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 צעירים מברכים לקראת השנה החדשה
  

 .שנת הבנה, שנת בריאות, נת פריחהש, שנה טובה ושמחה :מוריה פולק
  .באהבה ובחברות, ה נעבור את התקופה הקרובה של השינויים המשמעותיים בשלום"שבע

  .שהקהילה שלנו תמשיך להתחזק ולהיות תומכת ומחבקת כמו שהיא .שלא נשכח מה חשוב באמת

וא את המשותף לכולנו שנדע למצ .איתן בשלמות והבנה את הדעות השונות בינינו ולחיות שנדע לקבל

  .ה מקום שצעיריו רוצים להישאר בושהקיבוץ יהי .ולחזק אותו

  !שנה טובה .לנו ולכל עם ישראל! ושיהיו בשורות טובות...שנחייך בשבילים

  

  .ושיהיה רק טוב, שנשכיל להבין שעם כל השינויים כוחנו באחדותנו: ישי קימלמן

  

לארץ ,  במישור הפרטי אני מאחל שכל אחד מאיתנו בדרך שלו יתחבר יותר השנה לעם:נתנאל לנדאו

אהבה , לקהילת סעד אני מאחל שנדע לצעוד יחד בדרך החדשה אותה אנו סוללים תוך כבוד הדדי. ולאדמה

  .אשר הוא כל אחד מאיתנו ב-ושנוסיף להיות קהילה מקבלת ותומכת , ועזרה לזולת

  

שנזכה לעבור שינויה של תקופה בהצלחה לבל ניכנס צב . ברכת בריאות ושלום,  סעד וחברים:דניאל רועי

שנשמח בהצלחתו של , שנשמור על דלתנו ועיניו פקוחות לקבל דעות שונות ורעיונות שונים. אל ביתו וגינתו

שנזכה להרגיש , מעשה והשקפה, כך באנשי רוח-שנשמור על החברה המגוונת כל. ואחר ונעזור במעידת

  . ושיהיה יומנו קצר מלהכיל את מרצנו, תורמים ולא נתרמים

  

ושנזכור לעשות דברים שאנחנו רוצים ,  שתהיה שנה של שמחה ואהבת כל אדם באשר הוא:דפנה דביר

  .ומחוברים אליהם מבפנים, ואוהבים

  

מאחלת לכל חברי הקיבוץ ותושביו שבבואה של שנה חדשה נדע לכבד ולאהוב אחד את  :מיכל סימקין

ולהמשיך את היחסים הטובים שבקהילת , להכיר תודה על כל הטוב והשפע שקיבוצנו מעניק לנו, השני

  . שנה טובה, והעיקר שנהיה בריאים. סעד

  

שנדע , ם החברתיים שבקיבוצנושנדע לצלוח את כל האתגרי,  של אחדותשתהיה לכולנו שנה: יעל שהם

שאני , לאהוב כל אחד באשר הוא ובעיקר הרבה הצלחה לגרעין המשימתי החדש שהולך ומתהווה בסעד

  .מקווה שיהיה חלק נכבד מההווי בקיבוצנו

  

  ...?ועם בנים ובנות כאלה מי צריך יותר

 .אפרת: רשמה
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                   ע"תשבפרוס עלינו שנת 

  ,שייהענת שהיה ת

  ,רכיםענת שהיה ת

  ,וצמהענת שהיה ת

  ,ידודענת שהיה ת

   ,זרהענת שהיה ת

  ,ונגענת שהיה ת

  ,דוןעינת שהיה ת

  ,יטורענת שהיה ת

  ,יוןענת שהיה ת

  ,ילויענת שהיה ת

  ,יסוקענת שהיה ת

  ,ליזותענת שהיה ת

  ,מלענת שהיה ת

  ,ווהנענת שהיה ת

  ,צמאותענת שהיה ת

  ,רבותענת שהיה ת

  ,רגהענת שהיה ת

  .תתרענת שהיה ת

  לנו ולכל בית ישראל

 

 .אילנה טבת: הביאה לדפוס

 לכל חברינו בסעד

  כלתה, עוד שנה הלכה"

  .מעגל חיים

  ,עוד תקופה עברה עלינו

  :זמר מנגינת חיינו

  ,בה אורות שמחו הבהיקו

  ,צל וחושך גם העיקו

  .ניבהשוב הזמן , צליל תוגה מיתר ורנן

  )ליפא" (.עוד יפרח הלב, כמו תמיד הומה הלב

  

מאחלים לכולנו שנה נהדרת בכל המובנים ובכל 

  ההיבטים

  בעיקר של בריאות ושלום

  שנה של הצלחות

  .שנה של אהבת חינם

  חג שמח לכולנו

  .וכתיבה וחתימה טובה

  

  !בחגים הבאים אנחנו בחזרה בבית 

 ,אליכםמתגעגעים 

 . יהל ורביד, יהב, כרמל,שביט

 

 לעורכת העלון הצעירה

 ולתושבי סעד

  וחתימה טובה טובהשנה

שקמה-מכל יושבי בית
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 ע"שנת התש–שיעורי ראש השנה 

  

  ליל ראש השנה

   ".בעניני דיומא: "הרב דוד  -בין מנחה לערבית 
  

  ראש השנה' שבת א

  )ועדת קליטה(למשפחות צעירות וצעירים :  במועדון לחבר 17:30

   .עיון בתפילת חנה "?למה - הללו שעל ליבידדים :"                        גילי זיוון 
  

   השניליל ראש השנה

      בתום תפילת ערבית שיעור מרכזי לכל ציבור החברים

  .עמדה הנפשית של המאמין בימים אלהעל ה" חציו זכאי וחציו חייב:" הרב דוד
  

  )ש"חומ(ל "ילים ובנות שיח, מכינות, מדרשות, ישיבות, ג" לי:לזר' בדשא ליד משפ 22:00

  ."  בין יראה לאהבה,בין יום הדין ליום טוב: "גית רפלח                                              

   .  אחרי השיעור פגישת רעים                                            

  ,נה טובהש                    

 .וחומש,קליטה ,  דת                             ועדות                     

 

 

 

 שיעורים בחברת הילדים 

 :ה לאחר תפילת ערבית"ימו בערב חג שני של ריתקי
  

  גינזברג בבית כולל' משפ: ב-כתה א

  אליאב לזר בביתם: כתה ג

  יאיר אהרון בבית מדרש קטן: כתה ד

  ל"איילת דרורי במפ: ו-כיתה ה

  שייקו רועי בבית מדרש: חטיבה

 .בני אחיטוב במועדון חטיבה: תיכון

 !שנה טובה ומתוקה לכולם
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 )תצוה' זוהר פ" (כי בהתעוררות שלמטה נתעורר גם למעלה"

 - אפשר אי ובלעדיכם יום יום שטורח מי לכל                    

 , עוזריה וחבר גולן לעינב

 , מכולם הותיקה לפרלה

 , הדת ועדת לחברי

 ,ובחול בשבת, הנוראים בימים התפלה לבעלי

 , בתורה ולקוראים בשופר לתוקעים

 , השיעורים לנותניו לגבאים

 , האמן לפיפקה, השונים המלאכה לבעלי

   -  ולמשפחתו דוד לרב

 אל מאתנו אחד כל לקרב רצון עת לנו תהיה עושים שאתם הקודש עבודת שבזכות

  ה"הקב

 כתיבה וחתימה טובה
. שנוןחנוש  

 

 ? מאין–ושאבתם מים בששון 
  

כתב . וכולנו גם יודעים שצריך לחסוך במים, ת הבצורתכולנו שמענו על גזירו, כולנו מכירים את מצב הכנרת

והזכיר את תוצאות המחקר על כמויות המים , "עצות קטנות לחיסכון במים"יהודה שלמון בעלון הקודם 

  . בשירותים מוציאים הכי הרבה מים: שמוציא משק בית רגיל שהעידו ש

שאורכת ,  וחד פעמיתזולה בהשקעה, ילהמאד יע, קלה ומעשית, פשוטה) לא מקורית(ברצוני להעלות הצעה 

  ): י התקנת שעוני מים בבתים"ולא ע (וחוסכת מים בכמות גדולה, דקה וחצי 

, מרוקנים את המיכל ממים, סוגרים את ברז המילוי. ישנו מנגנון מילוי מים) מכל סוג שהוא(בתוך הניאגרה 

'  ל2או '  ל1.5מכניסים בקבוק מלא של , את המנגנוןמזיזים טיפה , כשהמיכל ריק ממים. ומרימים את המכסה

י "ע( ליטר מים בכל הדחה - דרך זו חוסכת כ. זה הכל. ומחזירים חזרה את המנגנון למקום, לתוך המיכל

  .     וניתן לחסוך כך עשרות מיליוני ליטרים בשנה, )הקטנת נפח המיכל

  .  להתקין זאת  אני מוכנה לשלוח במייל סרט הדגמה כיצד–למי שמעוניין 

  :יים בנו הפסוק שקראנו בשבוע שעברונקווה שנזכה כי יקו

                                  ."לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעיתו' יפתח ה "

!          ברכת שנה טובה גשומה ומבורכתב                                                                                                    

 .רחל גינזברג
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 כרון לחברי הקבוצהייום הז
  

שהתקיים כמידי שנה לפני ראש , כרון הכללי לחברי הקבוצהיסיימה את יום הז..." תהא השעה הזאת"שירת 

בה הוזכרו חברי " אל מלא רחמים"קדיש ותפילת , הוקראו פרקי תהילים, ה נשאה דברים'ציחי.  השנה

  .הילדים וההורים, הקבוצה שהלכו לעולמם

 . לילדי החטיבה שנטלו על עצמם את המשימה לנקות את בית העלמין והמצבות לקראת יום זהיישר כח גדול

  .ברג על הצטרפותו ותרומתו בסיפורים שונים לילדים על חלק מהנפטרים הקבורים במקוםזלבני גינגם תודה 

  :ה'והרי קטעים מדבריה של חייצ

  

להיזכר מעשים , להיפקד בו כל רוח ונפש", ון שהוא יום הזכר–כמדי שנה נאספים אנו ערב ראש השנה "...

העלאת הזכרון היא . לזכור  ולהזכיר את כל  הנפשות של מתינו שנפקדו מעולם החיים, "רבים והמון בריות

  ". להישכח זה למות... כל יום אנו מתים מעט"כי , היכולת שלנו להעניק למתינו חיים שלאחר המוות

זוכרים ולא , בהזדמנות זו של יום הזיכרון הכללי, ואנו כולנו, ת יקיריוכל אחד מאתנו זוכר ומזכיר את נפשו

שהעניקו לנו את המקום הנפלא הזה כדי , את מייסדי הקיבוץ ובוניו, שוכחים ופוקדים באהבה את כולם

ואת חברינו ובנינו שנפלו במלחמות , ליצור ולטפח את היצירה שיצרו והנחילו לנו, שנמשיך בדרכם לבנות

  :כדבר המשורר יהודה עמיחי. ובונים את הגשר בין עברנו לבין עתידנו, תובמחלו

  כמו רוח מערבית שנקראת , החיים נקראים חיים

  ,אבל היא נושבת אל המזרח, מערבית

  .אבל הוא נושב אל החיים, ות שנקרא מותוכמו המ

  ובבית קברות זוכרים את החיים ומחוץ לבית הקברות

  כך העבר מוביל אל העתיד. זוכרים את המתים

  ...ונקרא עבר

  ...כך הקיץ בא אל הסתיו, כך האביב מכין לקיץ

  

בבתי , בגן הנוי הפורח,  בבניינים שבנו–טביעת הידיים של אלה שאינם עוד אתנו ניכרת בכל מקום ופינה 

במחסן הבגדים , ח ובמתפרותבמטב, בשדות ובמטעים, הילדים שבגרו ונעשו הורים לילדים וסבים לנכדים

בכל . בהנהגת הקיבוץ ובניהול המשק, בוועדות, בצילומים ובחיי התרבות, בכתבים, ברפת ובלול, ובכלבו

  ...כרונם בא לפנינו וזכר מעשיהם לפנינו באיז

  .ופקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי מרום, זכרנו בזכרון טוב לפניך, אלוהינו ואלוהי אבותינו

לחיים טובים , אנחנו וכל עמך בית ישראל, ניזכר וניכתב לפניך, ופרנסה טובה,  ברכה ושלום,בספר חיים

  ".ולשלום

 .ה יקותיאל'חייצ

 

  

  )ז"תשמ(ל "ז) שטקר(חיים - יום השנה לפטירתו של חברנו אברהם אבן–בתשרי '  ה:נר זכרון              

  )ח"תשמ(ל " לחברתנו רחל קרול ז יום הזכרון–בתשרי '   ה                           

  . יום הזכרון לאבא אהרן אייזנשטט–בתשרי ' ה                             
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ונדמה לי ששם , השיר דיבר אלי מאד. יג לפניכם שיר שרוצה אני להצ"הארץ"לפני שבועות מעטים פורסם ב

  . לעת הזאת–מדבר לכולנו ובמקומנו " כרוןיחיים קשים עם הז"השיר 

זכרון , עשרת הרוגי מלכות, כרון עקדת יצחקי ז:הם תקופה אחת מתוך תקופות זמן של זיכרון ימים נוראים

 ומשם לזכר יקירנו בני משפחה הורים וילדים וחברי הקיבוץ שהלכו ,ופלים במלחמות ישראלהשואה והנ

  .  ישנם זכרונות שונים שצובר האדם לאורך ימיו–ולהבדיל , לעולמם

שיח עם הזכרון על כל ההיבטים -מנהלת עבורנו דו) עלת פרס נובלב(לבה שימבורסקה סלה ויהמשוררת הדגו

, לבודד ולחברה שהוא כציווי, להביא לפניכם את השיר במיוחד בגלל הבית האחרון והמסכם שבוביקשתי . שלו

תוך   - על הינתקות מאורחות חיינו חברתית ודתית, מהזיכרון, למי שחושב על שינוי ועל הינתקות מהעבר

  ".התחדשות"שינוי ו, מחיקה

  .דיננו- חלילה גזרשלא תהא השכחה , הזיכרון הוא זה שיעזור לנו לנתב את דרכנו

 .רמי  סימקין
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 שן מפני חדש תוציאוי
  

הצורות , צבעיםה". שכרון צבעים"אופפת אותך תחושה של , כנסך לסדנת היצירה של מרים צרפתיימיד בה

  .ועוטפת אותך הרגשה של עושר יצירתי, מהמדפיםומהשולחנות , והיצירות ניבטים אליך מהקירות

  .האחרון שנותר בקיבוץ, הסדנה ממוקמת כיום בצריף העץ השוודי

רבים מחברי הקיבוץ וילדיו חיו וגדלו באושר ובצפיפות ...  משפחות הכיל הצריף הזה ארבע דירות לארבערבעב

  ...בצריף הזה

במקום בו נמצא צריף , לקלוט זוגות צעירים ולבנות עבורם יחידות דיור חדשותהמשמחת כתוצאה מההחלטה 

  .הגיע זמנו של הצריף לפנות את מקומו לבניה חדשה, העץ

  ?ה עם הסדנה ליצירהומה יהי

". גפן"הלא הוא גן ,  לגן הירוקעם סדנת היצירה,  שנים25לאחר , תכי הנה מרים חוזר, גלגל סובב וחוזר וסובב

במסירות רבה בעידן בו הילדים עדיין , יחד עם עוד מטפלות חביבות בחברות טובה, הגן שבו עבדנו מרים ואנכי

  .בלינה המשותפת, ישנו בלילה בגן

  :ומשמש כיום למטרות חדשות,  החליף את יעודו כגן ילדיםהגן הישן

  . מרכזת הגיל הרך–משרדה של צפרי  )1

 .בו סופגים ילדינו הצעירים מוסיקה משחר ילדותם, חדר המוסיקה של כרמלה )2

 . עליה אחראית מלי קסט–ספריה לגיל הרך  )3

וער נ, ס"בה מתקיימים חוגים עבור ילדי ביה,  סדנה לפעילות ביצירה–ועכשיו  )4

  .ומבוגרים

. במשך שנים רבות, י ילדים שונים"נאספו ציורים רבים שנשמרו בסדנה ונעשו ע, לקראת פינוי הצריף

כמו כן יוצגו בלובי של חדר האוכל צילומים של ילדים . בסוכה הגדולה, בפעם האחרונה, ציורים אלה יוצגו

  .ומבוגרים שעסקו באמנות בסדנה

בסדנה אפשר לראות : ולתושבי השכונה החדשה, לתושבים,  תזכורת לחברים–לקראת החגים הקרבים 

, ם ציורים מתאימים בנושאים שוניםדפי צביעה ע: כמו, ה לקישוטי סוכמיועדיםרעיונות ולרכוש חמרים ה

  .'גליונות נייר צבעוניים וכד

ין י צבעוני ומענ ספר מאד,"שילוב אמנויות. "החדש של מרים צכמו כן אפשר לראות ולהתרשם מספרה 

הספר יכול להיות מתנה מקורית  .ין באמנות ונהנה ליצור בחמרי יצירה מגווניםיומתאים לכל מי שמתענ

המיוחד ". אמנות הילד"והספר " תכנים ופעילויות לחגי ישראל"וזאת בנוסף לספרים המוכרים , ויחודית

  . לאורך השניםי ילדינו"כל האיורים הצבעוניים נעשו בסדנה עש הואבספרים אלה 

  . או בתיאום טלפוני, אפשר להגיע לסדנה בשעות הפעילות

   בין השעות22.9, בתשרי' ד, קישוטי סוכה ביום שלישילים חמרהסדנה תפתח לרכישת 

 16:00 – 18:00.  

  . דרורה רוזנמן–ף  ראיינה את מרים בכי                                                                                  

  

  



 - 10 -

איפה הם הצעירים שלנו, איפה,אח ? 
  

  . קליטה מהירה, שובך לשלום אחרי שלוש שנות שירות:יניב )מאיר(לירן 

  .ים בשרות לאומייחר סיום שנתשובך לשלום לא! מזל טוב לנישואין: )גולן( שיר וינברג

  .נינו בקרוביוים לראותך בו מק, עלה והצלח: המשתחרר בנובמבר,נעם קראוס

   .חיי עלי והצל:באוקטובר המשתחררת ,מעין אסולין

  ! בהצלחה: המשתחררים עוברים לאחריות ועדת קליטה,  על פי המבנה החדש* 

    

   :ואלה שלקראת גיוס, יסים בחצי השנה האחרונהילמתג

  . התגייס באדר לשריון,שהיה בעצמאות כלכלית ,איתי גולן

  . התגייס באדר לשריון,ילתבא" אילת השחר"בישיבת וחצי  שלמד ארבע שנים ,אהרן שנון

 .מגלן-אב לצנחניםב התגייס ,"אלון מורה" שלמד שנתיים בישיבת , לנדאוציון-ןב
 . התגייס באב ,עקיבא בנתיבות-ם בישיבת בניי שלמד שנתי,חנן וייזל 

 .לשייטתבתל אביב  התגייס באב " מעלה אפרים "בישיבת  שלמד ארבע שנים , סימוןאלעד
 .ש"יסה באלול לצבא כמשקית תי התג,"נעם"ג בבית " התנדבות יימה שנתי שס, לבחווה

 .מתגייס בחשוון, ג בבית שמש" שסיים שנת התנדבות י,דורון גינזברג
  !צאתכם לשלום ושובכם בשלום

  

  - ותיקיםונו היליחי  

  .ל"נחבפיקוד  -עידן ברזילי  .2       .ר"ני חיי קורס קצ,ל"נח – דור ברנע .1

  .)שריון(ק "מט –  נירעמית  .4                                      .ןשריו –  גלאייל .3

  .מודיעין –שלומי  יאיר .6           .תומך לחימה שלדג -  שאול עברון .5

  . תומך לחימה, צנחנים–לייכטר ניר  .8                                 .מודיעין –הוך חיים .7

   . שייטת–יהודה לב . 9

  

  - תיקותולות הויוהחי

  .הוראה  משקית- עברון ורד  .11            .משקית הוראה -  לזר שלומית .10

  .משקית חינוך -  צלי אפרים  .12

              

  - בנותינו המשרתות בשירות לאומי שנה שניה

  . גן אוטיסטים בבאר שבע -  גולןאורית. 12

  .קומונרית מכמש - הודיה גינזברג  .13

  .סעדב גיל הרךב ממשיכה שרות לאומי !מזל טוב לנישואין – )עברון(דברג גולעפרה  .14

             .חינוך בסעד -   פולקמוריה .15

  .משרד הבטחון -  קראוס  נטע.16

  

  – ש"ב המצטרפים לחומ"ולבוגרי י

  . ירושלים,ריםוויבית חינוך ע -  שרות לאומי            רעות הימן .1

  .קו לחיים אשקלון -   "            "              לוי  מירב .2

  . מרחבים.א.מ, "עלי נגב"ע "גרעין משימתי בנ - "       "                   לוי מיכל  .3
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  . יפו ,מתייגרעין תורני מש -               "        "לנדאושירית  .4

  . שדרות,גרעין  משימתי תורני -       "        "      ת שלומישלומי .5

  . הדרכה באולפנה ביתד"        "      לנדאו            ליאור . 6

    .מקווה ישראל -  ג    "אורן              שנת יספיר .7

  .ירושלים – בית ישראל -  רפל            מכינה         חמוטל.8

   .משואות יצחק" צהלי" -   זיוון               מדרשה    אור  .9

  "          "          "  -                   "         פיש   גיל  .10

  . מעלה גלבוע- הקבוץ הדתיישיבת  "הסדר"עברון         אביעד .11

  . ישיבת אור עציון"הסדר"פרידמן       חיים  .12

  . מכינה מעורבת בית גוברין אסולין    ישראל  .13

  .צ בית יתיר"לייכטר        מכינה קדתומר . 14

 . בעצמאות כלכלית עד חשוון ואז מתגייס לגבעתי-גולן  גאי
  

   :כיםיולותיקים שממש

  .ירושלים חצי שנה נוספת" בית  ישראל"קימלמן          מכינה ענת 

  "      ",     "         "       "           "         קסט               אביב 

  .שנה שלישית , ישיבה  גבוהה  עכוסימון             דניאל 

  .)אחרי השירות הצבאי(גינזברג           ישיבת  הסדר  אור עציון אלחנן 

  . ירושליםברסיטתיאונ-           עתודה אקדמאיתקימלמן     ישי 

  .שנה שלישית, הימן               ישיבת מרכז הרבשילה 

  

  ,שלום לכתכם לשלום ושובכם ב, בכל מעשה ידיכםהצלחה, ם שנה טובהכנאחל לכול

  !ה עמכם"הקביהי ו

  

בהכנת ללא לאות נים שהוההשקעה רבת בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לאילנה גינזברג על ההתמדה 

  .ש"חומצעירי החבילות ל

  . ש" צוות חומ,שנה טובה                                                                  

  

  

 צבי- למרים ומשה בן

 ולכל המשפחה

 ברכת מזל טוב לבבית

 –להולדת הנינה 

 נכדה לאביה ויורם

 .בת לרחלי ויוני
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 מפה ומשם
  

  . נעמישירה  –ושמה בישראל , נכדה ללאה ארלקי, ל נולדה נינה"נתבשרנו בשמחה כי לנעמי אילן ז*

מזל טוב לכל . הנה כך מנציחה הרכה הנולדת את שירתה של הסבתא ושל משפחת אילן הממשיכה להתנגן

  !המשפחה

  

ות הזמנים של כל המועדים  לוח.נא להעביר אליה חומרים לעלון, בשבוע הבא תהיה דרורה העורכת*

  .ולא יופיעו בעלונים, כולל חג הסוכות חולקו בתאי הדואר, והשבתות

 

 :הודעה מועדות דת ותרבות

 כאן לוח זמנים אנו מפרסמים, תוכניות התרבות שלנומנת שתוכלו להערך לחג הסוכות ולא להפסיד את - על

  . פרטים נוספים יגיעו בהמשך. מאד לסוכותכללי

  

  .וברין בשעות הערב' טיול עששיות במערות בית ג–מ "ון חוה ביום ראש

  . ערב סיכום שנה- מ"ביום רביעי חוה

  .הושענא רבהליל לימוד  - מ"ביום חמישי חוה

 !שנה טובה

 :מצוות חדר הכושר נמסר

  21:00 – 20:00 ימים ראשון ושלישי – לנשים ובנות הנוער: נוספו שעות פתיחה חדשות

  .16:00 – 15:00 ימים ראשון וחמישי - לילדים                                              

לכן אם אתם יודעים על אנשים נוספים , אנו פותחים כעת גם לאנשים מבחוץ, כפי שהודענו, בנוסף לכך

  . נשמח אם תיידעו אותם–המעוניינים 

 

 ,לחברים שלום

  .אנו מאחלים לכל החברים שנה טובה ובריאות, שנה חדשה בפתח

  :מספר עדכונים לגבי הנעשה במרפאה

פרטים מדויקים נפרסם . פי נהלי מכבי-  על1/10חיסון שפעת חורף רגילה יתחיל ב : לכל השואלים .1

  .במידה ויינתן חיסון לשפעת החזירים בהמשך החורף נעדכן את החברים. ברגע שיגיעו החיסונים

ניתן . למרפאות בכל האץ ולמרפאת סעד בפרט, מחודש זה ניתן לקבוע תור מראש לטיפולי אחות .2

ניתן לקבוע תור לכל טיפול אצל .  חוה או חנוש–לקבוע את התור בזימון תורים ארצי ואצל המזכירה 

ובה  למנוע הצמתנה מר–מטרת זימון התור לאחות . 'טיפול בפצע וכו, זריקה, ג"האחות כמו ביצוע אק

 .פי השעה שנקבעה-ולהתקבל לאחות על

 .בבקשה להתארגן מראש.  בלבד11:00כיפור עד השעה - המרפאה תיפתח בערב יום .3
 ,בברכה

  .צוות המרפאה

  :אחות תורנית במרפאה

  חגית קאופמן: חג ראשון

 .דורית רידר: חג שני



 - 13 -

 

 דכון מהאתר שלנו בצפון קרולינהדרישת שלום וע
  

  .מזה זמן לא דיווחתי על הנעשה באתר שלנו כאן בצפון קרולינה ואיתכם הסליחה

 השנה האזרחית הסתיימה עם צניחות ממשיות בשווקי העולם ולא כאן .שנה לא פשוטה כלל עוברת עלינו

  .ירי חומרי הגלם ובעצם בכל השווקיםהדבר גרם גם לצניחות במח .המקום להרחיב על הסיבות לכך

כידוע מחיר חומר הגלם מהווה מרכיב נכבד מאוד מאוד בעלות (הדבר גרם מצד אחד לירידה בעלויות שלנו 

  .ומצד שני לירידה ניכרת בביקושים) המוצר שלנו

תם  אך או,צעדי שיווק שנעשו בכלל המערכת גרמו לכך שבאופן כללי לא איבדנו לקוחות שזה סימן טוב

  .כ טוב"לקוחות קונים פחות וזה לא כ

מהלכים שונים שנעשו כאן בתחום התיפעול הביאו לשיפור בתפוקות ובאיכויות ובעצם היום אנחנו יודעים 

  .לייצר באיכות טובה יותר מבעבר ובתפוקות גבוהות יותר

י לשרת את השוק  בכד,הדבר מאפשר לנו להיות גמישים בייצור מצד אחד ולשלוט בכמויות המלאי מצד שני

  .בצורה טובה ככל הניתן

, בכל תחום רכש שרק ניתן" שופינג" אנחנו מנסים לעשות .עלנו בתחומים רבים וקיצצנו הוצאות מיותרותיהתי

או קיצצנו בתחום כח האדם וגם כאן אני יכול להגיד שהתפוקה לעובד גדלה . בכדי ליעל ולצמצם את העלויות

 - בסך הכל אני חושב שהמצב כאן ברוב המחלקות משביע רצון   .אם תרצו מספר העובדים לטון תפוקה ירד

  .בהחלט במגמה של הישתפרות מתמדתאך באופן כללי אנחנו , תמיד יש מה לשפר ולשנות

תחילת החל מ) בצד הרווח(אז ניתן לראות את שורת הרווח נטו בצבע ירוק , אם תרצו להסתכל ברמה הכספית

  .השנה ואנחנו מקווים ומתאמצים שמגמה זו תישאר כך גם בהמשך

  

שעושים ימים , זה המקום להודות בראש ובראשונה לאנשים מתוך המערכת בסיפן כולל יחידת המחשב

  .בשעות לא סבירות וכולל הגעה לכאן בכדי לתמוך בנו ושל אחרים שלי" הטרדות"כלילות כולל 

 )אולי גם בגלל סיפן(כל השנים הקשות והלא פשוטות שעברו על סיפן וסעד תודה לכם חברי סעד שלמרות 

  .ממשיכים להצביע בעד ולתמוך במפעל של כולנו

  !הרוח הגבית שאנחנו מקבלים עוזרת להמשיך במשימה המורכבת הזאת

, שנה מבורכת ומאושרת בהזדמנות זאת אני מבקש לאחל בשמי ובשם כל המערכת שאני מופקד עליה כאן

  ."נת אוצרך הטוב לנו תפתחש"

 ,כרמל הלפרין

 .צפון קרולינה
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      ,וברכת שנה טובה לכל בית סעד, חג שמח, שבת שלום

            

.  מסלול ההמראהבקצה עמוס שניצב   ישובים במטוס כולנו כאילו אני מדמה עצמנו, בפתחה של השנה החדשה

) והמסוכנת(כשהמשימה הקשה , לרוץ על המסלולהמטוס ובקרוב יחל , המנועים פועלים במלוא העוצמה

ישנה אחריות עצומה  גם כאן ,וכמו בטיסה.  המראה חלקה ככל האפשר לקראת היעד היא–הניצבת לפניו 

אני מאמין שגם ". טייס האוטומטי"להסתפק באו לנוח , להתרשל, ואין הם יכולים לברוח ממנה, לקברניטים

ל ונמצא עצמנו כולנו מתכוננים מהר מאד לנחיתה א, נעבור את ההמראה בשלום,  אם תהיינה קצת דפיקות לב

  .היעד בריאים ושלמים

כל המראה כמו לפני ,  בסעדבתקופת זמן זואותי תחושת ההתרגשות האופפת ק מנובע לא רלטיסה הדימוי 

יעד ראות אלא בעיקר בגלל התקווה בלב ל,  קמעהרחוקיםעשויים להיות ולא רק בגלל שהיעדים אכן , מחדש

שאנו , עתיד אופטימי של צמיחה מחודשתת בחזול, שונה "נוף דמוגרפי "לפגוש, "תארץ אחר" ,קצת אחר

   . הבפתחסוף סוף והנה אנו ,  כבר כל כך הרבה שניםהמייחלים ל

נעשה  -כאן על הקרקע , של כולנותניים וובשינוס מ, בסופו של דבר לא בשמים היא -   לטיסהמיוןעם כל הד

שנה העומדים לפתחנו ב המורכביםהיעדים חלק מ להלן רק -ואכן הדרך ארוכה היא ורבה רבה. ונצליח

  : החדשה

, על פי מודל השינוי הקהילה והענפים, החברים כניסה חלקה ככל האפשר להתנהלות  -  תהליך השינוי  .א

 . עם כל משמעויותיו

  . ותוכנית שיקום נופית אחרי, מעקב צמוד תוך כדי,  היערכות נכונה לפני-ם"פרוייקט בניית הממדי  .ב

 .השלמת מודל שיוך הדירות החוזי   .ג

 . שעל בסיסה נוכל להתחיל לקלוט בנים חוזרים) ד"צמ ( צמיחה דמוגרפיתהשלמת תוכנית של צוות   .ד

 .ותחילת פעילות חברתית משימתית, איכלוסם,  הקרוואנים14הנחת   - קליטת הגרעין המשימתי  .ה

, התאמתו לייעוד החדש, ובעקבותיו שיפוץ בית קסם, ודדיםסיום גיוס תרומות לבית חיילים ב  .ו

 .  החיילים וקליטת

- ולאחר אישורה בציבור,  סיום גיבוש ההצעה לביצוע-   על זהותה הדתית של סעדתהליך הידברות  .ז

 . בחודשים הראשונים של השנהכניסה לתהליך 

 ..)נראה כאן כסעיף קצר(.  בחירת רב  .ח

הבטחת צרכיהם של , ה"הכוללת  הסכם אהד, "סעד בסעד"אישור תוכנית סיעוד ורווחה מחודשת   .ט

 ".הגיל השלישי"בות הקיבוץ  לרווחת והגדרת מחוי, בעלי צרכים מיוחדיםחברים 

 . תוך בדיקת אפשרות מעבר לשיטת חימום מים ביתית, יטל הבצורתהיערכות הקהילה לה  .י

 . פול בחידוש תשתיות בקהילה קידום  הטי  .יא

 ...  ועוד ועוד .          נבנית ומתאכלסת בשעה טובהוגיבוש דפוסי חיים משותפים עם השכונה ההולכת   .יב
,  כקהילה חזקהאנו זוכים להערכה רבהמסתבר ש, בהם אני נתקל לא פעם בתפקידי, מאנשים שונים מבחוץ

  .  ובעלת שם טוב, ערכית

ריע של אכן נצליח לעמוד ברובן המכואמונה ומתוך הרבה תקווה , ביכולותינו,  שבעזרת אמונה בכוחנונתפלל

  .  מן השמיים יסייעו בידינו–ה "  ובעז,המשימות באופן משביע רצון

  

  תחל שנה וברכותיה                  

 .עפר שלומי                    
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 ברצוני לסקור נושאים , השנה החדשה פנינשואות לקבל אתעיננו כאשר . חודש אלול הוא חודש של סוף והתחלה

 הסביבה העסקית נויהציבה בפנאף הקשיים והמשוכות ש על .חשיבות שטופלו וקודמו במהלך השנה החולפת בעלי 

  .דנו בכבוד ברוב המשימותנדמה כי נוכל לומר בענווה ובצניעות כי צלחה ידנו ועמ, בארץ ובעולם

זה רבעון שלישי שהמפעל . ניצב על פסי התאוששות סיפןנראה כי , מספר שניםלאחר משבר עמוק וקשה בן  -  סיפן

עופרת (אחרי רבעון ראשון קשה של תקופת המלחמה , המפעל בארץ. "מרוויח כסף בשורה התחתונה"ב "בארה

  . רוב המדדים התפעוליים במגמה מתמשכת של שיפורות כאשרשני רבעונים המצביעים על רווחי מספק ,)יצוקה

אנו נמצאים כיום . בוצעו צעדים ומהלכים מורכבים ולא קלים במטרה להכניס בסיפן שותףבמהלך השנה כמו כן 

   . נוספתתנופת צמיחהאנו מאמינים ומקווים שייתן ערב חתימת הסכם ש

מהלך זה אפשר לנו .  של סעד גם את פעילות זרעי המכלואאיחדנו תחת מטריית החממה -  סעד אסף בצלים ופקעות

של מגדל ליבה " חותמת"אשר העניקו לנו , ת הפעילות העסקית למול חברת הזרעלהרחיב באופן משמעותי א

  . ההודיותתנוקדרוג והשבחת פעילות הנו את שטחי האמריליס והתקדמנו בש הקמנו חממה והרחב.שלהם

המהלך אפשר לנו .  הוכפלו למעשה השטחים ומכסת המים של הענף,ור חילבהקמת השותפות עם בר -  ש"הגד

   . להכפלת תפוקות ומימוש יתרון הגודל, מוכחותלהיכנס באותם גידולים שיש לנו יתרון יחסי ויכולותלנסות ו

  .ועומדים ערב פתיחת מים חיים לשטחים" לחווה אורגנית"הפכנו חלק משטחי שרשרת 

יושמה בהצלחה ההשקעה .  שעוצבו בתוכנית האסטרטגית הצמיחהיעדיאת מטרות וג הענף השי - מכון הגזר

  .נעשו ההכנות הנדרשות להיערך לקראת שנים של תחרות גוברת וקשה בשוק. הגדולה במתקני מערכת צינון המים

שינויים בהרכב .  העניקה לעדר החולבות מרחב ותנאים טובים יותרהעברת העגלות לסככה החדשה שנבנתה - רפת

שהייתה מובילה , הרפת. בעלויות  וחיסכוןעוליתרם לי) אודי טוען ששחטנו פרות קדושות בתחום(מזון המנות 

  .המשיכה ושיפרה ביצועים, וטובה

חלקות שקד . מטע והפרדסאיחדנו את ענף ה, בניתוח קשה ומורכב שטרם הסתיימו כל השלבים בו - מטע/פרדס

זנים נעקרו . בחלקות עצי ההדר המהפכה רחבה גם כן. זקנות ולא פוריות נעקרו ומנגד ניטעו חלקות אבוקדו

  .עוד רבה הדרך וארוכה היא .וחדשים ניטעו

להקת הרבייה שסבלה מביצועים נחותים . מצליחים לשמור מדגרים בריאים ורווחיים בפטם - לול פטם ורבייה

תשפיעה באופן שלילי על התוצאות העסקיות של , )נכתב בעלון האחרון" (טראומת עופרת יצוקה"פעת עקב הש

  .הענף

ביצענו פעולות של צמצום פעילות בתחומים . טיפלנו בהצלחה בנושאים הנדרשים משנת השמיטה שחלפה - פופלי

  .לא רווחיים

  .תוך איזון תקציבי, רובשרות ברמה הולמת על פי הענפים נותני השמרנו על  – ענפי עזר

  .על איזון תקציביבאופן כללי פריצה ופיתוח אך שומרים , אין צמיחה – ענפים קטנים

  

הצוותים ומנהלי הענפים שעשו יד אחת ושכם אחד ונתנו לב גדול , החברים, ברצוני להודות מקרב לב לכל העובדים

שנה חדשה , עבודה רבה וקשה לנו.... עכשיו ו.  יישר כוח חברים.ורחב למען ההצלחה והעמידה שלנו במשימות

  .בפתח

  :צוני לצטט מויקרא רבה ברהלקראתו

פ שתמצאו את הארץ מלאה כל טוב לא תאמרו "אע; ה לישראל"אמר להם הקב"

  ."כן יהיו נוטעים לבניכם, אלא כשם שנטעו לכם אחרים, נשב ולא ניטע

  

 , שבת שלוםשנה טובה ו   

 .חלופ     


