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 פסח                                                   

 
  :"קורבן פסח" – משימת המבחן

 ?"עם"המכונה  הפכו שישים ריבוא עבדים פרטיים לכדי ישות אחידהכיצד 

תחילתו של תהליך זה טמונה במצווה הראשונה המיועדת לכלל ישראל בהיותם במצרים                                               

 ".קורבן הפסח" –עוד בטרם מכת בכורות 

כך שיעמוד                                                                     , כלכלי מדוקדק-ן הפסח מצריך שותפות אקטיבית ותכנון חברתיקורב

ה": זמן קצוב וללא שאריות פרקב בכל המגבלות וייאכל                                                             ואם ימעט הבית מהיות ִמשֶׂ

 (.'ד ,ב"שמות י).." אל ביתו במכסת נפשות איש לפי ֹאכלו ושכנו הקרובולקח הוא 

                                                       לאו  שהם ,בין שכנים ועמידה בהתחייבות אמון, שיתוף פעולההעמידה במשימה מצריכה 

 . או החמולה משפחההבני אותה דווקא מ

                                                  סביבו מתחיל העם שגרעין מהווה ו המחבר בין הפרטים את הניצוץ ו מציתהמשימה ז

 .להתגבש

 

 יורם קימלמן                                                       
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 !הצהריים-כל שבת אחרלימוד הורים וילדים 

היה משמח לראות את בית הכנסת הומה . יישר כוח לכל הילדים וההורים שהגיעו בשבת שעברה ללימוד הראשון

 .ברעש של לימוד תורה

הצהריים  -אנו ממשיכים בכל המרץ ושמחים לפתוח מסורת של לימוד הורים וילדים שיתקיים בכל שבת אחר

 .בבית הכנסת

את הפתקים יש  .'גם אני השתתפתי בלימוד הורים וילדים': קבל פתק קטן עליו כתובללימוד י גיעכל ילד שי

כל אחד מבני  .סביב חג השבועות נערוך מכירה פומבית בה כל משפחה תוכל לזכות בפרסים. לשמור במעטפה

וד להתמיד ולא להחמיץ אף פ כמות הכרטיסים לכן כדאי מא"שווי הפרס יהיה ע .המשפחה יוכל לבחור פרס

 .לימוד

 .תודה .בבקשה אל תשלחו ילדים ללא ליווי .מגיל גן ועד כיתה ו הלימוד מיועד להורים עם ילדיהם*

 .בבית הכנסת 71:71נפגש ב -גם בשבת פסח לא מחמיצים

 הצוות המארגן

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

 !מבצע מתמיד חוזר

 ,ניסן ובמשך כל ימי ספירת העומרבג "החל מיום ראשון כ

 .המדרש בבית 75:11 מדי ערב בשעה אבות מסכתמוזמנים ללימוד  'ח-'ילדי כיתות ג

 .חדשים וחדשות, מוזמנים מתמידים ומתמידות ותיקים וותיקות

 .גם הורים היכולים ומעוניינים להצטרף ללימוד מוזמנים בשמחה

 ',!גם אני מתמיד בסעד'בברכת 

 נוך ודתועדות חי

 

 

 תך באבלך על פטירת אחותךא, לרותי לזר

 ל"יוכבד כץ ז

 קיבוץ סעד
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 ..בימים ההם, בענף המזון ההכנות לפסח 

 מרים תמיר: מראיינת .ריאיון נוסטאלגי עם אירית ברט

 

 ?מתי התחילו ההכנות לחג

הוחלט על לוח הזמנים להכשרת המטבח והכלים וכן הוקצו . סביב פורים הייתה הישיבה הראשונה עם הרב

 .צוותים לכל תחום

 ..?והנקיונות

 .נכנסו לקצב הנכון כבר הם ,שבועיים לפני פסח

 ?עד מתי אכלו בו חמץ ?במקביל חדר האוכל איך התנהל

 . בחדר האוכל המשיכו לאכול כרגיל עד שבוע לפני החג

 ?והכשרות הכלים שבינתיים

אכלנו חלבי גם , הבשרייםכשהכשירו קודם את הכלים . אכלנו בינתיים בכלים הרגילים עד שהתחילו ההכשרות

 .ולכלים חד פעמיים" תנאי שדה"כשגם החלביים הוכשרו עברנו ל בצהריים ולאחר מכן 

 ?שאותו הגישו בשבוע האחרון היה תפריט מיוחד? היו תכניות לשבוע זה

כריכים ועוד מאכלים , פיצות.. שקרה ומחמת הבלבול הוגשו קפואים –נקניקים ..  אכלנו מכל הבא ליד.. לא ממש

 .במסגרת המגבלותאותם ניתן היה לשלוף 

 
 ?ערב החג, איך התנהל היום האחרון

ביצים ולשאר התפריט דאגו , לחמניות, המטבח סיפק קפה(. ראה בהמשך) "סעודת ליפא"בבוקר התקיימה 

 .על החיסול היה אחראי ליפא עם צוות נעריו.. ולא היה חסר, החברים

 
 '?מיוחדים'מי הופקד על המאכלים ה

של ' טונות'שהשתמשו ב ,א"יבדל ,אביבה לבו אילנה גינזברגל "ציפורה אש ז שכלל את "צוות שוקולד"ה הי

.                                          ים ענקיים שהופרדו גם הםובסיר "ללא אוכלי קטניות"ו" אוכלי קטניות"עם חלוקה ברורה ל מרגרינה

קילפו תפוחי עץ במשך  ל במשך שנים רבות ובעזרתן של בנות רבות"אותו ניהלה שרה לוי ז - "צוות חרוסת"

 ..ארבעה ימים רצופים

 

 :מוסיפה מרים תמיר בנימה אישית –הלילה האחרון לפני ליל הסדר על 

בראשות משה שצוות ה נוהתייצב, ('בדיקת חמץ'פעם אכלו בחדר האוכל גם בליל , כן)אחרי ארוחת ערב 

הכל צוחצח והוכשר  ,שולחנות ורצפות, כיסאות :כל-ה ובתוך מספר שעות ניקינו, (שהיה גם מרכז משק)אייל

את  אהבתי. הייתה לי הנאה גדולה להיות שותפה בצוות זה. מערך ההגשהעד לחדרי האוכל ודרך קומת הקרקע מ

 בבוקר למחרת קמנו.. כמעט ולא ישנו באותו הלילה. האווירה הקלילהאת את השמחה ו, את היעילות ,הקצב

 ".סעודת ליפא"ל עליזים ועייפים, שמחים
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 : מחמם את הלב שהגיע למנהל קהילההמכתב 

 
התחלתי לעבוד מול  .שמי ראובן ואני עובד עם קיבוץ סעד בכל הקשור להשמת עובדות ועובדים זרים לסיעוד"

  .א"ל ריכזה את התחום ומזה שנים רבות מול הגברת חנוש תבדל"הקיבוץ עוד בימים בהם דרורה ז

 

ועל כן חשתי צורך לכתוב מספר מילים על , שבכוונתה לצאת לפנסיה ולסיים את תפקידה לאחרונה מסרה לי חנוש

מאוד נהניתי מהעבודה המשותפת ומהיכולת של חנוש ליצור קשר נהדר מול העובדות . תקופת עבודתנו המשותפת

 . תוך זמן קצר ובהבנה מלאה את צרכי המטופלים והמטופלות

 . מבורכת החל בימי עיון וכלה בטיולים ועוד לא בהרבה קיבוצים ראיתי השקעה כה

 

 ."ברצוני להודות לה על תקופת עבודתנו המשותפת וכמובן לאחל דרך צלחה בכל אשר תפנה

 

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

 

 ...אומרים שהיה פה שמח

 עדיאל גינזברג: מאתזיכרון נוסטלגי 

 
, ילדים עם מטפלות, ערותנערים ונ, חברים: נפגשים כולם היינו, בבוקרו של ערב פסח. היה בקהילתנו מנהג יפה

 .האחרונה שלפני החג' ארוחת החמץ'ל, ברחבה שליד הכלבו שכירים וזמניים 

חנות היו מתמלאים והשול, שולחנות עם פינת קפה וכמה מוצרים בסיסיים' פורסים'נציגי ענף המזון היו 

 .רגע לפני ביעור החמץ ו מביתםהביאם שרבים במוצרי

ת האנשים היכן לשים את נחה אה  -ניהל את הסעודה ביד רמה , ליפא אהרוני, סבא שלי, במשך שנים רבות

הארוחה ושליחת ' חיסול'ל וכמובן דאג, מתי היא מסתיימתאג להכריז על משך זמן הסעודה וד, מרכולתם

 . לשריפה  -שאריות החמץ הציבורי 

אוסיף ואציין שסבא ליפא דאג לעודד את הציבור לאכול כמה  ".סעודת ליפא: "א לחינם כונתה הסעודה על שמול

 ..ולבער את החמץ במו פיו ,שיותר

 
והיא הפכה לנו למשימה  סעודה ובפירוקהלו בהקמת ה ונוסייעו נעזר ,בקיבוץ וננכדיו שהתגורר ,אנו משבגרנו

 .משפחתית מלכדת

ורק תושבים מהשכונה , בוטלה אותה ארוחה נוסטלגית לציבור, והקיבוץ מתחדש, הארוחות כבר מופרטות, כיום

 . 'הגחלת'שומרים עדיין על 

 :וסבא ליפא מוסיף

 "..הייחודיות שלנו זוהמסורת שלנו  –חשוב לשמר את המסורת שלנו "
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ה הוא מתאר את וב, שלצערנו כבר איננה קיימת, מקאמה על אותה סעודה ליפא כתב, "קב חרוזים"בספרו החדש 

 :החוויה כפי שהייתה

 
ֻיֶחֶדת ה ַהמְּ ֻעדָּ  ליפא אהרוני/   ַהסְּ

 

 .ְסֻעּדֹות ׁשֹונֹות ֵיׁש ְבעֹוָלֵמנּו ַהְיהּוִדי

 .ְבָכל ַאַחת ֵמֶהן ֵיׁש ַמֶשהּו ִיחּוִדי

 ,"ְסֻעַּדת ַהְבָרָאה", "ִמְצָוהְסֻעַּדת ", "ְסֻעָּדה ַמְפֶסֶקת"

 .ַבֲאִויָרה ִיחּוִדית ּוְבַהְׁשָרָאה, ְסֻעָּדה ַהְמַאְפֶיֶנת ָכל ַחג

 ׁשֹוָנה ִהיא ּוְמֻׁשָנה, ִמֻכָלן ְלֹלא ָסֵפק, ַאְך

 .ְסֻעַּדת ֶהָחֵמץ ָהַאֲחרֹוָנה, זֹו ַהֶנֱאֶכֶלת ֶעֶרב ֶפַסח

 ָהֹאֶכל ְבַאֲחִריָתּהַכּמּות , ַאְך זֹו ֻעְבָּדה, מּוָזר

 ,עֹוָלה ֲעֶשֶרת מֹוִנים ַעל ָכל ָמה ֶׁשָהָיה ְבֵראִׁשיָתּה

 ֶׁשֵכן ִמְנָהג ִבְקִהָלֵתנּו ַהְקדֹוָׁשה ְכָבר ַהְרֵבה ָׁשִנים

 ,ׁשֹוִנים" ִׁשּמּוִרים"ְלָהִביא ֵמַהַבִית ַלֲארּוָחה ֹזו 

 ֶׁשָהיּו ְׁשמּוִריםְּדַהְינּו ִמיֵני ַמֲאָכִלים ּוַמְׁשָקאֹות 

 .ו ִבְׁשָבט ּוִמְׁשלֹוַח ַהָּמנֹות ֶׁשל פּוִרים"ט, ֵמָאז ֲחנָֻכה

 ,ִנָתן ִלְמֹצא ָבֶהם ְגִבינֹות ֹעֶבׁש ַלֲאִניֵני ַטַעם

 ,ִׁשּמּוֵרי ָסָלט  ְועּוִגיֹות ִעם ַטַעם ֶׁשל ַפַעם

 ַקַדְבָרה -ָרה ְׁשֵקִדיֹות ַהִנְלָעסֹות ְכַמְסִטיק ּוַמַאְכֵלי ַאבְ 

 .ִויְסִקי ְוַסְבָרה, קֹוְנָיאק, ִליֶקר, ִעם ְׁשֵאִריֹות ִביָרה

 ִמְתַעְנִגים, ֵביֵניֶהם ׁשֹוְמֵרי ִמְׁשָקל ֻמְׁשָבִעים, ְוַהּסֹוֲעִדים

 .ֱאגֹוָזן ּוִמיֵני ָּדִגים, ַחְלָוה, ַעל ַלְחָמִניֹות ִעם ַׁשֶּמֶנת

 ,ֻׁשְלָחן ְלַאט ּוְבַנַחתְוֵהם עֹוְבִרים ִמֻשְלָחן לְ 

 .ְוטֹוֲעִמים ִמָכל ַהָבא ַלָיד ּוִמָכל ָצַלַחת

 ,ְכָכל ֶׁשאֹוְכִלים גֹוֵבר ַהֵתָאבֹון ,ּוְראּו ֶזה ֶפֶלא

 .ְוֵאין ֻקָפה רֹוֶׁשֶמת ְוֹלא ַמִגיִׁשים ֶחְׁשבֹון

         *            *            * 

  -ֵאָלה ַאַחת ְלָפחֹות ַפֲעַמִים ּוְבָכל ָׁשָנה ִנְׁשֶאֶלת ְׁש 

 ?ַפַעם ְבָחְדַׁשִים, "ֶעֶרב ֶפַסח"ַמּדּוַע ֵאין ְסֻעַּדת 

 

 .ב.נ  
 " לחגים ולאירועים –קב חרוזים "מי שמעוניין לרכוש את הספר 

 .מוזמן לפנות לרחל גינזברג
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 חיים של חילוץ עצמות

מפגשי ההתעמלות הנערכים  –וההקשר הוא . המופיע בברכת החודש, "חילוץ עצמות"לאחרונה חשבתי על הביטוי 

 זוכה אני להיות אחד מכחמישה, ִמזה כשנה.  חמש פעמים בשבוע, ִמדי יום" בית שקמה"עבור חברינו הוותיקים ב

, ובעת העדרותה של פלורה –בהדרכתן של חמי ופלורה " חילוץ עצמות"הנוטלים חלק ב, עשר חברים וחברות

זוכים אנו לפעמים לשיעור , אלא אף בימים שגם צילה נעדרת, ולא זאת בלבד. נוטלת צילה את השרביט בעוז

 "...חההכל נשאר במשפ"כך שאפשר לומר ש –בהדרכת נועה איתיאל , התעמלות טלביזיוני

ואף שקלתי , שבתחילה לא סברתי שדווקא ההתעמלות היא מחוז חפצי בשנות הגימלה, למען האמת עלי לומר

אך מהר . לבצע גמילה מהטורח לבוא ִמדי יום ולנענע את עצמותיי הזקנות לקול הפקודות של המאמנת התורנית

ויימת מהדרך שבה אברים ששכחתי ואפילו החילותי להרגיש הנאה מס, מאוד חלה תפנית מהפכנית ברגשותיי

 ... מקיומם מתעוררים לחיים

אך לאחר ההיכרות הקרובה עם חמי , נראה לי בעבר מוגזם ביותר" ה גידים"ח אברים ושס"רמ"הביטוי   

וכמובן גם לא , אף פעם לא הקדשתי מחשבה לא ַלְשָכמות ולא לעצם הזנב... אני מתחיל להאמין בו, וחברותיה

 .כים ִמדי יום לַמָקֵשי התעוררותהזו, וגידים לכל אותם אברים

 יודע אני שלקומביין חודשה המילה . )הזרוק בין הגרוטאות כשבעים שנה, הינה אנוכי הקומביין הישן, בחלומי

נחזור אל ...( לכן אי אפשר  לקראו קצרדש, טרם חוברה פעולת הדייש, אבל ַלקומביין של שנות החמישים, ְקַצְרָדש

מצליחה למצוא את כל ארבעים המקומות הזקוקים , עליו חבורת צעירים וצעירות" מתלבשת" לפתע. החלום

שעצמותיי כדשא , ואני בחלומי חש... ואף מנָסה להתניע את הקשיש –( הכנסת גריז לשימון והקלת התנועה)לגרוז 

 (.  בחלומות מותר להגזים קצת, טוב)תפרחנה 

אך אני מקפיד  –ואולי אף לחלום , יש המרשים לעצמם לנמנם קימעא, שגם בעת שיעורי ההתעמלות, אמנם נכון

שבין החברות , אבל שמתי לב לעובדה –...( איך אדע מי מתנמנם, אחרת), ומשתדל להישאר ער לחלוטין

אין אף אחת המרשה לעצמה לעצום עיניים בעת עבודת הקודש של שימור פעולת השרירים והאברים , המתעמלות

 .האחרים

המסייעות לנו לקיים את האימרה המיוחסת לרב , תבואנה על הברכה המאמנות המיומנות והנאמנות ,לסיכום

 ".נפש בריאה בגוף בריא: "ל"קוק זצ

                                                                                                                                                        

 גולןחנן 

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

 הכושר בימי הפסחז חדר "לו

 סגור – 4.91יום שישי 

 

 
 4.91ושלישי  4491ראשון : ימים            

 מעורב– 06.00-00.00

 גברים 00.00-00.00

 מעורב 00.00-00.00

 נשים 00.00-00.00

 4191ורביעי  4491שני : ימים

 מעורב 00.00-06.00

 גברים 06.00-00.00

 נשים 00.00-00.00
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 מהנעשה בקהילה

 
תפקיד אותו  -בתחילת החודש סיימה חנוש את תפקידה כמרכזת תחום הסיעוד - החלפת תפקיד מרכזת סיעוד

תפקיד זה הינו תובעני ומצריך רגישות ונתינה בעבודה המחברת בין  .לאה בנאמנה ומסירות שנים רבותימ

עובדי "יותר מכל מבטא את פועלה של חנוש הכינוי אשר השרישה . העובדים ואנשי המקצוע, המשפחות, החברים

זאת תפיסתה , ועל כך אין צורך להכביר מילים!! למטפלים הסיעודיים הרואה את מקומו של האדם במרכז " זהב

סעד על קיבוץ  וחברותרוצה להגיד לך תודה רבה בשם כל חברי בהזדמנות זו . לה הראויים להערכה רבהופוע

את חנוש מחליפה בת חן חביביאן . הצלחה בדרכך החדשה והרבה נחת וסיפוק בכל אשר תעשיולאחל לך  ,פועלך

 .בהצלחה לבת חן -חברת האגודה הקהילתית המתגוררת בשכונת שקד

 

שקט לא בטוח שנחווה  ,בלהישמע בסביבה גם לאחר סיום הסב הדי הפיצוצים ממשיכים -ביטחון ביטחון

שסייעו ' תודה לאליסף ויצ, ובעקבות כך זכינו להוספת מיגונית בדרך לבית הספר בצומת של חברת הנוער

 . במיקומה

 
המודל . השמירהמזה כשנה מתקיימים דיונים בקרב צוות הביטחון וההנהלות על שינוי מודל  -מודל השמירה

מצאנו , היות והנושא נוגע ישירות בציבור הרחב. החדש אושר על ידי צוות הביטחון והנהלת האגודה הקהילתית

מידע בנושא יפורסם לקראת , אסיפת האגודה הקהילתית לדיון והצבעה לאחר חג הפסחלהביאו בפני לנכון 

 .האסיפה

 
לא  ,אירעו מספר מקרים של פגיעה ברכוש ציבורי והשחתתובתקופה האחרונה  -וונדאליזם ופגיעה ברכוש אישי

נושא זה הינו . פחות חמור בחודשיים האחרונים גם נתקלנו במספר מקרים של פגיעה מכוונת ברכוש של חברים

מעשים פסולים אלו , מעבר לזאת. עבירה לכל דבר ובכוונתנו לשרש תופעות אלו בכל האמצעים העומדים לרשותנו

 .אני קורא לציבור לגלות ערנות ודלתי פתוחה בפני כל חבר!! אין מקום בקהילתנו " רושבין אדם לחב"

 

להתחיל במהלך השלמנו את ריכוז פניות החברים באשר לחלופות בהם הם מעוניינים ובכוונתנו  -מים חמים

 .דשיםחו 3קט הצפי להשלמת הפרוי, מסרו לחבריםיימידע מפורט והסברים . חודש מאי את התקנת המערכות

עמכם , הימשכות התכנון נובעת מהרצון והצורך לטפל ולשדרג את לחץ המים הקרים שגם ממנו סובלות משפחות

 .ברצוננו לתת מענה מיטבי לטווח הארוך, הסליחה על ההפרעות באספקת המים החמים בתקופה האחרונה

 
צוותי העבודה לקידום יעדי המזכירות הגישו בחודש האחרון  -רביעי -בחינת אורחות חיים וגיל שלישי

בתהליך בחינת אורחות החיים הוצגו תוצרי חוגי הבית והערכות להמשך ובצוות גיל . למזכירות את המלצותיהם

מיד לאחר פסח נקיים אסיפה להצגת שני . רביעי הוצגו המלצות המהוות את העקרונות לקידום תחום זה-שלישי

 .נושאים אלו

 
בתקופה האחרונה עולים קולות למציאת פתרון לדירות אירוח למשפחות חברים הבאים להתארח  - דירות אירוח

ובימים אלו פועלים על מנת לגבש , אנו רואים את החשיבות ביצירת מענה זה לנוחות וטובת החברים. בקיבוץ

 .מענה בנושא זה

 
 .ת סעדבהזדמנות זו רוצה לאחל חג אביב שמח ופסח כשר לכל בי

 תומר רכטמן
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נשמע  וקול התור; עת הזמיר הגיע, בארץ הניצנים נראו. חלף הלך לו, הגשם; עבר הנה הסתיו-כי"

 "והגפנים סמדר נתנו ריח, התאנה חנטה פגיה .בארצנו

 
השדות  .לצועדים בשדות הדבר ניכר ובולט .פריחה גם בשנה החקלאיתוחודש האביב הוא חודש של התחדשות 

האבוקדו נמצא בסיום  .הפרדס עומד במלוא פריחתו והריח נישא למרחקים. השוניםמלאים בתוצרת בשלביה 

 .תפוחי האדמה בשלבי הגידול השונים לפי החלקות כך גם הגזר והחיטה .הקטיף והעצים פורחים וחונטים גם הם

 .הלב מתמלא ואנו ממשיכים בתפילה ליושב במרומים שתנובת השדה תיתן את פריה בצורה טובה ומבורכת

 
 גזר

ברכה זו . יבול שהיה בשנה הקודמתבהשוואה ליבול הגזר השנה טוב באופן כללי וגורף . אנו נמצאים בשיא העונה

מהלכי ההתייעלות והשיפור שנעשו  .שעובד מסביב לשעון( בית האריזה)מביאה לעומס גדול יותר במפעל הגזר 

המכונות . התפוקות גבוהות יותר. מראים שבחרנו נכון, ונים בהובלתו של חגי אלדר והצוותבחודשים האחר

 .טון ביממה ואף למעלה מכך 033של  לראות הספקים ,ובכלל לא נדיר. עובדות כמעט ללא הפסקה

 
כרגיל כיוון שמדובר בשוק של סחורה בסיסית . המחירים הנפדים בשווקים השונים סבירים באופן כללי

(Commodity  )עים באופן ישיר ברמה השבועית ולפעמים היומית מההיצע והביקוששפוהמחירים תנודתיים ומ. 

מוצרים אלו הינם שיתוף פעולה שלנו . גזר צבעוני וגזר קטן, מוצרים נוספים השנה 2כפי שדיווחתי בעבר השקנו 

אך ניתן לומר , אנחנו בתחילת הדרך. עם חברת שטראוס שאחראית לכל מערך השיווק וההפצה של המוצרים

הגזר הקטן . בגזר הצבעוני אנחנו נמצאים בכמות מכירות שהינה מעל התוכנית. ם בשוק נראים מעודדיםשהסימני

 .הינו מוצר מסובך יותר אך גם בו כמות המכירה גדלה משבוע לשבוע

 
בה אין לי ספק שהכיוונים הללו של חיפוש ומציאת ערוצים נוספים שהינם תוצאה של חשיבה יצירתית ועבודה ר

 .ים ביותר להמשך הרחבת והוספת הרגליים עליהם עומד הגזר והמשך שיפור התוצאותהינם חשוב

 
 אתר סולארי

 .יקס'העסקה היא עם חברה בשם אנרג. כפי שדווח בעבר אנחנו בעיצומה של עסקה להקמת שדה סולארי

נמצא בשלב בו  הפרוייקט. דונם של חוחובה 03לצורך הקמת השדה נעקור כ. ש"השדה יוקם בשטח שצמוד למט

 .עד חודשיים יחלו עבודות הקמת השדהש הוגשו הבקשות להיתר הבנייה ואני מקווה שתוך חוד

פרוייקט זה יניב לנו הכנסה קבוע לאורך שנים ויהיה חלק מהמגמה הכללית בארץ להקמת מיזמים להפקת 

 .במקרה שלנו הפקת חשמל מאנרגיה סולארית -אנרגיה ירוקה  

 
 חוחובה

גידול  .דונם של חוחובה בחלקה עליה יקום השדה הסולארי 03חתי בסעיף הקודם אנו ניפרד מכ כפי שדיוו

 .ולכן אנחנו מקדמים נטיעות בשטחים אחרים. "נס שמנים"החוחובה של סעד משמש להפקת שמן ב
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ובכלל לא כאלו שראינו מהם נחת   ,ת שוניםוקמתאימות לגידולי יר שוליות ואינןשהינם אדמות , באדמות נחביר

אנחנו , ה פעם ראשונה"שהשנה יניבו בע, דונם של חוחובה 033יש לנו כבר עכשיו כ. רבה לאורך ההיסטוריה

של מים  היתרון לחוחובה באדמות נחביר הוא הימצאותם. דונם 033עתידים לטעת ממש בזמן הקרוב עוד כ 

ימות של מים וצמח מדברי היודע להסתדר עם כמויות מסהחוחובה הינו . יהמליחים בכמות מספקת להשק

יתרון נוסף הוא ריכוז המטע בשטח אחד  .יחסי ות באופן הוויכול לגדול גם באדמות עם רמת מליחות גב ,מליחים

 .דבר שיקל מבחינת תפעולית ולוגיסטית –

 
כיוון שבשנה החולפת נחלנו אכזבות  ,ביצענו השנה תהליך של למידה לצורך התמודדות עם איסוף הגרעינים

 .אנו מאמינים שהתהליך השנה יהיה איכותי יותר וכך נוכל למקסם את כמות האסיף. מאיכות האסיף שלנו

 
 מקור עצמי להשקעות

השיטה מניחה . שיטת חישוב המקור העצמי להשקעות בסעד הינה שיטה שמרנית ששמרה עלינו לאורך שנים

 :של המשוואה הבאהשהמקור העצמי הוא התוצאה 

 .מקור עצמי( = פחת מבנים וציוד וכו( + )כ הרווח מכלל הפעילות המשקית והקהילתית"סה)

 
במילים אחרות אנחנו מחשבים את כל הפעילות הכספית של שנה קודמת וממנה מבינים מה התקציב התיאורטי 

שיטה שמרנית וטובה כל עוד אין שיטה זו היא  .העומד לפנינו על מנת לשרת את החוב ואת תקציב ההשקעות

שכן בשנים שכאלו ברור שהמקור לא מספיק ואז נהגנו לגייס כספים . השקעות מאוד גדולות ומשמעותיות

 .ממקורות חיצוניים

 
הנושא יובא . לאחרונה ערכנו את דוח המקור העצמי ואישרנו אותו בדירקטוריון תאגיד האחזקות ובמזכירות

לאישור האסיפה באסיפה שתיערך  2300על תוצאות האמת הכלכליות של שנת בצורה מפורטת כולל סקירה 

 .0.0.2309ב

 

 ערכות לשריפותיה

צוות כיבוי האש בשיתוף  .אירועי הקיץ הקודם מלמדים אותנו שיש להיערך לריבוי שריפות באזורנו. הקיץ בפתח

 וכיבוי שריפות בחודשים הקרוביםערך למניעת יערכות לנושא בכדי לסגור את הקצוות ולהיש ערך ישיבת ה"הגד

 . צוות כיבוי האש יפרסם בקרוב הנחיות לציבור בנושא

 

אפשרי  ורזור חוות המכולות הישנה גבוהים וברגע שיתייבשו יהוו מקהעשבים בא ,מעניין לעניין באותו עניין

ריפה כפי שקרתה בשנה שבמקרה של . במקום נשארו עדיין מחסני כתר ובתוכם ציוד השייך לחברים .לשריפה

 .זורעקב ריבוי המחסנים והמכשולים בא קשה מאוד לטפל בעשבייה הזו .ישרף כלילישעברה הציוד במחסנים 

לדאוג להעביר את המחסנים הללו לאזור חוות , זה באזור (או אחר)אני מבקש מכל מי שיש לו מחסן כתר  ,ולכן

 .המכולות החדשה בלולי הפטם הישנים

 
 .ואת מיקום המחסן החדש מול בני אחיטוב ,שישמח לעזורהעברה מול מוישלה גינזברג נא לתאם את ה

 

  .בתקווה לקיץ ללא שריפות

 כרמל הלפרין
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 מהנעשה בקיבוץ

מתוך כוונה שיהוו את יעדים  4בתחילת דרכה קבעה  ,נכנסה לתפקידה לפני כארבעה עשר חודשיםשהמזכירות 

ומאידך המשך עבודה  ,מצד אחד( שאני בטוח שכולכם כבר שולטים בהם היטב)של הפעילות " האבנים הגדולות"

במהלך החודשים האחרונים נבנו צוותי עבודה שונים לטובת קידום . שוטפת במכלול החיים בקהילה ובמשק

 .היעדים השונים

בעלי תפקידים , ציבורהשהורכב מנציגי צוות זה  -הרביעיו השלישיבצוות הגיל את הנעשה  אסקור תחילה

הגיש לפני כשבועיים את  ,בתחום זה במספר מקומותרב בעלת ניסיון  שהיא חמוטל דויטשמןוהרלוונטיים לנושא 

בהזדמנות זו אבקש  .בהרחבה נקיים אסיפה שתעסוק בעניין זה ,ה מיד לאחר החג"המלצותיו למזכירות ובע

מאמין כי פועלם אני ו הענייןלהודות לכל חברי הצוות על העבודה האינטנסיבית וההשקעה הרבה לטובת קידום 

 .בהמשךנהנה מהם כולנו פירות טובים ש ניבוי ועשייתם

ון רב י זיו מצליח שהינו בעל ניסי"גם צוות זה הורכב מנציגי ציבור ובעלי תפקידים ולווה ע - צוות אורחות חיים

בכדי לשמוע את הציבור ולחוש את הדופק  צוות קיים מערך של חוגי ביתה .במרחב הכפרי מזה שנים רבות

                 . ונותות שנוספצוות וכן נקודות החוגי הבית עלו נקודות הנוגעות לפעילות  מהלךב .זה בענייןהציבורי 

י הצוות מיד "המזכירות קיימה דיון לפני מספר שבועות בהמלצות הצוות להמשך וסוכם על השלמת התהליך ע

ה לאחר החג "המזכירות תקיים דיון בע ,י הציבור"בנוגע לנושאים האחרים שעלו במהלך חוגי הבית ע .לאחר החג

 .כדי לבחון איך ניתן להתקדם בנושאים אלו

התכנס מספר פעמים וקיימנו גם ערב  ,מנציגי ציבור ובעלי תפקידיםגם צוות זה המורכב  – צוות שיוך דירות

סוף השלמת אי ,עיקר הפעילות כעת הינה .ונליכטנשטיין המלווה את עבודתד רותם "הסברה בהשתתפות עו

 .להציג לצוות ולמזכירות בהמשך את האפשרויות השונות הניצבות בפנינו מטרהנתונים ב

ר הכלכלי "בימים אלו החל את החפיפה בתפקיד היו .נוספיםאנו עוסקים בעניינים שוטפים מובן ש, מעבר לכך

עבודתו שהייתה את המסיים  אורן ברנעמחליף את  עומר .שנבחר לפני מספר חודשים באסיפה עומר הררי

והן בחילופי גברי במערכות הכלכליות  6102ו  6102הן מההיבטים הכלכליים של שנים  ,בתקופה מאתגרת מאד

 6102ה סיכומי שנת "בצורה טובה וב 6102לנווט את הספינה בשנת  הצליח אורן ,למרות זאת .השונות במשק

על עשייתו הרבה והברוכה למען סעד  ,החברים בשם כלל על כך אבקש להודות לאורן .מראים שינוי מגמה לטובה

הצלחה שנאחל מובן גם  .סייע להצמחת המשק במגוון התחומיםובטוח אני כי גם בהמשך הדרך הוא ימשיך וי

תוך שיתוף פעולה פורה ומוצלח עם כרמל ודירקטוריון תאגיד  ,רבה לעומר בהובלת המערכת הכלכלית של סעד

 .האחזקות

לגייס  במטרה ,עופר ואודליה עמלים מאד בשיתוף פעולה מלא של המועצה האזורית יחד עםאנו  - ן"בנקודת ח

כולי תפילה כי מאמצינו  .תקציבים הן לטובת ההתנהלות השוטפת והן לטובת שיפוצים והצטיידות לרווחת הבנות

 .יישאו פרי ונראה ברכה בעמלנו

ה לאחר החג יתחיל הליך "ובע "שקד"ונות בשכונת יחידות הדיור האחר 2בימים אלו הולכת ונשלמת בנייתן של 

ובקרוב תחל בנייתן " מנגו"משפחות בבניית ביתן ב 4בימים אלו ממש החלו  ,במקביל .הבתים למשפחות מסירת

 ".בננה"של עוד שתי יחידות דיור באזור 

באזור סככת המיכון ומגורי  ,"ארץ הצבי"יחד עם המועצה האזורית בעבודות הפיתוח לשכונת  תחילנ ,לאחר החג

 מגרשים שיתנו מענה לצורכי החברים  64בשכונה זו יפותחו  .(שיעברו להתגורר באזור אחר כמובן)המשתלמים 
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להגיע ע של סעד מקודמת כעת באופן אינטנסיבי יחד עם צוות האדריכלים והיועצים בשאיפה "התב. לזמן הקרוב

 .ה"ה הזו איעדה המחוזית לדיון להפקדה עוד בשנולו

לכל היש הגדול הזה ולעוד פעולות רבות ונוספות שותפים רבים שעל כך תודתי לכל אחד ואחת מהם בתפקידו 

 ,כרמל הלפרין ותומר רכטמן ,אורן ברנע - ובפעולתו למען הקהילה והמשק ובמיוחד לשותפיי להנהלת סעד

חברי המזכירות המלווים את כלל הפעילות  ,אחרונים חביבים .המשקיעים מאמץ רב לפיתוחה של סעד

 .אתגרים הרבים והמגווניםבתפים מלאים בהובלה ובקביעת הדרך ושו

של התחדשות  תקופהה "שתהיה בע .לכל חברי וחברות סעד ולכל בני ביתם ,זו ההזדמנות לאחל חג שמח מאד

 .ופריחה הן במישור האישי והן במישור הקהילתי

  שלכם זבולון                                                                       

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

 אירועי פסח בתרבות

ל נווטת הקרב הדתייה הראשונה "סיפורה של תמר אריאל ז –המראה של השמש  – 2..4 , ז בניסן"ט ,יום ראשון

 .הבימאית נטע אריאל דודתה של תמר עםסרט ושיחה  –ויר הישראלי ויל האבח

 .מתאים גם לבני נוער ,א ימין"בחד 61:42

--- 

 .טיול היכרות חוויתי בעפרה– 2..4ח בניסן "יום שלישי י

 00:11 -02:11חזרה משוערת . מהתחנה ליד המזכירות– 0:11יציאה בשעה 

 .כל הפרטים בהזמנות שחולקו

 חג כשר ושמח ועדת תרבות

 

 מרים –הללי ללאה ואברהם ימיני מזל טוב להולדת הנינה 

 בת לתפארת ובנימין אריאל, נכדה לכנרת ואלחנן אריאל

 !איחולים לשמחות ולנחת

 .שלוחה ברכת הדרך, ל"לצה בימים אלו השהתגייס צור ליובל אבן

 .בכל אשר תעשי והצלחה, ת יעיל ומשמעותינאחל לך שרו

 ש וקהילת סעד"חומ
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 7002-7002 ארכיאולוגיות במחנה ההשמדה סוביבורהחפירות העל 

שיספר לנו את סיפור החפירות במחנה ( שכננו ממפלסים)אה נארח הארכיאולוג יורם חיימי בערב יום השו

המחנה החל . "מבצע ריינהרד"מ שהוקמו כחלק מחנה ההשמדה סוביבור הוא אחד משולשת מחנות: סוביבור

החפירות הארכיאולוגיות . יהודים 202222-כובתקופה זו נרצחו בו  1121באוקטובר  12-עד ל 1122לפעול באפריל 

במהלך החפירות לאורך השנים נחשפו . בסוביבור בוצעו על ידי צוות פולני ישראלי וויטק מזורק ויורם חימי

ם חפצי 02222-מעל ל ספוונאים המוניים ברק, משרפות פתוחות, תעלת מילוט, בורות אשפה, גדרות, שרידי מבנים

 חשיפת תאי הגזים של המחנה תרמה תרומה גדולה למחקר ההיסטורי של השואה. השייכים לקורבנות ולרוצחים

 .ומחנות מבצע ריינהרד בפרט, בכלל

 .א ימין"בחד 54:01בשעה  5.1ו בניסן "יום רביעי כ

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

 "לכל איש יש שם" – טקס יום השואה

במהלך הטקס חברים המעוניינים בכך מזכירים . בכל שנה ביום השואה מתקיים טקס של הקהילה בבית העלמין

הטקס משמעותי מאד והוא מהווה דרך נוספת לזכור ולהתחבר . את שמות בני משפחתם שנספו בשואה

 . כקהילה וכאנשים פרטיים, להיסטוריה שלנו כעם

 .לטקס מעט מאד מחברי הקהילה מגיעים, לצערנו

אנשים המעוניינים לצרף את שמות קרובי , כמו כן. אנו מזמינים את כולם להשתתף בטקס משמעותי זה 

 .  מוזמנים לפנות אל שקמה, מנת שנזכירם במהלך הטקס-משפחתם שנספו לדף השמות על

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

 .ו בשואההקראת שמות בני משפחה שנספ" כל איש יש שםל"טקס יום השואה והגבורה 

 .מהמזכירות 54:01 ההסעה תצא ב, בבית הקברות 50:44בשעה , 5.1ז בניסן "כ, יום חמישי

 ועדות תרבות ודת

 

 ט"חול המועד פסח תשעבשעות קבלה במזכירות הטכנית  

 4:::4-5::0: ראשון

 4:::4-5::0: שלישי

  .כולל שרותי קופת בית ושרותי דואר


