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גליון מס' 1/98

במדבר
הפרשה מוקדשת למפקד יוצאי צבא בישראל שהיו מאורגנים במסגרת של שבטים,
כל שבט ,על דגלו ועל סמליו.
את שיא הכבוד והחיבה ראו חז"ל בדגלים ובסמלים המיוחדים שחלק ה' לכל שבט.
למפקד ולדגלים היתה השפעה פסיכולוגית כבירה על חיילי צבא ישראל .הם החדירו
למוחם את ההכרה העצמית ופיתחו בלבם רגש של כבוד שנרמזו בפתיחת הפרשה:
"שאו את ראש כל עדת בני ישראל( "..א' .ב')
תאווה זו לדגל -סמל החופש ,חבויה היתה עמוק בלב אבותינו בהיותם עוד במצרים .חז"ל
עמדו על הכח המאגי הגנוז בדגל ,המגבש בקסמו את אבק האדם לעם בעל הכרה ,הזוקף
את קומתו ונוטע בו רגש של גדולה וכבוד עצמי.
(מתוך 'ממעיין האגדה' -א .ארזי)

------------------------------------------------------------------------------------שבת מברכים – ראש חודש סיוון יהיה ביום שלישי.
המולד יהיה בליל שני שעה  45.20ו  1חלקים .אומרים אב הרחמים.
(לוח ארץ ישראל הרב טוקצינסקי)
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פרשת במדבר
השבוע אנו פותחים בקריאתו של חומש חדש ,חומש במדבר .חומש זה מלווה את עם ישראל בכל שנות
נדודיהם במדבר ,במעבר שבין היציאה ממצרים לבין הכניסה לארץ ישראל .למרות זאת ,חומש זה עוסק
באירועים שקרו לעם ישראל בשנה השניה לצאתם ממצרים ,ולאחר מכן הוא עובר לעסוק באירועים שקרו
בשנה הארבעים ליציאת מצרים .כל השנים שבאמצע ,שמהוות את רוב תקופת המדבר ,לא מוזכרות בחומש
במדבר כלל .הדגש בפסוקי החומש הוא על היסודות החינוכיים שעם ישראל קיבל כהכנה לכניסתו לארץ,
ולא על סיפור פרטי האירועים ההסטוריים שהתרחשו בתקופת המדבר.
אחד מיסודות האמונה ,המופיעים במקומות רבים בתורה ,מוצא את ביטויו גם בפרשת השבוע שלנו ,פרשת
במדבר .לאחר פירוט המפקד של שבטי ישראל ,הקב"ה מצווה את משה" :אַ ְך אֶ ת-מַ טֵּ ה לֵּוִ י ֹלא ִתפְ קֹד ,וְ אֶ ת-
רֹאשָׁ ם ֹלא ִתשָׁ א ,בְ תוְֹך בְ נֵּי יִ ְש ָׁראֵּ ל"( .א' ,מ"ט) .רק בהמשך הפרשה ,הקב"ה מצווה את משה כן לפקוד את
בני לוי ,במפקד נפרד ממפקד שאר השבטים .ההקפדה על ההפרדה שבין שבטי ישראל בכללם לשבט לוי
מוסברת ברש"י ,ע"פ דברי המדרש" :כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדו" .עריכת המפקד הנפרד,
מלמדת אותנו ,איפוא ,על ההבדל בין מדרגתם הרוחנית של כלל שבטי ישראל ,למדרגתם העליונה יותר של
שבט לוי.
יסוד ההבדלה בין המדרגות ,מופיע גם בהמשך הפרשה ,בפירוט תפקידי בני קהת בעבודת הקודש .בני קהת
נצטוו לשאת את כלי הקודש של המשכן ,במסעות המשכן ממקום למקום .אבל ,תפקידם של בני קהת החל
רק כאשר אהרון ובניו סיימו את משימתם המקדימה – כיסוי כל כלי הקודש.
התורה מפרטת באריכות את מלאכת הכיסוי של כל כלי וכלי ובסוף מסכמת ואומרת" :וְ כִ לָׁה ַאהֲ רֹןּ-ובָׁ נָׁיו
לְ כַ סֹת אֶ ת-הַ ק ֶֹדש וְ אֶ ת-כָׁל-כְ לֵּי הַ ק ֶֹדש בִ ְנסֹעַ הַ מַ חֲ נֶה ,וְ ַאחֲ ֵּרי-כֵּן ָׁיבֹאּו בְ נֵּיְ -קהָׁ ת ל ֵָּׁשאת ,וְ ֹלא-יִ גְ עּו אֶ ל-הַ ק ֶֹּדׁש
וָמֵ תּו"( .ד' ,ט"ו).
יסוד חשוב זה שב ומזכיר לנו ,שעל אף רצוננו העז להידבק בקודש בכל עת ובכל מקום ,ואולי דווקא בגלל
רצוננו זה ,עלינו להקפיד שכל מה שקשור לקודש יהיה אך ורק ע"פ המדרגה המתאימה לו .רק קדושה
המגיעה אלינו באו פן המדויק ובמינון המדויק שציווה לנו ריבונו של עולם ,היא הקדושה האמיתית ,ובה אנו
מבקשים להידבק.
כשם ששורה הקדושה במדרגות שונות באדם ,כפי שראינו לגבי עם ישראל ושבט לוי ,וכן בחלוקת הפנימית
בין המדרגות בתוך משפחות שבט לוי ,כך שורה הקדושה במדרגות שונות במקום .ארץ ישראל מקודשת מכל
הארצות ,ובתוך הארץ בולטת מאוד קדושתה המיוחדת של ירושלים ,שבעז"ה במוצאי שבת נחגוג  22שנה
לאיחודה.
אחד הביטויים המפורסמים לגבי ירושלים לקוח מהפסוק בתהילים מזמור קכ"ב" :ירושלים הבנויה כעיר
שחוברה לה יחדיו" .חז"ל בתלמוד הירושלמי ,למדו מכאן שירושלים היא עיר שעושה את כל ישראל חברים.
השכינה השורה בירושלים ,מעניקה לנו יכולת להתבונן בכל אחד ,דרך הכוחות החיוביים שהקב"ה חנן אותו
בהם ,על פי מדרגתו .מתוך כל ניצוצות הטוב המפוזרים בכל רחבי העם ,נוצר כח אחדות גדול ,שמקרב את
כל עם ישראל איש לרעהו ,ומקרב את כולם יחד אל ירושלים.
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ביום איחודה של ירושלים ,נישא תפילה לפני אבינו שבשמים ,שיסייע בידינו ,כדי שנראה כל אחד מעלת
חברינו ולא חסרונם ,ומתוך כך נזכה לאחדות כל ישראל ,שתביא אלינו את בשורת המקדש וביאת הגואל,
במהרה בימינו אמן.
תומר כראזי

חודש סיון
אלה אזכרה..

ד' בסיון – יום פטירתה של חברתנו אסתר זיוון ז"ל
י"א סיון – יום פטירתה של פרידה אייזנשטט ז"ל  -אמם של לאה גיטמן ואיציק ברזלי
י"א בסיון – יום השנה לפטירתו של חברנו אלימלך (אדו) פולק ז"ל
י"ב סיון  -יום פטירתו של חברנו יעקב גיטמן ז"ל
י"ב בסיון -יום פטירתה של חברתנו רחל סימון ז"ל
י"ג סיון  -יום פטירתו של בננו רז גולן ז"ל
י"ג סיון  -יום פטירתה של גיזלה קסט ז"ל אמו של ישראל קסט
י"ד בסיון -יום פטירתו של בננו יעקב אריאל ז"ל
כ"ג סיון -יום פטירתו של חברנו אלי לוי ז"ל
כ"ד סיון – יום פטירתו של חברנו עזרא שטיינמץ ז"ל
כ"ט סיון -יום פטירתו של חברנו אברהם (אייבי) כהן ז"ל

(תשע"ז)
(תשמ"ו)
(תשע"ח)
(תשכ"ו)
(תשע"ז)
(תשמ"ט)
(תשמ"ט)
(תשט"ו)
(תשל"א)
(תשס"ה)
(תשס"ו)

סבים וסבתות יקרים,
השנה קייטנת נכדים תחול בין התאריכים  7\7-11\7ד'-ח' תמוז.
הקייטנה מיועדת לבוגרי כיתה ו'.
נשמח שתרשמו בהקדם ותכתבו את שמכם ,שמו של הנכד/ה שלכם ,מקום מגורים ,ומספר פלאפון של אחד
ההורים.
ניתן להירשם אצלי בפלאפון  ,6220310711במייל yisca78@gmail.com
או לשים פתק בתא דואר של ועדת חינוך.
בברכה,
יסכה יפרח ,מרכזת הקייטנה.
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מכתב תודה

שבועיים לפני ליל הסדר ,נהרג שלומי מרק מעתניאל ,בדרכו לעבודתו במשרד הביטחון .אביו מיקי מרק נהרג
בפיגוע קשה לפני שנתיים ואמו נפצעה קשה מאד ,באותו פיגוע.
ביוזמתם של חברים ובשיתוף פעולה מלא של יוסי סוסנה ואורי תדהר ,שותפינו הנאמנים בקייטרינג ,הצענו
למשפחה לספק את כל צרכיהם לליל הסדר.
לבקשת המשפחה ,אנו מפרסמים את מכתבם בעלון:
לחברי קיבוץ סעד שלום
קבלנו בתודה ובשמחה רבה את "משלוח המנות" לליל הסדר שהכיל את כל צרכנו
לחג ועוד נותר לנו לחג הבא .הכול טעים להפליא ובשפע.
מבחינה מעשית ,הדבר אפשר לנו לחגוג יחד את ליל הסדר בהרחבה
ומבחינה מורלית ,הוא חיזק את רוחנו ואפשר לנו לשמוח יותר בחג
ובעם האוהב והתומך שיש לנו.
תודה רבה לכם
ושישרו השלווה והשלום במעונותיכם
יחד עם כל עם ישראל
משפחת מרק ,עתניאל

"שישו את ירושלים גילו בה"
לכבוד יום ירושלים נקיים במוצאי שבת ,אור לכח' אייר ( ,)6.1תפילת
ערבית חגיגית בליווי מוזיקלי.
התפילה תתקיים מעט לאחר צאת השבת ,בשעה .53:02
אנו מבקשים מכל מנייני השדה להתאחד ולהגיע לתפילה בבית הכנסת
על-מנת שנחגוג יחד ,ברוב עם.
בואו בשמחה!
ועדת דת.
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"הרחיבי מקום אהלייך" -תגובה לחנן גולן
אני מבקש להגיב לדברים שכתב חנן גולן בעלון האחרון תחת הכותרת ":סוף מעשה במחשבה תחילה".
כפי שחנן כתב ,אכן נבחר צוות הבוחן חלופות לפתרון בעיית חוסר המקום בבית הכנסת היום ובעתיד.
מטרות הצוות הן  ,לקדם דיון קהילתי בסוגית "בית הכנסת בקהילת סעד" ולהביא בפני הציבור חלופות שונות
לבעיית המקום העכשווי והעתידי בבית הכנסת.
כפי שחנן הציע ,אנחנו עובדים בימים אלו על נוסח שאלון שישלח לציבור בכדי לברר  ,עד כמה שאפשר ,כיצד
הציבור רואה את מקומו של בית הכנסת בקהילה בשנים הבאות ("חיזוי מגמות עתידיות").
אף שאני חלק מהצוות הזה ,אני מבקש להביע את דעתי האישית שאינה דעת הצוות כולו  ,ולחלוק על המסקנה
של חנן:
 .1אחדות הקהילה -בית הכנסת בסעד הוא מקום הכינוס האחרון שנותר בסעד לכל הקהילה .לאחר שפעילות
חדר האוכל הצטמצמה מאוד ולא מהווה כבר מקום מפגש קהילתי ,בית הכנסת הוא המקום שבו מתכנסת
הקהילה כולה מידי ליל שבת .אומנם מידי פעם מתקיימים מנייני ה"קרליבך" ומנייני העדות השונות ,אך דווקא
למען אחדות הקהילה אנחנו אמורים לא לעודד הרחבת מניינים אלו אלא להשאירם כמניינים שפועלים מידי
פעם ,אך לא בקביעות.
 .2מקום בבית הכנסת -לרוב הגברים כיום יש מקום קבוע בבית הכנסת .בכניסה לבית כנסת ,בכל יום או בכל
שבת ,איננו תרים אחר מקום אלא ניגשים למקום הקבוע שלנו ,שם יש לנו בתא את הסידור  ,הטלית והתפילין
שלנו .ילדינו שנכנסים לתפילה יודעים לאן לגשת כשהם מחפשים אותנו כי הרי המקום קבוע ואינו משתנה .גם
בפסיקת ההלכה  ,יש ערך רב למקום קבוע בבית הכנסת.
דא עקא ,כבר היום יש יותר מעשרה גברים שאין להם מקום קבוע בבית הכנסת .קל לנו לשבת במקומנו הקבוע
(ואבוי למי שישב בטעות במקום "שלנו") ולהמליץ לאנשים הגרים איתנו ומגיעים לבית הכנסת מידי שבת
ש"יחפשו להם מקום כי יש מקומות פנויים" או ש"ילכו להתפלל בקרליבך".
בעיני ,לכל חבר המגיע בקביעות לתפילה -מגיע מקום קבוע.
אני מציע לכל מי שטוען שיש מקום בבית הכנסת ולא צריך הרחבה ,שיוותר על מקומו הקבוע לטובת חברים שאין
להם מקום כזה ויחפש מקום לשבת" ,כי יש הרבה מקומות פנויים".
זאת עוד לפני שדיברנו על המצב בעזרת נשים שם לאף אישה כמעט אין מקום קבוע ובכלל אין מקום לעגלות נכים
או ילדים מה שמדיר נשים רבות מכניסה לתפילה.
 .3חנן מבקש שננסה לחזות פני עתיד-עשינו זאת! הנתונים שבידינו הם שבתוך כעשור יהיו חסרים עשרות מקומות
בעזרת גברים ובעזרת נשים .ברוך השם" ,בתינו הומים מתינוקות" ולכולנו יש רצון שבנינו ובנותינו ישבו בבית
הכנסת ליד הוריהם .כבר היום לא לכל הילדים יש מקום והמצב ילך ויחמיר.
לכן ,לדעתי אין מנוס מהרחבת בית הכנסת וכמו בכל שיפוץ אכן יהיה זמן שיהיה פחות נח  ,אך התוצאה שווה את
המחיר.
בברכה
גדי סמואל
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מה עושים בזמנם החופשי שני "אזרחים וותיקים"  ......ומודאגים
בשבת האחרונה התארחנו אצל חברים ברעננה.
זאת על מנת "לקצר טווחים" ולאפשר לנו להשתתף בעצרת המחאה שהתקיימה עם צאת השבת ברחבת המוזאון
בת"א ,כנגד "ניסיון האונס" של הדמוקרטיה הישראלית.
בבית הכנסת שבו התפללתי קראו בשבת בבוקר( ,וכנראה שלא במקרה) ,את פרשת "בחוקותי"( .שם מאד סמלי
שעוד נשוב אליו בהמשך).
אשתי היקרה ,שבימים כתיקונם הינה מופת לסובלנות ולמאור פנים ,התהלכה כבר מתחילת השבוע שעבר כשהיא
רוקעת ברגליה ואומרת " -אנחנו נשתתף בעצרת הזאת !!! ושום דבר לא יעמוד בדרכנו" .חוק החסינות"
ו"פסקת ההתגברות" אינם נושאים שאנו יכולים לחיות אתם ולעבור עליהם לסדר היום"
מיד כשעלינו על הציר המוליך לת"א הבנו שלא נצליח להגיע לשעה המיועדת .פקקי תנועה ארוכים והמון אדם
זרמו כולם לאותו כיוון ולאותה מטרה.
כעבור שעה שלמה !( ,וכשלושת רבעי השעה לאחר פתיחת העצרת) ,כשהגענו למרחק של כ 5.1 -ק"מ הצלחנו
להיחלץ ולמצוא לעצמנו חניה( ,על מדרכה במקום אסור) ,תחת ההיתר המצוי במקורותינו" -שליחי מצווה אינם
ניזוקים".
משם ועד רחבת העצרת ,זרמנו בתוך נהר אנושי ארוך ובלתי פוסק שחתר בנחישות ליעד משותף ,חלקם נושאים
כרזות ,חלקם נושאים ילדים וכולם מבקשים ליטול חלק באותה מחאה.
בכדי להגיע לרחבה עצמה ולהתקרב לבמת הנואמים נאלצנו להפעיל מרפקים ,לדחוף ולהידחף בין ההמונים ,אבל
נראה היה שהכול מתקבל בהבנה וברוח טובה מכיוון שכולם הרגישו כנראה "אחים לצרה"
לדעתי ,לא נכון לצבוע מחאה זאת בצבעים פוליטיים והיא אינה כלל בתחום המחלוקות שבין ימין לשמאל.
לעניות דעתי היה זה מפגש בין ישראלים רבים מספור שכל משאלתם ודאגתם היא ,שמירה על אופייה ועצמאותה
של המדינה ,שבוודאי יקרה באותה מידה לאלה החושבים ומצביעים "ימין" ,וגם לכול שאר העם שלנו( ,שאני
מסרב בכל תוקף להצטרף למקהלת הקוראים לו – "שמאל").
(אגלה לכם בהזדמנות זאת סוד השמור עמדי זמן רב מאד .מאז ליל נישואינו (לפני  15שנים) ועד עצם היום הזה,
אשתי שומרת על זכותה לישון בצד ימין של המיטה המשותפת שלנו .אני ,שכרגיל מוותר לה ,ישן בצד שמאל).
האם מישהו מכם מעלה בדעתו שתהיה זאת עילה מספקת בידיה לכופף חוקים ,תקנות ,פסיקות ומסורות עתיקות
יומין ולהחליט באופן חד צדדי שממחר בלילה אני אשן ........בסלון ???.
מזימה זאת הבאה עלינו לרעה ,ועליה בלבד התקיימה העצרת הינה (לדעתי) מסיבה אחת בלבד .יש (להערכת
התומכים בה) בכדי לחלץ מנהיג מלעמוד למשפט ככל אדם ולהתמודד עם חשדות ואשמות שונות במקום היחיד
שבו הן צריכות להתברר וזהו – בית המשפט בישראל.
אילו היו אלה מבקשים להעביר חוקים ותקנות שתחולתם מעתה ואילך ולא יהיו פרסונליים ורטרואקטיביים,
ניתן (ואולי אפילו רצוי ולגיטימי) לדון בהם ולנסות להגיע להבנות בהסכמה.
המקרה שלפנינו איננו כזה כלל ועיקר ועל כן צדקה אשתי (שוב הפעם) וההשתתפות שלנו הייתה לחלוטין
במקומה.
ואני שאלתי את עצמי" ,מיהו הגאון שקבע עצרת זאת דווקא למוצאי שבת "בחוקותי"  .ומדוע הפרשה העוקבת
היא פרשת "במדבר".

דני ברט

(האם הדלקתי

ללא כוונת זדון ? )
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"וחג השבועות תעשה לך ,ביכורי קציר חיטים"...
הזמנה ליום
כל משפחות קהילת סעד
ירושליםpdf.
מוזמנות להשתתף בטקס חג הביכורים
שיתקיים בשדות החיטה
ביום רביעי ,ב' בסיוון1.6 ,
בתוכנית:
 - 57:71נפגשים בשער של השדות לפעילות בתחנות לכל המשפחה.
במקביל למבוגרים יציאה מהמזכירות לסיור מודרך באוטובוס ,בנושא "החידושים בשדותינו".

 – 51:51תפילת מנחה בשדה.
 – 51:71טקס חגיגי
 – 50:11סיום.
בואו בהמוניכם לבושים לבן ,מצוידים במים קרים!
אנו מבקשים לחנות את הרכבים מחוץ לשער השדות.
הליכה רגלית של  1ד' מהשער לאזור הפעילות.
מחכים לכולכם
צוות גיל הרך ,ו.ותיקים ,גד"ש וחינוך
פלוגת האלוקים
פיסת היסטוריה שנעלמה
ביום ירושלים נארח את אביטל רייכנר מפיקת הסרט פלוגת האלוקים
המספר את סיפורה של הפלוגה הדתית שנלחמה במלחמת העצמאות
ועל הקרב האחרון בכיס פלוג'ה .
יום ראשון כ"ח באייר 6.6
בשעה  61:51בחדר אוכל ימין
ועדת תרבות
סיור "שימור" בקיבוץ בארי
"עם שאינו יודע את עברו ,ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"(.יגאל אלון)
סיור בבארי ,בחצר הקיבוץ ,שילוב של שימור אתרים ,הנצחה וסיפור המקום כחלק מלב הישוב .נבקר במגדל המים
ההיסטורי ,בנשקייה ,בצריפי הראשונים ובתערוכת הנוסטלגיה .
הסיור בהדרכת רמי חרובי חבר קיבוץ בארי .מתכנן תיירות וסביבה ומי שמוביל בבארי את שימור המבנים והמורשת .
הסיור מעורר השראה משאיר חומר רב למחשבה ועשייה ומומלץ מאוד!!!
תאריך יום שלישי ח' בסיוון ..11
יציאה  56:51-מהתחנה ליד המזכירות
חזרה 50:51-
אורך הסיור כ 7-שעות
כדאי להצטייד -בכיסא מתקפל  /מים /נישנוש קל
עלות ₪ 51 :למשתתף
ההרשמה בספח לת.ד .של ו .תרבות או במייל .
ו .תרבות
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מהנעשה לאחרונה בנקודת חן
זה זמן רב שנוזף בנו עורך העלון הנכבד ,על כך שאנו מתרשלים בדיווח לציבור מהנעשה בחברת הנוער .האמת,
שהוא צודק .אנו סברנו שהדוח הדו-חודשי המפורט שאנחנו שולחים כל חודשיים בקהילה נט ,בליווי תמונות,
נותן לציבור מידע על המתרחש ,אך כנראה שלא כולם אכן נגישים וקוראים אותו.
ככלל ,מבחינה חינוכית הייתה לנו (אם ניתן כבר לסכם שנת חינוך )...שנת חינוך טובה .המערכות השונות
מאורגנות היטב ,מנוסות .הבנות מתפקדות למופת ,ויש תחושה טובה באוויר של עשייה צמיחה ויצירה.
לא אייגע אתכם ,אלא אספר רק על שלושה דברים בהם עסקנו ממש לאחרונה.
פרוייקט סיום שכבתי -בעבר הייתה מסורת ליצור פרוייקט סיום שנה (למשל ,הפסיפס בפאטיו של חדר האוכל-
מול פסיפס אברהם אבינו) .החלטנו לחדש מורשת זו ,בה כל שכבה תבצע פרוייקט סיום לטובת עיצוב פניה של
הפנימייה .הפרוייקט אכן יצא לדרך -וחלק מהתוצאות ניתן כבר לראות.
כיתה ט' -מכינות פרחי קרמיקה צבעוניים (כמו אלה ליד הכולבו וחדר האוכל) .בהדרכת תרצה כמובן .בתום
ההכנה והצביעה יוצבו בכדים בכניסה לנוער.
כיתה י' – הכינה ציור קיר צבעוני ,בעזרת האמן דודי שובל .הרעיון היה לממש בציור את הסיסמא שלנו" -נקודת
חן -נקודת הזינוק שלך" .הציור המרשים על קיר ממ"ד המועדון שלנו נראה למרחוק .יש בו נחל זורם המסמל
את כוח החיות והצמיחה ,עצי דקל נישאים המסמלים את השאיפה לגובה ,וכמובן זוג כנפיים גדולות פרושות
לשמיים ,האומרות את הכול בלי מילים (בבחינת "עלה למעלה עלה ,יש לך כנפי רוח ,כנפי נשרים אבירים"...
כמאמרו של הרב קוק).
כיתה יא' – הפכו להפתעתנו לנגריות ואומניות עץ של ממש -ובעזרת רפאל גלעד מכפר מימון -בנו ארבעה ספסלי
ישיבה ,ושולחן עץ לפינת הקומזיצים שלנו ,ובהמשך יבנו אדניות עץ גדולות לשתילת פרחי עונה.
כיתה יב' -יצרה פרח צבעוני גדול מאבני פסיפס ,שייתלה על קיר הכניסה החיצוני של חדר האוכל שלנו.
חניכות נוספות יוצרות בסריגה סלי טריקו לחדרים בעזרת קרן תימור (שלוין) ,וקישוטי כריות חדשות לסלון
בעזרת שלומית לזר.
התפעלנו ,אנחנו יחד עם החניכות ,על האנרגיות העצומות שמתגלות ומתלוות לתהליכי יצירה כאלה .כל הכבוד
ותודה לכל האומנים המובילים.
"כן על מנת לקבל פרס"
כידוע משרד החינוך מעניק אחת לשנה ,פרס לפנימייה המצטיינת .ישנן כ 011-פנימיות בארץ השייכות למינהל
לחינוך התיישבותי במשרד החינוך .השנה הגיעו ל"קו הגמר"  8פנימיות ואנחנו בתוכן .כשלעצמו זהו כבר כבוד
גדול עבור כולנו .ועדת הפרס המורכבת ממפקחים מנוסים ,עוברת בין הפנימיות המועמדות ,ובודקת רשימה
ארוכה של מדדים ודרישות כדוגמת -תוכניות חינוכיות ,שותפות חניכות ,נהלים מגובשים ,סדר יום חינוכי ,קשר
עם בתי הספר ,עמידה ביעדים ,סדר וניקיון ,וכן נוי חיצוני .הוועדה תבקר אצלנו ביום חמישי בעוד כשלושה
שבועות ( )016/60/על מנת ללמוד על העשייה והתפקוד שלנו .בחלומות הקטנים לפנות בוקר ,אנו מעיזים לחלום
שנתברג בתוך השלישיה הראשונה ...לו יהי...
מימון המונים
כידוע מצבנו הכספי השוטף בעייתי מאד ,והדברים גם דווחו באסיפה לא פעם .אנו עובדים בכל הכוח למצוא
פתרונות ,בשיתוף ראש המועצה ,יו"ר הקיבוץ ,אודליה המנכ"לית של עמותת גומת חן (שתחתיה אנו פועלים

/
כפנימייה) ,וחברים נוספים .אנו מתפללים שהיושב במרומים יחבר את המאמץ הזה לפתרון ,שעיקרו מונח אצל
משרד החינוך.
עם זאת -ישנם תקציבים שונים הניתנים עבור נושא "צבוע" .ומאפשרים קידומו בלי קשר למצב הכללי.
כבר שנים רבות מאד אנו עושים מאמץ לגייס כסף למימון שיפוץ הפנימייה ,ליתר דיוק בעיקר חדרי השירותים
והמקלחת הרחוקים מאד מהתקן המקובל היום ,וטומנים בחובם בעיות סניטציה רבות.
העלות היא עצומה 851 .אש"ח .זכינו לאגם תקציבים ממשרד החינוך ומהחטיבה להתיישבות בגובה של /31
אש"ח .חסרים לנו עוד  001אש"ח .המטרה היא לשפץ בקיץ זה.
אנחנו נערכים לגיוס המונים ,בסיוע בעלי מקצוע .הרעיון הכללי הוא שהמון אנשים נותנים קצת ,אך בכוח ההמון
– זה מסתכם בהרבה.
ראשית ,יוצרים קבוצת מחוייבים אשר מרגישים כי חשובה להם הצלחת הפרוייקט מתוך הכרות מקרוב  -בוגרים
ובוגרות שלנו ,ציבור החברים ,חבר'ה מ  usyששהו בסעד ,ועוד .הם משמשים גם כשגרירים המפיצים את הבקשה
לסיוע בין חבריהם ,הן בשיחה ,והן ברשתות החברתיות.
בעוד כשבועיים יעלה אתר אינטרנט ,שכל המעוניינים לתרום ,יקבלו אליו קישור ,יראו את הגדרת הפרוייקט,
ויוכלו לתרום באופן קל ופשוט דרך כרטיס האשראי שלהם .הסכום הולך ומצטבר ,וניתן יהיה לעקוב אחרי
צמיחתו (כך אנו מקווים) מידי יום .גם אם לא נגיע ליעד ,נשפץ לפי כמות הכסף שצברנו ,ומי יודע -אולי בעתיד
נוכל להשלים..
נשמח מאד לראות את ציבור החברים שותף במימון ההמונים .כמובן שננסה לגייס גם חברים נוספים בקבה"ד
ועוד.
הסבר מפורט יצא בימים הקרובים .האתר יפורסם ,וכן יעלה דף פייסבוק בנושא.
ונסיים במה שפתחנו -באיחול לכולנו" -עלה למעלה  ,עלה "..
עפר בשם צוות נקודת חן.

שבת 'דורשות טוב בסעד'
השבת תתקיים ברחבי הארץ שבת 'דורשות טוב'  -יוזמה של ארגון קולך בשיתוף מת"ן ,מדרשת עין הנצי"ב,
מדרשת לינדנבאום וארגון רבני בית הלל המתקיימת זו השנה הרביעית .בשבת זו בכל הארץ למדניות ,רבניות
ומורות הלכה דורשות ומעבירות שיעורים לכלל הציבור בקהילות ובבתי כנסת.
השנה החלטנו להקדיש את השבת לנשים הלומדות והמלמדות בקהילתנו ,שלשמחתנו הן רבות.
שיעור פ"ש לאחר תפילת שחרית :גילי זיוון
 ,01:01לימוד אימהות* וילדים :אימהות מוזמנות ללימוד הקבוע עם ילדיהן וילדותיהן.
 ,08:11שיעור שבת אחה"צ :שקמה כספי-יניב
*לרגל השבת ,אנו מזמינות דווקא את האימהות ללוות את הילדים והילדות ללימוד הקבוע!
שבת שלום,
ועדת דת.
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מהנעשה בקהילה
בטחון -הסבב האחרון שחווינו היה קצר אך לווה בריבוי שיגורים והורגש רבות בקיבוץ .בפעם הראשונה צוות
צח"י פעל מתוך החמ"ל החדש שמאפשר עבודה בסביבה מותאמת אם כל האמצעים הנדרשים .בהזדמנות זו רוצה
לומר ישר כוח ! לצוותי החינוך ,אנשי הצח"י והמתנדבים שבהתראה קצרה הצליחו לתת מענה בכל הגזרות.
בימים אלו צוות הצח"י מקדם הפקת לקחים והערכות לקידום המוכנות.
שמירה בשער -מודל השמירה החדש אושר באסיפה ובכוונתנו להתחיל להפעילו החל מ  0ביולי ,מהלך זה מחייב
הערכות מראש הן בהתקנת המערכת לפתיחה אוטומטית וזיהוי הרכבים והן בעדכון הנהלים והמערך השמירה.
מהלך זה יהיה מלווה בהסברים לציבור ומטבע הדברים כנראה יהיו דברים שנצטרך לבחון בפועל עם הטמעת
המערכת .אנו נעשה ככל שביכולתנו על מנת שהמעבר יעבור חלק ,ללא הפרעה להתניידות ולתחושת הביטחון
ובמקביל מבקשים מהציבור להתאזר בסובלנות במהלך תקופת ההרצה.
מערך ברו"ש(בריאות ,רווחה ,גיל שלישי וגם רביעי) -הצוות סיים את עבודתו בהגשת המלצות למזכירות
ולאסיפה .במסגרת ההמלצות יצאנו למכרז לאיתור מנהל/ת למערך החדש ,בשלב ראשון בתוך הקיבוץ ובמידת
הצורך נפנה לבחוץ .הוקם צוות איתור שכולל את :מרגלית רייז -מ.מ מנהלת משא ,יונת לוי ,שרה פולק ואנוכי,
הצוות יביא את המלצתו לבחירה בפני הנהלת הקהילה .במקביל ,אנו נערכים בתקופה הקרובה ליציאה למכרז
לאיתור נציגי ציבור (חמישה )5-שיכהנו כחברים במנהלת ברו"ש הבחירה תהיה באסיפה.
מים חמים -בימים אלו אנו פועלים אל מול הקבלן לסגור את הקצוות ובכוונתנו להתחיל בפרוייקט לקראת
מחצית חודש יוני .במקביל אנו מקדמים במסגרת המהלך פתרון לבעיית לחצי המים ,השניים משולבים יחד .אנו
מודעים להפסקות המים שהיו בתקופה האחרונה ומתנצלים בפני הציבור .בקשתנו להתאזר בסבלנות על אף
ההפרעות לשגרת החיים ,על מנת לאפשר פתרון ארוך טווח.
בין התאריכים ה  92.5.02עד ה  5...02כולל אהיה בחופשה ,במקרים דחופים ניתן לפנות לזבולון כלפה או ליהל
שחוזרת לעבודה לאחר חופשת לידה החל מראשון הקרוב.

שבת שלום
תומר רכטמן
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עונת הרחצה נפתחת!
ביום ראשון הקרוב ( ,)6.2בע"ה ,תיפתח הבריכה.
בחודש יוני ,תפתח הבריכה בבוקר לשחיינים ומשעות הצהריים לפי הטבלה המצ"ב.
חשוב לנו להזכיר את כללי הזהב למתרחצים בבריכה:
 .1אין לשחות בבריכה ללא מציל (גם מי שברשותו תעודת מציל לא יכול לשחות לבד).
 .6יש 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) .בוגרי כיתה ד' יכולים לבוא לבריכה ללא
ליווי מבוגר (בהתאם לרמת עצמאותם במים).
 .2אין להכניס כל דבר מאכל לשטח הגדר הפנימית .אלכוהול אסור בכלל בשטח הבריכה ,על פי חוק.
 .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 ערניים ,התנתקו מהסלולרי ושימו לב
לילדיכם.
 .11אורחים יכולים להגיע רק בלווי מארחיהם .המארח יהיה בגיל תיכון (סוף כיתה י') ומעלה .איננו
מעוניינים להיתקל במצבים של הוצאת אורחים ועוגמת הנפש הנגרמת מכך.
 .11הזמנת אירועים פרטיים בבריכה תתבצע דרך הדר ( .)156-3941711יש לפנות את שטח הבריכה עד השעה
 .66:45מחיר סמלי ייגבה עבור אירוע פרטי למימון חלק מההוצאות.
אירוע יום =  .₪ 111אירוע ערב = .₪ 611
מדובר על אירועים פנימיים בלבד ,אירועים חיצוניים מתומחרים בצורה שונה.
 .16חוגי שחיה -מדריכים חיצוניים יכולים לעבוד בבריכה רק לאחר יצירת הסכם עבודה מסודר עם הדר.
 .13מינויים – בהמשך לנוהל מהשנים הקודמות ,תתאפשר כניסת מנויים חיצוניים.
מדובר על כ 61-משפחות.
 .14בכל הקשור לבריכה ולהתנהלותה יש לפנות להדר.
שעות הרחצה יגדלו בחודשים יולי-אוגוסט .חשוב לציין כי עומדת הרבה מחשבה מאחורי חלוקת השעות:
מורכבות הקהילה ,שעות הבתים הכוללים ,מגבלות מציל ועוד.
בברכת עונה מוצלחת ובטוחה!
עדיאל והדר
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שעות פתיחת הבריכה לחודש יוני 9102
(מומלץ לשמור!)

שעות הפתיחה

ימים א ,ג ,ה

שעות הפתיחה

ימים ב ,ד

2:31-7:31

שחיינים מעורב

2:31-7:31

שחיינים מעורב

7:31-8:31

שחייניות נשים

7:31-8:31

שחייניות נשים

14:11-15:11

נשים

14:11-15:11

נשים

15:11-17:11

משפחות

15:11 -12:11

גברים

17:11-18:11

נשים

12:11-18:11

משפחות

18:11-19:11

גברים

18:11-19:11

שחיינים מעורב

שעות הפתיחה

יום ו  /ערבי חג

2:31-7:31

שחיינים מעורב

7:31-8:31

שחייניות נשים

13:11-14:31

נשים

14:31-12:11

גברים

12:11-18:11

משפחות

איסרו חג שבועות

שעות הפתיחה

יום ו  /ערבי חג

2:31-7:31

שחיינים מעורב

7:31-8:31

שחייניות נשים

11:11-16:11

משפחות

13:11-14:31

נשים

14:31-12:11

גברים

12:11-18:11

משפחות

18:11-19:11

שחיינים

