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 גילי זיוון  :שבועהשיעור פרשת 

   י מ י   ה ח ו ל     לך-שבת פרשת שלח

 טלית/זמן תפילין  19:21 הדלקת נרות

 46:44 'שחרית א 19:14 10:44מנחה            

 46:00 (כ"בביה)' שחרית ב 46:00 'שחרית א

      43:14  'שחרית ב

 ש"סוף זמן ק 14:04 11:14מנחה        

 11:10 (א"בחד)' מנחה   א 11:10 שיעור לנשים

 19:10 מנחה וערבית 14:10 לימוד הורים וילדים

 שקיעה 13:44 הרב ארי-שיעור

 24:14 ערבית 24:21 צאת השבת

 
 נטע בן עמי :(0000-קווי מקוצר, 0543932505 -נייד)חות תורנית א

ה ל ֵאלֶּ  ַעל כָּ

 נעמי שמר: ולחן מלים

ַעל ָהֹעֶקץ ַבש וְּ  ,ַעל ַהדְּ

ַהָמתֹוק  ,ַעל ַהַמר וְּ

ינֹוֶקת נּו ַהתִּ תֵּ  ַעל בִּ

י ַהּטֹוב לִּ ֹמר אֵּ  .שְּ

בֹוֶעֶרת ש ַהמְּ  ,ַעל ַהאֵּ

ים ם ַהַזכִּ  ,ַעל ַהַמיִּ

ָתה יש ַהָשב ַהַביְּ  ַעל ַהאִּ

ים ַחקִּ ן ַהֶמרְּ  .מִּ

 

ֶלה ֶלה, ַעל ָכל אֵּ  ַעל ָכל אֵּ

י ַהּטוֹ  לִּ  .בשֹמר ָנא לי אֵּ

ַעל ָהֹעֶקץ ַבש וְּ  ,ַעל ַהדְּ

ַהָמתֹוק  ,ַעל ַהַמר וְּ

 ,ַאל ָנא ַתֲעֹקר ָנטּוע

ָוה קְּ ַכח ֶאת ַהתִּ שְּ  ַאל תִּ

ָאשּוָבה י וְּ נִּ יבֵּ  ֲהשִּ

 ...ֶאל ַהָאֶרץ ַהּטֹוָבה

 

 לוֹ ַוֹיאְמרּו ַוְיַסְפרּו"

ל  אנּו אֶּ נּו בָּ ר ְשַלְחתָּ ץ ֲאשֶּ ָארֶּ  הָּ

ה לָּב ּוְדַבש ִהוא ְוזֶּ ַבת חָּ  "ִפְריָּּה ְוַגם זָּ

 (ז"ג כ"במדבר י)

              דקאכלן  רמי בר יחזקאל איקלע לבני ברק חזנהו להנהו עיזי.."

טייף מנייהו ומיערב  ני וחלבאתותי תאיני וקנטיף דובשא מתאי

 .."היינו זבת חלב ודבש: בהדי הדדי אמר

 (ב"א ע"כתובות קי)

 ----

 : תרגום מארמית

וראה עזים אוכלות תחת תאנים  ברק-רמי בר יחזקאל נזדמן לבני

 והיה דבש נוטף מן התאנים וחלב מטפטף מן העזים

 "זו ארץ זבת חלב ודבש: "אמר  ,והם מתערבבים זה בזה 

  (4002-0930) מי שמרנע

 .מוזיקאית ופזמונאית, וררתמש
 . כלת פרס ישראל לזמר עברי
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 ..כשפוליטיקאים יוצאים למשימה

 חונה בסמוך להר סיני ה שהעםעשב .ישראל לעם ומכונן משמעותיאירוע  תיאורב פותחת' שלח לך' נופרשת

 . 'זריקת מוטיבציה' זקוק ל הוא - המובטחת ומתארגן למסע לכיוון הארץ

היא ליצור זיקה בין העם ובין הארץ  (ב-ג"י)" ויתורו את ארץ כנען שלח לך אנשים" :וי למשהויהצמטרת 

 מארץ זבת החלב והדבש' טעימה'של  זה מהלך. שהוא טרם נחשף אליה אבותיו מכיווןשהובטחה לו עוד מימי 

אבל כאן העסק  .תיישב בהוי כבוש אותהי ,להגיע אליה בכל מאודו ישאף, שהעם יחבב את הארץ כדי נועד

                    ..מסתבך

מדים עותריסר מ משלחת של מארגןהוא . הולך על המקסימום ובגדול רוצה מאד שהמשימה תצליח והוא משה

יוצאת למשימה ' משלחת'ה .(ז"י, ג"י)המקבלים את פקודת המבצע ישירות מפיו  כולם נשיאי השבטים ,רמי מעלה

 .פיהםשאוספת ממצאים במטרה להציגם בפני הציבור שהמתין למוצא " תיירים"כקבוצת 

                   מקצוע וסודית של אנשי צנועה, במקום לשלוח קבוצה קטנה. בבחירת האנשים עוד שרשרת הטעויות מתחילה

במקום  ,שאינם מקצועיים במשימה, והם. פוליטיקאים -אנשים מהזן ההפוך להם  משה שולח( מוסדבוגרי )

הופכים , רצים לספר לציבור –מפוליטיקאים  פועלים כמצופה, ור על חשאיות כיאה למשימת מודיעיןלשמ

                   ..מזלם הגדול שלא נחשפו. בורחים מהאחריות שהוטלה עליהם ודורשים מיד ועדת חקירה, לפרשנים

למשימה נאמנים  הם נשארו. שלהםהלכו עם האמת הפנימית  'תקינות פוליטית'שלא חיפשו  יהושע וכלב

 בגבורה מדועבזמן ש יוצא מפיהם ('ט-ד"י)" אל תמרדו' אך בה"פרשה בהמרכזי המשפט . בעמדת מיעוטו המקורית

מטר  ומול שמאחוריהם העם הצעקני והבוכהמול , מניין חבריהם לשליחותמול  - כולם מול ובמסירות נפש

  .הושלך לעברםכמעט וש אבניםה

מצד ש ניסו לפענח את התנהגותו של דור המדבר (יצחק עראמה' ר, ל"שד, ם"הרמב)רבים  יםפרשנלאורך הדורות 

לאחר הסברה הרווחת היא ש. בחוסר אמונה ניסים גלויים ומצד שני נכשל פעם אחר פעם אל מול עיניו אחד ראה

   .ארץ המובטחתב מאתגריםעצמאיים וחיים אמץ ל כשיר מטבעולא היה דור המדבר , כה ארוכה ת עבדותתקופ

כפעולה מחויבת המציאות שמטרתה לגבש , שהוטל על דור המדבר שלא להיכנס לארץניתן גם לפרש את העונש 

מימיו  והשפלה לא טעם עבדותלדור הצעיר ש" סדרת חינוך"היו  ארבעים השנים במדבר הצחיח .את העם מחדש

  .להיכנס לארץ המובטחת וכך הוא הוכשר

 קיבוץ ראש הנקרה – מנחם קימלמן                              

                                     

. המרגלים מציגים בפני בני ישראל מפרי הארץ

 גוסטב דורה איור מאת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%91_%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%91_%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94
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 חודש תמוז

 ..אלה אזכרה                        

 

 (ב"תשמ)              ל                              "יום נפילתו של בננו יהודה וייס ז -תמוזב  ' ב   

 (א"תשנ)               ל                "ירתה של חברתנו איטה סימקין זיום פט -תמוזב  ' ב

 (ו"תשנ)               ל                              "יום נפילתו של בננו יואב בן נון ז -תמוזב   ' ג  

 (ו"תשכ)                       (אבא גרט) ל"אברהם גולדפדן זיום פטירתו של  -בתמוז  ' ח  

 (א"תשכ)              ל                      "יום פטירתו של חברנו שמואל גולד ז -תמוזב   'ט  

 (                  פ"תש)ל                          "לפטירתו של חברנו עמוס כוכבי ז יום השנה-א בתמוז"י  

 (ז"תשס)              ל                     "יום פטירתה של חברתנו יעל קסלר ז -תמוזב  ב"י

 (ה"תשמ)                                     ל "יום נפילתו של בננו יאיר פרוכטר ז -תמוזב ז "י

 (א"תשע)            ל                     "יום פטירתה של חברתנו אסתר רון ז -תמוזב ח "י

 (ז"תשע)           ל               "ה פרוכטר ז'פטירתה של חברתנו חנצ יום -א בתמוז"כ

 (ח"תשס)                        ל            "ו אריה קרול זיום פטירתו של חברנ -תמוזב ד "כ  

 (ד"תשמ)               ל                    "יום פטירתו של חברנו ידידיה כהן ז –תמוז ב ו "כ  

 (ח"תש)                ל                    "תו של חברנו אליעזר ענבי זיום נפיל -תמוזב ז "כ  

 (ד"תשנ)              ל    "ז( לייבל)יום פטירתו של חברנו אלימלך אריאל  -תמוזב ז "כ  

 שבת מברכים 

 .ראש חודש תמוז יהיה ביום חמישי וביום שישי 

 . חלקים 8דקות ו  51, 0.99המולד יהיה ביום חמישי שעה 

 ."אב הרחמים"אין אומרים 

 (.י הרב טוקצינסקי"לוח א)

 90:10שעה  ( 59.1)בסיון ' ל –פ שעון ישראל "עהמולד 

 שיעור אקטואלי 
 
 :הכנסתבבית  58:99שיעור השבת בשעה 

 
 ן ספרדייהאם יש סיבה מוצדקת להקים מני

 
 ?בקיבוץ סעד 

 !כולם מוזמנים -חוזרים לשגרה 
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 'ב' חידות א – שלחפרשת 

הם מתחלקים לשתי קבוצות שונות . שליחותם של שנים עשר המרגלים עומדת במרכז הפרשה

המדברים בשבחה של  –ובשניה , (?כמה היו בה)מוציאי דיבת הארץ רעה  –בראשונה . בגודלן

 (. ?זו כמה היו בקבוצה)הארץ 

ה מחליט להעניש את העם "הקב. ומתלונןבוכה , העם מאמין לסיפורי הגנות על ארץ ישראל

בהמשך הפרשה  .ומהמרגלים הוא נפרע במקום, )!(מושכת במדבר למשך ארבעים שנה בהליכה מ

מצוות , פרשיית נסכים, (למרות העונש, שרצו לעלות לארץ) חטא המעפילים :נושאיםעוד כמה 

 .ומצוות ציצית( שחילל את השבת)פרשת המקושש , חלה

 הרב ארי

 

 

 

 

 

 

 

אחת : רמז)הנחל ממנו הביאו המרגלים את הענבים  – א
 (המועצות האזוריות השכנות

פעם . מופיע בפרשה פעמיים :שאלת אתגר – ל
 ?במי מדובר. נלחמים בו ופעם אוכלים אותו

 (קורונה: רמז)כך מתו המרגלים  – מ כינוי לערים מוקפות חומה – ב

מי . שני מרגלים ששמם דומה מאוד לשם אחד השבטים – ג
 ?הם המרגלים ומיהו השבט

האזור הראשון בארץ כנען אליו הגיעו  – נ
 המרגלים

ה מציע למשה להכות בה את ישראל ולהוציא "הקב – ד
 (ממכות מצרים: רמז)ממשה עם גדול 

 עונשו של המקושש עצים ביום השבת – ס

 משותף לבצק ולמיטת תינוק :שאלת אתגר – ע לפני שמשה שינה את שמו, שמו של יהושע בן נון – ה

ְדָבֶרָך' ה ______: "השלימו – ו י כִּ באיזה יום " )ָסַלְחתִּ
 (?אנחנו אומרים פסוק זה בתפילה כמה פעמים

מנחתו שלושה עשרונים סולת בלולים בחצי  – פ
 הין שמן

 (?איך)' כשרואים אותה נזכרים בכל מצוות ה – צ (מילים 3)כינוי לארץ ישראל בפי המרגלים  – ז

 המקום בו ספרו המרגלים לעם על הארץ – ק עיר מגוריהם של ילידי הענק – ח

 'חלש'כינוי ל – ר נכנסו לארץ למרות חטא המרגלים – ט

ְשאּו ____ַלָשָנה  ____: "השלימו – י ֶאת ֲעֹוֹנֵתיֶכם  ַלָשָנה תִּ
ים ָשָנה  (?מה פירוש הפסוק" )ַאְרָבעִּ

 נכד – ש

י ָיכֹול נּוַכל ָלּה: "אמר – כ  צבע הפתיל בציצית – ת "!ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְשנּו ֹאָתּה כִּ

 לליאל דניאלי

 ברכות לבת המצווה

 לשגית ואיתמר ולכל המשפחה 

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 שומרי החומות

חשוב לנו להביע תודה והערכה רבה לכל , ומתאמצים לחזור לשיגרה, בעודנו מנסים לאסוף את רסיסי השברים

 .אלה שנשארו בבית ושמרו על החומות

, האזעקות הרבות, רעש התותחים .עברו ימים לא קלים ,כל אחד מסיבותיו, החברות והחברים שנשארו בסעד

" הומלסים"הנודדת כ, עלינו הכבידה הדאגה למשפחה שלנו .בהירות מתמדת היו לא קליםוהחיים במצב של אי 

 .של אנשים טובים ונשענת על חסדים

כבר דובר על . על מנת לתת מענה מיידי לכל תושבי וחברי סעד, גן כבר מעכשיורולהתאעל כך יש להסיק מסקנות 

 .אנחנו מקווים שאכן ימצא פתרון לכולםו, כך

 

רותים כמעט מלאים יחברים אלו זכו לקבל ש .הרעש נשאר אחוז לא מבוטל של חברים שנשארו בקבוץ בתוך כל

 .ועל כך תודתנו, בכל התחומים

 
למי שדאג !( םמצדיעים לכ) ,לאנשי הכלבו. לצוות כיבוי האש. י"חוות צלצ  .(אנשי השנה) י נוער שאין כמוהו"לצח

למנייני . למארגני התפילות במסדרון שליד המועדון, ת הקרקעמידי יום בקומ תוגש קרהחמה שארוחת צהרים 

מלא הערכה לדאגה המסורה לכל פרט . לרותי וצוות ברוש (ולקידושים הטעימים).השבת על הדשאים שלא ויתרו

לנערות שחילקו  .על מנת לאפשר ולספק רכב לכל דורש שעמל ללא לאות, לסידור הרכב. ומענה מיידי לכל צורך

כפר עציון ולקבוץ ל .יםניהו על האבטיחים המרענללשדה א. לשבת שהגיעו מכל קצוות הארץ עוגותלבתי החברים 

לשביט על . לעלון שיצא כל שבת .לבתי הספר ששלחו צילומים של שלטים לעידוד וחיזוק. הדתי על הפרחים

רות יוהמזכירות שהמשיכו לתת שוכמובן לאחיות  ,לנורית על הספרייה שהיתה פתוחה כרגיל .הפעלת חדר כושר

 .יאללה לשיגרה –ועכשיו . בזכותכם. תודה ענקית מכל הלב –ולכל מי ששכחנו , לכולם. רפואי במרפאה

 לובשת שיגרה

 מנסה ללבוש שיגרה

 היא רחבה לי במתנים

.ולוחצת בצואר  

,אי אפשר להאשימה  

קופלת זמן רבהרי היתה מ  

.בין דברים אחרים, בארון  

אני כבר, יםינתיוב  

.אחרת  

(הועבר ברשת ללא שם המחברת)   

                                                         
ברזלי רחל ובניה  

  

 דורוןל "ברכות לרגל נישואייך עב לענת קימלמן

 !שתזכו לבריאות אושר ונחת

 קהילת סעד
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 ..ובחטף נעלמה, ל ציפקה שהיתהע

טלטלה קשה וכואבת לאחר מותה של , שהיה קטן ומשפחתי, עבר הקיבוץ שלנו, 3661באביב , לפני כשנות דור

 .ל בנפילה מצוק בטיול הקיבוץ לעין גדי"ציפקה לנדאו ז

אהובה ומוערכת על כולם התברכה באישיות מקרינה  שהיתה, "עלומים" –ציפקה חברת הגרעין המשלים 

( שעברו לחיות כאן)המוסיקה והרצון להנחילה לילדים ולא בכִדי בחרו הוריה  –ובכישורים  רבים שהבולט בהם 

 בהדרכתו ובניצוחו של בני בילסקי שגרמה הנאה רבה, תחילה בהקמת תזמורת מנדולינות .להנציחה בתחום זה

ר המוסיקה הגדול במתחם בית הספר עם בניית חד, בהמשך .ולמאזיניהם (66-07ום הם בני  שהי)לנגנים הצעירים 

על הקיר . ניתנה לי הזכות לחנוך את החדר בתחושה של מעין ממשיכת דרכה', ג-'כמורה למוזיקה לכיתות א

 .ובו ביטוי לשירה שנפסקה המרכזי בחדר הוקדשה לה פינה עם תמונתה וריקוע נחושת שהוכן על ידי הנזי

פעלה בו , בית הספר למקומו הנוכחי לאחר העתקת. חדר המוסיקה תפקד לאורך השנים למטרה לה הוא נועד

( הנגן הוותיק)ל "ובתרומתו הכספית של עמי אפלבום לזכר אחיו איציק ז תזמורת המבוגרים בניהולו של רועי גולן

לטות נמשכה המסורת בהוראת נגינה פרטנית לילדים בתופים כשרועי עבר למקלט ההק. והותקנו בו מזגנים

יימס עד שנאלצו לפני כשנה להתפנות לבקשת השכנים 'ובגיטרה ופעלו במקום ההרכבים המוזיקליים של עידן ג

ביזמתם של תרצה אורן ועפר שלומי בעזרת כספי התרומות לחברת  כיום החדר נגאל. שסבלו מהרעש בלילה

 .של גאי גולן שבילה במקום בשנות ילדותו והמקצועית לחינוך מוסיקאלי בהדרכתו המסורה זוכות תוהבנו הנוער

 יכרון לבתו בנוסףכז לפני מותו היתה שהחדר יישמר וימשיך לשמש( נו לוכך קרא" )אבא לנדאו"משאלתו של 

ה אותנו על עדות לאווירה שאפפ .מאותם הימים' אוהביה וביניהם תלמידיה מכיתה א שנצרב בלבבותיכרון לז

 .מצאתי בעלונים מאותה התקופה, ל"לכתה של ציפקה ז

אך מצא לנכון , ל שהיה אמור להשתתף בלוויה הממלכתית של הנשיא בן צבי"ורי זבלוויה הספיד אותה יעקב דר

                 .ה בן צבי'פנים כתב לזכרה בעלון וביום השנה ספד לה מוישהלהמזכיר קיבוס . ולתת לה את הכבוד לוותר

 .חדר המוסיקה חנוכתבטכס  קווים לדמותהדליה כוכבי חברתה מילדות העלתה 

דווקא , לא ציפורה. כך היכרנוה, ציפקה: "כתב, שציפקה היתה חברה טובה של אשתו זהבה, אברהם תירוש

היתה חדוות נעורים , היה לה חיוך תמידי, היה מה לחבב ומה לאהוב, ואכן. לחיבה' ו ה' עם תוספת של ק ציפקה

היו כוחות נפשיים עצומים  לעמוד , היו טוב לב ונכונות לעזרה, היו ניצוצות הומור מיוחד במינו. ועליזות סוחפת

 ...".בפני צוק העיתים ולהתגבר לא נשכח

 זוכרת באהבה

 כרמלה קום

 ולכל המשפחה ליוכבד גולד

 הללל "בע כרמלחתונת הנינה רגל לברכות 

 א"תיבדל ל ונעמי איזנר"ז נכדתם של אחי, עירית וצבי בלומשטיין ם שלבת -כרמל 

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 שלב הסיכומים -" שומר החומות"

שומר "וכמעט ששכחנו ממבצע , ה כבר שבוע אנו בשגרה ברוכה"אמנם ב       !ומודים לחברים היקרים ,מסכמים

להודות ולברך את כל האנשים הטובים , אך עדיין מבקשת להיזכר ולסכם ,אותו חווינו במלוא העוצמה" חומותה

 .עלינו ועל ילדינו במקצת את הסיטואציה" להנעים"בכדי , שדאגו לרווחתנו

לו הח ,צ ברחבי השכונה"ל אופניים של אחהעת יצאנו עם הקטנים לטיו ,00.11 סביב השעה, המבצע החל ביום שני

 "ערב שורשים" – ביטול הפעילויות שתוכננו לאותו יום קיבלנו גם הודעות על. ההודעות על חסימת כבישי האזור

                         , ..התפאורה ועד לרמת חיתוך האבטיחים, עם כל העבודות המושקעות, השכבר עמד מוכן פה בחטיב

והופ אנחנו בתוך , אחורה פנה, שנו את הטיול"חיזל.. חוגי הכדורסל של הילדים ובקשה להיכנס מידית לבתים

אך כיוון שהשגרה מיהרה , ד"בבוקר התעוררנו לקול הצבע האדום ורצנו לממ 0.11נזכרנו שבשעה , האמת. )הבית

 .(לא ייחסנו לו שום עניין, להמשיך

ההורים , הודעות וטלפונים מקרובי המשפחה. טילים על בירתנו נורים, חמאס מאיימים ואכן מקיימים, מפה לשם

 ..יידה על מזוודות אנו עוליםומבינים שה, עושים חושבים ..והמכרים

ימים ועוד  3ל אורזים . ילדים שיהיו בריאים 0אני ועוד , אנו מצפינים, פעמיים כי טוב, יום שלישי, וכך למחרת

מעלים , עם שי שנשאר לעבוד באופקים, בינתיים, משאירים אותה בבית.. כי מי יודע מה וכמה, מזוודה לשבת וחג

 .ונוסעים דרך נתיבות ובית קמה.. לרכב גם את פיצית הכלבה

החלטנו , ם שבת וחגאך בתום התארחות ופינוקים בני שבוע הכוללי... א נמשיך להלאות בקורות כל השבועל

מהפנינג רטוב בכפר הנוער ... כך התחלנו להיטלטל עם חברי הקיבוץ בין ההצעות השונות שזרמו. להמשיך במסע

לון לביא שמפה לשם נמשך גם ומשם למ, משם לסחנה הרטוב עם כל החברים, לעין הנציב שבעמק, תום שבחדרה

לות והפינוקים שכלל האירוח טיבו לתאר בעלון הקודם את שלל ההפעיחברים נוספים ה .ש מפנק במלון"לסופ

  .רציתי להוסיף שוב תודה מעומק הלב לכל העוסקים, ובאמתבלביא 

פה את הילדים והשמחה שאפ, כמונו, המיטלטלים גם הם, עם השכנים המוכרים, המעבר למקום מפגש קהילתי

אלא יש לנו חדר משלנו ומעט נוחות ,  "להתארח"התחושה שכבר לא צריך , שפגשו סוף סוף בחבריהם הטובים

, המטוסים, כי רוצים לחסוך מהילדים את קולות התותחים, בה הבית כרגע מחוץ לתחום.. במציאות ההזויה

 ..וחוסן בימים טרופים ומוציאים מאיזוןהיוו לנו עוגן .. היירוטים והשהייה הממושכת במרחבים הממוגנים

ארגן את האירוחים השונים שלכל הצוות  !י שעובד ימים ולילות בשגרה ובפרט ביציאה ממנה"תודה לצוות צח

בימות , בחג, בשבת, למשפחות שנשארו בקיבוץ !אנו אסירי תודה.. ושמרו על הבית, שדאגו לרווחת כולנו מכאן

 .אך טוב יותר לחזור, טוב לנדוד מה. החול ושמרו על חוסן וקהילתיות

 
המסגרות משאלו אותי הקטנות כשאספתי אותן  ,ימי המסע 01 כשחזרנו מ, למחרת .ואסיים באנקדוטה משעשעת

ומתפללים שכל מי שעוסקים בצרכי ציבור ! אנו אסירי תודה .ףלחזור שוב לחופשה כי היה להן כי אם אפשר

 !ה ישלם שכרם"הקב, באמונה

 
 ! הרבה שמחות ובשורות טובות בקרוב ממש! מהנה ובטוח לכולנו, בברכת קיץ בריא

 

 נעמי ומשפחת קבלן
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   "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים"

 סיווןחודש  -( 3) הנהלת הגיל הרךדו חודשי מעדכון 

ההסלמה וחוגים נוספים בעקבות  ניהם החוג האהוב של כרמלהיהחוגים חזרו וב, הגנים חזרו לפעילות שגרתית

חרף המציאות המורכבת ואנו  ביסוס שגרה יציבהב בהובלה של אסנת עסקנו, בחודשים האחרונים. הבטחונית

בשלב זה אנחנו בעיצומה של היערכות לשנה , מתנהלת באופן יציב למרות המגבלותשמחים שאכן המערכת 

   .הבאה

רואים את עצמנו כמייצגי צורכי ההורים וקשובים לצרכים ולציפיות ועולה עם הורים אנו שמחים  על שיתוף הפ

אנו , מנהלת הגיל הרך צוות החינוכי והנהלה כשיש צורך בכךשיתוף פעולה ישיר עם ולכן אנו מצפים ל הקיימות

יש במידה ואוסנת אחר כך את  שתף את  המובילה או הגננתחשוב לכאשר קיים קושי הדגיש כי רואים לנכון ל

אופן הדדי שקיפות ושיתוף פעולה נעשים באכן  . שמח להיות  לעזר בכל  נושא רלבנטינצורך אנו חברי ההנהלה 

 . וחייבים להיות ראויים ומכבדים כפי שמקובל

 " חושבים גיל הרך"בנושא הערב היה . היה נדבך במיקוד ומיפוי נקודות החוזק והשינוי של המערכת ערב ההורים 

 -תומר אוסנת ויעל רבי, גננות, ת עם השותפים בעשיה במערכת הוריםיחה משותפבמהלך הערב התקיימה ש

קבוצות חשיבה  3לבמהלך הערב  התחלקנו .הורים נוספים  בו  כעשרים הנהלת הגיל הרך  ונכחו, דריכה פדגוגיתמ

 . על פי מוקדי עניין שעלו משאלוני הורים שהועברו בעבר

 .תכנים חינוכיים .1

 .ממשק הורים ומערכת הגיל הרך .2

 התייעלות המערכת .3

 :ושנוי והצבנו יעדים לביצוע, יזוק ח, נקודות לשימור, ות הנהלה אספנו את התכנים שהועלובישיב

 תכנים חינוכיים  . 1

כנים וערכים שעולים מתוך הנעשה בגנים בשילוב עם התכנית הפדגוגית הקיימת בניית הסכמות והתבוננות בת

 .מתוך ראיה של ערכי הקיבוץ הדתי  ושילוב הישומים בתכנית השנתית בגנים 

 ךהורים ומערכת גיל הרממשק  .2

 .כנים ובעבודה החינוכית בגניםם בתוידוע של ההוריהגברת השיקוף 

 .כים ונושאים העולים בהנהלת הגיל הרךיהגברת השיקוף של תהל

 .ופעילויות חשיבה, ה בגנים בפרויקטיםיורים בתוך העשיהשתלבות ה

בטיה המורכבים עם ראית צרכי שיקוף והגברת ההבנה של אחריות הורים בקהילת סעד לשימור המערכת על הי

 .הפרט

כמו כן ישנו דווח  .הורים מוזמנים לפנות ולשתף בכל אשר נדרשסנת ולחברי ההנהלה וקו פתוח לאכיום ישנו 

 .על דפי העלוןאחת לחודשיים ודיווח חודשי של אסנת על המתרחש במערכת  והנהלת הגיל הרך  שוטף של הגננות
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 המערכת התייעלות . 3

                   .ס לעלויות במסגרות מקבילות באזורמהמועצה ותשלומי הורים ביחתשלומים , בדיקה של נושא התקציב

אפשרות של תוספת תקציב נבדקת ה. בי תקציבים שהועברו במהלך השנהנערכו שיחות ובדיקה עם המועצה לג

 .עבור ציוד

 תרבות -גיל רך . 4

ונציגי הנהלה בחשיבה ובתכנון , השתלבות של מנהלת הגיל הרך –הרך חודיות לגיל ייות תרבות יוהרחבת פעיל

שמתכנן תוכנית שנתית  "תרבות גיל רך"נבנה צוות  .רבות השנה ולקראת שנה הבאההשנתי של פעילוית ת

 .לפעילויות משותפות

 חירום -גיל רך . 5

 .ניות מגירה למצבי חירום בטחונייםביסוס תוכ

 .המערכת צריכה לתפקד באופן בלתי פורמלי ביסוס תוכניות מגירה למצבים בהם 

 . י"וצחגיל רך בשיתוף עם החינוך הבלתי פורמלי י "הופעלה תוכנית צח" מר החומותוש"כאמור לאחרונה במבצע 

 .אפרת ורחלי לנדאו, לכל מי שלקחו בה חלק נוער והוריםאנו מודים 

 גיל הרךהנויים בתפיסת יש. 6

והמעונות מתוקצבים על ידי משרד הגנים , מערכת הגיל הרך. עובר שנוינושא הגיל הרך והעצמאות הקיבוצית 

 .בלים כפי שנחשפנו בתקופת הקורונהת ובעקבות זאת אנו נדרשים לעמוד בנהלים המקו"החינוך והתמ

 .ת"בפיקוח משרד התמ - 0-3גנים בגילאי 

 .ועצהתחת משרד החינוך והמ - 3-6 ם בגילאיגני

 .םינטיאישור המשרדים הרלוו יכלו להתקיים ללאלא  רבות שהתקבלו עד כהבשל כך החלטות 

עובדה המשנה את פני הדברים  ,דרך הקיבוץ מתבצע יש לציין כי לאחרונה אופן ההרשמה למעונות ולגנים אינו

נועה הקיבוצית אך נושא זה נידון בת .שיר ללא הסכמתנובאופן יאחד יכול להרשם למערכת הקיבוצית וכיום כל 

 .כרגע ללא מענהנמצא 

 תשלומי הורים 

היות והתקציב מתוכנן ומחושב על פי  בנוסף. המערכת מבוססת על תשלומי הורים  .ם הינו מורכבנושא התשלומי

במידה ואין מספיק נרשמים  אנו נפתח לרישום מבחוץ ולכן . מבקשים להתחייב להרשמהמספר הילדים אנו 

המערכת לא יכולה להתקיים כאשר הורים לא משלמים את הוצאות המערכת  הקיימות , ההרשמה מחייבת

אנו שמחים כי בשנה הבאה תהיה סייעת בגן רקפת מתקציב . על שאר ההורים ועל כספי הקהילה והנטל נופל

עם זאת מעבר . שנהבשונה מה, ילדים כפי שנדרש 30משרד החינוך בשל העובדה שמספר הילדים בגן רקפת יהיה 

ת כפי שהיא כפי כרית ההורים מעוניינים לשמר את המעלגן מועצה דורש חשיבה קהילתית רחבה ובשלב זה מרב

 .הובהר במכתב שנשלח להוריםכפי ש" שומר החומות"נושא התשלומים נידון גם לגבי מבצע  . שעלה בשאלונים 

 שותפות הורים

 .ועזרה בתיקונים קלים בתוך הגנים ,חוגים לגיל הרך א נשמח להורים מתנדבים שיכלו לרכז את נוש
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 מניין עדות המזרח

. 'מניין עדות המזרח'מוש זמני במרכז לגיל הרך על ידי בשיתוף פעולה עם ועדת דת ומנהל הקהילה הוחלט על שי

הוחלט על תשלום למערכת הגיל הרך בגין  ,כמו כן .נקי ושמור לפעילות, פנוי, זמין שארימובן שהוסכם שהמקום י

 .תינו תמידוה ישמע תפיל"יתופי פעולה ומקווים שהקבאנו שמחים על יוזמות וש. שימוש במבנה

 :ולסיום

לאפרת שלומי היקרה שעבדה עם המערכת בממשקים  ,שסייע בהובלת המערכתנפרד מאיתנו אנו מודים לתומר ש

מזכירים שתמיד ניתן לפנות לגננות . נגלר בהצלחה רבה בתפקידם החדש ומאחלים לשרגא ורות שיבה משותפתוח

 .לחמוטלו לצוות הנהלהו לאוסנת ,ולמובילות

 .שקט ושמחה ,בברכת בריאות

 מוטל וצוות הנהלה ח ,אסנת

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

 (דני רובס) ..."אצלי עכשיומשהו חדש מתחיל , כל הנקודות מתחברות לקו"

, וד לא הספיק להכיראז למי שע. בהתרגשות רבה ,חינוך של סעדכמרכזת ועדת קידי בשעה טובה התחלתי את תפ

לסעד הגענו מכפר ( . גנון גפן)ונדב ( 'ב)מיכל , ('ה)שירה , ('ט)נשואה לרן ואמא לתמר , 00בת  ,שמי רות נגלר

 .גרנו שמונה שנים בבולטימור שבמדינת מרילנד כןולפני , ה לפני כמעט שלוש שנים"אהר

מערכת החינוך החברתי ייחסתי חשיבות רבה לקיומה של , כאחת שעוסקת שנים רבות בתחומי החינוך השונים

חוויית ילדות מעצימה אשר תקנה להם ערך מוסף בהמשך  יבין היתר מכיוון שרציתי להעניק לילדי, בקיבוץ

 . אשר הביאו אותנו למעבר לקיבוץחייהם וזוהי אחת מן הסיבות 

לא נתנו לי לשכשך את  הם. "בחצוצרות ובקול תרועה" י לרגל כניסתי לתפקידנו מעזה החליטו להפתיע אותישכנ

ת כרגע לשחות בהם מים העמוקים ואני משתדלל ראש וץלקפ מיד אותי אילצוי בנחת במים הרדודים אלא ירגל

 ..כמיטב יכולתי

. קהילת סעד על המילים הטובות והתומכות ועל קבלת הפנים החמה עם בחירתי לתפקיד אני רוצה להודות לכל

תודה מראש על הסבלנות שלכם ועל המרחב אותו אתם מאפשרים לי על מנת , ולהורים, לילדים, לצוות היקר שלי

 . שאלמד כמו שצריך את התפקיד

על , על הסבלנות אין קץ, ועדיין מקדישה ליאני רוצה להודות על השעות הרבות שהקדשת , ולך אפרת יקרה מאוד

השארת לי נעליים . ועל מערכת החינוך המצויינת אותה בנית וטיפחת במשך תקופה ארוכה, כפתיות וההכלההא

 . ני מאחלת לעצמי שאצליח למלא אותןגדולות וא

. לקראת החופש הגדולה שצריך שיבוצי הצוותים וכל מ, ז"בימים אלו הצוות החינוכי ואני עמלים על בניית לו

מוזמנים לפנות , בינתיים .את שאר המידע הרלוונטיכן זמני אסיפות ההורים ו, בקרוב נפרסם את לוח החופש

 . במשרד וכמובן גם בשבילים, בטלפון, תמיד בכל נושא שנראה לכם חשוב קטן כמו גדול יאלי

 !!!תודה על האמון שלכם בי

 רות נגלר



11 

 :עדכוני קליטה

 .אני רוצה לעדכן על הנעשה בתחום הקליטה, גם מבחינת הקורונה וגם מבחינה ביטחונית, עם החזרה לשגרה

לרבות , לנקלטים לאורך תהליך הקליטה מעודכנתועדת קליטה עסוקה בחודשים האחרונים בבניית תכנית ליווי 

תכלול גם היבטים של ליווי פרטני של משפחות וגם תכנית הליווי . כניסה לחברותשאחרי ההתקופה הסמוכה 

אנחנו מלווים , בנוסף. והיכרות עומק עם תהליכים שהקיבוץ עבר ועובר שיח משותף, ליווי קבוצתי שיעניק ידע

 .ומעורבים בהתקדמות הפרויקט' ארץ הצבי'את המשפחות שנרשמו לפרויקט 

זמין נקלטים וחברים להיות שמח להאת עיקרי התכנית ונלפרסם לנקלטים ולציבור כולו אני מקווה שבקרוב נוכל 

 .שותפים במימושה

התכנסנו יחד חברי ועדת קליטה והנקלטים והמועמדים , "בהעלותך"פרשת , בשבת האחרונה, כחלק ממהלך זה

, אחרי תקופה ארוכה של ריחוק חברתי. םבבית, ונאווהעדה עידו אורלוב וחבר הו ולקידוש משותף שאירח

 . היה משמח מאוד להיפגש פנים אל פנים ולהיות יחד, "שומר החומות"אחרי מבצע דאי וובו

ישנה מורכבות בתחום הקליטה כיום וקיימים חילוקי דעות לא פשוטים בקרב , כמו שנאמר גם בקידוש עצמו

 ,                       מבחינתנו כוועדה ,יחד עם זאת. לנוהל הקליטה המוצעהנקלטים מול הועדה ומוסדות הקיבוץ בנוגע 

לקראת הצטרפות של משפחות , ממשיכים יחד בדרך משותפתאנחנו  ,ומבלי להתעלם מהןלצד המחלוקות 

 ועשייתקידום שיח משותף ל, עדה והקיבוץ בכללולבין הו הקשר בין הנקלטים תוך חיזוק, לקהילה כחברי קבע

 .עם הפנים קדימה - טוב

, 'עוטף עזה'בדברים שאמרתי בקידוש התייחסתי גם למצב הביטחוני שוודאי מייצר מורכבות עבור כולנו כתושבי 

מטבע הדברים צריכות עדיין קליטה והשבתהליך מייצר מורכבות גדולה יותר עבור משפחות הוא אבל ייתכן ו

 . לבחור בחירה מלאה בחיים כאן

הן מובנות וטבעיות ואנחנו כוועדה נשמח להיות לעזר בכל  מצדם שעולותהשאלות , אמרתי גם לנקלטיםכפי ש

 .בתקווה שהימים שלפנינו יהיו שקטים ובטוחים, דבר

 :תזכורת חשובה

 

 

 ,בברכה

 מרכזת ועדת קליטה, ויסלר פורגסהלה 

  ( פורסםכבר כפי ש)

 6'מועדון לחבר'ב תתקיים אסיפה ,2:02.-שעהב ,16.6.7ה , ביום שני הקרוב

 .כולל הצגת הסתייגויות החברים, "הסדרת דיור הקבע -לחברות בקיבוץ  קליטה עדכון מדיניות: "בנושא

 6מדובר בנושא חשוב שיש לו השפעה ישירה על הקהילה לשנים הקרובות ונשמח שהציבור יגיע לשמוע ולהשמיע

 

              



12 

 פעילות לוותיקים

 .אנחנו מחדשים מפגשים ופעילויות תרבות, לאחר חודשים מטלטלים, עם החזרה לשגרה

ובכל שבוע אנו מארחים חבר או , במועדון לחבר 03:8בשעה  מתקיים מידי יום שלישי "מפגש ארוחות הבוקר"

 .או ללמד חברה שיש לו משהו מעניין לספר

כך גם את אלי  ."שומר חומות"בימי מבצע , על תפקידו כקצין בכיר בפיקוד העורף עידו אורלובמו לאחרונה שמענ

 .קראוס שסיפר על הפעילות למען השבת הבנים

 .תמורות בחינוך המדעי בישראלשיספר על ' ר אהד לבקוביץ"בשבוע הקרוב נארח את ד 

 3 יםמתוכננות פגישות בנושא

 .והכנות לקראת שנת השמיטה, בסעד ותצעיר ותשל משפח ןאתגריה

 .יהיה טעים ומעניין. עקבו אחר הפרסומים

 .ממשיכות להתארגן בניצוחו של שמחה בלס –נסיעות לנתיבות לקניות ובילויים  

כל המידע מצוי . בחוברות מודפסותה יתוכניאך אין יותר הפצת , פעילות הסינמטק בשדרות התחדשה3 שימו לב

 . באתר של הסינמטק

 .נשתדל לארגן מידי פעם הסעה לסרט מומלץ

    ! הנוית

 ש"צוות ברו

 

  לתמר בוברובסקי

 ברכות לבת המצווה

 לקרן ואודי 

 לעדינה ויוסי גרינפלד 

 ולכל המשפחה

 !איחולים לשמחות ונחת
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 0202 סיכום

הצגנו ואישרנו את הדוחות ,י רואה החשבון של הקיבוץ"ע 0202 עם סיום עריכת הדוחות הכספיים של שנת

חמישי האחרון הוצגו התוצאות גם למזכירות ובאסיפת החברים  ביום. בדירקטוריון תאגיד האחזקות של סעד

 .המשקית הקרובה נציג את התוצאות הכלכליות של הפעילות העסקית של תאגידי סעד גם לציבור

 .היתה שנה מאתגרת מאוד מחד ומאידך שנה בה שיפרנו במדדים רבים והתוצאות בהתאם 0202ניתן לומר ששנת 

 .המספרים כולם יוצגו בהרחבה באסיפה. וצאות העיסקיות בצורה איכותיתכפרומו לאסיפה אסקור את הת

וכתוצאה מכך לא עמדנו בתוכנית העבודה . שנת הקורונה וסגירת בתי הקולנוע פגעה קשות בפופלי: פופלי

 .הפעילות צומצמה והתחלנו בניסיון להחדרת מוצרים חדשים לשוק. השנתית

יחד עם זאת . ות ממשיכה להיות אחת מהטובות בארץ במדדים רביםהרפת שלנו בניצוחו של אודי והצו :רפת

נצטרך בעתיד לקיים דיון על . הגבוהות גרמו לשחיקה קלה ברווחיות שעדיין הינה יפה ומשמעותיתעלויות המזון 

 .אופן המשך פיתוח הרפת

עקב אתגרי הענף לצערנו , ועמדנו בתוכנית העבודה הפעילות נוהלה במסגרת השותפות עם חברת בראון: לול

 .על סיום החוזה ואנו נערכים למימוש חלופה ארצית והחלטות פנימיות של בראון הודיע החברהברמה ה

הצוות של מתיה ודותן מובילים את הענף בבטחה עם תוצאות מצויינות עד כדי כך . המטע ממשיך לככב: מטע

 ד חלקהבחודשים הקרבוים ניטע עו. בודההע ממה שהצבנו לעצמנו בתוכנית 0הוא כמעט פי  0202ח בשנת ושהרו

 .על פי התוכנית הרב שנתית שלנו

הפרדס . שנה מקצועית טובה עם מחירי שוק טובים הובילה את הפרדס לרווחיות צנועה ועמידה בתוכנית: פרדס

 .שלנו הוא יחידה קטנה עם אתגרים גדולים ונצטרך להחליט במעלה הדרך על כיווני ההמשך

ווחיות אל מול תוצאות שנה בניהולו של חיים ביצע מהפך של ממש עם שיפור משמעותי בר ש"צוות הגד: ש"גד

לצערי עדיין לא . והתוצאות של העבודה הקשה ניכרות ש עובד ומלווה את ההנהלה"יון הגדדירקטור .שעברה

להתייעל נצטרך להמשיך ו. מחדש ההשתפרות עקומתעמדנו בתוכניית העבודה אך כאמור המהפך בוצע ואנו על 

 .ולבחון את סל הגידולים

הצוות בניהולו של חגי אלדר נלחם פשוטו כמשמעו . שוק הגזר עדיין ממשיך להיות שוק מתכווץ ומסוכן: גזר

הקורונה פגעה משמעותית בשווקי הגזר ועקב כך הכמויות שמוינו ושווקו בשנה זו קטנות . והשיפור ניכר בתוצאות

עדיין לא עמדנו בתוכנית העבודה אך השיפור ניכר ועברנו בשנה זו לראשונה כתוצאה מכך . משמעותית מהתוכנית

 וביםט" אנו עמלים על איחוד עם בית האריזה של דורות מתוך הבנה ש. לרווח תזרימי מהפעילות הההשקעמאז 

 ".השניים מן האחד

יחד עם שערי חליפין ביב משבר הקורונה וחוסר היכולת להגיע לשווקים שנה מאתגרת מאוד בעיקר ס: סעד אסף

אנחנו  0203שנת בש פניונראה על . תיים מאוד גרמו לירידה בתוצאות הכלכליות ואי עמידה בתוכנית העבודהיבעי

 .חזרה במסלול ואף מעבר לכך
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החדרים הראשונים היתה מלאה  5 הפעילות ב. עקב משבר הקורונה התעכבנו בבניית החדרים הנוספים: וגומ

הופעלו החדרים החדשים שנמצאים כבר  0203בתחילת . לראשונה לרווח צנוע ההצעירה הגיעובשנה זו החברה 

 .בתפוקה הולכת וגוברת

הסתיימה על פי הדוחות הכספיים בצורה טובה מאוד עם עמידה בתוכנית העבודה מבחינה  0202שנת : נס שמנים

הרחבנו  .נוספים בקרב בעלי התפקידים ל ובהמשך גם בשינויים"החברה עסוקה בימים אלו באיתור מנכ. פיננסית

 . עזריאל אסף החליף את מתניה רפל בניהול הדירקטוריון. את  דירקטוריון החברה

החברה אותגרה במהלך השנה עקב ירידה דרמטית עד כדי השבתה של מפעל ההזנה בעקבות מחלת : קייטרינג

 ,הצוות הצליחו להתאים את ההוצאות בהתאםיחד עם זאת יוסי ואורי המנהלים את החברה יחד עם . הקורונה

על אופציות  הלת הקיטירנגנבהמתקיימים דיונים . והחברה סיימה את השנה רק מעט מתחת לתוכנית העבודה

 .ההתרחבות והמינוף של החברה

במהלך . על פי תוכנית 0202שותפות המחזיקה בכלל המתקנים הסולאריים על הגגות סיימה את שנת : נופר סעד

 .הרווח צפוי לעלות 0203מים מתקנים נוספים כך שבשנת יאנו מקי 0203השנה ותחילת שנת סוף 

 החשמליה והמחשב. הפעילות נמדדת ברווח גולמי בלבד ,כפי שהסברתי בעבר ןכול. כשמם כן הם: ענפי העזר

קסט חזר  ישראל. נמצא בבחינה עקב תוצאות לא טובותהמוסך . מצליחים לתת את השירות ולייצר רווח צנוע

נמצא  גה גינזבר'מחתנו מוישללש. וצאות לא טובותתסיימה בהנגריה . נבחן את ההמשך 0203למוסך ובמהלך 

ואני מאמין שבניהול נכון נוכל לשמר את השירות תחת לקראת חזרה מלאה לעבודה בתהליך הבראה מתקדם 

כידוע לצערנו נסגרה עקב חוסר כדאיות  המסגריה. ובמידה ולא נצטרך לכלכל את דרכינו. הכללים שהגדרנו

 .כלכלית

. הדירה המשיך להיכנס על פי תוכניתתאגיד שמחזיק בבעלותו את מבנה סיפן ובשנה זו שכר  – סיפן שותפות

סיפן בוחנים אופציה להוציא את המפעל בסוף שנות החוזה בהעתיד של המפעל בקיבוץ נמצא בבחינה כיוון ש

 .לאתר אחר

במהלך  .קית הראתה שיפור משמעותי שיוצג לפרטיו כולל כלל המספרים באסיפת החבריםסך הפעילות העיס

השנה במסגרת פעילות ניהול הכספים של הקיבוץ ותאגידיו הצלחנו לשנות את מבנה החוב של סעד בצורה 

הגדלנו את החוב לזמן ארוך ובסך , צמצמנו את החוב לזמן קצר בצורה משמעותית. על פי תוכנית  תמשמעותי

 .הכל הורדנו את החוב נטו של סעד בצורה משמעותית

בשנה  יךנמש. אנחנו עדיין באיזורים שאנחנו לא מעוניינים להישאר בהם, כמובן שאין זה הזמן לנוח על זרי הדפנה

 שיפור המצב הפיננסי והחוסן ולרווחת קיבוץ סעד. נות לטובת שיפור התוצאותזו לבצע את הפעולות הנכו

 

 .כאמור את כלל התוצאות נציג לפרטים ובנחת באסיפת החברים בקרוב
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