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גליון מס' 3211

פרשת כי תבוא
בנוסף לאיסור הפשוט ,שלא להכשיל עיוור ושלא להפנות
אותו לדרכים עקלקלות ,פירשו חז"ל שכל מי שאינו מצוי
בתחום מסוים נחשב כעיוור באותו התחום והמטעה אותו
או נותן לו עצה מכשילה ,עובר על איסור תורה.

" ָארּור ַמ ְׁשגֶּה עִ ּוֵּר בַ ָד ֶּרְך
וְׁ ָא ַמר כָל ָהעָ ם
ָא ֵּמן"
(דברים כ"ז י"ח)

התורה השתמשה בדוגמה של עיוור ,מפני שכל אדם מבין
שהכשלת עיוור בדרכו ,הוא מעשה מרושע .כך ממש צריך
לדעת שהמכשיל את חברו בעצה רעה שתגרום לו להפסד
או לטרחה רבה ,או מסתיר ממנו דברים ,הרי הוא
כמכשיל עיוור בדרכו.
ואם זה שנתן את העצה המכשילה גם מרוויח מכך הרי
שבנוסף לנתינת המכשול גם הונה וגזל את כספו.
אמנם לעיתים אין דרך להוכיח כי זה שהכשיל את חברו
התכוון לכך ,מכל מקום לפני הקב"ה הדברים ידועים,
והוא יפקוד על עוונו ,וזה שנאמרִ " :לפְׁ ֵּני עִ ּוֵּר ל ֹא ִת ֵּתן
את ֵּמא-לוהֶּ יָך אֲ נִי ה' " (ויקרא י"ט" ,ד)
ִמכְׁ שֹל וְׁ י ֵָּר ָ

לואי ברייל Louis Braille
1809-1852
ממציא כתב ברייל
המשמש עיוורים

(רעיון מתוך "פניני הלכה")

שיעור פרשת השבוע :הרב ארי
שבת פרשת כי-תבא
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על 'מקרא ביכורים' וחינוך הבנים
פרשת 'כי תבוא' פותחת בהבאת הביכורים לבית המקדש בתקופה בה עם ישראל יושב בארצו .עם מסירת הטנא
לכהן הגדול ,על החקלאי לומר את הפסוקים מפרשתנו" :ארמי אובד אבי( "...כ"ו ,ה'-י"א) .המהווים סקירה
היסטורית החל מהירידה למצרים היציאה ממנה ועד לכניסה לארץ המובטחת.
'מקרא הביכורים' הוא מצוות עשה מהתורה ונותן הטנא חייב לומר את הפסוקים במדויק .מי שיודע לקרוא-
קורא ,ומי שאינו יודע לקרוא  -מקריאים לו .היות ונוצר מצב שחקלאים שאינם יודעים לקרוא ,הפסיקו לעלות
לרגל להבאת הביכורים מתוך בושה ,נמצא הפתרון! "בעל קורא" שהפיל את המחיצות בין אלו שיודעים לקרוא
ואלו שאינם (משנה "ביכורים"-ג'-ז').
"מקרא הביכורים" נאמר בלשון הקודש בלבד (משנה סוטה ז' ב') ,ואם בקריאה עסקינן ..נזכיר שבשבוע הקרוב
אמורה להיפתח בארץ הקודש שנת הלימודים תשפ"ב ,בשעה טובה ,בה ישכילו התלמידים גם בקריאה.
בחינוך ה'ממלכתי' וה'ממלכתי דתי' ,שנת הלימודים מחולקת לשלושה 'שלישים' הפרושים יחד על פני עשרה
חודשים :היא מתחילה בחודש ספטמבר/אלול בשנה הקודמת ומסתיימת בחודש יוני/תמוז בשנה הנוכחית.
'שנת הלימודים' היא למעשה 'שעטנז שנים' עברי ולועזי גם יחד.
בחינוך התורני ,לאחר שהילד סיים  8שנים 'בתלמוד תורה' המקביל למושג 'בי"ס עממי' (כך הוא היה נקרא בעת
לימודיי בבית הספר הממלכתי-דתי' :גאולה' בירושלים) .לאחר מכן הוא עובר ל  3שנות לימוד ב"ישיבה קטנה"
לצעירים ,המקבילה לבי"ס התיכון) ואז עולים "לישיבה הגדולה" המקבילה ללימודים גבוהים.
בעולם הלימוד התורני קיים מושג שנקרא "זמן" ,ה "זמן" הוא הכינוי לתקופת הלימוד .לוח השנה העברי,
העונות ,המועדים והצומות ,הם המכתיבים את שמם ואורך תקופתם של רצף ימי הלימוד.
"זמן אלול" הוא הראשון לפתיחת שנת הלימודים ומתחיל בראש חודש 'אלול' .ילדי תלמוד התורה (החיידר)
עולים כיתה לישיבה הקטנה ונערי הישיבה הקטנה מפנים את כיתתם ועולים לישיבה הגדולה" .זמן אלול" נמשך
עד ערב יום הכיפורים.
"זמן החורף" הוא השני .הלימודים נפתחים בראש חודש 'חשוון' ומסתיימים בראש חודש 'ניסן'" .זמן קיץ" הוא
השלישי והאחרון בשנה .בראש חודש 'אייר' חוזרים לספסל ולסטנדר והלימודים בזמן הקיץ מסתיימים בערב
צום תשעה באב.
מקומן של החופשות לא נפקד במהלך שנת הלימודים והן מכּונות "בין הזמנים" .אם נשווה ..בחינוך ה"ממלכתי"
וה"ממלכתי דתי" ישנו "החופש הגדול" (חום יולי-אוגוסט) ,וכמה חופשות "קטנות" בחגי תשרי ובניסן.
מנחם קימלמן-קיבוץ ראש הנקרה

לאופק יום טוב
ברכות לרגל גיוסך לצה"ל (לחיל האוויר)
שתזכה לשירות משמעותי ומהנה ויהי ה' עמך!
צוות חומ"ש וקהילת סעד
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פרשת כי-תבוא – חידות א' ב'/הרב ארי

מצוות הבאת הביכורים למקדש בירושלים פותחת את פרשת השבוע ומלמדת אותנו על חשיבות הכרת הטוב
ואמירת תודה גם על דברים שנראים לנו מובנים מאליהם.
ציווי מפורט על מעמד הברכה והקללה שיש לערוך לאחר הכניסה לארץ מופיע במרכז הפרשה .שישה שבטים
עומדים על כל הר ,והכהנים משמיעים להם ' 12ארורים' (מה פירוש המילה 'ארור'?) .העם כולו עונה 'אמן' על כל
אמירה ואמירה .פרק כ"ח כולל רשימה ארוכה של ברכות שיבואו עלינו אם נשמע בקול ה' ונשמור מצוותיו ,וגם
חס וחלילה קללות ,אם לא נשמור את המצוות ולא נשמע בקולו.

א – כינוי ללבן חותן יעקב (רמז :על שם מקום מגוריו)
ב – המצווה להביא את הפרי הראשון משבעת המינים
לכהנים במקדש
ג – לא נולד יהודי ,אבל חייב במצוות כמונו

ל – שאלת אתגר :יכול לרגוז ,לדעת ולפחד (מופיע
בפרשה בשלושה הקשרים אלו – מצאתם?)
מ – שם היכתה מכת השחין

ד – שבט שעמד עם חמישה שבטים נוספים על הר הקללה

נ – שאלת אתגר :בעל כנף .כינוי לעם שיגיע לכבוש
את הארץ.
ס – כינוי לעם ישראל (וגם צבע)...

ה – גריזים ועיבל

ע – אסור להטעות אותו בדרך ,כי הוא לא רואה.

אתָך"
ו – השלימו" :בָּ רּוְך ַא ָּתה בְּ ב ֶֹאָך _____ ַא ָּתה בְּ צֵ ֶ

פ – כינוי לתינוקות ( 2מילים)

ז – ההיפך מ'ראש' (רמז :התפילות והברכות של ליל ראש
השנה)
ח – אמו של הבעל או אימה של האישה

צ – מחסור במים
ק – הנקודה הגבוהה בראש

ט – בו מניחים את פירות הביכורים

ר – חבר

י – הנהר שנמצא בגבול המזרחי של ארץ ישראל

ש – מפיקים אותו מהזיתים

כ – נכחו במעמד הברכה והקללה וענו 'אמן' ( 2מילים)

ת – שרץ שפוגע בכרמים

תודה !
בשבועיים האחרונים חווינו חוויות עוצמתיות של התחלה וסוף ,של שמחה ועצב שנמהלו זה בזה .התחלה של
בניית משפחה והקמת בית ,וסוף של  90שנות חיים.
זכינו לחתן את בננו אריאל עם זמרתיה בחתונה יפה ומרגשת ולשמוח איתם בתחילת חייהם המשותפים ,ולמחרת
לעבור בעצב רב לסופם של החיים ,ולהיפרד מאמנו היקרה.
רצינו להודות מכל הלב לכל כך הרבה אנשים טובים ,שכנים וחברים ,לחברה קדישא ,ולכל הקהילה שעטפה
אותנו בחום ובדאגה לנפש ולגוף ,סייעו בכל הנדרש ,פינקו אותנו במטעמים טובים ומנחמים ,עזרו לנו להיזכר
במי ובאיך היתה אמנו האהובה ,ולהבדיל ,גם שמחו אתנו בשמחתנו הגדולה.
תודה מקרב לב לחברי הקהילה המיוחדת שלנו.
צפרי ,גם בשם אבינו – חנן ,והאחים  -תמי ,דוד ורינה
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ברכות ואיחולים למתחילים ולמסיימים
" ילד הולך לו ברחוב
בבוקר בהיר של תשרי
אל בית הספר שוב יוצאים הילדים...
איך עוד שנה פה נפתחת
כמו כל שנה ,בסתיו( ".עלי מוהר)

חלף לו הקיץ וכבר בשבוע הקרוב תתחיל שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה .ועדת חינוך מקדמת בברכה את
ילדנו העולים לכיתה א' בברכת ברוכים הבאים ושילוב מהיר וטוב בבית ספר ובמערכת החינוך החברתי.
שלום כיתה א':
עידו אפרתי ,עבריה ביליה ,ירדן בן  -אהרון ,טל פראווי ,יאיר קבלן ,שירה חכמון ,נגה לכר ,גפן רועי
מוריה הימן ,נעמי קלי ,רנן הימן ,יהונתן לנדאו ,שקד מינץ ,אביעד פולק ,אורי רוטנברג.
בשבת זו נציין ונברך את הילדים העולים לכיתה א' בתפילת הילדים אשר תתקיים בדשא
מחוץ לבית הכנסת מיד לאחר תפילת שחרית.
ולכל ילדינו שיתחילו השבוע את שנת הלימודים -נאחל שנת לימודים מוצלחת וטובה!
"הרחק אל האופק -בהולם הדופק
כי זה מה שיש בחיים.
הבט קצת למעלה  -עוד צעד והלאה,
ימים נחמדים שם באים( "...איתן מסורי)

אנו מאחלים לבוגרי י"ב שלנו הצלחה רבה בדרכיכם החדשה:
נעם ג'קסון -ש"ש ב'איילים' דימונה
שבות לזר -שנת י"ג ב'מכון טל'.
אודם הימן – ש"ל ב'נווה עמיאל'
נעמה וידס – מדרשת 'באר' ,אשדוד
רז לנדאו -ש"ש ב'אחוזת שרה'
צור ברביץ -מכינת יתיר
מורין ניסים -מכינת "עלמא" ירושלים
יצחק אלחזוב – מכינת "עוז שלמה" מרכז שפירא
יהב הלפרין -מכינת 'העמק' בכפר -רופין
ישי סמיט -ישיבת אילת
שגב דנין -מכינה במרכז שפירא
דניאל דרורי -מכינת 'בינה'
רות נגלר

 -מרכזת ועדת חינוך
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על הנקודה שבתוך העברית
בתקופה האחרונה נתקלתי כמה פעמים ,הן בשלטים ובפרסומים והן בהודעות שונות שימוש לא תקני בעברית,
כרצון ליצור אווירה א-מגדרית.
דוגמא לכך היא מורים.ות או ילד.ה או רוציםות
השימוש בשפה הזאת בא לקדם אג'נדות פמינסטיות או פרוגרסיביות .לתוך אותה מלכודת פרוגרסיבית נופלים
גם אנשים רגילים שחושבים לתומם ששימוש כזה מקדם שפה יותר נכונה כלפי נשים וגברים ויוצר שיח "מכיל"
יותר.
העניין הוא שהשימוש בזכר ונקבה אינו קשור למגדר וכפי שכותב זאת רוביק רוזנטל "הבחנה דקדוקית בין
המינים הי א מאפיין מקיף של השפות השמיות המוכרות לנו ,אלה החיות היום ואלה ששרדו .העובדה הייחודית
כאן היא שאין מתאם בין הבחנה מגדרית דקדוקית לבין הבחנה מגדרית ביולוגית".
גם האקדמיה ללשון עברית נשאלה על כך וענתה "צורנים כפולים הנכתבים במילה אחת כגון "כותבותים"
מנוגדים ניגוד גמור למבנה הדקדוקי של העברית .גם השימוש בלוכסנים ,בנקודות או בפתרונות גרפיים אחרים
אינו מומלץ .הכנסת נקודות או לוכסנים בתוך המילה אינה לפי כללי הכתיבה של העברית ,והיא מביאה לצורות
מסורבלות המקשות את הקריאה ויוצרות פעמים רבות צורות לשון מטעות כגון "איש/ת מכירות" שעולה ממנה
'אשֶׁ ת־') .כמו כן כאשר צורת הזכר מסתיימת באות סופית (יועצ/ת ,סכמ.י
'אישַׁ ת ְמכִ ירֹות' (במקום ֵ
הצורה השגויה ִ
וכדומה) נוצרת בעיה גרפית( ".ההדגשות במקור).
אולי ברוח הקריאה של אליעזר בן יהודה "עברי דבר עברית" כדאי לקרוא כאן "עברי כתוב עברית".
יניב עקיבא
---------------------------------------

תודה
יצאנו בשעה טובה מהבידוד.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל המסייעים ,הקונים ,והמבשלים והאופים .לכל מי שדרש בשלומנו ,לכל מי
שטרח והניח הפתעות קטנות ומשחקים על אדן החלון או על מרפסת ביתנו .לכל מי שעמלה בארגון חבילות פינוק,
אפיית עוגות וחלות ,חיבור עם משפחות מאמצות למבודדים ועוד ..לקבוצת נשות סעד המופלאות אשר סיפקו
מענה בתוך דקות לכל בקשה ושאלה.
עם כל הקושי שבבידוד ממושך שכזה ,ועוד בליווי חולי הן שלי והן של עילא ,הייתה חוויה נהדרת של להיות
עטופות ,עטופות בקהילה ,שכנים וחברים .תודה על כל ההודעות השואלות אם אני צריכה משהו מהכלבו או
שואלות אם אפשר להביא לנו אוכל מוכן כזה או אחר.
תודה לכל מי שחסכו ממני את הצורך לבקש ,וידעו להביא ולשאול ולהציע את עזרתם ,זה כל כך לא מובן מאליו.
המקרר שלנו עלה על גדותיו במזון ,ודלתו התמלאה עד אפס מקום בפתקים עם איחולי החלמה מהירה .הקלתם
עלינו במאוד מאוד ועודדתם את רוחנו במהלך התקופה הזו.
נהדר לחיות בקהילה כזו .בתקווה שהגל הזה של הקורונה כבר מאחורינו וכי סעד תחזור להיות ירוקה לעוד שנים
רבות.
שרה הוך
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תכנון ותשתיות – עדכון
לקראת השנה החדשה ,מצורף עדכון בכמה נושאים מתחום התכנון והתשתיות :
עמדות טעינה לכלי רכב  :כחלק מהמגמה לשיפור איכות הסביבה ,מתרבים בשנים האחרונות כלי רכב ,המונעים
בחשמל .חלק מכלי רכב אלו מצריכים עמדות טעינה חשמליות ,ממש כמו תחנות התדלוק המוכרות .כמו בכלל
המדינה ,בה מתחילה היערכות תשתיתית לנושא ,כך גם בכפר הקטן שלנו .מאחר ובתכנון הקיבוצי שלנו מפרצי
החניה מרכזיים ומשותפים ,ואין חניה פרטית ,הרי שאנחנו מחפשים פתרון מרכזי ושיתופי .חשוב לציין בנוסף ,כי
משיכת כבל מבתי החברים מסוכנת ורשת החשמל הביתית לא מותאמת לעומס הנוסף הנדרש לטעינה .לאחר
בדיקת כמה חלופות אנחנו מתכוונים להתקין  2עמדות טעינה – בחנית חדר האוכל ובחניה שליד בוקי .כל עמדה
תוכל לשרת  2כלי רכב במקביל והשימוש בעמדות אלו (הפעלה וגבייה) ייעשה ע"י אפליקציה ייעודית .בכוונתנו
להוסיף עמדות בעתיד ,בהתאם לביקוש.
"ארץ הצבי":
א) פיתוח  -עבודות הפיתוח מתקרבות לקו הגמר .השבוע הונח קו חשמל גדול ,ממרכזיה ( 1ליד המסגריה)
אל לוח החשמל השכונתי הראשי .קו זה יספק חשמל לבתים שעתידים להיבנות בשכונה .בקרוב מתוכננת
סלילת הכבישים באספלט.
ב) בנייה  -מנהלת הבניה עושה את צעדיה הראשונים .במנהלת חברים נציגי קבוצת המשפחות ,המעוניינות
לבנות בארץ הצבי ,וכן נציגי הקיבוץ .בשלב זה נבחנות חלופות שונות לחברת הניהול ,אשר תלווה את
הפרוייקט משלב תכנון הבתים ועד השלמת הבנייה והאכלוס.
אסבסט :כבר שלושה שבועות שהפרוייקט מתנהל ,בניצוחה המסור של אתי .עד כה הוחלפו גגות בכ –  10מבנים.
קצב ההתקדמות של הקבלן קצת איטי ,אך נראה שהוא מקצועי ויסודי .חלק ניכר מליווי הפרוייקט מצריך
תאומים רבים .אנא שתפו פעולה במתן תשובה להודעות ובביצוע ההנחיות.
שיפוצים פרטיים :בחודשים האחרונים אני נתקל במקרים ,בהם משפחות מבקשות לערוך שיפוץ בביתן (ואף
עושות זאת בפועל) ,מבלי לתאם עם ועדת תכנון .לשיפוץ עשויות להיות השלכות קונסטרוקטיביות ,ביטוחיות וגם
בתאום עם השכנים הסמוכים .מאחר וכך ,אני שב ומזכיר ,שכל משפחה המעוניינת לקדם שיפוץ בביתה -
מתבקשת לפנות לאתי.
פיתוח שקד ג'  :רוב העבודה כבר מאחורינו .עיקר ההשלמות שצריכות להתבצע ,הן בתחום הגינון .לקראת שנת
השמיטה ,העומס בענף הגינון גדול מאוד .אני מאוד מקווה ,שבמרוץ לקראת ראש השנה – יעמוד הקבלן באתגר
וישלים את העבודה.
שבת שלום ושנה טובה,
אליסף אש

לחנוש ואליהוא שנון ,ליוכבד גולד ולכל המשפחה המורחבת
מזל טוב להולדת הנכדה-נינה ,בת לאוריה ועדי שנון
איחולים לשמחות ולנחת!
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"סעד שלי הרי את בשבילי בית מולדת ונוף"...
בדיוק לפני שנה ,יצאנו בעל כורחנו למסע מאתגר ומטלטל עם עקיבא שלנו.
אנו רוצים לנצל את התאריך ,כדי להודות לה' על נס החיים ולהודות גם לכל בית סעד ,הבית שלנו.
לבעלי התפקידים -לרותי לזר ,לרננה יערי ,למוישל'ה ולצוות המרפאה -על שפתחתם בפנינו את כל האפשרויות על
מנת לעזור ולהקל.
לכל המשפחות שבישלו לנו ופינקו אותנו יום-יום וגרמו לנו להתרגש שוב ושוב מאנשי החסד שמרכיבים את
קהילת סעד.
לכל מי שתומך בנו כלכלית ,גם לאלו שאנחנו לא יודעים מי הם .אין מילים.
לכל הילדים הצדיקים שיזמו התרמות מרגשות ושימחו אותנו במתנות שוות.
ולכל אחת ואחד ממשפחת סעד ,שעוצר אותנו בשבילים ,מתעניין ,מחייך ,מעודד ,מתפלל...
אין ספק שאנחנו מרגישים עטופים באהבה והכי בבית בעולם.
בתודה גדולה,
עמר ומוריה ,קדם ועקיבא לנדאו
-------------"אנשים טובים באמצע הדרך"...
לכל קהילת סעד היקרה-
לאחר  23ימים בבידוד לא פשוט ,שכללו הדבקה של כולנו בקורונה ,רצינו להודות מקרב הלב לכל אחד ואחת
מכם :תודה על ההתעניינות בשלומנו ,תודה על העוגות והדברים הטובים שלא הפסקתם להביא לנו ,ותודה על
הרצון לעזור בכל דבר.
זכינו בקהילה עוזרת ותומכת ועל כך אנו מוקירים תודה!
מקווים לחזור במהרה לשגרה טובה ובריאה ומאחלים שנחזיר לכם רק בשמחות.
בריאות לכולנו!
משפחת ניר :ליאור ,יעל ,איתי ,נועם ואלון

לטוהר לוי
מזל טוב לבר המצווה
לעדי ודביר ,ליונת ואהרל'ה ולכל המשפחה המורחבת
איחולים לשמחות ורוב נחת!
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הודעה חשובה לציבור
עבודת אסבסט בגגות :מנחם יניב ,שושנה עברון ,דודה זהבי
תתבצע ביום א' ,כ"א באלול ,ה  ,29.08.2021משעה .16:00 – 8.00
במהלך ביצוע העבודה יינקטו אמצעים למניעת אבק .אך יש לקחת בחשבון כי:
חשיפה לאבק האסבסט עלולה לסכן את הבריאות.
על מנת להימנע מחשיפה לאבק על המשתמשים במבנים הגובלים באתר העבודה במרחק של עד  50מטר
לנקוט באמצעי זהירות הבאים:
לסגור את פתחי המבנים ( חלונות ודלתות).
לכבות מזגנים היונקים אויר מבחוץ.
להימנע משהייה מחוץ למבנה או בקרבתו.
כל משפחה המושפעת מהחלפת הגגות בין אם מחליפים בביתה ובין אם היא בטווח  50מ' מהגגות המוחלפים,
מקבלת עדכון פרטני ,ומתבקשת לחזור לאישור קבלת ההודעה.
שם הקבלן אלטכנו אר גי אל בע"מ
עובד אחראי רוני להט 0542991188
אתי קימלמן
-----------------------------------------

לו"ז בריכה ספטמבר

ימים א -ג
7:30- 6:30
7:30- 8:30
15:00- 16:00
16:00- 17:30
17:30- 19:00

שחיינים מעורב
שחייניות נשים
נשים
משפחות
גברים +שחיינים
יום ו'
6:30- 7:30
7:30- 8:30
14:00- 15:00
15:00- 16:00
16:00- 17:30

ימים ב  -ד
6:30- 7:30
7:30- 8:30
15:00- 16:00
16:00- 17:30
17:30- 19:00

שחיינים מעורב
שחייניות נשים
נשים
גברים
משפחות

ערב יו"כ בוקר רגיל 12- 9 ,משפחות ,ערבי חג כמו שישי.

שחיינים מעורב
שחייניות נשים
גברים
משפחות
נשים +שחייניות
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מים
כזכור נכנסנו לפרוייקט משמעותי מאוד של החלפת כלל מוני המים ,הן בצד המשקי והן בצד הקהילתי.
המהלך הוכח כמהלך מוצלח מאוד .את הטיפול השוטף מבצעים אתי קימלמן – בצד המנהלי ,ויואל עברון בצד
המעשי .ואנחנו נפגשים לישיבה שבועית למעקב ועדכון וקבלת החלטות .רמות פחת המים ירדו באופן משמעותי.
ואם נדבר במספרים :לפני ההחלפה היינו בפחת של מעל  13%והיום אחרי ההחלפה אנחנו עומדים על פחת כולל
של כ  .3.5%החלפת המונים לא היתה הפעולה היחידה .ביצענו מספר פעולות נוספות חשובות מאוד:


ביצענו ,מספר פעמים ,סקר לאיתור דליפות ופיצוצים במערכת.



ביצענו סקר לאיתור המיקום המדוייק של התשתיות.



ביצענו בדיקה מקיפה של הרישום וכתוצאה מכך ביצענו תיקונים משמעותיים באופן הרישום.

התוצאה כאמור ירידה בשיעור הפחת לרמה סבירה לחלוטין .אין זה אומר שהמלאכה הסתיימה ,מדובר בתשתית
ישנה מאוד ובכמות נזילות ופיצוצים שממשיכה להטריד אותנו .נצטרך ,במעלה הדרך ,להחליט על אופן הטיפול
והתיקון בצורה מערכתית .כאשר אנחנו בודקים את המעגלים השונים של התשתית ,ניתן לומר בוודאות ,שהפחת,
הנובע בעיקר מאיבודי מים בחלק הקהילתי ,כלומר איזורי המגורים ,גבוה משמעותית מהפחת בחלק המשקי.
הדבר הגיוני שכן בחלק המשקי הקווים חדשים והמעגלים ברורים מאד ואילו בחלק הקהילתי התשתית ישנה
מאוד ,ומצד שני ,כיוון שהצריכה המשקית גבוהה ,בעיקר בזמן עונת הגזר ,אזי הפחת הנמוך שם תורם להורדת
אחוז הפחת הכללי.
אנו משקיעים זמן וכסף רב בתיקונים במעגלים הקהילתיים .נצטרך בעתיד לדון ולהחליט על אופן הטיפול
בתשתית עד כדי החלפתה .בכוונתנו להרחיב את האחריות של מנהל המים גם על תשתית הולכת הביוב ,וע"י כך
ליצור מערכת אחת מרכזית שתיקח תחת אחריותה את כל נושא המים והביוב – מהמונה של מקורות ועד למונה
המים המּושבים המסופקים לחקלאות מהמט"ש .מהות המהלך הוא ניהול מיטבי ואפקטיבי של משאב המים
מתחילתו ועד סופו.
סיכום חציון ועבודה על תקציב 2022
המאזנים החצי שנתיים של רוב הארגונים כבר נסקרו ע"י רואי החשבון .אני מקווה שבחודש הקרוב נקבל את
התוצאות הסקורות הכוללות של כלל הפעילויות וכמובן של תאגיד האחזקות .מובן ,שעם השלמת התהלך ,נציג
ונאשר את הדוחות בדירקטוריון ולאחר מכן נציגם גם לציבור.
אקדים ואומר שהתוצאות ,כפי שאנחנו רואים אותם בחציון ,טובות מאלו של שנה קודמת ,שגם היא היתה טובה
מוקדמתה ובהחלט מגמת השיפור מעודדת ומשמחת .כדוגמא אשתף בהודעה שקיבלנו מישי אברהם שהעביר את
הדוחות של הגזר לרואה החשבון ואלו דבריו" :שלום לכולם ,שמח לעדכן שלראשונה-אחרי תקופה עגומה-
אני מוציא היום לביקורת את מאזן הגזר ל  30.6.21עם רווח צנוע".
אז נכון שמדובר בחצי השנה הטובה של הענף והענף צפוי עדיין להיות בהפסד נקי בראייה השנתית ,אך הדבר
בהחלט מראה על מגמה של המשך שיפור .במקביל ,אנחנו מתחילים בזמן זה ,את העבודה על תוכנית העבודה
לשנת  .2022כרגיל ,העבודה מתחילה מלמטה ע"י מנהלי הענפים .התוכנית תעובד ותאושר בהנהלות השונות,
כאשר סוף התהליך יהיה אישור בדת"א ולאחר מכן אישור באסיפה החברים.
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גזר דורות  +גזר סעד
בשעה טובה ומוצלחת ,נערכה ביום שלישי האחרון אסיפת חברים בדורות ,כאשר הנושא המרכזי היה איחוד בין
בתי האריזה לגזר של סעד ודורות .הדיון היה ענייני ונגע בעיקרי הדברים .לשמחתי ,הוזמנתי יחד עם עודד זבולון
מנכ"ל "משקי הנגב" ויורם אביגד מנכ"ל "תוצרת הנגב" לאסיפה .כל אחד מאיתנו הציג את הדברים ואת
התובנות המובילות להחלטה שלנו להוביל לאיחוד הזה ,שכאמור וכפי שהוצג כאן באריכות ,הינו טוב לשני
הצדדים ולענף כולו .כפי שנהוג גם אצלנו בימים של מגיפה ,ההצבעה בנושא עברה לקלפי ואין לי אלא לקוות
ולייחל לכך ,שחברי דורות יגיעו לאותה התובנה אליה הגענו אנחנו ,ויצביעו בעד האיחוד וההליכה המשותפת,
תחת אותם העקרונות שהצגנו כבר בפירוט רב באסיפת החברים בנושא.
חילופים בגד"ש
אלישע יקותיאל הידוע יותר בכינויו – לולו .הודיע לנו על רצונו לסיים את עבודתו בגד"ש סעד .לולו עובד בגד"ש
סעד כ  20שנה ,ובשנים האחרונות מרכז ומגדל בצורה מקצועית וטובה תפוח אדמה ,הן לשוק מקומי ,הן ליצוא,
והן לזרעים .החלטתו של לולו באה ממקום של מיצוי אישי ורצון להתפתח וללמוד מקומות חדשים .לולו יעבור
לגד"ש המשותף לחצרים רוחמה ודורות – (גד"ש גשר) ויקבל אחריות שם על מספר גידולים.
מכאן בשם גד"ש סעד ,וכמובן בשם הנהלת סעד וחברי סעד כולם ,אני מאחל ל לולו המון הצלחה ומודה לו על כל
השנים בהם עבד כאן בבית ועל ההישגים הרבים להם היה שותף בגד"ש סעד .פרידה מסודרת תערך בגד"ש
ובאחריות הגד"ש .עומדות בפנינו מספר אופציות לגבי ההמשך והנהלת הגדש תצטרך להכריע בכך בתקופה
הקרובה.
כרמל הלפרין
------------------------------------------------------------------------יֹום הַ זִ יכַרֹון לְחַ בְ ֵרי הַ ְקבּוצָ ה
יום חמישי כ"ה באלול 2.9.21
קהילת סעד – זוכרת ונזכרת.

 17.30טקס ברחבה שמול בית העלמין .התייחדות ליד הקברים.
שימו לב  -מפאת מגבלות הקורונה ההגעה לטקס תעשה באופן עצמאי (קלנועיות ,מכוניות ,אופניים) ולא תהיה
הסעה מאורגנת .ניתן לנסוע דרך מוגו ,הכביש סלול ומסודר.
מי שזקוק לעזרה בהגעה לטקס או מי שמגיע עם רכב ויכול לסייע בהסעת אנשים נוספים מתבקש לפנות למיכל
אפרתי.
לכל אורך הטקס יש להקפיד על עטיית מסכות (אף ופה) ושמירת מרחק.
ועדות דת ותרבות
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פעילות הקייטרינג בחודש החגים
(מומלץ לשמור במקום בולט)
במהלך חודש תשרי אנו נערוך מספר "שוקי אוכל".
בשל צמידות החגים לתחילת השבוע ,ניאלץ לספק את ההזמנות בימי שישי לשבת ולחג  -יחד.
שוק לראש השנה :
הזמנות לראש השנה ולשבת "ניצבים" יסופקו יחד ביום שישי ה .3.9
הזמנות עד ליום רביעי .1.9
הזמנה לשבת "וילך":
הזמנות לשבת "וילך" יסופקו ביום שישי ה .10.9
הזמנות יתקבלו עד ליום שני ה .6.9
יום הכיפורים :
ביום שלישי ה  14.9נבצע מכירה ל"סעודה מפסקת" בהגשה בחדר האוכל.
סוכות חג ראשון :
הזמנות לסוכות ולשבת "האזינו" יסופקו יחד ביום שישי ה .17.9
הזמנות יתקבלו עד ליום שני ה .13.9
שמיני עצרת -שמחת תורה :
הזמנות לשמיני עצרת ושבת חוהמ"ס ,יסופקו ביום שישי ה .24.9
הזמנות יתקבלו עד ליום רביעי ה .22.9
הערות :
שימו לב ,שלסלטים אין תוקף מספיק ארוך מעבר ליומיים ,ולכן בימי ראשון שלפני החגים אנו נתגבר סלטים
מיוחדים לקניה בהגשה בארוחת הצהריים בחדר האוכל .שנה טובה וחג שמח!
סעד קייטרינג 086800569

זמני סליחות
סליחות ראשונות – מוצאי שבת 'כי תבא':
 23:10שיחה לקראת סליחות עם הרב ארי.
 23:30סליחות בבית הכנסת.



מי שיש לו סידור סליחות בביתו מתבקש להביא אתו.

מי ששאל סידור סליחות בשנה שעברה וטרם החזירו מתבקש לעשות זאת.
במשך השבוע :בלילה בשעה  22:30ובבוקר בשעה .5:40
'שיהיו תפילותינו לרצון לפני אדון כל',
ועדת דת

