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גליון מס' 4038

פרשת נשא
"ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקודש עלהם בכתף ישאו" (ז'/ט').
שונה היתה עבודת בני קהת עליהם הוטל תפקיד נשיאת קודשי המשכן ומשום קדושת
כלים אלה לא ניתנו להם כלי עבודה ותחבורה ,אלא הודגש לגביהם " -בכתף ישאו".
בכל משימה ומשימה קיימים שני צדדים :צד מיכשורי וצד ערכי .היחס ביניהם הוא כיחס
שבין אמצעים לבין תכלית .כלים ומכשירים יכולים אמנם להיות יעילים ולשמש כאמצעי
עזר ,אך לתכלית יכול האדם להגיע רק במישרין ורק מתוך עצמו.
בעבודת המשכן משאם של 'קודשי המשכן' המסמלים את התכלית ומיוצגים על ידי הכלים
המוצבים בתוך המשכן כגון :הארון והמנורה  -איננו מותנה בעגלות ובבהמות משא,
אלא כאמור "בכתף ישאו".
האדם נושא את חובותיו ומגשים את ערכיו  -רק על כתפיו.
(מתוך "שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע" -ישעיהו לייבוביץ')

----------------------------------------------------פרשת שבוע – גילי זיוון
שבת פרשת נשא
הדלקת נרות
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עגלות צב
לו היתה התורה סיפור היסטורי המסופר באופן כרונולוגי ,הפרשה הפותחת את ספר במדבר היתה פרשת קורבנות
הנשיאים שהרי הנשיאים הביאו את קורבנותיהם בא' ניסן ,יום חנוכת המשכן ואילו ספר במדבר פתח בחודש
השני.
קורבנות הנשיאים היו מתנה מיוחדת שהביאו הנשיאים למשכן לרגל פתיחתו והם אף תיאמו ביניהם את המתנה
כך שכל נשיא הביא בדיוק את אותם הדברים.
התורה מאריכה מאוד בפרשיה זו וכנראה מבקשת לרמוז לנו על החשיבות העצומה שיש בקורבנות אלו ,חשובים
עד כדי כך ,שהקרבת קורבנות אלו דחו את השבת" :זה קרבן נחשון בן עמינדב" " -זה דוחה את השבת ואין קרבן
יחיד דוחה את השבת" (ספרי ,נא).
קשה אם כן להבין את תגובתו הצוננת של משה רבינו לקרבן שהובא ע"י הנשיאים.
הנשיאים הביאו "עגלות צב" על מנת לסייע בנשיאת המשכן ,אך על פי המדרש משה מסרב לקבל את העגלות
והנשיאים מביאים אותם רק "לפני המשכן".
רק ציווי ישיר של הקב"ה" :קח מאתם" ,מביא את משה להסכים לקבל את העגלות .מה יש בעגלות הללו שמשה
לא רצה לקבלן מלכתחילה?
התורה בתחילת פרשת נשא מפרטת את אחריותם של הכוהנים בנשיאת המשכן.
משה יודע כי העגלות עשויות לסייע מאוד בנשיאת חלקי המשכן (ולא בנשיאת הכלים ,אותם חייבים לשאת
בכתף) אך לדעתו ,למרות הקושי הפיסי בסחיבת הקרשים והאדנים וכלי המשכן האחרים ,עדיף לשם שמירה על
קדושתם –לא להיעזר ב"טכנולוגיה" של עגלות העשויות להישבר.
מול עמדה שמימיית זו של משה ,מגיעים הנשיאים " -הם נשיאי העדה הם העומדים על הפקדים" ומציעים את
העגלות.
העם עומד כעת לנדוד במדבר ממקום למקום עד הכניסה לארץ ישראל .המשכן צריך להגיע לכל מקום חניה
ולהיבנות ורק אז אפשר להתיישב מסביבו ,כל שבט במקומו המיועד.
אם כלי המשכן יינשאו בידיים ע"י הכוהנים ,זה יעכב את הגעתם של הכוהנים לכל חניה וממילא יעכב את העם
מלהתיישב .העגלות יזרזו את הגעת המשכן למקום החניה הבא של העם ויקלו על הכוהנים הנושאים את המשכן
כמו על העם כולו.
משה רבינו בדרגתו הרוחנית הגבוהה ,רואה את החשיבות בשמירה מקסימאלית על קדושת כלי המשכן .הנשיאים
רואים את צרכי העם הגשמיים ,הארציים.
האם ניתן לומר שבקבלת ה' את עמדת הנשיאים מול עמדת משה רבינו ,החל תהליך איטי שבסופו מובילי העם
בארץ –ישראל יהיו הנשיאים ולא משה רבינו?
אם כן ,ברורה ההדגשה שהתורה נותנת לפרשייה זו.
גדי סמואל
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ספר התורה של הרב מאיר יהודה גץ מתארח בסעד
בכל שנה ,בוחרת הנהלת החמ"ד (חינוך ממלכתי דתי) דמות מופת ,בה עוסקים התלמידים במהלך השנה .בבתי
הספר לומדים על חייו ומעמיקים במשנתו ,מתוך שאיפה לחבר את עולמם של הילדים לאנשי תורה ורוח בעלי
השקפת עולם ציונית דתית .השנה נבחרה דמותו של הרב מאיר יהודה גץ ,המוכר מתפקידו האחרון כרב הכותל.
כבר בגיל  22התמנה לרב באחת מקהילות תוניס ,מולדתו ,שם עסק בפעילות ציונית ובעידוד בני הקהילה לעלות
לארץ ישראל .כשנה לאחר קום המדינה עלה ארצה עם אשתו וארבעת ילדיהם וכעבור מספר חודשים נשלח
למושב 'כרם בן זמרה' בגליל העליון כדי לכהן ברבנות .הרב לא עסק רק ברבנות ,אלא שימש כמוהל ,שוחט וחזן,
וגם הקים וניהל את בית הספר האיזורי .למרות שהיה זכאי לפטור ,התעקש הרב גץ להתגייס לצה"ל ,סיים קורס
קצינים ובהמשך כיהן כרכז הבטחון של המועצה האיזורית.
במלחמת ששת הימים שכל הרב גץ את בנו ,אבנר ,באחד הקרבות בירושלים .אבנר נקבר בהר הרצל ,ובעקבותיו
עברה משפחת הרב לירושלים .כעבור שנתיים מונה הרב גץ לרב הכותל והמקומות הקדושים .בחייו האישיים נהג
הרב מנהגי מקובלים ואף עמד בראש ישיבת המקובלים בית אל (הרב הסכים לקבל לישיבה רק בוגרי צבא!).
הרב גץ כתב ספר תורה לע"נ בנו ולע"נ שאר חללי צה"ל שנפלו במערכה על שחרור ירושלים .מקומו הקבוע של
הספר במנהרות הכותל .במהלך השנה ,ביוזמת משפחת גץ ,נודד ספר התורה בין מוסדות החינוך של החמ"ד .ביום
רביעי הקרוב ,יגיע ספר התורה לבית הספר שלנו בסעד .נקבל את פניו בשירה וריקודים בבית הספר יחד עם ילדי
הגנים .למחרת ,ביום חמישי ,יקראו בו תלמידי חטיבת הביניים בתפילת שחרית בבית הספר ,וביום שישי ,י"ח
בסיון ,במסגרת יום פעילות של ילדי בית הספר נעלה את ספר התורה המיוחד לבית הכנסת המרכזי בסעד.
את קריאת התורה בשבת הבאה ,פרשת 'בהעלותך' ,נזכה לשמוע מספר התורה שכתב הרב גץ.
הרב ארי ויחזקאל לנדאו

לחנן גולן אתך באבלך במות אחותך
מאשה רבינוביץ' ז"ל
קיבוץ סעד

הודעה מוועדת דת
את השיעור בשבת אחר-הצהריים יעביר ד"ר אבי כספי.
נושא השיעור" :חברותא או מיתותא – הערך והמדע".
השיעור יתקיים בבית הכנסת בשעה .00:11
הציבור מוזמן
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שבתון לגלגלים ולקורקינט
מראה ילדים הרוכבים על קורקינט בשבת ובחג ,מזיקה מאד לערכים שאנו רוצים להנחיל לילדים בקהילתנו ולא
רק למראית עין.
אני חושבת שילד/ה הלומדים על השבת וערכיה ונבחרים מעת לעת ל "אבא/אמא של שבת" ,יכולים להפנים גם
את הכבוד לבית הכנסת בכלל ולשבת בפרט .הרכיבה על כלים עם גלגלים מקלקלת לכולנו את אווירת השבת
ובפרט בשטח הצמוד לבית הכנסת.
מדובר גם בסיכון בטיחותי של פגיעת אחד מכלי התחבורה ש'טסים' בין ה היוצאים מהתפילה ואף נתקלים בהם.
בהזדמנות זאת אני מציעה שוב את שהצעתי באחד ממפגשי השיח בתשעה באב  -בואו נייחד מקום לספרים
ומשחקי קופסא באחד מהחדרים הצמודים לבית הכנסת.
מובן שרצוי לגייס לשם כך נערים ונערות לתורנות השגחה וכך וכולנו נצא מורווחים ,אווירה נכונה וסביבה
בטוחה.
ניתן לגייס בקלות ספרים ומשחקים .אני מוכנה להתנדב לסדר את המקום בכל יום ראשון ואשמח גם לשותפים
למימוש הרעיון בפועל.
רותי יערי
------------------------------------------------------------------

שבת "חברים לרפואה"
קהילת סעד!
תיכון סעד מארגן שבת "חברים לרפואה"  -שבת שלמה לילדים עם מוגבלויות.
השבת תיערך בשבת פרשת בהעלותך ,6.2 ,י"ט בסיוון.
במהלך השבת אנו עורכים קידוש ופעילויות שונות .נשמח אם תוכלו להשתלב בהכנת עוגות /עוגיות או הבאת
כיבוד ,משקאות וכדו'.
את דף ההשתבצות להבאת הכיבוד נתלה בכניסה לכלבו ,ליד הארון של חסד אמיתי .נשמח אם תוכלו להזדרז
להירשם עד ליום רביעי ט"ז סיוון.5..3 ,
בנוסף ,נשמח למשפחות שיתנדבו לארח בביתם חניך עם מלווה למשך השבת .בנושא האירוח יש לפנות
לאריאל שילר..343556836 -
בתודה מראש על העזרה וההירתמות -
תיכון סעד

5
שיקום גן הקקטוסים – גן ראשונים
גן הקקטוסים של סעד נולד ב 0691-ביוזמה משותפת של אבי יהודה אל עמי ז"ל ושל שי אבירם ,שחיפשו מרחב
גדול יותר לתחביב הקוצני שטיפחו עד אז ליד בתיהם .מזכירות הקיבוץ הסכימה להקצות את שטח המשולש
ששכן בין הגדרות הסמוכות לשער הישן ,והשניים החלו במלאכה :יצרו שיפועים לניקוז יעיל ,הניחו צנרת השקיה,
ליקטו אבנים ,סימנו שבילים ובנו טרסות ,ובעיקר שתלו קקטוסים מכל הבא ליד ,מסתייעים מעת לעת בחברים
נוספים לפי הצורך.
אבא תר את הארץ ,התחבר למגדלי קקטוסים אחרים ואסף עוד ועוד מיני קוצים וסוקולנטיים ,והגן הלך וגדל.
תושבי הקיבוץ ומבקריו החלו לנהור אליו ולשלבו בשגרת טיולי השבת שלהם ,ומאחר שנראה היטב מהכביש ,הפך
לאחד מסימני הזיהוי של סעד ומשך אליו עוד ועוד חובבי גנים וקקטוסים ,ועם חנוכת ה'מעוז מול עזה' בראשית
שנות ה 61-אף שולב בהמשך הביקור בו.
מה שהחל כפעילות פנאי התברר במהרה כתובעני למדי ,וכחלוף מספר שנים פרש שי ואבא המשיך לבדו במלאכת
הגן ,כמובן לאחר שעות עבודתו כלולן או כסוכן מפיץ של 'עוף קור' ו'תפוגן' ,והתמיד בכך למעלה מ 55-שנים.
לעיתים ביקש ופה ושם ואף זכה לסיוע ,וגם אחיי ואני 'התבקשנו' ושובצנו לגן במסגרת עבודת הילדים .אך
המלאכה רבתה והפועל שהיה חרוץ מאין כמותו הלך והתבגר .בערוב ימיו ,משכלו כוחותיו הלך גם הגן וכלה
ומבקריו התמעטו .תחילה עוד סובבנו בו עם מקל ,הליכון או כיסא גלגלים ,בהמשך יכולנו רק להשקיף
מהקלנועית ,ואחר כך רחק אבי מאדמתו וממילא חדלנו ,אך מצבו הנזנח של מפעל חייו אולי ירד מלבו ,אך עבר
לרבוץ על לבי.
לאחר פטירתו בטז' אייר תשע"ו פנינו לנחום והצענו לשקם את המקום ,לחדש את ימיו כפנינת חמד אזורית
ולהקדישו כזיכרון לראשוני הקיבוץ .הנהלת הקהילה נענתה לאתגר ,התחייבה לאחזקת סדירה של הגן לאחר
שיקומו ,וקיבצה צוות היגוי לפרויקט בראשות דני יום טוב ,שכלל את אליסף ואיציק סנדרוסי ,שאול אחי ואני.
ביצענו מדידה ופנינו לאדריכל הנוף איתמר בן שדה מכפר ויתקין ,שהכין עבורנו תכנית שיקום ולהלן עיקריה:


הגדרת מתווה ומאפייני צמחי הגן ואחזקתם.



הסדרת שלד שבילים לתנועה בגן על בסיס מערך השבילים הקיים ,חיבורו לרשת השבילים בקיבוץ
והנגשת השביל למעבר כיסאות גלגלים וקלנועיות.



כניסה חדשה עם מבואה הכוללת הסבר ,הנצחה וחנייה סמוכה.



הסדרת תשתית ההשקיה והוספת תאורה מנחה בשבילי הגן.
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במקביל גייסנו תקציב של כ 91-אלף  ,₪העלינו רעיונות שונים ובסופו של דבר התכנסנו למימוש החלק המרכזי.
במגבלות התקציב הוחלט להתמקד בשלב זה בשיקום הצמחייה ,בסילוק עשבייה ו"חזירים" ,ובהרחבת השביל
המרכזי ממערב למזרח למעבר קלנועיות וחיבורו לשבילי הקיבוץ .בהמשך הוצאנו מכרז ,ומבין המועמדים בחרנו
באמנון אפרים שהצדיק את האשראי ,ויחד עם אליס אחיו ואנשי צוותם ביצעו את הנדרש מעל ומעבר.
דבר מכל אלה לא היה מובן מאליו ,וזה הזמן לומר תודה גדולה לכל השותפים והתורמים .אומנם העבודה אינה
שלמה ושאר חלקי התוכנית שעל הפרק ממתינים לתקציב נוסף שיגויס ,אך כעת כבר ניתן וכדאי לבקר בגן .ותיקי
הקיבוץ שעוד זוכרים לו את חסד נעוריו ,החברים שהצטרפו מאז ,ילדיהם ואורחיהם – מוזמנים לשוב וליהנות
מיפי הצמחים וייחודם ,בגן הקקטוסים שמהווה זיכרון חי ומושרש להיאחזות בקרקע של אבי וחבריו ,ראשוני
הקיבוץ.
שמוליק אל עמי
----------------------------------------------------------------------------תגובה ל "למי שייך החינוך הזה?"
בגיליון עלים לשבת "במדבר" כותבת אפרת שלומי (מרכזת וועדת חינוך) כך:
"כיום ,למעט פרויקטים ייחודיים ,בני עקיבא וספריית הילדים המקבלים תקציב מיוחד מהאגודה ,מערכת
החינוך החברתי ...מושתתת ברובה המוחלט על תשלומי הורים ובתוספת של  3%תקציב מהמועצה.
משמעות הדבר היא שהחינוך החברתי בקיבוץ סעד מופרט כיום לגמרי .בכל הקיבוצים המופרטים ,כל שכן
השיתופיים ,ישנה תמיכה של הקהילה לפחות ב  01%מכלל תקציב המערכת ,מתוך הבנה שקיים אינטרס
קהילתי בקיומה של מערכת זו".
רציתי להעמיד דברים על דיוקם ,וחבל שלא צוינו בכתבה –
במסגרת סעיפי ה"ערבות ההדדית" הממומנים מ"מס האיזון" ישנו סבסוד של חברי הקיבוץ ב 01% -מתשלומי
ההורים חברי הקיבוץ.
ומכיוון שההחלטות בנוגע לקליטה בשנים האחרונות מאפשרות רק קליטה לחברות ,ברור כי רבים מילדי
המערכת הם ילדים של חברי הקיבוץ או מי שמתעתדים להיות כאלו.
לפיכך ,קיימת תמיכה משמעותית של חברי הקיבוץ בחינוך החברתי וחשוב להדגיש זאת.
מובן שנתון זה משנה מהותית את התמונה המוצגת וצריך להילקח בחשבון בכל דיון שיתפתח בנושא.

איילת ברנע
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בין בת -מצווה לבת כלה
בחג השבועות אחר-הצהריים זכינו לחוויה מופלאה כאשר נכדתנו הבכורה נעמי קראה את מגילת רות בטעמים,
במניין הנשים של קהילת סעד .בית הכנסת הקטן היה מלא מפה לפה בנערות ,באימהות ובסבתות שהקשיבו רוב
קשב לקריאה הרהוטה ומאחורי המחיצה ישבו הפעם הגברים -בני המשפחה והחברים שהיו שותפים אף הם
לאירוע.
בדברי תודתה עם סיום האירוע עמדה אפרת על ייחודו של מניין הנשים שלנו .זוהי קהילה של נשים אשר יצרה
לה כבר מסורת בת שנים ,ובה ,באופן הטבעי ביותר ,חשות גם בנות הדור השלישי והרביעי כי יש להן אפשרות
להשמיע את קולן בשירת "אנעים זמירות" או בקריאה בתורה ובמגילות .שקמה כספי-יניב עמלה בהתנדבות
ומתוך רוחב-לב גדול ללמד את הבנות ורואה בכך שליחות של ממש.
ואכן ,הודות למספר קטן של נשים אמיצות ויוזמות -האימהות המייסדות של המניין -יש לנו בסעד קהילה של
נשים מחבקות ומעצימות ,מברכות ומתברכות  ,החולקות יחדיו רגעים של שמחה -לידות ,נישואים ,ימי-הולדת,
גיוס ושחרור ,סיום תואר בלימודים ועוד ועוד ....חלקן אף נותנות ביטוי לכישרון הקריאה בתורה והחזנות-
כישרון אשר שנים רבות היה חבוי ואולי אפילו מושתק.
אשרינו שזכינו למניין מיוחד כזה שכולו חסד ואמונה ,ממש כמו מגילת רות ,ותודה לכל מי שסייעו והשתתפו
עמנו בשמחה מכל הלב.
ומשמחה לשמחה...
ביום חמישי הקרוב ,י"ז בסיוון תשע"ח - 81.5.13 ,נחגוג בע"ה את שמחת נישואי בתנו חמוטל עם רון חתננו.
החתונה תתקיים כאן בסעד ,על הדשא הסמוך למועדון לחבר.
הורינו היקרים ציפ ויהודה ז"ל ,ממייסדי הקיבוץ ,הביאו אל החופה בק"ק סעד את אחיי הגדולים ואף חלק
מנכדיהם .אחריהם בא גם תורנו ותור ילדינו אפרת ועשהאל – כולם נישאו כאן .וכעת ,בסייעתא דשמייא ,אנו
זוכים להשיא גם את בתנו הצעירה ואת בחיר-לבה במקום אליו אנו קשורים בכל נימי נפשנו .אנו נרגשים ומלאי
תודה ליושב במרומים :שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה !
וכעת -רצינו לעדכן אתכם ולבקש את הבנתכם והתחשבותכם במספר עניינים טכניים ,למען הצלחת החתונה.
מיום רביעי הבא אחר-הצהריים ועד למחרת בלילה תפעל עמדת-מטבח של חברת הקייטרינג החיצונית בין משרד
הגד"ש למרפאת-השיניים שלנו.
הטקס עצמו ייערך סמוך מאד למגרש החנייה הגדול של חדר-האוכל והאיזור כולו יהיה תחום בחבילות גדולות
של קש .כיוון שילדים רבים יתרוצצו בדשא ,וגם על מנת שלא להפריע במהלך החופה ולאחריה -אנו מבקשים
מאד לצמצם ככל האפשר נסיעת כלי-רכב במקום בין השעות  00:11עד  .00:11בשעות אלו צפויה תנועת מכוניות
רבה באיזור ולכן עדיף ככל האפשר שלא להגיע למקום .חלק מן החנייה "תיגזל" לטובת האירוע ועל כן נבקש
מכם להחנות את המכוניות של סעד מעט רחוק יותר -החל ממסתור-האשפה ועד תחנת הדלק ,או בסמוך
לחניית הכלבו .כלומר -להשאיר את איזור החנייה בין מסתור-האשפה לרפת פנוי וריק מכלי-רכב.
אורחי החתונה יחנו את מכוניותיהם על מגרש האספלט בין הגד"ש לרפת .כיוון שמקומות החנייה אינם רבים,
חברי סעד המגיעים לחתונה ברכבם מתבקשים לחנות במקום רחוק יותר ,לפי בחירתם.
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הנכנסים לקומת הקרקע של חדר-האוכל בשעות החתונה ייכנסו בבקשה דרך הכניסה הראשית הסמוכה לתאי-
הדואר .הכניסה דרך המזכירות-הטכנית תהיה תפוסה בשעות אלו לטובת החתונה.
נודה לכם מאד על ההתחשבות והסובלנות .מבטיחים לגמול לכולכם כאשר תזכו אתם ,בע"ה ,לשמחות בנחת-
רוח ,בבריאות וברוחב-לב.
מתניה וחגית רפל

בנים מספרים
נארח את שאול גינזברג שיספר לנו על "ביו בי"
מפעל ייחודי בקיבוץ שדה אליהו המייצר חרקים מועילים לצרכים חקלאיים.
מוצרי מפעל ביו-בי בתחום ההדברה הביולוגית משרתים את החקלאות הקונבנציונלית והאורגנית,
ומהווים נדבך חיוני בהדברה משולבת של מזיקים.
הדברה ביולוגית משולבת מפחיתה את השימוש בחומרי הדברה כימיים חריפים המסכנים את האדם וסביבתו.

את פגישתנו זו נקדיש לזכרו של מריו לוי ז"ל.
יום שני ,י"ד סיוון  ,83.5.13בשעה  , 84:05במועדון לחבר.
הציבור מוזמן!
ו .תרבות

יריד התרמה
ביום שני כ"ח בסיון תשע"ח ()00.1בשעה  07:11יתקיים בחצר בית הספר דע"ת יריד התרמה לילדים
בעלי צרכים מיוחדים מהמועצה ול"חברים לרפואה".
מה בתוכנית?
מתנפחים ,בלונים בצורות ,בועות סבון גדולות ,איפור פנים ,אפיית פיתות ,רכיבה על סוס ,יצירות ,פינת ליטוף,
אומן אורח ועוד...
עלות כניסה לאדם  .₪ 01כרטיס משפחתי (מעל  5נפשות)  .₪ 51דוכני מזון בתשלום נוסף.
נשמח מאוד לראותכם!
תלמידי חטיבת הביניים דע"ת ומועצת התלמידים
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לקראת הדיון בקבלה לחברות
אנו לקראת דיון על קבלתן של המשפחות המועמדות לחברות.
אם יש מישהו מכם ,הרוצה להאיר את עינינו ולהוסיף חוות דעת ,מוזמן להתייחס ולפנות לחברי הועדה
המצורפים בהמשך.
אנא מכם ,פנו לאנשים הרלוונטיים בלבד.
המשפחות המועמדות:
אדמנית חנה ואהרל'ה
ג'ימס תמר ועידן
גינזברג דיקלה ועדיאל
גרשי הדס ואסף
דומיניץ אושר ושחר
רועי עדי ואחיה.
ניתן לקרוא ולראות את תמונות המשפחות בקהילנט.
אפשרות א - .בשימוש הטלפון החכם :ב"קבצים"" ,קבצים אחרונים" "משפחות חברים ונקלטים משנת "4102
"מועמדים תשע"ח".
אפשרות ב .קהילנט במחשב" :קבצים"" ,משפחות חברים ונקלטים משנת " ,"4102מועמדים תשע"ח".
------------------------------ניתן גם לעיין בחוברת על המועמדים שתוצג על לוח המודעות שבחדר האוכל.
אפשר לפנות לכל חבר מהועדה :שמחה בלס ,שרה פולק ,גילי זיוון ,נחום לנדאו ,אסתר רונה ,חמוטל אבן חן
ומתוקה לייכטר.
מתוקה לייכטר – ועדת קליטה

לגאולה ולליפא אהרוני ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנינה –נטע
נכדה להדסה ולרמי אהרוני בת לאיתמר ומעין וולר
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חגיגת גמר גביע האלופות בקיבוץ סעד
הנכם מוזמנים לערב הקרנה של משחק גמר ליגת האלופות!
ריאל מדריד נגד ליברפול
מתי? במוצ"ש נשא י"ב סיון 81.5.02
באיזה שעה? 80:11
איפה? בחד"א שמאל
בעלות של  ₪ 81כולל פופקורן ופחית שתיה.
תתאפשר קנייה של פופקורן ,פחיות ובירות בנוסף.
כל ההכנסות עבור אולם הספורט שלנו!
בואו בשמחה!
איתמר דניאלי

תרומת דם
תיערך ביום ראשון הקרוב ,י"ג בסיוון ,ה  ,5.72 -בשעה  03761אחה"צ ,במועדון לחבר7
אנא עשו מאמץ והגיעו לתרום דם ביום זה.
הגעתה של ניידת תרומת הדם תלויה במספר מינימאלי של תורמים.
כל אחד מכם חשוב לכדאיותה של ההתרמה בשטח הקיבוץ!
צוות המרפאה

לשרה רוזמן ולכל המשפחה מזל טוב לנישואי הנכד
עמית – בנם של רונית ובועז רוזמן עב"ל סברינה
איחולים לשמחות ולנחת!

