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פרשת שלח לך
"ויציאו דבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמר ..ארץ אכלת יושביה היא וכל העם
אשר ראינו בתוכה אנשי מידות ..ותשא כל העדה ..ויבכו בלילה ההוא" (במדבר י"ג ,ל"ב).
המרגלים ' -ראשי בני ישראל' מודדים את עוצמתם מול היריב באופן קר ומחושב ואינם
מפנימים את תלותם בכח עליון בבואם לרשת את הארץ.טיעוניהם נתמכים בעובדות ובהגיון
בלבד ,ובגאוותם הם אינם משאירים מקום לאמונה .כך הם גוררים את העם לתסריט אימה
כי במקום בו אין אמונה  -שולט הפחד.
יהושע וכלב שנשלחו לאותה המשימה וראו אותה הארץ ,מציגים גישה אמונית צנועה
ושונה לחלוטין.." :ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אותה
טובה הארץ מאד מאד אם חפץ בנו ה' ..ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש."..
(י"ד ז',ח').
(עיון בפרשת השבוע)
----------------------------------------" שבת מברכין  -את ר"ח תמוז שיהיה ביום שבת קודש (קרח) וביום ראשון .אין אומרים
אב הרחמים .א' דר"ח ש"ק פרשת קרח ,ב' דר"ח יום א'.
המולד יום שבת קודש שעה תשע עם  61דקות ו  61חלקים "
(לוח א"י הרב טוקצינסקי)
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חיבה מוסתרת בחובה
בצד הגזרה על נדודי ישראל במדבר ארבעים שנה ,מחמת חטאם בחטא המרגלים ,מתבשרים ישראל בהיותם
במדבר על מצוות הקשורות בכניסתם לארץ (בעוד  04שנה) ,מהם קרבנות מיוחדים ומהם תרומות ומעשרות.
"כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם ..ועשיתם אשה לד' עולה או זבח("..במדבר טו ,ב )" .בבואכם
אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה ,והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לד'" (במדבר טו ,יח – יט(
בעל אור החיים הקדוש ,בפירושו לתורה ביאר כי :הוזכרו מצוות התלויות בארץ  ,מיד לאחר הגזרה הקשה של
ארבעים שנות נדודים מחמת רצון הקב'ה לרומם רוחם של ישראל ולהפיח תקווה בלבם כי "הפלגת הזמן לא תרע
לדבר המוחזק לבוא ."..הזמן הינו דבר חולף לעומת מצווה אשר עקבות הזמן לא נותנים בה רושם ולא פוגעים בה.
ומבשר הקב"ה לישראל שמצוות אלו יפיחו תקווה בעם שאכן ייכנסו לארץ ,יאכלו מפריה ויפרישו מעשרותיהם
לקב"ה .במדרש מדבר רבה (פרשה י"ז) ,נזכר הקשר המיוחד בין הקב"ה לעם ישראל אשר מכוחו נגזרו מצוות
רבות המבטאות קשר זה:
"כי תבואו אל ארץ מושבותיכם" .הלכה :כמה דברים חייב אדם לעשות לבנו?
שנו רבותינו :חמשה דברים האב חייב לעשות לבן  ,האב זה הקב"ה ,והבן  -אלו ישראל.
כשם שהאב חייב למול את בנו  -כן עשה הקב"ה לישראל מל אותם ע"י יהושע (ה') עשה לך חרבות צורים.
האב חייב לפדותו  -הקב"ה פדה ישראל שנא' (שמואל ב ז) לפדות לו לעם.
ללמדו תורה  -הקב"ה לימד תורה לישראל (דברים יא) ולמדתם אותם את בניכם וכתיב אני ה' א-להיך מלמדך
להועיל.
ללמדו מצות  -הקב"ה לימד את המצות לישראל.
להשיאו אשה  -הקב"ה אמר להם פרו ורבו האב זקוק לבנו להאכילו ולהשקותו לרחצו לסוכו ולהלבישו
וכן עשה הקב"ה לישראל (יחזקאל טז) וארחצך במים ואשטף דמיך וגו' ואלבישך רקמה ולחמי אשר נתתי לך
עלי באר ענו לה מה האב נותן לבנו נכסים כך הקב"ה עשה לישראל (ירמיה ג) ואתן לך ארץ חמדה ומה הבן חייב
להיות מעלה לאביו דורון כך אמר הקב"ה לישראל כי תבאו אל ארץ וגו' ועשיתם עולה לה'.
גם כאשר הקב"ה מעניש את בניו ,עדיין הוא בחינת אב המרחם בטבעיות על בניו אע"פ שהעניש אותם .בעל
המדרש מדגיש יחס זה במיוחד .מצוות התלויות בארץ משולות לדורון ,למתנה שהבן רואה צורך לכבד ולהביע את
הוקרתו לאביו.
מעבר לבשורה כי יקיימו מצוות כשיכנסו לארץ ,עצם הופעת הציווי מיד לאחר הגזרה ,הם אות לאהבה .הקב"ה
אוהב את ישראל לפיכך הרבה להם מצוות .בתפילת ערבית אנו אומרים "עמך אהבת תורה ומצוות חוקים
ומשפטים אותנו לימדת."..
חיבת ישראל ניכרת במיוחד כאשר העם על אדמתו בארצו ,וקיום המצוות מהתורה תלוי בתנאי זה .הקשר ההדוק
בין תורה ,ישראל וארץ ישראל ,ניכר בפרשתנו .אהבת הקב"ה מתגלה עם קיבוץ הגלויות ,כאשר הגיע זמן גאולתם
של ישראל ומתגלה האהבה הנסתרת שהייתה חבויה בגולה  ,והיא מתממשת כאשר ענפי אילנות מניבים תנובה
והארץ מחזירה אהבה לבניה  -בוניה.
תמי דרור
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דברים שנשאה איילת דרורי בשם הקבוצה בלוויה של רחל סימון ז"ל
שלשום ,ביום ראשון ,בשעה זו ממש ,פגשתי את רחל יושבת בקלנועית ליד הבריכה .היא אמרה שקשה לה לנשום
בבית ,ולכן יצאה לשאוף אויר .היא נופפה לחנהל'ה ,ועל פניה התפרש חיוך .התמונה האחרונה שאזכור ממנה
היא זו – רחל באור היפה ,ברוח הנעימה על שפת הבריכה מנופפת לבתה.
רחל ,הילדה היתומה והבודדה ,שהפכה לאם הגדולה ,שדואגת לשלוח "משהו" לבני המשפחה הפזורים ברחבי
הארץ ,שזוכרת את כל ימי ההולדת ויודעת מה לתת לכל אחד ,שמתכנסים אצלה לקרטיבים בשבת או
להתכנסויות גדולות של המשפחה הרחבה ,אבל גם לשיחה ולשהות אינטימית ומשותפת.
בדרכה נשארה רחל גם ילדה – מלאת שמחה ,פליאה ואמונה בטוב  -דוהרת עם רלי על האופנוע וצחוקה מתגלגל
כשובל אחריהם.
הבריכה היתה אהבה משותפת שלנו ,ונהגנו להיפגש בה בבקרים של קיץ .רחל מגיעה עם ההליכון עד לשפת
הבריכה ,משאירה אותו שם ונכנסת לשחות את  04הבריכות הקבועות ,לא חשוב כמה זמן יקח ,היא כבר לא
ממהרת ,אולם עליה לסיים את המכסה הקבועה.
עם סיום "המכסה"– ופרק החיים הזה ,אנו מודים לך ולחברייך ,מייסדי הקבוצה על ההקמה של הבית שלנו ,על
השותפות והחברות שיצרו את השפע והחן שאנו חיים בתוכם ,מתוך אמונה גדולה ושמחה שמתגברת על הקושי
והכאב במסירות נפש וצניעות.
אנו מלווים אותך היום עטופה במשפחה רחבה ,בחברים רבים ומתוך הערכה ,תודה ואהבה גדולה.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------מכתב לאמא
אמא ,הייתי רוצה לספר לך כמה אהבה אלייך זרמה השבוע בביתך.
תודה לכל השותפים ,תודה לקהילת סעד שאמא כל כך אהבה והייתה גאה לחיות בה ולהימנות על חבריה.

משפחת סימון ואלברט

ללאה קארו איתך באבלך במות אחיך
שלום רוזנשיין ז"ל
קהילת סעד

4
דוחינוך אייר  -סיון
"זרעי קיץ באים בנחיריים
ורומזים איזה קיץ
הולך להיות" (מאיר אריאל)
רגע לפני שהקיץ מגיע ואנו נכנסים לעונת השיא ,נשתף אתכם בכמה מהדברים שהתרחשו בחינוך החברתי
בחודשיים האחרונים.
את חודש אייר הקדשנו לנושא עצמאות ואחריות וכמובן שלא ויתרנו על הקישוט המסורתי של אופניים בכחול-
לבן ,משחקי הכרת המפה וידע על מלחמות ישראל ,ומשחקי סליקים המדמים את המצב בארץ ערב קום המדינה.
מדורות ל"ג בעומר עברו גם הן בשלום ובשמחה בהובלת מדריכי בני-עקיבא ומדריכות הבתים הכוללים.
לצוות ההדרכה התקיימה סדנת היערכות לחירום עם חיה קופלד ושרונה בן ברון -תרגלנו את מודל מעש"ה ,מודל
שפותח במכללת תל-חי ועוסק במתן עזרה ראשונה רגשית בזמן חירום ,התייחסנו לתרחישים אופייניים למערכת
שלנו ,ולמדנו את נוהל "סדר פעולות בשעת חירום" של המערכת.
חודש סיון מוקדש לנושא "תורה ועבודה" במסגרת שנת ה 07לסעד .את הנושא אנו מיישמים במשחקים שונים
המפגישים את הילדים עם היישום של השילוב בין הערכים הללו בסעד.
התייחסנו לנושא זה גם בטקס הביכורים שהתקיים בשדות החיטה ערב חג השבועות .בטקס ,שקיימנו בשיתוף עם
ו.תרבות והגיל הרך ,פגשנו את משפחות הקהילה בלבוש לבן ,ונהנינו מתחנות פעילות מגוונות ביניהן הכנת פיתות
ואריזת תוצרת שדותינו לצדקה .במקביל המבוגרים סיירו באוטובוס בשדות המשק ושמעו הסברים מעניינים
ועדכניים מדובי ג .על החידושים בשדותינו .וסיימנו בטקס שהנחו בחן אפרת ונעמי פראווי ,כשאת הטקס חתמנו
בצפייה מרגשת בקומביין קוצר את החיטה בשדה הצמוד .נדמה לי שכל מי שנכח באירוע זה יכול היה לחוש ברוח
סעד ,אותה רוח מיוחדת המשלבת אנשים ,רוח ואדמה.
בליל שבועות ,בית הכנסת והמועדונית המו ילדים ונוער שלומדים תורה (ומדי פעם גם משחקים )...זו ההזדמנות
להודות לכל מעבירי השיעורים!
השבת מתארחים אצלנו ילדי כיתה ז' מקיבוץ מעגן מיכאל ,אשר מגיעים אלינו במסגרת תוכנית בר מצווה שלהם
במטרה לראות ולפגוש שבת במקום דתי ונוער דתי בגילם .במהלך השבת הם יתארחו בבתי בני גילם ואף יסעדו
יחד בחדר האוכל ,ומצפה להם שבת עמוסה בפעילויות.
ביום רביעי קיימנו ערב שולחנות עגולים בנושא תפילה ואסיפת הורים לקראת הקיץ ,והצוותים עובדים במרץ רב
לסיים את הכנת שלל הפעילויות עד שעת השין.
נערי החטיבה והתיכון יוצאים השבוע לחופשת הקיץ -נברך אתכם שתצאו בשלום ובשמחה ,ושיהיה לכם חופש
מרענן ,מעניין ,פעיל ומגבש!
אפרת שלומי
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בת  07אך עדיין מתחדשת  -פרויקטים במרחב הציבורי
להלן דיווח קצר לציבור על פרויקטים שונים שנעשו ,נעשים וייעשו ברחבי הקיבוץ בתקופה הקרובה.
 .1פיתוח אזור הכניסה החדשה :בימים אלה יוצא מכרז לפיתוח וטיפוח אזור ביתן השמירה החדש .תכנון
הפרוייקט נעשה על השטח מהכניסה ועד מעביר המים הגדול לרגלי האקליפטוסים .ביצוע הפרוייקט
יהיה במספר שלבים ,כאשר בשלב הראשון ,היוצא לדרך ,יטופל שטח ה"לשונית" בין הגדר של הכיכר
החדשה והמדרכה לכיוון בית הספר.
תכנון האזור כולל פיתוח נופי ,מקומות לחניית אופניים וקלנועיות ,ספסלי ישיבה ,גינון וכד' .התוכנית
נדונה בצוות אופק חדש ותוצג בהמשך לציבור.
הפרוייקט במימון קק"ל והמועצה.
 .2דרך ביטחון/היקפית :מתוכנן טיפול בכביש העוקף ובשוליו ,כולל הסדרת נקודות בעייתיות של ניקוז.
הפרוייקט במימון משרד הבטחון.
 .3שקיעות בכביש הכניסה החדש :הנושא בטיפול מתמשך .נלקחו דגימות עומק באזורים ששקעו ,ומטופל
בעזרת יועצי קרקע ,מהנדסים וכו' .פתרון הבעיה סבוך ,מורכב ולא זול .אנו מקווים שנוכל בקרוב להגיע
לפתרון ההנדסי הנכון ,שבעקבותיו יגיע שיפוץ הכביש .עד אז ,הקפידו על נסיעה איטית בכל הקטע
הפגום.
 .4כניסה ישנה לסעד :באזור זה מתוכננים מדרכה לתחנת ההסעה לכיוון ת"א ,וכן שיפור הבטיחות בכביש.
הפרוייקט היה אמור לצאת כבר לדרך ,אך מתעכב בגלל שינוי בתוכניות של כפר עזה .המועצה מנסה לזרז
את הפרוייקט ,ולהתיר את התלות שלנו בתוכניות של שכנינו .הפרוייקט במימון נתיבי ישראל.
 .5שדרוג פינת מתקני הספורט :אזור מתקני הספורט שליד השביל המוביל לשכונה ,זכה במתיחת פנים
בדמות משטח של דשא סינטטי ורשת הצללה מעליו .במסגרת זו הצלחנו ל"מתוח" את הפרוייקט
ולהכניס גם פרגולת הצללה לטובת בית שקמה .תודה רבה למועצה שמימנה את הפרוייקט ולעמוס ברט
שדחף לביצועו.
 .6שלב ג' בשכונת שקד :בימים אלה אנו מסיימים את פיתוח הדרכים בשלב ג' בשכונה ,שכלל סלילת
מדרכות בטון וכביש אספלט ,הסדרת הניקוז באזור השכונה משני צידי הגדר ,הכנות לגינון וניקיון יסודי
של הסוללה והמגרשים הריקים.
 .7החלפת גגות אסבסט :המשרד להגנת הסביבה שינה במהלך השנה את ההנחיות שלו למבצעי פרוייקט
זה ,וכעת הוא מאפשר חיפויים מחומרים נוספים לגג ,אשר לא עמדו לבחירה כשיצאנו למכרז בשנה
שעברה .לאור ההנחיות החדשות ,אנו נערכים מחדש ובודקים את צעדינו איך להמשיך בפרוייקט זה.
נשארו לנו עוד מספר בתים ,שהתחייבנו לחפות בפאנל ,וזאת נעשה ברגע שיתקבלו הנחיות מיועץ
האיטום ,על הדרך הנכונה להניח את הפאנלים על מנת להימנע מבעיות רטיבות ,כפי שנתקלנו בבתים
שונים .בימים אלה אנו נערכים להכנסת קבלן שיפוצים לבתי חברים בהם הוחלפו גגות ,ואשר ניזוקו
מהגשמים בשל איטומם לקוי.
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 .8בית הרב :דירת סבינה קאופמן ז"ל והדירה הסמוכה לה ,אוחדו לדירה אחת שתשמש את משפחת הרב.
אנחנו מקווים שהשיפוץ יסתיים במהלך החודש הקרוב.
 .9גנרציה :העבודות במרכזיות החשמל השונות מתקדמות .אמנם בקצב איטי מהמתוכנן ,וזאת בשל ריבוי
הפרטים ,שלבי הביצוע והגורמים המשתתפים בעשיה ,אבל בהחלט ניתן לומר שרואים את האור בקצה
המרכזייה.
בשבועות הקרובים נראה גם את תחילת העבודות הקשורות בהתקנת הגנרטור לשכונת שקד.
עד כאן להפעם.
בשם כל העוסקים במלאכה –
אליסף

שלטים חדשים לבתים
בשבוע הבא בימים :שלישי  6.02וחמישי  - 6602נתחיל בקיבוע העמודים ועליהם שלטי השמות החדשים.
העבודה תתפרש על כמה ימי עבודה והעמודים החדשים יוצבו במקום בו היו העמודים הקודמים.
לבקשות מיוחדות אפשר להתקשר לזהבה ברט ישראלי

רק רצינו לומר תודה..
ליבנו מלא תודה לקהילת סעד על התמיכה הרבה שקיבלנו ,ואנו ממשיכים לקבל ,בזמן מחלתה של הילה נכדתנו
האהובה ,אשר לרפואתה כולנו מתפללים ומקווים ,בע"ה.
כה רבים האנשים שהתגייסו לעזרתנו ,מי ברוח :בתפילות ,בקריאת פרקי תהלים ,בלימוד משותף לרפואת הילה
בת חוה-שירה ,בביקורים ובדברי עידוד ,ומי בחומר :בהכנת ארוחות ,קניית מצרכים ותרומות ועוד .גם מוסדות
הקיבוץ פעלו למעננו בדרכים לא שגרתיות ,ועל כך אנו אסירי תודה להם מאד.
בכל מקום ובכל עת הרגשנו את הגב הרחב והתומך של סעד ואת תחושת המשפחה המורחבת שמעניקים לנו
כולכם.
מי ייתן והקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה להילה ולכל חולי עמו ישראל ,ונזכה להשיב לכל ידידינו כגמולם
בעזרת השם.
תודה מקרב לב -
אביבה ושעיה לב
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מיזם שיקום גן הקקטוסים – גן הראשונים
לזכרו של אבינו יהודה אל עמי ז"ל ולזכרם של ראשוני סעד
אבינו יהודה אל עמי ז"ל ,נולד ב 6291-למשפחת קאופמן ,משפחה חסידית גדולה בעיר קושיצ'ה שבמזרח
סלובקיה .הוא התבגר בצל הסיפוח ההונגרי ,ועם כיבוש העיר ע"י הנאצים ושליחת כל היהודים בה לאושוויץ,
היה בין המעטים שזוהו כבעלי כושר עבודה וניצלו ממוות מיידי בתאי הגזים .בהמשך עבר ממחנה עבודה אחד
למשנהו ,שרד בתנאים קשים ,וזכה לראות בכניעת הנאצים לצבא האדום הסובייטי .לאחר השחרור שב לעירו,
נפגש עם שלושה מאחיו ששרדו גם הם והחל לארגן יהודים לעלייה לארץ .בבוא הזמן עלה עימם לאניית
המעפילים "תיאודור הרצל"  ,אך האונייה נתפסה ע"י הבריטים ואנשיה נשלחו למחנה המעצר בקפריסין .רק
כעבור שישה חודשים הגיע סו"ס ארצה ,הצטרף למייסדי הקיבוץ הדתי והצעיר "סעד" שבשערי עזה ועבר עימם
את מתקפות המצרים במלחמת השחרור.
בחלוף המלחמה ועם התבססות הקיבוץ על הגבעה שמצדו השני של הכביש ,הקים עם שלושה מחבריו את גן
הקקטוסים .התחביב התברר במהרה כתובעני למדי ,הארבעה היו לשניים ,ועם פרישת השלישי כעבור מספר
שנים המשיך לבדו במלאכת הגן והתמיד בה למעלה מ 54-שנים.
מדוע נמשך דווקא לקוצים? נראה שהתשובה מורכבת מכמה גורמים שהשפיעו עליו במהלך השנים :הדחף של מי
שהנסיבות לא זימנו לו עיסוק בחקלאות להוציא בכל זאת משהו מן הארץ ,שותפות גורל של עולה עם צמחים
שנדדו מכל קצוות תבל ,ואולי בעיקר כושר הישרדותם של הקקטוסים בתנאים קשים של חוסר מים וטיפול .כך
או כך ,הוא הרבה לדמותם ליהודים הנודדים והשורדים ואימץ אותם ללב.
עם פטירתו של אבינו באייר תשע"ו עלתה שאלת עתידו של הגן בייתר שאת .הרגשנו שנכון יהיה לשקם את הגן,
ולשוב ולהפכו לפנינת חמד "סעדית" ומקור הנאה למבקריו באשר הם ,לכבוד אבינו וחבריו מראשוני הקיבוץ.
נחום ,מנהל הקהילה שעמו שוחחנו על כך התחבר לרעיון מייד ובתוך זמן קצר הוקם צוות בראשות דני יום טוב
ואדריכל הנוף איתמר בן שדה מכפר ויתקין שהכין עבורנו תכנית שיקום לגן ,בעלות של כ  611,111 -ש"ח
שתכלול:


הסדרת מתווה ומאפייני אחזקת צמחי הגן.



הסדרת שלד שבילים לתנועה בגן ,על בסיס מערך השבילים הקיים וחיבורו לרשת השבילים הקיימת
בקיבוץ.



העברת תשתיות השקיה ותאורה בתחומי השבילים.



הנגשת השבילים למעבר כסאות גלגלים וקלנועיות.



הסדרת כניסה מערבית חדשה לגן עם מבואה הכוללת הסברים ,הנחיות והנצחה.



הסדרת חניה לרכב פרטי עבור אורחים מזדמנים,הכוללת עמדה נגישה ו  3עמדות רגילות  ,בסמוך
למבואת הכניסה.



שדרוג סככת הצל הקיימת לרווחת המבקרים.



הוספת תאורה מנחה בשבילי הגן.
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התוכנית הרעיונית הופכת לתכנית עבודה בימים אלה ,יצאנו למאמץ גיוס משאבים לטובת הפרוייקט ,ואנו
מקווים שנוכל לממשו במהלך הקיץ הקרוב.
לפרטים ,רעיונות ,שאלות והצעות סיוע ,וכן לתרומות כספיות ,ניתן לפנות לשייקה או לשמוליק ,וכמובן לדני יום
טוב.
בני משפחת אל עמי
--------------------------------------------------------------------

קייטנת נכדים תשע"ז
סבים וסבתות יקרים,
ההרשמה לקייטנת נכדים  -המיועדת לבוגרי כיתה ו' ,בעיצומה.
קייטנת נכדים תתקיים בין התאריכים 28/-68/ :י'-יד' באב ,בימים רביעי  -ראשון ,כלומר הקייטנה תכלול
בתוכה גם שבת!
בשבת תהיה ארוחה אחת משותפת לקייטנה ואת הארוחה השנייה כל ילד יאכל בביתו  /בבית סבו וסבתו .בשבת
יהיו פעילויות מטעם הקייטנה לצד זמן חופשי עם המשפחה.
אנחנו לקראת סגירת ההרשמה ולכן חשוב שתירשמו בהקדם!
יש לכתוב את שמכם ,שמו של הנכד/ה שלכם ,מקום מגורים ,ומספר פלאפון של אחד ההורים.
ניתן להירשם אצל רתם וייס בפלאפון 149-7765597 :או באימייל:
Rotemww118@gmail.com
או לשים פתק בתא דואר של ועדת חינוך.

גיל פיש-סיטון
מנהלת הקייטנה

לאהרֹ ן ולאילה פורת ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכדה ,בת לאוֹ רי ולטלי פורת
שתזכו לשמחה ולנחת!
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מהנעשה במשק
הבריכה נפתחה ,מביאה לתוכה את הקיץ ומשכיחה את האביב.
האביב שעברנו היה ממוזג במיוחד ,מעט חמסינים ואלו שהיו ,היו קצרים ולא מזיקים .השדות אוהבים זאת,
מגיבים בהתאמה ,ואנחנו משופעים ביבולים גבוהים של גזר ,תפו"א ועוד .עיקר התרומה נצפה בפלחה ומיכל
הגרעינים של קומביין החיטה מתמלא מהר מדי  " ...ויזרע יצחק בארץ ההיא (מדובר כידוע בקו  41לפני שדה
התעופה) וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה' " (בראשית כ"ו) .על כל זרע  /גרעין בודד שזרע ,קיבל יצחק
 411גרעינים .אנחנו זורעים כ  41ק"ג זרעי חיטה לדונם ואוספים בכמה שטחים (באותה הארץ ההיא)  011ק"ג
לדונם שזה במונח המקראי  01שערים.
א 01% .מברכתו של יצחק זאת בהחלט ברכה מספקת.
ב .תמיד טוב שיש עדיין למה לשאוף.
סיכום  – 6102פרומו לאסיפה הקרובה
הנהלת המשק עברה בשבועות האחרונים על סיכום שנת  6142בסדרת ישיבות ארוכות .רענן הכין את החומר יחד
עם הענפים והוא הוצג בפני ההנהלה ,ענף ענף.
לרוב הענפים הייתה זאת שנה טובה או סבירה :עוד שנה טובה בחממה ,שנה מורכבת בגד"ש עם יציאת גידול
הגזר למפעל ,המשך היציבות ושמירת שיא מקצועי ברפת ,המשך מגמת גידול ברווחי האבוקדו ,רווח סביר בלול
רבייה ושנה לא טובה בפטם ,צמיחה מהירה של פעילות הקייטרינג ,דיווח ראשון וחיובי מ"נס שמנים" ועוד.
אך מול כול זאת יש לצערנו יוצא מן הכלל ,ענף משמעותי  −מפעל הגזר .אנחנו מדברים על העונה הראשונה
במפעל החדש שהסתיימה בעיקרה לפני שנה באביב  .6142את הביטוי "חבלי לידה" המציאו על שנה ראשונה זאת.
חלופ מסר כבר באסיפה בעבר ,התראה ראשונה קצרה .רענן ואני נספק לחברים דו"ח מפורט.
ביום שני הקרוב (בערב)  -תתקיים אסיפת חברים ובה נמסור דיווח על שנת  .6142נעבור על ביצועי כול הענפים
ונתייחס בנוסף במלל לשנה הנוכחית –  6142שאנו בעיצומה.
לאחר מכן נציג את המקור העצמי להשקעות ,שהשנה יהיה לצערנו דליל ממה שהורגלנו ,ונבקש את אישורכם.
החברות והחברים מוזמנים.
אורן ברנע

אסיפת חברים
אסיפת חברים לסיכום  6142ואישור מקור עצמי ל 6142
תתקיים ביום שני הקרוב ,בחדר האוכל השמאלי
זבולון ואורן
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משולחנו של מנהל הקהילה
איפה ישנן עוד...
נפרדנו בשבועות האחרונים מעוד שתי חברות ותיקות .את אסתר זיוון אני זוכר בתמונת ילדות ,בהנהלת
החשבונות הישנה בצריפי השבדים שאינם עוד (באזור הקרווילות של בית שקמה) מאירת פנים ומחייכת תמיד,
בכל פעם שבאתי לבקר את אמי .אותו מאור פנים ליווה אותה גם בשנים האחרונות במפגשי שביל על הקלנועית.
את רחל אזכור יותר מכל בצחוקה המתגלגל ובנאום הברכה המרגש בערב סיכום השנה האחרון ,שעכשיו נראה
לי ,שהיה כמו נאום הפרידה מכולנו ומהקיבוץ שהיה כה אהוב עליה .יהי זיכרן ברוך.
בשקט ובצניעות מחנכים דורות...
ביום שני השבוע התקיים הטקס הרשמי של חנוכת המשפחתון המשופץ בנוכחות ראש המועצה ומנכ"ל המפעל
להכשרת ילדי ישראל .ביוזמה של מספר אנשים ,הוחלט לציין באירוע זה גם  01שנה לפעילותו של המשפחתון.
כל המשפחות המפעילות ,בנות השירות וילדי המשפחתון לדורותיו הוזמנו ואכן היה מרגש מאד .אני מבקש לשתף
את הציבור בדברים ששלח לנו משה דולב ,מנכ"ל המפעל ,למחרת היום:
"יצאתי אמש מסעד סביב  00:22אחרי ערב מלא תוכן שקיימו הזוגות לדורותיהם עם הבוגרים ובנות השירות
שפעלו מיום פתיחת המשפחתון לפני  02שנה .
אם הטכס היה מרגש ,וההסתובבות בבית המקסים ,המשופץ והמזמין הייתה משובבת נפש ,הרי האירוע התוכני
בחדר האוכל היווה עבורי הדובדבן שבקצפת.
התרגשתי מאוד לשמוע את החוויות ,את הניתוח לאחור של זוגות שפעלו במקום מנקודת מבט עכשווית ,וכולם
מדברים בשבח האכסניה ,בשבח הקיבוץ כקהילה תומכת ומכילה ,עובדה שהספקתי להכיר ועליה מגיעים לכם כל
השבחים כולם .אין לי ספק ששיתוף הפעולה הפורה יימשך ויפרח ,שהרי כל מטרותינו יחד ,הן עשיית טוב לילדים
המדהימים ובכלל.
תודה רבה ,משה"
יישר כח גדול לכל העושים במלאכה ולכל המשפחות המארחות לאורך כל השנים ואזכיר בשם ,רק את מיכה
רוזנטלר ז"ל שהיה הרוח החיה מאחורי היוזמה וההקמה של משפחתון הדר.
חילופי גברי...
בימים אלה מסיים לירן יניב את עבודתו כמנהל מעוז מול עזה .לירן ניכנס לתפקידו אחרי פטירתו של בני ז"ל
והמשיך להפעיל את המקום ולקדמו .תודה רבה ללירן על פועלו ומסירותו .את לירן יחליף דוד דרורי ,אשר משמש
כבר שנים כמדריך במעוז ,ופנה למכרז על ניהולו .ברכת הצלחה לדוד ,ונאחל לו שיצליח לשמר ולהמשיך לפתח
את נקודת החמד ההיסטורית והחשובה הזו .
סקר לדרכי תקשורת
ביוזמתם של מספר חברים ,יצאנו בימים אלה בסקר על דרכי התקשורת מול מוסדות הקהילה והאגודה .כדי
לחסוך בדפים מודפסים ,לשמור על כדור הארץ ולייעל את התקשורת בין החברים למוסדות הקהילה והאגודה,
פרסמנו טופס ובו מספר שאלות בנוגע להעדפות לגבי אופן קבלת המידע .חשוב לנו מאד שכלל הציבור יענה לסקר
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ובהתאם לתוצאות נפעל בהמשך .אם מישהו לא קיבל את הסקר המקוון או בתיבת הדואר ,ניתן לקבלו במשרד
אצל מירב ולמלא אותו במקום .תודה מראש על שיתוף הפעולה.
זה מדיר שינה מעיני...
בחודש האחרון אירעו מספר רב מדי של מעשי ואנדליזם ,גניבה ופגיעה ברכוש במרחבי הקיבוץ .בין היתר :הורדת
מודעות ,גניבת פרי מעץ בבית פרטי ,שבירת חלונות במבני ציבור ,גניבת ציוד ממרפסת יד שנייה ,לקיחת אופניים
ללא רשות ,ביצוע תקר בגלגל של רכב ופריצה למטבח הקייטרינג .ברור לנו שחלק מהדברים נעשו על ידי מבוגרים
וחלקם על ידי נערים וילדים .מה קורה פה? חלילה לנו שזו תהיה שיגרת יומנו! בשיתוף פעולה עם ועדת חינוך
ואריאל אנחנו מנסים להתמודד עם התופעות הקשות הללו .בשני מקרים חריגים ערבנו גם את המשטרה .אני
מבקש מכל ההורים לשוחח עם ילדיהם על הנושא ,במיוחד לקראת ימי חופשת הקיץ הארוכים ומכולנו לפתוח
עיניים ולדווח במקרים של דברים חריגים.
הודעה חשובה מועדת רכב
ועדת רכב נפגשה בהרכב חסר ,לסיכום תקופתי ,שאנו משתדלים לעשות כל  4חודשים ,מתוך צפייה להצטרפותו
המהירה של ישראל קסט אל שורותיה ובברכת החלמה מהירה וטובה!
בין היתר הוחלט שכדי לצמצם את עלויות הרכב ובזכות תוכנת הסידור החדשה שייעלה את השימוש ,נוריד רכב
אחד מהצי .בהמשך נבחן אפשרות לצמצום נוסף .חשוב מאד :כדי לוודא שיש לכם רכב ,על כל חבר לבדוק
בשמונה בבוקר ,יום לפני הנסיעה שמסודר לו רכב .במקרה ולא ,עליו להודיע לאריאל סאסי.
אירוע הסיום לשנת ה07-
אנחנו נכנסים ליישורת האחרונה של ההכנות למופע הסיום ותקוותי שכל מי שיכול ויתבקש ,יתגייס למאמץ וייתן
כתף להצלחת האירוע .מי ייתן ונסיים את השנה הזו בתחושה טובה של "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם
יחד".
תזכורות קטנות וחשובות
 פסולת מתכת  -אין להשליך פסולת מתכת ליד המסגרייה ,יש לתאם את פינויה עם אלי סימון .כמו כן ,כלאשפה שאינה נכנסת לפחים ,ובמיוחד אנשים שמפנים בית ,נא לא לסתום את מתחמי האשפה אלא לתאם מראש
עם אלי סימון את פינוי הציוד.
"עיר המכולות" אחרי הנגרייה  -אין להשאיר ציוד ופסולת מחוץ למכולות .כל בעלי הציוד והפסולת שנמצאים
מחוץ למכולות מתבקשים לפנותם בתאום עם אלי סימון בשבועיים הקרובים.
קול מצהלות חתנים מחופתם...
אבינעם לייכטר ובח"ל נגה נתיב הודיעו על כוונתם להינשא בשעה טובה ומוצלחת .החתונה תתקיים בע"ה ביום
שישי כ"ט בסיוון ( )00.12בשפיים .הזוג מתחיל את דרכו בהרצליה .מזל טוב לזוג הצעיר ,להורים המאושרים
מתוקה ואיציק ולכל המשפחה.
שבת שלום וחופשה נעימה ובטוחה לילדינו -
נחום

