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 (.ו"ב ט"דברים ל" )כׂשית  , עבית, שמנת-וישמן ישורון ויבעט"

 . דרגתולפסוק זה הפך לניב המתאר אדם שהגיע לשפע ואינו מכיר תודה לאלו שהעלו אותו 

 .ובמקרים קיצוניים יותר אף בועט ומזלזל בהם ,לעיתים הוא מתעלם מהם

 
 , י אינטרסים משותפיםחדשים רבים בעל" חברים"מקנים לו , עושרו של אדם ומעמדו

 . עניין יותר אשר אין לו בהם ,את המחיצה בינו לבין אנשי העבר מעבים ,ומנגד

 בניית המחיצה תהליך הריחוק ושלבי  מתאר היטב בצורה ציורית את, .."וישמן"הפסוק 

   ".כׂשית  , עבית  , שמנת  ": בינו לבינם

 (יורם קימלמן)                                                                         

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

 
 יצחק שלומי -שיעור פרשת השבוע
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  שקיעה 15:11 "מדור לדור"לימוד 
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 ערב ראש השנה ב יום הזיכרון לחברי הקבוצהדברים שנשאה תרצה אורן ב

 
 :לימוד משנה לעילוי נשמה

  :משנה ג' פרק ב, מסכת בבא מציעא, סדר נזיקין

שלנו להיות המשנה נותנת לנו כמה מדדים למה שהופך  .בכותלבדרך או אדם מוצא מציאה , המצב בו דנה המשנה

 .לאומה 

דות ומחפשים אב, ן קרן זווית של כותלעומדים בכעי, הנה הסתיימה עוד שנה ואנו מביטים לאחור ולפנים

 .איבדנו ומציאות שמצאנו בשנה החולפתש

 .הרי זה לא יגע בהן, או בשבילין שבשדות, או אחר הגדר גוזלות מקושרין מצא אחר הגפה"

 .טל ומכריזנו, אם מגולה, לא יגע בו, אם מכוסה, מצא כלי באשפה

 .הרי אלו שלו, מצא בגל או בכותל ישן

 .של בעל הבית, מחציו ולפנים, שלו, מחציו ולחוץ, מצא בכותל חדש

 ".הרי אלו שלו  אפילו בתוך הבית, אם היה משכירו לאחרים

  ,ובהשאלה לחיינו

  ?בשנה זו האם מצאנו קשר מיוחד -

 ? בשנה זומקושרין אולי אבד לנו קשר טרי וצעיר כגוזלות  -

 ובילשביל שה ?בדה נשמתנוידה שאאב , הליכה בשדותינוב ריצה מיבמי , ברכיבהמי  אולי מצאנו בדרכנו  -

 ?לבבנו

 ?תנוהמכוסה מא שמא דווקא את או ? האם מצאנו את המגולה  -

 ?האמתיות של חיינודות האב , בגל האבנים של שוכניי עפר, אןכ, ואולי -

 

- בפרוש השנה החדשה נאחל 

 , ואור יכנס בהם וסדוקים כאחד שכותלי ביתנו יהיו איתנים

 .לאחר יבנושנדע להבחין בין מה שמחצי הכותל ולפנים לבין מה שמחוץ ונש

 שנהיה בעלי בית ובעלי שדות המכירים בדורות הקודמים שיגעו וטרחו 

  .על מנת שיהיו אלו עבורנו

 ".הרי זה לא יגע בהן"ה נרגיש במה חשוב וצריך לגעת ובמה יפה לשנה זו האמרש

 .ב לעצמו את שאבד ממנו בשנה שחלפהוישי ,שימצא כל אחד מאתנו אבדותיו בשנה שתבוא עלינו לטובה

 

 .  שנה טובה ומבורכת לנו ולכל בית ישראל

 

 

 לאלי שלוין אתך באבלך על פטירת אחיך

 ל"אברהם שלוין ז

 קיבוץ סעד

 תך באבלך על פטירת אחיךחי א-לפנינה בר

 ל"בן ציון שכטר ז

 קיבוץ סעד
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 הצעה לעזרה בבניית סוכות

שבחרו ' גרעין נחשון הוא חבורת ילדים מכיתה י  ".גרעין נחשון"נפתח מטעם סניף בני עקיבא בקיבוץ , השנה

למשל תפעול . התנדבותית וחברתית מטרת הגרעין היא להיות מוקד עשייה .להיות בו ולהתגייס למען הצלחתו

  .ומעשי חסד שוניםארגון שבת לילדים מוגבלים , חסד אמיתי

. של הרגע האחרון לעזרהנשמח להציע את עזרתנו בבניית סוכות לכל מי שנזקק , ה"פ בעז"לקראת סוכות תש

  .גואף בקישוט שלה לקראת הח, ת סוכהמזמינים אתכם לפנות אלינו בכל הקשור לסיוע בהקמ

מי שצריך עזרה ביצירת קשר מוזמן (. 11-13.11)נו ום כיפור לסוכות בתיאום מראש דרכנגיע לעזור בימים שבין י

 . להיעזר בחנה אדמנית מטעם ועדת ותיקים

 :שאלות ותיאום, לבירורים

 1416046000-מיה אייל

 1405404646-הלל אהרון

 !וחג שמח שבת שלום

 

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

 

 מהנעשה במשפחתון

 ! שמחים לשתף מהנעשה במשפחתון

ים שלומדים בבתי ילד 7השנה יש לנו . 'והגדול בכיתה יא' הקטן בכיתה ו, ילדים 11בשמחה עם  פתחנו את השנה

ואנחנו לומדים את המציאות ( "בנות-נריה"ו "בנים - נריה", "מקיף שדרות", "שער הנגב")ספר מחוץ לסעד 

והילדים מוקירים מקבל ומכיל ואנו , נעים, עבור כולם בית הספר בסעד היווה ומהווה מקום בטוח. החדשה

 .ומעריכים את התמיכה האכפתיות ותשומת הלב לכל אחד ואחת

 

החיבור עם . בהזדמנות זאת חשוב לנו להודות לכל המשפחות המארחות שפותחות את ביתם וליבם עבור הילדים

 .המשפחות מאפשר לילדים לחוות תחושת בית וחיבור קרוב ומשפחתי לקיבוץ

 

אחת . העצמת הכלל ונתינה לכלל, ית העצמה במשפחתון שתעסוק בהעצמת הפרטה לאחר החגים נקיים תוכנ"בע

נשמח לשמוע רעיונות על דמויות משמעותיות שיכולות לתרום לטובת . לשבועיים תתקיים פעילות בנושא

 .אין לנו ספק שאנחנו מוקפים באנשים שיכולים להוסיף לנו הרבה ונשמח לקבל מטובכם. התוכנית

 

 ! נו שנה טובה ומתוקהה תתחדש עלי"שבע

 !חג שמח

 אלקנה ומוריה
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 ן עם תחילת השנה"מהנעשה בפנימיית נקודת ח

בכך הושלמה מצבת כוח האדם לשכבות השונות . בימים אלו הצטרפו אלינו שלוש מורות חיילות –עיבוי הצוות 

נערות ויותר  21 -כ, בת שירות לאומי ומורה חיילת לכל שכבה, ב מדריכה מובילה"י –' לשכבות י. לשנה זו

 .מדריכה מובילה ובת שירות בלבד, הצעירה והמצומצמת יותר' ולשכבה ט, בשכבות אלו

משמעות המשפחות המארחות עבור מספר דיונים בנושא  ניהוללאחרונה ערכנו בצוות ה –משפחות מארחות 

אנחנו חלק ממארג שלם של . בגיוס עוד ועוד משפחותגדל והולך משנה לשנה התחושה היא שיש קושי . הנערות

כשלעצמו זהו   .בנות השירות הלאומיו  החיילים הבודדים, גרעין צבר, המשפחתוןשכולל  את משפחות המארחות 

 . שכל מי שזוכה לגור כאן מחובר למשפחה, נושא קהילתי מקסים

יש , כמובן. על כן אנו זקוקים למשפחות מארחות רבות . נערות 41. יחסית גדולהכמות הנערות בפנימייה , אצלנו

, בשנה הראשונהנערות חדשות חשות אצלנו חוסר ביטחון . ף פעולה בהליכה למשפחותגם קושי לנערות לשת

לא אחת קורה שבמשך חודשים רבים נערה לא . והליכה למשפחה בלתי מוכרת מגבירה תחושה זו אצל רבות

זהו צוהר אל סעודת שבת , יחד עם זאת. שאינו נוח גם למשפחה אוכלת וגם לא מדברת ומצב זה ברור ומובן

מסוימת לבית זו גם השלמה . עוד נקודת מפגש עם הקהילה בה הן חיות במהלך רוב השנה. גיגית ומשפחתיתח

עם כל . למשפחה בשבת הליכהנערה חווה יציאה לבית ספר רגיל בימות החול ו. הספר במובן של חיים נורמטיביים

ות ומודות מאוד למשפחות על ב שבות נערות רב"לאחר סיום י, הקושי בחיבור הראשוני ובתהליך ההשתלבות

מודות גם לצוות שלא ויתר והכריח שוב ושוב ללכת לשולחן . הערך המשפחתי המוסף שנתנו לשבתות שלהן כאן

 .משפחתיות וביתיות, שבת של שיח

כי בנפשנו , אנו מזמינים את הציבור לקחת חלק בשיתוף חוויות אישיות באירוח וחשיבה משותפת על הנושא

 .הדבר

לתיקונים שיש לעשות בחדרים , ננצל את רצף הימים שהנערות בחופשה, בחול המועד סוכות – שיפוץשיפוץ ל

 .לאחר השיפוץ הגדול והמבורך של הקיץ האחרון

 .לאחר סיום השיפוצים והתיקונים האחרונים, ה את חנוכת מבנה הפנימייה"בקרוב נערוך בע

 ,כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה

 ,סעד שנה של חיבור לקהילת

 ן"צוות מוביל פנימיית נקודת ח

 ליאת ותרצה, רעיה, מיכל, אודליה, עופר

 

 הנינה ליהודית אפשטיין ולכל המשפחה מזל טוב להולדת 

 בת לשלומית ואלעד גדות, נכדה לאילנה ויעקב אפשטיין

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 מהנעשה בקליטה בשנה האחרונה

יעל ודוד לנדאו עם שלושת ילדיהם ואת , משפחת קרן וערן גינזברג עם ארבעת ילדיהם .משפחות בקיץ 3קלטנו 

ילדיהם וכן  תחוה ועמית רידר עם שלוש' במקביל משפ.  שנולד לפני כחודש ,בנם אורישמשפחת לאה וגיא בובליל 

 4משפחות אלה מצטרפות ל  .שנות נישואין 4עם סיום מסלול הבנים של , תהליך קליטה מתחילותשרה הוך ובתה 

ולעוד  (אור וברק וביתן תמר ונתנאל ניימן, מקוריה חגית ואמיר, נגלר רות ורן)משפחות שנקלטו בקיץ לפני כשנה 

 .מספר משפחות שיגיעו לדיון לקראת חברות במזכירות

מספר זה התקבל כמספר שמתאים לנו וקיבל . המגיעות אלינו מחוץ לסעדמשפחות  4בכל שנה אנחנו קולטים 

ד אך טרם הגיע לדיון "הנושא נדון והתקבל בצוות צמ. של מתכננת ערים שעבדה עם סעד ,לאחר בדיקה ,גושפנקא

ל כמספר שהתקבל כמתאים מחד להגדלת האוכלוסייה ומאידך "אני רוצה לציין את המספר הנ .ואישור באסיפה

אני שומעת מספר קולות המבקשים להקטין את מספר הנקלטים . ון מתאים להכלה של המשפחות בקרבנובמינ

 .כדי להכיר אותן ולקבל החלטות מושכלות על קבלה לחברות

, של הפרנסה שמצויה גם מחוץ לסעד, אנחנו צריכים להפנים שעם השינויים באורחות חיינו, כפי שציינתי בעבר 

כדי . הם האנשים החדשיםיקשה יותר להכיר ולדעת מ, והתרחבות הקהילה, א"בחד אכילה בבית ולא דווקא

או פעולות אישיות ( 'וכוסמינר נקלטים , בתים מאירים)י המוסדות "להכירם יש לעשות פעולות אקטיביות ע

  .('הזמנה לקידוש או לסעודות שבת וחג וכד) ופרטיות

כל שנה  ותהמגיעשל המשפחות במקביל תמונות . לא נכירם לעומק יותרבלבד גם אם נקלוט משפחה או שתיים 

כך שניתן לעיתים לפתוח את הקבצים ולעיין בתמונות ובפרטים , (קבצים אחרונים–בקבצים ) נמצאות בקהילנט

 !מוזמנים לפתוח ולצפות. אודות המשפחות החדשות

כך שההחלטה על ההתאמה , אמין ומדויק בתקווה לקבל מידע ,המשפחות עלועדת קליטה משתדלת לקבל מידע 

 .תהיה החלטה מיטבית, ההדדית של המשפחה ושלנו

של חברי הקהילה שהנקלטים החדשים יהיו מעורבים במוסדות שלנו ויהוו חלק מהמערך  ציפייהיש  -מעורבות

ולא , לימכיוון שחלק נכבד מהקשרים והנתינה מתנהלים במרחב הווירטוא. ההתנדבותי הקיים אצלנו למכביר

 . קשה לעיתים לדעת מי מעורב ומי תורם, מתפרסמים ברבים

וכתבי המינוי שלהן  תהליך בחירת חברי הועדותשוקד על  ,בעזרת מרכזי הוועדות, כרגע תומר - ברמה האירגונית

עד כה הורגלנו שפונים לאנשים על בסיס . וכך יהיה ניתן לדעת מהי הדרך שבה ניתן להצטרף לוועדות ולצוותים

   .עדהוולא היה פומבי לדרך ההתנדבות לוהיכרות אישית 

הבנים והבנות הנישאים יכולים . כידוע קיים בסעד מסלול לטובת בני החברים -קליטת בנים לאחר נישואיהם

עליהם להחליט , ק זמן זהרלאחר פ. שנים ללא קשר לכוונות הקליטה שלהם 4יהם בסעד למשך לקבוע את מגור

וג המתאים לקליטה אם יש ז. אם הם מעוניינים להמשיך בתהליך קליטה או להמשיך את דרכם למקום אחר

 .קליטהלהתחיל בתהליך  82יוכל להמשיך לחיות בסעד ובגיל  82טרם הגיעו לגיל ו ,כךומעוניין ב ,בסעד

במשך שנתיים מיום  בסעד לגור בשכירותבלה החלטה שבני השכונה יכולים התק, במהלך השנה שעברה
 . נישואיהם

, כחברים מתאימים לקליטהמעוניינים וההתקבלה ההמלצה לאפשר לבני השכונה  ,עדהובישיבה האחרונה של הו

החלטה זו טרם עברה דיון אדגיש ש. 82במעמד תושבות עד לגיל  מעבר לשנתיים הראשונות להישארלהמשיך ו

 .בהנהלת הקהילה
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בקרוב . בי התואם את רוח המקוםבאופן מיט, החלטות על הקבלה לסעדכפי שכתבתי הוועדה משתדלת לקבל 

 . ת הקהילה והמשקיכך שיתחברו עם הווי, מתוכנן סמינר קליטה למשפחות הצעירות

ומאידך  ,את המשפחות שהגיעו אלינו בשנים האחרונותלקהילת סעד שתצליח להכיל לתוכה , מחד אני מאחלת

 !קליטה טובה ונכונה, מאחלת למשפחות הצעירות

 קליטה. בשם ו מתוקה לייכטר

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

  רעפים לנצח –נס סוכות 

נאלצנו להחליף כמות גדולה של , העבודות על גגות הבתים והנזקים בצדם עקב ריבוי מספר, בתקופה האחרונה

עשויים מבטון ומותאמים למבנים , בעלי מבנה מיוחד, הבעיה היא שמדובר ברעפים ישנים ונדירים מאד. רעפים

 .ישנים

 !שנה 07 רעפים אלו יוצרו לפני למעלה מ

               , נשמרו כאתרוגים ואוחסנו לעת צרה, "שיכון הרכבת"אלו שפורקו מכהשתמשתי לאחרונה ברעפים , למזלי

 . עוד מימיו הראשונים של הקיבוץ

 .שיבוא יום ועוד יזדקקו להם העריך, שחזה את העתיד, מישהו

 ..בתקווה שלא נזדקק עוד לרעפים נוספים מסוג זה

 !חג שמח

 ה גינזברג'מושהל

 

 אירוע לימוד לילדים

 "יקרה מפז ומאושר נקנית היא בעמל וביושר והיא הדרך והיא האושר"

 .'חלק א -" פניני הלכה" הנכם מוזמנים לאירוע סיום לימוד !הורים וילדים יקרים

 .ברחבת בית הכנסת 06:31בשעה  (אסרו חג)ג בתשרי "כ, ביום שלישי, נשמח לראותכם

 :בתוכנית

 (.יש להביא סמארטפון) משחק ניווט סלולרי

 .סיכום לימוד

 .חלוקת פרסים למתמידים

 !!מצפים לכולכם

 הצוות המארגן
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 :0202סיכום חצי שנתי והערכות לקראת תקציב 

 

הדוחות נותחו על ידי  .במהלך השבועות החולפים גובשו הדוחות החצי שנתיים של פעילות ענפי המשק השונים

מובאת . נלמדו לעומק והוצגו בשבוע החולף לחברי דירקטוריון תאגיד האחזקות, מנהלי הפעילויות השונות

 .הנקודות המרכזיות שהוצגו לפי הפעילויות השונותלפניכם סקירה קצרה של 

 :רפת

העובדה שאין לנו ממשלה קבועה כבר זמן ממושך לא מועילה . ות מתמשךענף החלב בארץ סובל מחוסר וודא

אצלנו מדובר בענף יציב ומקצועי המראה לאורך שנים תוצאות טובות במדדים . לתחושת היציבות בענף בישראל

חוסר  .המצב בארץ לא פסח עלינו והחצי הראשון של השנה היה נמוך בתוצאותיו מהתוכניתיחד עם זאת  .השונים

אנו צופים חציון שני טוב  היחד עם ז. ייקרות המזון גרמו לכךיחד עם הת, הצור חלב החורג מהמכסיכדאיות בי

 .יותר ואנו סבורים שנעמוד בתוכנית השנתית

 :ש"גד

. התוצאות המקצועיות והכלכליות בחצי הראשון של השנה לא טובות .ש נמצא בתקופה מאתגרת מאוד"הגד

 נוגעתהתוכנית . נכנסנו לתוכנית הבראה לענף. לאחרונה ערכנו עבודה מקיפה של אבחון התוצאות במדדים שונים

יציאה לחלוטין  ,ומיקוד בגידולים שהסיכון שבהם נמוך יותרהחל מהחלטה על סל הגידולים . בנושאים שונים

דרך צי הכלים שיותאם  ,מאוד ותוצאות עגומות בשנים האחרונות הגידול האורגני עקב סיכון גבוה מנושא

 תווךש היה וימשיך להיות מעמודי ה"הגד. מדובר בניתוח לא פשוט אך הכרחי .ועוד לצרכים עובר לכח האדם

 !המלאכה רבה. שלנו כמשק חקלאי וחובה עלינו להחזיר את הענף לדרך המלך בה היה רגיל ללכת

 :קייטרינג

אנו נמצאים בקצה גבול . נראה שכל חציון נשברים שיאים חדשים. השותפות ממשיכה לשפר את תוצאותיה

שביעות הרצון מהאיכות והשירות ניכרת בכל המבדקים הרבים המודדים את . היכולת מבחינת ייצור המנות

וחוות הדעת המתקבלות מרוממות ( ונות בשרשרתכמעט בכל יום יש מבדק חיצוני כזה או אחר בנקודות ש)העסק 

במהלך השנה  .הצוות עסוק בשיפורים טכנולוגיים המייעלים את המערכת ומשפרים את התוצאות .את הלב

 .הקרובה נעמיק את הבדיקות על אופן ומיקום התרחבות אפשרית של העסק

 :פופלי

הקטנו  .ההחלטה שהתקבלה במהלך שנה שעברהמאוד וזאת בעקבות לי בשנה האחרונה הצטמצמה פפעילות הפו

רכז בפעילות באופן משמעותי את רכש החומוס והחלטנו שבשנה הקרובה נפסיק עם פעילות זו לחלוטין ונת

גם שלנו וגם של אחרים  ,במהלך החודשים האחרונים עסקנו בקליטת סחורה חדשה .יתרוןהפופקורן בה יש לנו 

חוות בני אחיטוב )לל הסחורה מאוכסנת במחסנים בסעד כ(. בעלות על הסחורהללא )להם נמכור שירותי ניקיון 

התוצאות . בחודשים הקרובים נעבור לשלבים נוספים בתוכנית ההתייעלות לענף. (פופלי החדשמפעל ובמחסן 

 .העסקיות השתפרו אך עדיין לא נמצאות במקום בו אנחנו רוצים להיות
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 :לול רביה

מדובר בשותפות מאושרת . "בראון"של חוזה שותפות עם חברת  תהשלישי הנכנסים לשנבלול הרבייה אנחנו 

מצע השנה הקרובה נערוך דיונים על אופי לקראת א. כ קרובות לתוכנית"התוצאות סה. להפעלת חוות הרבייה

 נעשים .כלומר עודף ייצור על הביקוש ,בארץ נמצא במצב משברי מזה תקופה ענף הלולים. המשך השותפות

 .ניסיונות להסדר בענף ונראה שעצם השותפות בשנים אלו מגן עלינו מזעזועים מיותרים

 :נס שמנים

הסיבה המרכזית נעוצה בתפקודו של המפיץ . ב"בשנה האחרונה חווינו האטה בפעילות השיווק בעיקר בארה

. גם במדינות נוספותב ו"עם זיהוי המגמה נערכה נס שמנים לפתיחת ערוצים נוספים גם בארה. הגדול שלנו שם

התוצאות בחציון מעט נמוכות מהתחזית אך נראה שאנחנו במגמה הנכונה ומאמצי הפיתוח יישאו פרי בשנה 

מרחיבה את פעילותה כאן בסעד ובימים אלו נבנה מחדש החלק השני של  "נס שמנים"כפי שניתן לראות  .הקרובה

נס "המתחם כולו יהפוך להיות מתחם  .סופים לסעדהמתחם וכל פעילות הפקת שמן החוחובה תעבור גם היא מכי

 .%33חלקה של סעד בבעלות הוא  תיון זה רכשנו את חלקנו היחסי וכעכמו כן בחצ. "שמנים

 :סעד אסף

על אופן ( בשלב זה)לאחרונה החלה עבודת חשיבה  .ללא שינויים דרמתיים. העסק ממשיך להיות עסק יציב ובטוח

כנס לעסק ובצורה הדרגתית ייקח את המושכות בעתיד ישי "דור ההמשך"התרחבות העסק בעתיד ואופן הכנסת 

 .פות שסעד אסף היא השותף הבכיר בהעבודה רבה הושקעה בבניית חוות הפטריות שכידוע הינה שות .הרחוק

להרחיב את החווה  "מוגו"לאחרונה אושר בדירקטוריון . פר בקצב מהירהתוצאות של החווה ממשיכות להשת

 .חדרים והפרוייקט כבר יצא לדרך 5בעוד 

 :גזר

בעלי  החלפנו .בשנה האחרונה הפכנו אבנים רבות בענף. ענף מרכזי שלצערנו הרב נמצא במשבר כבר מספר שנים

 .טיפלנו בציוד וביעילות שלו ועוד עבודה רבה לפנינו, הכנסנו מוצרים חדשים ,שינינו שיטות עבודה, יםתפקיד

הדבר לא מובן מאליו והוא תוצאה . ג"ניכר שיפור משמעותי בעלויות לק. ןתוצאות התפעוליות מדברות בעד עצמה

ותר ויעילה אין כמעט מכונה שלא טופלה כך שתהיה אמינה י. של עבודה קשה של כל הצוות בניצוחו של חגי אלדר

 - הכנסנו השנה כמה מוצרים חדשים .ג"הדבר מתבטא בתוצאות תפעוליות ובשורה התחתונה של עלות לק .יותר

אנחנו צופים גידול משמעותי בנפח של מוצרים אלו בשנה . הפוטנציאל בהחלט קיים אך אנחנו רק בתחילת הדרך

דבר שמשפיע ישירות על  ,ו במספר חלקותלצערי התוצאות החקלאיות השנה לא היו טובות ונכשלנ .הקרובה

גם בדבר זה טיפלנו והחל מהשנה ענף הגזר לא מגדל גזר כלומר מצמצם את התלות . העלויות ועל שורת ההפסד

 כך שהסיכון עובר מענף הגזר ,עלחוזי הרכישה השנה הם של חומר גלם בשער המפ. שלו בחקלאות( הישירה בלבד)

צעדי ההתייעלות הם משמעותיים ולמרות שהשורה התחתונה עדיין . (הםינש סעד ב"וגד)אל החקלאים השונים 

לא ירוקה הפוטנציאל קיים ונראה שמימוש צעדי ההתייעלות הללו יבוא לידי ביטוי בעונה הקרובה שהתחלנו 

 .השבוע

לאחר מהלך ארוך . פה משמעותית מאודהמהלך שהתחלנו של איחוד כוחות בשיווק הגזר מקבל דחי, בצד השיווק

מ בגזר ותפוח "כלל פעילות השיווק של יח, ומסכת דיונים ואישורים במוסדות השונים של המשקים הרלוונטיים

התרחבות זו ( תוצרת הנגב)ת לתוך פעילות חברת השיווק שלנו אדמה ובהמשך גם בשאר המוצרים מצטרפ

במסגרת התרחבות זו . נו שהתוצאות החיוביות ייראו כבר השנהלהבנתנו יש בה יתרונות רבים בשוק ונראה ל

 .שעבד אתנו בשנתיים האחרונות "גזר סעד" אנחנו נפרדים ממנהל השיווק של
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 :מטע

ות של הצוות טובות מקצועיההתוצאות , הביקוש לפרי גבוה. ובה בשנים אלוכוכבו של מטע האבוקדו זורח לט

גם השנה . הסתיימה בהצלחה ובתוצאות טובות מאוד 99-98עונת . גם התוצאות הכלכליות ןדיומשתפרות ובצ

 –מניבים  521דונם שמתוכם  871דונם נוספים של אבוקדו וכרגע אנחנו עומדים על מטע בגודל של כ  991 נטענו כ

דונם ואנחנו  9111כזכור שמנו לעצמנו יעד של מטע בגודל של . דונם נוספים 921בשנה הבאה ייכנסו להנבה כ

בשנים הקרובות למרות הנטיעות המסיביות מסביב לעולם צפויה מגמה זו  .צועדים בבטחה לעבר השגת היעד הזה

 .נמשיך לראות ברכה בעמלנו במטע' הלהישאר ואם ירצה 

 :פרדס

 התוצאות המקצועיות בפרדס. עקרנו את חלקת האודם ובמקומה נטענו תפוז, הפרדס עבר שינוי קל השנה

השיפור ניכר דרך התוצאות המקצועיות ובעיקר  .השתפרו ואנו מסיימים שנה שניה ברציפות של רווחיות בענף

 . בתוכנית העבודה של שנה הבאה נביא לאישור הגדלה מדודה של הפרדס .סביב שינוי בשיטת הקטיף והשיווק

 :חשמל סעד

כלומר בעצם חברת חשמל  "מחלק חשמל"כזכור אנחנו . חברת החשמל שלנו ממשיכה לעבוד ולשפר את התשתיות

החברה . חובה זושמל ועושים את הנדרש בכדי לממש אנו נדרשים לעמוד באמות המידה של רשות הח. מקומית

 .מאוזנת ותמשיך להיות שכזו

  :נופר סעד

תוצאות . בסעד אמונה על ייצור החשמל מהמתקנים שיש על מספר גגות "נופר"נינו לבין חברת ישותפות זו ב

אנחנו לקראת הוספת מספר מתקנים נוספים על גגות פנויים נוספים בסעד כאשר היעד הוא . החברה לפי התוכנית

 .להכפיל את הפעילות

 :ענפי העזר

. איזון כלכלי ואף מעט רווח חלקם מצליחים לשמור על. ועדים לעזר לענפי המשק והקהילהמי – םכשמם כן ה

בשנה הקרובה נצטרך לצמצם באופן משמעותי ואף . הבחינה נעשית לגבי כל ענף באופן פרטני. חלקם מתקשים

 .לסגור פעילויות עזר שלא מצדיקות את המשך החזקתם

 

  :לקראת שנת התקציב הבאה

נעשים מאמצים . על כתפי המשק כבדות ותהמשקולות המונח. המשק חווה תקופה לא קלה בחודשים האחרונים

בחלק . על מנת לייצב ולשנות כיוון ,בשיתוף כמובן עם ההנהלות השונות ,י כלל מנהלי הענפים והפעילויות"רבים ע

 . אנחנו מצליחים יותר ובחלק מעט פחות

ופן מדוד לחשב את דרכינו בא, האמונים על המערכות הכלכליות, לא פשוט ודורש מאתנו ,כאמור ,המצב הזה

בתקופה זו יותר מתמיד חובה . אני סבור שאנחנו בדרך נכונה של שיפור אך נכונה לנו עוד דרך משמעותית. וזהיר

לבחון את נחיצותה בעת הזו ולבחון את האלטרנטיבות  ."עיניים 7"ב ,משקית וקהילתית, עלינו לבחון כל הוצאה

 .העומדות כנגדה

שבעברו היה מנהל אגף , כלכלן–נעזרתי רבות בניסן בצלאל , דים"בזמן שירותי במילואים במסגרת קורס מג

החצי שנתית גיבש את תמונת המצב הפיננסית , ניסן למד את המערכות בסעד ."פרטנר" –כלכלה בחברת הסלולר 

 .פעילויות והענפיםמול כלל ה תלשנה הבאה עליה אנחנו עובדים כע כנית העבודהוהכין את בסיס ת
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מתוך מטרה . ל הכספים של המשק"הוחלט לגייס את ניסן לכוחותינו כסמנכ ,לאחר דיון בדירקטוריון האחרון

להציע ולהטמיע שיטות עבודה חדשות ושונות בהתנהלות  ,לשפר את השיטות והכלים הכלכליים של המשק

 .הכלכלית של המשק ולהיות יד ימיני בכל הקשור בהתנהלות זו

אך , שמרנית, כנית זהירה מאודו מניחים תאנחנ. 2121כנית העבודה לשנת במהלך החודשיים הקרובים תסוכם ת

 . עם אופטימיות בצידה

נכונה לנו המשך עבודה מאתגרת אך עם אופטימיות . מאתגרת מאוד מבחינה משקית נה החולפת היתהשה

 .ולת של כלל הענפים לשפר ולהשתפרואמונה ביכ

לעובדים למנהלים  ,לקהילה על שלל גווניה ולכלל ענפי המשק, בפרוס השנה החדשה עלינו מאחל לכל חברי סעד

 .ברך בברכת הכהן הגדול בצאתו מקודש הקודשיםולכל בית סעד שנה טובה מוצלחת ומבורכת ולוואי שנת

 

                                                                                                                 . קינו ואלוקי אבותינו-אל' מלפניך ה יהי רצון"

 שנה זו הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל שתהא

 ואל יכנס, אם שחונה גשומה, שהםבכל מקום 

 ן הגשם בשעהילפניך תפלת עוברי דרכים לעני

 ושלא יצטרכו עמך בית. שהעולם צריך לו

 שנה. ישראל בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר

 ושיתנו עצי השדה. שלא תפיל אשה פרי בטנה 

 "את תנובתם ולא יעדי עביד שלטן מדבית יהודה

 

 !שנה טובה ומוצלחת

 כרמל הלפרין

 

 לשושנה וראובן עברון ולכל המשפחה, לשרה ואשר עברון

 נינה-מזל טוב להולדת הנכדה 

 בת לנתנאלה ושאול עברון - ארבל  

 !איחולים לשמחות ולנחת

 ה גינזברג ולכל המשפחה'לאילנה ומוישהל

 שלומיתל "עב דורון אפריםמזל טוב לנישואי הבן 

 !איחולים לשמחות ולנחת



11 

 .."לשמחה ולששון, אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום' והשיאנו ה"

 
 

 

 

 

 

 .עציון-שבגוש "(ודור'ג)" "שורשים" מרכז מובילי עם הנכם מוזמנים למפגש

 אזור תושבי ופלסטינים מתנחלים, רבנים ואנשי דת מוסלמיים, שותפים אנשי המרכז האחרונות השנים בשש

 . העמים ושינוי בין פיוס לדיאלוג המנסה לקדם  וחברון עציון גוש, לחם-בית

 

 :הזמנו לסוכתנו לשיח פתוח את האושפיזין

 ".זוהר חי"מורה ומנחה בבתי מדרש , דתי-פעילה בתחום הדיאלוג בין, תושבת תקוע -הרבנית הדסה פרומן

 ר"שימש בעבר כיו .הפלסטינית בחברה שלום פעיל .חברון שבנפת אומר-בית הכפר תושב -עוואד-אבו חאלד

 .פלסטיני-הישראלי השכולות המשפחות פורום של הפלסטיני

 .ובארץ אמריקה בצפון דתי-בין ופעיל בשיח, בישיבות שונות בארץ מלמד ,שבות-אלון תושב -שלזינגר חנן הרב

 ".לכולם ארץ" השלום תנועת ממובילי. לכתיבה ומורה עורך, משורר, עציון כפר קיבוץ חבר -כהן  אליעז

 

דתי אשר יקדם את סיכויי השלום בחברה שהסכסוך -האם ניתן לקיים שיח בין ותביחד עמם נדון בשאל

 ?פלסטינאי עדיין המדמם בה-הישראלי

 ?האם אמונה דתית יכולה להפוך ליסוד מקרב ולא מפלג

  01:11בשעה ( 71.71.71)ס "דחוהמ' ג, ה ביום חמישי"המפגש יתקיים בע

 .בסוכת משפחת זיוון

 .השתתפותכםל שמחנ

 !מועדים לשמחה

 חגית רפל וגילי זיוון
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 7-ה סעד מרוץ

.                                                                  על הדשא מול מועדון לחבר 40:11 בשעה ,91.41.42ה בתשרי "כ ,ניפגש ביום חמישי           

 . בחולצות מרוץ  מהשנים הקודמות  ובכובע מרוץ לבן כולנו לבושים, והשנה

 . ים להגיע ולהנות מהאירוע הקהילתימוזמנ, מרוציםאנשים שאינם משתתפים ב

                     

 .  רישום וקבלת סרט סימון  לפי מקצה המרוץ הנבחר  - 40:11-40:61

 . חימום ומתיחות–40:61-40:11

 .(יש לשים לב ,סדר ההזנקה יוחלט במקום)הזנקת מקצים   -40:11

  

 .מ ריצה"ק 2.9

 .מ הליכה"ק 1

 .מ ריצה"ק1

 .(מסלול משפחתי)מ הליכה "ק 9.1

 .מ ריצה"ק 9.1

 מקצה קלנועיות

 

 .יארכו כמספר דקות, מרווחי הזמנים בין הזנקות למקצים השונים

 .  צפייה בתמונות מהמרוץ,דברי ברכה , התכנסות על הדשא מול המועדון, חלוקת מדליות: בסוף כל המקצים

 ( עמדות מים לאורך המסלול,המקצים  הדרכים תהינה מסומנות עם שילוט לפי) :מסלולים

, ריצה עד קצה המנחת, פנייה ימינה לכיוון שער שדות, שער כניסה, דשא ליד המועדוןה: נקודת זינוק=  מ"ק  2.9

ולנקודת  , פניה שמאלה לשער כניסה, בקצה דרך העפר. ושוב ימינה בדרך עפר, פניה ימינה עד קצה הירידה

 . כחול סימון דרך. ההתחלה

. פניה ימינה לכיוון שער שדות  ישר עד הגשר האירי, שער כניסה, דשא ליד המועדוןה: נקודת זינוק=   מ"ק  1

 .צהוב סימון דרך . ולנקודת ההתחלה,  חזרה לשער כניסה, מקיפים את הכיכר שמיד אחרי הגשר האירי

 
בשער שדות חזרה לנקודת , שער שדותפניה ימינה לכיוון  , שער כניסה, דשא ליד המועדון: נקודת זינוק=  מ"ק9.1

 .אדוםסימון דרך . ההתחלה

 
סימון דרך . וחזרה לנקודת ההתחלה, שער שדות, שער כניסה, דשא ליד המועדון: נקודת זינוק=   מקצה קלנועיות

 . לבן
 
 

 יש לקחת זאת בחשבון בתכנון ,כל המסלולים מסתיימים בעליה ארוכה משער שדות עד שער כניסה –שימו לב 

 (. לשמור כוח לסיום)הליכה /הריצה

 
 !וזוכים, הולכים, כולנו רצים

 תרבות .ו - בואו בכיף      
 

 .תפילת ערבית בסיום האירוע –במהלך האירוע על הדשא  :תפילת מנחה
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 לרותי וחנן פינקלשטין ולכל המשפחה מזל טוב לחתונת הנכדה

 מינרבי נירל "בתם של אורית ורפאל פינקלשטין עב –יעל 

 !איחולים לשמחות ולנחת

 לאביבה ושעיה לב ולכל המשפחה

 מזל טוב לבר המצווה של הנכד 

 בנם של אביבית ושגיא  - שיר

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 בוקר של תורה ונשים בשמחת תורה

 

 .תורה בשמחת "ונשים תורה של וקרב" ל להזמינך שמחות אנחנו ,עברו כבשנים, השנה גם

 

 .קלה הוטעימ קידושל במועדון לחבר 54.8 בשעה פגשנ

 

– " פורשת צפונות ליבי ומודה לך, אקרבה אליך, ה ֵאִליובענו": רותי לזר של יעורהש: 54.8 – 54.8

 .בין הפרטי לקהילתי: תפילה בעולם נשי

 

 .עיון בסיפורי חייהן של הנשים הרוקמות משדרות: רוקמות חיים: חגית רפלשיעורה של :  14.8. – 54.8

 

  .תועליות לתורה לכל המעוניינו במועדוניתאת התורה קרי  1401.

 !(יש קריאות תורה מקבילות וסבבים רבים)

 

 .בבית כנסתהצטרפות למניין הראשי   4.1..

 

 שמח חג! תמוזמנו כולן

 

 הצוות המארגן

 תפילת נשים

 4תתקיים קריאה בתורה ותפילת מוסף במועדונית, "האזינו"' פר, השבת ,לכל ציבור נשות סעד

 !נשמח לראותכן - 54.8תחילת התפילה ב

 ! גמר חתימה טובה

 הצוות המארגן


