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 ךויל-פרשת ניצבים                                         

 :('ג ט"ס-'א י"ס) היא השביעית והאחרונה בסדר הנחמות מספר ישעיה' וילך -ניצבים 'הפטרת 

יׂש ב  " י ֵבא 'הׂשוֹׂש ָאׂשִׂ ְפשִׂ ְגֵדיֹלה  -ָתֵגל נ  י בִׂ נִׂ יש  ְלבִׂ י הִׂ יי   י כִׂ יל ְצָדָקה ְיָעָטנִׂ ע ְמעִׂ ֵהן ְפֵאר ש  ָחָתן ְיכ   כ 

יהָ   ה ֵכל  ְעד  ָלה ת  כ   ".ְוכ 

 ומאבל  המצב הרוח מתחלף באופן מוחלט מעצב לשמח, בהפטרה החותמת את הנחמות, כאן

 .חתונה מפוארת של במונחים ,לחגיגה

 

 אנו רואים באופן בולט את דמות האשה, ובהפטרה זו במיוחד ,בכל הפטרות הפורענות והנחמה

 ובטחתלארץ המ, אדמהל, לעם דימויי האשה נקשרים. לישראל' ליחס ההדדי בין ה כמשל

  .המדומה לאם וליולדת, ה"ואף לקב 

 (כקבוצה) העם החזק של דימויוה ,הדיבור אל העם הוא בלשון נקבה בהפטרת השבתגם 

ל.." :ביום חופתה כלהל הוא ָלה ּוְמׂשוֹׂש ָחָתן ע  ְך א   כ  יִׂ יׂש ָעל  ְך-ָיׂשִׂ                                                                                                                                                                                            .('ה)" ֹלָהיִׂ

 (יורם קימלמן)                                                                                                                            

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 חגית קאופמן :אחות תורנית

 י מ י   ה ח ו ל   וילך ניצבים  פרשת שבת 
 

5 טלית/זמן תפילין  11:11 הדלקת נרות

  11:00       10.00מנחה                      

 6:00 ' שחרית א   6:06                                               'שחרית א   

 6:06 'שחרית ב 1:10                             ' שחרית ב

  ש"סוף זמן ק  
צ              "אחה שיעור

(                               חצי שעהכ)
 פונג-על הדשא ליד הפינג

 מנחה גדולה בחדר אוכל 00:11

 11:16 מנחה וערבית  

  שקיעה 11:10  14:00    11:10מנחה        

:20 ערבית 19:24 ת השבתצא
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 בקצרה על הפרשה

 –לבדה בשבת הראשונה של השנה נקראה  - "וילך"פרשת  .שהן מחוברות" ניצבים וילך"קוראים את  אנוהשבת  

 . פעמיים – כך נוצר מצב שנקרא אותה באותה השנה ,(פ'תש)בחודש תשרי 

בכתיבת המסורה  מוגדלת" יכםלויש"במילה  – ל: ה .(כז-כט)" יכם אל ארץ אחרתלויש" :בפרשת ניצבים כתוב

מעבר להרי  'ושלכוה'לעשרת השבטים שגלו ונעלמו ו רמז הואשהמשערים חכמים . ביחס לשאר האותיות בתורה

 ."(ק-סנהדרין)החושך ומעבר לסמבטיון 

ב " :בעתיד קיבוץ הגלויותמתואר בהרחבה ' ל פרקב ל ֶאת 'הְושָׁ ב ְוִקֶבְצָך ִמכָׁ ַעִמי ְשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְושָׁ ם ֲאֶשר הָׁ

ם ְיַקֶבְצָך  ִאם.. ֱהִפיְצָך ִים ִמשָׁ מָׁ ֶחָך ֶוֱהִביֲאָך 'הִיְהֶיה ִנַדֲחָך ִבְקֵצה ַהשָׁ ם ִיקָׁ ָאֶרץ ֲאֶשר ֶאל ..ּוִמשָׁ ְרשּו ֲאֹבֶתיָך הָׁ .."           יָׁ

הגאולה  בהקמת המדינה התחלת הרואהציונית הדתית משענת אידיאולוגית למשנת ה פרק זה מהווה, ('ה-'ג)

ידאג לקיבוץ  כבר שקודם יבוא המשיח והוא חולקים על רעיון זה וטועניםעדה החרדית פלגים ב. וקיבוץ הגלויות

 ..וצדקתם עוד תתברר עם בואו של המשיח ארץ ישראלתוך שטחה של בגלות בעדיין לשיטתם אנחנו . הגלויות

ם ֹלא  ַמַען ִצּיוֹן ֹלא ֶאֱחֶשהלְ ": בהפטרת השבת מספר ישעיה ירושלים נמצאת במוקד העניינים ַלִ ּוְלַמַען ְירּושָׁ

אינה מתחרה ירושלים , מבחינת הנצרות. דתות ועמים לאורך הדורות ועליה נלחמו, ('א, ב"ס).." ֶאְשקוֹט

אולם לאורך הדורות דתות , הכעבה היא אינה מתחרה בקדושתה עםהאיסלם  מבחינתו, תיקןווה בחשיבותה עם

 .ממניעים לאומיים ודתייםירושלים השליטה בעל  היאבקאלו לא הפסיקו ל

ל ַעל" :ההפטרבפסוק מהמשך הנסיים ו ם ִהְפַקְדִתי ֹשְמִרים כָׁ ַלִ ל חוֹֹמַתִיְך ְירּושָׁ  .('ו) "ַהַלְילָׁה ַהּיוֹם ְוכָׁ

 קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                                    

 

 

 

 

 חודש תשרי
 

 .."אלה אזכרה"
 

 (ח"תשל)                        שלמה רוןחנן וו תמי שרםסבם של  –ל "דר זיום פטירתו של גרשון טוביה לי –תשרי ב' א

 (ה"תשל)                           יצחק ברזלי ולאה גוטמןאביהם של  -ל"יום פטירתו של אהרון אייזנשטט ז -תשריב' ה

 (ז"תשמ)                    (                                      שטקר)ל "חברנו אברהם אבן חיים זיום פטירתו של  -תשריב' ה

                 (ח"תשמ)                    ל                                                          "יום פטירתה של חברתנו רחל קרול ז –תשרי ב' ה

 (ב"תשס)                        ל                                                       "ם פטירתו של חברנו שמחה ידידיה זיו -תשריבח "י

 (פ"תש)ל                                                                   "ו זראלפטירתה של חברתנו לאה ק יום השנה –ח בתשרי "י

 (ט"תשס)                     ל                                                       "יום פטירתה של חברתנו טובה דרורי ז -תשריבג "כ

 (ב"תשי)                                                                              ד"ם פטירתו של חברנו שמואל מצנר הייו -תשריבז "כ

 (ט"תשע)                                 ל                                           "פטירתה של חברתנו יוכבד ברזלי זיום  –תשרי ב ח"כ
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 הרב ארי סט/ (ראשון-שבת) ראש השנהקובץ הלכות ל

 :תקיעת שופר

רּוָעה יֹום' –וזוהי מצוות היום , חייב כל אדם לשמוע קול שופר בראש השנה .א  (.א, במדבר כט)' ָלֶכם ִיְהֶיה תְּ

העברת השופר ארבע אמות ברשות )מחשש לחילול שבת . יום ראשון של ראש השנה חל בשבת, השנה .ב

 (.יום ראשון)ה בלבד "של ר' את מצוות השופר נקיים ביום ב. לתקוע בשופר לאל "ציוו חז( הרבים

ום אפשר לקיים את המצווה כל הי. 'ְתרּוָעה יוֹם'כפי שכתוב , מצוה זו יש לקיים ביום ולא בלילה .ג

 (.א, סימן תקפח)מהזריחה עד השקיעה 

אבל נהגו הנשים , (ג, סימן תקפט)שהיא מצוות עשה שהזמן גרמא , נשים אמנם פטורות ממצווה זו .ד

 . לשמוע קול שופר בראש השנה

אך מכיוון שנסתפקו (. תקיעה, תרועה, תקיעה: שלוש סדרות של)מן התורה יש לשמוע תשעה קולות  .ה

שלוש )קולות  33יש לשמוע , (תרועה או שברים תרועה, שברים)התורה ל מהי התרועה שאמרה "חז

 (.ב-א, סימן תקצ)המנהג בתפילת הציבור הוא לשמוע מאה קולות (. ת"ת ותר"תש, ת"סדרות של תשר

סימן )אלא תוקע שלושים קולות בלבד קודם מוסף , המתפלל ביחידות ללא מנין אינו תוקע בתפילת מוסף .ו

 (. ב, תקצב

ומכוון להוציא את כל ציבור השומעים ידי , "שהחיינו"ו" לשמוע קול שופר: "רך לפני התקיעותהתוקע מב .ז

 (.ב, סימן תקפה)גם הציבור יכוון לצאת ידי חובה בברכות ובתקיעות . חובתם בברכות ובתקיעות

ו נהגו לתקוע בעמידה על הבימה של קריאת התורה כדי שזכות התורה תגן עלינו לעלות זיכרוננו לפני .ח

 33)למרות שמעיקר הדין ניתן לשבת בתקיעות שלפני מוסף , גם הקהל נהגו לעמוד בכל התקיעות. לטובה

 (.ג-ק ב"ב ס"א ובמ, סימן תקפה)ץ יש לעמוד מעיקר הדין "בתקיעות שבחזרת הש(. הראשונות

ק "ב ס"ג ובמ, סימן תקצב)אין לדבר מתחילת ברכות השופר עד התקיעה האחרונה בסוף תפילת מוסף  .ט

 (.יא

 :קידוש היום והבדלה, הדלקת נרות

וגם  'להדליק נר של שבת ושל יום טוב': מברכות הנשים לפני הדלקת נרות, ערב חג ראשון, בערב שבת .א

 .גם הנוהגות להדליק נרות חג לאחר התפילה תדלקנה נרות לפני כניסת השבת .'שהחיינו'ברכת 

ניתן כמובן להשתמש בנרונים או להכין נרות . וטיםאין להדביק את הנרות לפמ( ש"מוצ)בליל החג השני  .ב

 .כבר מערב החג

כדי שיישאר דלוק עד זמן הדלקת הנרות ', נר נשמה גדול'( יום שישי)מומלץ להדליק בערב החג הראשון  .ג

 .של ערב החג השני

 . אלא להניחו בכלי עד שיכבה מעצמו, בליל החג השני אין לכבות את הגפרור בו הדליקו נרות .ד

מכל מקום הוא חג ואנו מצווים בו במצוות , פ שהוא יום דין"ואע, ה"אוכלים ושותים ושמחים בר .ה

 (.ג-א, סימן תקכט" )ושמחת בחגך"

ניתן להסתפק באכילת פת בשיעור . ויש לאכול בו שלוש סעודות, יום ראשון של ראש השנה חל בשבת .ו

 (.ק יז"ב סימן רצא ס"ראו בהרחבה מ)כסעודה שלישית לאחר תפילת מנחה ' כביצה'

כדאי לומר את הקידוש (. 'המבדיל בין קודש לקודש')הקידוש בליל החג השני כולל גם את ברכת ההבדלה  .ז

מן ז, בדלהה, רנ, ידושק, [גפן]ין י: ז"יקנהסדר הברכות )זור התפילה כדי שלא נדלג על אף ברכה מתוך מח

אינו , מי ששכח להבדיל בתפילה. 'ותודיענו'מבדילים גם בתפילת ערבית של ליל חג באמירת [(. שהחיינו]

 (.א, סימן תקצט)מכיוון שיבדיל על הכוס בתחילת הסעודה , חוזר להתפלל
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ונהגו להניח על שולחן פרי חדש או ללבוש בגד חדש , "שהחיינו"ש בליל החג השני יש לברך גם בקידו .ח

גם מי שאין לו פרי או בגד חדש יברך (. מכיוון שיש הסוברים שאין לברך ביום השני וכך ודאי אפשר לברך)

 (.ב, סימן תר" )שהחיינו"

 לכן אסור להכין את נרות הלילה השני .(א, סימן תקג) ה"של ר' ליום ב' אסור להכין שום דבר מיום א .ט

לחמם את המאכלים ולערוך את השולחן ביום להכין אוכל או וכן אסור , ביום הראשון ולהדליקם

 (. 91:91) צאת השבתהראשון לקראת היום השני עד 

 :בישול בגז

. ג בלבדלכן במהלך החג מותר לבשל לצורך הח, התירה התורה להכין ולבשל ביום טוב לצורך סעודת החג .א

 (.'נר נשמה')את הגז יש להדליק מנר שהודלק בערב חג 

. שיתבשל יותר או שלא יישרף)במהלך הבישול ניתן להגביר או להנמיך את השלהבת לצורך התבשיל  .ב

 (.סוף סעיף ד, סימן תקז

אוכל 'מכיוון שכיבוי האש לא נעשה לצורך , י סיבוב כפתור הגז"בגמר הבישול אין לכבות את האש ע .ג

אסור ביום ' אוכל נפש'אמנם כיבוי שלא לצורך ? כיצד בכל זאת ניתן לסגור את האש לאחר הבישול. 'נפש

 :נציע שתי אפשרויות כיצד לכבות את האש בדרך היתר. מותר –אבל גרם כיבוי , טוב

כאשר המים ירתחו ויעלו על גדותיהם . תה או בישול ביצים, אן לצורך הכנת קפה'להרתיח מים בפינג .9

 .אין להרתיח מים לצורך כיבוי בלבד. ואז ניתן לסגור את כפתור הגז, יכבו את האשהם 

לא לשכוח לסגור את (. לאחר כמה שניות האש תכבה)ניתן לסגור את הברז של בלון הגז מחוץ לבית  .2

 (.סימן כז, ת שיח נחום"שו)כפתור הגז בבית לאחר כיבוי האש 

 : 'שעוני שבת'כיוון 

. השבת והחג, של המזגנים ושל המאור למשך שני הימים' שעוני השבת'ון את יש להיערך מראש ולכו .א

 .בתנאים המפורטים בהמשך' שעון השבת'במהלך השבת והחג ניתן לשנות את זיזי 

המזגן פועל ואנו מעוניינים /במצב בו כרגע האור, כלומר. מותר להאריך את המצב הקיים – בשבת .ב

במצב בו כרגע , וכן. י הרמת הזיזים הרלוונטיים"את עניתן לעשות ז, להאריך את זמן פעולתו

ניתן לעשות זאת , המזגן כבוי ואנו מעוניינים להאריך את המצב הקיים ולאחר את מועד ההדלקה/האור

אין לגרום לכיבוי מוקדם או )אין אפשרות לקצר את המצב  הנוכחי . י הורדת הזיזים הרלוונטיים"ע

 (כח, פרק יג' תהשמירת שבת כהלכ'. להדלקה מוקדמת

יביע אומר חלק ג )וכן לגרום לכיבוי מוקדם , המזגן/מותר גם לגרום להדלקה מוקדמת של האור – בחג .ג

 (.יט, אורח חיים סימן יז

 :תפילה

או " ל הקדוש-הא"אם אמר ". ל הקדוש-הא"במקום " המלך הקדוש"בעשרת ימי תשובה יש לומר  .א

אם . מכיוון ששלוש הברכות הראשונות נחשבות כאחת, חוזר לראש התפילה –שמסופק אם אמר כראוי 

 (.ב-א, סימן תקפב)לא צריך לחזור  –ותיקן ( 'תוך כדי דיבור')נזכר מייד 

מלך אוהב צדקה "במקום " המלך המשפט"בעשרת ימי תשובה יש לחתום " השיבה שופטינו"בברכת  .ב

יש לחזור  –ע "לספרדים הנוהגים על פי פסקי השו". לךמ"אינו חוזר כיוון שהזכיר   –אם טעה ". ומשפט

 (.ק ו"ב ס"שם ובמ)לתחילת הברכה 

 (.ג, סימן תקפב" )הקדוש שאין כמוהו המלך"יש לומר ( בערבית" )מעין שבע"בשבת שובה בברכת  .ג
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בחתימת אותה ' והזכיר שם ה" בספר חיים"ו" וכתוב לחיים", "מי כמוך", "זכרנו לחיים"מי שלא אמר  .ד

בברכה השלישית ..." ובכן תן פחדך"כך דינו גם של מי שטעה והשמיט את ההוספות . אינו חוזר –הברכה 

 (.ק יז"ב ס"ה ובמ, סימן תקפב)כ "ה ויוה"בתפילות ר

נקצר באמירת , המשותפת בזמן התפילה כדי לשמור על בריאותנו מתוך רצון לצמצם את זמן השהיה .ה

 .סדר התפילה יפורסם לקראת החג. ץ"הפיוטים בחזרת הש

 
 :למבודדים ולנמצאים בקבוצת סיכון, הלכות החג לחולים

יש ליידע את . זוהי מצוות היום. של ראש השנה לשמוע קול שופר' גם חולים ומבודדים חייבים ביום ב .א

 .הרב כדי שיוכלו כל תושבי סעד לקיים את המצוה כהלכתה שקמה או את

 .אבל ראוי וכדאי שתשמענה, נשים פטורות ממצוות תקיעת שופר .ב

 (ת"תר, ת"תש, ת"שלוש סדרות של תשר)קולות בלבד  33המתפללים ביחידות ללא מנין ישמעו  .ג

ים לתקוע ויש להם גם אם הם יודע, המתפללים ביחידות ללא מנין לא יתקעו בתפילת הלחש של מוסף .ד

 .תקיעות במוסף תוקעים רק בציבור. שופר

 .מהנץ החמה ועד השקיעה, המתפללים ביחידות ללא מנין יכולים לשמוע קול שופר במהלך כל היום כולו .ה

לאחר תפילת הלחש . המתפללים ביחידות ללא מנין יתפללו תפילת לחש כמופיע במחזורים ללא הפיוטים .ו

 .הפיוטים ולשיר אותם גם ללא מניןכדאי וראוי לומר את 

 יהי רצון שמאזין תרועה ישמע תקיעותינו 

 עשה אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלםונ  

 

 זמני סליחות

 :'וילך-נצבים'מוצאי שבת  –סליחות ראשונות 

 .שיחה לקראת סליחות עם הרב ארי 23:91

 .סליחות ברחבת בית הכנסת 23:33

  בביתו מתבקש להביא אתומי שיש לו סידור סליחות. 
 

 .ברחבת בית הכנסת, 1:43ובבוקר בשעה  22:33בלילה בשעה  :במשך השבוע

 'שיהיו תפילותינו לרצון לפני אדון כל'

 ועדת דת

 א"תפלות שיכון י

 .בעקבות החום הצפוי 0.33השבת נקדים את תפלת שחרית לשעה 

 . עם מיטב החזנים, 0.33גם בראש השנה נתפלל שחרית בשעה 

 .נשמח לדעת מראש כמה מתכוונים להצטרף[ 'מרחקי הפרדה וכו, כסאות]כדי להיערך  

 [1912123252או    3322]אליהוא 
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 "יד שניה"עדכונים בנושא  

שנה בהן היא  03אחרי , לאחרונה נכנסנו לנעליה הגדולות של יהודית, יודעים רבים מכם כברכפי ש .שלום לכולם

בתפקיד כדי להבין כמה עבודה  שבוע מספיק. במסירות ובעשר אצבעות 'יד שניה'וטיפלה ב, טיפחה, הקימה

אז רצינו קודם כל להביע את מלוא הערכתנו ותודתנו ליהודית על האוצר , !(ואנחנו שלוש)והשקעה המקום דורש 

 .הזה

 :רצינו לעדכן בכמה שינויים והודעות, בנוסף

 בשבועות האחרונים קיבלנו למקום הרבה. לא מזבלה ולא מחסן, יד שניה הוא מקום מסודר ומטופח .1

 .בישהראויים לל ינםבדים ובגדים שא חתיכות, משחקים הרוסים וספרים קרועים -"זבל"שקיות של 

אז רצינו . צריך למיין באריכות ולהעביר הרבה פריטים לאשפה, כמות העבודה במקרים האלה רבה

 .מעולהבמצב  בגדיםלהזכיר שנקבל רק שקיות של 

 .וכל הבגדים מחוץ לשקיות ,העגלה בחוץ מבולגנת ועמוסהלצערנו בכל פעם שאנחנו מגיעות למיין ולסדר  .2

. שהן אכן מגיעות ליעדן וכך נוודא, תנותתאמו עם אחת מא ,די להעביר שקיותכלעת עתה לכן נשמח ש

 .דינן כשקיות אשפה –שקיות אנונימיות ללא תיאום מראש 

מפתח אפשר לקבל רק אצל כן ול, המפתח שתמיד היה מונח בחוץ נלקח ממקומו ולא הוחזר ,לצערנו הרב .0

 ..ן נמצא המפתח נשמח לקבלו בחזרהאם מישהו יודע היכ. נשתדל להיענות במהירות, תנואחת מא

נעדכן . שהכנסותיה ילכו לשיפור פני המקום ונקיונו 'יד שניה'מכירת בגדי  ה"אי לפני החגים נקיים .4

 .בהמשך על זמן ומקום

מקוות שאחרי החגים כבר נוכל לפרסם שעות פתיחה קבועות , כרגע אנחנו עוד לומדות את המקום ומסתגלות

 .הנחיות מסודרות לגבי הבגדיםו

 .תודה על הסבלנות ובתפילה שנצליח להשתלב במהירות וללמוד את סודות המקום המקסים הזה 
 

 ,כאן לכל שאלהאנו 

 

 5074424250נורית קראוס 

 5092093225משי פנחס 

 5074507343ויעל וייס 

 

 ברכת מזל טוב למרוה אלברט ויואב שדה להולדת בנם הבכור

וטוביה אלברט וכל המשפחה ה'לחנהל  

קהילת סעד -איחולים לשמחות ולנחת   

 

 לגל דנין

ל"ברכות לרגל גיוסך לצה  

!הצלח ועשה חייל ,עלה  

ש וקהילת סעד"צוות חומ  
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 (..?הישן) מהקיבוץ זכרונות

 ניפגש? מתי אתה יוצא, יש לי תור לרנטגן...?אפשר לתת לך. אני  מבקשת לשלוח שעון לתיקון? אתה נוסע לנתיבות

הספרים  יאיך יגיעו אלי ..אבל יש אחר בשדרות, לא הוא נפטר? אתה מכיר סנדלר בנתיבות ..בתשע במרפאה

אז אדחה את נסיעתי ליום ? רק ביום רביעי ..?אתה נהג בית מחר ..?אתה מוכן להביאם עבורי? "סטימצקי"מ

 ..?להביא ליאתה מוכן . שה לסחובהיה ק, "מחסני חשמל"השארתי קניות ב ..רביעי

 – מקום עבודהולא רק כ, תובלמדתי את חשישנים בשרות ש 12י משלים כמעט אנ, ענף נהגות הבית" סגירת"עם 

  .ובעיקר עבור חברי הגיל השלישי שחיים בקרבנו, גם מעשית וגם חברתית בפתרונות קטנים עבור חברים בכלל

הייתי עדיין בגיל . א"עות האחרות מטעם משלעומת ההצ" ברירת מחדל"את עבודתי כנהג בית בעצם לקחתי כ

שנה  21-שנים כחצרן ו 3בהמשך , הית במסגרילאחר שנים רבות של עבודה מקצועי. פרנסה ובחרתי בנהגות בית

 .(יומיות לקניות בתל אביב-עם נסיעות יום) ,כמרכז קניות

בעיקר הסעות ילדים לבתי  –משעה שבע בבוקר ועד שעות אחר הצהרים המאוחרות " הומה"בזמנו היה זה ענף 

חברות . לקניות או למרפאות שונות, גננות ועוד חברים שרצו להגיע לנתיבות או שדרות, ספר בסביבה ואחיות

פעמים הרגשתי  .בשדרות ובשנים האחרונות לרכבת, ולטיפולים רפואייםכה בשער הנגב ימבוגרות שנסעו לבר

היה מקרה קיצוני שילד שהובלתי לטיפול . כעובד סוציאלי וכשוטר ומחנך לילדים משתוללים בספסל האחורי

עם כל זאת . אמצע הנהיגה ולא חסר הרבה שאתהפך עם הרכבב, אותי בחוזקה מאחור" תפס"באחד הישובים 

חסרים לי ) .ממחמאות שקיבלתי" נהניתי"הרגשתי את מה שאני עושה כשרות לחבר ולא אכחיש שמפעם לפעם 

בדרך חזרה מהבריכה  ל"ל ופלחי התפוז של רחל סימון ז"של אינס אריאל זהקטנות והנעימות " מחוות"ה

 ..(.בספיר

וכבר ראיתי וצפיתי שיגיע היום , צטמצם היקף העבודה עד לכדי שעתיים או ארבע ליום העבודהבשנת הקורונה ה

 ".ענף"שייסגר ה

                     ".הקיבוץ החדש"ובכלל מה שנקרא , ים האחרונות אנו חווים את השינויים העוברים על קיבוץ סעדשנב

נעלמו מקומות עבודה כדוגמת ". ישן"ענפים קטנים ששרתו בנאמנות את חברי הקיבוץ ה" חיסול"זה מתבטא ב

אם מפאת הזדקנות . מתפרה וכריכיה, סנדלריה, חצרנות. בקושי מוסך, ענף טיפולי הטרקטורים, היהמסגרי

לחסוך  כוונהוב, וחיותל חוסר ריוהסיבה העיקרית היא שזה בגלאולם ו, ה שעבדה בענפים אלהיהאוכלוסי

נגריה ואפילו מעבודות השדה , מסגריה, כיום גם חסר חינוך לעבודת כפיים במקצועות כגון חשמל .הוצאות

 .מרהטמהפזורה ולשכנינו נפלטים הצעירים למען ספק עבודה 

אבל מה בנוגע לאותם , ובעיקר לצעירים יותר, כיום ירד הצורך בהסעות אם משום שלחברים רבים יש רכבים

נדמה לי שלא הקדישו ? לרגע הצורךאו רשיון נהיגה חברי קיבוץ מבוגרים כצעירים שאין להם רכב בהישג יד 

 . זוררים שנזקקים להסעה אפילו קצרה באמספיק תשומת לב לאותם מבוג

כמובן בהשתתפות , הסעות לרכבת וממנהאפילו ) לקניות הקרובה סביבהשוקל להמשיך לנסוע באני , אישית

 .נסיעותייף ללהצטר" נזקקים"בעת הצורך ואשמח לשתף חברים  (במחיר הנסיעה

נקוה . נהגות הביתכצורך בענף כבר לא יהיה צפיתי שיבוא היום שהרבה משתנה בעולמנו הקיבוצי ובסופו של דבר 

, תםיאותי בקשר הטוב א" זיכו"לחברים רבים שתודה  .יתן תשובות ראויות לצרכי החבריםישהמתווה החדש 

 .ומאחל לכולנו שנה טובה ובריאה

 שי אבירם                                                                                      
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 הסיפור מאחורי התמונה" -"..ניצבים וילך"

  ?באיזה כלי נשק מדובר ?ומי עומד מאחוריו ומכוון, מי נושא את הכלי על גבו ?מתי צולמה התמונה

 alim@saad.org.il: תשובות למייל עלים    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה עם אסתר הגננתיאהבה ועשי, מסכמים שנות חינוך

אנו רוצים להוקיר ולהודות לאסתר על  .טויטו את עבודתה כגננת בגיל הרךבשנה האחרונה סיימה אסתר 

 . מסירותה לחינוך ילדנו

 5דשא ליד תיבת עופריםעל ה ,93:71בשעה  ,9.51,באלול' כו ,האירוע יתקיים בע״ה ביום שלישי

 :לשני חלקים פוצלהאירוע י ,עקב וירוס הקורונה

 .אירוע סגור עם מספר נציגים מהקהילה 08:71עד  03:71 -ין השעותב

הצוות המארגן יקפיד על כמות . בכמה מילים תוך שמירת מרחק, הקהל הרחב מוזמן להיפרד 08:71בשעה 

 .האנשים בהתאם למי שיגיע בפועל להיפרד

 .אנו מזמינים את מי שרוצה לכתוב לאסתר כמה מילים להעביר לעדי רועי או סימה מור יוסף

התמונות . בנוסף נשמח לתמונות שלכם ושל הילדים המחזיקים פתק עם מילות תודה לאסתר או דברי ברכה

 . יכנסו לסרטון שיוצג בערב

 .עד מוצאי שבת  Mesiba83@gmail.comאת התמונות יש לשלוח למייל 

 הצוות המארגן בשם ,ויעל לנדאו ביליה אפרת

mailto:Mesiba83@gmail.com
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 ן הקורונה המקיפה אותנויושוב בעני

ת רוב תושבי המקום מקפידים לעטו. רבות דובר על אמצעי המיגון האישיים האמורים להגן על הפרט והחברה

. מבוגרים וצעירים המזלזלים בהוראות אלו, אך יש מאתנו, רבה יתירהמסיכה על פיהם ואפם ונמנעים מק

 .במקומות ציבוריים ובשבילים: בכל אתר ואתר במקומנו תופעות כאלו נראות

ר גדי סגל שהיה מנהל מחלקת הקורונה הראשונה בארץ בבית החולים "דבריו של ד ynet-אתמול התפרסמו  ב

כאחד שחווה את התוצאות המרות של הקורונה במחלקתו הוא מתריע על ההתנערות הציבורית ממגפת . שיבא

 :לידיעת הציבור ביא קטעים מדבריוואני מרשה לעצמי לה .המניעה הקורונה ומהשמירה על כללי

מדובר בערבות : רהן הזרז לסג, הקפדה על ההנחיות הפשוטות לריחוק חברתי והיגיינה-הכחשת המגפה ואי"

כל אחד , אנשים צריכים להבין שבידם לא רק להציל חייםשהמסר שאני מנסה להעביר דרך התחושה הזו . הדדית

כל מה שצריך זה להכיר .. יל את הפרנסה ואת חיי החברה שלנויכולים להצ, יכולים להציל חיים ואחת מאתנו

הוא , אני נגד סגר ..לצאת החוצה ולהימנע מהתקהלות ,מחלה מאוד בעייתית ולהשתמש במסכהבעובדה שיש כאן 

. ש היא ערבות הדדיתקמה שאני מב, ועובדה שהיה סגר ויצאנו לבלאגן, הוא לא חזות הכל, לא יפתור את הכל

סובלים , הרבה מאוד אנשים מתקשים בזה. לעניין המסכה רנייםיאנשים לא ע .לשים מסכה -פשוט בדבר מדובר 

. זאת טעות שצריך לתקן, ושהמסכה לא תעזור, אבל אני מתחנן בפני אנשים שחושבים שאין מחלה, שוכחים, מזה

את המשפחה ו אתם תצילו את עצמכם. שימו מסכה -ואני מבקש מכולם , היא עוברת דרך האוויר, יש מחלה

 ."שלכם

 .ר סגל יכנסו ללב כולנו"לבו של דברים שיצאו מאני מקווה שהד

 

 אלי שלוין

 

 

 

 

 תודה והערכה

 . אנו מביעים את הערכתנו הרבה לצוות הכלבו המסור שמצליחים להחזיק את הכל בצורה מדהימה

 !תודה רבה .יש סחורה בשפע והכל מתפקד כרגיל

  !בסעד בהזדמנות זו אנו שולחים איחולי החלמה מהירה לכל חולי הקורונה

 

 ..בשם משפחות נוספות משפחת ניימן
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אך סמלי הדבר  .סיכומים וחשיבה קדימה, חודש הרחמים והסליחות הינם ימים של הרהורים, ימי חודש אלול

, עוברים על הדוחות התפעוליים והכספיים. 0202שבימים אלו אנו עוסקים בסיכום חצי השנה הראשון של שנת 

 .מעריכים את התוצאות ומקיימים דיונים על המשך הדרך

משבר . בשבועות הקרובים נציג את הדוחות הסקורים לדירקטוריון תגיד האחזקות ומיד לאחר מכן לציבור

הקורונה ממשיך ללוות אותנו ונדמה שאנחנו נמצאים בשגרת חירום או שגרת קורונה שתמשיך ותלווה אותנו 

 . העשייה כאמור נמשכת ולא פוסקת לרגע .בזמן הקרוב

 :ש"גד

. גם בנושא כח האדםגם בתחומים התפעוליים ו. פעילותלפעול להתייעלות בכל תחומי ה ש ממשיכה"הנהלת הגד

וזאת למען שיפור התוצאות וחזרה . אך אין לנו ברירה אלא לגעת בו גם כן, מטבע הדברים זהו נושא רגיש ומורכב

ואנחנו . י מגמהשינו, סיכום חצי השנה הראשונה מראה שיפור ניכר. למקום בו אנחנו רוצים וצריכים להיות

קה יבימים אלו אנחנו נמצאים בבד. ש נמצא בכיוון נכון"מאמינים שהמאמצים ימשיכו להביא את הפירות ושהגד

לכשיבשילו . ש"בנושא הגד ,עם קיבוצים אחרים באזור, שותפות אמת -ה מלא  מעמיקה של אפשרות שיתוף פעול

 .הדברים אדווח על מלוא הפרטים

 :גזר

נכנסנו למשבר הקורונה לאחר מספר שנים קשות ובעצם כאשר . את הגזר בתקופה לא טובה משבר הקורונה תפס

משילוב של ( כפי שכבר דווח רבות)המשבר הוא כלל ארצי ונובע בעיקר  .אנחנו עדיין בעיצומו של משבר בענף

לצד גידול  , יריםדבר שגורם גם לירידות מח, ל"כלומר פחות דרישה לגזר הישראלי בשווקי חו, שווקים שהתכווצו

רבים הגדילו את בתי האריזה והכינו את עצמם לשוק שכולם ציפו שילך , כלומר בתי אריזה –באמצעי היצור 

 .המשמעות ענף שפועל בחוסר יעילות ברמה הארצית .ובפועל כאמור הלך והתכווץ ויגדל

דורות שמטרתה איחוד בין  יבוץ ק בדיקה עםעיצומה של אנחנו ב ,ומתוך הבנה וניתוח של המצב, כפי שכבר דווח

הנושא מורכב ומעורבים בו גם היבטים . בתי האריזה שלנו כך שנוכל לעשות מערך אחד שיעבוד ביעילות רבה יותר

יחד עם מחשבה בריאה בשני הצדדים יביא , אך אני בטוח שדרך המשך הדחיפה לכיוון הזה. סנטימנטליים

 .את כחלק ממהלכים נוספים של שיתופי פעולה ברמה האזוריתוז. להכרעה על פעילות משותפת לטובת כולם

והתוצאות ניכרות בדוחות . ממשיכים לפעול לשיפור המדדים התפעוליים, אנשי הגזר אצלנו בראשות חגי והצוות

 .הכספיים והתפעוליים

 

 :רפת

הצוות בראשותו של . משבר הקורונה לא משפיע על תנובת החלב. הרפת שלנו ממשיכה להיות מהמצוינות בענף

  .אודי ממשיך לפעול במקצועיות והתוצאות התפעוליות והכלכליות כפי שמתבטאות בדוחות השונים מצוינות

דבר שלצערנו לא ביצענו עקב , כבר שנים שאנחנו יודעים שיש צורך לטפל בתשתיות ברפת ובראשם במכון החליבה

 הנראה לעין לחשוב גם מחוץ לקופסה נצטרך בטווח. התוצאות הכלכליות הכלליות של המשק בשנים האחרונות

 .המקצועית והכלכלית לאורך שנים במצוינותאיך בכל זאת להשקיע ברפת ולאפשר לצוות להמשיך 



 

11 

 :מטע ופרדס

תמורות בשוק וסיבות נוספות הובילו להחלטה . מגוון הגידולים של סעדהפרדס בעבר היה יחידה מפוארת בתוך 

 – "אור"מגדלים כיום . דונם 152בשנים האחרונות אנחנו נמצאים עם יחידה קטנה של כ . על הקטנת שטח הפרדס

 ."ניו הול"שהינו זן של קליף ותפוז מזן 

הפרדס ובעיקר בנושא הקטיף הטיפול בפרי  לפני כשנתיים ביצע צוות הפרדס שינוי משמעותי בצורת ההפעלה של

הקשר עם בית . רדס עבר לרווחיות צנועהבשנתיים האחרונות הפ. והתוצאות לא אחרו לבוא. וערוצי השיווק

 .האריזה ימשיך וימונף גם בשנים הקרובות ואנו מאמינים שהתוצאות ימשיכו וישתפרו

. ענף האבוקדו נמצא בעלייה בארץ ובעולם .מצוינותהתוצאות המקצועיות והכלכליות  .המטע שלנו צועד בבטחה

יבה לאחרונה ביצענו חש. ץ בפרט ובעולם בכלל במגמת עלייהנכון שרבים מבינים זאת וכמות הנטיעות באר

על הערכות שוק , על מצב השוק הנוכחי, עסקית שביצענו לפני כשלוש שניםכנית על ת: שמתבססת על כמה רגליים

כנית העסקית דירקטוריון לצוות המטע להמשיך בתלאחר דיון אישרנו השבוע ב. ועיותועל דעות מקצ ,עדכניות

דת יבכך נגיע במטע סעד ליח. דונם אבוקדו מזנים שונים 132עוד חלקה של  שנים ולטעת 3 שהחלטנו עליה לפני כ

 .ם אבוקדו נטוענדו 1222שטח של 

 ,בכל שנה ,השנים הבאות 3הקטיף הקרובה ובמשך ם הקודמות יחלו להיכנס לניבה החל מעונת יהנטיעות של השנ

עלינו להיערך לכל התרחישים ולכן התחלנו בתהליך חשיבה על מגוון הגידולים  .תיכנס חלקה נוספת לניבה

 .והאופציות השונות להמשך התפתחות המטע גם בשנים הבאות

 0202תוכנית העבודה 

בשונה משנים . 0201כנית העבודה השנתית לשנת תיכום תוצאות החציון אנו נערכים להכנת סבימים אלו עם 

 .ובתקופה זו של חוסר וודאות מורכב יותר ,התהליך מורכב .ש כבר אישרנו בדירקטוריון"כנית הגדשעברו את ת

 .נעשה ונצליח' אך בעזרת כלל העוסקים במלאכה ובעזרת ה

   כרמל הלפרין                                   

 

 צאתכם לשלום

 חוה עמית והילדים-משפחת רידרל

 . שנים וכעת החלטתם לבדוק דרך חדשה 8תנו שהיתם א ! חהדרך צל

 .התאקלמות מוצלחת ביתד! בהצלחה רבה בהמשך דרככם

 (וייזל)מיכל וצור סגל ל

 .אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בסביבה החדשה

 .                                                                 צור ומיכל גרו בסעד כשנתיים וכעת עברו לרמת גן

 קליטה. ו
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 לציבור שלום

 

הקו שבו החלטנו לדבוק בצוות . השבוע התמודדנו עם אתגר לא פשוט של מספר חולים מאומתים בקהילה -קורונה

החולים . עדיין נכון לכתיבת שורות אלו -קורונה הוא ביצוע צעדי מניעה על אף שאנחנו מוגדרים כישוב ירוק

החל משישי . שו לבידודהמאומתים בודדו את עצמם ובשל מעגלי החשיפה מרבית הילדים בחינוך החברתי נדר

הנחת העבודה היא שכנראה . לשמחתנו עד כה כל התוצאות הגיעו שליליות, החלו המשפחות בביצוע בדיקותשעבר 

 .את הגל הזה עברנו ונותר להמתין ליציאה מבידוד של המשפחות והחלמה של החולים המאומתים

אנו מודעים כי בחלק , דדים למרחב הציבורייציאה של חולים מאומתים או מבו :הראשונה: שתי נקודות חשובות

ככל שניתן אישור , אנו מכבדים זאת. גרת ההנחיות הפרטניותבמס" לנשום אוויר"מהמקרים ניתנה הרשאה לצאת 

אנחנו כקהילה לא  :השנייה. רשמי ובמקביל מבקשים להימצא במרחב הפרטי ולהימנע משהות זו בקרבת אנשים

נמצא את עצמנו בעוד התמודדויות מסוג , בשנה החדשה הבאה עלינו לטובההנראה ויותר מסביר כי ככל , מחוסנים

מחויבים לשמור אחד על השני ובמסגרת זו , עלינו לזכור כי אנחנו ערבים איש לרעהו. זה אותם חווינו השבוע

  .חובה מסיכה ושמירת מרחק במרחב הציבורי -וההנחיות נדרשים להקפיד על הכללים

אם יש " -נחזיר את הפעילויות לשגרה בה נהגנו עד המצב הנוכחי ומבקשים מכולנו לגלות אחריות' החל מיום א

זה . על מנת שנגיע חזרה למצב שאין חולים בקהילה ומצב המבודדים נמוך בצורה משמעותית" ספק אין ספק

הצליח לשמור על מרבית למאמץ חברים שנרתמו תגבור של המקום להודות לצוות הכולבו שפעל בחסר וביחד עם 

 .י שהתגייס ונרתם לסייע למשפחות המבודדות"תודה ענקית לנוער צח. שעות הפעילות בפתיחה

נבחן המשך  ,במהלך החודשים האחרונים כחלק מהעברת האחריות המלאה על התחום לידי הקהילה -נהג בית

שונה לחברים הנדרשים להגיע לתורים היעד ששמנו לעצמנו הוא לתת מענה בראש וברא. אופן הפעלת השרות

 .שליחויות למי שמעוניין לסידורים וגם לאלו שמעוניינים בהגעה למקומות בסביבה, רפואיים

מתן מענה לצרכים מגוונים אלו מהווה אתגר במטרה לקדם מענה אפקטיבי לצרכי הבריאות והניידות של אלו שאין 

יר ומרחיב את גובש מודל שמסד ,עם המרפאה ואשכול ברושביחד . ברשותם רכב וגם לפעול ביעילות תקציבית

החל מתחילת אוקטובר יופעל מערך ההסעות החדש ובחודשים הראשונים נבחן אותו ונבצע . השרות לטובת ציבור

 .בתקופה הקרובה נפרסם מידע על מערך ההסעות ואופן השימוש בו. דרשיהתאמות ככל שי
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