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 בלק                                            

ֹּאֶמר א  " ֶהם לֹא ֵתֵלְךִבְלָעם  ֹלִהים ֶאל-ַוי ֹּא ָתאֹּר ֶאת ִעמָּ  )במדבר כ"ב, י"ב(". ָהָעם ִכי ָברּוְך הּוא-ל

 ומיד אחר כך הוראה הפוכה לגמרי:

ֹּא א   ֹּאֶמר לֹו ִאם ֹלִהים ֶאל-ַוָיב ֹּא ְלָך ָבאּו ָהֲאָנִשים קּום  ִבְלָעם ַלְיָלה ַוי םִלְקר                                                                                   ֵלְך ִאתָּ

ֶליָך אֹּתֹו ַתֲעשֶ  ַהָדָבר ֲאֶשר ְוַאְך ֶאת ר אֵּ  )כ'( .ה"ֲאַדבֵּ

 
                        "בדרך שאדם רוצה לילך בה,                                  –יסוד גדול אנו לומדים מבלעם על דרכי הנהגת ה' את עולמו 

אה ה' כי בלעם משתוקק ללכת עם שרי מואב כנגד דבר ה', אפשר לו                                                     אותו". כיוון שרמוליכין 

 ללכת עם רצונותיו ולשלם את מחיר הדרך המזיקה בה הוא בחר לפסוע שלא בטובתו.

 
 )מתוך "זמנה לפרשה", נעם פרל, סוסיא(

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

 בוץ!   ייום הולדת לק -יום העלייה לקרקע ב 'סעד תחתית'  - 1947ביוני  29י"ב בתמוז תש"ז, 

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

 דובי גינזברג  – רשת השבועפ
 

   י   ה ח ו ל  י מ    שבת פרשת בלק

 זמן תפילין /טלית 19:29 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 19:40 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( 06:45 שחרית א'

 08:40 שחרית ג' )בצריף(  08:30  שחרית ב'

 סוף זמן ק"ש 17:40 13:30מנחה        

 13:15 מנחה   א' )בחד"א( 14:30 עקיבא(-מנחה )בני

 19:35 מנחה וערבית 17:10 לימוד "מדור לדור"

 שקיעה 18:00 הרב ארי-שיעור

 20:10 ערבית 20:25 צאת השבת

 

 נטע בן עמי: אחות תורנית
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 ואתון עם אופי חזק , קוסם מפוקפקמנותק מלך

 
ְשָרֵאל ַוַיֲחנּו ְבַעְרבֹות מֹוָאב ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵדן ְיֵרחֹו ְסעּו ְבֵני יִּ ּפֹור ֵאת ָכל  ַויִּ יֲאשֶ ַוַיְרא ָבָלק ֶבן צִּ ְשָרֵאל ָלֱאֹמרִּ ַוָיָגר  ר ָעָשה יִּ

ְּפֵני ָהָעם ְמֹאד   ג'(-)כ"ב, ב'. מֹוָאב מִּ

 
ישראל החונים בסמוך  בני מפני קיומית בני מואב נכנסים לחרדה. ה את תבוסתו של האמוריבלק בן ציפור רוא

 . עם מטרה ברורה מאד אליהם

 
ְדיָ ַויֹאֶמר מֹוָאב ֶאל  ְקֵני מִּ ְלֹחְך ַהּׁשֹור ֵא ן ַעָתה ְיַלֲחכּו ַהָקָהל ֶאת ָכל זִּ יֹבֵתינּו כִּ ּפֹור ֶמֶלְך ת ֶיֶרק ַהָשֶדה ּוָבָלק ֶבן ְסבִּ צִּ

וא.  )ד'( ְלמֹוָאב ָבֵעת ַההִּ

 
                          את חששם באופן מפורט וציורי. ומביעיםזקני מדין, בעלי בריתם, פני ב מציגים את המצב בני מואב

  בעצם.. מלך מואב.גיבורנו בלק הוא   - מאד בעובדה חשובה'נזכר' הכתוב  בנקודה זו, ,לפתע

? וכך היה ראוי אינה מוזכרת בפסוק הראשון הפותח ,מדוע העובדה הבסיסית והחשובה שבלק הוא המלך 

 .מואב.." מלךירא בלק בן ציפור ו": להיכתב

זקני מדין ואפילו דו בהתייעצות עם רמז לתשובה ניתן להבין מהעובדה שלא מוזכרת כל פעולה אקטיבית מצ ובכן,

של מלכם  להיכנס לנעליו נאלצים בני מואבהוא פשוט 'נכנס להלם' ולא מתפקד כמלך.  .המצבבניתוח לא 

אל  מואב מלך \בלק  ויאמרולא: ") .: "ויאמר מואב אל זקני מדיין.."לפעול במקומוו, לנתח את המצב המנותק

  .(.זקני מדיין".

  'זקנים קוסמים'. -לאנשים הלא נכונים  שהם בוחרים בדרך הקלה ופונים אלא

לפתע הוא יוצא מההלם בו היה . משתדל לרצותם בכל מחירו נגרר אחריהם ,שמלכתחילה לא תפקד המלך בלק

 בלעם.  –של האזור'  מספר אחדמקלל ה' - בעצמו לקוסם הגדול מכולם . הוא פונהשרוי ואף מפתיע ומגלה תושייה

ְלָעם ֶבן  ים ֶאל בִּ ְשַלח ַמְלָאכִּ י בְ ַויִּ י ֶאת ָהָעם ַהֶזה כִּ י אּוַלי אּוַכל ַנֶכה  ָעצּום הּואֹער ְּפתֹוָרה ..ְוַעָתה ְלָכה ָנא ָאָרה לִּ ֶמנִּ מִּ

ן  י ֵאת ֲאֶשר   ֶרץָהָא בֹו ַוֲאָגְרֶשנּו מִּ י ָיַדְעתִּ  ו'(-)ה' יּוָאר.ְתָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאֶשר ָתֹאר כִּ

 
                 :בריתו 'הקוסמים הקטנים' , מתקבלת על בני'קוסם הגדול'ללכת אל ה הצעתו של המלך ש'קם לתחייה'

ים ְבָיָדם" ְדָין ּוְקָסמִּ ְקֵני מִּ ְקֵני מֹוָאב ְוזִּ ְלָעם ַוָיֹבאּו ֶאל ַוֵיְלכּו זִּ  )ז'( ..".בִּ

בסיפורנו  דמות היחידהה. הקללות הופכות לברכות'מאבד את זה' ובלעם  –משליטה בהמשך, העניינים יוצאים 

ְלָעם"ַותֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל , היא.. האתון: שנאמנה למציאות ומדברת בהיגיון י ֲאֹתְנָך ֲאֶשר ָרַכְבָת ָעַלי  בִּ ֲהלֹוא ָאֹנכִּ

י לַ ֵמעֹוְדָך ַעד  ְסַכְנתִּ  )ל'( ."ַויֹאֶמר לֹא ,ֲעשֹות ְלָך ֹכהַהיֹום ַהֶזה ַהַהְסֵכן הִּ

בניגוד  לפעול נגררלמרות גדולתו ש ,מעל בלעם מדורגת גבוהועומדת על שלה,  שרואה את המצב לאשורו האתון

יָת ֶאת  "ַויֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַאְך ה' :לרצונו כִּ יםַעל ָמה הִּ י ַעָתה ַגם אּוַלי נָ  ֲאֹתְנָך ֶזה ָשלֹוש ְרָגלִּ ָּפַני כִּ י  ֹאְתָכהְטָתה מִּ ָהַרְגתִּ

י  )ל"ב( ".ְואֹוָתּה ֶהֱחֵייתִּ

 יורם קימלמן
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               -דודתו  שנשאה לקראת השלושים למותו של נעם אל ז"ל  )נכדם של פרלה ונסים דדון(, נביא את ההספד

 הלוויה.הבטקס  ,מירב אלון

 בנסיבות שכאלו. עת, לעמוד כך היום ולהיפרד ממךפשוט לא נתפס ולא מתקבל על הד נועם יקר ואהוב שלנו,

בשנה האחרונה, זכינו ליהנות ממך, להכיר אותך ולחוות איתך רגעים נפלאים, הרבה יותר מבכל השנים בהם 

 נו.יהאוקיינוס הפריד בינ

הגעת לארץ ביולי האחרון, נחוש להתגייס לצבא ולשרת את המדינה שכה אהבת. מסיבות בירוקרטיות שונות, 

 לות ארצה שוב, במסגרת אחרת.שבת לקנדה בציפייה לע -הדבר לא עלה בידך, ואתה 

שבוע בו  לפני פחות מחודשיים, חגגת עמנו את "ליל הסדר". הגעת עם אימא לביקור קצרצר בן שבוע ימים בלבד.

זכינו כולנו שוב, לחבק אותך, לצחוק ולשמוח איתך. את השבוע הזה, וודאי לא נשכח לעולם! כשנפרדנו ממך 

                                                                        חזק והחסון שלך, לא תיארנו לעצמנו שזה יהיה החיבוק האחרון...לשלום, וחיבקת אותנו את החיבוק החם, ה

על השולחן ותשאל: מה העניינים? כנס בדלת, תניח את משקפי השמש והמפתחות ילנו עוד נדמה, שעוד רגע ת

 איפה כולם?

דיברת בשבחה, הערצת  -ימים ובעורקים, הייתה חלק בלתי נפרד מהזהות שלך. ואתה אהבתך לארץ, זרמה לך בנ

גם כשמדי פעם ניכרו חולשותיה של הארץ, אתה בחרת לראות בכך אותה, והתלהבת מכל מה שיש לה להציע. 

 מעלות, ואמרת שבדיוק בגלל זה אתה אוהב אותה כל כך.

טעם! התחממת והפשרת מהשמש החמה, ובכל פעם הדגשת כמה התענגת על המאכלים שכאן, שלדברייך יש להם 

ית כאן, התגאית במילות הסלנג שכבר הספקת לרכוש. ש הזאת בקנדה הקפואה. בכל יום ששהחסרה לך השמ

 ך לחוש ישראלי, שייך, כמו כולם.נהגת לשלבן בכל משפט ושיח. "סבבה, סבבה" אמרת כל הזמן... רצית כל כ

לא בזבזת זמן, שיחקת  -ת על הזמן עם בני הדודים. הם חיכו לך בקוצר רוח, ואתה בכל ביקור שלך, לא ויתר

 איתם בהנאה רבה, הצחקת אותם וגרמת להם להתאהב בך ולרצות בקרבתך, כל פעם מחדש.

ולבקש: "האם אפשר  לכולם. הדרך הנעימה בה נהגת לפנות אלינו לא נוכל לשכוח את טוב ליבך והרגישות שלך

לא תהיה טרחה עבורנו להקפיץ אותך למקום זה או אחר?". לא שכחת אף פעם להודות, "האם  להתקלח?" או:

 ל!ולהעריך ולפרגן על כל דבר שניתן לך. היית אסיר תודה על הכ

הם אותם אנשים יקרים, שמתגלים  כן..ך בישראל. ך האנשים הטובים שפגשת בביקורינייכל כך מצאו חן בע

לפנינו כעת במלוא יופיים והדרם. הם אותה קהילה מיוחדת, שסייעה בידינו להביאך למנוחה אחרונה באדמה 

 הטובה הזאת. כולם כאן איתך היום, עוטפים אותך באהבה אינסופית.

ואת משפחתך. אתה ניסית  אני יודעת שלא תמיד הייתה פשוטה לך הדרך... לא פעם היא אתגרה אותך נעם יקר,

, הייתה שם תמיד לשמור, האימא היקרה שלך ..למצוא בתוכה את הנתיב הנכון שלך, את מי שאתה, את ייעודך.

את המסלול. כל זאת, על מנת להיטיב איתך ולספק לך מרחב בריא ך, להסיר כל אבן ומכשול ולהאיר לך להגן עלי

 המדויקות שלך.בהתאמה למידות והכל ונגיש לגדול ולהתפתח, 

, ועם החלומות שלך עד הסוף... גם כשאמך היקרה שלך "מאז שנולדת, הלכת עם הלב שלך, עם "האני מאמין

 אותך מרכישת האופנוע, עמדת איתן להגשים את חלומך ואמרת שאין לנו  אבני המשפחה, ניסינו להני -אנחנו ו
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בליבנו פנימה, נאחזנו כל כך באמונה ובתקווה .  מה לדאוג, שאתה יודע מה אתה עושה, שאתה כבר ילד גדול

 ..הזאת.

ך האחרונים שוחחנו רבות, והבנתי ממך כמה רבה הדאגה שלך לאימא. כמה אתה חפץ בטובתה, כמה יבביקור

רציתי להגיד לך נעם אהוב: נוח בשלום, סמוך על כולנו שנדאג לאימא ונשמור  ..יה מאושרת. אזהאתה רוצה שת

ך יאקדיש ליקיר, , לאבא ולניר היקרים, חיים טובים של נחת. ואם תרשה ליהכדי לאפשר לעליה. נעשה הכל 

 ".תדעו שאנו שלכם, נלך את הדרך הזאת לתמיד יד ביד..עידן רייכל שכה אהבת: ".משפט מתוך השיר של 

רים... לכן, סבתוש וסבוש, כפי שנהגת לכנותם, חששו שכוחם לא יעמוד להם ברגע הזה, ולא יוכלו לשאת את הדב

ך. כמה נהנו לפנק אותך בארטיקים בים אותך, וכמה נעמת להם בביקורימבקשים הם להגיד לך עד כמה הם אוה

כי כאלו יש רק בישראל, אמרת.( עד כמה נהנו וחשו גאווה כשהסעת אותם לבקר את ) ךכלחובמעדנים שנעמו 

יך וכמה אל מתגעגעים מילאת את הבית בנוכחותך, כמה הם כבר הדודים ואת בני המשפחה ברחבי הארץ. כמה

 תחסר לכולנו.

לאחרונה התוודעתי למשפט יפה שאומר שאדם בעצם לא מסתלק מן העולם כל עוד יש מי שידבר עליו ויספר 

ט מיוחד שזכינו לאהוב כמעהנספר על האדם ו להתרפק על הזיכרונות הנעימים ממךאודותיו. אנחנו כולנו, נמשיך 

 אהוב שלנו, נזכור אותך בליבנו עד יומנו האחרון. שנים. 22

 

 

 

 לשושנה יום טוב, איתך באבלך על פטירת אחיך

 שאול )סול( אקסלרוד ז"ל

 קיבוץ סעד

 הודעות מסניף בני עקיבא

 ם בע"ה שבת תנועה של בני עקיבא.יתתקי ,(13.7תמוז )בי'  ,פרשת בלק - השבת

 לו"ז לערב שבת:

 כניסת שבת -19:29

 תפילת מנחה וקבלת שבת חגיגית בביה"כ חטיבה.-

 ארוחת חב"ב ופעולה.-

 וביום השבת:

 מפקד ברחבת הכלבו. -17:15

 תפילה בבית כנסת המרכזי. -17:40

 .פעולה סניפית-

 תחרות עוגות שבטיות וסעודה שלישית מפנקת לחניכים.-

 **שימו לב שהתפילה לא תתקיים בשעה ובמקום הרגילים.

 צוותשע"ט ואליה  -  !מחכים לראותכם

http://www.peduel.org.il/objDoc.asp?PID=119097&OID=148798
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 לקראת יום ההולדת של הקיבוץ 'היסטוריה'קצת 

 לאלו ששכחו ולאלו שטרם למדו..

 
 שאפו חברי הקבוצה להקים את משכנם, ולעלות על הקרקע כחלוצים. 1947ועד  1938בין השנים 

אפ" של הימים ההם. מדובר היה בבחורים ובחורות כבני שש עשרה, שוויתרו על -"סטארטה היתה -"חלוציות" 

 לימודם, ומטרתם הייתה להקים יישוב מאפס, בשתי ידיים ובוודאי לא מן המוכן. 

 הגשמה. -במילה אחת

 
עאל הגרעין העיקרי, הצברים, שהיו קבוצת בני עקיבא הראשונה, עברו "הכשרה" בכפר גדעון אשר בעמק יזר

ציונה, מקווה ישראל וכפר חסידים, והיו גם בודדים שהגיעו -ובטירת צבי. להם נוספו עולים מאירופה שהגיעו מנס

 משאר קצות הארץ.  

 קורס הכנה לחיי קיבוץ. -"הכשרה"

ב"שכונת צבי" ליד נתניה, החלו הקבוצות להתאחד ולהתארגן. המקום נראה אז כמו מחנה בני עקיבא של היום, 

לים וסימוני שבילים בסיד לבן, רק עם תוספת קטנה של חיי צנע וקדחת שפקדה מעת לעת את מי ששכח עם אוה

 לשים כילה נגד היתושים . 

 משם עברה הקבוצה שכבר התגבשה, להרצליה והשתכנה באופן זמני, על גבעה מול הים וחיכתה לבאות. 

ליד רמת חובב, באמצעות כמה נציגים בזמן ההמתנה בהרצליה, היה ניסיון לעלייה לקרקע ב"חזל'ה" ש

 מהקבוצה, אך המקום התברר כלא מתאים. 

זה קרה ביום י"ב בתמוז כיום: "מעוז מול עזה".  –תחתית" -לבסוף הצליחה משימת העלייה לקרקע ב"סעד

 ולמחרת התבשר על כך כל היישוב היהודי בארץ בעמודים הראשונים של העיתונים. 1947ביוני  29 -תש"ז

 !הוא יום ההולדת של הקיבוץ -" תחתית-העלייה לקרקע ב"סעדיום 

 
והילדים, הועתק הקיבוץ, על פי דרישת צה"ל,  ל"סעד תחתית" ולאחר הצטרפות האמהותלאחר העלייה  כשנתיים

 למקומו היום.

 ולמה דווקא השם "סעד"? 

עד ליום ההולדת, נקראה הקבוצה "עלומים", שם יאה לחלוצים הצעירים.  אך עם העלייה לקרקע, קבעה וועדת 

מילת עידוד תנ"כית, היות והיה זה יום השנה ל"שבת  -השמות של הקרן הקיימת לישראל, את השם "סעד"

 שימה.השחורה". עידוד ותמיכה היו אז מצרך מבוקש, וקיבוצנו, כמצופה ממנו, נרתם למ

לאחר מכן כשרצו לחזור לשם המקורי, היה זה מאוחר מדי..  וועדת השמות טענה, שאפילו במסמכי האו"ם כבר 

 .לסעדק"מ מצפון  3מצרים נקבע  -"סעד", כי מקום מושבה של ועדת שביתת הנשק ישראל-מוזכר השם 

 יורם קימלמן
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 מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

נשים ואנשים מצפון הארץ: רופאים, חוקרים, מרצים, ובכיר מפיקוד  10-בשבוע שעבר הגיעו לסעד כ

אנשים: עובדות סוציאליות,  10-היותם חלק מן המרכז הנ"ל. מסעד השתתפו במפגש כ -שהמשותף להם   העורף,

+ ש"ל(.  כהורים, המבוגרים תרמו לשיח הן מקצועית והן מתוך  , ובנות/בני נוער )תיכוןנשי/אנשי חינוך וצח"י

  נסיון במשפחה.

 
יוזמתם, במטרה לשמוע איך מתמודדים לאורך זמן עם מצבי חירום ושיגרת חירום, וכיצד אלה מהאורחים הגיעו 

נות והאמפתיה שלהם היו כנות, ונציגי משפיעים בין השאר על יכולת הריכוז והלמידה של ילדים ונוער. ההתעניי

סעד דיברו בפתיחות, תוך דגש על החוסן הקהילתי שמסייע, וחשיבות ההתיישבות האיתנה באזורנו.  האורחים 

   בלו תשובות ברורות.יוק -בקשו לדעת מה עובר עלינו ומה יכול לעזור לנו 

  ם משער הנגב ומשדרות.הסיור, הראשון שלהם בדרום, התחיל בסעד וכלל גם מפגש עם אנשי

כולנו הרגשנו את הרצון לשיתוף, את  "שלום לכל השותפים מעוטף עזה, להלן דבריה של מארגנת הסיור:

אנחנו שמחים על הקשר החם  כמו ניצן הצומח בשדה בוער. –ההתמודדות המורכבת ואת הנשמה שצומחת 

  אני מצרפת כאן את מילותיה של ד"ר נעמי שרויאר שכולנו שותפים לדבריה. שנוצר. נמשיך לעמוד בקשר.

תודה רבה על הנכונות והפתיחות לארח אותנו ולשתפנו בידע ובניסיון הרב שנצבר, תוך כדי התמודדויות בלתי 

למדנו רבות מכל אחד מהדוברים בדרך שמרחיבה ומחדדת תובנות, אך  אפשריות בשגרת חירום קשה ביותר.

 יקר נוגעת ללב.בע

אני מבקשת להביע גם תודה והערכה רבה כאזרחית מדינת ישראל, על עמידתכם האיתנה בחזית, שהפכה 

נשמח ולו במעט לסייע לחקור נושא שחשוב לכם ולשמש מאגדי ידע שנצבר בשטח,  לאחרונה עוד קשה מבעבר.

יותר לעורר קובעי המדיניות  ברמה האקדמית ועוד -להמשגה ולהסברה על צרכי השטח ומה שמסייע לכם 

 המתחלפים."

 "תודה רבה למשתתפים מסעד שהשקיעו מזמנם והביאו להצלחת המפגש.

 שרה פולק

 

 תפילת נשים

 , תתקיים קריאה בתורה ותפילת מוסף לנשים במועדונית.בלק השבת, פר' 

 !9.15 נפגש ב

 להתברך בברכותיו של בלעם כולן מוזמנות 

 מקומיות ואורחות!וותיקות וחדשות, 

 הצוות המארגן - להתראות
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 , מזווית קצת אחרת..הכר את החבר

 . עם אחד מחברי הקהילה וקליל קצרצר היכרות איוןר 

 למים הצוננים..ראשון  שהעז וקפץ אלי סימון נתחיל עם

 
   מתי והיכן נולדת?

 עם יחד הגעתי בפתח תקווה ומשםשבבית החולים בילינסון  כשנה לאחר קום המדינה, - תש"ט נולדתי בד' בסיוון

היה זה בטרם הועבר הקיבוץ למיקומו הנוכחי ואנו גרנו  .שר לסעד תחתיתאחותי התאומה )חנהל'ה אלברט( הי

 מה שמכונה היום "מעוז מול עזה". ,בבית הביטחון

 ?בך רושם שהותיר זיכרון ילדות

נסענו ימים של מחסור. בשנות החמישים,  -"צנע". זה היה בשנות ה5-6כשהייתי בן  החופשות אצל סבתי בחיפה

בקיבוץ היו מוצרים שתושבי הערים לא  כך שלא תיאלץ לכלכל גם אותנו.קיבוץ אליה ברכבת ובידינו מצרכים מה

 שמנת, ביצים ואפילו עוף מהלול שבו טיפלנו במו ידינו. :זכו לראות, כמו

 מה התחביבים שלך, מה גורם לך נחת?

בחבורה עם הרב ארי לאחר  "היומי עמוד"נות לומד בכל יום את הבשנים האחרומכל הסוגים.  אני חובב קריאה

  .תפילת ערבית

 מה המוטו שלך בחיים?

  .עשה טוב והצנע לכת

 מה היית משנה כיום, לו הדבר היה בידך? למה אתה הכי מתגעגע/ת?

 ארה"ב.  -לביתי הנשואה שילה שגרה בסאן דייגו שבמדינת קליפורניה  לא מתגעגע לעבר, אלא מתגעגע בהווה..

 איך אתה רואה את סעד בעתיד ואותך בסעד?

 סעד תהפוך להערכתי ליישוב קהילתי עם מעורבות הדדית עמוקה. 

 אני אעשה את המיטב ואשתדל לתרום ככל שאוכל וככל שיידרש..

 איון: יורם קימלמןר

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

 וכלים נאיםעל גמ"ח נאה 

קישוטי השולחן והמזנונים, הכלים הנאים  -את התפאורה לאירוע  לפני חודש חגגנו בת מצוה לבתנו מעין,

 שאלנו מהגמ"ח המקסים שהקימו חמי ואתי.ת דגלונים שנתלתה בכניסה, ועוד, המרחיבים דעתו של אדם, שרשר

 
הקטן והעשיר שהיה פעם חלק מ'קו לקו'. ממליצים בחום לכל מי לא להאמין כמה פרטים ואפשרויות יש בחדרון 

 תיה הטובות של חמי. להיעזר במקום ובעצו  שחוגג

 

 .שירבו השמחות

 אוהד ועתר 
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  72 סעד חוגגת

 הנחיות משחק ניווט קהילתי

 

 לרגל יום חגה של קהילת סעד, נקיים בחג המשק הקרוב פעילות ניווט קהילתית בשבילי הקיבוץ.

 .היוםולהתחבר למקומות, ולאנשים שמלווים את סעד מאז הקמתה ועד  להיזכרמטרת משחק הניווט היא 

בפעילויות הקשורות  רכזיים בחיי העבר ונרענן את הזיכרוןאתרים מב, נעבור בנקודות ציוןלאורך הפעילות 

 .להווי סעד

 :מהלך המשחק .1

ם מקורי לכבוד בחרה לעצמה ששהתגבשה,!( תגיע לנקודת ההזנקה לאחר מומלץ רב גילאית)כל קבוצה  .א

גייסה מצב ,הנושאות את שם הקבוצה עצמה במדבקות הסימון הקבוצתיותסימנה ,יום הולדתה של סעד

 וק מים לפעילות.רוח  ובקב

 ה של סעד שעליה מספר נקודות ציון ו... תצא לדרך!תקבל לידיה מפבנקודת ההזנקה הקבוצה  .ב

גבי  , עם סיום המשימה תקבלו אישור על לכבוד אותו אתרדף מידע ו בכל נקודת ציון ישנה משימה .ג

 , ותוכלו להמשיך לתחנה הבאה.ממפעיל התחנה(  )המפה

 במסגרתו ניתן לצבור חוויות דרך כמה שיותר נקודות ציון שעל גבי המפה.ושעה וחצי כמשך המשחק הינו  .ד

 .בדשא הגדול מול הכלבונקודת ההזנקה והסיום הינה  .ה

 :דגשים .2

 ולא דורש יכולות פיזיות מורכבות. הניווט אינו תחרותי ומותאם ומונגש לכל הגילאים,

 .. מקצועות, שמות וטעמים, פעם .. פניםל מומלץ לעבור בכמה שיותר תחנות להיזכר לחוות וללמוד על סעד ש

המלצתנו היא לשלב בקבוצות ותיקים וצעירים על מנת להגביר את יכולת  הרכב הקבוצות הוא חופשי, 

 הקבוצה להצליח במילוי המשימות.

קבוצה = משפחה /כמה משפחות ביחד / שכנים/ חברים / ותיקים וצעירים והכי מומלץ להצלחת  המשימות 

 גילאיות. קבוצות רב

  איש ) אפשר גם קבוצות קטנות יותר (  15עד –גודל הקבוצה 

 שנים לסעד שלנו.  72מוזמנים כולם להצטרף אלינו למשחק ניווט קהילתי  וביחד נחגוג  

 !בואו בשמחה

 והצוות המארגןועדת תרבות 

. 
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ר" פֶׁ  "ְבָכל ִפּנֹות ּוַמֲחנֹות ְוַלֲהגֹות ְבִאְמֵרי שֶׁ

 חבורת לימוד חדשה

 נשים יקרות,

 .12:00-11:20 ין השעות: כל שבת בבמוזמנות ללימוד בחבורה שיתקיים 

 * על פרשת השבוע. נלמד יחד, בהנחיית נעמה סט, עיון אחד מעיוניה של נחמה ליבוביץבכל שבת 

 את המפגש הראשון נקיים השבת בביתה של אסתר עקיבא.

 בואו בשמחה!

 ועדת דת

 *נשמח שמי שיכולה, תביא איתה את ספר העיונים של נחמה ליבוביץ לספר במדבר.
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 חג המשק לקראת תערוכת צילום

 . סדרת תמונות אמנותיות בשחור לבן במסדרון קומת המשרדים תלינו ,חג המשק לקראת

 בזמן לימודיה ב"מכללת ספיר".כאן  פסדר שהתגוררה -את התמונות צילמה בעבר עדי ששון

 . על התמונות שהעבירה לרשותנו אשר יוצגו באורח קבע להנאת כולנו תודה לעדי

 מוזמנים להגיע, לראות וליהנות.

 ועדת תרבות

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

 על יצירתה: עדי מספרת

במסגרת לימודי צילום במכללת ספיר נחשפנו לעולם רחב של יצירה ואור, למדנו שכל תמונה שאנו מצלמים 

צריכה לספר סיפור, שכל פריים יהיה מדוד ומדויק. עסקנו במגוון נושאים החל מצילומי עיתונות, נוף, אנשים, 

שמספרים את הסיפור האדריכלי  מוצרים וכו'. במסגרת קורס אדריכלות נוף התבקשנו לצלם אלמנטים דוממים

 שעומד מאחוריהם, במילים אחרות לתעד בתמונה את המחשבה שעמדה בעיני האדריכל בעת תכנון המבנה.

לא היה לי ספק שקיבוץ סעד הוא המקום הנכון עבורי ליישם את דרישה זאת. הנוף הכפרי  ,כתושבת המקום

קן יחדיו, תכנון פרקטי עם עיצוב דקדקני. בחרתי מספר בקיבוץ משלב בתוכו היסטוריה אל מול קידמה, צעיר וז

מבנים ומקומות שבעיניי הם בעלי משמעות מעבר לבלוקים לבטון וברזלים ומצאתי שצילום לילי עם חשיפה 

ארוכה מתאר ומספר בצורה הראויה ביותר את העיצוב האדריכלי של הקיבוץ ובאיזה שהוא מקום את העיצוב 

 יפה.של תקומת מדינת ישראל ה

בתום הפרויקט שלחתי את התמונות לתחרות צילום עולמית וארצית של חברת גוגל, תחרות שמתרחשת מידי 

כמה שנים. לאחר זמן מה התבשרתי שזכיתי הן בתחרות העולמית והן בתחרות הארצית )שופטים שונים( 

בנמל יפו ובתערוכה במכללת  (, בתערוכת צילומיםSaatchi Galleryושתמונותיי תוצגנה בגלריה סאצ'י בלונדון )

 .יחי. אני שמחה להעביר את  התמונות המודפסות לקבוץ סעד בו התגוררתי  בתקופת לימודי-תל

 אני מודה  לקיבוץ ולכם על תקופה מפרה זו.

 עדי ששון פסדר 

 

 יניב בן דודמזל טוב לרגל נישואייך עב"ל  לקטורה

 קהילת סעד-שתזכו לשמחה ולנחת

 למיטב גינזברג מזל טוב לבת המצווה

 ללאה ולדובי, לרחל, לגאולה וליפא אהרוני ולכל המשפחה

 איחולים לשמחות ולנחת!

  למעין גייבל

 מזל טוב לבת המצווה

 לעתר ולאוהד 

 ולכל המשפחה 

 איחולי שמחה ונחת!

 קהילת סעד
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 א. שדות נגבגש שיתוף הציבור בתכנית המתאר למ.מפ
 

 !לציבור שלום

על ההליך התכנוני שישפיע על האזור  אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במפגש חשוב זה במטרה: לשמוע ולהשמיע

 .ויישובי המועצה

 

  !נוכחותכם חשובה

 

 רכטמן תומר
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 מהנעשה במשק ילדים

                מי שביקר לאחרונה במשק ילדים, ודאי שם לב להרבה כלובים ריקים. אולי שאלתם את עצמכם מה קרה פה?

בעקבות הגשמים המרובים שזכינו בחורף האחרון, התרבו מאוד גם הפרעושים! השקענו הרבה   אז אסביר..

 מאמצים להיפטר מהם. לשם כך היינו צריכים לפנות כלובים ולטפל בהם. 

העיזים האהובות שלנו, הושמדו ע"י הלשכה הווטרינרית מחשש להידבקות  האוח שהיה לנו מת בשיבה טובה.

הרפת. האייל האחד מת בשיבה טובה והועבר אחר כבוד לתחנת האכלה לעופות דורסים במחלה העלולה לסכן את 

קפץ מעל הגדרות והלך לחפש  -ב עד שיום אחד החליט לעשות מעשה בנגב. האייל השני היה ממש בודד ועצו

די חברה ויחס נעים של עוב ,חברים. ביקר בשכונת שקד, וברחבי הקיבוץ עד שהגיע לרפת! שם מצא אוכל טוב

ושלחו אלי, אנשים צילמו תמונות רבות  כל ניסיונות השכנוע שלנו להחזירו לביתו במשק לא הועילו. הרפת!

אין צורך לפחד ממנו.  פוטוגני! מקסים ואפשר להמשיך לעקוב אחריו ולצלמו, הוא ממש ! בקרוב נכין לו אלבום

 אותו חי , ולכן אנחנו לא תופסים אותו. הוא בעל חיים פחדן, צמחוני ואינו תוקף אנשים. אין אפשרות לתפוס

לאט לאט אנחנו מעצבים מחדש את הכלובים וממלאים אותם. משתדלים, למרות תנאי מזג האוויר הקשים, 

והולכים  בקעו לנו הרבה מאוד אפרוחי ברווזים. הם שוחים להנאתם בבריכה הנקייה לתחזק את המשק ולטפחו.

של בעלי כנף יפים ומיוחדים, חפשו אותם. הצב הגדול  רבים סוגים שי בשורה אחרי אימם. מחזה חמוד מאוד!

 "בול עץ" יוצא לטייל מידי יום ולעת ערב חוזר לביתו.

בחודשים האחרונים נענינו לבקשות מהאזור בשילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים. הם אוהבים לבוא אלינו 

ק מילדי החטיבה החמודים שבחרו לעבוד בחופש חל ואנחנו משקיעים רבות בתשומת לב ובעבודה ביחד איתם.

 במשק, באים, עובדים ונהנים. הלוואי ויצליחו להתמיד ולבוא ולהחיות את המשק בילדים גם בחופש הגדול. 

 !נשמח מאוד שיחזרו אלינו במהרהמפוח העלים והחרמש המוטורי. , לאחרונה נעלמו לנו מהמשק לצערנו הרב

 למען יהיה פינת חמד של הנאה ,ורים בקהילתנו. מקום שמושקעת בו הנשמהמאוד שדברים כאלה קעצוב לנו 

 אם מישהו צריך משהו, ניתן תמיד לבקש ולא לקחת בלי רשות. אנחנו משתדלים להיענות לכל בקשה. .לקהילה

                     מזכירה לכולם שמשק הילדים פתוח לציבור הרחב בכל יום שני אחה"צ , בשבתות ולפעילות מתואמת כשתרצו.

 ניתן לקיים בו מפגשים משפחתיים בשעות הנעימות של אחה"צ.

 12-15/8י"ד באב  –חמישי י"א  -ההפנינג המסורתי יתקיים בע"ה בימים שני

               .24/7 ,כ"א בתמוז ,ביום רביעיוהוקרה לבנות השירות המקסימות שלנו,  לקהילת סעד נקיים אחה"צ של כיף

 רשמו לפניכם את התאריכים ובואו לבקר!אנא 

 רחלי לנדאו
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