בע"ה ט"ז בתמוז תשע"ח
29/06/2018
גליון מס' 3053

פרשת בלק
התגלות ה' לאדם אינה הופכת אותו לנביא .על התגלויות בחלום קראנו בחומש בראשית
אצל אבימלך שטוף הזימה ואצל לבן רב הנכלים ,ולכן אין סיבה או הצדקה להכתיר את
בלעם כנביא.
בפי בלעם הרשע אשר זמם להשמיד את ישראל ומכונה בכינוי הגנאי התנכי ' -קוסם',
מושמות הנבואות הנעלות ביותר המתארות את מעמדו המיוחד וגדולתו של עם ישראל.
מדוע דברים נשגבים אלו ,נבחרו להיות מושמעים דווקא מגרונו של אותו רשע?..
עונים חז"ל" :כדי שייאמרו הברכות מפי שונאם של ישראל ולא מפי אוהבם" ובכך יקבלו
משנה תוקף.
(מתוך" :שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע-ישעיהו לייבוביץ')

----------------------------------------------------------------------פרשת שבוע – פרופ' יוסף פליישמן
שבת פרשת בלק
הדלקת נרות

ימי החול


19:30

זמן תפילין /טלית

19:40

שחרית א'

06:00

שחרית א'

06:45

שחרית ב' (בביה"כ)

06:45

שחרית ב'

08:30

שחרית ג' (בצריף)

08:30

17:40

סוף זמן ק"ש

מנחה (בני-עקיבא)

14:15

מנחה א' (בחד"א)

13:20

לימוד "מדור לדור"

17:15

מנחה וערבית

19:40

שיעור-הרב ארי

18:00

שקיעה



צאת השבת

20:28

ערבית

20:10

מנחה

מנחה

14:00

13:30

אחות תורנית – דורית רידר
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על מלכים ואתונות
וַיִּ ְסעּו בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל וַיַ חֲ נּו בְ עַ ְרבוֹת מוָֹאב מֵ עֵ בֶ ר לְ י ְַרדֵ ן יְ ֵרחוֹ וַיַ ְרא בָ לָק בֶ ן-צִּ ּפוֹר אֵ ת כָל-אֲ ֶשר-עָ ָשה יִּ ְש ָראֵ ל
לָאֱ מ ִֹּרי .וַיָ גָר מוָֹאב ִּמ ְּפנֵי הָ עָ ם ְמאֹד( .כ"ב ,ב'-ג')
בלק בן ציפור נחשף להיסטורית ההצלחות של בני ישראל ,ובני מואב נכנסים לחרדה מפני בני ישראל החונים
בסמוך אליהם.
ַויֹאמֶ ר מוָֹאב אֶ ל-זִּ ְקנֵי ִּמ ְדיָן עַ ָתה יְ לַחֲ כּו הַ ָקהָ ל אֶ ת-כָלְ -סבִּ יבֹתֵ ינּו כִּ לְ חְֹך הַ ּׁשוֹר אֵ ת י ֶֶרק הַ ָש ֶדה ּובָ לָק בֶ ן-צִּ ּפוֹר מֶ לְֶך
לְ מוָֹאב בָ עֵ ת הַ ִּהוא( .ד')
בני מואב מציגים את המצב ואת חששם לזקני מדיין .לפתע 'נזכר' הכתוב בנקודה זו בעובדה חשובה מאד -
גיבורנו בלק הוא בעצם מלך מואב..
מדוע? ..מדוע המלך לא מוצג כבר בהתחלה? וכך היה ראוי להיכתב" :וירא בלק בן ציפור מלך מואב."..
ובכן ,מהרגע בו חנו בני ישראל לפתחו של מואב ,המלך הפסיק לתפקד כמלך ,ההיגיון חדל לשלוט והחרדה
שיתקה את העם.
בני מואב נאלצים להיכנס לנעליו של מלכם המנותק ולפנות במקומו לעזרה" :ויאמר מואב אל זקני מדיין."..
(ולא" :ויאמר בלק \ מלך מואב אל זקני מדיין".)..
אלא שהם בוחרים לקצר את הדרך ולפנות לאנשים הלא נכונים ' -זקנים קוסמים'.
המלך בלק ,שוויתר על פתרון הגיוני ,נגרר אחריהם ומשתדל לרצות אותם בכל מחיר .הוא פונה לקוסם הגדול
מכולם ' -המקלל מספר אחד של האזור' – בלעם.
ָארה-לִּ י אֶ ת-הָ עָ ם הַ זֶה כִּ י-עָ צּום הּוא ִּממֶ נִּ י אּולַי אּוכַל
וַיִּ ְשלַח מַ לְ ָאכִּ ים אֶ ל-בִּ לְ עָ ם בֶ ן-בְ עֹר ְּפתו ָֹרה ..וְ עַ ָתה לְ כָה-נָא ָ
ָארץ כִּ י יָדַ עְ ִּתי אֵ ת אֲ ֶשרְ -תבָ ֵרְך ְמב ָֹרְך וַאֲ ֶשר ָתאֹר יּוָאר( .ה'-ו')
נַכֶה-בוֹ וַאֲ ג ְָר ֶשנּו ִּמן-הָ ֶ
ללא הנהגה רצינית וללא פתרון רציונאלי ,ההצעה המוזרה מתקבלת על כולם" :וַיֵ לְ כּו זִּ ְקנֵי מוָֹאב וְ זִּ ְקנֵי ִּמ ְדיָן
ּוקסָ ִּמים בְ יָדָ ם וַיָ בֹאּו אֶ ל-בִּ לְ עָ ם( ."..ז')
ְ
בשלב הזה העניינים יוצאים לגמרי משליטה  -הקללות הופכות לברכות והדמות היחידה בסיפורנו שמייצגת את
ההיגיון בכבוד ובדברי טעם ,היא ..האתוןַ " :ותֹאמֶ ר הָ ָאתוֹן אֶ ל-בִּ לְ עָ ם הֲ לוֹא ָאנֹכִּ י אֲ תֹנְ ָך אֲ ֶשרָ -רכַבְ ָת עָ לַי מֵ עו ְֹדָך
עַ ד-הַ יוֹם הַ זֶה הַ הַ ְסכֵן ִּה ְס ַכנְ ִּתי ַלעֲשוֹת לְ ָך כֹהַ ,ויֹאמֶ ר ֹלא"( .ל')
האתון זוכה לסנגוריה מהמעלה הראשונה ולהעלאה לדרגה מעל בלעםַ " :ויֹאמֶ ר אֵ לָיו מַ לְ אַ ְך ה' עַ ל-מָ ה ִּהכִּ יתָ אֶ ת-
ֵיתי"( .ל"ב)
אֲ תֹנְ ָך זֶה ָשלוֹש ְרגָלִּ ים אּולַי נ ְָטתָ ה ִּמּפָ נַי כִּ י עַ ָתה גַם-א ְֹתכָה הָ ַרגְ ִּתי וְ אוֹתָ ּה הֶ חֱ י ִּ
מוסר השכל :עדיפה אתון שרואה את המציאות ועומדת על שלה ,ממלך שנגרר לקוסמים ומכשפים.
יורם קימלמן
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הלכות ימי 'בין המצרים' ותשעת הימים
 .1הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב נקראו בפי חז"ל 'ימי בין המצרים' ,על שם הפסוק במגילת איכה
שיג֖ ּו ָּה בֶ֥ין ַה ְמצ ִ ִָּֽרים' (א ,ג) .בימים אלו אנו מתאבלים הן על חורבן שני בתי המקדש והן על
'כָּל־ר ֹדְ פֶ֥י ָּה ִה ִ
חורבנה של מדינת ישראל והיציאה לגלות .ב"ה במאה השנים האחרונות שב עם ישראל לארצו ,אך עדיין
יש לאן לשאוף ומה לשפר ולתקן .לכן ,מלבד מנהגי האבלות המפורטים ,ראוי לחשוב על דרכי תיקון
ותשובה לתועלת הכלל (המדינה ,הקהילה) והפרט.
 .2קהילות ישראל נהגו מנהגי אבלות שונים בימים אלו ,והמכנה המשותף לכולם הוא התעצמות האבל
והצער עם ההתקרבות ליום החורבן (מי"ז בתמוז עד ר"ח אב ,מר"ח אב עד שבוע שחל בו תשעה באב,
שבוע שחל בו תשעה באב ,ערב תשעה באב).
מי"ז בתמוז עד ר"ח אב:
 .3נישואין – מנהג אשכנז שלא להתחתן בימי 'בין המצרים' (שו"ע או"ח תקנא ב ברמ"א) .מנהג קהילות
ספרדיות רבות להתיר נישואין עד ר"ח אב (שם).
 .4תספורת וגילוח – מנהג אשכנז לאסור תספורת הראש והזקן בימי 'בין המצרים' (שם סעיף ד' ברמ"א).
מנהג קהילות הספרדים לאסור תספורת רק בשבוע שחל בו תשעה באב .השנה שיום תשעה באב חל
בשבת ,והתענית נדחית ליום ראשון ,לא נהגו הספרדים איסור תספורת כלל (שם).
 .5ריקודים ומחולות – נהגו באשכנז לאסור החל מי"ז בתמוז ריקודים ומחולות (שם ,מ"ב ס"ק טז) .פוסקים
רבים כללו באיסור זה גם שמיעת מוסיקה בכל ימי בין המצרים .להלכה נראה שיש לאסור שמיעת
מוסיקה כמטרה עצמאית ,כגון הליכה לקונצרט ,הופעה או ישיבה לשם האזנה ,אבל שמיעת מוסיקת
רקע (בנסיעה וכדו') מותרת.
 .6ברכת שהחיינו – טוב להימנע מלברך ברכת 'שהחיינו' על פרי או בגד חדש בימי 'בין המצרים' (שם ,סעיף

יז) ,לכן לא יאכלו הפרי החדש ולא ילבשו הבגד עד לאחר תשעה באב .אפשר לברך 'שהחיינו' בשבתות של
ימי 'בין המצרים' (שם ,מ"ב ס"ק צח) ,ויש המקילים גם בראש חדש אב אפילו שלא חל בשבת (שם ,שער
הציון ס"ק צט) .ברכת 'שהחיינו' על מצוה (ברית או פדיון הבן) מברכים כרגיל.
מראש חודש אב:
' .7משנכנס אב ממעטין בשמחה' (מסכת תענית פרק ד משנה ו).
 .8קניות – משא ומתן של שמחה נאסר בתשעת הימים .לכן אין לקנות בגדים או נעלים בימים אלו והוא
הדין לקניה גדולה ומשמחת אחרת כמו רכב חדש או סלון .המתכוננים לשמחה משפחתית שתיערך לאחר
תשעה באב ,יקנו בגדים לפני ר"ח אב או לאחר תשעה באב .כך גם לגבי כל שאר ההכנות וההתארגנות
לשמחה (שו"ע או"ח תקנא ב ובמ"ב ס"ק יא).
 .9כביסה – מנהג אשכנז לאסור כיבוס בגדים בתשעת הימים (שם סעיף ג ברמ"א) .נהגו להקל בכיבוסם של
בגדי ילדים קטנים (שם סעיף יד)  .מנהג קהילות הספרדים לאסור כיבוס רק בשבוע שחל בו תשעה באב
(שם) .השנה שיום תשעה באב חל בשבת ,והתענית נדחית ליום ראשון ,לא נהגו הספרדים איסור כיבוס
כלל.
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אכילת בשר ושתיית יין – המנהג המקובל הוא לא לאכול כל תבשיל בשרי ולא לשתות יין מראש חודש אב
(שם ,סעיפים ט-יא) .מותר לבשל תבשיל פרווה בכלי בשרי .יש מהספרדים שנהגו להקל באכילת בשר ביום
ר"ח עצמו (שו"ת יחוה דעת א ,מא)  .בשבת אין מגבלה לאכול בשר ולשתות יין ,כמו בכל שבת .כך הדין גם
בשבת פרשת דברים ,ט' באב.
 .11סעודת מצוה – בסעודת ברית מילה שנערכת בתשעת הימים מותרים המשתתפים לאכול בשר ולשתות יין
(שם סעיף י ברמ"א) .כך גם בסעודת סיום מסכת אם רגיל המסיים תמיד לאכול בשר בסעודות הסיום (שם
במ"ב ס"ק עג).
 .11הבדלה – במוצאי שבת מטות-מסעי (אור לג' באב) יש להבדיל על היין ומותר לשתותו .אם אפשר ,כדאי
לתת לקטן שהגיע לגיל חינוך לשתות רוב כוס מהיין (שם ובמ"ב ס"ק ע).
 .12רחיצה – נהגו שלא להתרחץ בתשעת הימים (שם סעיף טז) .בארץ ישראל ,שמזג האוויר לא מאפשר
להימנע מרחיצה תשעה ימים ,ניתן להתרחץ לשם ניקיון .רחיצה שכזו מותרת מכיוון שאיננה רחיצה של
תענוג .עליה להיות תכליתית ולא לשם הנאה .ביום שישי ,התירו להתרחץ במים חמים לכבוד שבת (שם).
 .13בריכה – המקפידים לשחות בגלל צורך רפואי יכולים להמשיך ולשחות בתשעת הימים.
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"...
(בבלי מסכת תענית דף ל עמוד ב)

הרב ארי סט
------------------------זמני י"ז בתמוז תשע"ח  -ביום א' ,י"ח בתמוז (נדחה)
 - 03:49תחילת הצום
 - 06:00שחרית א'
 - 06:45שחרית ב'
 - 08:30שחרית ג' (בצריף)
 - 13:20מנחה גדולה
-18:50שיעור בעמוד יומי – מסכת עירובין
 -19:20מנחה קטנה
 19:45מתמי"ד בתמיד -פתיחה למסכת "תמיד" עם הרב ארי
 - 20:05ערבית
 - 20:10סוף הצום



השיעור במסכת מו"ק יתקיים כרגיל ,בשעה  .21:23יהיה ב"ה כיבוד לשבירת הצום.
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דברים שנשא נחום בחג המשק ,לרגל יום ההולדת ה  71לקיבוץ
(שנחגג בשירת המונים – "הקול של כולם")

ערב טוב לכולולם.
תהיתי לעצמי איזו מין ברכה אני צריך לברך כאן הערב? האם זו ברכת "השיר והשבח" מאופיו של הערב ,או שמא
מפאת העיתוי בסמוך לסיום תפקידי אני צריך לכוון יותר ל"ברכה אחרונה".
כך או כך מצאתי עצמי נמשך אל מילות השיר היפות שעוד דקות ספורות נשיר כולנו ,מילותיה של שמרית
שהביאו לעיני אור ובחיבור ללחנו של קובי הסבו לי אושר (ת).
עוד נדע ימים טובים מאלה  -אף כי הימים האלה לתחושתי ,גם הם טובים ושמחים.
עוד נדע ימים טובים פי אלף – בסדר בכל זאת אנחנו בעוטף ישראל והימים בוערים...
שורשינו יעמיקו סלע  ,כמו ארזים בהר  -ואני מכוון אל שורשי האמונה ביושב במרומים אשר מקיים את
הבטחתו יום יום ,שעה שעה ,אם רק נביט אל המציאות המאתגרת ,בעין טובה.
עוד נדע ימים טובים מאלה  -כי בכל זאת עברנו שנתיים מטלטלות בתחום הפרנסה.
עוד נמתיק מימיו של ים המלח  -בבחינת לראות כל קושי ולהפוך את הלימון ללימונדה.
כשדה ירוק אחר השלף ,כאשד בלב מדבר  -גם בשנה שאחרי השלף רואים שחור אך מאמינים ,שאחריו יבוא
האור.
יחד ,כל הדרך  -ותיקים וחדשים.
יחד ,לא אחרת  -ועם כל השינויים.
יד ביד נושיט לטוב שעוד יבוא ,בוא יבוא– והוא כבר כאן רק צריך לראותו.
יחד ,כל הדרך  -מבוגרים וצעירים.
יחד לא אחרת  -על אפם וחמתם של השכנים...
יחד איש אל איש יפתח את לבבו – ונדמה שזה הסוד שיזרז את הטוב לבוא.
רק אם נאמין בעוז הרוח  -של כוחות הביטחון והחיילים.
רק אם נאמין ולא ננוח – בהנהגתו של היושב במרומים.
מן המיצרים אל ים פתוח ,כמים רבים נסער.
רק אם נאמין ,בעצמנו  -ודאי נצליח.
רק אם נאמין ,בכוחותינו  -ודאי נגיע בימים של סער ברקיע ,כאש התמיד נבער -ועשייה חברתית ענפה לא תהיה
בעינינו כדבר זר.
יחד ,כל הדרך – נמשיך לקיים את יישובנו וקהילתנו.
יד ביד נושיט לטוב  -יחד איש אל איש יפתח את לבבו – הערב ביום חגנו ומכאן והלאה בכל יום שיבוא.
את הסולו שלי בדיבור סיימתי ואני מפנה את הבמה לשירה של כולנו יחד.
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על ערב "בנים מספרים" מרגש במיוחד
בערב מיוחד ושונה במסגרת "בנים מספרים" ,סיפר לנו דותן ברזלי (בנם של רחל ובניה) את סיפורו האישי.
הוא פתח בפנינו את ליבו ובכנות רבה חלק אתנו את חוויותיו ומסעותיו יחד עם נועה אשתו ובתו שי.
דותן שיתף אותנו במסעו לאוסטרליה ,החל מפתיחת העסק שם וההתמודדות עם קשיי קליטה וזהות ,דרך
מאבקי הישרדות כתוצאה ממחלה הקשה של אשתו ועד החזרה לארץ ישראל והברכה ה "ניסית" שהיתה טמונה
בה.
תובנות החיים והמסקנות שצבר ,נגעו וריגשו את השומעים ,נתנו שלווה והעניקו תקווה והכלה ,עבור אלו
המתמודדים עם משברים וקשיים בחייהם הפרטיים.
דותן שב והודה לקהילת סעד החזקה והאמיצה שחיבקה אותו ואת משפחתו ברגעיהם המורכבים ביותר.
קהל השומעים הגיב בהתרגשות רבה ונדמה היה שדבריו הדהדו בכל אחד מהמשתתפים .היה ערב נפלא ומרומם..
חנהל'ה אלברט
-------------------------מכתב תשובה..
שהתקבל מישיבת חיספין (בעקבות מכתב התודה על עזרת התלמידים בעבודה במטע).
שלום דותן,
שמחתי לקבל את מכתבכם ,מה שאנחנו עשינו יומיים ,אתם עושים כל יום.
תחזקנה ידיכם ,ובעז"ה שיעברו עליכם ימים שקטים.
מוטי פרנקו  -ראש ישיבת חספין

ממשיכים להתמי"ד תמיד
החל מיום ראשון הקרוב ,לאורך ימי בין המצרים לימוד מתמי"ד חוזר!
ילדי כיתות ג-ח מוזמנים מדי יום בשעה  19:55ללימוד מסכת תמיד בבית הכנסת.
שימו לב – ביום ראשון ,י"ז בתמוז ,באופן חד פעמי הלימוד יחל בשעה .19:45
בברכת גם אני מתמי"ד בתמיד!
ועדות חינוך ודת
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ברוכים הבאים!
בשבוע שעבר ,הגיעו אלינו ענבר וניצן לנדאו .ניצן ,בנם של רחלי ויחזקאל לנדאו.
הם הגיעו אלינו במעמד "ארבע השנים שלאחר חתונת בן/בת משק".
ענבר וניצן יגורו ,כרגע ,בבית סל"ע.
אנחנו מאחלים להם קליטה מהירה ,בשכונה ,בקהילה ובביתם החדש!
ו .קליטה

הודעה מוועדת דת
ועדת דת בוחנת אפשרות לקיים מניין ותיקין בראש-השנה וביום כיפור.
לשם כך ,נודה אם אנשים המעוניינים להתפלל ותיקין בימים אלו יפנו אל שקמה.
שקמה וועדת דת.

הזמנה ל"קפה הדר"
הורים ,ילדים ,מבוגרים ובני נוער.
אנחנו מזמינים אתכם לאחה"צ משותפים בבית הקפה של משפחתון הדר.
ביום חמישי כ"ב תמוז ( , )5/7בין השעות ,19.00- 17.00 :בדשא הסמוך למשפחתון
ההכנסות לקידום המשפחתון .נשמח מאוד לראותכם!
ילדי המשפחתון והצוות

קייטנת נכדים
סבים וסבתות יקרים ,קייטנת הנכדים מתקרבת אלינו ורצינו להודיע מספר הודעות:
* ההרשמה לקייטנה תיסגר ביום שלישי הקרוב ,כ' בתמוז  ,5.7 -זו הזדמנות אחרונה בהחלט להירשם.
* ביום השני של הקייטנה ,היוצא ביום שני כ"ה באב  ,6.8 -אנו מעוניינים שהילדים יתארחו בבתי הסבים
והסבתות לארוחת ארבע .מי שמוכן להתנדב לארח בביתו קבוצת ילדים נשמח שיצור עמנו קשר בתא דואר של
ועדת חינוך או במייל  /בטלפון המצורפים למטה.
* בקרוב יחולק לו"ז הקייטנה לתיבות הדואר ,כמו כן נשלח לו"ז זה למשפחות הנכדים.
מיכל אפרתי
 , 055-6645569אימיילmichylevi@gmail.com :
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טיול משפחות
היכונו! היכונו! ב  26-27.8נצא לטיול משפחות.
בתכנון :יציאה בצהרים להשתכשכות וכיף בפארק אשכול ,א .ערב ,לינה באוהלים ולמחרת טיול קצר.
למעוניינים אפשר גם להשתתף רק בחלק מהפעילות...
אנא שריינו תאריכים.
פרטים נוספים בהמשך...
הצוות המארגן :תמר ג'ימס ,קרן בוברובסקי ומיכל אפרתי

עוד תודה חשובה מטקס הביכורים
ברשימת התודות בדוחינוך לפני שבועיים ,נשמטה התודה למפיקות הטקס מאחורי הקלעים:
מיכל אפרתי ומוריה לנדאו הבלתי נלאות.
אז תודה גדולה באיחור גם לכן כמובן!
אפרת שלומי

הודעה מועדת חינוך
ביוזמת בני הנוער שלנו ,תפילת הנוער בחופש הגדול תתקיים:
מדי בוקר בשעה  8:30במועדונית.
מוזמנים להצטרף!

לכל המעוניינות
השבת ,פר' "בלק" ,תתקיים קריאה בתורה ותפילת מוסף משותפת של חברות קהילת סעד.
ניפגש במועדונית בשעה ! 9.15
הצוות המארגן
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משולחנו של מנהל הקהילה
המצב הביטחוני והשלכותיו
לצערנו קשה לדבר על רגיעה ושלווה ,למרות שאשרינו שאנחנו שומרים על שיגרה ברוכה .השריפות מחוץ ומבית
וה"צבעים האדומים" לא מוסיפים לשקט הנפשי .אין ספק שבתקשורת זה נראה הרבה יותר רע מהמציאות
שאנחנו חווים ,וזו גם הסיבה שבגינה אנו זוכים ל"חיבוקים של חיזוקים" .המושג הזה שנטבע אצלנו במהלך צוק
איתן ובו קיבלנו על עצמנו לחזק קהילות ברגעים של משבר ,מהווה בעיני עוגן לחוסן ובימים אלה ,כפי שכתב לי
מזכיר בארות" ,הטובה חוזרת לבעליה" .כדי לא להישאר במקום של "מקבלים" בלבד יזמו לפני שבועיים בחינוך
החברתי מבצע "חיבוק של אהבה ללוחמי הלהבה" .במסגרת המבצע אפו הילדים מטעמים והכינו ברכות אשר
נשלחו ללוחמי האש ומשפחותיהם כאן בסעד ובתחנות הכיבוי בשדרות ובנתיבות.
בשבועות הקרובים ,בכוונתנו ליזום ערב שבו נשמע סקירה רחבה בנושאי הביטחון באזורנו מגורמים מוסמכים
ובין היתר ,נפרט את תכנית "מרחק בטוח" העוסקת באפשרות של צמצום האוכלוסייה ביישוב אם חלילה נידרש
לכך  .על המועד והמקום נוציא הודעה מראש.
כוחו של ה"יחד"
נדמה לי ,שניתן להתגאות ולשמוח בחג המשק הצנוע והכל כך מאחד שחגגנו השבוע ,כאן בביתנו על הדשא ,בשיר
ובזמר וביחד קהילתי פשוט ומבורך .החיבור בין תוכן האירוע לתוכן מילותיו של שירה המרגש של שמרית אור,
היו בעיני מושלמים ויצרו אווירת חג עם מסר פנימי לעצמנו ,על כוחה ומשמעותה של לכידות חברתית .יישר כח
לכל העוסקים במלאכה על הבמה ומאחורי הקלעים ובמיוחד לחמי ואתי רכזות התרבות.
חופשת הקיץ ובריכת השחייה
בשעה טובה יצאו ילדינו לחופשת הקיץ ותלמידי היסודי הצטרפו לתלמידי החטיבה והתיכון .יחד עם בא הקיץ,
אנו זוכים גם לפתוח בע"ה את בריכת השחייה לאחר שיפוץ גדול ומורכב שכזכור היה מחוייב המציאות כדי לקבל
את אישור הפעלתה .תודה לאתי שריכזה את מבצע השיפוץ ולעדיאל והדר שמעורבים בכל פרט מתוקף
תפקידיהם ,הדר – מנהלת הבריכה ,עדיאל – מפעיל הבריכה .תודה גם לזבולון שבהיכרותו המעמיקה את נבכי
הבירוקרטיה ,סייע לנו למצוא את הדרך לקבל את המימון הדרוש לשיפוץ ותודה לראש המועצה שסייע מצידו.
כחלק מלקחי עונת הרחצה הקודמת ,יזמו חברי הנהלת האגודה כתיבה של נוהל לקיום אירועים בבריכה בשעות
הערב .מטרת הנוהל לצמצם את ההפרעה לשכנים הגרים בסמיכות לבריכה .בכוונתנו שכל מי שסוגר עם הדר על
קיומו של אירוע בבריכה ,יקבל את הנוהל ויחתום עליו .אנו מקווים שבדרך זו נוכל לנצל טוב יותר את המשאב
שעומד לרשותנו ,מבלי שהדבר יהיה לנטל על חלק מהציבור.
יותר מכל ,אני מזכיר לכולנו ,מה שלצערי הרב עולה בחדשות מידי שבוע ,שהבריכה היא גם מקום סכנה .כולנו
חייבים להישמע להוראות המציל וצוות הבריכה ובמיוחד הורים לילדים קטנים ,חייבים להשגיח עליהם כל העת
בבריכת הפעוטות .תפילתי שנזכה לקיץ שקט וצונן ובעיקר בטוח ומהנה ,בבריכה המחודשת.
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ואם בבטיחות עסקינן
א .שוב ושוב אני רואה הורים אשר נוסעים ברחבי הקיבוץ וילדיהם הקטנים על בירכיהם .זו סכנה גדולה
ובואו לא נקל ראש בצו האלוקי "ונשמרתם מאד לנפשותיכם".
ב .נהגים מתוכנו נוסעים מהר בכבישי הקיבוץ .בכל השנה ובמיוחד בימות החופש ילדינו מתרוצצים ברגל
ובאופניים בשבילים וחובתנו להקפיד על נסיעה איטית וזהירה.
ג .הורים ,שוחחו עם ילדיכם על כללי הזהירות בדרכים .גן העדן שחיינו בו לפני עשרות שנים ללא מכוניות
עבר וחלף וסביבת המגורים שלנו ,כמעט ולא שונה ממרחב עירוני שקט.
לחיות בקהילה עם בעלי אתגר נפשי
שמעתי תגובות שונות על הערב שקיימנו לפני שבועיים במועדון לחבר .נדמה לי שכל מי שהשתתף בערב ושמע את
העדות האישית של בעלת אתגר נפשי בקהילה דתית דומה לקהילתנו ,לא יכול היה להישאר אדיש וודאי לא לצאת
מהמועדון כפי שניכנס אליו בתחילת הערב .בסוף הערב עלו רעיונות לפגישות המשך במעגלים שונים ,כולל
מעגלים חברתיים שלא הגיעו לערב זה .תקוותי שהדברים יצאו לפועל ושנמשיך לעמול כקהילה וכפרטים ,להיות
טובים יותר ומקבלים יותר את בעלי האתגר הנפשי.
זמן פנוי ורחבי משחק לילדינו
הקיץ המבורך ,מביא עימו זמן פנוי גדול ,וזאת למרות הפעילות החברתית הרבָּ ה לה זוכים ילדינו .זה זמן רב
שמרחבי חדר האוכל למעלה ולמטה הפכו להיות ,בשעות שונות של היממה ,מגרש משחקים .לאחר מספר מקרים
של נזקים במרחב זה ,ישבנו יחד ,אירית ברט ,אפרת שלומי ואני לחשוב מה ניתן לעשות .אנו פונים לכל ההורים
לשוחח עם ילדיהם ולהבהיר שחדר האוכל אינו מגרש משחקים .ב"ה התברכנו בדשאים נרחבים ,מגרשי מתקנים
וכושר ,בריכה ,ספריית ילדים ,מג רש טניס ,אולם ספורט ומועדוני חטיבה ותיכון וכל אלה יכולים לשמש את
ילדינו היקרים ,לפעילות ובילוי בשעות היום והערב.
שמח תשמח רעים האהובים...
אפרת כרמון ובח"ל אמיר זיתוני הודיעו על כוונתם להינשא בשעה טובה ומוצלחת .החתונה תתקיים בע"ה ,ביום
שני כ"ה מנחם אב ( )06.08.18בגליל ים .הזוג יתחיל את דרכו בתל אביב  .מזל טוב לזוג הצעיר ,להורים
המאושרים עדנה ויוסף ולכל המשפחה.
בברכת קיץ מבורך משמעותי ובטוח
שבת שלום
נחום
לבת-חן ועמיחי חביביאן ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הבת
איחולים לשמחות ולנחת!
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עדכון חשוב מהמרפאה
ב 1.7דר' שי קרמר יוצאת לחופשת לידה ,יחליפו אותה דר' עמית נחושתן ודר' אורן ערן.
דר' עמית ודר' אורן עובדים בשיתוף פעולה ביניהם ובאופן קבוע במכבי עין הבשור ובני נצרים .בנוסף לעבודתם
שם ,הם יעבדו גם בסעד בתקופת חופשת הלידה של דר' שי.
רופאים אלו הינם רופאים עצמאיים ,כלומר הם מתוגמלים לפי העברת כרטיס מגנטי ,לכן יש להגיע אך ורק עם
כרטיס מגנטי.
במידה ומגיעים ללא כרטיס מגנטי יש אפשרות להפעיל את הכרטיס דרך האפליקציה של מכבי או דרך האתר של
מכבי  ,ואופציה נוספת להתקשר למכבי ללא הפסקה) .ניתן להיעזר במזכירות לצורך הפעלת הכרטיס המגנטי).
כל בקשה ( לתרופות ,אישורי מחלה ,הפניות ) מהרופאים צריכה להיות עם כרטיס מגנטי ,או דרך הבקשות
לרופא באפליקציה של מכבי ,או דרך האתר של מכבי באינטרנט ( .הבקשות רק לאחר שהייתם אצל הרופא פעם
אחת).
בנוסף הם מבקשים לאחר שמבצעים בדיקות לחזור אליהם בתור מסודר או לפנות אליהם דרך הבקשות לרופא
באפליקציה של מכבי או דרך האתר של מכבי באינטרנט .www.maccabi4u.co.il
קבלת רופאים אלו לסירוגין ,יהיו בימים  :א ,ג ,ד ( אלו השעות המתוכננות ,אך עלולים להיות שינויים).
א'14:00-17:00 :
ג15:00-18:00 :
ד'10:00-13:00 :
דר' מיכאל בס ממשיך לעבוד בימים א ,ג ,ה.
נאחל לדר' שי לידה קלה ומזל טוב ,ובהצלחה לדר' עמית ודר' ערן במילוי מקומה של דר' שי.
אסתר לוי האחות חזרה מחופשת לידה ונטע בן עמי סיימה את עבודתה במרפאה .
תודה רבה לנטע ונאחל לה הצלחה בהמשך דרכה.
נשמח לשיתוף הפעולה.
צוות המרפאה

לדבורה וחיים הרצל מזל טוב להולדת הנין
נכד לחגי הרצל וג'ודי ,בן לשירה ובן
איחולים לשמחות ולנחת!
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גד"ש
רוב התבואה כבר נאספה מהשדות .קציר החומוס יחל בקרוב .הצוות עוסק בעיבודי קרקע לרוב ומכין את השדות
לזריעות הבאות.
כידוע ,אנחנו נמצאים בשותפות עם קיבוץ ברור חייל על אדמות ברור חייל .הסכם זה שנחתם לפני עשור ,מגיע
לסיומו בסוף שנה זו .אנחנו עמלים במלאכת המשא ומתן ,כאשר נקודת המוצא היא שאנחנו מעוניינים להמשיך
את שיתוף הפעולה .הנחנו על שולחן המשא ומתן את הצעתנו .אני מקווה שב"ה בשבועות הקרובים נוכל לברך על
המוגמר.
דובי גינזברג שמנהל את הגד"ש ב  8השנים האחרונות מסיים את עבודתו בחודשים הקרובים ועובר לאתגר הבא.
אישרנו את הגדרת התפקיד .ופנינו לאיתור המועמדים .אנחנו בשלבים האחרונים של התהליך וכשזה יושלם
נעדכן את דירקטוריון החקלאות ואת הציבור .נאחל לדובי ולנו הצלחה בהמשך.
בלונים בוערים
לצערנו אנחנו עדיין סובלים מתופעה זו .אמר מישהו בשבועות האחרונים "רק מי שהארץ אינה שלו יכול להרשות
לעצמו לשרוף אותה" .אנחנו עמלים במלאכת כיבוי השרפות .הצבא והמדינה מנסים למנוע את שיגור בלוני
התבערה .הנזקים בשדותינו ניכרים ובשדות האזור אף יותר .עשרות אלפי דונמים של שדות תבואה ועצים נשרפו.
בהזדמנות זו מבקש להודות לצוות הכיבוי הנמרץ שלנו שרץ בכל שעה ובכל זמן לכל שריפה בשדותינו ובשדות
האזור.
השרי פות לא מחלישות את ידינו אנו ממשיכים ונמשיך גם בעתיד במלאכת עיבוד הקרקע ו"המוציא לחם מן
הארץ" יהיה בעזרנו.
דוחות כספיים
בשעה טובה ומוצלחת הוצגו בפני הדירקטוריונים וההנהלות הדוחות הכספיים של הקיבוץ לשנת  .2017מדובר
במאזני הקיבוץ בדוחות הרווח וההפסד בדוח על תזרים המזומנים ובדוח על מצב קרן המילואים.
ידוע לכולם ששנת  2017לא היתה מן המשובחות שלנו .כמה אבנים גדולות גרמו לכך .יחד עם זאת אנחנו יודעים
לסמן את הדרוש טיפול .קיבוץ סעד השכיל במשך העשור האחרון להרחיב את סל עיסוקיו ומקורות התפרנסותו.
אין זה ברור מאליו שמשק שספג שנתיים קשות מאוד מצליח לעמוד על רגליו .עיקרי הדוחות יוצגו באסיפת
החברים בשבועות הקרובים .המלאכה עוד רבה וארוכה .אך בהחלט ניתן לראות את התקווה והיכולת לצאת מן
המצב בו סיימנו את .2017
 ,2018כפי שאנחנו יכולים להעריך בזהירות רבה כרגע ,בהחלט עומדת בציפיות ואנו צופים שנה טובה בהרבה
מקודמתה.
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נס שמנים
שאלתי את מתניה רפל (שמשמש כיו"ר וכסמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי בחברה) מה זה נס? למה נקראה
החברה נס שמנים? נראה לי ששם החברה מעיד על תוצאותיה.
החברה מציגה תוצאות טובות מאוד .טובות מהתוכנית ומהציפיות .למסתכל מהצד זה נראה פשוט .בסך הכל
להפיק שמן .אך מסתבר שמאחורי המלאכה ה "לכאורה" פשוטה הזו מסתתר ידע רב שנרכש בעמל רב לאורך
השנים.
החברה בונה בחודשים האחרונים את מפעל הקבע שלהם בסככת הגזר הישנה .מדובר במפעל שיעמוד
בסטנדרטים גבוהים המתאימים לתעשיית התרופות והמזון .יחד עם הגידול בפעילות נדרשת גם תוספת כח אדם.
החברה מחפשת עובדים צעירים ונמרצים להפעלת המכונות .מדובר בסביבת עבודה נוחה ומעניינת.
העבודה נחשבת כעבודה מועדפת ובהחלט מתאימה לצעירים אחרי צבא לתקופה משמעותית .החברה מעוניינת
ותשמח מאוד לקבל בני סעד לתקופה משמעותית.
המעוניינים בכך יכולים לפנות להילה מנהלת משאבי האנוש ,למתניה רפל ,דני רפפורט ,רותם אלברט או אליי.
נטיעות אבוקדו
בשבוע הבא נחל בנטיעת  120דונם נוספים של אבוקדו .הנטיעות יחלו ביום שני בוקר .המעוניינים לתת יד או סתם
לבוא ולחזות בהפרחת השממה מוזמנים ליצור קשר עם דותן גולדנברג לתיאום.
בסיום הנטיעות הללו נהיה עם מטע אבוקדו בגודל של כ  750דונם .דבר שמסתדר היטב עם המגמות הארציות
והעולמיות של גידול הצריכה.
כפי שכבר דיווחתי בעבר .גודל היעד למטע בסעד הוא  1000דונם .כאשר ההתקדמות תהיה זהירה ומדודה .ובסוף
כל נטיעה נעריך נחשוב ונביא לדיון ולאישור את השלב הבא.
חופשה
בשבוע הקרוב אהיה בחופשה משפחתית אחזור בכוחות מחודשים ב . 10.7
כרמל הלפרין

לריבה זוהר מזל טוב לרגל בת המצווה של הנכדה
ירדן -בתם של יהודית ויואל זוהר
איחולים לשמחות ולנחת!
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עונת הרחצה נפתחת!
אנחנו לקראת סיום עבודת השיפוץ בבריכה ,ואם לא יהיו עיכובים של הרגע האחרון הבריכה תיפתח ,בע"ה ,ביום
שני הקרוב( 2/7/2018 ,אם יהיה עיכוב נוסף אעדכן במסרון ביום ראשון) .המצילים יהיו עופר ביטון ,שעבד אצלנו
בעונות הקודמת ,בשעות הבוקר .ומהצהרים יעבוד מציל בשם בועז המגיע אלינו מאשקלון .מפעיל -עדיאל
גינזברג ,ומנהלת הבריכה -הדר סוברי.
חשוב לי לציין שוב כי נדרשנו לשיפוץ ממשרד הבריאות כתנאי לפתיחת הבריכה.
כללי הזהב למתרחצים בבריכה:
 .1אין לשחות בבריכה ללא מציל (גם מי שברשותו תעודת מציל אינו רשאי לשחות לבד)
 .2יש להישמע לכל הוראותיו של המציל.
 .3יש להקפיד על השעות הנפרדות (נשים/גברים) .גברים מתבקשים שלא להתקבץ ליד השער טרם
הסתיימה שעת הנשים ולהגיע לבריכה בזמן הנקוב.
 .4ילדים עד כיתה ג' (כולל) יכולים לשחות עם הוריהם בשעות הנפרדות (על פי החלטת הנהלת הקהילה).
 .5ילדים עד כיתה ג' (כולל) חייבים בליווי מבוגר (בוגר י' ומעלה).
 .6אין להכניס כל דבר מאכל לשטח הגדר הפנימית.
 .7יש להקפיד על שימוש בחיתולי בריכה עבור פעוטות הזקוקים לכך! אנא תגיעו מצוידים כראוי עם חיתול
רזרבה ע"מ למנוע אי נעימות משאר הציבור.
 .8מתרחצים בעלי שיער ארוך -יש לאסוף את השיער טרם הכניסה למים.
 .9בריכת הפעוטות -הרחצה באחריות ההורים בלבד .אנא היו עירניים ,התנתקו מהסלולרי ושימו לב
לילדיכם.
 .10אורחים יכולים להגיע רק בלווי מארחיהם .המארח יהיה בגיל תיכון (סוף כיתה י') ומעלה .איננו
מעוניינים להתקל במצבים של הוצאת אורחים ועוגמת הנפש הנגרמת מכך.
 .11הזמנת אירועים פרטיים בבריכה תתבצע דרך הדר .יש לפנות את שטח הבריכה עד השעה  .22:45מחיר
סמלי ייגבה עבור אירועים פרטיים למימון חלק מההוצאות.
אירוע יום =  .₪ 100אירוע ערב = .₪ 200
מדובר על אירועים פנימיים בלבד ,אירועים חיצוניים מתומחרים בצורה שונה.
 .12חוגי שחיה -מדריכים חיצוניים יכולים לעבוד בבריכה רק לאחר יצירת הסכם עבודה מסודר עם נחום
והדר.
 .13מינויים – בהמשך לנוהל מהשנים הקודמות ,תתאפשר כניסת מנויים חיצוניים( .כרגע יש לנו כ10
משפחות משובה ומכפר מימון)
 .14בכל הקשור לבריכה ולהתנהלותה יש לפנות להדר.
בעקבות מקרי טביעה קשים שקרו בבריכות שונות בחודש האחרון (ביניהם גם בעין צורים) ,אנו מקפידים הקפדה
יתרה על חוקי הבטיחות והגילאים הרשאים להגיע לבד  /להשגיח על אחים צעירים .מבקשים בכל לשון של בקשה
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להדגיש לילדיכם את חוקי הבטיחות במים ואת המקומות בהם הם יכולים להיכנס ,וכמובן להניח את הסלולרי
בתיקים ולהשגיח היטב על ילדיכם!
אנחנו נתגבר במגיש עזרה ראשונה  /מציל נוסף בזמנים בהם אנו צופים עומס בבריכה.

בברכת עונה מוצלחת ובטוחה!
עדיאל והדר
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שעות פתיחת הבריכה לחודשים יולי-אוגוסט 2018
(מומלץ לשמור!)

יום א'
 6:30-8:00שחיינים מעורב
שחייניות
8:00-9:00

יום ב'
 6:30-8:00שחיינים מעורב
שחייניות
8:00-9:00

יום ג'
 6:30-8:00שחיינים מעורב
שחייניות
8:00-9:00

10:00-12:30

משפחות

10:00-12:30

משפחות

10:00-12:30

משפחות

14:00-16:00
16:00-18:00

נשים
משפחות

18:00-19:30

גברים

14:00-15:30
15:30-17:30
17:30-19:00

גברים
נשים
משפחות
שחיינים מעורב
וא.ערב

14:00-17:30
17:30-19:30

משפחות
נשים

19:00-20:00

יום ד'
 6:30-8:00שחיינים מעורב
שחייניות
8:00-9:00
10:00-12:30

משפחות

14:00-15:30
15:30-17:30
17:30-19:00

גברים
נשים
משפחות
שחיינים מעורב
וא.ערב

19:00-20:00

יום ה'
 6:30-8:00שחיינים מעורב
שחייניות
8:00-9:00

יום ו'
 6:30-8:00שחיינים מעורב
שחייניות
8:00-9:00

10:00-12:30

משפחות

10:00-12:00

משפחות

14:00-15:30
15:30-17:30
17:30-19:30

נשים
גברים
משפחות

13:00-14:30
14:30-16:00
16:00-18:00

נשים
גברים
משפחות

