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   פרשת האזינו–ראש השנה 

 אחת בבת להתרומם הוא הכרח, לאט לאט להתנשא הדבר כשכבד

 טובה מאוד בעין עצמו על ולהשקיף, קדושה של הגאוה במידת ולהשתמש

   :מגרעותיו בכל גם שיש הטוב הצד את ולמצוא                                   

   ,הטוב את לדרוש דעתו את כשאדם נותן תכף כי

 ,לטוב חסרונותיו כל מתהפכים מיד

 .”מאוד טוב רוב בעצמו למצוא האדם ויכול

  .)קלט ’עמ ’ב”ח ק”מכתי קבצים‘ ( גאוה ,הראיה מידות - קוק הרב

  

  

  ! שנה טובה– סעד ביתלכל 

ומתוך כך נסתכל גם על זולתנו וגם על קיבוצנו בעין , תכל על עצמנו בעין טובהשנה שנס

  ,טובה

  ,שנת התרחבות הלב, שנת אהבה, שנת סובלנות, שנה של מילים טובות

  ,שנה שנרגיש בבית בכל מקום בו אנו נמצאים, שנה שירחב וירווח לנו המקום

  ,ם לאשר צריך להתחדששנת כבוד לישן ולמסורתי ופינוי מקו, שנת ירבו מגדינו

  ,שנה שיחזור הצבע הירוק לשלוט במקומותינו ללא שום צבע אדום, שנת הומור ושמחה

  ,שנה שנשמור על היחיד וגם על היחד

  !בריאות וברכת שמיים בכל מעשינו, שנת שלווה, שנה של אמונה

  ".עלים"ממערכת 

  

  

  :אחיות תורניות

   דורית רידר–השנה -ראש' א

  גית קאופמן ח–השנה -ראש' ב

 טוב- הילרי יום–שבת 
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 מעלתו של השופרסוד 
  

  

וקל וחומר שאיננו יכולים , כנס למקום הקודשיטלה מאיתנו האפשרות להימאז חורבן בית המקדש נ

  .אליו מורשה לבוא רק הכהן הגדול ביום הכיפורים, יכנס למקום קודש הקודשיםלה

מדים שנשארה לנו מצווה אחת ויחידה ששווה בערכה מדברי הגמרא במסכת ראש השנה אנו לו, עם כל זאת

  .ובמעלתה לכניסה לקודש הקדשים

מלמדת אותנו שכל השופרות כשרים לתקיעת שופר למעט שופר העשוי מקרן ) ב, ראש השנה פרק ג(המשנה 

אין " מנמקת דין זה בנימוק ש)א' ראש השנה דף כו עמ (הגמרא. של פרה שהתוקע בו לא יצא ידי חובתו

כשם שכהן גדול אינו נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים בבגדי זהב אלא בבגדי ". גור נעשה סניגורקטי

והיא איננה יכולה לשמש , כך גם קרן הפרה מזכירה את חטא העגל, כדי לא להזכיר את חטא העגל, לבן

מבצע מספר שהרי הכהן הגדול , יד מקשההגמרא מ. ה"ינו לפני הקבכשופר שתפקידו להעלות את זכרונ

תשובת הגמרא ? "אין קטגור נעשה סניגור"ומדוע איננו חוששים לכלל ש, עבודות ביום הכיפורים בבגדי זהב

לבין עבודות ,  שיש להבדיל בין עבודות הנעשות בקודש הקודשים שם מקפיד הכהן ללבוש בגדי לבן,היא

  .הנעשות בחוץ שם ניתן לעבוד בבגדי זהב

  

מצוות שופר איננה קשורה למקדש דווקא ואנו מקיימים אותה ? פר של פרהמדוע שלא נתקע בשו, אם כן

: על כך משיבה הגמרא? בבגדי זהב, והרי היא כאותן עבודות שעושה הכהן הגדול בחוץ, בכל מקום ואתר

  ".דמי כבפנים - הוא דלזכרון כיון"

תקיעת , ארה מצווה אחתמדברי הגמרא עולה שגם כיום שאין לנו מקדש משוכלל ועומד על תילו עדיין נש

  !השווה במעלתה וביעילותה כעבודת כהן גדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים, שופר

  

   ):ב 'עמ לד דף השנה ראש(  אחרל"על פי דברי הגמרא הללו נוכל להבין מאמר חז

 כדי - מלכיות. ושופרות זכרונות מלכיות השנה בראש לפני אמרו: הוא ברוך הקדוש אמר

  .בשופר ?ובמה, לטובה זכרוניכם לפני שיבא כדי - זכרונות, ליכםע שתמליכוני

  

  ?במה יבוא זכרוננו לטובה" ?ובמה"מה פירוש . שתי המילים האחרונות של הגמרא קשות להבנה

אם כן מהי כוונת הגמרא .  יעלה זכרוננו לטובה–י אמירת הזכרונות "על כך הגמרא כבר אמרה שע

  ?"ר בשופ-ובמה  "–בשאלתה ותשובתה 

איננה מוסבת על אמירת " ובמה"ששאלת הגמרא , ")שפת אמת"בעל (אריה יהודה לייב מגור ' מסביר ר

, "לפני"י אמירת פסוקי הזכרונות אך כיצד הוא יגיע "זכרוננו יבוא ע". לפני"אלא על המילה , הזכרונות

על ? סתו לקודש הקודשיםשאליו יכול להגיע רק הכהן הגדול בכני, לאותה מדרגה נעלה, לאותו מקום פנימי

  .ידי תקיעת השופר

שמצליח לבקוע , קול פשוט וקול שבור, קול ללא מילים, זהו סודו של השופר המשקף את קולו של האדם

  . כעבודת כהן גדול ביום הכיפורים-לפני ולפנים -ה "רקיעים ולהגישו לפני הקב

  

 .הרב ארי סט
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 יום הזכרון הכללי לחברי הקבוצה

עלינו לחלקת הקברים להיפרד מכל אלה , סמוך לתחילתה של השנה החדשה, כמדי שנה בשנה! כותיהתחל שנה ובר

 את החברים שבנו את הבית –להזכיר ולזכור אותם , השמחה והיצירה, שחיו כאן איתנו וחלקו עימנו את כל העמל

  .ם לנו לבנין הבית הזהואת הורי החברים שחיו עימנו והיו שותפי, את הילדים והבנים שהלכו בטרם עת, הזה

 שכמעט כולם השאירו כאן –הכל היה ערוך לקבל את פני החברים , בית הקברות כבר קיבל אותנו בשורות של כסאות

 גם אלה –קיבלנו חוברת עם השמות של כל הנפטרים . או במקומות אחרים את בני משפחותיהם שהלכו לעולמם

בעיתם ובטרם , ות בקריאה את כל השמות של אלה שהלכו מאתנוכך שהפעם יכולנו ללו, שקבורים במקומות אחרים

  :ברוריה גורן קראה את דברי הזכרון והפרידה שכתב עמוס ברט.                    עיתם

  

  . ועוד מעט קט יאסף תשרי–החצב כבר זקף קומתו , מת אב ומת אלול

 - הבנות , הבנים, לזכור ולהזכיר את כל החברים והחברות, 5ם כאן במרומי הגבעה שבקו כמידי שנה אנו נאספי

  .וההורים שפרשו מאיתנו זה אחר זה לבלי שוב

היום כבר . במלאכה, בחי,  בשדה–ניהלו ענפים , נשאו בתפקיד. ממקימי ובוני הישוב, הם היו בשר מבשרנו

  . זיכרונם לברכה–אינם 

לחש שתיקתן מהדהד למרחקי אין ,  ואהבת הבריות–נסיון , צניעות, וכנים עדן חכמהתחת מצבות השיש הללו ש

  .סוף

  . ויש שטרם נגמלו מחלב–יש ששירת חייהם באמצע נפסקה , יש שהגיעו לשיבה

  .חלק בלתי נפרד מההוויה של חיינו, אך כולם עצם מעצמותינו

, שולפים ספר זה או אחר, ולכים בין המדפיםכך אנו ה. בקופסת הזיכרון של כל אחד ואחת מאיתנו יש ספריה

  . ולומדים-מעלעלים בין דפיו 

  .קושר את היום לאתמול, הזכרון הוא הגשר שנמתח מעל תהום העבר וההווה

  .האור המאיר את דרכנו, הזכרונות הם הסיפור שלנו

כם את הכח נשאב מ, נטפח את המורשת המפוארת שהנחלתם לנו, אנו שנותרנו נוסיף ונשמור על הגחלת

  .והעוצמה להמשיך את הדרך במלוא התנופה

" בית החיים"נישא תפילה מטבורו של , וערב הימים הנוראים, שאנו בסיומו של חודש הרחמים והסליחות, עתה

  :שלנו בסעד

  , צור ישראל וגואלו–אבינו שבשמים 

   ראשית צמיחתנו–ברך את קיבוצנו 

  ,עם כל שאר עמך ישראל

  ,דךהגן עלינו באברת חס

  ,ופרוש עלינו סוכת שלומך

  , וכל אוהביה–חזק ידי מגיני ארץ קודשך 

  . ושמחת עולם ליושביה–ותן שלום בארץ 

  

  .וינעמו לכם רגבי אדמתכם, נוחו בשלום על משכבכם

  ).עד כאן דבריו של עמוס   (.שנה טובה ברוכה ומבורכת

  

ל בחזקת "שנים רבות היה יוסף ז.  היה מאד מרגשזה. ל"אחיו של יוסף פרץ ז, את הקדיש יתום אמר הפעם משה פרץ

 צצו שתי משפחות שטענו שיוסף הוא בן –והנה בשנים האחרונות , אסופי ללא קרובי משפחה שיפקדו את קברו

  .עד שנתברר סופית שמשה הוא אחיו של  יוסף, המשפחה שלהם והם עלו לקברו

 .ה יקותיאל' חייצ–דיווחה . ות הוא יפרסם אותוואני מקווה שבהזדמנ, את הסיפור המלא והמרתק יודע ליפא
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 כי מדרום תפתח הטובה

  .מחלוקות רבות ידע הקבוץ שלנו לאורך שנותיו

  . פתיחות ושמרנות,   כחול וכתום, ימין ושמאל .מחלוקות של בעד ונגד

  .בעד ונגד הגשה עצמית בחדר האוכל  .בעד ונגד לינה משותפת

   .מניין שוויונינגד בעד ו.    בעד ונגד רב בקבוצה

  .בעד ונגד ברכת כהנים  .בעד ונגד שכונה קהילתית

  ".דרומים"ו" צפונים"ל  הקבוץ שלנו  אך מעולם לא התחלק

לראשונה , הם גורמים לנו , שבנוסף לאיום הקיומי שבצילו אנחנו חיים ,הגדילו לעשות שכנינו העזתים

  .למהפכה אמיתית, בתולדותינו

  .הפכה לאתר בנייה גדול, נאה שבקבוצים ה, סעד היפה והירוקה

אנחנו  לובשים שלמת בטון  , שפשטו על ישובנו...) ים"והשבח( ,   הפועלים , הבולדוזרים ,בחסות השופלים

  .ומלט

  . שינוי מהותי . היה חייב לקבל גם גושפנקא חיצונית, אילו מהלך השינוי באורחות החייםדומה כ

  .בעובדה זו לא היתה שום מחלוקת.  בית ירוק ויפה–שותפים לו היה לנו גורם מאחד שכולנו היינו 

  .עד שהגיע הקבלן הצפוני

  .טרח להרוס ולחבל כמעט בכל תשתית אפשרית, בד בבד עם בניית הממדים

, ללא מים חמים, את השעות שהם עברו ללא מים קרים" צפונים"חוויתי ביחד עם ה, וותיקה" דרומית"כ

  . הכל ביחד– ולפעמים  , עם ביוב דולף, ללא חשמל

  .  ויראתי וחששתי מהיום בו תגיע הרעה שנפתחה מצפון גם אל ביתי, ראיתי מהצד

קבלני משנה מאירי . מסודר ומוקפד, קבלן גדול ורציני.  לא יאומן–והנה . לפני שלושה שבועות הגיע היום

ובחריצות שלא נראתה , לאהומסתערים על דרום הקבוץ במרץ בלתי נ,  מקימים גדרות .פנים עם מפות ביד

  .במחוזותינו ימים רבים

 מודגש ביתר שאת – אך אין ספק שעם הגיעו של הקבלן הדרומי  .עד סיום הפרוייקט עוד רבה הדרך, אמנם

  .חדלונו של הצפוני

ולי   . כבר שבעה חודשים שאיכות חייהם השתנתה לבלי הכר .החותנים היקרים שלי גרים בחלק הצפוני

  .ש לא נעים שכך נראים אצלם פני הדבריםאבל ממ, ממש

  

  . קבוץ בתהליך מיגון .ת את מניפת החג על קבוץ בתהליך שינוי  פורשא"שנת תשע

  . אך גם קבוץ בתנופת צמיחה דמוגרפית ובנייה

 שפעם היו, ים חומרי בניין ואבק חוםבשבילים עטור " דרומים"וגם ה" צפונים"גם ה,  אל בית הכנסת נפסע

  .ות מלבלבותגינות ירוק

  .מהודרת ויפה תקדם את פנינו בכניסה לבית הכנסת, רחבה חדשה

  .עת יפצח החזן בתפילת ראש השנה, ולא ישמע קול זיוף, כמו בכל שנה לא תהיה שום מחלוקת

   נישא תפילה לאל שבמרומים ,במקהלה גדולה מאוחדת ומיוחדת,  בלב אחד ,כולנו

  . עלינו סוכת שלומו   ושיפרוש , שתהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון

                                                                                                          .שנת בניין ויצירה

 .רחל ברזלי                                                                                                                     
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 ארבעה דורות בסעד מברכים את סעד

 

מספר משפחות בחרנו מתוכן . ה זכינו לראות בקיבותנו כמה וכמה משפחות ובהן ארבעה דורות בקיבוץ"ב

  : המברכות את סעד לשנה החדשהמייצגות

  

  : פרייד- משפחת ברזילי

  .  מאחלים שעד ראש השנה הבא יהיה שוב נקי וירוק בקיבוץ:יוכבד ואיציק ברזלי

  ".כאן בניתי את ביתי בשתי ידי, כאן נולדו לי ילדי,כאן נולדתי :  "יה ברזליבנ

  .                   בית ילדותי הקיבוצי עובר שינוי

  ואת החברים ,                    אני מאחל שבלהט השינוי הגדול לא נשכח את היעדים שהצבנו לעצמנו

  .                   שלמענם נעשה השינוי

  .והצלחה, פריחה, שנת צמיחה : ית פריידכרמ

  .שתהיה לקיבוץ שנה מתוקה :  מעיין פרייד

  

  : סמואל- משפחת פולק

כ מתחשבים "כ, כאנשים מבוגרים. באמת יש כאן אנשים טובים. טוב לי פה בסעד,  קודם כל:נחמה פולק

מאפשרים , נו בכל מקוםיש כזו התחשבות ב, מבחינה רפואית הכל מסתדר לנו במהירות, בנו ועוזרים לנו

שבאים אליו אנשים עם ,  את בית שקמה שהוא מקום נהדררוצה לצייןאני . לנו להמשיך את החיים בכבוד

אני מאחלת שהמשק שלנו , בנוסף. י העובדים שם ואני מעריכה את זה בכל יום"קשיים שונים ונעזרים ע

  . יחזיק מעמד מבחינה כלכלית

  

 .אין ספק שהשנה היא שנת בניה והתחדשות .ד"ת שם השנה לשנת תשממאני מציע לשנות א: יורם פולק

  .אני מאחל שהשנה יהיו הרבה אתרי בניה מעניינים

  . הרי שאבא שלי ממש חוגג כשיש אתרי בניה בקרבת מקום, אם להתיחס לארבעת הדורות

, ענין גם הוא בבניןמת, ידידיה, שמתי לב שנכדי. גם אני מתענין ונהנה לראות בתים ושכונות קמים לתחיה

ומסוגלת כבר לתאר איך ,  בעלת דמיון ואסתטיקה– כנרת –הדור השלישי  .ובמיוחד בשלב מערבלי הבטון

  .ים"ייראה הקיבוץ היפה שלנו לאחר שנעבור את שלב הממד

  .מאחל לכולנו אורך רוח ויכולת לראות את האור שבקצה המיגון

  

על כך שזכינו לגדל את ' שאני רואה זכות גדולה והודיה להקודם כל חשוב לי לציין : פולק-כנרת סמואל

אני מאחלת לסעד שיחד עם כל השינויים הרבים , שנית.  רבה-ילדינו לצד סבא וסבתא וסבא וסבתא

להמשיך לשאת :  נצליח גם לשמר ולהמשיך- ון ועודהמיג, הקליטה, השינוי הכלכלי-העוברים על המקום

ואסיים . להמשיך לחיות כמקום מגוון ומעניין, ת היחד והערבותלהמשיך א, "תורה ועבודה"את דגל 

שנראה כל אחד מעלת : נסק שנראות לי כברכה חשובה לחיים בתוך קהילה'אלימלך מליז' במילותיו של ר

  . חברינו ולא חסרונם

  

ח שיהיה שנה טובה לסעד ושיהיה טוב ושמ, שיאכלו רימון בסעד.  שיהיה טוב טוב בקיבוץ סעד:שי סמואל

  !וזהו. בסעד

  

  :שלומי-משפחת גולן

  .הספר בסעד- אנו שמחים ומודים לריבונו של עולם שזיכנו להכניס דור רביע למסגרת בית: חנן גולן

  ".ודור רביעי ישובו הנה"יהי רצון שתתגשם בכולנו הנבואה שנאמרה לאברהם בברית בין הבתרים 
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שנצליח להפיק ממגוון , הגילאיות שבה- ורבגוניות שלה-  שקהילתנו תמשיך לשמור על הרב:צפרי שלומי

שלהם אנו חבים את כל הטוב , שנשכיל ללמוד מדור המייסדים היקר שלנו, הגילאים בקיבוצנו את המירב

מתוך תחושת שותפות , ומאידך שנצליח לשלב, להוקיר ולהביע את הערכתנו אליהםשנדע . שיש לנו היום

  . על מגוון הגילאים שבהם-אמיתי את הדורות הצעירים

  .ולדון לכף זכות כל אדם החי בקהילה שלנו, אני מאחלת ומייחלת שנצליח לראות כל אחד במעלת חברו

  

שנצליח  ,השלום מבפנים ט מבחוץ ושישרהלקראת השנה החדשה אני מאחל שישרור השק :יצחק שלומי

ונמשיך בדרך של עשיה , ישנות כחדשות, כקהילה לקלוט ולהצמיח את כל המשפחות המגוונות שבקיבוצינו

  !שנה טובה .איש למען רעהו ולמען עם ישראל

  

   !ושיהיו תמיד שמחים, שכל האנשים בסעד יהיו בריאים, שנה טובה ומתוקה: אחינועם שלומי

  

  : הימן–למון משפחת ש

  . דור שלישי ודור רביעי, הרואה בסעד דור שני,  איך אני מרגיש כראש משפחהשואלים אותי: יהודה שלמון

ונזכה לראות בנים ובני בנים : "שהוא יותר מרחיב מהשיר הידוע,  הרגשה של סיפוק עצוםזו, קספאין 

, א כזה הוא כבר לא בשיא הכושרכלל סב- בדרך. שזה מדבר על שלושה דורות, "עוסקים בתורה ובעבודה

ואנו משתנים , שזמנים משתנים, אמר פתגם לטיני. וזה גורם לסיפוק ולמצב רוח טוב, אבל כולם דואגים לו

עתידם וייעודם , השינויים שעברה קבוצתנו יקלו על הדור הצעיר להישאר ולמצוא את פרנסתם. בהם

  ? גם חמישי אולי–ובזה יגדילו את חמולות ארבעת הדורות , בסעד

וכמובן בתוך , ואהבה ושלום ישררו בין החברים, שסעד תפרח ותתפתח, איחולי הגדולים לשנה החדשה

  .עמנו בכל אתר ואתר

  

  .ברוך שזיכנו בברכה זו.  דורות בקבוץ זה כיף לא רגיל4 :מיכל הימן

כאן בניתי את ביתי : אכאן נולדו לי ילדי וכאן נולדו גם נכדי ואבא שלי יכול להגיד בפה מל, כאן נולדתי

  .בשתי ידי

  .אך תמיד נשאר הבית שלנו. אמנם בית שעבר הרבה שינויים כיאה לארבעה דורות, כן

  ?אז מה נברך אותך סעד לכבוד ראש השנה

  .עם שיר בלב ותפילה זכה, שיהיה לנו חג נפלא, קודם כל

  .שנמשיך לעבד את האדמה מתוך שמחה וגם להצמיח חברה בריאה ותוססת

אך הוא לא , ע להתגבר על כל המכשולים מתוך כבוד וסיוע הדדי ותמיד נזכור שהכסף הוא דבר חשובשנד

  .ובתינו בתינוקות ובית המדרש בלומדי תורה... שאסמינו ימלאו בר. הכל בחיים

  .החי בשקט ובבטחה) שכרגע נראה עוד רחוק, מה(ה נחזור להיות גן פורח וירוק "והעיקר שבע

  !נה טובה ומבורכת לכולנוש.  ונעדרינו חוזרים לביתםאות את כל שבויינומי ייתן ונזכה לר

 

מכאן ". לא טוב היות האדם לבדו"בתורה כתוב ? מה זה טוב. שתהיה לכולנו שנה טובה: אחיה הימן

בהסתכלות למעלה ולמטה בדורותי הנני רואה הרבה טוב והרבה . בזוגיות ובאחדות, למדים שטוב זה ביחד

תהיה לכולנו שנה טובה ושמחה על האדמה אשר נתת לנו ונדע להודות על כל הטוב לבורא ש. נחת ביחד

  .עולם

  

 .שנה מתוקה כדבש: דבש הימן
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 )להימן התפ..." (כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים"

 הזדמנויות חדשות: אמצע החייםב
      

השינוי הדרמטי .  אף יותר--חברי הקיבוצים ול,  שנות חיים8 מעל  הממוצע השנים האחרונות התווספו לישראלי30-ב

אשר הולכת ותופסת " גמלאות צעירה"הצמיח תופעה חדשה ומרתקת של , וגם בישראל, בעולם בכללבתוחלת החיים 

  . מקום גם במרחב הקיבוצי

   ! 100+ ל 60בין  -תקופת הגמלאות הממוצעת נפרשת כיום לאורך שלוש תקופות גיל שונות 

התנועה הקיבוצית לפתח היצע פעילויות נרחב  בשנים האחרונות השכילה. אפיונים וצרכים שונים -לכל קבוצת גיל 

עבור שכבת הגיל הצעירה גם אך קצב השינוי המואץ מצריך ליצור מודלים חדשים נוספים , ות אלוומרשים לאוכלוסי

  . זה מרתק ומאתגרמודלים שיכולים להכיל גם מרכיבי עבודה המתאימים לשלב חיים, יותר

  , לתחילת תהליך של גיבוש רעיונות ויצירת מודל לגמלאים בסעד, לצורך העמקה וחשיבה

  

  ם שיתקייםת למפגש רעי/הנך מוזמן

   14.09.2010א "תשרי תשע' ו)  ית"עש(' ביום ג

  ) בחדר ההנצחה17:15מנחה בשעה (במועדון לחבר , 17:30בשעה 

  ~~) כולל('  עד גרעין ז65מוזמנים חברים ותושבים בני ~ ~ 

  : בתכנית

 –לאחר השינוי   נען ' רים בקבסרט המתעד את הפנסיונ" ? משבר או הזדמנות –פנסיונרים "הקרנת הסרט  .1

  .ה בגיל השלישי בקבוץ מתחדש/מציג בצורה מעניינת את הלבטים של החבר

  עובדת סוציאלית בעלת נסיון רב בעבודה עם הגיל –) יבנה' קב(שיחה ודיון בהנחיית עדה חפץ  .2
 .השלישי בתנועה הקבוצית  

  

  !בריאה ופעילה , בברכה לשנה טובה

  . צוות בריאות-שרה פולק ,  צוות פרט–מרגלית שריד , א" מש–יונת לוי ובני גינזברג 

 

  לשנה החדשהא"רכת משב

                                      : ָרּבּו ְוִתירֹוָׁשם ְּדָגָנם ֵמֵעת ְבִלִּבי ִׂשְמָחה ָנַתָּתה  )ח(

  ד פרק תהלים
  

, הפירוש המיוחד שניתן להבין לפסוק. חר משה אש לעצב בתלוש השי שחילקנו השנהל ב"את הפסוק הנ

הוא השמחה שיש לי הקונה  מכך שהענפים המשתתפים בתו קניה מצליחים ומתקדמים ואנחנו נהנים 

  .כולנו מפרי עמלם

תנים את אך הם ביחד נו, בכל פרט ופרט, פרי הרימון שנבחר מאפיין את הייחוד שיש בכל גרעין וגרעין

  .ראשית תודה למשה על העיצוב  המיוחד והמשמעותי. הרימון השלם והאחד

, שנית זאת אף ברכתנו לשנה החדשה שיצליח כל אחד מאיתנו למצות את החלק האישי והמיוחד שבו

  .בברכת שנה טובה ומקדמת, אנחנו לשרותכם . וביחד כקהילה  נמשיך להתפתח ולהצליח

 .בני ויונת -א "צוות מש
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 ע" לשנת תשח וועדת צדקה" דו-"…ותשובה ותפילה וצדקה"

  .ח קצר על פעולות הוועדה"ערב ראש השנה הוא זמן מתאים למסירת דו

בלטו מאד השנה פניות . גם השנה נענינו לפניות חברים שונים לעזרה במקרים פרטיים שונים ומגוונים

מעורר מחשבות נוגות על הפער שבין זה . "סל הבריאות"לסיוע ברכישת תרופות או טיפולים שאינם ב

אשרינו , ומאידך, נות מהישגים אלו לה בארץהרפואה המתקדמת בארץ לבין האפשרויות של כלל  הציבור

  .שזכינו למערכת בריאות וסיעוד כה טובה בסעד

כמובן גם כאן !  פנו אלינו שלושה חברים השנה לסיוע במקרים של שריפת בית על כל תכולתו,להבדיל

בדיקה של סידורי החשמל  , ושוב כל שנותר לנו הוא לבקש זהירות באש.  נו לסייע כמיטב יכולתנוהשתדל

  … ורצוי לבטח את הבית

 על מנת - סית המועצה ליאורה "לעולרב ארי ו,  שי שחולקו לרב דויד-כרגיל רכשנו לקראת החג תווי

תבוא ברכה על , המסייעים לנצרכיםוכן לעוד אנשים פרטיים באזורנו , שיעבירו אותם לכתובות מתאימות

  .ראש כל העוסקים בצרכי ציבור באמונה

כמו כן אנו מעבירים שי קבוע לקראת החגים ולקראת פסח לבני ובנות המשק אשר נמצאים בדיור מוגן 

 מן העובדים  ונרגשיםקיבלנו מכתבי תודה יפים. השי מיועד לרווחת הבנים ושותפיהם לדירות. מחוץ לסעד

  .שם

שלא להתפתות לפניות אנונימיות בדואר לתרומות , בעקבות מקרים שחזרו בסעד, בים ומזכיריםאנו ש

,  יד והכל נדמה משכנע ביותר- המכתב נראה כתוב בכתב, לפעמים הפניות אכן קורעות לב. שונות ומשונות

ם בין עמך ישראל לא כולם אתרוגי? מה לעשות. לא עלינו, ורק אחר כך מתברר שמדובר בנוכלים

המעוניינים לתרום ) ?זוכרים את כתבתה של דליה רועי לפני כחצי שנה לגבי המשפחה מנתיבות(… והדסים

או שייתנו את תרומתם ישירות לרב , צדקה-  אם יתרמו באמצעות פתק ירוק לוועדת  אפואייטיבו לעשות

  .הנכוןכך תהיו בטוחים שהתרומה אכן מגיעה ליעד . או לאחת מעובדות הרווחה החברות בסעד

מחצית " ול"פדיון כפרות"חברי סעד תורמים כל השנה בעין יפה מאד ובזכות התרומות בבית הכנסת ל

  . זה סיוע חשוב מאד לפעולותינו! רבע מסך כל התקציב השנתי גדל התקציב שלנו בעוד "השקל

  … החסדים ואלו דברים שאין להם שיעור-שנזכה כולנו להיות בין גומלי

  !שנה טובה ומבורכת

 .יוסף כרמון וחגית רפל, דבורה הרצל: וועדת צדקה

 

 שיעורים בחג ובשבת

 :ערב ראשון
  

   הרב ארי- בין מנחה לערבית 
  

  :ערב שני
  

  'עוקד ונעקד':  הרב ארי-אחרי ערבית 
  
  :'יום ו
  

  )בביתה( גילי זיוון  - למשפחות צעירות  17.30
  

  :שבת האזינו
  פרשת השבוע:  גדי סמואל- אחרי מוסף 

  
  )במועדון( הרב ארי -צעירים , ש" לחומ 14.00

  
  דרשת שבת שובה:  הרב ארי 18.00
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 א"ע ולקראת תשע"מכוורת דבש סעד תש

  

יש הסוברים כי מיעוט הגשמים . השנה הסתיימה עם יבול דבש נמוך וכך גם במכוורות רבות נוספות בארץ

ויש הטוענים כי ריסוסים וטיפולים בחומרים , פוגע בכמות הצוף בפרחי ההדר ובשאר הפריחה הצופנית

  . ים נחמת טיפשיםאך צרת רב, הפוגעים בייצור הצוףהם , כימיים

בסעד התמעטו פרחי ההדר בשל הקטנה ביותר משני שליש של הפרדס שהוא המקור העיקרי לדבש 

 אלא שפרחי האבוקדו פחות זמינים ,אולם מאידך גדלו שטחי האבוקדו שתרומתם משמעותית, האביבי

. וא כהה יותרהדבר ניכר גם בצבע הדבש שה. של ההדריםזו וכמות הצוף בהם נמוכה מאשר , לפועלות

בצמחיה , במקשת האבטיחים, הדבש הקיצי מושפע מפרחי קיץ שונים הגדלים בצמחיית הנוי בקיבוץ

 אותם השתדלנו להרבות מספר שנים ושלצערי הרב על  חלק ,האיקליפטוסובעצי , הסובבת חלק מהחממות

  ). ס החדש"חורשת ביה(רב מהם עלתה יד הכורת  

אך דא עקא  בכל רע יש גם טוב ואף בכמות שעשויה ', רעה'בייה שדות סעד ידועים בניקיונם מעש

 קיים קושי רב להדבירו והמגדלים נאבקים -צמח הינבוט ששורשיו מעמיקים, לדוגמא. להיות משמעותית

כבר שנים אני חוזר ומבקש  .קיימת תחושה שככל שתענה אותו כן ירבה וכן יפרוץ. בו מידי שנה ושנה

במטע הבוגר , בוואדיות[רים שאינם פוגעים בגידולים ולטפל בו לאחר פריחתו להשאיר את הינבוט באזו

, בנוסף לכך. לצערי אין הענות מרובה ואין הבנה עד כמה רבה תרומתו של  הצמח הסורר לדבורים]. 'וכדו

החמניות בקיץ העשויות בעיקר את , בשנים האחרונות הפסיקו בסעד לגדל גידולי זרעים בשדות הפתוחים

  .לתרום תרומה נוספת לדבש הקייצי

  

גם חלקות השקד אמורות . אהרון פורת ואני מלווים את המכוורת בדאגה רבה, א"    לקראת שנת תשע

וחיזקו אותם בפתיחת ' תרדמת החורף'להעלם מן הנוף לאחר ששנים רבות הן עוררו את הדבורים מ

  . לדבורים ממקום אחרבתקווה שרווח והצלה יעמוד. האביב

  ,כדבששנה מתוקה                 

 .אבנר רועי            

  

  

  :ועוד

וניכר ,  )18-מפיץ החסידות במאה ה, דב ממזריטש' ר(על הדבורים ' מגיד'נתקלתי לאחרונה במאמר של ה

  .דבריו מתאימים לתפילות המרובות בימים אלו. שהכיר את אופן הטיפול בהם

  ):יב:תהילם קיח(" סבוני כדבורים": לעל הפסוק בהל' מגיד'וכך אומר ה

, ותחבולה לזה לגרש את המחשבות זרות הוא כדבורים, היינו שמסבבים מחשבות זרות כדבורים"  

 נגד ,)שחור ולבן(גוונים אוכמא וחוורא שבו שני , היינו כשרוצים ליקח הדבש מגרשין הדבורים על ידי עשן

  ". על ידי זה יגרש המחשבות זרות, מידות אלו'  יראה ואהבה ככל שיכניס בליבו הב:מידות' ב

  ) סעיף ריח,מגיד דבריו ליעקב(                
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  לרותי וחנן פינקלשטיין

  ולכל המשפחה

  מזל טוב מקרב לב

  המצווה של הנכד גיל-לבר

 של חגי ושלומית ברקבנם 

 א"תשע לקראת שנת -  אצל צעירינומה חדש

  

יאיר , ובקרוב שלומית לזר, ורד עברון ,איל גל , עידן ברזלי:מהצבא המשוחררים והעומדים להשתחרר

  .צליל אפרים ושלומי

  .נטע קראוס,  מוריה פולק,הודיה גינזברג, אורית גולן :ימות שרות לאומייבנות המס

 וכמובן נשמח לראותכם ,ות כלכלית קליטה מהירה באזרחותנאחל לכל המשתחררים העוברים לעצמא

  .בשבילי הקבוץ

  

 וישראל אסולין שגם מצטרף לשרות ,סו לחיל החינוךיאור זיוון וגיל פיש שהתגי :סות הצעירותילמתגי

  !יליל אל חלכו מח -הצבא 

מר ותֹניר , וייזלחנן ,  הוךםחיי , גינזברגדורון,  גולןגאי , גולןתייא ,דור ברנע -  קיםיילות הותיחלים ולילחי

  ; אהרן שנון,אביב קסט ,ענת קימלמן, שאול עברון ,אלעד סימון ,חוה לב ,בנציון  לנדאו, לייכטר

 ,שירית לנדאו ,אור לנדאויל, מיכל ומרב לוי ,רעות הימן, ספיר אורן: בנות המשרתות בשרות לאומיול

  ;שלומית שלומי, חמוטל רפל

  - בר לקבע יהודה לב שעאחרון חביבלו

  !ם שנת התחזקות שלום ובטחוןכלונאחל לכ

  

 אביעד עברון  ,)הר המור ירושלים(דניאל סימון , )אור עציון(  אלחנן גינזברג-  מכינותהישיבות ולתלמידי ה

  ;)אור עציון(חיים פרידמן , )הסדר הקבוץ הדתי מעלה גלבוע(

  ;ישי קימלמן - עתודה אקדמאיתוב

  )מכינה מיתרים לכיש בית גובריןב( אפרים   מחול:ב"בוגרי יול

  )תלישיבת הכֹ( וייזל ידידיה                 

  טוב-יום עדי                 

  )ג יפתח"שנת י (  שובל כהן                

  )עםג בית נֹ"י ( סימון אל  צורי               

  -) שרות לאומי משרד הבטחון  (דס  רוני וי               

  ! טובה ברכה והצלחה בכל אשר תעשונאחל לכלכם שנה

  

 .ש"צוות חומ                

 

  

  לגאולה וליפא אהרוני

  ולכל המשפחה

  מזל טוב מקרב לב

  להולדת הנינה

  נכדה לירון וריקי

 אהרוני  בת לחן ומיכל
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 ע"סיכום קצר של שנת תש? נו השנהאז מה היה ל

  

  :חודש תשרי
  .והגשם יורד במלוא עוצמתו, ה"של תפילת מוסף ביום השני של רארובות השמים נפתחות בעיצומה  -
 . של הקיבוץ הדתי80 -פתיחת אירועי ה -
 .מצטרפים לגרעיןהטל יצחק ונעמי - משפחת רסיסל: ברוכים הבאים -
 ,  עם נועם רוםלתמר ברט לחתונתה: מזל טוב -

 . הלל–ולעתר ואוהד גייבל להולדת          
  

  :ןחשווחודש 
 .מצטרפים לגרעיןה משפחת לביא עדו ורחלי: ברוכים הבאים -
 ,לאורה זינר לחתונתה עם תומר: מזל טוב -

  . אורי–     וליערה ואריאל כהן להולדת בתם 
  

  :חודש כסלו
  .בגן גפן הישןועובר לפעול , ווילותהצריף ובו הסדנא של מרים צרפתי נהרס לטובת הקר -
 .ספרית החברים מתחדשת -
 .מתחיל תהליך ההידברות בסעד -
 .לך לעולמו ה–ל "חיים ריבלין ז -
 .מצטרפים לגרעיןמשפחת הוך סיון ושרית ה: ברוכים הבאים      -

  
  :חודש טבת

 .למולך לעו ה–ל "מרדכי תמיר ז -
 .מתחילים לבקש גשמים -
 ! דים שיוצא לדרך"מ המפרויקטערב הסברה לקראת  -
 !ההפרטה יוצאת לדרך -
 .מתחיל פינוי הקרוואנים שאינם בשימוש -
 .כחלק מתהליך ההידברות שעובר הקיבוץ, שבת הידברות -
 .בנם של רינת וקובי אברהם, גלעד! בא לעולם" שקד"שכונת הבן הראשון של  !מזל טוב -
 , לחולדה שנון לחתונתה עם מאיר: מזל טוב -

 .רים אבירם לחתונתה עם עופר מ-          למיקה 
  

  :חודש שבט
 !סוף סוף רואים גשם בסעד -
 .המועדון לחבר מתחדש -
והקיבוץ מתחיל להיראות כמו אתר , למגן את גני הילדים מחדש, מתחילים לבנות את בית הספר החדש -

 .בניה גדול
 .הונחו היסודות הראשונים לשכונת הקרוואנים של הגרעין -
 .רבותת. ערב שירה חורפי בחסות ו -
 .אל יאיר ויסמין שמצטרפים לגרעין- משפחת קרב:ברוכים הבאים -
 . לאיתמר סימון לחתונתו עם אסנת:מזל טוב -

  
  : חודש אדר

 . מגיעים לסעד–המיועדים למשפחות הגרעין , הקרוואנים הראשונים -
 . להולדת רון–לדקלה ואחיה הימן : מזל טוב -
יריד פורים והפנינג , משתה צעירים, שתה נשיםמ, תרונדו והצגת הילדים המסורתי: אירועי פורים -

 .תחפושות
 ".עננו"ועקב כך מפסיקים לומר ! סוף סוף הגיע הגשם -
ד היום בקשר עם משפחות שע' ישנם מס (תהליך גיור חיילים וחיילות שנמצאים ב24בסעד מתארחים  -

 !!)יישר כוח, אלו שהתארחו אצלם
 . לעולמההלכה –ל "גתית כהן ז -
  .ל נפטר לאחר מחלה קשה"ן זאסף ריבליבננו  -
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  :חודש ניסן
  . מדינות העולם עושים סיור בסעד בעקבות ירי טילי הקסאם47- איש מ85 -
  .הקייטרינג יוצא עם כל משלוחיו הרבים לכל חלקי הארץ .ההכנות לקראת פסח בענף המזון בעיצומן -

  
  :חודש אייר

  ! יישר כח לועדת תרבות על העשייה הענפה.טקסי יום הזיכרון ופעילות יום העצמאות -
לעומת זאת בניית בית הספר ממשיכה , דים מתעכבת"בניית הממ, בניית שכונת הקרוואנים מתעכבת -

 .במרץ
 .התעופה- ארוכה בנמלשהותנציגנו מסיפן ל את משביתו, ק חצי מהעולםענן האפר הוולקני משת -
 ...).שסופה ידוע(משפחת סט מגיעה לשבת היכרות בקיבוץ  -
 . לעולמוהלך –ל "נתן קאופמן ז -
 ! לחברותלקבלתםמשפחת גינזברג דובי ולאה ל ברכות -

  . רועי–לשושנה ואורן צרפתי להולדת בנם   -מזל טוב 
  . יהונתן–    לאיילת ולדני לוריא להולדת בנם   

  
  :חודש סיון

  ! יוצא לדרך–" 2ספרי הרך " -
 .נחגג ברוב עם וטףטקס הבאת הביכורים בשדות  -
 .שאים הירוקים הופכים אט אט לצהוביםהד -
 .ל" של נעמי אילן זזכרהערב חבורות זמר ל -
 .משפחת סט נבחרת ברוב עם לרבנות בסעד -
 ! ועונת הרחצה נפתחתההשחייבריכת  -
 .לגרעיןהמצטרפים חן -לחמוטל ונועם אבן: ברוכים הבאים -
 .ליהודה לב לחתונתו עם עדן: מזל טוב -

  .לגבי וייזל לחתונתו עם אילה
 . ידיד–לאפרת ויצחק שלומי להולדת בנם 

  
 :חודש תמוז

 .עם חידות ושעשועונים לקטנים ולגדולים, נחגג ברוב עם לסעד 63ת יומולד -
 ".נחשון"שבת אירוח של המכינה הקדם צבאית  -
 .המתהדרת במראה חדש" קו לקו"חנות שיפוצים ב -
 .יראת לייכטר לחתונתה עם אורניל: מזל טוב -

  . ראם–ולדברג להולדת הבן     לעפרה ואליאב ג
  

  :חודש אב
  .לשכונת הקראווילות להיכנסמ "משפחות הגרעין מתחילות בשטו -
 .ובו תערוכה של יזמים שונים מהקיבוץ, ערב קיבוצי בבריכה -
 !!! ברוכים השבים–ב " שנים בארה3 חוזרת לארץ אחרי – משפחת הלפרין כרמל ושביט -
' יב- ילדי או, ן המסורתית"קיטנת איל, סבים וסבתות, יםמתקיימת לשמחת ליבם של נכדקייטנת נכדים  -

 .נופשים בקיטנות השונות
 .דים הדרומי מתקדם בקצב מהיר מהצפוני"פרוייקט הממ -
 .והרב ארי סט ממלא את מקומו, ין מסיים את תפקידו כרב הקיבוץהרב דוד אסול: חילופים ברבנות -
 , הרב ארי ונעמה וילדיהם– משפחת סטל: ברוכים הבאים -
  . המצטרפות לגרעיןומשפחת ביליה, משפחת כהן, למשפחת שלזינגרו
 ,לעזרא הוך לחתונתו עם דפנה: מזל טוב -

 , מאיר יניב לחתונתו עם שקמה-     ללירן
  . נעם–צור להולדת בתם -      לנגה ואוריאל אבן

  
  :חודש אלול

 פסדר יוני ורבקי שעזבו חתוממשפ, קיבוץ סעד נפרד ממשפחת יוסי והודיה לוי שעברו לביתם שבאלקנה -
 ".שקד"עד לבניית ביתם בשכונת למזכרת בתיה  זמנית

 .לשירה זיוון לחתונתה עם אופיר: מזל טוב -
 .משפחת פרידמן שהצטרפו לגרעיןמשפחת דניאלי ו, משפחת בלומנטל, משפחת עמר: ברוכים הבאים -

  
 .ל"שרה המל זזכרה של פינה זאת מוקדשת ל

 .רננה יערי: כתבהויקטה ל
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  , רעות ואלה שהגיעו השבוע לקיבוץ, ולבנות מאיה, ברוכים הבאים לנאוה ועידו אורלוב

  .ומתגוררים בבית משפחת פיש לשעבר

  !מחמם את הלב לחזור ולפגוש בבנים ובנות ששבים הביתה לסעד

  !שתהיה לכם קליטה טובה ושנה טובה ומבורכת

  

 : הודעות

ה נציגי חסד אמיתי בין הבתים לאסוף "יעברו בע, צ"ת אחהבשעו, בתשרי' ה, ביום שני הבא :חסד אמיתי

  .תודה על שיתוף הפעולה. קופות צדקה

*** 

  . א עדיין יכולים לפנות אלי"י לשנת תשע"המעוניינים בלוח א :י"לוח א

  . 10₪המחיר 

 .בנימין סלנט

***  

של מזון " הרים"וקת ופירושו של דבר הוא חל, ראש השנה הבא עלינו לטובה יהיה בן שלושה ימי שבתון"

אי לכך . מיכל החלב שלנו מספיק לתנובת חלב של יומיים, כידוע. לשני ימי החג ולשבת המחוברת אליהם

אשר תרוקן ,  תיכנס לרפת ביום שישי בבוקר מיכלית חלב,"תנובה"י החלטת רבנות "עפ, ובהתאם לזאת

שיימנע , אז מי שיראה משאית נוסעת בשבילי הקיבוץ. חלוב עד יום ראשון בבוקרמספיק חלב כדי שנוכל ל

  "!הרב אישר". שעבס"בבקשה מזריקת אבנים וצעקות 

 ".ברפת שלנו"מתוך 

*** 

 :הודעה מועדת רכב

  .כדי שנוכל להערך בהתאם, רכב לסוכות כבר כעת-יש להזמין כלי

  . מקומות יינתנו על בסיס קדימות ההזמנה5מעל 

  ).לא נוכל להתחשב בהזמנות שיבוצעו לאחר תאריך זה. (14/9רכב רגילים יש לבצע עד לתאריך -זמנת כליה

  

  

  :אחד החברים ביקש שנשים לב למספרים המאלפים

  , בנים ובנות5 כיתות 12הספר -סיימו בבית

  ! שנה טובה. בנים ובנות15 - 'נכנסו לכתה א
  

  

  

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

  )ח"תשמ (ל" יום השנה לפטירתה של חברתנו רחל קרול ז–בתשרי ' ה                 

 ל" יום השנה לפטירתו של אבא אהרן אייזנשטט ז–בתשרי '  ה                
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 מהנעשה במשק הילדים
  

 כמובן ,שיפוץ הבריכה וסגירת כלוב הליטוףבתחילתו עסקנו ב. החופש עבר גם  עלינו בצורה טובה ומעניינת

 ,שוב. עסקנו באירוח מבקרים מהסביבה" בין הזמנים" . ואלחנן מדריכם!בעזרת ילדי החטיבה החרוצים

 תודה רבה .ובתגבור של אליאב גולדברג, מספר ילדים צעירים יותרבעזרתם של ילדי החטיבה בתוספת 

המבקרים שהיו התרשמו מאד מהמקום ..מ סוכות" אנו מחכים לכם ביתר מרץ בחוה- לכם ילדים חביבים 

 על כך ניתן לקרא בספר . והעריכו מאד את עבודת הילדים,קיבלו אצלנושהיפה ומהיחס המיוחד 

  .המבקרים

 או המורחבת ונהנו מאויר נעים אפילו ,ם המקומית שבילו עם משפחת מסעדהיו גם לא מעט משפחות

  .ד חמים שהיו- ו-א- מ- ה בימים

וכן  ה משירה בת השירות שלנו שעברה היישר לעבוד במשפחתון'ביום חמישי האחרון נפרדנו בארוחת פויק

ת הגיעו אלינו שתי בנות שרובתחילת שנת הלימודים .הוקרה לצוות הילדים המסור שעזר במשך הקיץכ

 - משק ילדיםבנוסף על נוי שתעבוד באופן מלא במשק ילדים ואלה שתעבוד בבית כולל :  וחמודותחדשות

, קודמתהשנה ה מ גם דני לוריא הצטרף באופן חלקי לשורותינו וכמובן רוני הוותיק!ברוכות הבאות

   .  במינון נמוך יותראך,  אתנוממשיךש

אחרי (!  מכיוון שהתחילו ליפול ענפים גדולים וגזעים שהיו פשוט חלולים,השבוע ביצענו גיזום רציני בעצים

משק הילדים היה סגור בשבת זו הסיבה ש .)האסון שקרה בקיץ בצפון לא הייתי מוכנה לקחת סיכון

 המטרה לנצל את כל חומר הגזם .אני מקווה שנצליח להחזיר אותו לקדמותו, בימים הקרובים. האחרונה

  .ובכך לתרום גם משהו לאיכות הסביבה, י להוציא אותו משטח משק הילדיםבצורות שונות מבל

  .כולכם מוזמנים בשמחה לבקר ולגלות את השינויים שחלו

 שבשנה החדשה רק יתרבו בעלי נאחל לכולנו, ח"עם מותם של הרבה בע, ינואחרי השנה הקשה שעברה על

     !הנותי כך כולם יוכלו לבלות ול!החיים וירגישו טוב במשכנם

    ,שנה טובה ומבורכת

 .רחלי, להתראות                                                                             

  ד"בס 

  ,חברות יקרות

  

  )ש"שבת שצמודה לרה (11.9.10, ע"תשרי תש' ג, "האזינו"'  פר,שבתה

  

  תתקיים תפילת נשים במועדונית

  הפטרה ומוסף, קריאת תורה

  !09:15בשעה 

  
  !כולכן מוזמנות -חברות חדשות ואורחות , חברות ותיקות בקבוצת התפילה שלנו

  !ופריחה יצירה שנת !בריאות שנת !טובה שנה 
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                                        "גומת חן" מהנעשה ב-"בחן ובחסד"

  

אמנם ". גומת חן" זכיתי להכנס לנעליו הגדולות של דודה ולנסות להמשיך את פועלו הרב בבמהלך שנה זו

וב לי לציין חש. אבל השתדלתי ככל יכולתי לקדם ולהתקדם) יום בשבוע(מאד מצומצמת מסגרת הזמן 

 חברי ההנהלה הפעילה של ,מסייעים לי רבות, בכניסה לתפקיד ובעצה טובהתו של דודה שלצד עזר

,  יש שיתוף פעולה הדוק עם רבקה גרוסמן,כמו כן.  עפר שלומי וישי אברהם,חיים אפשטיין: העמותה

זו הזדמנות נעימה להודות . סיונו וקשריוי מנ,תורם ככל יכולתוה  עמוס ברט ועםמנהלת חברת הנוער

  !!םכם ועזרתכעל פועל, בפומבים כללכו

  :לקוחות הקצה של פעילות העמותה כיום הם •

  . השוטפת וגם בבנייה העתידית גם בפעילותה,חברת הנוער" נקודת חן"  .א

 .משפחתון הדר  .ב

 . שיפוץ והקמה–בית חם לחיילים בודדים   .ג

  .ספרייה לבית הספר החדש  .ד

  

  :פעילותי במהלך השנה התמקדה במספר כיוונים •

  :צעדיםמהלך זה מחייב  בעיקר שני . משמעותית גה לעמותהרודידרכי התנהלותה של העמותה ושבחינת . 1

          .כמשימה לא פשוטה מה שהסתבר,  העמותהגיוס אנשים בעלי שם לעמוד בראש.          א

גם  .יםאפשר קבלת תרומות מגופים כלכלישידבר ,  46רוקרטי שיעניק לנו הכרה בסעיף יתהליך ב.          ב

אני מאמין שנגיע , אפשטיין ה ובעזרת סבלנותו ומרצו של חיים"אך ב, תהליך מאד לא פשוט הסתבר כזה

   . בקרובליעד

בהזדמנות זו אני פונה . ר מעוצב ורשמייפשר לנו להוציא ניא לעמותה שיאנגלישל לוגו ושם בניית מיצוב . 2

  . כמובן באנגלית,ם לעמותהנו ומאתגר אותם במציאת שם מתאיילדוברי האנגלית שבינ

אבל יש כיוון ונשתדל , נקודה זו לא בוצעה מספיק טוב, לצערי. שימור הקשרים עם תורמים מן העבר. 3

  .להשתפר

ן שאין הברכה שורה אלא ומכיו. עשינו פניות רבות ובחלקן יש ניצנים ראשונים. פנייה לתורמים חדשים. 4

  ...! הכסף בבנקאתאשמח לדווח אחרי שנראה , בדבר הסמוי מן העין

 .פנייה לתושבי סעד ובניה באשר הם •
אני פונה לכלל הציבור לראות בעמותה אפיק חשוב ורלוונטי לתרומות ". עניי עירך קודמים: "ל"לימדונו חז

, פעמיים בשנה,  100₪ספי הצדקה שלהם בסך  חברים ובנים יקדישו את כ100לצורך הדוגמא עם רק . 

ניתן לציין עבור פעילות זו  ( פעילויות קודש שחרתנו על דיגלנונזכה לסכום נאה שיאפשר הרבה עזרה לאותן

  . התרומות יהיו מוכרות לצורך ניכוי מס46ה כשנקבל את סעיף "ב). או אחרת

, יוזמה של שייע בר חי. אשמח לשמוע, לייםאם יש לכם רעיונות כאלה ואחרים לתורמים פוטנציא, כמו כן

  !ה גם תישא פרי ותהפוך אותו ליקיר העמותה"מתגלגלת בימים אלו וב

 גילוי נאות •
שכרגע אמשיך בעיסוק זה , החליטו שולחי) שלושה ימים בשבוע(למרות יציאתי לניהול קהילת כפר עציון 

  .דבר ובהתאם לכך נפעלתכנות הבמהלך השנה נבחן את הי. וד לרשותימן המועט שיעמזב

  שנה טובה לכולנו ולכל בית ישראל                                                                  

  ,                                                                            שנת בריאות ושמחה

  !                               שנת שגשוג וצמיחה                                            

 .נחום לנדאו
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  שנה חדשה                             
 אריאלה סביר                                                                       

 , ה חדשה כבר בדלתשנ

 . וריח תפוח בדבש

 , איש ואישה וגם ילד

 . ל מחדשומתחילים את הכ

  

 , כפיםינו פרשי על, שנה טובה

 , נושנה טובה של

  אתה בשמיים ,היםאל אלו

 .נותן ברכה גם ל

הנהלת המשק והוצגו  החצי שנתיים של המשק כפי שנדונו בםי התמחירי הדוחותסיכומימתוך ודגשים עיקרים 

  :באסיפת החברים

 סיפן  •
ביצועים קרובים ליעדי . ב והן בארץ" הן במפעל בארההמשך מגמת השיפור במדדים התפעוליים והפיננסיים

 המשך שיפור ברמת ההון ,כמו כן. רווח תפעולי ורווח נקי, רווח גולמי, יבטי מחזור ההכנסותתוכנית העבודה בה

שיוצר מחנק מזומנים לא , ז החזר ההלוואות לבנקים"ועמידה בלו) כושר ההחזר(EBIDTA  –  העצמי ובגובה 

 .ורכב וקשה זהנתפלל ונקווה להמשך מוצלח של תהליך מ. חילוף המשמרות בעמדות הניהול בעיצומו. פשוט
 משק •
 .מעל התוכנית ונמוך במקצת משנה קודמת. ח" מש60 -כ הכנסות המשק  •
 .מהתוכנית ומשנה קודמתבמשהו גבוה . ח" מש14 -   כרווח על המחזור •
 .א"ש עונה קשה במיוחד לגידולי החיטה ולגזר ויחסית בסדר לתפו"בגדכתוצאה מחורף חם ושחון חווינו  •
 . אפיינו את עונת מכון הגזר- ל לא יציבים בכמות ובמחיר "וקי חושו, ריבוי מתחרים ותחנות מיון •
 . נראה כי נוכל לעמוד בתוכנית,על אף שהעומס האקלימי השפיעה לרעה גם על יבולי חממת סעד אסף •
למעט , ציםסירוגיות הנבה באבוקדו ובפרדס ומחירי שוק טובים השפיעו לטובה השנה על תוצאות ענפי הע •

 .השקד שזו היא לו כפי הנראה העונה האחרונה בסעד
 . סיימה באיזון, ולהקת הרבייה שחשבנו בתחילה כי תגמור השנה בהפסד,ביצועי לול הפטם על פי התוכנית •
 .הרפת ממשיכה לשמור על רמה גבוהה ואיכותית של ביצועים תפעוליים וכלכליים •
 .אות תוך הרחבה וגידול בתחום הפופקורןפופלי שומר על מגמה עקבית של שיפור תוצ •
 +.שומרים על רמת איזון תקציבי , למעט המוסך, ענפי העזר •
 .החלפנו את הצוות ואת המדיניות ונקווה לטוב,  ביצענו שינויולכן, היה דרוש שיפור עמוקבמוסך  •
 .יע לאיזוןעדיין לא הג,  למרות שיפור הביצועים,קו לקו". עובד כמו שעון" המחשב –ענפים קטנים  •

 
עושים העובדים והמנהלים את המיטב בכדי לעמוד , על אף הקשיים והמהמורות הרבות לאורך הדרך –לסיכום 

  . יישר כוח-לכולם ועל זה מגיע . ביעדי התוכנית השנתית

  

  ;ולשנה החדשה

  !כל שנבקש לשנה החדשה לו יהי

  !ה אמיתיתישתהיה שנה של נתינה ומכל הלב ועשי

  

   שמח ושנה טובה חג,שבת שלום

 חלופ


