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 אמרי פי והגיון ליבי
  

. והשניה מצוות וידוי מעשרות, מצוות מקרא ביכורים, הראשונה. פרשתנו פותחת בשתי מצוות התלויות בדיבור הפה

ם את הפסוקים המופיעים  לבית המקדש הוא מחוייב לקרוא ָש ביכוריםכאשר האדם מביא את ראשית פרי האדמה

  :בפרשה

 ַוְיַעּנּונּו ַהִּמְצִרים אָֹתנּו ַוָּיֵרעּו...  ְמָעט ִּבְמֵתי ָׁשם ַוָּיָגר ִמְצַרְיָמה ַוֵּיֶרד ָאִבי אֵֹבד ֲאַרִּמי לֶֹהיָך-ֱא 'ה ִלְפֵני ְוָאַמְרָּת ְוָעִניָת

 ... ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ּוָלנ ַוִּיֶּתן ַהֶּזה ַהָּמקֹום ֶאל ַוְיִבֵאנּו...  ִמִּמְצַרִים 'ה ַוּיֹוִצֵאנּו...  ֲאבֵֹתינּו לֵֹהי-ֱא 'ה ֶאל ַוִּנְצַעק ...

  .'ה ִּלי ָנַתָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְּפִרי ֵראִׁשית ֶאת ֵהֵבאִתי ִהֵּנה ְוַעָּתה

וכך נפסק , "וענית ואמרת"כמופיע בתורה בלשון ציווי , קריאת פסוקים אלו בזמן הבאת הביכורים היא מצוות עשה  

  :)ו" תר גם בספר החינוך מצווהעיינו( 'מהלכות ביכורים הלכה י' פרק ג, ם"גם ברמב

 אל באתי כי להיך-א' הל היום הגדתי וקורא מתחיל, שמביאם בשעה הבכורים על במקדש דותולהתו עשה ותומצ

  .'ה לי נתת אשר עד הפרשה כל שיגמור עד אבי אובד ארמי' וגו הארץ

  

אם לערוך בדיקה האדם על ה בשנה הרביעית והשביעית למחזור השמיט. המצווה השניה היא מצוות וידוי מעשרות

  :)'מעשר עני וכו, תרומה גדולה(אכן הפריש כנדרש מיבולו את המתנות השונות 

-ֱא 'ה ְּבקֹול ָׁשַמְעִּתי ... ִצִּויָתִני ֲאֶׁשר ִמְצָוְתָך ְּכָכל ... ַלֵּלִוי ְנַתִּתיו ְוַגם ַהַּבִית ִמן ַהּקֶֹדׁש ִּבַעְרִּתי לֶֹהיָך- ֱא 'ה ִלְפֵני ְוָאַמְרָּת

  :ִצִּויָתִני ֲאֶׁשר ְּככֹל ָעִׂשיִתי לָֹהי

  

יא  פרק ,ם"וכך נפסק גם ברמב, "ואמרת"כמופיע בתורה בלשון , וידוי זה חייב אף הוא להעשות באמירת הפה

  :)ז"עיינו גם בספר החינוך מצווה תר(' הלכה א, רבעי ונטע שני מעשר הלכותמ

  . מעשר וידוי הנקרא וזהו הארץ שבזרע תנותהמ כל שמוציאין אחר' ה לפני להתודות עשה מצות

סוטה (בעוד מקרא הביכורים חייב להאמר בלשון הקודש דווקא . השוניםישנו הבדל בין שני חיובי הקריאה ש, אלא

מה פשר ההבדל ומהיכן הוא ). 'ב' עמ, שם(את וידוי המעשרות יכול האדם לומר בכל לשון ושפה , )'א' ב עמ"דף ל

  ?נובע

במצוות מקרא . מסביר כי קיים הבדל מהותי בין שתי הקריאות הללו) 'תורה תמימה'בעל ה(פשטיין ברוך הלוי א' ר   

כיצד הפך אותו מעבד במצרים , ה" אל העם כולו ומספר להם בשבחו של הקב,מביא הביכורים, ביכורים פונה האדם

,  הפניה היא כלפי חוץ היא נאמרת בלשון הקודשכאשר. נותנת יבולה בעין יפה בארץ ישראללבעל נחלה עצמאית ה

הרי שתכלית המצווה , גם אם יקרא האדם את הפסוקים והוא איננו מבין את פירוש המילים. השפה של עם ישראל

  .מתקיימת

זהו . בדבר עמידתו בחובות המוטלות עליו, על האדם לערוך חשבון נפש אישי, במצוות וידוי מעשרות, לעומת זאת   

שאר בנפש פנימה אבל הוא מיועד יפה ולא להב להיאמרהוא אמנם חייב , ינטימי בין האדם לעצמו ולבוראומעשה א

אם יאמר האדם . עיקר המצווה בוידוי המעשרות היא החיפוש וההפנמה האישיים של המתוודה, אם כן. לאדם עצמו

מכיוון שזו מצווה .  הספראת מילות הוידוי בלשון הקודש אך לא יבין מהם דבר נמצא כי העיקר חסר מן

  .בכל לשוןאת וידוי המעשרות ניתן לומר , בידואליתיאינד

עת עמידתנו . עמדנו על תכנו המיוחד של הוידוי, נאמר בכל לשוןהבעקבות הדין המיוחד של מצוות וידוי המעשרות 

נוכל להשליך , הן במהותהן בכמות ו, בהם תופס הוידוי מקום משמעותי ונרחב, ימי הסליחות, ערב הימים הנוראים

הלכה ',  פרק בם הלכות תשובה"רמב(שהיא עיקרו של יום הכיפורים , מתוכן מצוות וידוי המעשרות למצוות הוידוי

. אבל עיקר קיום המצווה הוא בחיפוש ובדיקה אישיים ופנימיים בנבכי הנפש,  אמירת המילים היא אמנם נצרכת).'ז

ם האדם אינו מבין את אין משמעות למילים א. ף מתוכנו את הסיגיםולצרו, לחזק ולעודד את הדרוש שיפור

 .תפקיד המילים הוא להביא לידי ביטוי את התהליך שעבר האדם בנפשו פנימה. משמעותן

 הרב ארי סט
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 זה היה השבוע
 

 כרגיל בחופש הגדול אנו שבים ופוגשים בבנינו ובנותינו שבאים עם .חופשת הקיץ מתקרבת לסיומה

וקיטנת הסבים והסבתות , וחדר האוכל מתמלא בבנים ובני בנים, ילדיהם לשמחת לב הסבא והסבתא

והנה אוטוטו  - ומה שמחת הקיץ בעיצ, ובבריכת השחיה..) שעוד אפשר לדרוך בהם(נראית היטב בשבילים 

  .חוזרים לשגרה

תחת ניצוחם של , וגם הם חגגו במחנון גנים, ילדי הגנים קיבלו גם הם טעימה מחוויות המחנון של הגדולים

  .'ובהדרכת ילדי כתה ז, מור אורן וחובב לזר, ירין יפרח

  

חו של בוקי ראו דיוו. בסיפן ובקהילה, ובה סיכום החציון השני במשקביום רביעי התקיימה אסיפה 

  .בהמשך העלון

  

 –ברכות הצלחה לחוזרים לספסל הלימודים  .ה שנת הלימודים החדשה" שלישי הקרוב תיפתח בעביום

  !  נקווה שצברתם מספיק כוחות להתחיל את השנה במרץ ובחשק-מידינו ומורינו ללת

  :השנה' ואלו הילדים העולים לכתה א

  אריאל גולן    יעל וייס

  ראי יפרחנהו    יאיר גינזברג

  'ענבר פרלוביץ    ט"שני בר

  איתמר אריאל  אחינועם שלומי

  אלון אברהם  מתנאל בלומנטל

  'אביב לבקוביץ    שקד לנדאו

  יליבארי א    הדר אהרן

  טל סט
  

שיעודד המורה את , שתפרחו ותלבלבו, ס" מי יתן שתמצאו עניין והנאה בביה–לכל הילדים המתוקים 

  !ושתהיה ברכה בתורתכם ובלימודכם, סקרנותכם הטבעית

  

  . יוסי והודיה–ומשפחת לוי , משפחת פסדר יוני ורבקי: השבוע אנו נפרדים משתי משפחות יקרות

  !שבעתיד יצטלבו דרכינו שובנקווה . תבוא-תצא לפרשת כי-אנו עומדים בין פרשות כי

  . משפחת פסדר נפרדת מאיתנו באופן זמני עד שייבנה ביתם בשכונה

  . לטובת הבית שבנו באלקנה,  שנים בקיבוץ6 לוי עוזבת את סעד לאחר משפחת

  !  אנחנו כבר מתגעגעים!תודה על תרומתכם לקהילתנו ובהצלחה בדרך החדשה -למשפחות לוי ופסדר 

  

  .וילך- פרשת ניצבים, ה ביום שישי הקרוב"יתחדשו אילימודי יום השישי 

 !הציבור מוזמן.  אם סיסרא וקולות השופר:בנושא, 18:00שיעורו של הרב סט השבת בשעה 

  לאדו פולק וליוכבד ברזילי

  תנחומים

  במות אחיכם

 ל"אהרן פולק ז
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 סוף החופש בבית הכולל
  

  ?מה היה לכם הכי כיף בחופש הגדול

  ?ס"למה אתם מתגעגעים בביה? ר ללימודיםווהאם אתם רוצים לחז

  :וכך הם ענו, )'ג-'א(הכולל -שאלתי את ילדי הבית

  

  

  .לים תיכון ולצפת, לפארק, הכי כיף היה כשנסענו לטיול משפחתי לים כנרת: נעם גינזברג

  .רק לשיעורי ספורט ולהפסקות!!! לא ?מתגעגע ללימודים

ועזרו לנו מאד , גל לליגהורטוב ואורי לנדסמן אימנו אותנו בכד-היה כיף כשעדי יום: טוב-שחר יום

  .הכולל- תי גם בים כשנסענו עם הביתינהנ. להשתפר בכדורגל

  .במדעים ובאנגלית, ולהיות חכם בחשבון,  אני רוצה להשתפר בלימודים– ס"בקשר לביה

  .ובים בקיטנה, עם האופניים בסירות, תי להיות בספאריינהנ: טוב-וםאור י

  .ס מנגן ולספורט" אני מחכה לבי– ל"לקראת שנה

  !והסתדרנו והיה לנו כיף, ולקולנוע ושיחקנו במחשב, דוד שלי ואני הלכנו לים-  בן:ארי שילר-בן

  !אני לא מחכה בכלל לשנת הלימודים

וגם כשאריאל ויערה היו באים , כשהיינו בקיאקים, יול עם המשפחתוןהיה לי הכי כיף כשהלכנו לט :הודיה

  .משפחתוןל )פ.א, התינוקת (אלינו לפעמים עם אורי

  !אני לא מחכה ללימודים

  .אבא שלי ואני צללנו ומצאנו הרבה דגים, הלכנו לים. החופש עם ההורים באילת היה הכי כיף :קסון'נעם ג

  .ואני אוהבת שיעור חשבון!  אני מחכה ליומן שלי-לגבי הלימודים 

  .וזה כיף,  זה מעורר אותך– בקיטנה  בבוקר5לנסוע לספארי ב היה הכי כיף : מיה אייל

  .אני הכי מחכה לטיול השנתי

  .ונסענו ברכבת בקיטנה, והיו שם חיות כיפיות, כשהלכנו לספארי: נעמה וידס

והשיעורים של חני בקריאה ,  השיעורים של יצחק– יש שם שיעורים כיפיים ס כי"אני רוצה לחזור לבי

  .וחשבון

  . ולנסוע בסירות פדאלים היה כיף להאכיל את החיות–כשנסענו לספארי ולגני יהושוע  :רוני אש

  .בלימודים אני מתגעגעת רק לטיולים

דודים והמשפחה מצד אבא ה-יבנה כיף לפגוש את כל  הי– כשנסענו לחופשה המשפחתית בצפון :הלל אהרן

  .היה כיף גם בספארי ובגני יהושוע. וללכת למגלשות מים

  . אני מתגעגעת לפגוש את החברות וללכת לכל הטיולים–לגבי הלימודים 

  .פארק-לספארי ללונה,  נסענו לבניאס–החופש המשפחתי היה כיפי : רז לנדאו

  .לא פגשתי הרבה זמן בעיקר להפסקות ולחברים ש–ללימודים אני מתגעגע קצת 

 אפרת: ראיינה
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 ?ל" במפ לנו החופשהאז מה הי
  

  ."ך"אני תותח בידיעת התנ" את החודש הראשון הקדשנו לנושא

 .את אחד מימי הבריאהייצגה ל תחנה הפעילות הייתה בנויה מתחנות כאשר כ. פתחנו בהפנינג בריאת עולם בבריכה

חידות  חדנו  נברא האדםבושי ביום שי . המשימה הייתה לדוג דגים מהבריכה,בו נבראו הדגים ביום חמישי -  למשל

  ..הגיון ועוד

 .ך" מגוון ניסים שהתרחשו בימי התנ ובו למדנו דרך הצגות ומשחקים על,"ניסים"נושא  להוקדש השבוע הראשון

ולבסוף הדגשנו בפני ,  בחדר האוכלתכולל חוויה ספונטאני, נו מהופעת קוסם שעשה נפלאות של ממשיבנוסף נהנ

  .ולהעריך את הניסים שיש לנו בכל יום ויוםהילדים כמה חשוב לזכור 

ל "תח במפאת המ, למדנו על שמשון וכוחו עם משחקי כוח מאתגרים" ך"אישים בתנ" היה בנושא השבוע השני

הכנו ארוחת מלכים מפנקת במיוחד וכן למדנו על האבות והאימהות דרך תחנות . אפשר היה להרגיש בידיים

  . מאתגרת במיוחדהשסיכם את השבוע בחווי" דרךסוף ה"לסיכום שיחקנו משחק . הפעלה

 והתפללנו בכותל המערבי מכל שרנו,  עלינו לירושלים שם למדנו על חזקיהו בטיול בנקבת השילוחבאב ' לקראת ט

   .הלב

באב ' בערב טו ושר האופיםהכנו מטעמים בשם שר המשקים  ,"מקצועות קדומים" היה בנושא השבוע השלישי

, נסענו בעגלה וטרקטור לשדות לשחק משחק רועי הצאן . והלווים לזכר המקדשם הכוהנילמדנו על עבודתם של

  ☺... מצאנו המון מים ולכן נסענו לים שם גם, וביום האחרון הזכרנו את שואבי המים ,כבשים והזאביםה

עקבות כשב" היהודי הנודד: " שבו גם למדנו על המושג, בנושא חגי ישראלדש היה המחנוןהשבוע האחרון בחו

ציין את הילדים לשבח שעשו המקום ל כאן .נו את הפעילות למתחם בית הספרהעבר) תולעת-ה(מבקרת לא צפויה 

  !!הפעילות המשיכה כסידרהועל אף הצער מעבר זה במרץ 

  

  :ניסינו לגעת במספר רב של תחומיםו, שירה ישראליתעסקנו בבמהלך החודש השני 

  למדנוהשיר חורשת האקליפטוסאת ,  את המדינהלמדנו על בעלי החיים שעזרו לבנות, התייחסנו לשירי התיישבות

  "...בלדה לעוזב קיבוץ"ון בעקבות מטמ'שיחקנו חפש תואפילו , ש נביה מרעי"  במתחם ע- ל ובניה במשחק מסלו

  ...ודעים הקיבוצניקים שלנוילות ואף בררנו מה יעל צבעי הח,  שירי הלהקות צבאיותלמדנו גם על

הכנו רפסודה שהייתה " חסקה"ובנושא השיר , "רק בישראל"הכנו קליפ  מהשיר , "אילו ציפורים"למדנו על השיר 

  .☺ שניות בבריכה 20יעילה לכמעט 

 נסענו לעיר הגדולה,   בשבוע ביום הראשון שהיה גם יום ראשון!! הקייטנה–במיוחד נה הגיע השבוע שחיכינו לו וה

אופני באגי בו שילבנו ובמיוחד שהיה מאתגר , " המרוץ למיליון" ושיחקנו, ראינו סרט בתלת מימד, תל אביב

 .ו בפיצה בנמל תל אביב שהמה אדםלסיום קינחנ... כדי להגיע למפתח האחרון,וסירות פדאלים בפארק הירקון

 ,באולינג ושייט בכינרת,  בדרך העץוכיםמסלול מב,הבניאס , נחל קיבוצים: בצפוןטיילנו בימים שלישי עד חמישי 

   .מגלשות הרים וטרמפולינה ענקית בצוק מנרהסיימנו בבצפת ולפנות בוקר סיור סליחות 

  ....היה כיף חיים -בקיצור 

  ',  איתו נפרדנו מילדי ו–" שירת הסטיקר", בו שילבנו שירים עכשוויים, וכך הגענו לשבוע האחרון

  .סימניםהבשפת " עומד בשער"ו, שונה על קבלת ה– "יסמין"

יווו איזה (טובה לחטיבה העולים בשעה  ,המקסימים שלנו' עצב הפרידה מילדי כיתה ו, שבוע זה מהול בעצב ושמחה

  ...העולים אלינו מבית כולל'  ושמחה בקבלת ילדי כיתה ג,.)..גדולים

  ,כפי שהיהתודה לכל מי שעזר תמך והושיט יד בכדי שהחופש יהיה מקסים וכיף , ולסיום

  ....ל ובבית הספר"מאחלים לכולכם שנת לימודים מהנה שנת פעילות וצמיחה במפ

 ע"ל תש"צוות המפ
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  ל" זלאה
  ה" אלול תשס- ב "טבת תשי

  

  לּו ַרק ָיְרִהיב
  סֹוִדי ַהָּקט

  ְלַהִרים רֹאשֹו ּוְלהְפִציע
  ִמתֹוְך חֹומֹות אֹוָתן ָּבַצְרִתי לֹו

  

  אְבצֹור ֲאִני
  שלוות ַחַּיי

  ֲאִוויר ָנִקי אל ֵריאֹותיי
  ")בצל", מתוך שירה של לאה ברטוב(

  
  ל במלאת חמש שנים לפטירתה"ברטוב ז) זליגמן(חוברת לזכרה של לאה -" חמש שנים בלעדיה"

  

 אנו הוצ,גיסתנו האהובה ו,אחותנו, בתנול "לפטירתה של לאה ברטוב זלקראת יום הזיכרון החמישי 
המעוניינים . חוברת זיכרון ובה דברים שכתבה לאה במרוצת שנותיה ודברים שנכתבו עליה לאחר פטירתה

  .ש או גילי זיוון מוזמנים לפנות ליענקו-לקבל את החוברת 
  

 

 פרידה ותודה

מדור : "התכנסו ילדי הגנים והכיתות הנמוכות ללימוד , "כי תצא"' פר, גם בשבת האחרונה, כמידי שבת

לפני , היה הלימוד סיום פרק לתקופה ארוכה בה העביר יוסי לוי את השיעור לילדים, אלא שהפעם".  לדור

  .מעבר המשפחה לאלקנה

  : את הדברים הבאיםהמל-מולגןהקריאה חגית , כבודובמסיבה זוטא שנערכה ל

  !ליוסי היקר "

: ונאמר אותה בקול! זו האמת, אבל מה לעשות, קשה לומר לך תודה מבלי להחשד בקלישאתיות מסוימת

, אנו ההורים.  מיוזמתך הפרטית והאישית התחלת להרביץ תורה בילדינו,  פשוט זכינו שאתה -זכינו 

ודברי התורה יוצאים מפיך בהתלהבות השמורה , קה והאש הפנימית שבוערת בךהבטנו בהתפעלות מהתשו

            .למעטים מאד

 ותמיד נתן –הלימוד שלך היה מאתגר .  ללמוד ולדעת:   ונדלקו מאותה אש פנימית–והילדים דבקו בך 

מידי שבת מתאספים סביבך , וכך, ידעת לפנות לכל שכבת גיל שנכחה מסביבך:  מענה למגוון של גילאים

: ודברי התורה מהדהדים בליבם.  וקומץ של הורים שהצליח להתעורר ממנוחת השבת, ילדים רבים

  .ת הקודמותלעיתים היו לומדים אתך גם על רצף של התרחשות וכך למדו לספר גם מה ארע בפרשו

, ישאר פה חוסר גדול ומשמעותי, בלכתך.  הלימוד היה מתובל בחידות וסיפורים ובציטוטים מהמקרא

  . וההתלהבות שהציתה כל לימוד תעלם לטובת אנשי אלקנה

  .לנו נותר להודות לך על הזכות שנפלה בחלקנו להנות ממך ולהעשיר את חווית הלימוד של ילדינו

ומקווים  שתרבו להגיע ,  הצלחה רבה בהתחלה החדשה–הדר ושיראל ,  לשגב ,אנו מאחלים לך ולהודיה

  .עד אז נשוב ונברך אתכם בדרך צלחה.  כדי שנוכל מידי פעם להחזיר עטרה ליושנה, לביקורים בשבתות

, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ה לזכות את ישראל"רצה הקב: "חנינא בן עקשיא' ונסיים בדבריו של ר

וזה על שהאדרת את התורה והגדלת את )  ג"פ, מכות." ( חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר'ה: שנאמר

  .הדרכים להגיע איתה ללב הילדים

  ההורים–מאיתנו 
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 דיווח מאת צוות ליווי הרב

  ,חברי קהילת סעד שלום רב

בפגישה עסקנו במספר נושאים ביניהם הגדרת תפקידי הצוות . השבוע התקיימה פגישה של צוות ליווי הרב

    : להלן תקציר מתוך סכום הישיבה. ודברים נוספים) י הכיוון שהוגדר באסיפה"עפ(

  :הגדרת תפקידי הצוות

בייצוג מגוון דעות , לרב בנושאים ציבוריים) ותומכת במידת הצורך(יעצת הצוות יהווה מסגרת מי  .א

  . רחב הקיים בקהילה ובחיבור לשאלות שנידונו בעבר בקיבוץ

על .  רוחניים של הקהילה\הצוות יעסוק בתכנון יוזמות או תהליכים הקשורים לחיים הדתיים  .ב

 . ת אלההצוות לקבוע את התזמון המתאים והדרך הכללית לעיסוק ביוזמו

יעלו רעיונות להרחבת , חברי הצוות יעסקו בחשיבה משותפת על מעורבותו של הרב בחיי הקהילה  .ג

 .פעילותו ובמידת הצורך יגדירו סדר עדיפויות בנושאים אלה
  : המלצות

הצוות ממליץ לקהילה להימנע מעיסוק והכרעה בשאלות ציבוריות למשך תקופת זמן של חצי שנה   .א

במשך תקופה זו מי שיש לו רעיון או יוזמה בעלי אופי ציבורי מוזמן לפנות לאחד מחברי . עד שנה

 .הצוות

מן נושא זה ימשיך להיבדק בז, )בגילאים השונים(הצוות דן בקשר של הרב  עם  מערכת החינוך   .ב

 .   הקרוב
  

שתיזכו להגדיל , חברי הצוות מברכים את הרב ארי ומשפחת סט בברכת דרך צלחה וקליטה נעימה

  . תורה  ואחדות בבית קיבוץ סעד

 בשם חברי צוות ליווי הרב, יצחק שלומי

  

 ,לקהילת סעד
  .תודה על קבלת הפנים החמה

  .קליטת הילדים והארת הפנים בשבילים, על הדאגה לארוחות

  ,קווה ובתפילה שהנעימות תמשיך ותלווה אותנו בכל דרכינובת

  .משפחת סט

 

 

 

  הציבור מוזמן לסיום מסכת ראש השנה, בשעה טובה
   מיד אחרי תפילת ערבית20:20ביום ראשון בשעה 

  .בבית המדרש
  

ה נתחיל לימוד עמוד יומי במסכת סוכה כל יום לאחר "בעז
  תפילת ערבית 
 !כולם מוזמנים
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 ע"אסיפה ועוד אחת אחרונה לשנת תש

. התכנסנו לאסיפת חברים ארוכה ביום רביעי אחר הצהרים, על פי המנהג שהשתרש בשבועות האחרונים

בעיצומו של קיץ מהביל ,  שמתפנים ומגיעים לאסיפות הללו,אני חייב להודות ולתת יישר כוח גדול לחברים

  .ובלתי נסבל

  :2010 ים שמסכמים את חצי השנה הראשוןבאסיפה זו שמענו את הדיווחים הבא

באופן . גם אם הן היו מעט מתחת לתכנון השנתי, כ החציון הסתיים בתוצאות טובות" סה– דוח משקי.1

שהמעורבים הן ברמת הניהול והן ברמת השטח והענפים , טבעי היו נקודות אור כמו גם נקודות חולשה

י החציון השני הוא תמיד חלש יותר בהיבט הפעילות חשוב להדגיש כי באופן מסורת. יצטרכו לטפל בהם

, נמוך מהחציון הראשון, ולכן הצפי לתוצאות השנתיות, בגלל מבנה הענפים והעונתיות, הכלכלית של סעד

והיושב במרומים ישפיע , מי ייתן ונופתע לטובה. ויהיה לנו קושי לעמוד בתוכנית האתגרית שהצבנו לעצמנו

  .עלינו מטובו

, ב והן בארץ" מתניה מסר דוח חצי שנתי שמלמד על מגמת שיפור אמיתית בסיפן הן בארה– ןדוח סיפ. 2

השיפור . ושערי המטבע גם הם לא שיחקו לידנו, וזאת למרות שמחירי חומרי הגלם שוב עלו לרמה גבוהה

ל כול, והן מפאת תהליכי שיפור וצמצום בעלויות, נובע הן משום שהמערכת בארץ עובדת בתפוקה מלאה

אם כי הקטנת , מצב החוב של סיפן גם הוא במגמת שיפור מרשימה. ירידה מאד מרשימה ברמת הפחתים

  .שהדירקטוריון יצטרך לטפל בהם, המסגרות הבנקאיות יוצרת קשיים תזרימים מפעם לפעם

ה מאז נה החדש של תקציב הקהיל עופר מסר דוח חצי שנתי ראשון במב– דוח קהילתי חצי שנתי. 3

התברר , ועל כך יישר כוח גדול לעופר וישי, לשמחתנו הרבה. שהנהגנו את שינוי אורחות החיים בסעד

והן בצד הפעילות , הן בצד השירותים לחבר שממומנים על ידי מיסי החברים, שבשני צידי התקציב

דלת שבין השאר מבטא הג, הקהילתית האחרת שממומנת על ידי תקבולים אחרים יש עודף מסוים

כמו , גם בקהילה היו מספר חריגות. שמשפיעה על מס האיזון המתקבל מהחברים, השתכרות של החברים

ומי ייתן וגם ,  ככלל הדוח של עופר בהחלט מעודד.בחלק מהוצאות האנרגיה ועוד, למשל ברפואת השיניים

  .יבורויאפשר לטפל בכמה נקודות העולות בדיאלוג עם הצ, בסיכום השנה הדוח יהיה חיובי

  :ע"אסיפה אחרונה לשנת תש

 שתעסוק בנושאים 20:30נתכנס בחדר האוכל לאסיפה בשעה ,  )1.09.10( באלול ' ביום רביעי הקרוב כב

  :הבאים

 . סיום הדיון על סל הסיעוד ואישורו–" סעד בסעד" .1

נייר ( והמזכיר , שכולל את מרכז המשק מנהל הקהילה" המשולש"מבנה העבודה של צוות הניהול  .2

 )בנדון חולק לתאי החברים

 .א להאריך את כהונת עופר בשנתיים נוספות" אישור המלצת מש–בחירת מנהל הקהילה  .3

  .כולל של דור החברים הצעיר יותר, נשמח מאד להשתתפות ערה

 בוקי
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 משולחנו של מנהל הקהילה
  

  "יש לנו עניין עם פועלי בניין"

צבועים ,  הכוונה למעין גגוני מתכת קטנים-הירוקות" מצחיות"בינתיים הגיעו כבר ה. הקבלן הצפוני מתנהל בעצלתיים

רי ניתן לראותם באיזור האחסון של הקבלן שאח. על מנת להגן מפני חדירה, ד"שמורכבים מעל לחלונות הממ, ירוק

נקווה . חיתוכים וניסורי בתים, ניתן לראות סגירות קירות גבס. הקבלן הדרומי נכנס לעבוד במרץ.   קראוס-בית רפל

יביא לך ...אבא הלך לעבודה".  עם זאת מתחילות גם בעיות, בסך הכל ההתרשמות ההתחלתית טובה.שהקצב רק יגבר

 האופניים עלולות להיותשהמתנות , דא עקא.  פועליםאלא כנראה שגרת חיים של מספר,  ערשזה לא רק שיר" מתנה

מספר הפועלים  המסתובבים בשטח כיום .  ולהכניס הביתה מה שאפשר להכניס,  לשים עיןכדאי . והצעצועים שלנו

, ")ה עייפים'החבר("מכיוון שאנו בעיצומו של הרמאדן .  פועלים100- ומייד אחרי החגים מדובר על כ, 30-הינו קרוב ל

 לסיור ופיקוח בין ,נוסף שלנוהשומר נדחה את כניסת ה,  ואיתם הפסקות עבודה גדולות יחסית,  שלנו בפתחוהחגים

בדקו מי נכנס . היו ערניים,  אנא-  אנו שבים ומבקשים מכל ציבור השומרים-בינתיים. אחרי החגיםל מייד ,הבתים

  . אל תתביישו לעצור ולשאול. בשער

  

  .. …ואם בשמירה עסקינן

  .  שנים זה- ואנו מודים לו על שירות רב, רידמן ביקש לסיים את תפקידו כסדרן תורנות שבתיעקב פ

  . תודה לדוד על נכונותו.  ולסדר תורנות שבת בנוסף לתורנות יום חול, הסכים למלא מקומו בשלב זה. דוד פ

  

  )להקת טיפקס( /  "מחסום  אין רכב יש,פרקדן על האספלט”...

אין הכוונה . בכביש היורד מחניית בוקי בואכה בית הנוער פונו כל המחסומים.  ואין מחסוםיש רכב. אצלנו זה הפוך

. ושאר מיני מרעין בישין, משאיות הבטון-ים"אלא בגין רכבי קבלני הממד, שניתן להתחיל ולנסוע שם באופן לא מבוקר

 , לא פעם,מפריעות עתה,  מטרד קבועשהפכו להיות, החניות בצידי הכבישים הפנימיים, יתרה מכך. סעו בזהירות, אנא

כולי . וחנו אחרי שאתם חושבים, שבו על כך לפני שאתם חוניםי ח- מר לבעלי הרכב הללואנ. משאיות העובדות בשטחל

  . נחל גם בהסדרת הכבישים והחניות, תקווה שבתום השיקום של שטח המחנה כולו

  

  שלומית אולי לא תבנה סוכה

ויתד ,  קרש פהלקחת וצריך להיזהר שלא , חומרי בניה יש בשפע.   אתגר מיוחד עבורנוקיום חג הסוכות יהווה, השנה

סוכם עם הקבלן הדרומי  שהעבודה תיפסק . אין כל כך בשפע, לבנות סוכהמקומות אבל הבעיה האמיתית היא ש, שם

  .  מייד באסרו חג שמחת תורהותתחדש, יום שני בלילה, יומיים לפני סוכות

סעודות הערב והצהרים של חג הסוכות  (ולאכול את סעודות החג והשבת, חליט שלא לבנות סוכהנבקש מכל מי שי

. על מנת שענף המזון יערך לקלוט את כל הסועדים,  לרשום עצמו בלוח המודעות בחדר האוכל, בחדר האוכל)ושבת

ון משווע לידיים עובדות וענף המז, כרגע אנו בחוסר. בהזדמנות חגיגית זו נבקש היענות למלצר בארוחות החגים

  . בסעודות החגים הבאים עלינו לטובה

  

  עובדים זרים

נבקש בכל , כפי שכבר נמסר באסיפת החברים האחרונה. המטפלים בחברינו עושים עבודת קודש, העובדים הזרים שלנו

יקיון בבתי נאחרות כמו ולא להציע להם עבודות , שלא להעמיד את העובדים הזרים שלנו במבחן, לשון של בקשה

עבירה כזו יכולה לגרור .  משטרת ההגירה עושה לא מעט ביקורי פתע, מעבר לכך. הדבר אסור על פי חוק. החברים

, )החבר הסיעודי או משפחתו(קנס כספי למעסיק הרשמי של העובד הזר , אחריה החזרת העובד הזר לארץ מולדתו

   .ובעוגמת נפש אמיתית לחבר הסיעודי שיזדקק  לעובד חדש
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  ). של בית הכנסת  (קצת הרחבה על הרחבה

אבל עוד מעט ,  הספסלים והתאורה עדיין לא במקומם.  יש עוד תיקונים קטנים,קצת נסחב, כמעט מברכים על המוגמר

 סברנו :התלבטנו לא מעט בנושא.   ממונעיםכלים ל-רבים שמו לב  שעמודי האבן מגבילים כניסה. והכל יסודר, קט

 לא 'כוווספות ו, קרים-קלב, טרקטורונים, מיולים, יש הכרח שכלי רכב,  ונקיה לאורך זמןר יפהכדי שתישא, שרחבה

 זו  ).על שלל הכתמים השחורים שמעטרים אותה, לפני הכלבו, כמו את  רחבת חדר האוכל(וילכלכו אותה , יסעו עליה

  . הסיבה להגבלת התנועה

מתבקשים , ואף רוכבי הקלנועיות הבאים מדרום, להאריך ולהקיף, רחה מהנהגים טנכון הוא שהדבר דורש מעט

ובקשה נוספת מרוכבי הווספות  (ורך זמן נשמור על היופי הראשוניולא, אבל לדעתנו יצא הפסדנו בשכרנו, לעשות זאת

, באותה מידהאך הדברים  מכוונים  אליכם ,  אמנם אתם יכולים להשתחל בינות לאבנים- והקטנועים למיניהם

  .)ואל תעלו על הרחבה, התאמצו עוד קצת

  

  .."על סוסי אגודת השומר"...

" שומר החדש"היה שמח להצטרף לארגון ה, המשקיף על שדות עמק יזרעאל, דומני שאפילו פסלו הידוע אלכסנדר זייד

ונית שבאה לתת מענה והייתה זו יוזמה צי, כל ההבדל הוא שאז לא הייתה מדינה. שהוא מן המשך של הארגון ההוא

ושוד , רוצה להתמודד עם אתגר השמירה על אדמות הלאום/כיום יש מדינה  שלא מסוגלת. אמיתי לצרכי השטח

, החליט להרים את הכפפה, צעיר מציפורי, יואל זילברמן. הקרקעות והיבולים על ידי בני דודינו בצפון ובדרום חוגג

 800יש כיום . קיבוצים ועוד, חוואים בודדים, ות של מושביםוהחל לגייס מתנדבים לשמירה על אדמות חקלאי

מידי לילה לסייע בשמירה מתנדבים אלה יוצאים במשמרות . יתשמרכזו הצפוני בעיר נצרת עיל, מתנדבים בארגון

קיבוץ סעד יצר קשר . ש.לארגון זה ויפנה צעירים לשד חבר "קבה.  ובהצגת נוכחות במקומות בעייתיים בשדות הצפון

ובהנהגת צעירים שלנו סוכם להקים אצלנו את , מתוך הכרת חשיבות המשימה הלאומית,  ארגון השומר החדשעם

לא רק תקל לשמור מפני , אנו מקווים שנוכחות ארגון מתנדבים כזה בדרום.  המרכז הלוגיסטי הדרומי של הארגון

אלא גם תזרים דם חדש , ואים בודדיםותקל על ישובים חקלאיים ועל חו, הגניבות החקלאיות הבלתי פוסקות בנגב

בשבועות הקרובים יתקיים כנס הסברה ומפגש  צעירים אזורי כאן . ורוח חדשה לצעירים שלנו בסעד ובאזור כולו

וצרכים , אנו נעמיד לארגון שירותי משרד. ונקווה שיהווה את תחילת הדרך להתבססות חוג המתנדבים בדרום, בסעד

המעוניינים לצפות בראיון מרתק עם מייסד ( לנדאו ירכז כעת את הקשר עם הארגוןנתנאל  . לוגיסטיים נוספים

  :או להיכנס לכתובת זו" השומר החדש"מוזמנים להיכנס לאתר  -הארגון

200835/aspx.News/News/il.co.inn.www.(  

  

  בית חם

בכל מקרה נבצע את השיפוץ לפי . ש מקורות כספיים למימוש תוכנית השיפוץ לבית לחיילים בודדיםאנו בשלבי חיפו

  .מוזמנים לפנות אלי -ינים לתרום סכום כזה או אחריחברים המעונ.  גייסצליח לכמות המזומנים שנ

  

  סעד לבגד

מה שהיה פעם (יקון בגדים לוקחת על עצמה מעתה גם שיקום ות, שמתמחה בשיקום ותיקון ספרים, הכריכיה שלנו

  ).כפי התעריף לתיקון שהיה במתפרות- עלות. (המעוניינים יפנו לחגית גולן).  התפקיד ההיסטורי של מחסן בגדים

  

  סוף טוב הכל טוב

הזוג הצעיר יתגורר בתחילה  בסעד . ובתחילת כסל,  מאבן יהודה,ל רועי חרוב"רננה גינזברג הודיעה על חתונה עם בח

.  אילן-ומתחיל ללמוד בבר" הסדר"ורועי מסיים לימודיו ב, רננה תמשיך השנה בחברת הנוער..)  בהמשךונקווה שגם(

                . מזל טוב למשפחה הגרעינית והמורחבת

   . שלומיעפר, שבת שלום  
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  'ה', ג, ימים א

  שחיינים: 08:30 – 06:45

  נשים: 15:00 – 14:00

  גברים: 16:00 – 15:00

  משפחות: 18:15 – 16:00

  יניםשחי: 19:00 – 18:15

  'ד', ימים ב

  שחיינים: 08:30 – 06:45

   משפחות17:00 – 14:00

  נשים: 18:00 – 17:00

 גברים: 19:00 – 18:00

  וערבי חג' יום ו

  שחיינים: 08:30 – 06:45

  נשים :14:30 – 13:30

  גברים: 15:30 – 14:30

 משפחות: 17:30 – 15:30

   תיקון טעות ועדכון -הסכם סלקום 

 

   –זאת טעות   . 7210בפרסום  בשבוע שעבר הוזכר מכשיר מסובסד נוקיה  

  . כפי שנכתב 3  מכשיר  דור 2730נוקיה  : המכשיר המסובסד הנכון הוא 

  

   באולם אשל 17:00 עד  10:00בין השעות ,  01/09/2010, בשבוע הבא  ביום רביעי

  .    את המכשירים החדשים  המשווקים היום יציגו נציגי סלקום

בשאר ).  בהם ההחזר מהדקה הראשונה( מומלץ לבחור את המכשירים המסובסדים -אנחנו מזכירים  שוב 

רק משתמשים כבדים שחשבונם  מגיע למאות שקלים  , כך ₪  199ו  ₪  75המכשירים מדרגות ההחזר הן 

  .יזכו להחזר 

  . התשלומים  על המכשיר הקודם  לא כדאי לו  לשדרג   מנוי  שלא סיים את - בנוסף  

  . אנחנו רוצים לחסוך –סלקום רוצים למכור :  שימו לב  

            

 .צוות סלקום  

 

 

  

 2010ספטמבר  עות הפעילות בבריכת השחיה בחודשש

  

  .17:30בשעה , 29.9.10ה בערב שמחת תורה "הברכה תיסגר אי

  .22:00 – 20:30שחיה לילית לנשים בחודש ספטמבר תתקיים בימי שלישי בין השעות 

  

  

 

   


