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 חיי שרהפרשת                                            

 אלא מצא, ת בנו שלא ישא אישה מבנות הכנענימדוע לא ציווה אברהם אבינו ישירות א

 ?לנחוץ להטיל משימה זו דוקא על עבדו אליעזר ובדרך של שבועה

 ('משך חכמה') ..יכול היה אברהם לקרוא אליו את יצחק ולשתפו בחששותיו

 

 דהבן אינו חייב לשמוע להאב אם מוחה בו מלישא': קיים גבול לחובת הבן לציית להוריו-

 (יוסף קארו' א בשם ר"הרמ) 'אשה שהוא חפץ

 

 ,תלמוד תורה: אם הבן חפץ בהם, לגבי שלושה דברים אין מצוות כיבוד אב ואם חלה

 .החלטה על עלייה לארץ ישראל, בחירת בת הזוג בחיים

 

 ('שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע' -ל"ז' מתוך ספרו של ישעיהו ליבוביץ)

 

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

 לאחר התפילה :רשת השבועפ

   י מ י   ה ח ו ל     שרה-שבת פרשת חיי

 טלית/זמן תפילין  01:01 הדלקת נרות

 11:11 'שחרית א 01:01 00:11מנחה            

 11:01 (כ"בביה)' בשחרית  שיעור הלכה אקטואלית

 12:01 (ס"בביה)' שחרית ג (במקביל)לימוד מדור לדור 

 ש"סוף זמן ק 11:01 'שחרית א

 00:01 (א"בחד)' מנחה   א  12:01  'שחרית ב

 01:01 מנחה וערבית 01:01 00:01, 00:01מנחה 

 שקיעה 00:11 (עקיבא-בני)מנחה 

 01:01 ערבית 07:01 צאת השבת

  חגית קאופמן  –אחות תורנית 
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 אם ואחות, אשה

 

 :הגעגועים והנחמה שמעניקות הנשים במשפחת אברהם

 
יתוֹּ  ְצָחק ...ַויֹּּאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדוֹּ ְזַקן ּבֵּ י ְליִּ ְבנִּ ה לִּ ָ ש ּ ְך ְוָלַקְחּתָ אִּ לֵּ י ּתֵּ ַלְדּתִּ י ְוֶאל מוֹּ י ֶאל ַאְרצִּ בראשית  .ּכִּ

 ד, כד

 .לך לא נאמר, (א, בראשית יב)' ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ֶלְך ְלָך'לי נאמר : אמר אברהם לעבדו

 ?היכן מולדתי, היכן ארצי, עכשיו שמתה. טעם מולדתי בה, טעם ארצי בה, כל זמן ששרה בחיים

 .טעם מולדתי, חייך שתביא את רבקה ואטעם בה טעם ארצי

 –שזו שבאה , אצא ואקח לי אישה. באה מולדתי, באה ארצי, אמר אברהם. כיוון שבאה רבקה נכנסה באוהל שרה

' ַוֹיֶסף ַאְבָרָהם ַוִיַקח ִאָשה ּוְשָמּה ְקטּוָרה'שנאמר , יצא ונשא את קטורה? ואני בלא אישה אנה אני בא, לבני באה

 (. א, בראשית כה)

  

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

 :סודותיה של רבקה

 

ּנֵּה  ר ְוהִּ ה ְלַדּבֵּ ּלָ י הּוא ֶטֶרם ּכִּ אתַוְיהִּ ְבָקה יֹּצֵּ יש  לֹּא ְיָדָעהּ ... רִּ תּוָלה ְואִּ ֲעָר טַֹּבת ַמְרֶאה ְמאֹּד ּבְ בראשית  .ְוַהּנַ

 טז-טו, כד

 ? למה לי' ְוִאיש ֹלא ְיָדָעּה', 'ְבתּוָלה'הרי כתב 

. שלא ידע מה בליבה, ֹלא ְיָדָעּה. (כא, בראשית כד)' ְוָהִאיש ִמְשָתֵאה ָלּה ַמֲחִריש'שנאמר , זה העבד' איש'אלא 

התחילה לשאוב . וזה האיש בא לקחתני לבנו יצחק, הרי אלו גמלי אברהם, אמרה, שראתה רבקה שגמליו מזוממין

ולא ידע שמרצונה . והחרישה, אין אלו אלא כספי קידושין, כיוון שנתן לה נזמיה וצמידיה אמרה. לעבד ולגמלים

 .התקדשה לו ליצחק

 

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

 ?היה קצר רואי או רחב לב אחי רבקה האם לבן

 
ְבָקה ַויֹּּאְמרּו ָלהּ  ַער ׂשְנָאיו, ַוְיָבְרכּו ֶאת רִּ ַ ת ש  ְך אֵּ יַרש  ַזְרעֵּ י ְרָבָבה ְויִּ י ְלַאְלפֵּ נּו ַאּתְ ֲהיִּ  ס, בראשית כד. ֲאחֹּתֵּ

זה יעקב ' ַאְלֵפי ְרָבָבה': שהרי נתקיימה ברכתו של לבן בזרעו, מה מברכים ויי להם לאותם שמברכים ואינם יודעים

ָלַקח ַיֲעֹקב ֵאת ָכל ֲאֶשר 'זה יעקב שנאמר ' ְוִייַרש ַזְרֵעְך'(. מג, בראשית ל)' וכו' ַוְיִהי לֹו ֹצאן ַרבֹות'שנאמר בו , אבינו

 (. שם)' ַוִיְשַמע ֶאת ִדְבֵרי ְבֵני ָלָבן'אלו בני לבן שנאמר בהם ' ׂשְנָאיו, '(א, לא)' ְלָאִבינּו

ּוֵמֲאֶשר ְלָאִבינּו ָעָׂשה 'שנאמר , מברכתך זכה יעקב ולקינו אנחנו, התחילו בניו של לבן מטפחים על פניו ואומרים

ולא ? ולא בנותיי הן, לבןאמר להם (. ב, משלי ו)' נֹוַקְשָת ְבִאְמֵרי ִפיָך'ואמרו לו עליך נאמר (. שם)' ֵאת ָכל ַהָכֹבד ַהֶזה

למדת שלא תהיה ברכת (. מג, בראשית לא)' ַהָבנֹות ְבֹנַתי'שנאמר , ולוואי תתקיים בו ברכתי לעולם? אחותי היא

 .הדיוט קלה בעיניך

 "צוהר תעשה לתיבה" –מתוך ספרו של רונן אחיטוב 
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 שרה אמנו וחלקת גדולי האומה

מתוך היכרות עם התרבות . הלך אברהם וביקש לקנות את מערת המכפלה מידי עפרון החתי, כשנפטרה שרה אמנו

וקברה של שרה יועד להיות , אנשים מכובדים נקברו במערות קבורה משפחתיות, שרווחה באזור בתקופת האבות

זה שהוא יצר במערת המכפלה , מה שאברהם לא יודע. נותר בחרןשכן הקבר המשפחתי , הקבר המשפחתי החדש

 .דיהראשונה בהיסטוריה של העם היהו "חלקת גדולי האומה"את 

התלבט ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון היכן , 2591כשנפטר השר אליעזר קפלן בשנת , אלפי שנים לאחר מכן

גדולי "חלקה שמיועדים להיקבר בה , וזה המדינהלצידו של ח, בן גוריון הקים בהר הרצל. ראוי לקבור אותו

הקריטריונים שקובעים מי באמת זכאי להיקבר בחלקת . שרים ומכובדים, נשיאים וראשי ממשלה -" האומה

 .גדולי האומה נקבעו שנים מאוחר יותר

ברור שיש  לבן גוריון היה, שברבות השנים הפך לאתר לאומי, שיצר קודם כל קבר משפחתי, אולי בניגוד לאברהם

 .מקום אחד שייקברו בו ראשי מדינת ישראל, צורך ליצור פנתיאון לאומי

 שקבורה על הדרך, כמו רחל אמנו. יש יוצאים מן הכלל, כמו בפרשת וישלח שנקרא בעוד מספר שבועות, גם בימינו

 . בבלב הנג, ךשלא להיקבר בחלקת גדולי האומה אלא על הדר בחר בסופו של דבר דוד בן גוריון, שלא מבחירתה

 

 עפרה גולדברג עברון

 ח במכון למורשת בן גוריוןופיתהאשת צוות 

 

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

 

 ל"לזכרה של עליזה גולדפדן ז

 .ל שהפך לבעלה היה המדריך הראשון שלנו"היינו יחד בבני עקיבא וגרט ז. הכרתי את עליזה עוד מדרום אמריקה

עליזה היתה מסורה מאד לאימה ולפני כל פעולה או טיול בבני . של עליזה חלתה ואושפזה בבית החולים אמא

 . עקיבא הלכה לבקר אותה

היא היתה חניכת השומר הצעיר ואביה . אחותה אולגה הגיעה לארץ מאוחר יותר יחד עם אביה לקיבוץ יד מרדכי

 .שהיה איש דתי הגיע אלינו לסעד

בשנותיה האחרונות . הוא עבד בקיבוץ כחייט ותיקן בגדים עבור החברים. ליזה במסירותגם באביה טיפלה ע

 .עליזה עברה לבית הסיעודי בטירת צבי

 .שלא תדעו צער -אמנון  ולאחות אולגה  , מיכה, יוני, תנחומיי לציפי

 

 אינס אריאל

 



4 

 תודה

 הבית זה מקום שאם אתה חייב לשוב עליו"

 תמיד פתוחה בו דלת לקראתך

 שירים הם לפעמים האהבה האחרונה

    "לבית שרחק

 (נתן יונתן)

 

את , הנובעיקר את התקופה האחרו תודה לכל האנשים הטובים שעזרו לאמא ולנו לעבור את השנים האחרונות

 .וימי השבעה הלוויה

 .שדאגו לכל מחסורנו בימים הקשיםוהחברים לכל בעלי התפקידים והמתנדבים תודה 

וגמילות , כיבוד אב ואם :ואלו הם, רותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבאיאלו דברים שאדם אוכל פ"

יון וע, ולווית המת, והכנסת כלה, וביקור חולים, והכנסת אורחים, חסדים והשכמת בית המדרש שחרית וערבית

 . "ותלמוד תורה כנגד כולם, והבאת שלום בין אדם לחברו, תפילה

 (מסכת שבת)

 מיכה ואמנון גולדפדן, יוני, רוז ציפי

 

 מאוחר ערביתמניין 

  .ערביתתפילת  מתמתקיי ,...12בכל ערב בשעה 

 (.קסון למשפחת רונה'בין משפחת ג) 'לשלב ג 'בכיכר שבין שלב בהמניין מתאסף 

 הציבור מוזמן בשמחה

 הניןלמרגלית שריד מזל טוב להולדת 

 בן לניצן ולנווה שריד, נכד לחיה ולברק שריד

 איחולים לשמחות ולאושר

https://abashela.wordpress.com/2014/04/15/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%91-%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94/
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 בנים מספרים

  צפריר ברזילי נארח את

 

                                                                                                                                                                             ,ות מיעוט באירופה של ימי הבינייםהאשמות בהרעלת בארות כנגד קבוצהמחקרו בנושא נשמע ממנו על 

 
 :ותנדון בשאלו

 עד כמה היהודים היו חריגים ביחס למיעוטים אחרים בתקופה זו.  

 לפיהםכ ים היסטוריונים את האיבה הנוצריתכיצד מסביר.  

 שנה 077ואיך מבינים מה קרה לפני  סטורייכיצד בוחרים נושא למחקר ה. 

 
 .במועדון לחבר, 54:02בשעה , 11.11ז בחשוון "כ ,חמישייום ב

 
 תרבות. ו - הציבור מוזמן

 ז אירועים לחנוכה"לו

 "קליטה. באחריות ו – 31.31ה בכסלו  נר ראשון "יום רביעי כ -" בתים מאירים 

 7878055371בבקשה ליצור קשר עם שהם קבלן  ,נת לארח בביתהימשפחה שמעוני

  חינוך. באחריות ו -31.31ו בכסלו  נר שני  "יום חמישי כ –יריד צדקה 

 "תרבות. ו –סיפורים וחוויות של מדריך טיולים בעולם  -" מיומנו של מדריך טיולים 

 ...פרטים נוספים בהמשך

 הניןלמרגלית שריד מזל טוב להולדת 

 בן לניצן ולנווה שריד, נכד לחיה ולברק שריד

 איחולים לשמחות ולאושר
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 משולחנו של מנהל הקהילה

מתוך תחושה אמונית שלצד כל , הקראתי את התפילה דלקמן, בסופה של אסיפת החברים החשובה בשבוע שעבר

אנו זקוקים גם לחסדי , ההשתדלות הגדולה שנעשית על ידי העוסקים במלאכת הפרנסה בכלל ומפעל הגזר בפרט

 :ן"שמים ולוואי ותתקיים בנו תפילתו של הרמב

 ,ּוִמָיְדָך ַהְמֵלָאה ַתְשִביֵעִני, י ֲאבֹוֵתינּו ֶשְתָבֵרְך ֶאת ָכל ַמֲעֵשי ָיַדי ַעד ְבִלי ַדיקינּו ֶוֱאֹלקֱאֹל 'דְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך "

 .ִתיבֹוַתי ִכי ְבָיְדָך ְמסּוִרים ָכל ַחִייםּוְשֹמר ַרְגַלי ּונְ , ּוֵמאֹוָצְרָך ַהּטֹוב ְתַמֵלא ֶאת ֵביִתי ְוַתְצִליַח ְדָרַכי ְואֹוְרחֹוַתי 

 .ְבֹבֶשת ָפִנים ַמְכִליִמים, ִכי ֵהם ָמִרים ְוָקִשים ְכַלֲעָנה, ְוִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ְבָיְדָך ְמסּוִרים ּוְמתּוִקים ְוֹלא ִיְהיּו ְבַיד ְבֵני ָאָדם

 ,ְוִיְהיּו ְשֵלִמים  ְמזֹונֹוַתי ִמָיְדָך ַהּטֹוָבה ְוַהְמֵלָאהָלֵכן ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ָתחֹון ִלי 

 ,יְוַתְדִריֵכִני ְבֶדֶרְך ְיָשָרה ְלָפֶניָך ּוְתֵנִני ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלָרצֹון ֶבֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוַא 

 (תפילת הרמבן לפרנסה)                                                                                              ."ִכי ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָתה 

 

 חבל על דאבדין

עליזה השכנה שלנו אשר , האחת. שתי תמונות עלו בראשי. בשבוע שעבר נפרדנו מחברתנו הותיקה עליזה גולדפדן

הפגישה , השניה. מטפחת אותה ומאירה פנים בחיוך רחב כאשר הצטלבו דרכנו על השביל, יוצאת כל בוקר לגינה

. האחרונה שלי עם עליזה כשבאתי לבקרה בבית הסיעודי בטירת צבי ולצערי כבר לא ממש יכולתי לתקשר איתה

 .יהי זיכרה ברוך .נתנו לי תחושה טובה" עטרת צבי"ל המקצועי לה זכתה בהיחס החם והטיפו

 

 בארגון מחדש(  צמיחה דמוגרפית)ד "ריכוז צמ

אני מבקש . ד"ריכזה את צמ ולאחר מכןשנים בהן ריכזה את ועדת קליטה  4בימים אלה מסיימת גילי זיוון 

אחראית תוך השקעה של שעות רבות בשיח עם הנקלטים הנמרצת והה תלהודות מקרב לב לגילי על עבוד

לשם ההבהרה אציין שועדת . והחברים החדשים מחד ועבודת מטה נרחבת וקידום תהליכי צמיחה ובניה מאידך

ד עוסק בתהליכים האסטרטגיים של "מתחילתו ועד סופו וצמ, קליטה עוסקת במעשה הקליטה היום יומי

החליטה הנהלת , מתוך מחשבה על ייעול וצמצום(. ליטה תלויית מדורק)הצמיחה החברתית ובדיור לחברים 

, ד בין מתוקה רכזת קליטה "לחלק את חמשת התפקידים המרכזיים של ריכוז צמ, הקהילה בישיבתה האחרונה

ברכת הצלחה רבה . ד יחדיו"תרכז את הקליטה וצמ, מתוקה נענתה להוסיף עוד חצי יום ולמעשה. זבולון ונחום

 . למתוקה

 

 בשורה טובה

אישרה להנפיק באופן מרוכז אישורי תושב  הנהלת רשות המיסים כי ,מהמועצה האזוריתהתבשרנו לאחרונה 

שמתקיימים כל ארבעת התנאים  ,לביצוע תנאיה.  בלי שהתושבים יגישו טופס בקשה לאישורמ, לתושבים

 : כדלקמן

 . ז"דהיינו רישום בת –קיום רישום במרשם האוכלוסין  -

 ארנונה ביישובמשלם  -

 קיום חשבון מים פעיל -

 .קיום רישום במוסדות החינוך -

לתיבות הדואר  יישלחו לתושבים אשר, תנפיק המועצה את האישורים, בהתאם לרשימות שנגיש על צרכני המים

 .עם העתק למזכירות היישוב 
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 YESאפשרות לשירות בית עבור 

לתת את מספר הזהות שלכם לקבל ,  *0202 -להתקשר ל ניתן ,yesשיש עם שידורי בעיה בכל , כפי שכבר פורסם

וכם עם אפרים גולן שניתן יהיה להזמין ס לאור פניות של חברים .ללא תשלום, הדרכה טלפונית או להזמין טכנאי

ה יוכלו לבחור בין השירות /שכל חבר, המשמעות היא. לביקור₪  05גם אותו במקרה של תקלה בתשלום של 

  .  yesלבין התשלום החינמי של  בתשלום של אפרים

 

 מעשה שהיה ומוסר השכל בצידו

התקשר לבית המשפחה אדם שהזדהה כקבלן מצבות העובד , "שבעה"באחת הפעמים האחרונות שמשפחה ישבה 

הוחלט במשפחה להתלבט ולא  ,בחסדי שמיים .אם פגישה עם המשפחה וכמעט  סגר עיסקהיהאיש ת. עם הקיבוץ

הפיל  רהתברר שמדובר בנוכל אש, רור לאחר מעשה עם איתן הימן האחראי לנושא מטעמנויבב. לסכם דברים

 :המלצתנו. והוסיף עצבות לעצבותן בדרום ברשתו כבר לא מעט משפחות

שמכיר את הנהלים ואת אנשי  ,בנושאי מצבות לפעול בשיתוף עם איתן. ב. בעת הצורךלהיות חשדניים  .א 

  .בהסכם מסודר המקצוע שעובדים איתנו

 

 צואת כלבים

, מדשאות ובצידי הכביש העוקף , הולכת ומתגברת תופעה קשה של צואת כלבים במדרכות , בתקופה האחרונה

אין עדיין , לצערי. תופעה שלא ידענו בעבר ורבים החברים שבאים ומלינים בצדק על הפגיעה במרחב הציבורי

 ,ת ובמועצות רבותריויבמועצה שלנו חוק עזר בנושא כפי שקיים בע

אני מבקש להעלות על נס את בעלי הכלבים ? אז מה ניתן לעשות. בהן הקנס על מעשה זה מגיע למאות שקלים 

בואו ניקח . לפח הסמוך" החבילה"אשר יוצאים לטיול עם כלבם כששקית ניילון בידם ובעת הצורך אוספים את 

 . זבלהאחריות על המרחב הציבורי של כולנו ולא נהפוך אותו למ

 

 עזרה גדולה -מאמץ קטן

לא כולם מתקשרים עם קבוצות הוואטס . ישנם חברים וחברות מבוגרים רבים שמחפשים טרמפים לרכבת וממנה

לפקוח , לשים לב ביציאות מסעד ובעת איסוף בתחנת הרכבת בשדרות, אפ של הטרמפים ולכן אני פונה לכולנו

, ורנו הנהגים מדובר במאמץ קטן ועבור החברים המבוגריםעב. מפעיניים אם יש מי מחברנו שם הזקוק לטר

 .מדובר בעזרה גדולה

 

 ...קול מצהלות חתנים מחופתם

,  ה"החתונה תתקיים בע. הודיעו על כוונתם להינשא בשעה טובה ומוצלחת בועז קום ל "ובח רותם וייס -

מזל  .יתחיל את דרכו בסעדהזוג   .כאן בסעד" שושנת יעקב"באולמי ( 11.51.11)ד  בטבת "כ  חמישיביום 

 .הולכל המשפח דרורית ואבי לסבתא ולסבא כרמלה ושלוימיק להורים המאושרים , טוב לזוג הצעיר

החתונה תתקיים . ה ומוצלחתהודיעו על כוונתם להינשא בשעה טוב איילה גוזלנדל "ובח עמי-אורי בן -

 .בטלמוןאת דרכו  הזוג יתחיל  .בחפץ חיים" יםלילות קסומ"ב( 11.51.11)ד  בטבת "כ  חמישיביום , ה"בע

 .ולכל המשפחה נטע וצור לסבתא ולסבא ערבה ומשהלהורים המאושרים , מזל טוב לזוג הצעיר

 

 גשמים בעתם ופרנסה טובה

 נחום                                                   
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 בשולי האסיפה האחרונה

יש בה בכדי להוכיח את הקשר העמוק בין  ,להבנתי ,עובדה זו. רבת משתתפים, כצפוי, האסיפה האחרונה היתה

 . בין החברים לעסקים, הקהילה למשק

אותה אנחנו מיישמים בפועל מזה מספר שנים , למרות ההפרדה בין משק וקהילה -" כולנו רקמה אנושית אחת"

 . ועל כך אנו צריכים לברך ,נשארת, הקשר ותחושת האחריות, לא מבוטל

בסוף יש   - "כולם חכמים כולם נבונים כולם יודעים את התורה. "באסיפה נאמרו דברים של טעם לכאן ולכאן

 .לקבל החלטות

יחד עם כוחות , שאכן המהלכים אותם אנו עושים ,הוכחה על העוסקים במלאכה ואנו תקווהשחובת ה ,אין ספק

 .ייחליםלמקום אליו אנו מכוונים ומ 8108 השוק יובילו את תוצאות שנת

 

 מבנה ארגוני

 .תאגיד האחזקות סיפה האחרונה בחרנו את דירקטוריוןבא

, קרן בוברובסקי, מתניה רפל, זבולון כלפא –ר הקיבוץ "וחברים בו יו, אורן ברנע –ר הכלכלי "י היו"הגוף ינוהל ע

דירקטוריון זה הוא מועצת . יתווסף אדם חיצוני נוסף, לכשימצא, ובהמשך, אלון קסלר ורענן תימור, נעם אבן חן

די המשנה הוא התאגיד שמתחתיו נמצאים כל תאגי ,תאגיד האחזקות. המנהלים של תאגיד האחזקות של סעד

 . והענפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגוף 

שנבחר 

באסיפ

ה 

האחרו

 נה
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 .האחזקות תאגידדירקטוריון : באסיפה האחרונה הואהגוף שנבחר 

בחירת שאר הדירקטוריונים הינה . דירקטוריון זה יחליף את הנהלת המשק ויהיה הגוף הכלכלי העליון של סעד

נים יתכנס בהקדם ויחל בבחירת ומינוי שאר הדירקטוריוהדירקטוריון . זהבאחריות ובסמכות דירקטוריון 

 .דירקטוריון החקלאות ודירקטוריון לכל אחת מהשותפויות, רקטוריון הגזריד :שמתחתיו

 ,אחת המשימות הראשונות תהיה. בהקדם האפשרי ויחלו בעבודתםבהקדם ייבחרו הללו שהגופים  ,השאיפה היא

 .8108העבודה של שנת  אישור תוכנית

ואין לנו אלא . על שלל תאגידיו ופעילויותיו, הוא מבנה נכון יותר למבנה העסקים של סעד, מבנה זה שבחרנו בו

 .החדשים וניםלאחל בהצלחה לדירקטורי

דובי , אודי שהם, יענקוש זיוון, איציק לייכטר: המסיימיםלהודות לחברי הנהלת המשק  ברצוניבהזדמנות 

ביחד עם בעלי התפקידים הקבועים  ישי אברהם ואברהם ימיניוהמוזמנים הקבועים , אורן צרפתי ,גינזברג

. שעמסו על כתפיהם את האחריות למשק בשנים האחרונות, יור הקיבוץ ומרכז המשק, יור כלכלי –האחרים 

 .בטוחני שימשיכו לתרום מניסיונם ומהידע הרב שלהם לקיבוץ סעד .במסירות ובמקצועיות

 

 מטע

 .היבול טוב והמחיר גם כן. האטינגר -בזן המבכיר הצוות עסוק בקטיף האבוקדו

והעסקאות נסגרות בצורה . הצוות בוחן כל עסקה בצורה פרטנית" מתחת לעץ". הקטיף נעשה בצורה סלקטיבית

הקטיף כרגע . בה הלקוח מספק את המכלים לאיסוף הפרי והתשלום מועבר לחשבון הבנק שלנו לפני איסוף הפרי

בקטיף האבוקדו ועד אז " כבדים"חודשים ינואר פברואר ומרץ הם החודשים ה. עדיין לא בשלב של קטיף מאסיבי

 .הפירות ימשיכו לתפוח על העצים

בה , זוהי מכה ממנה סובלים כלל המגדלים, בשנה שעברה נגנבה כמות נכבדה של פרי מהמטע בחלקות השונות

הצוות מקים . פרי עמלם של המגדליםכמויות גדולות מאוד מם ולגנוב מרשים לעצמם להיכנס לשטחי, גנבים

 . בתקווה למנוע ולכל הפחות למזער תופעה זו, מכשולים שונים סביב שטחי המטע

יא וכדאי לרכוש ממנו ולאכול מזין ובר ,הפרי טעים .ו בכלבוכך גם אצלנ. המחיר האבוקדו בשוק גבו ,חברים

המרשים , ישנם מאתנו .יש גבולות. בדבר הקשר בין משק לקהילה ,בראשית המדורלמרות האמור ו, אבל. ממנו

התסכול לצוות הוא רב וכך . לקטוף פרי מהעצים, במסגרת טיול הבוקר או סתם סיבוב מבורך בשטחים,לעצמם 

 .  גם הנזק הכספי

 

 . ילדים ומבוגרים, חברים ותושבים, אני מבקש מכלל הציבור

 . פרי מהעצים להימנע לחלוטין מקטיף

 .מיותרת ,וכל מילה נוספת בנושא

 

 ר                   תמחי

ויחידת המחשב על הכנסת " אחדות ישראל"בחודשים האחרונים עמלים אנשי הנהלת החשבונות ביחד עם חברת 

 .QLIK VIEW–קליק וויו  –העונה לשם  .תוכנה תמחירית חדשה

והיא זו " אחדות ישראל"הכלי הוא של חברת . החלטנו על מעבר לשימוש בכלי ניהול תמחיר מתקדם ,כזכור

 .שאחראית ליישם אותו בכלל פעילויות המשק והקהילה

שנמצאת  ,כולל בתוכו את התוכנה ובנוסף תמחירנית ששמה סבטה רבזין מטעם חברת אחדות ישראל הפרויקט

 .שתנהל את הכלי ואת התמחיר של סעד בסעד יום עד יומיים בשבוע והיא זו

http://www.maccabi4u.co.il/
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 בשולי האסיפה האחרונה

יש בה בכדי להוכיח את הקשר העמוק בין  ,להבנתי ,עובדה זו. רבת משתתפים, כצפוי, האסיפה האחרונה היתה

 . בין החברים לעסקים, הקהילה למשק

אותה אנחנו מיישמים בפועל מזה מספר שנים , למרות ההפרדה בין משק וקהילה -" כולנו רקמה אנושית אחת"

 . ועל כך אנו צריכים לברך ,נשארת, הקשר ותחושת האחריות, לא מבוטל

בסוף יש   - "כולם חכמים כולם נבונים כולם יודעים את התורה. "באסיפה נאמרו דברים של טעם לכאן ולכאן

 .לקבל החלטות

יחד עם כוחות , שאכן המהלכים אותם אנו עושים ,הוכחה על העוסקים במלאכה ואנו תקווהשחובת ה ,אין ספק

 .ייחליםלמקום אליו אנו מכוונים ומ 8108 השוק יובילו את תוצאות שנת

 

 מבנה ארגוני

 .תאגיד האחזקות סיפה האחרונה בחרנו את דירקטוריוןבא

, קרן בוברובסקי, מתניה רפל, זבולון כלפא –ר הקיבוץ "וחברים בו יו, אורן ברנע –ר הכלכלי "י היו"הגוף ינוהל ע

דירקטוריון זה הוא מועצת . יתווסף אדם חיצוני נוסף, לכשימצא, ובהמשך, אלון קסלר ורענן תימור, נעם אבן חן

די המשנה הוא התאגיד שמתחתיו נמצאים כל תאגי ,תאגיד האחזקות. המנהלים של תאגיד האחזקות של סעד
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 .האחזקות תאגידדירקטוריון : באסיפה האחרונה הואהגוף שנבחר 

בחירת שאר הדירקטוריונים הינה . דירקטוריון זה יחליף את הנהלת המשק ויהיה הגוף הכלכלי העליון של סעד

נים יתכנס בהקדם ויחל בבחירת ומינוי שאר הדירקטוריוהדירקטוריון . זהבאחריות ובסמכות דירקטוריון 

 .דירקטוריון החקלאות ודירקטוריון לכל אחת מהשותפויות, רקטוריון הגזריד :שמתחתיו

 ,אחת המשימות הראשונות תהיה. בהקדם האפשרי ויחלו בעבודתםבהקדם ייבחרו הללו שהגופים  ,השאיפה היא

 .8108העבודה של שנת  אישור תוכנית

ואין לנו אלא . על שלל תאגידיו ופעילויותיו, הוא מבנה נכון יותר למבנה העסקים של סעד, מבנה זה שבחרנו בו

 .החדשים וניםלאחל בהצלחה לדירקטורי

דובי , אודי שהם, יענקוש זיוון, איציק לייכטר: המסיימיםלהודות לחברי הנהלת המשק  ברצוניבהזדמנות 

ביחד עם בעלי התפקידים הקבועים  ישי אברהם ואברהם ימיניוהמוזמנים הקבועים , אורן צרפתי ,גינזברג

. שעמסו על כתפיהם את האחריות למשק בשנים האחרונות, יור הקיבוץ ומרכז המשק, יור כלכלי –האחרים 

 .בטוחני שימשיכו לתרום מניסיונם ומהידע הרב שלהם לקיבוץ סעד .במסירות ובמקצועיות

 

 מטע

 .היבול טוב והמחיר גם כן. האטינגר -בזן המבכיר הצוות עסוק בקטיף האבוקדו

והעסקאות נסגרות בצורה . הצוות בוחן כל עסקה בצורה פרטנית" מתחת לעץ". הקטיף נעשה בצורה סלקטיבית

הקטיף כרגע . בה הלקוח מספק את המכלים לאיסוף הפרי והתשלום מועבר לחשבון הבנק שלנו לפני איסוף הפרי

בקטיף האבוקדו ועד אז " כבדים"חודשים ינואר פברואר ומרץ הם החודשים ה. עדיין לא בשלב של קטיף מאסיבי

 .הפירות ימשיכו לתפוח על העצים

בה , זוהי מכה ממנה סובלים כלל המגדלים, בשנה שעברה נגנבה כמות נכבדה של פרי מהמטע בחלקות השונות

הצוות מקים . פרי עמלם של המגדליםכמויות גדולות מאוד מם ולגנוב מרשים לעצמם להיכנס לשטחי, גנבים

 . בתקווה למנוע ולכל הפחות למזער תופעה זו, מכשולים שונים סביב שטחי המטע

יא וכדאי לרכוש ממנו ולאכול מזין ובר ,הפרי טעים .ו בכלבוכך גם אצלנ. המחיר האבוקדו בשוק גבו ,חברים

המרשים , ישנם מאתנו .יש גבולות. בדבר הקשר בין משק לקהילה ,בראשית המדורלמרות האמור ו, אבל. ממנו

התסכול לצוות הוא רב וכך . לקטוף פרי מהעצים, במסגרת טיול הבוקר או סתם סיבוב מבורך בשטחים,לעצמם 

 .  גם הנזק הכספי

 

 . ילדים ומבוגרים, חברים ותושבים, אני מבקש מכלל הציבור

 . פרי מהעצים להימנע לחלוטין מקטיף

 .מיותרת ,וכל מילה נוספת בנושא

 

 ר                   תמחי

ויחידת המחשב על הכנסת " אחדות ישראל"בחודשים האחרונים עמלים אנשי הנהלת החשבונות ביחד עם חברת 

 .QLIK VIEW–קליק וויו  –העונה לשם  .תוכנה תמחירית חדשה

והיא זו " אחדות ישראל"הכלי הוא של חברת . החלטנו על מעבר לשימוש בכלי ניהול תמחיר מתקדם ,כזכור

 .שאחראית ליישם אותו בכלל פעילויות המשק והקהילה

שנמצאת  ,כולל בתוכו את התוכנה ובנוסף תמחירנית ששמה סבטה רבזין מטעם חברת אחדות ישראל הפרויקט

 .שתנהל את הכלי ואת התמחיר של סעד בסעד יום עד יומיים בשבוע והיא זו

http://www.maccabi4u.co.il/
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 ,יוכל, או בקהילה/ במשק ו אשר כל מנהל פעילות  ,מורכב שבסופו יהיה לנו כלי תמחירי נגיש בפרויקטמדובר 

 .להגיע לנתונים הכספיים של הענף אותו הוא מנהל ,בלחיצת כפתור

בסופו של דבר לציבור דרך התוצרים שכלי זה תוצג  ,שאנו עמלים עליה בימים אלו 8108גם תכנית העבודה לשנת 

  .ועל כך עוד ידובר בהרחבה עם סיום הכנת התוכנית והצגתה לציבור .מסוגל לתת

 

 .שבת שלום

 הלפרין כרמל

 

 

 

 הודעה מהמרפאה

                                            - בשבועיים הקרובים לא יהיו שרותי אחות ומעבדה במרפאה בסעד, עקב נסיבות שאינן תלויות בנו

 11.22.21ועד ל   21.22.21 -בכסלו ' ג בחשוון ועד ליום שישי ו"כ יום ראשון :בין התאריכים

 .ימשיכו לפעול כרגיל –וכן שרותי המזכירות  'ה-'ג-'אשרותי קבלת רופא ורופאה בימים 

 21.11-20.11: בימי שלישי שעות הפתיחה לשירותי רופא ומזכירות יהיו בין השעות

 .בימי שישי המרפאה תהיה סגורה

 חוה ועדינה: לקבלת מידע נוסף על שרותי אחות ומעבדה יהיה ניתן לפנות למזכירות המרפאה 

 *3535 -"מכבי ללא הפסקה"ניתן לפנות לסניפי מכבי בשדרות ובנתיבות ולקבל מידע מ

 !מתנצלים על אי הנעימות ומאחלים בריאות טובה

 צוות המרפאה וועדת בריאות

 

  !חצר הגרוטאות שלנו

 .לא מזמן התחדשנו לנו בחצר גרוטאות נחמדה ומזמינה

 .נשמח לכל דבר שיכול להעשיר את החצר שלנו

 ...אנו מבקשים להשאיר את הדברים שבחצר במקומם ולא לקחת דברים

 ,תודה מראש

 'ב-'בית כולל א


