בע"ה י"ג באלול תשע"ה
28/08/2015
גליון מס' 2912

פרשת כי תצא
את עונשן של העבירות החמורות מודיעה התורה אולם את שכרן אינה מגלה.
מכל תרי"ג מצוות בחרה התורה בשתיים שאת שכרן היא מפרסמת ברבים.
וכך שנה ר' שמעון בר יוחאי" :שתי מצוות גילה הקב"ה מתן שכרן ,אחת קלה שבקלות
ואחת חמורה שבחמורות .קלה שבקלות ' -שילוח הקן' שם כתוב 'והארכת ימים' ,וחמורה
שבחמורות ' -כיבוד אב ואם' שבו כתוב 'למען יאריכו ימיך' .הרי הן שוות במתן שכרן
בעולם הזה".
בחירה זו מכוונת להעלים עוד יותר את שכר המצוות מעיני האדם ,שאילו ידע ,נמצאו
המצוות מקצתן קיימות ומקצתן בטלות.
)מתוך" :ממעיין האגדה-א .ארזי"(

------------------------------------------------שיעור פרשת השבוע :לאחר התפילה שיעור אחה"צ  -שעה 18.00
שבת כי-תצא
הדלקת נרות
14:00

מנחה

ימי החול
18:50

זמן תפילין /טלית

19:00

שחרית

06:00

שחרית ב' )בצריף(

08:00

05:27←05:23

שחרית א'

06:45

שחרית ב'

08:30

סוף זמן ק"ש

17:40

מנחה א' )בחד"א(

13:15

מנחה )בני-עקיבא(

14:00

מנחה וערבית

18:55

לימוד "דור לדור"

17:10

שקיעה

19:02←19:09

צאת השבת

19:45

ערבית

20:10

מנחה

13:30

09:29←09:28

* מיום ג' ,תחילת שנת הלימודים שחרית ב' ב 08:20-בביה"ס
אחות תורנית -הילרי יום-טוב
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פרשת כי-תצא
פרשת השבוע ,פרשת "כי תצא" מלאה וגדושה במספר רב של מצוות .בעל "ספר החינוך מונה בפרשה זו שבעים
וארבע מצוות ,מהן מצוות "עשה" ומהן מצוות "לא תעשה" .קובץ מצוות עשיר שכזה יכול ללמדנו לא רק על תוכן
המצוות ,אלא גם על המסר החינוכי הנלווה עליהן.
נבקש להתמקד בעניין אחד ,הנלמד מהמצוות שנבחרו לסיים את פרשת השבוע שלנו ,ובכך לסיים את כל חטיבת
מצוות העשה והלאו שהיא כוללת.
בסוף הפרשה הקב"ה מצוה אותנו בשתי מצוות ,האחת מצות "לא תעשה" והשניה מצות "עשה" ,שהן בעצם שני
ניסוחים של אותה המצוה:
"לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה .לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה .אבן שלמה
וצדק יהיה לך ,איפה שלמה וצדק יהיה לך ,למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה' א-לקיך נתן לך .כי
תועבת ה' א-לקיך כל עשה אלה ,כל עשה עול") .כ"ה ,י"ב – ט"ז(.
פרשה שלמה למדנו על מצוות התורה בנושאים שונים ומגוונים ,די אם נזכיר כאן רק את חלקם .פתחנו בדיני
אשת יפת תואר ,דיני נחלת הבכור ,ובדיני בן סורר ומורה .עברנו לדיני השבת אבדה ,ולאחריהם מצות שילוח הקן.
הוזהרנו על איסורי צניעות שונים ,כדוגמת מוציא שם רע ,אונס ומפתה ,ומשם עברנו לאיסורי החיתון בתוך עם
ישראל ומחוצה לו.
הקב"ה בחר לסיים את כל המהלך הגדול הזה דווקא במצוות המחייבות אותנו להקפיד על מידות מדויקות ,על
מנת לאפשר מסחר הוגן בין האנשים .בזכות קיום מצוות אלה ,אנו מובטחים לאריכות ימים ,ועליהם מסכם
הכתוב באמירה כללית שהקב"ה מתעב עשיית עוולות בין אדם לחברו .מצוות אלה מלמדות אותנו את החשיבות
הרבה שיש בתורה להקפדה על יחסים של הגינות ויושר בין אדם לחברו.
כבר זכינו במדינת ישראל העצמאית ,לקנות יין מסוגים שונים ,כאשר על הבקבוק הנמכר נמצא את המילים:
"ללא חשש טבל ערלה ושביעית ".ניתן אף למצוא במקומותינו בקבוקים עליהם מצויין כי הבקבוק מיוצר "במפעל
שומר שבת" ,וכו' .אין לזלזל חלילה באמירות כגון אלה) ,אם כי יש לדון ,למשל ,על איזכור מצות שביעית ,יחד עם
איסורי ערלה וטבל ,אך לא כאן המקום להאריך בזה( שכן ,נעים לנו לדעת שהמפעל ממנו אנו רוכשים את מוצרינו
שומר על קדושת השבת ,ובוודאי חשוב לנו לדעת ,שבשתיית היין הנקנה ,איננו נכשלים ,חלילה ,באיסורי תורה.
סדר המצוות בפרשת השבוע ,מאפשר לנו לחלום על היום שבו נקנה בקבוק עליו נמצא את הכיתוב" :מיוצר
במפעל המקפיד לשלם את משכורות עובדיו בזמן" ,או ללא חשש איסור "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר"
ואולי אף נזכה לראות בפרסומי המוצרים את הפסוקים שהזכרנו מפרשתנו – "המוצר משווק ע"פ כללי "אבן
שלמה וצדק יהיה לך" בהשגחת הרבנות המקומית".
בימים אלה של חודש הרחמים והסליחות ,נישא תפילה לפני ריבונו של עולם ,שיזכה אותנו לקראת סיום שנה זו,
ולקראת פתיחת השנה הבאה עלינו לטובה ,להתחזק בקיום כל מצוות התורה ,בינינו לבין בוראנו ,ובינינו לבין
זולתנו.
תומר כראזי
נשוי לחני – בתם של יונת ואהרל'ה לוי ,גר בנוקדים
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ברכות מועדת חינוך למתחילים ולמסיימים
ועדת חינוך מקדמת בברכה את ילדינו העולים לכיתה א' בברכת ברוכים הבאים ושילוב מהיר
וטוב בבית ספר ובמערכת החינוך החברתי.
הילדים העולים לכיתה א':
ידידיה אבנית )הבן של מנהל בית הספר ( ,תמר בוברובסקי ,נטע גולדנברג ,הלל גייבל ,ליאל
דניאלי ,מאיה דנין ,גפן חביביאן ,טוהר לוי ,הלל לזר ,מוריה סאסי ,שמואל סט ,ניצן עקיבא ,אלדר
פורגס ,אלון רידר ,שקד רונה ,הדס רסיסטל ואביה שקלאר.
ומאחלת ברכת הדרך לבוגרי י"ב שלנו בדרכם החדשה:
ירדן אדור  -בשנת שירות בנווה עמיאל
מריסול אלפסי  -במכינת "עלמה" באופקים
אור ברט  -בגיוסה לצה"ל
שחר דנין  -בשנת שירות במקווה ישראל
טליה וידס  -במכינת "צהלי"
רעות זיו  -בשנת שירות בקיבוץ "ראשית" בירושלים
יסכה יפרח  -במדרשת "באר" בירוחם
ליאב כהן  -בשנת שירות בבית הספר "יפתח" באובנת
אורי לנדסמן  -בישיבת הר עציון
שלומציון עברון  -במדרשת "ברוריה" בירושלים
רוני צ'ימבליסטה  -במכינת "בית ישראל" בירושלים
הדר )דוש( קאופמן  -במדרשת "שובה" בעפרה
שחף קסלר  -בשנת שירות ב'על"ה נגב – נחלת ערן'
עלו והצליחו
גדי סמואל
מכתב פרידה...

הגענו לפני  9חודשים לסעד .קיבלו אותנו בחיבוק גדול והקליטה הייתה מהירה וטובה.
מרגישים צורך גדול להגיד תודה לקהילת סעד ושמחים על ההזדמנות הגדולה שנפלה בחלקנו.
מרגישים כאילו עזבנו בית אחרי תקופה ארוכה וחיבור חזק.
מוזמנים לבקר בשיכון בחצרים.
אסיף ,אור ואדוה בר-עזר.
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ברוכים הבאים! – סיכום ביניים
בראשית אוגוסט הגיעה אלינו משפחת הימן ,שילה וצילה ושלושת ילדיהם מכרמי צור )עליהם דיווחנו בפירוט
בעלון לפני מספר שבועות(.
בשבוע שעבר הגיעה אלינו משפחת בן אהרון .תהילה זיוון )בתם של יענקוש וגילי( ,אלדד ושלושת ילדיהם :עומר
בן  ,4.5בארי בת  ,3וירדן בת  4חודשים .תהילה שסיימה לא מזמן לימודי הסבה מעבודה סוציאלית להוראת
תיאטרון ,עדיין בחופשת לידה בימים אלו .אלדד ,שבמקצועו הוא מהנדס מכונות ,ימשיך בינתיים לעבוד בקבוצת
יבנה במפעל החמוצים כמנהל אחזקה .המשפחה תתגורר בבית משפחת גולדשמידט לשעבר ,ליד רחל סימון.
שבוע הבא תגיע משפחת קלי .דביר ועדי )המוכרת לחבריה כ "דודיש"( ,יותם בן השנתיים ונעמי בת  6חודשים.
המשפחה התגוררה בכפר הסטודנטים במושב יכיני .דביר ניהל את כפר הסטודנטים בשנים האחרונות ולפני מספר
חודשים נכנס לריכוז ההדרכה בשומר החדש .בצד עבודתו הוא לומד בספיר לימודי תואר ראשון במנהל ומדיניות
ציבורית .דודיש מסיימת לימודי עבודה סוציאלית בספיר והקימה במסגרת המחלקה לע"ס בית מדרש הדן
בסוגיות חברתיות מזווית של מקורות ישראל.
נאחל לכל המשפחות קליטה קלה ומהירה ככל האפשר!
ושנה טובה!
ועדת קליטה
-----------------------------------

"כל שחכמתו מרובה ממעשיו ,למה הוא דומה  -לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין ,והרוח באה ועוקרתו
והופכתו על פניו .וכל שמעשיו מרובין מחכמתו ,למה הוא דומה  -לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין :אפילו כל
הרוחות שבעולם באות ונושבות בו ,אין מזיזות אותו ממקומו".
משנה ,סדר נזיקין ,מסכת אבות }רבי אלעזר בן עזריה ,פרק ג' ,משנה י"ז{
לפני כשלושה חודשים התחלנו לתפקד כוועדת ותיקים .תפקיד הוועדה לתת מענה חברתי ותרבותי לאוכלוסיית
הנשים מגיל  62 -ולאוכלוסיית הגברים מגיל – .67
מאז כניסתנו לתפקיד אנו בלמידה מתמדת ורצון לעשות דברים טובים ומועילים ,אך מרגישים שאין אנו יכולים
לפעול בצורה מיטבית ללא תיאום צרכים ותיאום ציפיות עם האוכלוסיה.
לשם כך אנו קוראים לכולכם לקחת חלק בערב בו נקשיב ונשמיע .נשמע ,נלמד ,נשכיל וניתן גם לכם את היצע
הפעילויות והתעסוקות הקיימות בקיבוץ ובמועצה שאולי אינכם מודעים אליהם .כמו כן נשמח לדעת לאן נושבת
הרוח וכיצד להתקדם מכאן הלאה.
אנו רוצים לבנות שורשים עמוקים על ידי עשייה וזה המקום שלכם לשמוע ולהשמיע ,לכן נוכחותכם חשובה לנו
מאוד מאוד!
ניפגש ביום ראשון כ'ב אלול  6/9/15בשעה  18:30בחד"א ימין .את הערב תנחה חגית רפל ויגיעו לשתף אותנו
חברים פעילים בנעשה מטעם המועצה .
בואו בשמחה!
ועדת ותיקים
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מבט קולנועי על סיפור מקראי
בלילה שבין ראשון לשני ,אי"ה ,נקרין על מסך גדול ,בדשא של המועדון לחבר ,את הסרט "המבול" ).(Noah
מדובר באפוס תנ"כי הוליוודי עתיר תקציבים ,הפקה יפיפיה ומרשימה ,אשר יצא לאקרנים לפני כשנה.
זהו עיבוד חופשי )מאד( לסיפור המקראי ,המתכתב עם התורה ועם פרשנויות ומדרשים ידועים ,אך היוצר הפליג
על כנפי דמיונו הרבה מעבר לבסיס המוכר לכולנו .הסרט נוגע בדילמות מוסריות כבדות משקל עימן מתמודד
הגיבור ,ומעמיד את הצופה מול שאלות מרתקות ומעוררות מחשבה .מומלץ ללמוד במהלך השבת את הסיפור
המקורי )בראשית ה-ט( כדי לרענן את הזכרון ולהבחין במהלך הצפיה בין פשט התורה ,מדרשים ובדיה.
הסרט לא מתאים לילדים/ות צעירים/ות! הוא הוגדר ע"י איגוד הקולנוע הישראלי כמוגבל מגיל  12ומעלה
מנימוקי אלימות ובדיון ,ואכן כולל כמה קטעים קשים לנפש ,בתיאורי דור המבול וכד' .מצד "שמירת העיניים"
הוא נקי יחסית למקובל בקולנוע .ההקרנה תחל בשעה  ,21:00כדי לאפשר להורים לסיים את ההשכבות .שימו
לב -אורכו כשעתיים ורבע .אנא הביאו עמכם מחצלות לישיבה והצטיידו באלתוש.
נותרו עוד שני קטעים בלבד להשלמת הלימוד הקהילתי שלנו! ירמיהו לו-מה ותהילים עג-פט.
שבת שלום,
צוות שמיטה קהילתית
------------------------------------------סיכום שנת פעילות במשק ילדים
אחרי הקיץ הקשה שעברנו כולנו לפני שנה ,חזרה שמחת הילדים למשק ביתר עוז .בשנת הלימודים האחרונה
הייתה פעילות רבה מאוד במשק .בכל יום הגיעו ילדי ביה"ס לשיעורי מדעים ,לשיעורי הפגה ,לעבודה פרטנית,
חונכות אישית ותרפיות שונות )בעזרת בע"ח ,בגינון ,ברכיבה ,ובאילוף כלבים(.
את רוב עבודת הטיפול והתחזוקה במשק עשתה בת השרות החמודה שלנו  -רינת ,ששרדה יחידה את כל השנה )כי
האחרות עזבו( ועל כך מגיע לה ממש צל"ש! רינת יצרה קשר טוב מאוד עם הילדים והצליחה לגדל ולהרגיל הרבה
גוזלים של תוכים לעבודה עם הילדים ולשמחתם!
אפילו בימים החמים ביותר של החופש ,הגיע קומץ ילדים לעבוד ולתחזק ,להאכיל ולארח .הם עשו זאת בדביקות
ובמסירות .הילדים בנו אוהל אירוח ובו ריהוט ממשטחי עץ .מומלץ לבוא ולראות! לצערנו לא הגיעו כמעט
אורחים מהסביבה בשל החום המעיק ,אך אנחנו היינו שם במשך כל אותם ימים והזענו...
לאור)בוברובסקי( ושחר)יום טוב( ,לשחר)גולדנברג( ואור)יום טוב( ולנגה)דרורי( שכל יום מחדש הוסיפו לנו אור
במשק! ועוד כמה ילדים מקסימים ותיקים וחדשים – כולם היו נהדרים ,ובאו בשמחה למשק!
תודה גדולה לכם ילדים שבאתם עזרתם ונהניתם! תודה גם לרוני אלון ,שמגיע להדריך אותנו מקצועית ,בקביעות
במשך כל השנה ,ובקיץ מביא לנו לתגבור גם את ילדיו החמודים .שנהיו כבר ממש חלק מהצוות.
בקרוב מתחילה לה שנת פעילות חדשה .מאחלת הצלחה רבה לכל הילדים במסגרות השונות ומזמינה את כולכם
להמשיך ולבוא  -לעבוד ולבלות במשק!
רחלי לנדאו

6
רלי )רפאל סימון ז"ל(
קצת היסטוריה :כאשר חברי גרעין ז' ,ילידי  , 1932הגיעו לסעד בסיום הטירונות )כמדומני בדצמבר  ,( 1950שובצו
מיד גם לשמירה .אותם עשרת האחוזים –  7חברים – שנועדו להיות "קומונרים" בבני עקיבא ,עמדו לשהות בסעד
רק כחודש עד היציאה להדרכה .לכן ,מובן מאליו שסדרן העבודה מיהר לשבצם לשבוע שמירה )שלא נחשבה
ל"עבודה מועדפת" (...בטרם יפרחו מן הקיבוץ .בין יתר תפקידי השומרים ,היה למלא את הבקשות אשר ברשימה
"נא להעיר" על לוח המודעות .מכיון שהתפילה החלה בשעה ) 6כן ,כבר אז – (...נהג יהודה שלמון ז"ל לרשום בכל
ערב בסוף הרשימה :בשעה חמש ושלושים להעיר את "כל המחנה" .בהגיע תורם של דודה ואלכס הס לשמור –
תהו כיצד אפשר להעיר את "כל המחנה" בבת אחת באותה השעה בדיוק .לאחר מחשבה מעמיקה ,הגיעו השניים
למסקנה שהדרך היחידה להעיר את כל המחנה בבת אחת – היא :לפתוח ביריות מן הרובים שברשותם...התוצאה
הוכיחה שמחשבתם היתה נכונה – אכן "כל המחנה" התעורר ,וכולם היו בטוחים שהאויב חדר פנימה והשומרים
האמיצים מניסים אותו .אבל דודה ואלכס לא הכירו את רלי – שהיה אז מפקד ה"חבל" )מספר ישובים באזור(.
רלי הופיע בריצה ,וכשהוברר לו מה קרה – התנפל עליהם בזעם בלתי כבוש ,בנוכחות "כל המחנה" ,העטור
בפיג'מות או בלעדיהן ...היתה זו הפעם הראשונה שפגשתי את רלי – ובליבי סברתי ,שמוטב לא להיות בקרבתו
בעת כעסו...
והנה עברו קרוב לשנתיים ,חזרתי מן הקומונה לקיבוץ .רלי היה מזכיר הפנים )מקביל למנהל הקהילה של ימינו(.
הוא עבד בפלחה ,לכן חיכיתי לבואו לארוחת הצהריים ,כדי לשאול אותו היכן אגור .פגשתי רלי אחר לחלוטין...
הוא ענה לי בחביבות :מה הבעיה? חברי הגרעין שלך גרים בפחונים שליד הרפת .בחלק מהפחונים יש ארבע מיטות
ובחלק – חמש .מצא פחון שבו ארבע מיטות והכנס לשם מיטה חמישית .איפה יש מיטה? שואל אני החדש –
ותשובתו )בהבעת פליאה – (...מה ,אתה לא רואה כמה מיטות מתגלגלות ברחבי המחנה בכל פינה? בחר לך מיטה
טובה וגרור אותה אל הפחון ו..זהו! .עדיין העזתי לשאול :ומה עם מזרון? )טרם הומצא המזרן (...נו ,באמת,
מסביר לי רלי בטון השמור למורה המלמד ילדים טעוני טיפוח - ,אתה הולך למחסן התבואות ,מבקש שק ענק,
לוקח אותו לרפת וממלאו בקש – והרי לך מזרון!...
במשך השנים ,כיהן רלי בתפקידים שונים ומגוונים .נזכר אני בתקופה שכיהן כגזבר הקיבוץ ,בשנים קשות
מבחינה כלכלית .שמועות )ואולי נאמר :אגדות (...הילכו על הפטנטים – שלא לומר קומבינות – שביצע ,הן כדי
לחסוך בריבית על ההלוואות של המשק ,והן כמובן כדי לאפשר את ההתנהלות המשקית ללא בעיות .רלי נהג
"לתמרן" בין תשעת הבנקים שעבדנו עמהם ,להעביר מהכא להתם ולהיפך ,כמנהג הגזברים באותם ימים.
ההיכרות הטובה והארוכה ביותר שהיתה בינינו ,היא כמובן בעת עבודתנו בפרדס .רלי היה מגיע בעזרת הקטנוע
שלו בעונת החורף ,להעמסת מכלי הפרי – ובעונת הקיץ להשקייה ,שעליה ארחיב בהמשך .כל התיקונים בקטנוע
בוצעו על ידי חבריו של רלי בעזה ,כשבעודו ממתין לתיקון – זוכה הוא לכוס קפה ושיחת רעים )הר' בצירה!( .ואם
כבר הזכרנו קפה – להווי ידוע למי שאינו רגיל לשוטט בשדותינו ,שהבקתה במקום שהיה פרדס קרויה עד היום
"קפה רלי" על שם מייסדה...
ועכשיו ל"סיפור בתוך סיפור" .בשנת  1992פורסם בעיתון "השדה" ,שחלקה בפרדס האשכוליות של סעד זכתה
לשיא עולמי ביבול לדונם 17 :וחצי טון! .אגב ,באותה שנה זכתה גם חלקת גזר מסעד בשיא עולמי ביבול לדונם-
בדיוק  17וחצי טון!.
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אמנם זה קרה כ 15-שנה לאחר שעזבתי את העבודה בפרדס ,אך היו מספר חברים שזכרו לי חסד נעוריי ופנו אלי
בבקשת הסבר .עניתי על כך שלענ"ד ,אפשר למצוא ארבעה הסברים ,כאשר אני מונה אותם כשחשיבותם בסדר
עולה:
א .שתילים טובים ,שקנינו ממשתלה מעולה.
ב .קרקע מתאימה ,לאחר בדיקה קפדנית.
ג .השקייה בטפטוף ,כאן עלי להרחיב את היריעה :כאשר הכנסנו את הטפטוף בשנה הראשונה לנטיעה ,הזהירונו
המדריכים שאין נסיון בשיטה זו בפרדסים – ועדיף לבצע נסיון על שטח קטן ולא על כל מאת הדונמים של
הנטיעה .עניתי להם ,שכאשר השתיל צעיר ,עדיף שיקבל את המים קרוב אליו – כי צינור הטפטוף היה צמוד לקו
הנטיעה .בשנה -שנתיים הראשונות ,כאשר קוטר השורשים אינו יותר ממטר אחד – חבל להשקות את כל ששת
המטרים שבין השורות .כאשר העצים יגדלו ,אם נראה שהם סובלים ממחסור במים – נוכל לעבור להשקות
בהמטרה ,כמקובל בכל הפרדסים .בינתיים ,השתילים גדלו לעצים – ואף לעצים מניבים – והם המשיכו להתפנק
בקבלת המים בסמוך ובצמוד אליהם ,ללא סימני צמא כלל!
ד) .אם אתם עדיין זוכרים שאנו בסדרת הסברים לשיא (...האדם שטיפל בהשקייה – ובדישון שהיה מתבצע
באמצעות מערכת הטפטוף – היה רלי .ולמרות שלפעמים נחשד באי ציות לכללים ולתקנות) ,הכוונה לנסיעותיו
לעזה( - ,כאן התגלה באופי "יקי" מובהק .יש לזכור שאז טרם הומצאו מתקני סינון משוכללים ורק הקפדה
"יקית" על בדיקה וניקוי מחמירים ומתמידים ,אפשרה לעצים לקבל את המים והדשן בצורה אחידה ומלאה .לכן
נראה לי שהיה לו חלק מכריע ביבולים המצויינים של הפרדס – גם אלה שלא הגיעו לשיא עולמי.
כך זוכר אני את רלי – יהי זכרו ברוך.
הערה :מכיון שב"סדרה" זו אני כותב על אלה שאינם עימנו – לכן מובן שאיני מזכיר את תרומתם של אלה החיים
אתנו – לאורך ימים ושנים.

חנן גולן

רכבים גדולים לסוכות
מומלץ למעוניינים להזמין רכבים גדולים לחופש סוכות ,לבצע את ההזמנה כבר כעת.
רכבי  7מקומות על בסיס רכב פנוי.
וועדת רכב

לבני ורחל גינזברג ,לליפא וגאולה אהרוני ולכל החמולה,
מזל טוב להולדת הנכד – נין,
בן לאורית ואשר רבינוביץ'
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מהנעשה בקייטרינג סעד
הזמן עובר ואנחנו אחרי שנת לימודים נוספת שהסתיימה על כל הכרוך בהזנת בתי ספר ,ונראה כי נכון שנדווח לציבור על
הנעשה בענף הקייטרינג ,בצורה מסודרת:
•

בשבוע שעבר קיימנו פגישה ,שבה הוצג סיכום כספי מסודר ,לחציון הראשון לשנת  ,2015ואנחנו שמחים לדווח
שהתוצאות תואמות את היעדים האתגריים שהצבנו לעצמנו בתוכנית .מאידך חשוב לזכור שהחציון הראשון היקפו
גדול מהחציון השני ,וזאת כמובן בגלל החופשות בבתי הספר .ההכנסה העיקרית של הענף ,מגיעה ממשרד החינוך
באמצעות חברת "מלגם" שהיא בעלת הזיכיון לפרויקט ההזנה של משרד החינוך ) מה שבעבר היה בביצוע קרן
רש"י ( סך ההכנסה מבתי הספר עומד על  52%מכלל ההכנסות ,וזו ירידה לעומת השנה שעברה שבה עמדו הכנסות
בתי הספר על  ,62%מאידך עלו המכירות לגנים הפרטיים ,מ  12%בשנה שעברה ל  23%בחציון הראשון לשנת .2015
וכמובן הדבר החשוב ביותר הוא כי הפעילות מותירה רווח נאה מאד ,ועל כך ברכות לכל העוסקים במלאכה.

•

בתחילת השנה הקמנו מותג חדש לאירועים הנקרא "רונו" אירועים ומנהלת אותו אלה רסקין ) ממפלסים ( אין
ספק שאנחנו רק בתחילת הדרך בפלח הפעילות הזו ,ועוד עבודה רבה לפנינו בכל הקשור לאירועים מוזמנים.

•

עברנו לאחרונה פעם נוספת ביקורת של משרד הבריאות ,ואלו ציינו את השיפור הניכר בכל הסעיפים הנבחנים על
ידם ,ואנחנו שמחים ששוב עמדנו בסטנדרטים הקשוחים בביקורות מעין אלו .בעקבות ביקורת זו קבלנו אישור
לאספקת  7,000מנות ביום ,לעומת ה  5,000שאושרו לנו עד כה.

•

בשבוע שעבר עברנו מבדק נוסף  ,HACCPשהינו תקן למערכת אבטחת איכות ובטיחות במזון ,זאת בנוסף לאישור
תקן האיכות  ISOשעברנו כבר מזמן .האישורים הללו נדרשים על ידי לקוחות רבים ,והם נדבך שיווקי נוסף
בהרחבת הפעילות .עבודת ההכנה למבדק כללה עיסוק נרחב בכתיבת נהלים מפורטים בכל תחום מתחומי הפעילות
של הקייטרינג ,והעיסוק בכך אפשר לנו לשפר נקודות לא מעטות בפעילות.

•

בשבוע שעבר ערכה חברת "מלגם" באמצעות נציגיה השונים ,ביקור בסעד ,ותוצאת הביקור הייתה שהענף קיבל
מחמאות גדולות ,והבטחה להגדלת מספר המנות לשנת הלימודים הבאה .חשוב לדעת ש"מלגם" עורכים אצלנו )
כמו גם אצל אחרים? ( ביקורת שבועית ולפעמים אף מעבר לכך ,והכל במטרה להבטיח שדרדקינו בבתי הספר,
ובגנים יקבלו מזון ראוי ,בריא ואיכותי .הביקורות כוללות בדיקת מעבדה של דגימות מזון ,בדיקה קפדנית של כל
נושא ההובלה בקירור עד ללקוח ,ניקיון המטבח על כל חלקיו ועוד ועוד .הביקורות הללו אמנם גורמות לנו לטרחה
רבה ,אבל מאידך בלעדיהן ,לא היינו מגיעים לאיכות שהגענו אליה .ככלל שמחנו לשמוע מאנשי "מלגם" שקייטרינג
סעד הוא הקייטרינג המוביל בדרום הארץ!! ועל כך שוב תודות לכל העוסקים במלאכה ,מראשון ועד אחרון .כל
הבשורות הטובות הללו אכן מחמיאות ,אבל ברור לנו שאסור לנוח על זרי הדפנה ,ואנחנו חייבים להמשיך ולשפר
באופן עקבי ויום יומי.

•

לפני כחודש נפרדנו מיוסי נפוסי הטבח ,שעבד אצלנו שנים לא מעטות ,ואנחנו מאחלים לו הצלחה בדרכו החדשה.
במקומו נכנס לעבודה טבח מקצועי חדש בשם נתנאל ,שמגיע כל יום מאשקלון ,והוא ישמח לשמוע הערות על מנת
להשתפר ,ולקלוע עד כמה שניתן ,לטעם רוב החברים אם אפשר ,וגם לו ולנו אנחנו מאחלים יציאה חלקה לדרך
חדשה וטובה.

•

כפי שכולם כנראה יודעים ,בחודשים האחרונים הייתה עליית מחיר משמעותית מאד במחירי המזון )מישהו שמע
על הורדת יוקר המחייה בישראל??( העליות הבולטות הן בתחום הבשר והדגים ) חלק בגלל בעיות פרוצדוראליות
של כשרות ( ברור לנו גם אחרי בדיקה במטבחים קיבוציים בסביבה ,שנדרש לעשות משהו בתחום מחיר המזון
הנמכרים בחדר האוכל ובשוק שישי.

•

מי ומה זה קייטרינג סעד ?  -אנחנו עובדים על ארגון אירוע מחבר בין החברים לענף ,שבמסגרתו ייערך סיור
במטבח על כל השינויים שנעשו בו ,הבנה של מערכת האריזה וההובלה ,וכמובן משהו מפרי הענף .כאשר נדע סופית
את המועד והפרטים ,נזמין כמובן את כל הציבור לקחת חלק באירוע זה.
אירית ברט
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דו"ח פרוייקט – שבוע
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השבוע שהיה  :נדמה שהיטיב להתנבא ישעיהו ולתאר את שחווינו השבוע " -ואמר סלו-סלו פנו דרך הרימו
מכשול מדרך עמי" )ישעיהו נ'ז  .(14אכן ,הדרכים נסללו ורוב המכשולים והמהמורות הוסרו מכבישי הקיבוץ.
במרץ רב ולמרות תקלות ועיכובים שונים ,הצליח קבלננו המוכשר לעמוד במשימה – כיסוי כבישי הקיבוץ
באספלט )חֵמר בעברית ,תודה לאליהוא( בשלושה ימים בלבד .בנוסף ,התקדמה העבודה על המתחם התפעולי
והמדרכות.
ברצוננו לציין לשבח את שיתוף הפעולה לו זכינו מצד הציבור ,אשר נשמע )ברובו( להנחיות ולמגבלות התנועה
השבוע.
בטיחות  :אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה מהציבור הרחב ,להאט ולהיזהר בנסיעה בכבישים הרחבים
והחדשים ,לשמור על הילדים ולהישמר בשעת חציית כבישים או כל תנועה בסמוך אליהם .התקנת פסי ההאטה
)"במפרים" בלעז( והשילוט לאורך הכבישים תתבצע רק בעוד זמן מה .ואם כבר עסקנו בפסוקים ,הרי שכאן
מתאים " -ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" )דברים ד' .(15
השבוע שיהיה  :יתחיל השימוש במתחם התפעולי ובמקביל  -תמשך בו העבודה .המשך הכנת מסתורי האשפה
והשלמת המדרכות והכבישים .בנוסף – יטופלו שולי הכביש מהשער בואכה שכונת "שקד".
קו ביוב  :בשקט בשקט ,בשולי האזור המשקי ,נטמן לו קו ביוב חדש .בשבועיים האחרונים הונחו הקווים
והשוחות בעומק של עד  7מ' .מבצע הנדסי מרשים ביותר .עד סוף שבוע זה מתכנן הקבלן להטמין את הקו עד בית
הספר החדש ,ובשבוע הבא מתוכננת הנחת הקו דרך משק הילדים ולצד מגרשי הספורט ואולם הספורט .בהמשך
– יעבור הקו דרך בית הספר הישן.
כיכר בארי  :העבודה מתקדמת ,אם כי שם אנחנו זוכים לשיתוף פעולה מועט יותר עם הקבלן ,דבר המצריך את
אריאל ומוישל'ה לעמוד על המשמר.

אליסף ואתי )הנמצאת במסע אי שם(

למתי וליהודה רפפורט מזל טוב לנישואי הנכדה
ניצן  -בתה של ליאורה אלפרן עב"ל מתן קמחי
שתזכו להרבה שמחה ונחת

לחנה קיני ולכל המשפחה מזל טוב להולדת הנין,
בן לניצה ושרון ,נכד ללאה וירוחם.
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סיכום שנה במשפחתון
זכינו לסיים שנה מבורכת במשפחתון .זהו זמן מצוין לעצור ,לסכם ולספר לכם על הנעשה במשפחתון.
במהלך השנה הצטרפו אלינו שלושה ילדים חדשים שכבר ממש מרגישים בבית .המשכנו להצטייד באופניים
ושיפוץ המבנה כדי להמשיך ולתת למקום אופי ביתי ונעים.
בתקופת החופש הגדול נסענו לטיול בצפון שם כייפנו בקיאקים ,במפעל השוקולד בעין זיוון ,ישנו בעין הנצי"ב,
ונהנינו מהמעיינות באזור .את הקיץ סיימנו בשבת מדברית בחאן מרחבעם .לפני היציאה לחופש ערכנו מסיבת
סיום מרגשת בה נפרדנו ממריסול ,סיפרנו על חוויות משמעותיות שהיו לנו השנה והילדים הקריאו ברכה מרגשת.
לסיום הקרנו קליפ מרגש שהפיק וערך רועי גולן אשר צולם ביום 'קפה הדר' כשהילדים בשיא פעילותם וברקע
מתנגן השיר "מעבר לאושר" שכתב יהודה יעיש ,רועי הלחין והילדים המקסימים שרו .פרויקט זה היה הסיום
לתהליך שליוותה אליענה סטהיל סטודנטית לעבודה סוציאלית כחלק מההכשרה המעשית שלה.
ערך חשוב עבורנו שברצוננו להנחיל לילדים הוא ערך העשייה וההתנדבות .במשך הקיץ התנדבו הבוגרים שלנו
בתחומים שונים בקיבוץ -בחנות יד שניה ,במשק חי ובמפל .בנוסף לזאת הבנים עבדו בגד"ש .חשוב לנו שכל ילד
יהיה פעיל ויתרום מעצמו לחברה ,ובנוסף אין דרך טובה מזו להתחבר לקיבוץ וערכיו.
השנה המשכנו במסורת של קפה הדר ושמחנו מאוד על כל העידוד והפרגון של הסובבים .לאחר התהליך המדהים
של התכנון והביצוע עם הילדים ,גם נשארו רווחים נאים בהם רכשנו טרמפולינה ויצאנו ליום כיף באמצע החופש
שהיווה לילדים הפוגה והתאווררות.
ביום ראשון הקרוב יחזרו אלינו הילדים בהתרגשות גדולה ואליהם יצטרפו שלושה ילדים חדשים -טליה לכיתה
ג' ,בני לכיתה ו' ורחלי לכיתה ט'.
תודה גדולה לכל המערך העוטף ,השילוב המדהים של הילדים לא היה יכול לקרות ללא כל השותפים לדרך:
לנחום והנהלת הקהילה ,הקהילה המחבקת ,כל האנשים ששואלים ומתעניינים ודואגים בסתר ובגלוי .למשפחות
המארחות שמפנקות את הילדים לאורך השנה .לבי"ס דעת וצוות המורים ובראשם יחזקאל ושולה שפועלים ללא
לאות לשילובם וקידומם של הילדים .לגדי ,המדריכות וצוות החינוך החברתי שעושים את מרב המאמצים לגרום
לכך שילדינו הם ילדי קיבוץ ללא הבדלי מעמדות .כמובן לצוות שלנו :רחלי והדס בנות השירות שסיימו ,הדס חדד
מ"מ של ורד בחופשת הלידה ,עדיאל למנצח שהיה מדריך ,שמעונה הפסיכולוגית ועינב גולן העו"ס שתמיד דואגים
לנו ומהווים כתובת בשבילנו ובשביל הילדים.
כמובן מודים לקב"ה על הזכות הגדולה ומתפללים שה' ימשיך להיות בעזרנו בחינוך הילדים.

שבת שלום,
שמואל וורד

11
שרשרת של אירועים משמחים שתחילתה בשנת תש"ז
בי"ח אייר תש"ז ) (1947נישאו נחמה ז"ל ואדו פולק יבל"א .החתונה התקיימה בהרצליה ,שם גרו חברי הקבוצה
הצעירים טרם יום העליה בחודש תמוז של אותה השנה.
בכ"ה במרחשון תשי"ז ) (1956נישאו יסכה ובנצי לנדאו ז"ל בסעד.
בב' אלול תשל"ד ) (1974נישאו שרה ויורם פולק בסעד.
בי"ח אייר תשמ"ז )(1987נישאו עידית ונחום לנדאו בנצרים.
בכ"א אב תשס"ב ) (2002נישאו כנרת )פולק( וגדי סמואל בסעד.
במשך אותן השנים התחתנו בני משפחה נוספים החיים בסעד  -ברזלי/גוטמן ,לנדאו/גולדנברג.
ובכ"א אב תשע"ה ) (2015נישאו מוריה פולק ועמר לנדאו ,בני הקבוץ ,ובמעמד זה חוברנו כולנו למשפחה אחת,
והשרשרת כבר בת  68שנים.
יש כל מיני חתונות .מגוון האולמות והסגנונות משקף רב-גוניות מבורך של עמנו .עבורנו ,הבחירה בסעד כמקום
החתונה הייתה בחירה טבעית.
להתחתן ולחתן בבית הזה ,על רקע הירוק הזה ,בין אנשי הקהילה הזאת ...האירועים השמחים והעצובים,
האנשים שהקימו ובנו את היישוב הזה ,האנשים שחיים כאן כיום – הרגשנו שכולם היו אתנו על הדשא הגדול,
כשברקע בית הכנסת .הייתה שמחה אמתית והשירה עלתה עד לב השמים .במשך כל השבוע הרעיפו עלינו אהבה,
תמיכה ,והמון עזרה.
תודה גדולה לקב"ה ולכולם.
משפחות לנדאו ופולק

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

מכירת חיסול – החנות הקטנה
כפי שפורסם בדיווח מנהל הקהילה בעלון השבת שעברה  ,תערך מכירת חיסול של כל מלאי החנות הקטנה
)שממוקמת בתוך מחסן הבגדים(.
•

מועדי המכירה:
ימים ג' ,ד' ,ה' בשבוע הקרוב ,י"ז-י"ט אלול )(1-3/9
בשעות 9:00-11:00 :ו .16:00-18:00 -

•

הפריטים הקיימים :בגדי גוף לתינוקות ,ציציות )רשת וגופיית ציצית( ,לבני מבוגרים ולבני ילדים )מעט(,
גרבי צבא ,גרבי נשים )גרבי ברך( וגרבי ילדים )מעט( ,גופיות גברים ,חוטי תפירה במגוון צבעים.

•

ההנחות 50% :או מבצעי  .1+1בחנות יהיה שילוט מתאים לכל פריט.

•

לא יהיה ניתן להחזיר פריטים שנקנו!

•

הרכישה באמצעות המספר התקציבי בלבד.
מוזמנים לבוא ולקנות!
לפרטים נוספים או שאלות ניתן לפנות לעדנה כרמון 058-4548998

12

שעות פתיחת הבריכה לחודש ספטמבר
שעות הפתיחה

ימים א ,ג ,ה

שעות הפתיחה

ימים ב ,ד

6:30-7:30

שחיינים מעורב

6:30-7:30

שחיינים מעורב

7:30-8:30

שחייניות נשים

7:30-8:30

שחייניות נשים

משפחות

16:00-17:00

משפחות

17:00-18:00

נשים

17:00-18:00

גברים

18:00-19:00

שחיינים

18:00-19:00

שחיינים

16:00-17:00

שעות הפתיחה

יום ו  /ערבי חג

6:30-7:30

שחיינים מעורב

7:30-8:30

שחייניות נשים

13:00-14:30

נשים

14:30-16:00

גברים

16:00-17:30

משפחות

אנו מפרסמים את שעות פתיחת הבריכה לחודש ספטמבר ומנצלים את ההזדמנות לחדד את הנהלים:
•

ילדים עד כיתה ד' יכולים לבוא רק בליווי מבוגר מגיל תיכון ומעלה.
•

•

אורחים יכולים לבוא רק בליווי מארח מעל גיל תיכון.

הרבה אי נעימויות חווינו בעונה הנכחית בגלל חוסר ציות לכללים אלו .אנא הקפידו על כך.

קיץ נעים ובטוח!
עדיאל ואבישג

מה בתרבות
להלן כמה תאריכים שכדאי לשריין ביומן!
 .1יום הזיכרון לחברי הקבוצה – ביום שלישי כ"ד אלול  8.9בשעות אחה"צ.
.2ערב סיכום שנה -יתקיים בחוה"מ סוכות ביום רביעי יז בתשרי .30.9
 .3מרוץ סעד ה  - 3יתקיים אחרי החגים ביום רביעי א' בחשוון  14.10בשעות אחה"צ.
ו .תרבות

