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 קדושים                                                   

ה ִכי ְוִאיׁש או  " תּו ִאשָּׁ ִני מו ת יּומָּׁ ֶהם או ב או  ִיְדע  ם ..ִיְהֶיה בָּׁ  (ז"כ', ויקרא כ ) " .ְדֵמיֶהם בָּׁ

                                                                                . לא כל כח נוצר ונועד לשימושנו.. כולנו חייבים להגביל את שימושנו בכוחות המציאות

 .הם יסוד הוויתנו, ל וחוסר וודאותערפ, היכולת לפעולה בתנאי תלות

                                                          ים את תמימי הדרך ונעדרימ  ר  ישנם שרלטנים אוחזי עיניים אשר ינצלו בכוחותיהם המ  ..

 ..הביקורת או אובדי העצות חוש

                                                           אלוקיו ' ותמים יהיה עם ה ,ו ידיר אדם רגליו מעושי הנפלאות מכל סוג וזןמסיבות אל

 .בריותיו בכל עתהמשגיח על 

 (סוסיא-הרב נעם פרל, "הזמנה לפרשה: "מתוך הספר)

    .ם ראשון וביום שניוראש חודש אייר יהיה בי -שבת מברכים 

 41.41שעה  ,המולד יהיה ביום שבת

 .אומרים אב הרחמים. ('כ' שמואל א)  'מחר חודש'  :ההפטרה 

 (הרב טוקצינסקי -י "לוח א)

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

       דובי גינזברג -פרשת השבוע

   ה ח ו ל  י מ י      שבת פרשת קדושים

 טלית0זמן תפילין  9:30/ הדלקת נרות

 30:33 'שחרית א 3/:9/ 3:33/מנחה            

 30:35 (כ"בביה)' שחרית ב 30:35 'שחרית א

 33:03 (ס"בביה)' שחרית ג  33:03  'שחרית ב

 ש"סוף זמן ק 4:33/ 0:03/מנחה        

 5/:0/ (א"בחד)' מנחה   א 3:03/ (עקיבא-בני)מנחה 

 3/:9/ מנחה משניות וערבית 3/:4/ "מדור לדור"לימוד 

 שקיעה 3:33/ הרב ארי-שיעור

 3/:03 ערבית 9:59/ צאת השבת

 

 נטע בן עמי  – אחות תורנית
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 מאויב לאוהב

ָנא ֶאת ֹלא" ָבֶבָך הוֵֹכַח ּתוִֹכיַח ֶאת ִתשְׂ ֹלא ָאִחיָך ִבלְׂ א ֲעִמיֶתָך וְׂ  (ז"י, ט"ויקרא י) ."ִתָשא ָעָליו ֵחטְׂ

 
 :בפסוק שבא אחריומיד ו

ֹלא ֹלא" ֵני ַעֶמָך ִתֹטר ֶאת ִתֹקם וְׂ ֵרֲעָך ָכמוָֹך בְׂ ָּת לְׂ ָאַהבְׂ  (ח"י) ." 'הֲאִני  וְׂ

 

 ? התוכחהדווקא היא  כאן מדוע התיקון לשנאה :על הפסוק הראשון השאלהנשאלת 

ָנא ֹלא" :יותר לכתוב י לא היה מתאיםוכ  ָבֶבָךָאִחיָך בִ  ֶאת ִתשְׂ ּתוְׂ  לְׂ ֵרֲעָך ָכמוָֹךָאַהבְׂ  ."'הֲאִני   ָ לְׂ

 !היא האהבההלא  התיקון לשנאה 

----- 

 ..כמה שלבי ביניים בדרך עוד ישנם ?היא האהבהמדוע התיקון לנקמה : נשאלת שאלה גם על הפסוק השני

ֹלא ִתקֹּם ֹלא": "וכך היה הגיוני לכתוב ֵני ַעֶמָך ֶאת ִתטֹּר וְׂ ִכיחַ  בְׂ ֵכַח ּתוֹּ ֹלא ֶאת הוֹּ א ֲעִמיֶתָך וְׂ  ".ִתָשא ָעָליו ֵחטְׂ

 !על העוול שנעשה והתוכחה גילוי הלבבאמצעות  שחרור הכעס הוא, התיקון לשאיפת הנקם

  – "ואהבת"הוא " לא תשנא"הרצף ההגיוני יותר ל : נראה כי התיקונים לחטאים הוחלפו ביניהם ,ובקיצור

                    - "הוכח תוכיח"הוא " לא תיקום ולא תיטור" אילו התיקון לו .לעניין כלליהיות ושניהם מתייחסים 

 !סכסוךול שהוא הסיבה לטינה מיוחדה למקרההיות ושניהם מתייחסים 

 

 : לקריאת הפסוקים אפשרות אחרת ,על דרך הדרש אנסה להציג, ובכן

 .שני פסוקים בעלי רעיונות נפרדיםכולא  ,אחד מסרהמעבירה יחידה אחת לראשית נאחד את שני הפסוקים 

 ?משנאה לאהבה נוסחה המובילהמהי : המסר העיקרי הוא 

ָנא ֶאת ֹלא" -מהחטא הכלליתאזהרה הקודם  ָבֶבָךָאִחיָך  ִתשְׂ   ..."ִבלְׂ

ֹלא הוֵֹכַח ּתוִֹכיַח ֶאת" ?ההלכה למעשהבפועל כיצד תעשה זאת ו א ֲעִמיֶתָך וְׂ וגם אם לא כל כך  ".ִתָשא ָעָליו ֵחטְׂ

ֹלא ֹלא" .. מצליח לך ֵני ַעֶמָך ִתֹטר ֶאת ִתֹקם וְׂ  ."בְׂ

ֵרֲעָך ָכמוָֹך" -התוצאה המבוקשתכך תגיע אל  ָּת לְׂ ָאַהבְׂ  ". 'הֲאִני  וְׂ

 
 :מריחוק לקירבה – לאהבה שנאהמ השלבים

 
  .להוביל להתנשאות וזלזול יםעלולש נובע מריחוק וניכור – השנאהחטא 

 (. ח.כ.נובעים מאותו השורש י' נוכחות'ו' תוכחה'אדגיש ש) .עולמו של האחרב' נוכחות'ל היא צעד חשוב – התוכחה

 שהם עלולים לקבל צידוק או, התוכחה ביותר לדרך מהווים מחסום משמעותי –הנקמה והנטירה ברור ש ,אולם

עד , לחיבור אמיתי ביניכם – ואהבת לרעך :תגיע ל, עליהן ותתגבר תשכיל אםאולם . בזמן שהיא אינה פועלת

 .אחד אדם כאילו הייתם, עולמכם יתמזג זה בזה, ואז .שווה לך – כמוך שתרגיש כי הוא

 יורם קימלמן
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 ש"הודעות מצוות חומ

אני , והמעבר לתלושי שי  בקנייה אישית חייליםעבור ה לחגיםהכנת שקיות השי ב התקופה שבה עסקנו עם סיום

על המחשבה הרבה שהושקעה בהכנת  –לאחינועם גולן ומירב דנין  ,ש"הוריהם וצוות חומ, בשם החיילים מודה

 !בוצנו פנימהיבק, שתזכו להמשיך לתרום ולעשות. ה'הלב שניתנה לחבר ועל תשומת, על ארגונן, השקיות

 

ועל שינויים , כדי שאוכל לעדכן את בניכם על זכויותיהם :אני חוזרת ומבקשת מציבור ההורים, ובהזדמנות זו

 .ל"ועד שחרורם מצה ב"מסיום כתה י ,נא עדכנו אותי על כל שינוי בפעילות ילדיכם -והחלטות חדשות 

, תאריך גיוס דרך שינוי וקידום בפעילותם', שנת יג, ישיבת הסדר, שרות לאומי, מדרשה, מראשית מכינה החל) 

 (.  ל"ועד תאריך שחרורם מצה

 רחל גינזברג

 חודש אייר

 

 "..אלה אזכרה"

 

 (ב"תשע)      ל                                "יום פטירתה של חברתנו ציפורה גינזברג ז -אייר' ג

 (ע"תש)      ל                                         "יום פטירתו של חברנו נתן קאופמן ז -אייר' ז

 (א"תשע)      ל                                "יום פטירתה של חברתנו עליזה שטיינמץ ז -אייר' ז

 (ט"תשכ)      ל                                                   "יום נפילתו של בננו אריק רון ז -אייר' י

 (ג"תשע)                             ל            "יום פטירתו של חברנו חיים אפשטיין ז -ג אייר"י

 ( ג"תשס)     ל                                        "יום פטירתו של בננו שלמה בן צבי ז -ז אייר"ט

 (ו"תשע)    ל                                    "יום פטירתו של חברנו יהודה אל עמי ז -ז אייר"ט

 (ה"תשס)   ל                       "גולדשמידט ז( הפה)נו דוד יום פטירתו של חבר -ה אייר"כ

 (ט"תשס)   ל                     "ז( זומברה)יום פטירתו של חברנו יחזקאל זוהר  -ה אייר"כ

 (ד"תשע)    ל                                "ז( י'ינג'ג)יום פטירתו של חברנו זאב רויך  -ו אייר"כ

 (ו"תשע)    ל                           "יום פטירתה של חברתנו סבינה קאופמן ז –ו באייר "כ

 (ו"תשט)    ל                                   "יום פטירתו של חברנו שלום אולרייך ז -ז אייר"כ

 (ה"תשס)   ל                                    "ז( רויך)יום פטירתו של בננו עודי רום  -ט אייר"כ

 (                     ט"תשס)  ל                                      "יום פטירתה של חברתנו נעמי אילן ז -ט אייר"כ

 

 "מדור לדור" -לימוד הורים וילדים

 מדי שבת לאורך כל תקופת הקיץ באופן קבועהלימוד יתקיים 

 בבית הכנסת, 71.71בשעה  

 הצוות המארגן
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 סיפור על יום קסום בחברתם של אנשים השואפים לטוב

נציגים מכל , חברי הקהילהיצאנו , (לרגל החג שלישיתפעם נוסיף ו "כי טוב"פעמים עליו נאמר ) ביום בהיר ונהדר

 .כיוון היישוב עפרה שבשומרוןל נוע בדרכיםל ,הגילים

 
                   לתור שימשנו כמשלחת הבאהאלא , חוויותהתרשמות כללית וצבירת מטרת סתם טיול לולא מסופר כאן על 

ב ָעֶליהָ  ְוֶאת" ?לפינוי מטעמי בטחון תתאים לנו ביום פקודה היא האם –" ִהוא ָהָאֶרץ ַמה ֶאת"                     – "ָהָעם ַהיֹּשֵׁ

  ?בזמן אמת כך שיוכל לקלוט אליו קהילה שלמה ,מספיק" ?ֶהָחָזק הּוא" ?מה טבעו ומה סגנונו

עלינו על ו"( חבל בנימין"ומעבר לכיוון ומשמש כנקודת ביקורת " פסגת זאב"סמוך ל) "מחסום חיזמה"הגענו ל

 ..קון מדוישחיכו לנו בתזמ, שומרוןיהודה ואוטובוסים המותאמים לנסיעה בשטחי 

 
  .פרחים הגיעו וברכות, מיד מכל ארבע רוחות, נפתחו דלתות האוטובוסיםו כשהגענו

ופניהם הרעננות  ,בכל פינה אפשרית אלא פרחי העונה בשלל צבעים הנטועים באדמת היישוב, ולא סתם פרחים

 .פונות ומחייכות אלינו ואל השמש הזורחת

 
בהנחיה קלילה ששברה את  ,במוסיקה ארץ ישראלית שהנעימה את האווירהאת פנינו קידמו המארגנים 

ועוד  מקומי 'בוטיק יין' ,מופלא וטעמן משובחותעוגות  - 'הארץ זמרת'מ במזנון מפואר ועליוכן המחיצות ו

 .ומגדנות לרוב הפתעות מפרי הארץ

נו ועל יעל ילד, בארגון המופתי והן ברצון הטוב ובאהבה שהורעפה עלינו הן ,ומכאן הלך האירוע והתעצם

                    ממשחק ניווט באפליקציה להכרת היישוב לילדים ולנוער  .לכל שכבה תכנית משלה ולכל פרט יחס משלו. מבוגרינו

 .ומותאם למבוגרים מונגש, סיור מודרךלועד 

י"שמענו מהמייסדים  י כָֻּלם ֲאָנִשים ָראשֵׁ ועל חזונם לקהילה  בשומרוןכיישוב הראשון  על הקמתו  ,המקום  -"ְבנֵׁ

 .. שיתופית עם כללים ברורים שטרם התבררו סופית עד היום

  ל "יוסי שריד ז מיהר, הקמת היישובכחודש לאחר  ה"בערב שבועות תשל עוד .עצמו מעל ומעברהוכיח חזונם 

                 . לבקר במקום (ש"שהתנגד בכל עוזו למפעל ההתיישבות ביו הרהוט ביותר מטעם השמאלחבר הכנסת )

 הרכין אותו, שם ידיו על ראשו ,ישב על המדרגות בפתח אחד המבנים הירדניים שבמקום, כשראה מה שראה

 ..".גוש אמונים ניצח בסיבוב הראשון" וקבע ש

קמפוס  ראינו את. וחינוכית קהילתית, ראינו אל מול עינינו אימפריה חברתית. מול התוצאות קשה להתווכח, ובכן

, תאסתטי, יהנקי –כמו בית הארחה שוויצרי  נראהתלמידות בגיל העשרה ו 0,211 אכלס בתוכומה שהאולפנ

 ְבתוָֹּכּה ָרִאינּו" ..".ולא נודע כי בא אל קירבו" ,קיבוץ שלם ולקלוט אלי ראינו מתחם שיכול. תומונגש מטופחת

י ִמּדוֹּת צרכים פתרון מקיף לילדים בעלי מספק ש בית מרווחשמפעילים , התנדבותיים ויזמים, טובות "-ַאְנשֵׁ

ובו מלמדים  בגילאי הפרישה למבוגרים המיועד בית ספר על שמענו מהם .בכל שעה ,לכל תושבי האזור' מיוחדים'

לכמה קופות חולים בו  ומרפאה שירותי רפואה ראינו תותחי לוגיסטיקה שמפעילים. מרצים מכל התחומים

קצב של מאה עם  ,מותאמתו משומנת תחבורה ציבורית ,יעיל ואיתן מערך אבטחה, סניף דואר מקומי ,זמנית

שנבנו על ארבעת המבנים , 'שבתות משפחה'חדישים עם אפשרות הארחה ל ואפילו צימרים ..לפחות, גיחות ביום

 .הירדניים המקוריים
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, תרבות, מחקר, יהדות, חינוךהספקנו לראות את עשרות מוסדות הלא , לוח הזמנים הדוחקו מפאת קוצר הזמן

 . וגם לא את השטחים המתוכננים המיועדים לבנייה ולפארק ,מסחר, כלכלה

 . "טוָֹּבה ָהָאֶרץ ְמאֹּד ְמאֹּד.." הבין שדי היה לנו לראות את המעט שראינו ול

 

 ? לאן יובילו הדרכים

 ?האם נפגוש את האחים

 ..אסור לשאול יותר מדי, בסיפור שלנו ידידיי

 יורם קימלמן

 

 ! לא היא ,אבל. מוגזם או מותאם, מליצי, הסיפור לעיל עלול להישמע תמים :דבראחרית 

, ואולי מעט מן היין בו התכבד חוויה מזווית הראייה של הכותב ומהשפעותיהן של הלכי הרוח שחש סביבומדובר אמנם ב

 (...כהרגלי)יות ואפילו מעט ביקורתי אולם אעיד על עצמי שהגעתי נטול פנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 לקידושהזמנה 

 בשמחה גדולה אנו מזמינים את הציבור לקידוש

 .רונה רבקהלרגל הולדת בתנו  

 .על הדשא מול ביתנו ,לאחר מניין שני ,פרשת קדושים, השבת

 !בואו בשמחה

 יעל ויואב פרנקל

 לדביר דנין 

 .שלוחה ברכת הדרך, ל"עם גיוסך לצה 

 .שמור על עצמך ועל כולנו -והעיקר , נאחל לך שרות יעיל ומשמעותי

 !צאתך לשלום ושובך לשלום

 ש וקהילת סעד"חומ

 הבןלכרמית וליאור פרייד מזל טוב להולדת 

 המורחבתלאיציק ברזלי ולכל המשפחה , לרחל ובניה ברזלי

 !איחולים לשמחות ולנחת

 מזל טוב לבר המצווה –י ברט "לגא

 ודני ולכל המשפחה המורחבת  ה'לחנהל, ה'לרונית ואהרל

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 דוחינוך ניסן

 !ובחינוך שמחה רבה -אביב הגיע פסח בא

יצאנו לחופשת פסח והפעילות בחינוך החברתי  -מיד בתום הבחירות- הרגיל השנה מחודש ניסן הגיע מהר 

 .העלתה הילוך

כל ילד מביא מביתו שלל , מדי יום בצהריים! המכירות הפומביות -גולת הכותרת של הימים הללו היא ללא ספק

הילדים היצירתיים שלנו מוסיפים גם ...( שאין בו צורך)שלל ציוד  -וקונה תמורת גולות -ציוד שאין בו צורך

והשנה היו ילדים שאפו עוגיות , ארטיקים ממיץ קפוא, עיסויים, תסרוקות תמורת גולות -שירותים שונים כגון

 .חגיגה של ממש! ופנקייקים עם גלידה וקצפת, למכירה 

  -ניקיון כל שכבת גיל יצאה לטיולבמהלך שבוע ה

 .מרשה ונהנו מזחילה במערות וממזג אוויר מושלם-תלטיול ביצאו ל' ג-'ילדי א

הצוות יצא . עקיבא לטיול סניפי בהובלת צוות המדריכים ואליה הקומונרית-ומעלה יצאו במסגרת בני' ילדי ד

ה והצמחייה באזור ונתן להם טיפים כיצד לטיול הכנה עם מדריך מקצועי שלימד אותם חומר רקע על ההיסטורי

והמחשות שהעבירו , וביום הטיול החניכים נהנו משלל הצגות - להעביר את ההדרכות בצורה מעניינת לחניכים

וקינחנו , הרבה שירי מורל ושירי סעד מכל הדורות, נו מפריחה ונוף משגעיםינהנ. להם המדריכים המדהימים שלנו

 .החניכים סייעו להכיןבארוחת צהריים שכל 

 !יישר כח לצוות על ההתגייסות ועל הובלת יום מקסים במיוחד

ה התחלקו לחוליות אותם הובילו אריאל 'החבר –התיכוניסטים יצאו לטיול ניווטים ביער שרשרת ונחל גרר 

והתבצבצות המיוחל תוך כדי פתרון חידות " על האש"ניווטו בשטח אל עבר ה, בועז קום ועדיאל גינזברג, סאסי

 .בנחל

 -וכולנו חזרנו בכוחות מחודשים אל הפרק האינטנסיבי של השנה -מערכת החינוך לפגרה יצאה במהלך חול המועד

 !חגי אייר והקיץ שמתקרב בצעדי ענק

תודה רבה  -הילדים היו מרותקים לסיפורו המיוחד -ל שמעו שיחה לקראת יום השואה מאהרלה דביר"ילדי המפ

 ! לשמוע את הסיפור מכלי ראשוןלאהרלה על הזכות 

, לבן-החטיביסטים מזמינים את קהל משתמשי הקלנועיות לקישוט קלנועיות בכחול - לקראת יום העצמאות

 . ברחבת הכלבו 03:21-00:11בין השעות , מיד אחרי ארוחת צהריים( יום הזכרון), ביום רביעי

חדשים על שימוש במחסן טיולים ולינת קבוצות בבתים בקרוב נפרסם נהלים  -כעת פנינו אל תכנון החופש הגדול

  .הכוללים

 אפרת שלומי

 

 ליעל ויואב פרנקל מזל טוב להולדת הבת

 רונה רבקה

 קהילת סעד –איחולים לשמחות ולנחת 
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 ?ולמה אני עושה את זה –" הדסטארט"מה זה 

 
הדסטארט שאני  לפרויקטבשבועיים האחרונים שלחתי שני מיילים בקהילנט שהזמינו את כל המכותבים להצטרף 

 ".הוא לבדו"שנקרא , מקיימת כעת ברשת

 ."עלים"אנסה להסביר מעל דפי ה, לאחר שכמה אנשים ונשים טובים שאלו אותי מה זה ואיך זה

 
 ?אז קודם כל מה זה הדסטארט 

בעיקרון כל מי שרוצה . מכל סוג ומין. מחשב שמיועדת לגיוס כספים לטובת מטרות שונות תהדסטארט היא פלטפורמ

 .אישי" פרויקט"להדסטארט ולפתוח לו עמוד  סלהיכניכול  מסוימתלגייס כסף למטרה 

 .להם מחויביםלפלטפורמה יש כמה עקרונות יסוד שכל המשתמשים ובעלי האתר 

 .כל התשלומים באשראי מובטחים ומוגנים –מאחר שמדובר בתוכנה לגיוס כספים  .א

 .  לכל פרויקט יש תאריך יעד וסכום מטרה .ב

גבה כל ילא י. מבוטל הפרויקט –והיה אם הפרויקט לא מגיע לסכום המטרה שהוגדר בתוך הזמן הקצוב  .ג

 .תשלום מכרטיסי האשראי של התומכים והמשתתפים

 סלהיכנאבל תמיד אפשר , פים זוכים לתמורה עבור התמיכה הכספית שלהם לפי הצעות יוצר העמודהמשתת .ד

 .ולהגדיל את סכום התמיכה  מעבר להצעת התמורה

 
 ?ועכשיו למה אני עושה את זה

חלק ממימון הוצאת הספר הגיע מפרויקט . שליח חד הקרן הכחוללפני חמש שנים יצא הספר הראשון שלי 

 . האנשים והנשים שרצו לקנות את הספר 051הפרויקט יצר את רשימת  –ומה שהיה חשוב יותר , הדסטארט

 .  הוא לבדו –לאחר כמה שנות עבודה אני עומדת לפני סיום הספר השני והמסיים את היצירה , היום

פתחתי את . רבה אבל הוצאת ספר היא עניין כלכלי שדורש השקעה, כתיבה היא עבודה פרטית ואישית ואין לה שיעור

מבחינתי כל מי שתומך . בספר" מכירה מוקדמת למעוניינים"כדי לערוך בעצם  "הוא לבדו"פרויקט ההדסטארט של 

 .  וגם מצטרף לרשימת התומכים, בפרויקט קודם כל עוזר לי להגשים את החלום להוציא את הספר

 
אבל . גבה כל סכום מהתומכיםילא י( ימים 01נותרו בערך )המוקצב  תאריךור אם הפרויקט לא יגיע ליעדו בכאמ

כאשר אצליח להוציא אותו  –ולהציע אותו לקניה  –רשימת התומכים תאפשר לי לדעת כמה מעוניינים בקניית הספר 

 .לאור באמצעים אחרים

 
 ?אז מה צריך לעשות –השתכנעתי 

ומשם , ואשלח שוב ביום ראשון או שני הקרוב. להיכנס לקישור הכחול במייל ששלחתי ביום שני בקהילנט -

או להיכנס לאתר הכללי של הדסטארט ולכתוב בחיפוש . )"הוא לבדו"להגיע ישירות לעמוד ההדסטארט של 

 "(.הוא לבדו"

 (יש אפשרות להזמין את שני הספרים. )מתאימה לךלבחור את התשורה ש -

 .הסופילעקוב אחרי הוראות התשלום באתר עד לשלב האישור  -

 
בעיקר למי שנראה לכם שיתעניין . אשמח מאד אם תפיצו את המייל ששלחתי למכרים ומשפחה מחוץ לסעד –כמו כן 

 ".הגדול והנורא' יום ה"שלא רוצה להביא את , בסיפור פנטזיה יהודית על משיח ונביא בעל כורחו

 
 שריָת ברזלי                                 :תודה רבה     
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 מהנעשה במשק

הגשם  . הגשם עללבקש  הפסקנו אותה עתבו, שובע לאסמיםיביא ו יפיג את היובש הטלשביקשנו בתפילת הטל 

השווקים מחכים ואין זמן , מתייבשיםהוואלים קצורים ו, השדות מוכניםעכשיו  .מה שעשהכבר עשה את 

  !עובדים עכשיו - בשיא העונהמזג אוויר  להפרעות

 
 .ר העסקי של סעד"וחצי נקראתי לחזור לתפקיד היו לפני כשנתיים

 6102 -שנת הפעלה ראשונה , היינו אז בתקופה של משבר לא פשוט שעיקרו נבע מההשקעה הגדולה במפעל הגזר

למשבר בנוסף האירוע גרם . בהפסד דומה הולכת להיגמר 6102מההבנה כי בדרך שבחרנו גם כן ו, עם הפסד גדול

 .צב את הספינהוהיה צריך ליי ניהולי

 תחיל בניהולא

אני ש, בשנה הראשונה ואחריו נכנס כרמל לקדנציה מלאה משקה תפקיד מנהלרענן תימור קיבל על עצמו את 

שעיקר עומס המשבר היה אלו  ילהודות לשני חבריבפתיח אני חייב . שתהיה ארוכה וטובה, ומאחל לו ולנו ,מקווה

עבר אמנם  6102- מ.  6108נכנסנו לתקופה אחרת בשנת כך כיוון ו לשנותהצלחנו והרבה בזכותם  הםמונח על כתפי

שהשנה  קווהנ. י השגהובנ מעשייםשלה הצבנו בתכנית העסקית שאתגריים העדים אך אני חושב שהי רק שליש

 .קדימהגדול עוד צעד  ד"תיקח אותנו בס הקרובה

דירקטוריון תאגיד האחזקות שמנהל את כלל הפעילות ביד  –א "הקמנו את דת: עשינו גם סדר חדש בגופי הניהול

בנוסף חידשנו את . השונות בענפי החקלאות או בשותפויות, בגזר :וגופי ניהול נוספים הממוקדים ספציפית, רמה

 . המבקרת את התחום הכספי שלנופעילות הועדה הפיננסית 

, מספר לא קטן של חברים משתףו אנשים עם מגוון דעות כוללההיום מבנה ניהולי נכון  עומד לרשותנולטעמי 

לתקן תמיד ניתן , אחד מגופי הניהולבעיות נקודתיות בתפעול  יעלוגם אם . בקבלת ההחלטות ,כולל צעירים

 .לחזור למערכת ניהולית מתפקדתו

 
 הסביבה העסקית

יצוא הפלפל נחתך נפח , מיצוא העגבניות נותר מעט. יצוא הירקות מישראל נמצא בירידה מתמדת בעשור האחרון

גם אם זאת עיקר המגמה יש בענף .  01%תפוחי האדמה ויצוא הגזר ירד ב שיווק יש ירידה משמעותית ב, למחצית

 . תמרים ואבוקדו: לטובה הפירות שני יוצאים מהכלל

, בישראל יה בתשומות הגידולעל, פאונד ורובל, אירו: המטבעותשערי פי היצוא הן החלשות הסיבות לירידת ענ

 ירידה זו. (הלוואי עלינו)סבסוד ועידוד של האירופאים לתוצרת המקומית שלהם  ,מארצות אחרות תחרות גוברת

 .על חלק מהענפים שלנומשפיעה כמובן 

 ,כול הזמן לקרוא את המציאות אנחנו צריכים, לכיוון שלנושהעולם יסתובב חזרה ן להמתין אין זה נכובעיניי 

 . ולהתאים את ההתנהלות שלנו לזמנים המשתנים, לנתח ולהבין את המגמות

 .בהמשך הדברים אתרודוגמאות לכך ניתן יהיה ל, קו חשיבה זה הנחה אותנו בשנתיים האחרונות

 
 פרדס –מטע 

שיש לנו בענף השקד והתחלנו בתהליך המובנות הבנו את המגבלות . השנים האחרונות 01הענף שינה את פניו ב 

עונת קטיף . דונם והצוות המסור מביא תוצאות 0111אנחנו שואפים וקרובים ל . עקבי בהגדלת שטחי האבוקדו

שגם הן  04בקו נאחל לנטיעות הצעירות . ונראה שזאת עוד עונה מבורכת עומדת להסתיים בזמן הקרובנוספת 

 .  יזכו להיות גן רווה וריווחי
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 נס שמנים

השילוב הזה נותן . נס שמנים מייצרת מוצרים סטנדרטים ולצדם מוצרים מורכבים. הפעילות צעירה ומבטיחה

 6102עם שאר הבעלים לא למשוך רווחים עד סוף גזרנו על עצמנו יחד . הכנסות בהווה מחד ואופק לעתיד מאידך

אני משוכנע שעם קצת סבלנות נראה . ניית המתקן החדש בסעדלסייע בבואפילו להשלים ולשלם את חלקנו בנכס ו

 . פירות ושם טוב לשמן שלנו

 

 ש"גד

שעבר )הגזר גידול נראה שהענף מתקשה להתאושש מהפרידה מ. היו יחסית מאכזבות 6108בשנת ש "תוצאות הגד

עם המגדלים בשעה טובה  הגזר חזרגידול אז . ולכול גידול תחליפי שנכנס נדרשות שנות לימוד וניסיון, (למפעל

מקצועי בסל הגידולים החדש ובסיוע הצוות ה שהצטברהביחד עם עוד שנת ניסיון . ש"לגד 6102 החל מינואר  שלו

 .שנה ברוכה 6102ב טוב אני מקווה שנראה וה

 

 מוגו 

הפטריות שלנו מאד . ר בזהירות שהתחלנו ברגל ימיןניתן לומ, ובדת מספר קטן של חודשיםלמרות שהחווה ע

הקטיף התקדמנו מאד ונראה שאנחנו בכיוון ו, היבולים, בתחום הגידול. לבנות ומאד מבוקשות והן נחטפות בשוק

שהיעד הזה  אני מקווה, ראשונהמדבר על הגעה לרווחיות כבר בשנה ה 6102האתגר שהצבנו בתוכנית . הנכון

 .בהישג יד

 

 גזר

 .אקצר, כרמל כתב באריכות על הענף לפני שבועיים

 –שינוי הצלחת קובע ל עיקרי יש מבחן. קלים לא היו מהמהלכים חלק, שינוי כיוון ושינויים פנימייםענף עשינו ב

ו סוף סוף חנאנ 6102מתחילת ו 6108יש שיפור גדול ומשמעותי ב . אנו עומדיםבמבחן זה נראה שו ,מבחן התוצאה

דע ככול שנ. תודה לצוות המסור והמלוכד - נוגעים ביעדים התפעוליים והכלכליים שהצבנו לעצמנו בתחילת הדרך

פעילות זו בתוספת  .הישן יחזור להיות שחקן חיזוק במערכת שלנוהוותיק ומשיך במגמה זו הגזר הכתום לה

 .את ימי הענף, כך אני מקווה, תחדש, לון הקודםבע כרמל עליהם כתב, המוצרים החדשים

לאחד את מערכות , ברמה הארציתהגזר לחזק ולייצב את התיאום בענף  ניכריםבנוסף אנו עושים מאמצים 

בעניין  . שאנו הישראלים מובילים בה בעולםהעזה את התחרות הפנימית  כך ולמזער, התחנותמספר השיווק של 

 .האחרונהזה עוד לא נאמרה המילה 

 

 פרומו

תכנית  זה הוצג במסגרתתחזית ברמה של ) 6108נחזור ונציג את סיכום  ,שתעסוק בענייני המשק באסיפה הקרובה

 .דוגמאות מספררק בכאן געתי נ, נעבור על הענפים, (המשק

 6102נפח השקעות שיהיו בשנת חישוב בתוספת הפחת מהווה את המקור העצמי שלנו ואת הבסיס ל 6108סיכום 

 .ונבקש את אישורכם באסיפה בצורה מפורטת נציג את הדברים. במשק ובקהילה

 

אני . ר הכלכלי"בחפיפה מפורטת על המשק ותפקידי היובחודש האחרון ואני עוסקים  המחליף שלי - תומר הררי

  .איחולי הצלחהולתפקיד  כניסה חלקהומאחל לו ולנו  דיות שלויסורצינות והמתרשם מה

 .לסייעאשמח יידרש אם ו
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ת קבוצ". המשחקתוצאת שבסוף מסדר את  ,מיקי ברקוביץ כזה - המשק שלנו התבסס בעבר על כוכב עיקרי אחד

מאחר והם . וענפים הנקודות מתחלקות בידיים של מספר רב של שחקנים, שלנו היום יותר מאוזנת "המשק

אליה  המגמה החיובית, המושכים במלאכהלכול משותפת לשמחתי רבים לא אפרט את כולם רק אומר תודה 

 .זכותכםהכלכליות עומדות להתוצאות ו הגענו

 
ינּו  ינּו  ,ַטל ָוׂשוַֹבע ַמלֵּא ֲאָסמֵּ ׁש ָימֵּ ַחדֵּ ת תְּ נּו  ,ֲהָכעֵּ מֵּ ד ׁשְּ ָך ַהֲעמֵּ כְּ ֶערְּ נּו ,דוֹד כְּ ימֵּ ַטל. ַגן ָרֶוה ׂשִׂ   :בְּ

 אורן ברנע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הודעה מהקייטרינג

 בשבוע של יום העצמאות" שוק חמישי"

 01.1 ,יתקיים ביום שישי

 12:11-00:11: בין השעות 
 

 סעד קייטרינג - יוסי סוסנה

 שיליאיר ומוריה אריאל מזל טוב להולדת הבת 

 אברהם ימיני ולכל המשפחה המורחבתללאה ו

 !איחולים לשמחות ולנחת

 יום העצמאות סעודת

  .שנה למדינת ישראל 20כמיטב המסורת גם השנה תתקיים סעודה חגיגית לציון 

 !מוזמנים להירשם ולבוא לחגוג עם הקהילה

 !אין אפשרות להירשם לאחר מכן, 'המודעות בחדר האוכל ותורד ביום בההרשמה נמצאת על לוח 

                                                     .כמו כן ניתן להירשם בצורה מקוונת בקישור שנשלח אליכם דרך הקהילנט

     1112201122  -הודעה לטלפון של מיכל אפרתי /או במסרון

 .מגיל שנתיים לילד₪  61ו  (מכיתה א ומעלה) למבוגר₪  41המחיר לסועד 

 .מתוקה לייכטר, רננה יערי, עינב גולן, מיכל אפרתי: פרטים אצל הצוות המארגן

 
 !חג עצמאות שמח
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 ל ונפגעי פעולות האיבה"לקראת טקס יום הזיכרון לחללי צה

 (באולם הספורט)ת "בבית ספר דעשיתקיים  

. יושב צוות הטקס ורושם מסקנות ותובנות שישמשו אותנו בשנים הבאות, בכל שנה כאשר מסתיים הטקס

 .כמה פרטי מידע חשובים ובקשות נביא, בעקבות דברים שכתבנו בעבר

בהתגייסות  אין ספק שרק. נודה לרבים וטובים בקהילתנו המסייעים בארגון הטקס והפקתובהזדמנות זו 

 .טקס כה גדול ומכבד משותפת זו ניתן לקיים

 :מספר בקשות לנו במיוחד לקהילת סעד

יועמדו בו פרגודי התפאורה ויערכו  .בשעות הבוקר  5.7 , איירב 'ב ביום שלישי – אולם הספורט ייסגר לפעילות[ א

 .עד יום רביעי בצהרים לא יתקיימו פעילויות ספורט באולם. חזרות

מעגל התנועה יהיה סגור . החנייה הקרובה לאולם הספורט תהייה שמורה למשפחות השכולות בלבד - רכבים[ ב

בבקשה הימנעו , בשל צמצום מקומות החנייה. סדרנים יכוונו את התנועה במקום. עבור הסעות התלמידים

 .השאירו את הרכבים ליד חדר האוכל או בחניית חנן קסלר והגיעו ברגל. מהגעה ברכבים

אין לחסום את . ם של חדר אוכל של הנועראו בחניית האופניי ו בצדי האולם אנא החנ –קלנועיות ואופניים [ ג

 .הכניסה לאולם בקלנועיות ואופנייםשביל ורחבת 

הביאו עמכם לאולם , רים וכדומה"מע, חובשים, פרמדיקים, אחיות, רופאיםבקשה מ – הגשת עזרה ראשונה[ ד

 . בתקווה שלא נזדקק להם, תיק או תרמיל עזרה ראשונה שברשותכם

מן  15:71וכניסה תתאפשר עד  15:77דלת הכניסה הראשית תינעל ב   –הגעה מוקדמת של כלל הציבור [ ה

ואינן הן תלויות בחיילים המלווים אותן , היות והמשפחות השכולות מלוות בחיילים. הכניסות הצדדיות בלבד

לא להתיישב במקומות המסומנים , נבקש מן הציבור הרחב להקדים בואו. יכולות להקדים בואן לאולם

 .ולכבד בנוכחותו  את המשפחות השכולות בכניסתן תלמשפחות השכולו

ביקשנו להיות בית הספר , היות ולמועצה מספר בתי ספר רב ומספר אוטובוסים מצומצם– הסעות התלמידים[ ו

אנא פנו את . בשל כך על תלמידינו לצאת מן האולם מיד בתום הטקס להסעות. שתלמידיו יוסעו ראשונים

 .ונים בסיום הטקסהדלתות ליציאת התלמידים ראש

 .יתברך' ולשמוח בתקומת ישראל בארצו בעזרת ה לכבד את משפחותיהם, שנזכה לזכור את הנופלים

 .תודות מראש על שיתוף הפעולה של כולכם

 

 :בשם צוות יום הזיכרון

 יצחק שלומי ויחזקאל לנדאו
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 ט"ערב יום הזיכרון תשע

 אנו נפגש בסוף דרכים ושאלות"

 ,נפגש בתום ימים רבים

 בתום הרבה לילות

 אני יודעת שאתה קרב עכשיו

 קיץ נאסף, אביב חלף

  . "והגשם שב

  אהוד מנור

 

                        נייחד את הטקס לזכרם שלל ולנפגעי פעולות האיבה השנה "נתכנס כולנו לטקס יום הזיכרון לחללי צה

 .ואנו מתפללים להשבתם "צוק איתן"אשר נפלו במבצע  ,הדר גולדין ואורון שאול

 .בחדר האוכל, (בדיוק) 54:81 -בשעה, .7.5.1 ,באייר 'ב ,יום שלישי

 .תפילת מנחה -54:81

 (מיד לאחר הטקס)תפילת ערבית   – 81::5

  .דון לחברערב שירי לוחמים עם זמרים ונגנים מהקיבוץ במוע– 85:51

 .מקו לקו 91::5בשעה " שדות נגב"ת הסעה לטקס במועצה האזורי

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

 95.5.8אייר   'ערב יום העצמאות יום רביעי ג

 
 .תפילת מנחה -11:.1

 שיעור של הרב בין מנחה לערבית

 .תפילת ערבית חגיגית 55:.1

 ..." אנשים טובים באמצע הדרך:"בנושאמפקד ליל עצמאות 

 .ריקודי שמחה ברחבת הכלבו

 .מיד לאחר הריקודים( בהרשמה מוקדמת)סעודה חגיגית  בחדר האוכל 

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

 .85אייר ' יום העצמאות יום חמישי ד

 תפילת שחרית -0:11

 !שמחעצמאות  חג  – 11:01-10:11

  עם שלל משחקים חדשים  ,ה לכל הגילאיםמהנה ומגבשת המתאימבפעילות משפחתית  "הולה הופ "עם חברת  

 .ביחד הנותילבוא ול "חדר הפינג פונג"א וליד "לדשאים שמעל חד כולם מוזמנים 

 

 .מנחה שיעור וערבית 11:.1

 

 ועדות תרבות ודת   -חג שמח  



13 

 ליוכבד גולד ולכל המשפחה ,לחנוש ואליהוא שנון

 קרין שנון-בן שמואל ורעות, נין-מזל טוב להולדת הנכד

 !איחולים לשמחות ולנחת

 יהודה-הניןמזל טוב להולדת , ללאה ואברהם ימיני ולכל המשפחה

 נכד לכנרת ואלחנן אריאל, בן לערבה ואבידן אהרון

 !איחולים לשמחות ולנחת

 הנכדה מזל טוב להולדת , יין הוך ולכל המשפחה'לג

 עלמה מעיין  

 בת לשפרה ונורית הוך אלגזי

 קהילת סעד –איחולים לשמחות ולנחת 

 נין-הנכדמזל טוב להולדת , לדודה זהבי ולכל המשפחה, לתרצה ובני אורן

 ליערה ושגיא אורן בן ,יצחק–אביב

 !איחולים לשמחות ולנחת

  פי רויך'מזל טוב לצ

 לכבוד בר המצוה של הנין

 מתן הנקין

 ד"בנם של הרב איתם ונעמה הי

 נכדם של הלה וחנן ערמוני

 ואביבה לב מזל טוב גם לדודים שעיה

 ערמוני -רום  -ולמשפחות רויך 


