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  ".ואתה תצווה"

   כדי שאורו של נר , שתיעשנה על טהרת הקודש לכל ההכנותאישימשה אחראי באופן 

  .התמיד יהיה זך ונקי מכל דופי

  בשביל  ,  בשבילך- " אליך ויקחו"אלא , לא בשביל שאני צריך לנר: ה למשה"אמר לו הקב

  .להאיר לך

  

  רב כוחו של האור השופע מנר התמיד לגרש את החושך במעמקי הלב ולהעלות את שלהבת

  .אדם אלא ל,' השמן למאור יש בו הכרח חיוני לא לה.החיים ולהאדירה

  

  )ארזי.א" ממעיין האגדה" :מתוך(
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  דורית רידר – אחות תורנית
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 הספד למיכאל שנותר על הדף ובלב

 

בא לעתים לצופי משואות בירושלים ,  המל שמעון- "מֹוָש "אביך , שמעתי עליך עוד לפני שפגשתי אותך, מיכאל

הגרעינים שלנו שירתו יחדיו . ואז היגענו לסעד והיכרנו את בנו של האיש והאגדה. להעביר לנו פעולות כצופה ותיק

ובשעות פנויות הלכתם לאכול משהו , י התקופה ששירתת בירושלים כצוות עם אחיזכורה ל. רוב זמן השירות

   ...היו ימים, יחד עליתם כשוטרים להר הצופים, ממטבחה של סבתי

  

טל גדלה עם בני וגור עם בתי וגם שי וקמה היו באותן חברות , נפגשנו בבתי ילדים. בסופו של דבר נהיינו חברי סעד

ואיך אומרים שלום למי שהיה כל  כך חי ? רדים מחבר שחיינו היו כל כך שזורים זה בזהאיך נפ. ילדים עם ילדיי

מי , רים לכל נזקק'מי יתקן פנצ? ומי ימלא את מקומך בכל הפעילויות שלך? שלפתע עלה השמיימה בסערה, ופעיל

לבקשות המרובות וגם מי יענה בחיוך ? מי ידאג בסידור רכב שכל חבר יקבל את מבוקשו, יעזור לבעלי הקלנועיות

גם כשהיית צריך , דאגת לכך שיהיה מקום שינה מכובד לכל מבקש, במשך שנים עסקת בסדור אורחים? עם הומור

  . לשנע מיטות ומזרנים לשם כך

  

היית קשוח והקפדת מאד בענייני . וגם בת אחת למדה אצלך לנהוג בכלי, היית המורה לטרקטור לכל בני סעד

כמה נורא הדבר שמותך בא לך בתאונת . ה רעדו כשקול הבס הרועם שלך העיר הערותהחברֶ  ו,לא ויתרת, בטיחות

אחרי , זוכר גם את העידוד שלך, ובוודאי עוד רבים כמוהואחד מתלמידיך דאז ... אתה שהקפדת כל כך, דרכים

ים לפעמים כולם נופל"שעשה שתי תאונות והוא כולו מבוהל מעצמו עצרת על ידו אחזת בכתפיו ואמרת לו 

  ".השאלה היא איך קמים

, בימי חמישי  הפטיפון שלך ניגן בעוצמה רבה שעה ששטפתם את הבית, אהבת המוסיקה שלך הייתה לשם דבר

כל סרטי סיכום השנה בסעד משופעים , ואם באומנות מדובר אז גם שיחקת. היה עונג ממשי לעבור בסמוך

  .בהופעותיך המצחיקות

  

בשנים . לוש ושלושים התייצבת במוסך להכין את כלי העבודה לפני צאתם לשדההשכמת קום בכל בוקר ובש

האחרונות ישבת בשעות האלה גם בסידור רכב וכך הפכת לגיבור מקומי כשהנסת שודדים שהחזיקו מוט ברזל 

מי ישמור עלינו עכשיו בפני . את סרטון מצלמת האבטחה שידרו בכל הערוצים. ארוך וקיוו לפרוץ את הכספומט

  ? פורצים

  .לאת שבהן נרגיש רק עכשיו אחרי לכתךיומי יודע עוד כמה פעילויות ותפקידים נסתרים מ

  

דע רק לתת ואף פעם לא י קיבוצניק אמיתי ש,אחד מדור הנפיליםהיה , כמו שקראתי לו תמיד, אין ספק שמיכאל

  .יהי זיכרו ברוך ,בקש תמורה

 שושנה עברון

  
 

  

  נוקיבוץ סעד אבל על מותו של חבר

  ל"מיכאל המל ז

 ומשתתף בצערה של המשפחה



3  

 ל"ז המל למיכאל סופד הנזי

 ומלאת קרובה חיים מסכת .עוד לא ומה ,המכונות בחצר עתיק שותף. הילדים בבתי שותף הורה. שכן. חבר. המל

  ?לזכור דווע, לספור יכול מי אז. מחמישים למעלה, שנים של רבות עשרות. משותפות חוויות

 רקע על תמיד היו שבינינו הנגיעות כי, המל על לדבר וחזק נוח כך כל מרגיש לא אני, בעשייה קרובים שהיינו וכמה

 וחצר הטרקטורים וסככת למוסך מסביב השעות ורבת הקשה העבודה ובעיקר, המשותף הילדים וגידול השכנות של

 של ומדויקת מדודה, חדה דיסציפלינה עם עבודה איש של סמל ולעולם מעולם היה המל שכן. החקלאיים הכלים

 היו לטוב כבושם, והסולר הנפט ריח. העבודה לחוויות הפכו המל שאצל העבודה לחובות פשרות חסרת התמסרות

 בבקיעים היו חרוצות, הנוקשות ידיו וכפות, העור לשיפור קרם כמשחות,השרוף והשמן למינהו והגריז, בנחיריו

" המל שיטת "את שהמציא מי של כמופת הנגב למרחקי יצא המל של שמו. ובחגים בשבתות אף, לתמיד שחורים

 מתקן , ומשמן מגרז, מטפל, בוקר לפנות בשלוש, אור בטרם עוד משכים היה יום יום .לעבודה הכלים להכנת

 ההגה מול מתיישבים, הבוקר ארוחת לאחר בשבע באים שהיו ה'לחבר לעבודה הטרקטורים את ומכין רים'פנצ

  ". המל תופעת "את וללמוד לנסות, לראות באו האזור מכל .לשדות ישירות ויוצאים

 סדרן. במסירות הרבה שנים ,אותם למלא שהתמיד המרובים התפקידים לכל ויחסו, המל של המיוחד האופי זה היה

, והנה. ועוד ועוד אורחים וחדרי אורחים כסדרן מסירותו את ישכח ומי. לחבר רכב סדרן, ולתוספת נצחי טרקטורים

, הקיבוץ בשבילי שיטוטיו בכל המל את שליוו והעבודה התפקידים בנושאי שיח והרביתי, בדברי נסחפתי באמת

  .המכותמים העבודה בגדי -ובמחלצותיו הדובית בהליכתו

, ואישיות מופנמות מאד היו האלה תשהאמיתו מכיוון, עליה לדבר לי וקשה, הגעתי לא עדיין המל של לאמת אך

  .להן שותפים היו ומעטים

 ומשוטט מטייל היה שבת שבת. תופעותיו כל על בטבע ותצפיות לטיולים רוויה ללא וצמאון אהבה להמל היו

 מוצא, הזרזירים עננות לוליינות על משקיף, הציפורים נוד עונת אחר עוקב, ציפורים קינון ומגלה, הקיבוץ בסביבות

 פריחות ושאר השקד בפריחת, בשטחים הצבאים בדהרת צופה, הראשונים והכלנית, הצבעוני, הסתונית את

, וזואולוגיה בבוטניקה עצום ידע , בהם והשתתף שיזם הטיולים ובכל אלה בסיורים ואצר אגר הוא. לעונותיהן

  .מדופלם טבע וחוקר מורה שהיה מאביו ובמיוחד ב"הנצי עין אנשי מהוריו ירש, זו שאהבה על בגאווה מצביע כשהוא

, ארוכים לחיים בדלוישי וילדיכם ל"ז שתךא שרה - במשפחתך מוקף מיוחד המלי במקצב חייך את חיית כך. כן

 קולך י"ע האות בהינתן תמיד המתחילים" מלכה מלווה "בסעודת שבת זמירות שבוע מדי ושרים מתרוננים כשאתם

 – בתלם הולך, החיים נסיבות לרגל בודד כאדם חייך את המשכת גם וכך" אחד מךוש אחד אתה "ב והעבה העמוק

  .הייחודי המל

 ילדותו על קצת לדבר המל התחיל בהן. ספורות שנים לפני רק לי שנודעה, אישית מאד נגיעה עוד להוסיף עלי וכאן

 במלחמת הכבושה מצרפת והברחתם יהודים להצלת בשליחויות במסירות אישית שהתמיד, אביו ודמות, ומשפחתו

 מקרין .ישראל מדינת להקמת שמסביב בשנים מרוקו קהילות יהודי הצלת ואירגון לשווצריה השנייה העולם

 הטרקטורים סככת באזור עובר שהיה שמי כך, קלאסית מוסיקהל עמוקה ואהבה הטבע תופעות בחקר בקיאות

 אל נישאת קלאסית מוסיקה של קבוע ליווי גם הפטישים ומכות האגזוזים לנחרות בינות שומע היה, השבוע במשך

  .הרדיו מרמקולי על

 בצרור צרורה נשמתך ותהי, ברוך זכרך יהיה .מנגינות ורון פטישים הלמות - אחריך עשייה המולת השארת הנה! המל

   .החיים
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 לטוןבשי ומהפך המגילה על

ַוְיַבְקׁשּו ִלְׁשלַֹח , ִמּׁשְֹמֵרי ַהַּסף, ָסִריֵסי ַהֶּמֶלְך - ָקַצף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני; ַהֶּמֶלְך - ּוָמְרֳּדַכי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער, ַּבָּיִמים ָהֵהם 

  )כא, ב (ַּבֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁש, ָיד

 להם שהזמין... למכה רפואה הקדים, לישראל היה אשר הצרה סיפור יבא טרם - ההם בימים': ם"המלבי מפרש

 בבית וחסד זכות למרדכי שהזמין מה, השניה ההכנה... מלכות כתר לובשת אסתר את וישם המלך בבית אחות

  ' ...ממוות נפשו שהציל המלך

 המגילה למה: השאלה עולה במגילה שונים במקומות נוספים מפרשים מספר אצל כמו המלבים של מדבריו

 שהרי, ??נפתח הוא בה הזמן בנקודת נפתח המגילה סיפור למה, נכון יותר או? זה באופן הסיפור את מספרת

  עם הגלה אשר' מרדכי של בהקשר שמופיעה כפי הגלות מתלאות לחלק שייך המתרחש כי מוזכר הסיפור בגוף

  .אחרת זמן בנקודת להיפתח המגילה יכלה ובכלל 'בבל מלך נבוכדנצר הגלה אשר, יהודה מלך יכניה

 התחילה שבו היה משמעותי אירוע איזה לנו להיאמר אמור שם, המגילה של בפתיחתה תופיע זו לשאלה תשובה

 המגילה. משמעותי באירוע להבחין קשה ראשונית בקריאה המגילה את כשפותחים אך. סיפורה את המגילה

 כאירוע להיתפס יכול שהיה, שילטון ששינוי כך, אחשוורוש למלכות השלישית בשנה שהתרחש אירוע מציינת

 היותו על תמיהה להמע כן גם, רעייתו את השולח מלך. כאן מתרחש אינו, חדש מלך של המלכתו של משמעותי

' ג בפרק רק מופיעה האגגי המן שאותו הרי, בממלכה כח לצבור התחיל היהודים שצורר תאמר ואם. מרכזי אירוע

  ).הפשט י"עפ (בתחילתה ולא במגילה

 סילוקה .אחשוורוש ולא מלכות למשפחת צאצא הייתה שושתי היא המפרשים רוב אצל הפופולרית התשובה

  .האימפריה בהנהגת הכוח יחסי שינוי הייתה מהארמון

, ַּבָּיִמים ב ...ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ַוְיִהי א   :המגילה את הפותחים בפסוקים שוב להתבונן יש, זו שאלה על לענות בכדי

ָׂשָריו -ְלָכל,  ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה,ְלָמְלכֹו, ְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ג ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ֲאֶׁשר, ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו, ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש-- ָהֵהם

  ...ַוֲעָבָדיו

  '??שנת שלוש למלכו'או ב' שבת המלך אחשוורוש על כסא מלכותו'האם האירועים התרחשו כ

שלוש שנים ולא היו יכולין לעשות כמותו אלא ) 'כסא המלך'את (ועשו אותו ...': א בשם אסתר רבה'מסביר הגר

הכוונה בבניית , לדעתי(' ...לא היו יכולין להביא אותו לבבל ששם היו יושבין כל המלכים לפניו, ומוסיף. ..בשושן

  ).  גדול מימדים אינו אלא כינוי לארמון המלך' כסא 'אותו 

מוקדש להליך אחד שבו אחשוורוש משנה את , מחציתו של פרק א, ם"י המלבי"עפ, מרחיב בעניין זה, ם"המלבי

  .טוןסידרי השיל

 הדגש הוא על המלכות שלו ולא 'כסא מלכותו', הוא להעביר את מרכז השילטון למקום אחר, המעבר לשושן

 'פרתמים ושרי המדינות'ל' שריו ועבדיו 'קדיםבסדר הקרואים למשתה מ). וחס לושתיכפי שמי(מלכות בירושה 

העושר העצום המתואר בפסוקים אינם . תפקיד והוא מנמיך אותם וקורא להם שניים בסדרשהיו חשובים יותר ב

  . אלא  מפגן של כוחו של המלך' גאווה לשמה'רק 
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 הדגש הוא על יפיה ולא על 'טובת מראה היא- יפיה כי- להראות העמים והשרים את 'קריאתו להביא את ושתי

שיביאוה בעל כרחה כאחת , ' משמעותו',ושתי-להביא את' ומוסיף שהביטוי. ם"לדברי המלבי, הייחוס שלה

ויותר מכך היא מגלה לנו שאירוע המשתה , פרשנות זו נותנת אור אחר ליחסי הכוחות בפתיחת המגילה. 'שפחותיו

בשנת השלוש למלכות הייתה מהפכה בסדרי השילטון הנהוגים והיה זה ודאי אירוע מכה גלים באימפריית פרס 

כרפואה 'שבתחילה היה כנגדם ובסופו הייתה זו , יה לקרקע פורייה גם בשינוי היחס לגולי יהודהאירוע שה, ומדי

  .'למכה

  ,מחהשבת שלום ופורים מלא ש

 שיקו רועי

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

 -שחלף השבוע

' תוכיח הוכח 'מצוות". ביקורת להעביר איך: "ל"ז אורבך אורי של לזכרו שיעור ארי הרב העביר -שבת בליל

 התוכחה האם. יותר הרבה חשובים מניעיה אולם, בנושא ציבור כשליחי עצמם רואים ורבים מאד חשובה אמנם

 היא או ולהעליבו המבוקר בפני הדברים את להטיח מטרתה האם? גורל משותפות או, מתנשא ממקום מגיעה

 מלאכתו את לבצע השכיל, הביקורת מערכת של הציני במרכזה אמנם שהיה, ל"ז אורבך?  ללבו דרך לפלס מבקשת

 הוא? הכיצד וזאת. ממש לאוהביו ממתנגדיו רבים שהפך כך כדי עד, ובחן בהצלחה וכעיתונאי תקשורת כאיש

  .עלינו הלוואי. גבולות על לשמור והקפיד יצרים הלהיט לא, אישיים לפסים ירד לא מעולם

, בנייה (פעלים רב איש, חיים של אחיו, החתן של דודו. רבה היתה והשמחה מצווה בר לנדסמן עידו חגג - בשבת

 חיזן, מקהלה בליווי אנושי ככרוז לתורה עידו את העלה, תלי בקיצור או נפתלי לשם העונה) וחזנות קונדיטוריה

 הפרשה כל את במדויק שקרא עידו. קראוס אלי עם דואטים במספר פצח ואף מוסף תפילת את הערב בקולו

 המיועד החתן לתורה שעלה בשעה, מהצפוי מוקדם סוכריות מטח בטעות ספג, הימן איתן של בניצוחו וההפטרה

  .לזר נדב

 סיים עתה שזה עידו ואת, לכן קודם ימים כמה שחגגה הימן אודם המצווה בת כלת את ארי הרב ברך, מוסף לפני

 כלי משאר להבדיל). ו"ט, ה"כ" (ממנו יסורו לא הבדים יהיו הארון בטבעות: "בפסוק והתמקד הקריאה את

 ספר ובו הארון את הנושאים המוטות, חניה בשעת ונשלפים למקום ממקום לנשיאה נועדו הבדים בהם המשכן

 התורה שספר: הוא המתבקש המסר. לרגע לא אף, מהטבעות להוציאם איסור וחל תמיד אליו צמודים, התורה

  .הולך הוא שאליו מקום לכל אליו צמוד ויהיה האדם את שילווה כך תמיד לתנועה מוכן להיות צריך

 מקורי במבליק עם משלהם שולחן על הילדים התענגו, הציבור כל הוזמן אליו, במועדון שנערך רבה בקידושא

, אולטימטיביים שומן אחוזי בעל דשופרא שופרא למליחַ  זכו המבוגרים בעוד, צבעים בשלל וסוכריות מגולגל

 חיים של הוריו: חשובה עובדה ונציין נוסיף. שבנתניה" דג פרו "הידוע הדגים ממפעל מיוחד במשלוח שהובא

  . ההרינג מולדת -  מהולנד מוצאם

 שהקשיב הקהל. פורים לקראת שיעור" אוניברסיטה הישיבה "ראש גולדויכט מאיר הרב העביר -ש"במוצ

 לקראת. בעקבותיו שבא ולחג הפורים לסיפור ייחודית ראיה זווית לקבל זכה, רעיון ולכל מילה לכל בשקיקה

        .פריה את שתצמיח קודם הנחרשת קרקע אותה כמו ממש, היהודי העם את המצמיח בסבל הרב התמקד סיום
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 והילדים הנשים ממחנה הסלקציה בזמן בריחתו בזכות השואה את ששרד נער על מרגש בסיפור חתם השיעור את

 שנעלם ברגע רגליו את לשאת לו וסימנה המשמר על שעמדה אמו של תושייתה בזכות לעבודה הכשירים למחנה

 וכשהגיע, חשד לעורר לא בכדי הפרידה דמעות את לעצור נאלצו ואמו הילד. השומרים של ראייתם מטווח

 לאחר ועלה ניצל כך. ארוכות שעות כך ולעמוד יותר מבוגר להיראות בכדי קרסוליו להגביה נאלץ הנכונה לקבוצה

 עיני, מדחי רגלי, ממוות נפשי חילצת כי: "ז"קט בתהילים הנאמר הפסוק כיצד סיפר שבגר יהודי אותו. ארצה מכן

 מידי –" ממוות נפשי חילצת כי. "לו רק המיוחדת משמעות קיבל, "החיים בארצות' ה לפני אתהלך, מדמעה

 חשד לעורר לא בכדי –" דמעה מן עיני את. "קרסוליי להגביה נאלצתי בהן הרבות בשעות –" מדחי רגלי. "הנאצים

  .ישראל בארץ –" החיים בארצות' ה לפני אתהלך "- זאת ובזכות. מאמי שנפרדתי בשעה

  . הביתה בדרכו ל"ז המל מיכאל חברנו של מותו על הקשה הבשורה הגיעה - שני ביום

 את מובילים, חייו במהלך במסירות טיפל בהם מהטרקטורים שכמה עולמים למנוחת אותו ליווינו -שלישי ביום

  !ברוך זכרו יהי. העלמין לבית בכניסה לו וממתינים השיירה

 קימלמן יורם

=================================  

  

 הודעות לשבת זכור

ר " תעביר שיעור מיד לאחר תפילת מוסף ד,לנישואי נדב ומיכל ולכבוד שבת זכור' שבת חתן'לרגל  •

הציבור .  מן המקרא לפרשנות היהודית הקדומה- מאסתר ליהודית –בנושא ) אם הכלה ( אסתי אשל

  .מוזמן

  .ה/ לפני מנחה נקרא את פרשת זכור לכל מי שהפסיד13:30בשעה  'לפרשת זכור'קריאה נוספת  •

 

  בני גינזברג-וועדת דת 

 

  המורחבת המשפחה ולכל ברזלי וליוכבד לאיציק, גיטמן ללאה

  הנכדים לחתונת טוב מזל

 הילה ל"עב יעקב

 ברזלי ורבקה יואב של בתם, מילר ודובי מירי של בנם
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  משולחנו של מנהל הקהילה 

  עוד ואיננו איש היה

 וכשנכנסתי חשוך היה הכנסת בית. לשש ברבע הכנסת לבית והגעתי עבודה לנסיעת קום השכמתי שבועיים לפני

 ומתפלל הכנסת בית שערי את פותח, ביומו יום כמידי שם שעמד המל של מדמותו לרגע נבהלתי, אוכל חדר מכיוון

 של המיוחד בניגון המל של לחישתו את לשמוע היה ניתן אך, פעלו המזגנים. דזימרה פסוקי את ורגיל כבקיא פ"בע

 לבית שיכנסו החימום את והדליק הקדים הוא הכלל עבור: למיכאל אופיינית כך כל תמונה. העמוקה תפילתו

  ...הציבור שיגיע עד באפילה מתפלל, החשמל על חבל, לעצמו, נעים כנסת

. האחרונים בימיםו בלוויה שהוזכר כפי ,בקהילתנו שוניםו רבים לעיסוקים המל ידו שלח ,ובשקט רבה בצניעות

 כבר האם חברים אותי שאלו .החלל את למלא שנצליח עד זמן וייקח היערכות מחייבת עלינו שניחתה הפתע מכת

 את קט רגע עוד שנרגיש שנכון, חשבתי ליבי ובסתר שטרם השבתי ואני? הקלנועיות בתיקוני להמל מחליף יש

 רשת"ב השבוע שנפערו החורים את אופיינית קיבוצית ביעילות שנסגור לפני, משפחתו עם יחד, החוסר

  .שלנו" הקהילתית

  . המשפחה בני וכל תומר, קמה, גור, שי, ורד, לטל הלב מעומק תנחומים

  

  אחרת ארץ לי אין

 אלון מחווה בבסיס, ר"צב מגרעין בתנו של סיום בטקס משפחתי בני עם יחד להשתתף זכיתי צ"אחה אתמול

 כשבסופו היה דמעות עד מרגש. העולם רחבי מכל חיילים 420 למדו עברית ולימודי טירונות המשלב בקורס. בצפון

 חיילים החלו, במקום עומדים וכשהם" אחרת ארץ לי אין: "הכתובת את בגופם החיילים יצרו, הטקס של

 ארבעה שם היו שלנו מהגרעין. ויידיש סינית ועד ואמהרית מאנגלית! שונות שפות 15 -בכ זה משפט להשמיע

 תחושת את לתאר קשה. נוספים רבים בודדים חיילים ולצד ד"מהקבה נוספים ר"צב גרעיני חברי עם יחד, בוגרים

 מכל צעירים בו אשר, ציונות של ומרגש גדול כך כל למהלך, "ר"צב גרעין "פרויקט דרך שותפים שאנו, הסיפוק

 הפיקוד בסגל גם. לישראל ההגנה בצבא המולדת את ולשרת עברית ללמוד באים, ביתם את עוזבים העולם רחבי

: התואר את שקיבלה, לעמר חמות ברכות. אורן ומור דרורי עמר של בדמותן מכובדת נציגות לנו יש, הקורס של

  .  ל"מצה משתחררת ובקרוב" מצטיינת מפקדת"

  

  אחרונה בקשה – קהילה לוח

 ולהבדיל לשמחות להתייחס  לנו שיאפשר, קהילתי שנה לוח לנהל שלנו הרצון על פעמים מספר כתבתי כבר

 הדבר). ואספות משתתפים רבות ישיבות קביעת (הקהילתי ז"הלו בתכנון לנו ויסייע הקהילה חברי של לאזכרות

 חתונה, מצוה בת/בר (אירוע שקבענו ברגע, קטן שבמאמץ בכך, כולנו מצד מלא פעולה בשיתוף רק להתאפשר יכול

  . הקהילה בלוח אותו תשבץ והיא) smits@saad.org.il (במשרד למירי במייל נודיע) אזכרה להבדיל או

  במועצה עבודה שנת סיכום

 מנהלי הציגו ובו במועצה שבועות שלושה לפני שהתקיים חשוב לאירוע להתייחס מבקש אני, קל באיחור

 שנייה שנה זו. 2015-ל התוכניות ואת 2014-ב העשייה את, בראשה העומד עם יחד במועצה השונים המחלקות

 כלקח. מאידך הרחב לציבור הדברים את להציג בצורך והבנה מחד ברוכה עשייה המשקף כזה אירוע שמתקיים

  ). דיבורים (מלאה ופחות) סרטונים (מוחשית בצורה הדברים בהצגת רב מאמץ הושקע, שעברה משנה
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 כמהלך. ולקדמה העשייה את לשכלל מתמשך צורך לצד השונות במחלקות מבורך פעולה לשיתוף שזכינו ספק אין

 ל"המפ לילדי תודה להגיד הזדמנות וזו העבודה שנת לסיכום עיניים מאירת חוברת המועצה הוציאה, משלים

  .ברוכים היו. החברים לבתי החוברות את שחילקו, שלהם והמדריכות

  

   הקקטוסים גן

 ביצעו ולאחרונה המשימה על' התלבשו, 'איציק של בניהולו הנוי צוות. כראוי טופל ולא מוזנח הגן היה רב זמן

 ישיבה פינות ונוספו תוקנו הגישה דרכי, וסודרו פונו השבילים. הקקטוסים לגן להערכה ראויה פנים מתיחת

 האמונות בידיהם ברוכה וביוזמה באהבה שנעשתה נחמדה  ישיבה פינת היא, הכותרת גולת. הגן ברחבי נחמדות

 מסלול אל הגן את החזיר, המבורך החידוש. הישן הגן מחסן שטח על, קיימים בחומרים ובשימוש הנוי עובדי של

, הגן של מולידו שאביו, חבל. העובדים ולכל לאיציק גדול כח יישר. לאזורנו המגיעות, לקבוצות המוצע התיירות

  .לגן יש אשר העדנה את לראות זוכה לא, עמי אל יהודה

  

 ?בדרום אותנו ששכחו אמר מי

 יהודה שבמטה הרטוב מתיכון ב"י תלמידי 110, נמרצת עבודה של שעות לארבע עלינו הסתערו שעבר בשבוע

". שאחרי ביום "עזה עוטף ליישובי ולסייע לבוא רצון ומתוך שבוע באותו להם שהיה ישראלי מסע במסגרת

 נוכל שלא מאד חששנו". במיל אזרחים "עמותת  את מנהל אשר כץ נבו בשם נמרץ בחור עומד המבצע מאחורי

. לסעד כולם הגיעו יום באותו שירד הגשם בשל. הקבוצה את לפצל מנבו וביקשנו מתנדבים הרבה כך כל לקלוט

 הגיל חצרות כל את ניקו המתנדבים. לפועל המבצע את ולהוציא הקשר איש להיות עצמו על לקח סאסי אריאל

 סיימו המעורבים הצדדים כל. העיונית הספרייה בהעברת וסייעו אותם וצבעו מקלטים ניקו, קירות צבעו, הרך

 לאריאל תודה. הברוכה עשייתם על פנים אל פנים להם להודות בחרתי, הסיכום ובמפגש רב בסיפוק המבצע את

  .הרך בגיל המבצע על שפיקדה יערי ולרננה מטעמנו לפועל המוציא היה, שכאמור

  

 טובות בבשורות ונסיים

  ).סאלי הבבא כניסת (נתיבות של המערבי בצד ממוקמת והיא נפתחה בנתיבות הרכבת תחנת, כידוע

 הרכבת מתחנת אחד בכיוון חינם נסיעה כרטיס של הטבה קבלמ, נתיבות בתחנת הרכבת על שעולה מי כל

 תקופת אורך .בנתיבות התחנה בקופת ההנפקה ממועד שעות 4 למשך תקף הכרטיס .בארץ תחנה לכל בנתיבות

 של היחיד היתרון. כלשהו מסמך או קו-רב כרטיס להנפיק או תעודה להציג צורך איןו חודשים 3 -ל הינה ההטבה

. טובה פחות לתחנה ושהנגישות להצפין מנת על שמדרימים, החיסרון .ההטבה הוא שדרות תחנת על נתיבות תחנת

 לצערי. הרכבת תחנות אל קלה הגעה שיאפשרו אוטובוס קווי ייזום על, הרשויות נציגי עם לעמול ממשיכים אנו

 . הצלחה ללא כרגע

  שלום שבת

  טובות בשורות

  ונחמות ישועות

 חום                                                   נ

 

 המשפחה ולכל הרצל ולחיים לדבורה

 בן ל"עב שירה הנכדה לחתונת טוב מזל

הרצל חגי של בתו
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 ?ֵאין אֹו ֵנס

 
 ֲאַבֵּקׁש ִלְכּתֹוב ִלְכבֹוד ּפּוִרים

 .ֲאָבל ְּבִקּצּוִרים, ַמֶּׁשהּו ָארֹוְך 
 'ִּכי ָידּוַע ִּכי ַהְּזַמן הּוא ֶּכס
 .'ת ַהֶּמסּוְבֶחְסכֹון ִמיִלים ַנֲעִביר אֶ 

 ְוָידּוַע ִּכי ָקָצר ַהַּמָּצע
 .ְוַנְׁשִמיט ָׁשלֹׁש אֹוִתּיֹות אֹו ַאְרַּבע

 
 'ְוַנְתִחיל ַהַּפַעם ִּבְׁשֵאַלת ַחכ

 :ְּכמֹו ֶׁשָּׁשֲאָלה ֶאְסֵּתר ֶאת ֲהָתְך 
 'ַּכֲאֶׁשר ּפּוִרים ָחל ְּביֹום ֲחמ
 ,ְועֹוִׂשים ִמְׁשֶּתה ְלָכל ָהָעם

 ? ַהַּבִית ַּגםָמַתי ִנְׁשטֹוף ֶאת
 !ַהָּדָבר ָקֶׁשה ִּכְקִריַעת ַים

 
 :ִּכי ַרּבֹות ִמְצֹות ַהּיֹום

 .ְקִריָאה ָוצֹום, ָמנֹות, ִמְׁשֶּתה
 ?ֶרַוח ְוַהָּצָלה ָיבֹוא ִמָּמקֹום
 ,ְוהֹוִאיל ְוִהְזַּכְרנּו ִנְקיֹון

 '?ַמה ִעם ַהֵּכִלים ִמֵּכִלים ׁשֹונ
 ַּפֲעִמי ִעם ֵיין ַמְלכּות ָרב-ַחד

 ?אֹו ַמִים ִנְׁשֶּתה ִּבְכֵלי ָזָהב
 

 '?ְּגָבִרים ְוָנש? ְוַהִּמְׁשֶּתה ְמעֹוָרב
 ?"'ַּגם ַוׁש: "אֹו ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו

 ..."ַוַּיְמִליֶכָה ַּתַחת"ַאֶּתם זֹוְכִרים (
        .)ִּכי לֹא ָׂשַבע ִמֶּמָּנה ַנַחת

  
  

                                           

 נּו זֹאת ָמסֹוֶרתְוֶאְצלֵ 
 .ַהֲחֵבִרים ַּבִּבָּזה ׁשֹוְלִחים ֶאת

 ִּכי ָצִריְך ֶלֱאכֹול ְּביֹום אֹו ָׁשָעה ַאַחת
 .ַמה ֶׁשָאְכלּו ְבׁשּוָׁשן ִּבְׁשמֹוִנים ּוְמַאת

 
 ַּגם ִיְדרֹוׁש ַרב ּפּוִרים ִמְּבֵראִׁשית

 .ְוָלרֹב ְמאֹד ֵעצֹות ָיִׁשית
 

 ַהֵּלבׁשֹוְלִחים ַהּכֹל ָמנֹות ִמן 
 ',ּוַמְרִּבים ְּבַמָּתנֹות ָלֶאב

 ְוִכְמַעט ָׁשַכְחִּתי ֶאת ַהְּמִגָּלה
 .'ֶׁשִּנְקֵראת ַּבּיֹום ּוַבּלַ 

 
 , ַּבחּוץ ִמיֵני ַׁשֲעׁשּוִעים

 .ִמְתַקן ֶאָחד ָּגבֹוַּה ֲחִמיִׁשים
 ָׁשם ַמְרִּכיִבים ֶאת ַהַּבְרָנׁש
 !'ִּכי ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאׁש

 .'ׁש ַמִּגיַע ַעד ֵלב ַהּׁשְוָהַרעַ 
 ַאְך ֶזה ֵאינֹו ַמְדִאיג ָהַעם ַהִּנְמְצִאים

 !'ִּכי ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה ָׂשׂשֹון ְוִׂשמ
 

 ,ָּכָכה ֶאְצֵלנּו זֹוְכִרים ֶאת ַהֵּנס
  .'ּוִמַּיד ִנְרְּתִמים ְלִנּקּוי ֶּפס

  
  

                                        
 אליהוא שנון                                                

 
 

 

 פונג-חוג פינג

 
  .ות/ות ומבוגרים/נערים ,ות/מיועד לילדיםה ,פונג באולם הספורט בקיבוץ- ג פינגמיד לאחר פורים יפתח חו

 . ולא לפי גילאיםרמותלפי החלוקה תהיה 
מושקע מאוד שכולל גם רובוטים מיוחדים מדובר בחוג .  מתי אורלוב–את החוג ידריך מדריך מנוסה מאוד בתחום 

  .לאימון

  .ערב ובימי שישי-החוג יתקיים בימי חמישי אחר הצהרים

  

   chinuch@saad.org.il:ל לכתובת "באמצעות שליחת דוא הרשמה אצלי 

  

  .לחודש ₪ 220:עלות החוג

 ועדת חינוך-גדי
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 בתוך פרק .2014/15 בגמר איסוף הנתונים והתוצאות של ענפי המשק לפעילות העסקית לעונת  כיוםאנו נמצאים

  .ולאחר מכן הצגתן בפני החברים באסיפה, זמן של שבועיים שלושה נוכל להביאן לדיון בהנהלת המשק

מאוד לא טובה  הייתה 2014עונת  –ר את שכבר ידענו ודיווחנו במחצית השנה ואך כבר נכון להיום אפשר לאמ

  .וכמובן שלכך קיימת השלכה ישירה לתוצאות כלל המשק, הן בשדה והן במפעל ובשיווק, לגזר

נמתין ,  אז.מספר ענפים מציגים בדוחותיהם ביצועים טובים אשר עולים על יעדי התכניות שעיצבנו להם, מאידך

  .בסבלנות עוד פרק זמן קצר לדיווח ודיון מסודר

  

כי סעד תהא זכאית ,  בין השארסוכם, 2011 בשנת שערכנוהסכם , אם להסכם מכירת המניות של סעד לתוסףבהת

עם אישור הדוחות , ובכן .2012,13,14 השנים במידה שיהיו בסיפן בסיכום שלוש, לתמורה נוספת בגין רווחים

 מיליון 4.1ע לסעד סכום של כי מגי, הצביעו התוצאות העסקיות התלת שנתיות, 2014הכספיים של סיפן לשנת 

  .יישר כוח וברכות.  ואלו יועברו לסעד בימים הקרובים, שקל

  

, רשות מקרקעי ישראל,  בהשתתפות נציגי משרד הכלכלה)בלשון המעטה (מתנהלים דיונים לא קלים, מזה זמן רב

שהתוואי שלו עובר , פארק הנושא הנמצא בוויכוח הוא הנחה של צינור ניקוז שפכים ל.ציגי סעדנציגי פארק נעם ונ

אנו נדרשים להבין כי ביצוע , מצד אחד. שטחים של החווה האורגנית שלנו, שטחי משבצת סעד בשרשרתלב ב

וגוזל מאתנו שטחים חקלאיים ,  אנו טוענים כי התוואי שתוכנן הוא שגוי ביסודוומאידך,  הואהצינור הכרחי

 הושגה הסכמה גם על גובה סכום הפיצוי בגין הפקעת קרקע שטרם, מיותר להוסיף כמובן. נדרש יותר מן הרחבים

  . נמשיך ונדווח על כל התקדמות הנושא.זו

  

 ,לשם כך.  דונם של גידול החוחובה850בשטח נחביר , אנו מתכוונים לטעת לאחר השמיטה, כפי שכבר דווח

  .שקות את הגידולן ולה"אותם אנו עומדים למהול עם מי שפד, ביקשנו מרשות המים הקצבת מים מליחים

מבקשת בה בעת אך , י מקורות"אישרה את ביצוע הפרויקט עוכן , את הקצבת כמות המיםלנו הרשות אישרה 

בטעות ,  מאתנו זואנו מאמינים כי דרישה כספית. ממיליון שקלעלותו בהיקף של למעלה חלק ממסעד להשתתף ב

מתוכננות לנו סידרה של פגישות עם גורמי . רהלא הצלחנו לבטל את רוע הגזי, בפגישה שערכנו ברשות. דהויס

  .נוחים ונוכל לבשר על הקמת הפרויקט בתנאים כלכליים ,דינוונקווה כי תצלח י, ממשל שונים בתחום

  

התחוללה , אך עם הגשם. זכינו לכמות משקעים יפה ומועילה עד למאוד, במהלך ימי סערת מזג האוויר האחרונה

 חצי מגג הסככה התרסק –אפשר לראות בסככת המילונים , יה של סופה זואת מעלל. גם סופת רוחות חזקות

מוזמנים (לקראת כניסתן למכון הגזר הסככה משמשת לאכסון גונדולות הגזר המגיעות מן השדה . ונהרס לחלוטין

אנו מפעילים את חברת הביטוח וכן את תושייתנו במטרה למצוא ). לא להתקרב יותר מידי, אבל בזהירות, לחזות

  .פתרונות מעשיים מהיום להיום

  

. ך את רגשותינו על האירוח הנפלא שהכנתם לנו בביקור בסעדאני רוצה להעביר אלי, הי חלופ

 האווירה ששררה במועדון שנתנה מיד , והטעימה המגוונת , בוקר הצבעוניתההשקעה בארוחת ה
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על המפגש נחה . הפכו לחוויה חד פעמית ומיוחדת, המפגש אתך ועם מזכיר הקיבוץ, הרגשת בית

  .יוני ש. בברכה בשם מטיילי נען. ועל כל אלה המון תודה והערכה ,הרוח המאוד מיוחדת של סעד

  

  . בעוטף עזהרכו במסגרת טיול של יום שלם שע,  בסעדו לאחר הביקור של חברי נען הבוגריםמכתב תודה זה קיבלנ

ובמכון הגזר ) כולל חלוקה של זר פרחים אישי(ביטלנו את הסיור שתוכנן להם בחממה , לחוץ זמנים בשל לוח

י יתם מקבלים מזקנהיתודה  איזה מכתב בדמיונכםתתארו עכשיו , נו חברים). כולל חלוקה של שקית גזר אישית(

  .נען אילו היה הטיול נערך במלוא היקפו המתוכנן

  

ביקוש לתוצרת שלנו ( אחד הנושאים שמנעו מאתנו עד כה לפתח ולהגדיל את חוות האמריליס התאילנדית שלנו

כיום אנו יכולים .  הכול התבצע באופן ידני- שליטה הלוקה בחסר בתחום המים והדשן הייתה ה, )םברוך השם קיי

המקומי  הצוות כן הסתיימה הכשרתו, בשטחלאחרונה בהצלחה דווח כי מערכת מחשוב משוכללת הותקנה ל

  .נעלה ונצליח .שיפעיל אותה

  

השינוי אמור לחול . מבנה הארגוני בתחום ענף הגזר להתחיל ביישום ההחלטה על שינוי בבימים אלו אנו עומדים

   .משיך ונדווח במהלך התקדמות התהליךנ. ש"בעיקר בתחום מכון הגזר והממשק שלו עם הגד

  

בדרך כלל מדגר זה הוא הקשה .  ונשלח למשחטה2015לפני כשבוע הסתיים מדגר ראשון של חוות הפטם לשנת 

 היו יוצאותאחיטוב התוצאות התפעוליות שהצליח להפיק בני הפעם . והבעייתי ביותר בגלל החורף והקור הרב

  . יישר כוח. אחוז תמותה נמוך במיוחד ואחוזי חלק גבוהים, עוף גבוהמשקל , ניצולת מזון איכותית. מהכלל

  

  

  .  דמעה על לחיהבהיחבא גלשה ל. בדומיה ובראש מורכן לווינו את המל בדרכו האחרונה לבית החיים

 , שותקים,לוגמים קפה,  השרפרף בסככההיינו יושבים על, של הבוקרמאוד בשעות הקטנות , מעת לעת

.  את האיש המחוספס והעדין הזהלמדתי לכבדבאופן מאוד מאוד מיוחד . רדיו ישן נושןושומעים קלאסית מ

  .נוח בשלום, נוח בשלום המל. הסתיים עידן בסעד, תמה תקופה

 

 חלופ  ,שבת שלום

 

 

 
  

 פורים ליריד הזמנה

  !לכולם ויקר וששון ושמחה אורה וברכה שלום

  !רתיהמסו פורים ליריד להזמינכם שמחים' ח כיתה ילדי

  10:00-12:00 חמישי ביום ומרקדים שמחים, מחופשים ניפגש

  .מובטחים וממתקים פרסים, מתקנים, מיוחדים מתנפחים

  .מנות משלוחי לקבל ישמחו בוודאי אשר ,היריד למהלך מהחטיבה חיילים 25 גם נארח

  ,לבואכם ומתכוננים מתרגשים

  

 והמדריכים ההורים', ח כיתה ילדי 
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  ...מכתב המחמם את הלב

  

  לבית קיבוץ סעד 

  

האנשים והמשפחות אשר אני ושאר חבריי ! כן בזכותכם,  כן–אני רוצה להודות לכם שבזכותכם , חברים יקרים

  . שבעים ולבושים כהלכה-המתנדבים נרתמים לעזרתם 

  

דעו לכם שבזכות .  פעולהאתם משתפים אתי, מאז החל בעלי מוריס לתקן אופניים בקיבוץ, במשך עשרים שנה

 שלא חדלים וגם המתנדבים, תרומותיכם הכוללות כל מה שבית נורמאלי זקוק לו נהנות משפחות רבות

  . חשים סיפוק רב-ממלאכתם גם בשבתות ובחגים 

  

 ,ליהודית מוסנזון ולצוות יד שניה, לבת עמי גולדנברג, לחגית גולן. חגית רפל הדואגת לתרומות: תודה מיוחדת ל

  .דואגים להעביר לבעלי תרומות עבור המשפחות הנזקקותכולכם יחד ולכל אחד לחוד אשר בכל פעם ל

  

כשהם , אשמח להמשיך ולאסוף את החפצים והבגדים. בעלי ואני מתרגשים בכל פעם מחדש כשאתם תורמים

  .בימים שהוא מגיע לתיקוני האופניים בקיבוץ, במצב טוב דרך מוריס בעלי

  

 .שנזכה להיות תמיד בצד התורםו, תודה ענקית

 תמי

 

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

  

  

 מפגש מתנדבי חברה קדישא

 

הרב ארי נתן שיעור בנושא . באדר אור ליום חמישי נפגשו חבורת מתנדבי חברה קדישא למפגש השנתי' בליל ז

קה הצפונית הובהר מבנה בית העלמין בסעד שבחל. מנהגי הקבורה בדגש של כיוון הנחת נפטרים וכיוון המצבות

השינוי נעשה , רגלי הנפטרים לכיוון שער בית העלמין ובחלקה הדרומית כיוון המצבות לכיוון הרחבה האמצעית

  .כדי לאפשר למשפחות כהנים להלך ברחבה האמצעית ולהיזכר ביקיריהם

  

 לכל יישר כוח, היה משמח לראות שהצטרפו אלינו מתנדבים חדשים ומתנדבות חדשות מקהילת מתיישבי סעד

  .וברכה שתהיה לכולנו מעט התעסקות בתחום, המצטרפים והמתנדבים

  

  ,בשם מתנדבי חברה קדישא

  גינזברגבני
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 לתלות על המקררכדאי    

  "ת ו כ ל מ  ר ת ס א ש  ב ל ת ו"

  ה" תשע- לקהילת נשות סעד" קריאה"אירועי 

  

  
  חברות יקרות שלום 

  
' ט, "תצוה"' שבת פר(' זכור'שבת , נקיים גם השבת, פורים כבר בשער וכמסורתנו מזה שנים

  ".זכור"תפילת מנחה לנשים וקריאת ) ה"אדר תשע
  

  .במועדונית של החטיבה 13.00בשעה נפגש 
  

  "זכור" תפילת מנחה וקריאת 13.00
  

  שיעור קצר  13.20
  

  !כולכן מוזמנות

  הצוות המארגן, להתראות
  

  

  

' וכדר, לאתויי נשים? הכל כשרין לקרות את המגילה לאתויי מאי, הכל חייבין במקרא מגילה"

 "שאף הן היו באותו הנס, יהושע  בן לוי נשים חייבות במקרא מגילה' דאמר ר, יהושוע בן לוי
 .ג-:דף ב, ערכין, בבלי

  

       !אורחותמקומיות ו, תושבות וחברות, סבתות ונכדות, מבוגרות וצעירות  –נשות סעד 
 )5.3.15, ה"יד אדר תשע, חמישייום (לשמוע מגילה בבוקרו של חג הפורים כולן מוזמנות 

  ! בבית כנסת שבמועדונית8.30  בשעה ,כדת וכדין, מפי נשים ועבור נשים

  !קסון בת המצווה'והשנה נוסיף שמחה לחגיגת הפורים ונחגוג את קריאת המגילה עם נועם ג

  !מזל טוב

   !ו ת ל ה ת ר א 
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   ז שבט" כ16.2.15-מהחל  מכבימרפאת ב עות פתיחהש

  
  ינה כהן'גר " ד-  משפחהרופאת 

  יום א
  

  יום ב
  !שינוי 

  יום ה  יום ד  יום ג
  !שינוי 

  יום ו

   07:30-12:30    14:30-19:00  

  
   il.org.saad@torim-ללפנות במייל אפשר , לקבוע תור מראש דרך המזכירה - אחיות 

  יום א
  

  יום ד  יום ג  יום ב
  !שינוי 

  יום ה
  !שינוי 

  יום ו

07:30-12:00  
  

07:30-12:00  
   

07:30-12:00  
      

12:00 –15:00 
   

 14:00-19:00  07:30-11:30  

  

  )טיפת חלב בלבד(נא לא להגיע למרפאה בימי רביעי בבוקר 

  

    חוהמראש עם תור  לתאם 12:00 עד 08:00 'דימי טיפת חלב 

  il.org.saad@torimאפשר לפנות במייל 
  il.org.saad@torim- ל לפנות במיילאפשר, לקבוע תור מראש דרך המזכירה - מעבדה

  יום ד  יום ג  יום ב  יום א
  !שינוי 

  יום ה
  !שינוי 

  יום ו

  
07:30-08:15  

  
07:30-08:15  

  
07:30-08:15  

  
07:30-08:00  

  
  אין מעבדה

  
  אין מעבדה

  
  מזכירה

  יום ד  יום ג  יום ב  יום א
  

  יום ו  יום ה

  
07:30-12:00  

  
07:30-12:00  

  
07:30-1200  

  
  בטלפון בלבד

  
07:30-12:00  

  
07:30-11:30  

  

  

  2412מתוך סעד  טלפון קווי, 08-6800412. טל, מרפאת סעד

 !           לבריאות                           


