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פרשת צו – שבת הגדול
הכהנים היו הפקידים הראשונים בתולדות ישראל שהתקיימו ממסי העם בצורת קרבנות
עוד לפני כיבוש הארץ .בעקבות הבטחון שמשרה ציבורית משרה על בעליה ,נוצר במשך
הזמן הבדל פסיכולוגי עמוק בין הפקיד ובין האזרח .זה אנוס בכוחותיו הוא לפלס דרכו
בחיים ולגלות יזמה וזריזות כדי ליצור לעצמו עמדה כלכלית ,לא כן הפקיד שאין לו מפני
מה לחשוש שהרי משכורתו מובטחת ע"י קופת הציבור.
מכאן צפויה הסכנה שהפקיד יתרשל בעבודתו והקרבן שהעם מביא יחטיא את המטרה.
בסכנה זו של 'סחבת' הרגישו חז"ל והדגישו" :צו את אהרן" אין צו אלא זירוז ,במיוחד
במקום שיש בו חסרון כיס.
(מתוך" :ממעין האגדה" – א .ארזי)
----------------------------------------

הפטרת שבת הגדול' :וערבה לה' מנחת יהודה'( ...מלאכי ג').
מוצש"ק (אין אומרים "ויהי נועם ...ואתה קדוש")
(לוח ארץ ישראל הרב טוקצינסקי)
---------------------------------------------------------------

פרשת השבוע :יצחק שלומי
שבת פרשת צו
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להפטרת שבת הגדול ,מלאכי ג ,ד-כד
דברים לזכרו של אבי דוד מבצרי ('מושבניק') ז"ל שהלך לעולמו לפני שלוש שנים בערב 'שבת הגדול'
שלֵּחַ ָלכֶם אֵּ ת אֵּ לִ יָ ה הַ נָבִ יא לִ ְפנֵּי ּבוֹא יוֹם ה' הַ גָדוֹל וְ הַ נו ָֹרא וְ הֵּ ִשיב לֵּב ָאבוֹת עַ ל ּבָ נִ ים וְ לֵּב ּבָ נִ ים עַ ל
" ִהנֵּה ָאנֹכִ י ֹ
אֲ בוֹתָ ם ."...
בערב שבת הגדול לפני שלוש שנים ,שעות ספורות לפני כניסת השבת ,נשם אבי ,דוד מבצרי ז"ל (שרבים הכיריהו
בשם 'מושבניק') את נשימות חייו האחרונות ונפרד מאתנו בחופזה אחרי יומיים קשים בבית החולים.
מעתה 'שבת הגדול' ,כבר לא תהיה עבורי רק השבת שלפני הפסח ,בה כבר נזהרים בפיזור החמץ ברחבי הבית,
לוקחים נשימה ארוכה לפני ההכנות המרובות לליל הסדר ומפזמים משירי החג הקרב ובא .שבת הגדול עבורי
תהיה שבת בה "לֵב בָּ נִ ים" נקרע מ"אֲ בוֹתָּ ם" ,שבת בה החל הגעגוע הגדול לאבא שהלך בחטף.
ובצל הכאב האישי אני חושבת מחדש על משמעות פסוקיה האחרונים של הפטרתנו והנה הם מוארים לי בתובנות
נוספות .פסוקים אלו מעלים שאלות רבות :מהי השיבה אליה רומז הפסוק" :וְ הֵ ִשיב לֵב ָאבוֹת עַ ל בָּ נִים וְ לֵב בָּ נִים
עַ ל אֲ בוֹתָּ ם"  -לאן ישובו? ומדוע השתמש הנביא במילת היחס "עַ ל" ולא "אל" או "ל"? ולבסוף ,מדוע חיבור
מחודש זה בין לב האבות והבנים הוא חלק מתיאורי ההכנה ליום הגדול? חלק מתיאור הגאולה?
רש"י בפירושו למלאכי ג ,כג ,ד"ה "והשיב לב אבות" אומר כי השיבה היא "להקב"ה" ,ובהמשך מפרש" :על ידי
בנים ,יאמר לבנים דרך אהבה ורצון ,לכו דברו אל אבותיכם לאחוז בדרכי המקום וכן ולב בנים על אבותם .כך
שמעתי משמו של ר' מנחם" .כלומר ,מילת היחס "על" פירושה "על ידי" .הבנים הם אלה שישיבו בדרכי נעם את
האבות אל הקב"ה ומצוותיו.
רד"ק מפרש באופן שונה ואומר" :לב אבות על בנים ,כמו :עם בנים .וכן לב בנים על אבותם ,כמו :עם אבותם.
כלומר :האבות והבנים יחדיו" ישבו אל ה'.
רש"י ורד"ק – פרשני המקרא הקלאסיים ,מפרשים אם כך את פסוקינו כמדברים על שיבת האבות לקב"ה בעזרת
הבנים או עם הבנים.
אבל ניתן לפרש בכיוון אחר ,ולטעון כי השיבה היא של הבנים אל האבות ושל האבות אל הבנים .לפי זה הגאולה
נעוצה ביכולת של כל דור להקשיב ולחבק את הדור שלפניו/אחריו .הבנים את אבותם ,והאבות את בניהם.
חכמינו במסכת עדויות פרק ח' משנה ז' עוסקים בשאלת שליחותו של אליהו הנביא לעתיד לבוא" :אמר רבי
יהושע ,מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו ,הלכה למשה מסיני ,שאין אליהו בא לטמא ולטהר,
לרחק ולקרב ,אלא לרחק את המקורבין בזרוע ,ולקרב את המרוחקין בזרוע ]...[ .רבי יהודה אומר ,לקרב ,אבל
לא לרחק .רבי שמעון אומר ,להשוות את המחלקות .וחכמים אומרים ,לא לרחק ולא לקרב ,אלא לעשות שלום
בעולם שנאמר "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא  ...והשיב לב אבות על בנים" (מלאכי ג,כג-כד).
ר' יהושע סבור איפוא ,שהגאולה תלויה בחשיפת הייחוס המשפחתי של משפחות שנטמעו בכלל ישראל ואינן
יהודיות ולהפך ,ונדמה שזה מחזיר אותנו לשאלת גיור כהלכה ,מעמד "זרע ישראל" ושאר שאלות קשות בהם
עסוקים גם אנו עם שיבתם של יחידים וקבוצות מרוחקות לחיק עמן.
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ר' יהודה מדגיש שאליהו לא ירחיק משפחה שייחוסה אינו ברור אלא יקרב את הרחוקים (וגם זה שיעור מעניין
לאנשי ההלכה בימינו .)...ר' שמעון טוען שאליהו יבוא על מנת "להשוות את המחלוקת" ,אליהו ,הוא תשבי
המתרץ קושיות ומחלוקות שעדין לא נפתרו .וחכמים אומרים" :לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם"
ומצטטים את פסוקי הסיום של הפטרתנו .התשובה עליה מדבר מלאכי אינה לדעת חכמים תשובה אל הקב"ה,
אלא תשובה בין-דורית .הגאולה תלויה בחידוש הקשר בין האבות לבנים ,ובין הבנים לאבות .הווה אומר -
השלום בעולם יעשה כשאבות ואמהות יוכלו להקשיב ולהבין ללב בנותיהם ובניהן ,ובנים ובנות יוכלו להבין את
עולם הרגשות והערכים של הוריהם.
כדי להשיב "לֵב ָאבוֹת עַ ל בָּ נִ ים" צריך לסלק את מידת השיפוטיות חורצת הדין ,וללמוד לקבל את בנינו ובנותינו
על בחירותיהם והכרעותיהם גם אם הם אינם בחירותינו והכרעותינו שלנו .נדמה לי שכל הורה (למתבגרים
ומעלה) יודע כמה קשה הדבר.
ומנגד ,להשיב "לֵב בָּ נִ ים עַ ל אֲ בוֹתָּ ם" איננה מלאכה קלה יותר .פערי הדורות שבתקופה הנוכחית הולכים
ומתרחבים במהירות רבה לאור קצב ההשתנות וההתפתחות הטכנולוגית המהירה עומדים לרועץ בכל ניסיון
לחבר בין העולמות של 'אתמול' ו'מחר' .מרד הבנים בהורים ,שהוא תהליך התפתחותי מוכר (ויש שיאמרו ,הכרחי)
הולך ומחריף בחברה שמשימותיה משתנות בקצב שכה קשה להדביקו.
ואבא שלי? אבא שלי לימד אותי ואת אחיי ואחיותיי פרק בהשבת לב הבנים על אבותם והשבת לב האבות על
בניהם.
גם כשהקמת היישוב הייתה המשימה החשובה ביותר עבור הצעיר הנמרץ שחזר לא מכבר מהשבי הירדני עם
חבריו ,עזב אבי את הקיבוץ הצעיר ואת משימות ההקמה ונסע ל"שנת עזרה להורים" לכפר חסידים ,מושב מגורי
הוריו ,כדי לתמוך במו ידיו בצרכי המשק הבוערים שההורים כבר לא יכלו להיענות להם בכוחותיהם בלבד.
אבא שלי לימד אותנו שיעור מאין כמוהו בכיבוד וטיפול באב המזדקן .כל חספוסו הצברי נעלם נוכח אביו הזקן
והתשוש שהובא על ידו לביתנו כדי לסיים את חייו בכבוד ,מוקף בתמיכה ואהבה למרות בגידת הגוף ולבסוף גם
בגידת הרוח.
אבא שלי שהיה מחלוצי גוש עציון ומקימי קיבוץ עין צורים מחדש בשפלת שפיר לאחר נפילת הגוש ,עבד כל חייו
(גם בשבועות האחרונים לחייו) עם צעירים שעסקו במשימות חקלאיות ,התיישבותיות ,טכנולוגיות ואחרות .הוא
אף פעם לא חשב שהדור הבא פחות טוב מדורו שלו ,ולא שקע בנוסטלגיה שהעיבה על המבט אל העתיד .ליבו ,לב
האב ,היה עם הבנים ככל יכולתו.
גילי זיוון

טיפול בתפלין
בערב פסח :המעונינים בטיפול חיצוני בתפלין [צביעה ,רצועות ,תפירה]
ישימו אותם אחרי התפילה והסיום בבית המדרש הגדול ויצרפו פתק עם שמם.
בברכת התורה ,חג שמח
אליהוא
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ריענון נהלים סילוק אשפה
התברכנו במסתורי אשפה חדשים .מטרתם היא להסתיר את מקומות זריקת האשפה ואין הם מיועדים להיות
מחסני אשפה במקום הפחים .כפועל יוצא מכך יש להמעיט ככל הניתן בזריקת אשפה במרחב המסתור .תחת זאת
להכניס אשפה לפחים .להלן הדרכות שהן בבחינת תזכורת לוותיקי הקיבוץ והוראות למשפחות אשר זה מקרוב
באו ,ולא זכו להדרכה מסודרת:
 .1בקבוקי פלסטיק  -בקבוקי פלסטיק מכל סוג שהוא יש להשליך למחזורית .יש להקפיד הקפדה יתירה על
ריקון הבקבוקים מנוזלים ומוצקים.
 .2במחזורית מקום נפרד לשקיות ויריעות פלסטיק .חובה להקפיד שהשקיות והיריעות לא תגענה לתא של
הבקבוקים .מצב זה עלול לגרום לתקלות במנגנון האיסוף.
 .3בקבוקי זכוכית-אותם יש להניח בארגז המיועד לכך במסתור .באותו ארגז ניתן להניח גם צנצנות זכוכית
ושאר כלי זכוכית .חשוב מאוד להקפיד שהבקבוקים ושאר הכלים אינם מכילים נוזלים או מוצקים.
 .4קרטונים-מוצרים שאנשים רוכשים מובאים פעמים רבות בקרטונים .דא-עקא ,במקרים רבים מאוד
מכילות האריזות חומרים נוספים כגון קל-קר רצועות קשירה ועוד .חומרים אלו על פי רוב אינם
ממוחזרים על כן יש להוציאם מהקרטון ולהשליכם לפח .לאחר מכן צמצמו את נפח הקרטון ככל האפשר
והניחו אותו באחד מכלובי מחזור הקרטונים .מיקום כלובי הקרטון :שניים באזור המטבח (אחד ברמפה
העליונה ואחד בתחתונה) אחד מצוי בסמוך למחזורית בשכונת שקד ואחד בבית הספר .ארגזי קרטון
שאנשים לוקחים מהכלבו או מהמטבח מוטב שיוחזרו למקום ממנו נלקחו או לאחד הכלובים כשהם
שטוחים.
 .5מוצרי חשמל -מוצרי חשמל שיצאו משימוש אנא תאמו איתי כיצד להפטר מהם .ביכולתי גם לסייע בפינוי
מוצרים גדולים וכבדים .מוזמנים להסתייע בי.
 .6רהיטים-על מנת שלא לכער את סביבת המסתורים יש לתאם עמי סילוק רהיטים גדולים כקטנים.
 .7יד שניה -אנשים המעוניינים להעביר ליד שניה אנא עשו זאת בעצמכם .מוצרים שננטשים במרחב המסתור
מוצאים דרכם לפח.
 .8לסיום מידע כללי :מועדי פינוי האשפה במשך השנה הם ימי שלישי וששי .לקראת הפסח יתוגברו פינויי
האשפה ומועדי הפינוי ישתנו נצלו את התגבור ואל תחכו לערב פסח כדי להפטר ברגע האחרון מפסולת
שאפשר לסלקה מוקדם יותר .כך נבטיח עומס מדורג ללא צורך במילוי הפחים מעבר ליכולת קיבולם.
הפחים החומים ששימשו לפיילוט של המועצה לפסולת רטובה חדלו מתפקידם זה .ניתן בשעת הצורך
להשתמש בהם כמו בפחים הירוקים .את הפחים הכחולים המשמשים למיחזור נייר אין למלא מעבר
לקיבולם .פחים אלו מרוקנים פעם בשבועיים .אם הפח מלא יש לזרוק ניירות לפח הירוק.
 .9פסולת רטובה-כפי שציינתי חדלנו להפריד פסולת רטובה .ברצוני להציע פתרון שיביא לצימצום כמויות
הזבל ועשוי לעבוד לטובתנו .אם נמצאים בתוכנו אנשים המוכנים להקדיש מעט זמן ומחשבה ניתן יהיה
להפעיל קומפוסטרים כדי לעבד שאריות מזון ולהפכן לקומפוסט בו ניתן יהיה להשתמש לצרכי זיבול
גינות .המעוניינים בבקשה ,צרו עימי קשר .באיחולי פסח נקי וכשר אסיים.
אלי סימון
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דרשת שבת הגדול תשע"ח
חברי וחברות קהילת סעד ,מבוגרים ונוער מוזמנים להתכונן יחד לחג הפסח.
'וכוס גדולה אמי תביא לאליהו הנביא' –
כמה כוסות נשתה בליל הסדר?
הדרשה תתקיים אי"ה בשעה  54:71בבית הכנסת.
תפילת מנחה לפני הדרשה בשעה .52:71
'ונודה לך על גאולתנו ועל פדות נפשנו'

יריד צדקה
גם השנה ,מקיימת חברת הנוער שלנו יריד צדקה לכל חברי וילדי הקיבוץ בימי החופשה לפני פסח.
היריד יתקיים ביום ראשון הקרוב ,בין השעות  53:61-53:61על הדשא מול המנהלה של בית הספר הישן
(הצמוד לתיבת עופרים).
ביריד יהיו מתנפחים ,כרטיסי הגרלה ,קליעת צמות ,איפור פנים ,מציאות שונות ,משחקים ,ארוחת ערב קלה
(נקניקיות והמבורגר בלחמניות ,פופקורן ,צ'יפס ,סלטים ,צמחוני ועוד) דוכן שתיה ומאפה.
הכסף שייתרם יועבר כתרומה למעון לנשים מוכות ,ולמאבק בסחר בנשים.
בואו בהמוניכם .אנו מחכים לכם.
הבנות והצוות

מוועדת רכב
כרית האוויר  -היא אמצעי בטיחות חשוב בכלי הרכב .נהג המבטל את פעולת כרית האוויר ולא משיב את המצב
לקדמותו בתום הנסיעה – עלול לסכן את חייהם של הנוסעים המשתמשים אחריו ברכב.
השתתפות עצמית  -ברכב שכור "תיר" היא גבוהה משמעותית מרכב בבעלות פרטית ועומדת על  $066בתוספת מע"מ.
נהג צעיר או חדש  -משלם במקרה נזק בו מופעלת ההשתתפות ,כפול מנהג וותיק .כלומר  $5766בתוספת מע"מ.
נסיעה בטוחה!
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פעילויות פסח בתרבות  -עדכנו ביומנים...
מור ספיר  -הטיפוס מעבר לכל דמיון
מור ספיר ,בן ( ,72אח של יסמין והדס) שרד לפני כשלוש שנים את אסון סופת השלגים על רכס האנאפורנה
שבנפאל ,בעקבותיו איבד את  01אצבעות ידיו .אובדן אשר השיק את מסעו האישי לשיקום ,גילוי עצמי ולבסוף
אף לצמיחה ותחייה מחדש ,כספורטאי וכנושא מסר של העצמה וחוסן נפשי.
בהרצאתו המרתקת ומעוררת ההשראה מספר מור על המסע האישי שלו ,אשר התגלה במהרה כמסע מלא
אתגרים ותובנות במהלכו גילה את יכולותיו הפיזיות והנפשיות מחדש.
החיים החדשים של מור החלו במאבק הרפואי הממושך להציל את אצבעותיו ,ומשכשל ,החל במאבק חדש -
ההתמודדות עם האבדן בהיבט הפיזי והרגשי .בתחילה חזר לרוץ ולנהוג ,לאחר מכן נרשם ללימודים ולבסוף
התחיל לעסוק בספורט חדש  -טיפוס קירות .כיום מור חבר בעל מעמד ייחודי בנבחרת ישראל לטיפוס קירות
לבעלי מוגבלויות ,והינו המטפס היחיד בארץ ובעולם עם קטיעת אצבעות מלאה בשתי הידיים ,המתחרה אל מול
ספורטאים בעלי קטיעה חלקית ביד אחת בלבד .לפני כמה חודשים אף זכה פעמיים במקום הראשון בסבב העולמי
בטיפוס קירות.
מור מעביר את הרצאותיו למגוון קהלים ברחבי הארץ מתוך תחושת שליחות אמיתית ורצון לחלוק את סיפור
הצמיחה האישי שלו ולהעביר את תפיסת העולם הייחודית אותה גיבש בעקבותיו ,לפיה בכדי לראות דברים
שטרם ראינו ,יש לבצע פעולות שטרם עשינו .הצמיחה מחדש של מור חושפת בפנינו את כוחה של הנפש
בהתמודדות מול כל אתגר ,והיכולת הטבועה בכולנו לטפס גבוה ,אל מעבר לגבולות הדמיון.
יום ראשון א' חוהמ"פ  ,0.1בשעה  71:12בחד"א ימין ,מגיל חטיבה ומעלה.
-----פעילות בוקר משפחתית ,ביום שני ,ב' חוהמ"פ.4.2 ,
 -5:12לימוד הורים וילדים בית הכנסת (ו .דת).
 01:11-07:11סדנת אצטרובלים עם חברת "ראש הברוש" (היו אצלנו לפני שנתיים מוצלח ביותר).
סדנה שמשלבת בתוכה עשייה ודמיון ,פעילות אקולוגית חינוכית שעוזרת לנו לשמור על הסביבה מותאמת לכל
הגילאים ולכל מגוון האוכלוסייה .בדשא ליד הפינג פונג (ילדים קטנים בליווי מבוגר).
בואו בשמחה  -ו .תרבות

לאיילת וייס
מזל טוב לבת המצווה
לדרורית ,לאבי ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ולנחת!
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משולחנו של מנהל הקהילה
מאמץ אחרון...
נותר לנו עוד שבוע של "משיב הרוח ומוריד הגשם" ובאמונה ניתן עוד לבקש "ותן טל ומטר לברכה על פני
האדמה" .בשיחת שביל עם חיים לנדסמן" ,שר המשקים" שלנו ,הבנתי שגשם בשבוע הקרוב יהווה ברכה גדולה.
אמנם יש להודות על הטובה ,על כמות הגשם השנתית לה זכינו ,אך הפסקת הגשם מוקדם ,הינה בעוכרנו .נכוון
תפילותינו ונייחל לגשם אחרון ושישמע תפילותינו האל הטוב במרום.
"נקודת חן" – אתגר גדול
מזה שלוש שנים ,שאנחנו במאבק לשנות את התקצוב של הפנימייה ,כך שתוכל לעמוד על רגליה בעצמה ,ללא
תמיכה של "אמא סעד" .ואכן תהליכים שהבשילו הביאו לכך שבשנתיים החינוכיות הקודמות ( תשע"ו – תשע"ז)
סיימנו את השנה ביתרות כספיות ואפילו צמצמנו את החוב לסעד .בנוסף לכך ,צוות הבקרה עליו הוחלט באסיפה
לפני שנתיים ,מתכנס ועובד בהתאם להחלטות .השנה בשל הבטחות שלא התקיימו ,אנחנו נמצאים בקושי גדול
ומזה ארבעה חודשים ,מתנהל מאמץ גדול בשיתופם של הנהלת הנוער ,זבולון ואני ,הקבה"ד וראש המועצה
למצוא פתרון לבעיות הכספיות בנוער .לא אלאה בפרטים מעל העלון ובע"ה הנושא יובא לדיווח ודיון במזכירות
ובמידת הצורך ,גם לאסיפת החברים .שלוש נקודות חשובות:
א .לעניות דעתי סעד ללא חברת הנוער ,אינה אותה סעד ולכן אנו עושים כל אשר לאל ידינו לאפשר את
המשך פעילותה של חברת הנוער.
ב .הפתרונות שפועלים להשיג הינם בטווח המיידי (תשע"ח) ולטווח הארוך.
ג .המאבק על המשך קיומה של נקודת ח"ן מתחיל לזלוג לתקשורת ,במודע ולאחר מחשבה .אני מאד
מבקש ,שבמידה ופונים אליכם בנושא מכל מדיה שהיא ,תפנו אותם לעפר או לזבולון.
המזכירות הטכנית
כידוע בימים אלה מתי מסיימת את עבודתה במזכירות הטכנית ,אחרי שנים רבות וטובות של עבודה באחריות
ובמסירות .מתי החליטה לפרוש לפנסיה ובמקומה נכנסה איילת מברור חיל .אני מבקש להודות למתי על פועלה
המבורך והחשוב ,על שירות לציבור במאור פנים לאורך שנים ועל המחשבה התמידית כיצד לשפר וליעל את
השירותים השונים .בקומת המשרדים ,נמצא את הדרך להיפרד ולהודות כראוי .בהצלחה לאיילת ולכל הדואגים,
לא נשנה את שמו של ה"כספומתי" .השינוי היווה הזדמנות לבחינת השירותים השונים ודרכי ההתנהלות ולאורך
הזמן נעדכן במידת הצורך .בחודש הקרוב ,נפנה לחברים בנוגע לרכוש השמור בכספת ,כחלק ממהלך השינוי שאנו
עושים.
גן הקקטוסים – גן הראשונים
ישנם תהליכים שמבשילים לאיטם .בימים אלה התחילו עבודות בשטח לשיקום ופיתוח גן הקקטוסים .כפי
שדיווחתי בעבר חברו כאן יוזמה של בני משפחת אל עמי עם רצון שלנו שהתחבר אל אירועי שנת ה 77-ובגיוס
משותף של משאבים אנו שואפים לחדש את הגן ולהחזיר עטרה ליושנה .העבודה כרגע מתבצעת על ידי קבלן
חיצוני בליווי מקצועי של שמוליק ושאול אל עמי ובשיתוף פעולה עם איציק סנדרוסי .את כל המיזם מרכז דני יום
טוב וזו הזדמנות טובה להודות לו על פועלו המבורך .בעתיד ,הנוי של סעד יתחזק את המקום ובהתאם להצלחתנו
לגייס משאבים נוספים מגורמי חוץ ,נממש את התוכניות .היעד הסופי הוא הנגשת הגן לזקני העדה בפרט ולנכים
בכלל .עד גמר השלב הראשון ,מומלץ שלא להיכנס לגן.
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הבטחות מן העבר שהופכות למציאות
ודאי חלק מהציבור הספיק לשכוח שאחרי צוק איתן ,זכינו לסיוע רב מהמדינה שבא לבסס את אחיזתנו בנגב,
בואך עזה .שתי "מתנות" שניתנו לנו קורמות עור וגידים בימים אלה ,לאחר עמל וטורח של רבים וטובים.
א .מבנה מגורים חדש הונח השבוע על חורבות "בית הרופא" אשר לימים שינה ייעודו ל"יחידת המחשב".
ייקח עוד זמן עד להשלמת הכשרתו הפנימית וחיבורו לתשתיות ,אך כעת זו עובדה מוגמרת ובע"ה
שתסתיים בטוב .מוישלה ואליסף ,מלווים את אנשי חברת אקרשטיין ונגב גליל שמעורבים בפרויקט.
ב" .בתי אגודה" – אלו שישה בתים שבע"ה יתחילו להיבנות אחרי פסח בששת המגרשים הפנויים בשקד ג'
ובכך תושלם בניית השכונה .שש משפחות בחרו להצטרף לפרויקט הזה והמוטיבציה הגדולה שלנו לממש
אותו ,נבעה משתי סיבות :מענק שהמדינה נותנת לאגודה להמשך בנייה או למבני ציבור ,בגין כל יחידה
שנבנית והרצון לסיים את הבניה בשקד בצורה מהירה ומרוכזת ,תוך הפרעה מינימלית לחברים שכבר
גרים בבתיהם.
הכנות לחג הקרב ובא
יישר כח לחמי ואתי שלא מרפות ומחזיקות באדיקות את המסורת היפה של "שיפוץ קיבוץ" .כל מי שבא תרם
לקהילה וליופייה הפיזי והורים שהגיעו עם ילדיהם ,תרמו בעיני גם לחינוך לאחריות סביבתית .יישר כח לכל אלה
שבאו וליקטו.
דרושים
בימים אלה התפרסמו מודעות דרושים מטעם מש"א למספר תפקידים :ריכוז גרעין צבר ,אם/אב בית לגרעין צבר,
מרכז/ת ועדת רכב ומרכז/ת ועדת ותיקים .כמו כן ,אנחנו מחפשים כבר כמעט שנה מנהל/ת לחדר אוכל ומרכז/ת
לוועדת בריאות ושוקלים לפנות החוצה לגיוס בעלי תפקידים אלה .מוזמנים לפנות למש"א ולהתגייס לעשייה
קהילתית חשובה.
תזכורות חשובות
-

בימבות וקורקינטים בכניסה לבית הכנסת ,מסכנים את חברינו המבוגרים .אנא ,הימנעו מלהביא אותם
לבית הכנסת או החנו אותם בצד ובצורה מסודרת כך שלא יהוו מכשול להולכי הרגל.

-

תוקף שוברי החג שניתנו לראש שנה יפוג ב .07.70.03 -לאחר תאריך זה לא נוכל לכבד את השוברים.

-

גם לקראת פסח בזמן הניקיונות ,לא משליכים מגבונים לאסלות!
הכנות טובות ורגועות ושנזכה להכניס את החג בטוב ובשמחה
נחום
לנורית ולאלי קראוס ולכל המשפחה
איחולי מזל טוב להולדת הנכד – בנם של בר ונעם קראוס
איחולי שמחה ונחת!
להדסה ולחנן גולן ולכל המשפחה ברכת מזל טוב
לנישואי הנכד מאיר (בנם של תמי וירמיהו בן שלום) עב"ל אביגיל
שתזכו לשמחה ולנחת!

