גובש מטעם המזכירות ,כולל נציגות של
ההנהלות השונות (מזכירות ,הנהלת אגודה ,הנהלת קהילה ,חברים שמלאו את התפקיד בעבר) ,תוך ניסיון
לתת ייצוג ככל האפשר לקבוצות השונות בסעד (חברי אגודה ,חברי קיבוץ ,ותיקים וצעירים) .צוות האיתור
הינו צוות אד הוק ,שתפקידו לבצע תהליך איתור מלא למציאת מנהל/ת קהילה ואגודה ולהציג המלצותיו
למזכירות ועקב נסיבות סיום עבודת המנהל האחרון ,לעשות זאת תוך הפקת לקחים מהתהליכים הקודמים
ושיפור הנדרש וכל זאת בזמן קצר ככל האפשר.
חברי צוות האיתור :שרה עברון ,עופר שלומי ,מתוקה לייכטר ,הלה ויסלר-פורגס ,צביקה רידר ,אלי קראוס,
כרמל הלפרין ,זבולון כלפה והילה אור.
האתגרים הנצבים בפני מנהל הקהילה והאגודה בסעד:
 .1תהליך גיבוש זהות קהילתית – בינוי קהילתי לאחר שנים של צמיחה דמוגרפית משמעותית וכן
התפתחויות ועדכון בתהליכי אורחות חיים.
 .2השלמת תהליך של שיוך דירות בקיבוץ לאפשר את המשך הקליטה לקיבוץ ומתן מענה לצורכי הדיור של
משפחות צעירות שנקלטו ,הן ברחבי המחנה הוותיק והן בשכונות החדשות.
 .3המשך הטמעת 'שינוי לשינוי' באורחות החיים.
 .4בית הכנסת לעדות המזרח – הובלת התהליך עם כל חברי האגודה.
 .5תהליכים נוספים ורבים שיש להמשיך לנהל ולממש בתחומי הקהילה והאגודה (חינוך ,ברו"ש ,תרבות)
ובתחומי קליטה וצמיחה דמוגרפית ,בניה ,פיתוח ,ועוד..
עבודת צוות האיתור:
צוות האיתור שם דגש נרחב על מצבה הקהילתי חברתי של סעד בעת הזו ,שמושפע לדעת חברי הצוות ,מחד
משינויים חיוביים במבנה הדמוגרפי של סעד שחלו בשנים האחרונות ושהבשילו ב"ה לאחר מאמצי הרחבת
הקיבוץ וצמ יחתו (הן באגודה והן בקהילה) ומאידך מציאות חיצונית מתמשכת של מצב בטחוני אליו התווספה
בשנתיים האחרונות גם הקורונה .שינויים אלו דורשים התייחסות מיוחדת לתהליכי בינוי קהילתי ואינטגרציה
חברתית ,לצד ניהול הפעילות השוטפת על כל מרכיביה ודאגה לצרכים הן המשותפים והן המיוחדים של כלל
שכבות האוכלוסייה השונות במסגרת האגודה והקהילה.
חברי צוות האיתור מודעים להיקף ולמורכבות הנושאים להם יידרש מי שימלא את תפקיד בעת הזו ,לפיכך
מעבר להתייחסות למידת ההתאמה של המועמדת ,לקחנו בחשבון בשיקולינו את הסביבה הארגונית הקיימת
עם השינויים הצפויים להתרחש בעתיד הקרוב ואנו ממליצים גם על ליווי שנדרש לדעת חברות וחברי הצוות,
כדי לאפשר תמיכה ראויה לכניסה מוצלחת במי שימלא את התפקיד.
סיכום התרשמות צוות האיתור מהמועמדת :
שרון בר-אל בשנות ה  40לחייה ,יועצת ארגונית ,מאמנת אישית ,פועלת ומכשירה את עצמה במשך  10השנים
האחרונות בעבודה קהילתית כמנהלת ,כמובילת פרויקטים ,כמניעה ומנחה תהליכי שינוי ,כמנהלת קהילות
דיגיטליות וכיועצת ארגונית .מתגוררת ברחובות ,פנויה ל  80%משרה ,מביאה איתה ניסיון תעסוקתי בסביבה
קיבוצית ,כמנהלת חינוך חברתי בקיבוץ קלי"ה ,כיועצת למנהלי קהילות ויו"ר יישובים ,ומלוות קהילות
במועצה אזורית תמר .במסגרת עבודה זו ,הקימה ובנתה את פורום הצמ"ד ואת מחלקת הישובים במועצה,
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ליוותה בפועל קהילות מגוונות בתחומי צמיחה דמוגרפית ,איחוד סטטוסים ,תהליכי בינוי קהילתי ועוד.
במסגרת תפקידה ב 'תמר' ,פעלה שרון בקהילות יישובי המועצה לעיתים ברמת מעורבות של ניהול קהילה
בפועל .בנוסף היא מביאה ניסיון רב בתהליכי ליווי ייעוצי וניהול פרויקטים במסגרת קהילות שונות ברחבי
הארץ בתחומי שיתוף ציבור ,בינוי קהילות ,התמודדות ויציאה ממצבי משבר וכיו"ב .היא ומשפחתה (נשואה +
 4ילדים) גרו בקיבוץ עין גדי במשך  4שנים ,בהם הייתה חברה בוועדות החינוך והתרבות– כך שהיא מכירה חיי
ה קיבוץ גם מבפנים .שרון מעוניינת להיכנס לתפקיד של ניהול קהילה ואגודה ולהביא לידי ביטוי את סל הכלים
שרכשה והתנסתה בו לאורך השנים ,בתחומי קהילה בכלל וקהילה קיבוצית בפרט ,היא רוצה להעמיק,
לדבריה ולהתמקד במקום אחד ,ובעלת מוטיבציה גבוהה לתת את כולה ,מביעה רצון ללמוד ולהתחייב למילוי
התפקיד ודרישותיו .לגבי נכונותה לעבוד בהיקף של  80%משרה בלבד ,היא מבקשת לעשות זאת כדי לשמור על
תחום עיסוק שקרוב מאוד ללבה – במסגרת עמותת כוח נשי  -ניהול רשת ארצית לקידום נשים לכל מגזרי
הפעילות הציבורית ,כאשר במידה ותתקבל לתפקיד ניהול קהילה בסעד ,היא לא מתכוונת להוסיף לה עוד
עבודות יי עוץ וגם פעילותה במסגרת עמותת כ"ן תשמר במסגרת מצומצמת ,שלדבריה לא אמורה לפגוע
במחויבותה העיקרית למילוי התפקיד בסעד .היא מביאה איתה יכולות בינאישיות גבוהות של למידה,
תקשורת ,לצד יכולות מקצועיות בתחומי אבחון ,ייעוץ ,הדרכה וניהול ,בעולם התוכן של קהילות בכלל וקהילה
קיבוצית בפרט ,והיא מכוונת ומעוניינת להתמקד בניהול קהילה קיבוצית אחת ולהצליח בכך.
המלצת צוות האיתור:
לכן ,לאחר בחינה אינטגרטיבית של כל ההתרשמויות הן לגבי צרכי הקהילה והדרישות ממי שימלא את
התפקיד והן לגבי ההתרשמויות מהמועמדת עצמה ,חברי צוות האיתור ממליצים על שרון בר-אל לניהול
קהילה ואגודה בהיקף של  ,80%עם דגש על הצורך במתן סיוע מובנה ,מתוקצב ומתוכנן לשרון – הן מצד
ממלאי התפקידים ומנציגי ההנהלות השונות – מזכירות ,הנהלות קהילה ואגודה ,והן בבניה של מעטפת ליווי
/יעוץ פנימי ו/או חיצוני שיבחרו ויבנו יחד עם המועמדת ,ויוכלו לסייע לה בכניסה והתמקמות בתפקיד בסעד.
המלצת המזכירות:
בישיבת המזכירות שהתקיימה ביום שלישי ב' שבט  4/1/22הוצגה ע"י צוות האיתור המלצתם ,על שרון בר-אל
כמנהלת קהילה ואגודה ,לאחר מכן התקיימה פגישה (בזום) עם שרון יחד עם חברי המזכירות .בהמשך נערך
דיון במזכירות בעניין ובסיומו החליטה המזכירות להמליץ על שרון לתפקיד.
אסיפה והצבעה:
אסיפת חברים להצגת המועמדות של שרון לתפקיד תתקיים אי"ה ביום שלישי ט"ז שבט  18/1/2022בשעה
 20:30האסיפה תיערך באמצעות הזום לאור התגברות התחלואה.
ההצבעה לאישור המועמדות של שרון תתקיים ביום רביעי י"ז שבט  19/1/2022במועדים הבאים:


באמצעות מערכת הקהילנט בין השעות .08:30-22:00



בקלפי בכניסה לחדר האוכל בין השעות .11:30-12:30

פרסום מפורט יצא בסוף השבוע הקרוב.
בברכה ובריאות טובה!
מזכירות סעד

11

שרון בר אל מציגה עצמה לתפקיד מנהלת הקהילה והאגודה

חברות וחברים יקרים ,קהילת סעד היקרה,
נעים להכיר ,שמי שרון בר אל ואני מודה לכם על ההזדמנות להציג
את עצמי לתפקיד מנהלת הקהילה והאגודה שלכם.
גדלתי במושב ניר ישראל ועד לפני כארבע שנים התגוררתי בקיבוץ עין גדי,
כיום אני מתגוררת ברחובות יחד עם בן זוגי רן וארבעת ילדינו.

אני מגיעה אליכם עם  20שנות ניסיון בתהליכי בינוי קהילה ,הובלה חברתית וערכית של קהילות ,קבוצות
ואנשים ,לצד ניסיון ניהולי של שירותים לתושב ,במרחב הכפרי והעירוני ,ניהול מתנדבים ,ניהול תהליכים
חינוכיים ותרבותיים וניהול פרויקטים במגוון תחומים .במשך השנים למדתי ועבדתי במגוון תחומים שכולם
סביב קהילה ,חינוך ,העצמה וחיבורים למקום ולמשאבים של האנשים .התנדבתי רבות בוועדות התרבות והחינוך
של המושב והקיבוץ ופעלתי ליצירת קשרים וחיבורים בין חברי הקהילה.
ועוד כמה דברים:


אני בעלת תואר ראשון ושני במנהל ומדיניות ציבורית בהתמחות במרחב הכפרי ולימודי תעודה בתחומי
הייעוץ אסטרטגי ,האימון ,הנחיית קבוצות ,קורס דירקטורים ,קורס מנהלי קהילות בעידן הדיגיטלי וגינון
טיפולי.



ניהלתי מערכת חינוך בלתי פורמלי בקיבוץ בתקופה של משבר והובלתי אותה לצמיחה ושגשוג.



במשך שנים אימנתי וליוויתי מנהלי קהילות בקיבוצים ומושבים ,בתחומי הצמיחה הדמוגרפית והובלתי את
ועדות הצמיחה והקליטה בשלבי הקליטה והאקלום של החברים החדשים.



ליוויתי יישובים רבים ומגוונים בתהליכי בניית חזון יישובי ,חזון של מערכת החינוך ובניית תכניות עבודה
מקושרות משאבים למימוש החזון ,המטרות והיעדים .הובלתי וניהלתי תהליכי שיתוף ציבור רבים ומגוונים
החל מחזון חינוכי של יישוב דרך הגדרה המחודשת של סל השירותים לתושב ברמה מועצתית ועד למיתוג
עירוני חדש.



לאורך הקריירה שלי כמנהלת עסקתי בתכנון והובלת פרויקטים מערכתיים מורכבים ,ביניהם בניית סל
שירותים מיטבי לתושב תוך יצירת תודעת שירות גבוהה.



תפיסת העולם הניהולית שלי היא של שותפות ,אמון ושקיפות תוך יצירת שיח והידברות .אני עובדת בהתאם
לחזון ,מטרות ויעדים מוגדרים ומעודדת עבודה בצוותים.



אני נוהגת לקבל החלטות אחרי תהליך של הקשבה והיוועצות .אני נחושה להוציא לפועל וליישם את החלטות
המתקבלות ,גם במקומות בהם ההחלטות לא פשוטות ומורכבות.



אני מאמינה בקהילה המושתת על הון חברתי חזק ,כלומר על חיבורים וקשרים רבים בין החברים מכל
שכבות הקהילה בדגש על קשר בין דורי בקהילה .קהילה חזקה היא קהילה הפועלת יחד ומשתפת כמה שיותר
קבוצות בתוך הקהילה ,קהילה שהעקרונות והערכים על פיהם היא פועלת הם ערכי הערבות והעזרה ההדדית,
שכנות טובה ,חינוך ותרבות.



אני אוהבת אנשים ומאמינה שקשרים וחיבורים הם מפתח משמעותי ליצירת חברה בריאה וחסונה.
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אשמח לעמוד לרשותכם ולצעוד יחד אתכם באתגרים העומדים בפני הקהילה כולה .אני מקווה להשריש שורשים
בסעד ,להצטרף אל צוות ההנהלה של הקיבוץ ולעמוד לשירותכם.
שלכם,
שרון בר אל
אשמח לענות על כל שאלה
מיילsnbarel@gmail.com :
*
נייד054-2112120 :

לרחלי ויחזקאל לנדאו ולכל המשפחה
ברכות להולדת הנכד ,בן לצורית ושראל רוזנבלט
איחולים לשמחות ולנחת!

לעידית ונחום לנדאו ולכל המשפחה
ברכות להולדת הנכד ,בן לשירית ואבישי מעודה
איחולים לשמחות ולנחת!

מתכון מנצח לט"ו בשבט
מצרכים :סולת חיטה ( 200גרם) ,יוגורט ( 200גרם) ,קרם קוקוס ( 50גרם) ,פטריות שמפניון "מוגו" ( 100גרם),
שמנת מתוקה ( 50גרם) ,גזר "סעד" ( 1מפאת "קדושת שביעית" לא לזרוק הקצוות) ,כף חומץ.
לציפוי :פקנים ( 25גרם) ,צימוקים ( 25גרם) ,קוקוס ( 25גרם) ,יין (עד  100גרם).
אופן ההכנה :מבשלים על אש קטנה את ה :סולת ,יוגורט ,קרם קוקוס ,שמנת ופטריות – עד  3דקות!
את חומרי הציפוי טוחנים/מרסקים.
הגשה :על התערובת מניחים את הציפוי ומגישים.

דותן צ'ימבליסטה
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ה"אומיקרון" בסעד
לכל קהילת סעד היקרה – שלום רב!
קצב ההדבקה בסעד מכפיל ומשלש את עצמו .עלינו לפעול מהר כדי לנסות ולעצור את ההדבקה .חשוב לנו מאוד
לשמור על כל האנשים בקהילתנו ,מטף ועד זקן .לאור זאת ,ועל פי הניסיון הקצר של הימים האחרונים ,אנחנו
מבקשים לנסח מספר כללים שיסייעו לנו בע"ה לעבור את הגל הזה בשלום ,עד כמה שאפשר .הדברים נכתבים
לאחר ישיבה משותפת היום של צוות הקורונה עם זבולון כלפה וכרמל הלפרין.
תובנות שיש לנו בשלב הזה:
 .1אנשים עלולים להיות חיוביים לקורונה גם ללא תסמינים ,וגם עם מעט תסמינים (מעין שפעת קלה).
 .2אנשים נדבקים בקלות ,במיוחד כשנמצאים בקרבה וללא מסכות .הקפידו על מסיכות!
 .3גם מחלימים (מסבבים קודמים) יכולים להידבק מאומיקרון ,אל תהיו שאננים!
 .4עפ"י נתוני המאומתים בקיבוץ ,גם מחוסנים (אחרי מס' חודשים) נדבקים באומיקרון .אנא היזהרו!
 .5בדיקת אנטיגן בסמוך לחשיפה למאומת ככל הנראה תניב תוצאה שלילית ,אל תמהרו להירגע! יש לבצע
בדיקת אנטיגן שוב אחרי  72שעות.
 .6במקרה של תוצאה ביתית חיובית יש לעשות בדיקה מוסדית .למאומת ולכל בני משפחתו .ולעדכן!
ברור לכולנו שמלת המפתח לשמירה על כולנו היא אחריות אישית ומסיכה של כל אחד ואחת ,ושל כל הורה על
ילדיו .על כן אנחנו מבקשים לנהוג על פי הכללים הבאים:
א .המבוגרים שחוסנו במנה הרביעית ביום שני -אנא נסו להימנע משהייה במרחב הציבורי עד ליום ראשון,
אז תהיו עם רמת מוגנות טובה יותר ,אך בגלל שעדיין אין ידע מספק על חיסון זה ,בבקשה המשיכו
להיזהר.
ב .אנשים שנחשפו למאומת ובעיקר בני משפחה ,יימנעו משהייה במרחב הציבורי עד לתוצאות בדיקה,
שתיעשה על פי ההנחיות המעודכנות של משרד הבריאות המופיעות בריבוע משמאל.
ג .משפחות אשר לא מקפידות על בידוד הדוק עפ"י הכללים ,מתבקשות לא לשלוח את ילדיהם למערכת
החינוך.
ד .חדר אוכל -ההגשה תפעל כרגיל ויהיה ניתן לקחת אוכל ,חדר האוכל עצמו
יהיה סגור ולא יהיה ניתן לאכול במקום .בעז"ה תישקל פתיחה מחדש בהתאם
למספר המאומתים בקיבוץ ,ביום שלישי הבא.
ה .נסו ככל האפשר לשמור מרחק פיזי מאנשים בשבוע הקרוב (פרט כמובן
למשפחה הגרעינית שלנו).
ו .ישיבות למיניהן יתקיימו בזום או במקום מאוורר עם הקפדה על מסכות.
אנו עוברים תקופה מאתגרת ,מלווה בחוסר וודאות ,חששות ,יציאה מהשגרה ,הנחיות שמשתנות כמעט כל יום,
דבר העלול ליצור מתחים ולהשפיע על החוסן האישי והקהילתי .כקהילה וכפרטים נצרך מאתנו המון סבלנות,
ראיית הט וב ועזרה הדדית למען הגברת החוסן של כולנו .אדם הזקוק לסיוע רגשי ניתן לפנות לנציג ברוש /צוות
קורונה או לעו"ס הקיבוץ מעיין בנישתי .בנוסף ,בכל שאלה ,הערה או הארה ,ניתן לפנות לחברי הצוות.
בשורות טובות ,בריאות ושמחה!
צוות קורונה :רותי לזר ,הדס לוי ,יחזקאל לנדאו
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מהנעשה במזכירות
מנהל קהילה – כפי שפרסמנו בתחילת השבוע ,וכמפורסם בעלון זה ,אנו נערכים לאסיפת חברים בזום שתתקיים
אי"ה ביום שלישי הקרוב .פרטי האסיפה ומועד ההצבעה יפורסמו על לוחות המודעות וב'קהילנט'.
חברי צוות האיתור יציגו באסיפה את תוצאות עבודתם ,וגם נפגוש את שרון ,בזום כמובן.
בהזדמנות זו אבקש להודות לכל חברי צוות האיתור ,בשם כל החברים והתושבים ,על עבודתם המסורה לאיתור
מנהלת קהילה.
קליטה – בימים אלו המזכירות החלה בישיבות משותפות עם ו.קליטה כדי לשמוע ולדון בהמלצתם לקבלה
לחברות של משפחות המועמדים .לאחר סיום הדיונים במזכירות ,תתקיים אסיפת חברים בה יוצגו כלל
המשפחות שהמזכירות החליטה לקבל לחברות ,בכפוף לאישור האסיפה ,ולאחר מכן תיערך הצבעה לקבלת
המשפחות לחברות בקיבוץ .פרסום לגבי האסיפה וההצבעות יהיו בהמשך ,עדכון על כך יימסר לציבור.
בהזדמנות זו אבקש להודות לחברי ועדת קליטה על שעות רבות של עבודה במסירות רבה והתמדה גדולה,
הקב"ה ישלם שכרכם על פועלכם הרב.
אורחות חיים – במסגרת עדכון מודל 'אורחות החיים' המזכירות בוחנת את העדכון באורחות החיים והשלכותיו
על תקציב הקהילה ,כפי שהוגדר בעדכון שהתקבל לפני למעלה משנה .נוכחנו לראות כי מסגרת התקציב הכולל
מאוזנת ,בגלל גידול במקורות מחד וקיטון בשימושים מאידך ,אך ישנם מספר סעיפים הדורשים תיקון בגלל
גירעון נקודתי או סיבות אחרות .התקציב כולו יובא לדיון להנהלת הקהילה ולאחר מכן להצגה ואישור באסיפה
בהקדם.
צוות קורונה – הקורונה שכבר חשבנו שנמצאת מאחורינו ,שבה ונוכחת בהיקפי הדבקה גבוהים ביותר .החלטנו על
חידוש צוות הקורונה במתכונת שונה מתחילת המגיפה .הצוות הגרעיני מורכב מרותי לזר -יו"ר ,הדס לוי ויחזקאל
לנדאו ,בהתאם להתפתחויות ובמידת הצורך הצוות יקיים התייעצויות עם בעלי תפקידים שונים .הציבור כולו
מתבקש להישמע להנחיות המתחדשות מעת לעת .נאחל ,נקווה ,ונתפלל ..שבמהרה כבר לא נזדקק לפעילות הצוות
ותיעלם המגיפה מחיינו ומהעולם כולו .אמן.
הנהלת סיעוד – בהתאם לתקנון הסיעוד שאושר לפני כשנה ,המזכירות בחרה הנהלה לסיעוד .חברי ההנהלה הם:
רותי לזר-יו"ר ,בת-חן חביביאן ,בוקי ברט ושרה פולק .בהצלחה רבה לצוות הנהלת הסיעוד.
תקציב משק ואגודה לשנת  – 2022במהלך השבועות האחרונים התקיימו אספות שבהן הצגנו את תקציב האגודה
ותקציב תאגיד האחזקות (משק) ,כל אחד בנפרד כמובן ,לשנת התקציב  .2022לאחר האספות נערכו הצבעות
שבהן אושרו שני התקציבים לשנה הקרובה .כאן המקום להודות להנהלת האגודה לישי ולנה על השלמת המלאכה
באופן מקצועי ומוסבר .לחברי הנהלת דירקטוריון תאגיד האחזקות כרמל ,ניסן ,אורן וישי ,לצד כל העובדים
ומרכזי הענפים והשותפויות על עבודה מסורה בשנה מאתגרת ביותר וב"ה עם הצלחה ושינוי מבורך.

שבת שלום
זבולון

