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 יניב-שקמה כספי :שבועהשיעור פרשת 
 

   י מ י   ה ח ו ל     שת בראשיתשבת פר

 זמן תפילין /טלית 18:07 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 18:15 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( 06:45 שחרית א'

 08:30 שחרית ג' )בביה"כ(  08:30  שחרית ב'

 סוף זמן ק"ש 17:10 13:30מנחה        

 18:10 מנחה וערבית 16:45 ימוד הורים וילדיםל

 שקיעה 17:30 הרב ארי-שיעור

 20:10 ערבית 19:00 צאת השבת

 

 נטע בן עמי :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידתורנית  חותא

 מה ברא ה' ביום הראשון?

----- 

 ב יהודה אמר רב עשרה דברים נבראו ביום ראשון ואלו הן:.."ואמר ר

 שמים וארץ, תהו ובהו, אור וחשך, רוח ומים, מדת יום ומדת לילה.

 דכתיב: "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" ,שמים וארץ

                                                                                                                                        .דכתיב: "והארץ היתה תהו ובהו", תהו ובהו

 להים יהי אור"-"ויאמר א, ..דכתיב: "וחשך על פני תהום".., אור וחשך

 להים מרחפת על פני המים" -"ורוח א דכתיב: ,רוח ומים 

 "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד".. דכתיב: ,מדת יום ומדת לילה

 (חגיגה י"ב עמוד א' -)ת. בבלי

 

 רגע לפני השלמת הבריאה..

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

 עשרה דברים נבראו בערב שבת 

 ואלו הן: בין השמשות

 .שבלע את קורח ועדתו -פי הארץ

 .של מרים שהוציאה מים במדבר -ופי הבאר

 .של בלעם -ופי האתון

 .בענן לאות ברית לאחר המבול -והקשת

 .ראל במדברשירד ליש -והמן

 .של משה שעשה בו האותות -והמטה

 .ששימש להבקעת אבני המקדש -והשמיר

 .על לוחות הברית צורת האותיות -והכתב

 האופן בו נקראו מארבעה צדדים. -והמכתב

 .שקיבל משה הראשונים -תוהלוחו

 (פרק ה' משנה ו' -אבות משנה)

 

 "ויהי אור"
 מציורי התנ"ך של גוסטב דורה,

 .19 בן המאה ה־צייר צרפתי 
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 מעשה בראשית

ומתחילים פרשת השבוע  תוקריא חדש של שנתי פותחים בסבב, והנה אנו את ספר דבריםחתמנו שמחת תורה ב

 (11למאה ה  7" )בין המאה ה תקופת הגאונים"שהחלה ב של יהודי בבל םמסורתאימצנו את  ,. למעשהמבראשית

ה את סבב הקריאות על פני פרׂש ,' לעומתהשראליתי ארץ'המסורת ה פרשות. 54המחלקת את הקריאה השנתית ל 

שות                   בקריאת הפר לא התקיימה אחידות בארץ ישראל, .(ט"כ-)מגילה פרשות 175ל חלוקה ב שלוש וחצי שנים

 .במבחן התוצאה התקבלה השיטה הבבליתו בין הקהילות

                    על פני  והדורות רצים בקצב מסחרר רודף אירוע אירועטומנת בחובה את סודות היקום,  פרשת בראשית

                                        ! . פרשתנו לבדה, סוקרת למעלה מרבע הזמן שחלף מאז בריאת העולם ועד היוםשנים 1536

              וסה ממך אל תחקור, : "במופלא ממך אל תדרוש, במכט(-ג) בותכ לפנה"ס(-2 )מאה" כמת בן סיראח"בספר: 

  (א-ב' חגיגה' משנה) "מעשה בראשית" העלו את נושא איםנ  הת   .התבונן, אין לך עסק בנסתרות" ,תיבמה שהורש

מה היה קודם 'מה למעלה ומה למטה',  עסקו ובדקו 'מה לפנים ומה לאחור' הם .כינוי לסודות בריאת העולםכ

 לפני שניים 'מעשה בראשית'פסקו שאין דורשין ב ורגישותו, הם הנושאעומק בשל סופו. בה שנברא העולם ומה יהי

   .., מטעמי סודיות כמובןאחד תלמיד בודדמול הרב המלמד  )תלמיד אחד( תלמידים( אלא לפני יחיד 2)

 .אחת 'בנקודה' החל לפני מיליארדי שנים היקוםו פיזיקלי לפי רעיון"המפץ הגדול"  עלתה תאוריית 20במאה 

                                                                 אולם, בעיון מדוקדק תאוריה הזו.ה לא קיבלו שנשענו על מקורותינול אחד( -אמונה בא) סטיותיאדתות המונותה

: "בהתחלה גלות ניצוץ מהתיאוריה לעיל..  ואצטטניתן ל (1270-1194כמו הרמב"ן ) פרשנים יהודים בכתביהם של

                                          . לוהים את כל המציאות הקיימת"-נקודה קטנה, וממנה פיתח הא - ברא יש מאין לוהים-הא

                                               .             את העולם המופיע בספר בראשיתתואם את סיפור ברי "המפץ הגדולש" ( טען1958-1939) 12האפיפיור פיוס גם 

 "אמר רבי אבהו: מלמד שהיה בורא עולמות ומחריבן. עד שברא את :(ג-ט) מובאת בבראשית רבההרסת חכמים ג

 כל עולםש כתובשם  -(ז"צ)ן" סנהדרי"במסכת שחרבו. תמיכה לכך ניתן לראות היו עולמות לפנינו  כלומר, .אלו"

 לשאם נאמץ רעיון זה ונכפיל מספר אינסופי של עולמות נגיע בקלות למיליארדי שנים גילו  שנים. 6.000קיים תמ

סתירה בין כל א ראה ל הרב אברהם יצחק הכהן קוק  העולם על פי תיאוריית "המפץ הגדול", ואף למעלה מכך..

ל האדם התורה הנצחית מדברת אדינאמי, בעוד ו מתפתח הואנשען על שכלו של האדם ו המדע :המדע לבריאה

   .ואין להבין אותה באופן מוחלט כפשוטה השגתול בהתאם

                     , םלבריאת העול 5782 –תשפ'ב -ה התחלנו את שנתהזה.  רי שבידינו הוא עד סוף האלף הנוכחיהלוח העב

  נמתין בסבלנות ונראה אם נזדקק לו בהמשך.. שנים. 218עוד בו  כך שנוכל להשתמש

  

  יבוץ ראש הנקרהק-מנחם קימלמן                                       

 

 

     

 

 אתך באבלך על פטירת אמך ,לרחל עברון

 ציפורה פרמן ז"ל

 קיבוץ סעד
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 חודש חשון

 
 "אלה אזכרה.."

 

 )תשס"ח(            יום פטירתו של חברנו בנימין רון ז"ל                 -חשון  בז' 

 )תשע"ח(       יום פטירתה של חברתנו עליזה גולדפדן ז"ל         –חשוון בח'  

 )תשע"ב(          ז"ל ץ"יום פטירתו של חברנו יקותיאל )קותי( כ  -חשון ב י"ח 

 )תשע"ג(          יום פטירתה של חברתנו דרורה רוזנמן ז"ל        -חשון בי"ח  

    )תשמ"ה(                 של חברנו אלי מלאכי ז"ל       יום פטירתו  -חשון בי"ט 

 )תשע"ב(           יום פטירתו של חברנו יוסי אילן ז"ל                  -חשון בכ'   

 שבת מברכים

 מברכים חודש מרחשוון שחל ביום רביעי וביום חמישי. 

 דש הבא עלינו לטובה" ולא "החודש הזה"(.)יש לומר "החו

 : ביום רביעי )ל' בתשרי( בצהריים, המולד

 חלקים.  12 ו 12:11בשעה 

 ואין מזכירים נשמות. אין אומרים "אב הרחמים" 

 )לוח א"י הרב טוקצינסקי(

 

 אזכרת יום השנה לרוני וייזל ז"ל

 לציון יום השנה לפטירתו של אבינו ויקירנו רוני ז"ל

 ניפגש בבית העלמין

 14.00(,  בשעה 5.10.21ביום שלישי, כ"ט בתשרי ) 

 )הגעה לבית הקברות באופן עצמאי(

 המשפחה
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א א   רָּ ית בָּ ֵראשִׁ ים-בְּ  ֹלהִׁ

 בראשית א, א

 כנרת סמואל פולק

 

 באר

 

ֵאר א   ית בְּ ֵראשִׁ ים-בְּ  ֹלהִׁ

ָאֶרץ ם וָּ ַמיִׁ יעֹות שָּ בִׁ ים ַמנְּ לִׁ  מִׁ

ָאן ֵתבֹות, ֹבהּו ַוֲעשָּ  נַָּטל ֹתהּו וָּ

בֹות, ָאן ֲאהָּ  ֲעשָּ

ם אֹונֹו ֶשל ָאדָּ מְּ וֹות צִׁ ַהרְּ  לְּ

 

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

 חילופים במשרד הנהלות הקיבוץ

השנים האחרונות מסיימת את תפקידה וממשיכה  4במשך שר ניהלה את משרד הנהלות הקיבוץ יהל בקיש א

 , תחליף אותה מור ישורון מנתיבות.לאתגר הבא

יהל תסייע בחפיפה בתחילת . 1/10/21בניהול המשרד ב ה ותתחיל מור בעלת ניסיון בניהול משרד ובאדמיניסטרצי

 .כ ככל הנדרש מרחוקאוקטובר ואח"

 מובן שאנחנו ניתן יד ונסייע למור ככל הנדרש בהכרות עם הקיבוץ, עם הקהילה והממשקים השונים.

                                                                                               . 16:00ל  8:00בין השעות  –מור תהיה במשרד בימים א' עד ה' 

  .saad.org.il-office@kvודרך המייל:  6560518-054 –, נייד 2405 –: פנימי פניות למור דרך הטלפון

בפנים בהם ניהלה את בעניין ושינויים מבחוץ ובהזדמנות זו נרצה להודות ליהל על ארבע שנים מורכבות, ומלאות 

, באדיבות ונעימות, למרות המורכבות של מתן שירות לארבעה מנהלים ומענה למבקשי מקצועיותבמשרד הקיבוץ 

 שירות אחרים המבקשים עזרה , מבררים רק 'משהו'.. , שואלים ומבקשים פגישה.

 –במרחב והיכרות של כל גורם וכל ממשק בתמונה  יהל תמיד ידעה לתת תשובה פשוטה ובהירה, תוך התמצאות

 נמצאה תמיד מאחורי הקלעים של כל פגישה, אסיפה וישיבה .החיצוניתהפנימית של הקיבוץ וכמו גם בסביבה 

אחל לה המון הצלחה בכל שתבחר לעצמה בהמשך נ, על השנים ומקרב לב כאשת סוד ומפיקה. אנו מודים ליהל

  .הירה וקלה, קליטה מלמורומאחלים  דרכה

 !בהצלחה גדולה ליוצאת ולנכנסת המשך עשייה ברוכה ושנה טובה

 צוות המנהלים וכל העוסקים במלאכה
 

mailto:office@kv-saad.org.il
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  סיכום שנת התשפ"א

 כתבה והקריאה בערב סיכום שנה: סלעית לזר

 

 מילאה מכסת ימיהשנת תשפ"א 

  .קצרות על פניההבה ונחלוף 

 

 חווינו על הדשאים תשריאת חגי 

 בריבוי מניינים ובשינוי תנאים.

 תינוקות שאך נולדו זכו לחבוש

 הראש!סעד על כובעים שנסרגו ב

 

 חשווןפרוייקט הכניסה לקיבוץ תפס תאוצה ב

 עם עבודות פיתוח ושתילות צמחים, כמובן.

 ממשיכים במלאכה 'ארץ הצבי'גם ב

 ולייסוד השכונה כולנו מצפים בשמחה.

 

 בסימן קיבוצי לעילא כסלוחודש 

 עם חידוש נוהל קליטה לקהילה.

  משמעותי עדכון עובר חייםהמודל אורחות 

 .מזכ"לית נהדרת לתנועת הקיבוץ הדתי נבחרתו

 

  ,, יחד עם מטר הגוןטבתבחודש 

 ןארגו-מחסן יד שניה חווה רה

 .רענון בסערתוגם מרפאת השיניים 

 

 חמה הפציעה ואיתה גם גנבים חצופים שבטב

 אך נערות עירניות שמרו על פירות האבוקדו היפים

  –לא רק בעקבותיהם ו

 רודפים. אנחנואחרי החיסונים גם 

 

 חווינו תחת הגבלות אדראת חודש 

 עם מופע פורים מקוון, שמחות גדולות

 מגילות...הושוב על הדשאים נקראו 

 

 

 

 

 עם נקיונות ושיפוצים ניסןחודש 

 לקראת החג כולם מתרוצצים

 חפצים.אנחנו ובמנהל קהילה חדש 

 

 ., כמו תמיד, בסימן המדינהאיירחודש 

 בתפילה ורינהאת יום העצמאות מציינים 

 .וגם ביריד שנדחה מפורים השנה

 

 מערכת החינוך החברתי סיווןב

 חדשה נמרצת מרכזתמקבלת 

 שנוחתת הישר למערכה בטחונית 

 מתישה. אך ימים!( 10)למדי קצרה 

 

 –בסימן עזיבות ופרידות תמוז חודש 

 ., ממשפחות נחמדותהחדשממנהל הקהילה 

 עדות המזרח ינחנך בית כנסת בנוסח

 חדר המוזיקה מתחדש כמובטח. וגם

 

 ,מרבים בטיוליםאב ב גמר תשעהמשנ

 ,את פרוייקט האסבסט שוב מתחילים

 שתי קייטנות נכדים "במכה"

 ומזכירות חדשה יוצאת לדרכה.

 

 אלולסעד אדומה בחודש 

 ,בידודים, בדיקות וכל מה שכלול

 ,עם רצף חתונות -אך יש גם שמחות 

 דורות.חיסון שלישי ואיחוד גזרים עם 

 את גרעין צבר החדש קבלנו בפנים מאירות.

 

 - זהו, מתשפ"א נפרד בזאת

 על שלל תלאותיה ושמחותיה החרוזות.

 בשנת תשפ"ב כולנו תולים תקוות

 שנזכה בה, בע"ה, להרבה שעות טובות.

 

http://www.lomdimbnoam.org/
http://www.edu-negev.gov.il/matyaholon/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.html
http://www.marpeya.co.il/winter-compilations/
http://www.otli.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%96%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D/
https://sites.google.com/a/reut.tzafonet.org.il/kitav2/kaitz
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 ,ושוב ירדה עלינו שיירת חסידות

 .בדרך מן השלג אל השמש 

 ,ובחולצת שבת הלבינו השדות 

 .לקראת הסתיו ארצי חמה נושמת 

 

 ,הנה יורד הסתיו עם השקיעה העצובה                                            

 .על דרך העפר ועל עקבות האהבה                                            

 ,על מרחבי השלף ולובן הכותנה                                            

 על פני האנשים צרובי הקיץ                                            

 

 ,על משעולי העדר צונח האבק                                                                                                 

                                                                                      .עלי האזדרכת בסחרחורת                                                                                                 

 ,ראשי החצבים שוב עולים מן המחנק                                                                                                 

 .שבין ראש השנה לבין החורף                                                                                                 

  

 יורם טהרלב( - "סתיו לבן")                                                                                                                                             

 

 

אנו  ,שהם סופה של העונה החקלאית ברוב הגידולים ,בחודשים אלו תו.בשלו ואנחנו אמעגל השנה ממשיך 

לאחר סיום  ב"ה השדות עומדים בשיממונם וממתינים לזריעות הקרבות שיגיעו .עסוקים בהכנות לעונה הבאה

                            אסקור את הפעילות המשקית. ,כפי שאני נוהג מיד שנה בתקופה זו העיבודים ולקראת הגשמים.

 :בשותפויותתחיל א

 נס שמנים

מאתגרת מאוד. בעיות באספקת חומרי גלם גרמו למפעל להשבתות  "נס שמנים"שנת הפעילות הנוכחית ב

כפי שדווח, שרון אלדר, תיכנס וגיוס מנכ"לית לחברה.  עסקנו בחצי השנה האחרונה באיתור ,מרובות. בנוסף

 המון הצלחה! – החל מתחילת חודש אוקטובר. כמנהלת הכללית של החברה באופן מלא לעבודה

בתקופה זו החברה תחל בעיבוד שמן החוחובה. נראה שבעיית אספקת חומרי הגלם נפתרה ובחודשים הקרובים 

יעשה בהובלתה של שרון ובליווי  ,השינוי הארגוני שהחברה תעבור בשנה הקרובה החברה תחזור לפעילות מלאה. 

והנחייה של דירקטוריון החברה. הצפי הוא שכתוצאה מההשבתות המרובות השנה תסתיים בתוצאות כלכליות 

 פחות טובות מאלו שהיו בשנה שעברה. 

 



7 

 קייטרינג

 ,ונאמרר דובר במשבר הקורונה פגע משמעותית בפעילות, עקב השבתת בתי הספר לאורך חודשים רבים. כפי שכ

נראה  ,החלה ךשא ,הצוות המנהל ידע להתאים את הפעילות והפגיעה לא היתה משמעותית. בשנת הלימודים הזו

אנחנו מניחים גם עתה שהפעילות  2021שלא צפויה השבתה של מערכות החינוך ולכן כפי שצפינו והנחנו בתקציב 

גרת עבור עסק שהלקוח העיקרי שלו הוא תחזור למקום הראוי לה מיד לאחר החגים. אין ספק שזו תקופה מאת

פשרויות למינוף והרחבה בתקופה הקרובה נשב בהנהלת החברה ונחזור לדיונים על הא מערכת החינוך שהושבתה.

 מתוך מטרה לנצל ולמנף את הידע והמשאב העומדים לרשותנו בחברה. ,לתחומים נוספיםשל החברה 

 

 סעד אסף

עסקאות האמריליס סגורות והמכירות שיחלו בחודשים  ."סעד אסף"מסתמנת לה עונה מוצלחת בפעילויות של 

משבר הקורונה  וכל שנותר הוא לסיים את הטיפול ולשלוח את הבצלים ללקוחות. בוצעו,הקרובים בעצם כבר 

מובן שהקשר עם  ובשנה וחצי האחרונות לא דרכה שם רגל ישראלית. ,בתאילנדמנע מהצוות לנסוע לחווה 

מראה עיניים. דור ההמשך כבר נטוע עמוק בחברה, לוקח אחריות וצובר  כמוהאנשים שם הוא יומיומי אך אין 

 ניסיון.

הקמת החברה, התוצאות הכלכליות טובות ולראשונה מאז  ,"סעד אסף"שהיא כידוע חברת בת של  ,"מוגו"בגם 

וזאת לפי מדיניות שהוחלטה בדירקטוריון  ,החברה החלה להחזיר את הלוואת הבעלים לבעליה שהשקיעו בחברה

להם החברה זקוקה בכדי לשפר את  ,מנע הגעה של אנשי מקצוע מהולנדו השפיע החברה. גם כאן משבר הקורונה

 התוצאות המקצועיות ולהגיע ליעדים שהציבה לעצמה. 

 

 פופלי

למסלול סביר. החברה פועלת באיזון תזרימי וזאת על פי  "פופלי"חזרה הפעילות ב ,בתי הקולנוע עם חזרת פעילות

ובחודשים  ,גדלה פעילות הניקיון של גרעינים שונים ,שלא להזרים כסף לחברה. בנוסף ,הנחיית הדירקטוריון

 בניקוי.לקוחות אשר מעוניינים ל השייכיםהאחרונים קלטה החברה מלאים גדולים מאוד 

הדירקטוריון הנחה את הנהלת החברה לאתר משקיע שייכנס לחברה. לצורך כך שכרנו את שירותיו  ,כפי שדווח

כנס כשותף ישי, של בנקאי השקעות שתפקידו יחד עם הנהלת החברה לאתר את הגוף / חברה / גורם הנכון

מובן שכל החלטה בנושא תובא ם. הפגישות עם גורמים פוטנציאליי. אנחנו לקראת הגל הראשון של "פופלי"ב

 לאישור הדירקטוריון וככל הנדרש גם למזכירות ולאסיפה.

 

 גד"ש

יוצאים מן הכלל . "מכירההיתר "שטחי סעד נמכרו ב כללאנו בפתחה של שנת שמיטה, בעצם כבר אחרי הפתח. 

ולכן יש לנהוג בהם את כל הלכות השמיטה וכל הגדל בהם  שלא נמכרו)חלקי(  5הם שטחי המחנה כולו ושטח קו 

 זרענו גזר שנגדל אותו תחת כללי אוצר בית דין ובפיקוח הדוק של הרב ארי. 5. בקו "קדושת שביעית"קדוש ב

 

פעולות שלא נבצע כלל ע"י יהודים במהלך שנת  ן, ישנ"מכירההיתר "שטחי המשק נמכרו ב למרות העובדה שכל

 השמיטה, פעולות הזריעה הקציר והקטיף יבוצעו ע"י שאינם יהודים )נטיעות לא יהיו השנה כלל(.

בהנהלת הגד"ש ולאור לולו עוזב את הגדש לאחר שנים רבות. לאחר דיונים  לפני כמה שבועות,כפי שדיווחתי 

, כמובן 'מגדל תפוח האדמה'יים יעבור לעמדת את הצעתו של חיים. ח הצעת חיים לנדסמן בנושא הוחלט לקבל

 ובמקביל אנו יוצאים לאיתור מנהל גד"ש. אני סבור שהמהלך  ,ל שיידרשכתוך כדי חפיפה וחניכה משמעותיים כ
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שהיא המגדלים בתוך הארגון, יאפשר איתור מנהל גד"ש שימשיך את תנופת השיפור  –הזה ישאיר את הליבה 

 וההצלחה שחיים הוביל ובסופו של תהליך יביא לחיזוק הגד"ש והצעדתו קדימה.

הודיע גם הוא על כך שהוא עוזב את הגד"ש וחוזר  ,שניהל את המיכון בגד"ש בשנים האחרונות – קחטא , בנוסף

לצה"ל לתפקיד משמעותי. כיוון שבחודשים הקרובים עקב שנת השמיטה צפויות פחות עבודות אנו בוחנים את 

ובשלב הזה ניצן לנדאו שמוכיח את עצמו בעבודה במיכון בשנים האחרונות יקבל אחריות נוספת  ,ההמשך

 את המחלקה בזמן הקרוב. ובחניכה של הנהלת הגד"ש יוביל

 ובהחלט מגמת השיפור הברוכה נמשכת. ,מבחינת הפעילות השנה עמדנו ביעדי התקציב ואף מעבר לכך

 

 גזר

שצפוי להיות לקראת סוף חודש אוקטובר. בית האריזה אורז את הגזר  ,אנו לקראת התחלת הוצאת הגזר החדש

בדרך  ניכר שיפור בפעילות התפעולית ואנו רואים זאת במספרים ובדוחות. ,מהמקררים ומטפל בציוד. גם השנה

כן בשנה הקרובה נרגיש ול 20% -15%בשנת השמיטה ישנה ירידה בפעילות בשוק המקומי בסדר גודל של כ  ,כלל

 מת.פגיעה מסוי

               אושר בהנהלות ובכל הגופים הרשמיים הנדרשים. ,כאמור ,ור וגידים. המהלךעהחיבור עם דורות קורם 

 ,בשבועות אלו אנו עמלים על כתיבת החוזים השונים של שיתוף הפעולה וההשכרות השונות, ביצוע שמאות

וקביעת ערך וכו'. תאריך היעד להתחלת הפעילות המשותפת הוא תחילת העונה החקלאית כאשר מבחינה רשמית 

וככל  ,ולשוק הגזר בכלל ,אני מאמין שהשת"פ הזה טוב לשני הצדדים בפרט .1.1.2022תחל ב הפעילות המשותפת

לשפר  ,להגדיל כמויות נוכל את הקרקע להכנסת שותפים נוספים לפעילות הזו וע"י כךונכין  כך נבסס ,שנצליח

 האך נראה שהמגמה השתנת ,רדותואני מניח שעוד צפויות לנו עליות ומ ולהבטיח רווחיות. ,יעילות עוד יותר

 והכיוון חיובי.

 רפת

הרפת ממשיכה את המצוינות שלה בכל מדד אפשרי. לשמחתנו הסכם החלב שהושג לאחרונה מייצר יציבות )ולו 

 רגעית( בענף. אך אנחנו חייבים לעצמנו את הדיון על עתיד הרפת.

הקרוב והרחוק בכדי להיות מוכנים ליום יש לנו רפת טובה וחזקה ואנחנו צריכים למנף זאת ולחשוב על העתיד 

והרצון להרחיק את הרפת מאזור  ,הרגולציה שהולכת ומתהדקת לכך פתשבו הענף יחדל להיות יציב. מצטר

ניכנס בזמן הקרוב לבחינת גדולות ויש לכך השפעות רוחביות, לכן  המגורים. כמובן שכל שינוי מצריך השקעות

 עומק משמעותית בנושא.

 מטע

והתוצאות הכלכליות של המטע טובות מאוד ואף  ,יחד עם עבודה קשה של הצוות ,השנה בברכת שמיםזכינו 

מזרח.  44דונם של אבוקדו בקו  120 מנו לטעתימעבר לכך. נראה שהרווחיות במטע השנה תחרוג מעל המצופה. סי

אך לא לעולם  ,נראה בפריחהשוק האבוקדו   דונם של אבוקדו נטוע מזנים שונים. 1000 והמטע כרגע עומד על כ

ערך להצפה בשוק, בעיקר בשוק המקומי וזאת עקב נטיעות משמעותיות מאוד ובעיקר בדרום יויש לה ,חוסן

וכך יש לנו ערוץ ישיר לשוק  הגם את האבוקדו לסל של השהכניס "תוצרת הנגב"לשמחתנו אנחנו חברים ב הארץ.

. בכוונתנו בשנה זו לאור תוצאות שנה קודמת להרחיב ר שלנוובעיק – בארץוהטובות רך חברת שיווק מהגדולות ד

 בארץ ובעיקר בחו"ל. ך "תוצרת הנגב"ולבסס את השיווק דר
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 לול

לאחרונה נחתם הסכם גידול עבור אמ"י והפעילות עבורם תחל בחודש דצמבר עם כניסת הלהקה  ,לשמחתנו

 הראשונה. בשלב זה אנו עמלים בשיפוץ החווה והכנתה לקליטת הלהקה.

 

 אנרגיה מתחדשת

 :תחום מעניין מאוד בו יש לנו מספר נגיעות

מאגד תחתיו את כל תחום הגגות. במהלך החודשים האחרונים הכפלנו כמעט את נפח הגגות עליהם  -  נופר סעד

מותקנים מתקנים סולאריים. המתקנים כולם כבר בעבודה ובהחלט ניכר שנראה את ההשפעה החיובית כבר 

 בדוחות סוף שנה זו.

   115 החברה מתקן קרקעי  אחד על כ נו בחוזה ארוך טווח במסגרתו הקימהאתה ייזמית שאחברה  –אנרג'יקס 

דונם ובימים אלו נכנסת החברה להקמה של שדה נוסף על חלקת החוחובה השנייה הקרובה למט"ש. מדובר 

 .נינו לבינם. גם כאן נראה את השפעת המערכת לטובה בדוחות הכספייםיבחוזה ארוך טווח ב

                מדובר בגדר שיהיו לה 25מסביב למטע הצמוד לכביש נינו לבינם להקמת גדר ילאחרונה נחתם חוזה ב – דוראל

ועל הגדר יותקנו לוחות סולאריים אשר יפיקו חשמל. בצורה זו  ,גדר למניעת חדירה וגנבה מהמטע ,שמושים 2

 וגם יהיה ייצור חשמל מאנרגיית השמש. ,ו גדרננרוויח פעמיים גם תהיה ל

                . "דוראל"גם כאן עם חברת  ,ר וגידים הוא אגירה ברשת החלוקהועפרוייקט נוסף שאני מקווה שיקרום 

, מדובר במכרז של רשות החשמל להקמת "דוראל"אליו ניגשנו יחד עם חברת מדובר במיזם משמעותי מאוד 

 תחנות אגירה )בטריות( לצורך זמינות לרשת החלוקה . המכרז ככל הנראה יתקיים בחודשים הקרובים )בתקווה

ישנם עוד כיווני חשיבה  יה. נעדכן בהמשך.יעוד השנה( ונראה שתא השטח שהצגנו הינו בעל סיכויים גבוהים לזכ

 בנושא זה אך כיוון שאינם עדיין ברי מימוש נעדכן לכשיהיו כאלו.

 ענפי העזר

בתוכנית  נוכענף המספק שירותים למשק ולקהילה, הענף מאוזן ואף מעבר לכך ועומד ביעדים שה – ענף המחשב

העבודה. ניתן אף לומר שהענף הינו חלק מהתקורה. אך אנחנו היסטורית נוהגים למדוד אותו כענף עזר וכך כרגע 

 .נמשיך

כזכור נכנס ישראל קסט לפעילות במוסך בחודש פברואר השנה. המהלכים המשמעותיים שהוביל ישראל  –מוסך 

שי פעילות רצופים ולכן עוד מוקדם לברך על המוגמר. חוד 6 דוחות של  מובילים לתהליך שיפור. טרם סיכמנו

האם חל השיפור המיוחל או שמא  ,בשבועות אלו עם קבלת כלל הנתונים נערוך סיכום ונבין את תמונת המצב

 .נצטרך לעשות חושבים מחדש

לטות חהענף נמצא באתגר משמעותי המאיים על המשך פעילותו. גם כאן נסכם את הפעילות ונקבל ה – נגריה

אך מנגד חווינו הפסדים משמעותיים בשנים  ,לקראת שנה הבאה. מחד יש כאן נכס שמשרת את הקהילה והמשק

 האחרונות ולכן חובה עלינו לבחון את עצמינו ולקבל את ההחלטות הנכונות.

 סיכום חצי שנתי

ראשונית בהחלט ניתן . מסקירה 2021בשבועות הקרובים נסיים לערוך ולאשר את הדוחות החצי שנתיים של שנת 

ברגע שהדוחות  ,. אנחנו נמצאים במסלול נכון של המשך השתפרות. כרגיל2020להמשיך את החיוך של סוף שנת 

 .יאושרו אציג אותם לציבור באופן המקובל באסיפת החברים



10 

 כנית עבודהת

בדירקטוריון תאגיד כבר לפני כחודש התחלנו לעבוד על התוכנית. המטרות המרכזיות כבר הוצגו ואושרו 

ת למספר ישיבות ניכנס עם כל אחד ממנהלי הענפים והפעילויו ,מיד לאחר סיכום הדוחות החציוניים האחזקות.

 כנית זו תוצג ותאושר בדת"א וכמובן באסיפת החברים.. ת2022על מנת לסכם את תכנית העבודה לשנת 

 

  :ברוח הימים אותם עברנו אסיים בנוסח תפילתו של כהן גדול

י אבותינו, שתהא שנה זו הבאה עלינו ועל כל עמך ישראל בכל מקום שהם. קינו ואלוקאלו ה'יהי רצון מלפניך "

אם שחונה, תהא גשומה. ואל תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם בלבד, בעת שהעולם צריך לו. ושלא 

יל אישה את פרי בטנה. ושייתנו עצי השדה יצטרכו עמך בית ישראל בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר. שנה שלא תפ

 "...ן מדבית יהודהושלט יעדי עבדאת תנובתם, ולא 

 

 !שבת שלום ושנה טובה

  כרמל הלפרין

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

 :חשוון שואלים על הגשמים"מר"..ב

 ניקוי גגות ממ"דים ומרזבים לקראת החורף

לקראת עונת הגשמים, הבאה עלינו לטובה ב"ה, אנחנו מתכננים לערוך מבצע מרוכז לניקוי גגות הממד"ים, 

 המבואות והמרזבים בבתי החברים.

₪  50 –כמו בשנה שעברה, גם השנה יהיה המחיר לטיפול בגג הממ"ד והמבואה  –ניקוי ממ"ד ומבואה  .1

 )כולל מע"מ(. עלות זאת תושת על המשפחה. 

(. 6/10משפחה שלא מעוניינת בקבלת השירות, מתבקשת להודיע על כך טלפונית למוישל'ה עד ל' תשרי )

חשוב לציין, כי במידה ויחדור גשם לבית המשפחה בגלל שביקשה שלא לנקות את גג הממ"ד,                      

 תהיה האחריות לתיקון הנזילה על המשפחה.

במסגרת המבצע, ניתן לטפל גם  –ה פרטית או מרזב המחובר לפרגולה( ניקוי מרזב פרטי )של תוספת בני .2

 (.6/10)כולל מע"מ(. נא לתאם זאת עם מוישל'ה עד ל' תשרי )₪  30במתקנים פרטיים אלו, בעלות של 

 

 כמה הערות:

לפי התוכנית ובהתאם למזג האוויר, תבוצע העבודה בתחילת חשוון )אמצע אוקטובר(. קחו בחשבון  .1

 תראו אנשים העובדים על הגגות. בבקשה לא להיבהל מכך. שבמועד זה

 העבודה תתבצע ע"י מפוחים. .2

 מאחר והעבודה מתבצעת ברצף, לא נוכל לתאם וליידע מראש על מועד הניקוי. .3

 052-3921865מוישל'ה, 
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ימּ  ּו חּלקראתּשמחתּתורהש ִׂ

חברים כשהם שמחים ומשמחים למו י, שישתפו אותנו בסרטון שצבערב שמחת תורה זכינו, בני משפחתה של צ'פי

 מול ביתה. –את צ'פי הנמצאת בבידוד קורונה 

בנדיבות לב לשמח  הכל ,תם והיו מחויכים ועם עיניים מאירודו והאירו פניורק  אנשים טובים ויקרים ניגנו ושרו

 .את צ'פי בשמחת החג

נו זכתה צ'פי וזכי ה,נשים וילדות וילדים נדיבים אלתודה ענקית לאנשים ו ,, שולחים מעומק הלבאנחנו, המשפחה

 .ומה נעים גורלנו אשרינו ומה טוב חלקנו, אנחנו

 !ותודה גדולה שנה טובה, בריאות רבה ושלמה

 שלּצ'פי משפחתהּהמורחבת

 

ּלחברינוּהוותיקיםּתרבותּומפגש

 "אחרי החגים מתחדש הכל"...

 קתדרה שדות נגב

   , ו' חשון( תתחדשנה ההרצאות במסגרת הקתדרה ב"שדות נגב". 12/10בקרוב מאד )ימי שלישי החל מה 

 . יוגש כיבוד קל, ותאורגן הסעה. בתוכנית12:45עד   9:30המפגשים יתקיימו בימי שלישי ב"בית יד לבנים" מ 

 .טיולים במהלך השנה 4ערכו גם ילחודש הראשון נשמע את הרב עמית קולא, ד"ר מיכל וולף, טל חניה וגיל פז. י

 ים. בבניית תוכנית ההמשך נהיה קשובים לתחומי עניין ולמשוב מהמשתתפ

 (.60מהרו להירשם )אצל רותי לזר או הדר שומן מהמועצה +

 מועדון ארוחת הבוקר

 בבוקר. 8:30במועדון בשעה  בימי ראשוןהשנה יתקיימו המפגשים 

כ"ז תשרי( נשמע מפי חברתנו אסתר עקיבא על שלל העשייה המקצועית שלה  3/10במפגש הראשון לשנה זאת  ) 

 לטובת פיתוח הנגב ועוד.

ּמוזמנים בשמחה. בברכת שנה מלאת עניין והתחדשות.

 רותיּלזרּּ

 
ּמזלּטובּכפול:לדודהּזהביּולכלּהמשפחהּהמורחבתּ

ּאריאל,ּבנםּשלּאורנהּויאירּעשהאלּעב"לּזאביקלחתונתּהנכדּ

ּבתםּשלּחייםּוחגיתּזהביהלל,ּּלבתּהמצווהּשלּהנכדה

ּאיחוליםּלשמחה,ּבריאותּואושר!
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 מפריע לי
 

גיע למגרש מכשירי הכושר שליד להאני משתדל להיות בין הולכי הבריאות על הכביש העוקף, ו ,די בוקרמ

 ומית. י-הבריכה, כדי לתחזק את גופי העצל מישיבה משרדית ארוכה ויום

 
את שרידי המפגשים מנקים חברתי לצעירינו בכיתות השונות. מקום מפגש כמגרש מכשירי הכושר משמש בערבים 

 רות, ספיחי פסטהשקיות חטיפים, בקבוקי מים, ניילונים, קצת עוגיות מפוזומסדרים מתעמלים מזדמנים כמוני. 

                         ועוד.   שירים המשמשים כמושב חברתי, ועודקליפות גרעינים מתחת למכ שמישהו בחל בהם,

 בעבר גם התפתח מנהג לטפס על העמודים ולשבת למעלה על רשתות הצל, מנהג מסוכן שלאחרונה נראה שהופסק. 

 לא הייתי מטריד את קוראי העלון, ובתוכם ההורים לילדי המפגשים הללו, רק בשל מציאות הלכלוך, למרות  שזו

 לא נעימה. חוויה 

 
הדשא הסינטטי עשוי ניילון/פלסטיק הנמס  ,. כידוע, מכעיסה באמתאלא שלאחרונה אני רואה תופעה חדשה

די שבוע.  התופעה הולכת ומתפשטת מ של דשא שהומס בחום, אךמוזרים בחום. בתחילה היו אלה מספר כתמים 

, (20 -למעלה מ)כיום כבר  מכשיריםבשטחים שבין החדשות  חותקטנות ומפוידשא ניתן לראות עוד ועוד קרחות 

 שרופיםהניירות השאריות כאילו שהדלקת אש על דשא סינטטי היא מעשה רגיל ומקובל. לעיתים ניתן למצוא את 

הבינותי שמדובר על אש קטנה על מנת לחמם ולעשן קופסאות טונה.... בהחלט שבעזרתם הציתו את הדשא. 

על רק לא ואני תוהה לעצמי, . םזילאוונד: "בעברית צחה"להשחתה כזו קוראים המקום הכי מתאים בקיבוץ !!  

גם לא  מתרעמים, ולא מעירים?  האם  וחבריהם של אלה העושים זאת על  גם אלאאותם בני נוער שקהו חושיהם, 

 קהו חושיהם/חושינו?הם 

  
אבקש מאד שהורי הילדים ההופכים את המגרש למקום מפגש חברתי )ואני משוכנע שכל הורה יודע, או לפחות 

ישוחחו על כך עם ילדיהם, לא רק על הרס הדשא, אלא גם על קליפות הגרעינים, ושאר המתנות יכול לברר( 

 לאחר כל מפגש כזה. ,שנשארות לציבור הרחב

 
 יהיו קצת יותר מודעים, ישמרו טוב מכולנו על המקום.  ברור לי שהילדים עצמם, לּו 

 ם. אשמח לראות שינוי.  אודה להם מראש בשמי ובשם המשתמשים האחרי

 

 עפר שלומי         

 

 הנינה לנילי ובנימין סלנט ולכל המשפחה מזל טוב להולדת

 לעדן וישראל סלנט בתלזהר וישעיהו,  נכדה

 איחולים לשמחות ולנחת!

 לשושנה ואהרל'ה דביר ולכל המשפחה

 , בת לדפנה ויאיר אלדרהנכדהמזל טוב להולדת 

 איחולים לשמחה ולאושר!

 הניןלערבה ומשה בן עמי ולכל המשפחה ברכות להולדת 

 לשלומית וסער עוזי בן לשלומית ומשה עוזי, נכד

 נחת!לאיחולים לשמחות ו


