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פרשת לך לך
אַר ֶבּה
אַך ה' ַה ְר ָבּה ְ
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שׁוּבי ֶאל ְגּ ִב ְר ֵתּ ְך ִ
אַך ה' ִ
ַויֹּא ֶמר ָלהּ ַמ ְל ְ
ֶאת ז ְ
ַר ֵע ְך וְ לֹא ִי ָסּ ֵפר ֵמרֹב .בראשית טז ,ט
ֵצאוּ ִבּ ְרכֻשׁ גָּדוֹל'?
אַח ֵרי ֵכן י ְ
וְענּוּ א ָֹתם ...וְ ֲ
ֲבדוּם ִ
אמר לה ,ולא שמעת שאמרתי לאברהם ' ַוע ָ
ָך
)בראשית טו ,יג-יד( .הרי את עובדת ומתענה ,וסופך שתצאי ברכוש גדול ,שנאמר ' ִהנּ ְ
ָה ָרה וְ י ַֹל ְד ְתּ ֵבּן' )בראשית טז ,יא( .והרי שרה התענתה בבית פרעה ,ויצאה ברכוש גדול,
שקיבלה אותך כשפחה לה.
דבר אחר :בזכות מה קיבל פרעה את בני ישראל ועבד בהם? בזכות הגר שפחה מצרית,
שעינתה אותה שרה ועבד בה אברהם ,ולא עשה כמצרים שהוציאום ברכוש גדול ,ולא
הוציאה למדבר אלא בחמת מים בלבד.
התגשמות נבואת בין הבתרים בדרכים שונות .גירוש הגר כסיבה לשעבוד מצרים.
)מתוך" :צוהר תעשה לתיבה" –ספר מדרשיו של רונן אחיטוב(
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לך לך
"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך...ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל
רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת) "...בראשית י"ב ,א-ט(
במילים פשוטות ,חדות ובהירות ,בצו קצר מודיע הקב"ה לאברהם שהוא צריך להתנתק מכל מה שהכיר עד עכשיו,
ממשפחת אביו ואמו ,מחברי הילדות שלו ,מנוף ילדותו ,מהעבר שלו .לצאת מהמקום המוכר בו גדל אל מקום אחר.
אברהם מצווה וזהו הניסיון שלו.
שרה גם היא הולכת .גם היא עוזבת הכל .שרה היא בת זוגו של אברהם בכל צעד מצעדיו .קולה אינו נשמע בחלק זה
של הפרשה .שרה פועלת מתוך אמונה ושתיקתה מעידה על קבלת עול מלכות שמיים .אברהם מצווה אבל שרה נרתמת
אף היא והולכת ביחד עם אברהם  -בלי להיות מצווה באופן ישיר ,בשותפות מלאה ובנאמנות.
למה הם צריכים ללכת? מאיפה ולאן?
בפרשת נח העולם הושמד .עכשיו צריך להתחיל מבראשית ,לתקן את העולם ולהפוך אותו לטוב יותר .כדי לתקן צריך
אנשים שמסמלים נקודות של אור .התרבות סטתה ממסלולה המוסרי כאשר המושגים של צדק ויושר ,טוב ורע ,אמת
ושקר השתבשו לחלוטין .בסיטואציה הזו האדם השפוי היחיד שעקרונות הצדק המוחלט מנחים כל צעד בחייו הוא
אברהם .הקב"ה בוחר את האדם הזה בכדי לתקן ולבנות עולם חדש.
לך-לך היא לא רק אמירה היסטורית לאברהם אלא לכולנו ,כל יום ,כל הזמן.
לך לך אל הייעוד שלך ,אל תיקון הנשמה שלך ,אל מה שאתה צריך לתקן בעולם .צא מהמרחב הנוח והרגיל שלך
ולך לך לממש את תפקידך בעולם .למה צריך ללכת? ללכת ולהתקדם תמיד .לא לעצור.
כל תנאי החיים של האדם בגשמיות וברוחניות ,הטובים והרעים ,כולם ניתנו לו על ידי תיקון עולמו .האדם מטרתו
למצוא את אותו המקום בו הוא צריך להיות .את אותו המקום בו הוא משמעותי וחיוני ,המקום בו יש לו השפעה על
תיקון העולם באופן שהכי מתאים לו .שהכי מתאים למשפחתו.
הלוואי ולכולנו היה מישהו שמעיר אותנו ואומר לנו בחדות ובהירות "לך לך" צא מהשגרה ,תתרחק ,תזדקק ,תחשוב
שוב על מי אתה ומה אתה ולאן את הולך .הלוואי שנדע להתחבר לרוחניות ,למהות ופחות לגשמיות.

"בן אדם ,עלה למעלה עלה ,כי כח עז לך ,יש לך כנפי רח ,כנפי נשרים אבירים ,אל תכחש בם ,פן יכחשו לך ,דרוש
אותם ,דרוש בן אדם ,ויימצאו לך מייד" )הראי"ה קוק(

הדס לוי  -ביליג
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השבוע שחלף –
בליל שבת  -עסקנו בשיעור שלאחר התפילה ,בהלכה מוזרה במקצת :מה דינו של גוי אשר קיים את מצוות
השבת? ...מדובר על נוכרי שיצא ממסגרת 'שבע מצוות בני נוח' והחליט לקיים מצווה נוספת ,האם יש פסול בכך?
ובכן ,לא רק שיש בכך פסול ,אלא שלהלכה הוא חייב מיתה בידי שמיים ואפילו אם עשה לעצמו שבת באחד מימי
החול .ניסינו להבין מה עומד מאחורי החשש הגדול מכך שגוי יקיים את מצוות השבת עד כדי חיוב מיתה?? האם
לא מדובר בפראנויה? ..התחלנו בתירוץ ההגיוני של הרמב"ם המביע חשש מכך שמדובר בתקדים המהווה צעד
ראשון ליסודה של לדת חדשה' :מצוות על פי בחירה' ,מבית מדרשו של הרב נוח ...יעסוק הגוי בשבע מצוות שלו,
או שיחליט להתגייר ולקבל את כל חבילת השש מאות ושלוש עשרה ,ובקיצור  -מנוי בסיסי או חבילה מושלמת.
סיימנו ברעיון מקורי שאינו מתייחס לעניין כפשוטו – עבירה שהחיוב עליה הוא ממש מיתה ,אלא בהסבר מופשט
הנוטה לצד הפסיכולוגי :המתכון לחיים ארוכים ומלאים הוא עצם התעסוקה וניצול הזמן ,גם אם קיים ספק
ביעילות התפוקה" ...ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלוקיך - "..היהודי ממלא את
זמנו ששה ימים במלאכה ויום אחד בהתרוממות הרוח באמצעות הקשר עם הבורא .עבור הגוי ,יום השביתה
ממלאכה ,אינו שבת לה' ,אלא יום עבודה שלא נוצל .הואיל והמלאכה היא סגולה לאריכות חיים ,נמצא שיום
מסוג זה מקצר את חייו של הגוי ומקרב אותו אל המיתה! והיה מי שהוסיף בקרב הקהל " -גם אל המיטה"...
בשבת  -עסקנו בשיעורו של יואב ברזלי בחיים שלפני המבול ואחרי המבול .מסתבר שההבדלים הם לא כל כך
משמעותיים ובשני המקרים אנו מוצאים הקבלה בבניה מ'תוהו ובוהו' ועד לסדר עולמי חדש ,למעט הבדל אחד
קטנטן ...אחרי המבול מתחילות להופיע בתורה מצוות מעשיות וברורות שיורדות עד לפרטי פרטים באופן הולך
ומתעצם ומטרתן לתקן את האדם מהשורש .בהקבלה לפתגם המפורסם ,כאן 'עבודת' הא-לוהים נמצאת
'בפרטים הקטנים' .מדוע??
נעבור לפרשנותי האישית ...מקובל בעולמנו לייחס חשיבות יתרה לאידאות הגדולות ,לתפקידים רבי העוצמה,
למעשים רבי ההשפעה ולייחס פחות חשיבות למשמעות שעומדת מאחוריהם .יכול לעמוד מולנו איש רב כוח כמו
שר בכיר ,אידיאולוג דגול ראש ממשלה או נשיא ,שמבצע את תפקידו כהלכה ,אולם הוא אינו מחובר כלל
למשמעות מעשיו .בדיעבד ,עלול להסתבר לנו שמדובר באדם בעל נקודת מבט אנוכית וצרה  -אדם קטן.
ומנגד ,יכול לעמוד מולנו נושא תפקיד זוטר ,או איש ללא יומרות גדולות שמחובר היטב למשמעות מעשיו ,שואף
לטוב ובשעת הכושר מתגלה לנו כאדם גדול .כתרופה לשאיפה להצטיין דווקא בדברים ה 'גדולים' על חשבון
הקטנים ,מגיעה "חבילת השש מאות ושלוש עשרה" )ראה לעיל( ומורידה אותנו לקרקע המציאות .קטן? גדול? מי
יודע? ...בואו נוכיח את עצמנו קודם בקטן ואולי בהמשך עוד נגלה שהוא בכלל גדול...
ביום שלישי – בצהריים ,נערך בכנסת באודיטוריום על שם דב שילנסקי טקס מרשים לציון שבעים שנה לעליית
 11הנקודות בנגב .הטקס התקיים בזכות יזמתו של חבר הכנסת חיים ילין תושב אזורנו ובמעמדו של שר הפנים
והשר לפיתוח הנגב ,הגליל והפריפריה חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי .באולם שהיה מלא מפה לפה ,אולם נכחו
נציגי היישובים ,ראשי המועצות ,וותיקי המתיישבים ובראשם זקן המתיישבים ,אהרן ידלין חבר חצרים ,שהיה
שר החינוך בעבר .ידלין " -מסמר הערב" ,סיפר ממקור ראשון על מבצע העלייה החשאי לקרקע ,מתחת לאפם של
הבריטים והעלה על נס את חזונו של בן גוריון לקביעת עובדות בנגב ,טרם קום המדינה .השר דרעי הגיב בנאומו
לקריאה שהועלתה כלפיו להשקיע יותר בנגב ,כי גם מכיוון הגליל נשמעות אותן דרישות .קשה לכסות עם אותה
השמיכה גם את הקדקוד וגם את בהונות הרגליים ...בקשה נוספת שהועלתה כלפיו היתה לבטל את מושג
הפריפריה בהתייחס ליישובי הנגב – אנו המרכז! בתכנית האמנותית הופיעה חבורת בנות מחול מבית הספר

4
'שער הנגב' בריקוד בסגנון מודרני .חבורת הזמר שלנו "שדות נגב" סחפה את הקהל בהופעתה .הקהל הצטרף
במחיאות כפיים לקצב שירת מחרוזת שירי נגב' :לך למדבר'' ,ערבה'' ,סובי ממטרה'' ,שיר ערש נגבי' ו'חולות
מדבר' ,בניצוחו של המנצח עזרא מוריאל ,אשר הגשים את חזונו של הזקן והפריח את שירי הנגב באמצעות
עיבודיו המקוריים .נודה שוב לראש המועצה שלנו תמיר עידאן ,על תמיכתו השוטפת בחבורת הזמר ועל שיתוף
הפעולה המבורך לו אנו זוכים.
בהזדמנות זו נאתגר את הקוראים בשאלה :אלו הם אחד עשר הישובים אשר עלו לקרקע במוצאי יום הכיפורים
תש"ז במבצע הגדול להפרחת הנגב? את התשובות נפרסם בעלון הבא..
ביום רביעי – בבוקר ,נשמעו תרועות החצוצרה באמצעי התקשורת ,המבשרות על ניצחונו של דונאלד טראמפ
במערכת הבחירות לנשיאות ארצות הברית .בינתיים נמתין בדריכות לקראת העברתה של השגרירות האמריקאית
מתל אביב לירושלים ,ונסתפק אפילו בביטול מצעד הבושה שעל כל תייר ישראלי לעבור שם ,בדרכו לקבלת
הוויזה.
יורם קימלמן
----------------------פגישה שכזאת
נפגשנו חברי גרעין הטירה לאחר שמחת תורה.
לרגל  60שנה לגיוסנו ,הגיעו לכנס  60חברים כשרובנו במצב "סביר" ...היו שצברו מעמד ,היו שהיו ואינם ,מרובנו
לא מש החיוך .ניסינו להיזכר ולזכור )בגילנו זה לא פשוט(.
הגרעין שהיה מיועד לשלוחות החליף כתובת – לעליה לנחביר ,ולבסוף עלינו לסעד ועלינו במשקל.
האווירה בכנס היתה טובה .חיבוקים ,לחיצות יד ומניין נכדים ונינים .היה צוות מסור שהכין מפגש מוקפד ונעים.
אורי איתיאל הכין מצגת יפה )שווה לראות!( כולל תמונות מ "היו ימים".
סיור בקיבוץ ובהרחבה המשקית ולראות כיצד בני כמעט שמונים מטפסים לעגלת הטיולים ופוצחים בשירי תורה
ועבודת כפיים...
לסיכום ,משפחות חברי הטירה ובני/ות זוגם בסעד מנו עשרים ושניים חברים ,מספר מכובד לגרעיני נח"ל.
שנזכה כולנו לשנים בריאות וטובות.
רמי סימקין

אזכרה לחברנו יוסי אילן ז"ל
יום הזיכרון לחברנו יוסי אילן ז"ל ,ייערך ב:
יום ראשון ,י"ט במר חשון תשע"ז ) ( 20.11.2016
בשעה  16:00בבית העלמין.
המשפחה
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לבחור או לבחור? הבחירות בארצות הברית 2016
אני כותבת מילים אלו ביום רביעי ,יום אחרי בחירות  2016ואחרי תקופה ארוכה ולא פשוטה נפשית כתוצאה מהעיסוק
המנדנד בשאלה :האם לבחור ולמי לבחור לנשיא ארצות הברית.
אני חייבת להדגיש ולהודות על כך שזכות ההצבעה שמורה לכל אזרח אמריקאי בכל מקום בו הוא נמצא בעולם ,בשונה
מהשיטה בישראל שרק מי שנמצא בארץ ביום הבחירות יכול להצביע ולהשפיע .לפי דעתי ,זו זכות גדולה וכאזרח המדינה
אסור לפספס אותה.
אבל ..בבחירות האחרונות לפני ארבע שנים ,בפעם הראשונה בחיי מאז שניתנה לי זכות ההצבעה בגיל  ,18לא הצבעתי עקב
האדישות גדולה והמתמודדים האפורים .ארבע שנים אני מצטערת על כך והפעם הייתי נחושה בדעתי  -כן להצביע!
תרשו לי להסביר לכם בכמה מילים את התהליך ההצבעה מרחוק .הייתי צריכה 'לבקש' את זכות ההצבעה בכתב ממועצת
המנהלים של הבחירות במחוז שבו גרתי והצבעתי בפעם האחרונה במדינת אוהיו .הכללים אינם זהים בכל המדינות –
במדינת וושינגטון למשל ,הכול מתנהל באמצעות האינטרנט ולא בדואר אוויר רגיל .הם צריכים לקבל את הבקשה מספיק
זמן מראש ולכן שלחתי את הבקשה עוד בחודש יוני ,כך שאוכל לקבל ולהחזיר בזמן את פתק ההצבעה.
בנוסף לבחירת הנשיא וסגן הנשיא ,היו עוד הרבה החלטות עליהן הייתי צריכה להצביע כמו :בחירת אנשי הקונגרס ,הסנאט,
נציגים למועצה הנבחרת של מדינה אוהיו ,שופטים ,השריף של המחוז ,האם להעלות מסים ,האם לתקן כבישים ,לשפץ
ספריות ובתי ספר ועוד ועוד ...חשוב מאד לעשות שיעורי בית ובמיוחד כשלא גרים במקום ולא מכירים את האנשים עצמם.
שלחנו בחזרה את הצבעתנו באמצעות הדואר בחודש אוקטובר במעטפה ועליה מספר המאפשר לעקוב אחריה באמצעות
האינטרנט .אנו נהגנו בשיטת "עשה זאת בעצמך" אולם היו שנעזרו בארגון I VOTE ISRAEL :שהקים עמדות ברחבי
הארץ במטרה לגייס בוחרים ולבצע בעבורם את כל התהליך .בפועל רבים מאלו שנעזרו בשירותיו של ארגון זה ,לא זכו
להצביע ונגרמה להם עגמת נפש רבה עקב בלבול גדול ובעיות ארגוניות .גישתנו "אם אין אני לי מי לי ,"..הוכיחה את עצמה.
גם בבחירות אלו התאכזבתי מהמתמודדים ,ממנה מטעם הדמוקרטים וממנו מטעם הרפובליקנים .שאלתי את עצמי :מכל
המדינה הגדולה זה מה שיצא?? לא האמנתי .היו במרוץ מועמדים טובים בהרבה שנשרו מול עיניי בזה אחר זה.
שוב זה חזר אליי ...אין טעם לבחור ,שניהם לא ראויים ,לא הוא ולא היא! אבל הפעם ,בניגוד ל  ,2012עצרתי ,נשמתי עמוק
ואמרתי לעצמי :עד כאן ,מספיק לעמוד בצד .אבחר באחד מהם וכך אולי אוכל להשפיע .ולא אתן לאחרים להחליט בעבורי.
אם לא אהיה מרוצה מהתוצאות ,זו כבר בעיה שלי ,אני זו שהצבעתי .ברגע שקיבלתי את ההחלטה להצביע ...הלכתי עם זה
עד הסוף .עשיתי שעורי בית ,קראתי הרבה ,דיברתי עם המשפחה והחברים ובסוף קבלתי את ההחלטה שלי! ולי היא נראית
נכונה.

במהלך הקמפיין ,עד לרגע האחרון ,כל הסקרים הצביעו על הילרי קלינטון כנשיאה הבאה .עובדה זו דחפה אותי חזק
להצביע ,אותה מאד לא רציתי .עברתי לצד של טראמפ ,אעזור לדונאלד טרמפ לקבל את מקסימום הקולות!
על פי הניתוחים והדיווחים ,רוב האמריקניים בישראל הצביעו בעד דונאלד טרמפ ,כך שהייתי חלק מהרוב.
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שואלים ...למה האמריקאיים הישראלים הצביעו לטרמפ ולא קלינטון? הרי ,בחדשות הודיעו שרוב האזרחים היהודיים
שגרים בארצות הברית מצביעים להילרי ,וידוע גם שרוב היהודים מצביעים בדרך כלל למתמודד הדמוקרטי?!
איני יכולה לייצג את כולם ,אבל ,לפי דעתי וגם לפי שיחות שהיו לי עם חברים אמריקאים רבים ,כאן בישראל העדיפו
היהודים בעלי האזרחות האמריקאית את טראמפ .הגישה של אובמה ושל השלטון הדמוקרטי ב  8השנים האחרונות כלפי
ישראל הספיקה להם ,הם לא רצו ממנה יותר באמצעות הגברת קלינטון ...היא כבר הביעה את נכונותה להמשיך עם הקו של
אובמה .הצבעתי טרמפ כי חשבתי שכך יהיה טוב יותר לישראל .נקווה ,נחכה ונראה...
אותי מטרידים פחות ענייניה הפנימיים של ארה"ב ,אני לא גרה שם .אבל הוריי שגרים שם ,הם נגד מערכת הבריאות
החדשה שבנה אובמה כך שגם להם עזרתי להם בהצבעתי.
חושיי הובילו אותי לא לבטוח בגברת קלינטון ,לא במילותיה ולא במעשיה .אמנם האדון טראמפ הוא גס רוח וחסר ניסיון
פוליטי ,ועדיין בעיניי הוא עדיף עליה .טוב להכניס דם חדש שאינו מחויב למערכת ואינו מעורב בה ,רק אדם כזה יכול לבצע
שינויים למדינה הנמצאת בשקיעה .כשהנשיא ,הסנאט והקונגרס הם מאותה המפלגה ,קל יותר להעביר חוקים ,להחליט
החלטות ולבצע שינויים – גם כאן מדובר ביתרון גדול.
בניגוד לציפיות ,היו יהודים רבים בארה"ב שהצביעו לטראמפ והם עזרו לו לזכות ברוב קולות האלקטורים בדרכו לבית
הלבן בינואר  .2017הדמוקרטיה חיה וניצחה והחלום האמריקאי עבור דונאלד טראמפ הולך ומתגשם.
אני מקווה שהנשיא ה  45יוכיח את עצמו הן לתושבי ארצו והן לתושבי ישראל .ואם לא ...בעוד ארבע שנים אוכל להצביע
שוב.
סנדי פרידמן

-------------------------------------------------------משיכת סכומי פנסיה קטנים
לציבור החברים!
לאחרונה יזם האוצר מהלך שיאפשר לבעלי חשבונות קטנים בקופות גמל ובקרנות הפנסיה ,שסך היתרה בהם ביום
 31.12.15לא עלתה על  ,₪ 8,000למשוך את הכסף בפטור מלא ממס הכנסה.
מספר חברים כבר פנו אלי אם מכתבים שקבלו עם הנוסח הזה ,ובציון הסכום הניתן למשיכה.
אם יש עוד חברים שקבלו מכתבים שכאלו ,בבקשה פנו אלי על מנת שאוכל לטפל באותם הכספים ולהחליט מה יעשה
בהם.
לפי החוק יש לטפל בכספים אלו עד  , 31.12.16לאחר מכן כספים אלו יחויבו בדמי ניהול.
אבי הלפרין –
מנהל פנסיה סעד
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בתים מדליקים
לא סוד הוא שקיבוץ סעד גדל בשנים האחרונות באופן ניכר ,והקיץ הצטרפו  5משפחות חדשות לקיבוצנו .גידול
מבורך זה גרם לכך כי רבים מרגישים כי הם איבדו את ההיכרות הבלתי אמצעית עם חברים שאינם בקשר
יומיומי איתם.
אז לאור ההצלחה המסחררת בסוכות שנה שעברה ,החלטנו להפוך למסורת את הסוכות המארחות והפעם...
בחנוכה!
אז בתור התחלה  -אנא שריינו את יום שלישי כ"ז כסלו נר שלישי של חנוכה ) (27/12בשעה  21:00למפגש של
ותיקים וחדשים ,צעירים ומבוגרים) .המפגש הוא ללא ילדים על מנת שנוכל לשוחח ולהקשיב ,תשלום
השמרטפות -עלינו(.
אנו מחפשים משפחות שמוכנות לארח קבוצה של כ 10-אנשים בביתם לשיח רעים .כל משפחה שמארחת בביתה
תדאג לשתיה חמה וקרה ,כי המשפחות שיתארחו יביאו גם הן ,כל אחת כטוב טעמה ,כיבוד צנוע ]פרי /משקה/
עוגיות /פיצוחים[.
מטרת האירוח כאמור היא פתיחת דלת להיכרויות נוספות ,וכל משפחה מארחת תעשה זאת בסגנונה ,כטוב
טעמה.
עם זאת ,הצוות המארגן ישלח למשפחות המארחות הצעות נוספות להפעלות חברתיות לבחירתכם ,וצוות ה"70
לסעד" הכין משחק רביעיות נחמד על הקיבוץ שיעמוד לרשותכם.
משפחה המעוניינת לארח בביתה  -מוזמנת לפנות אל אחת מאתנו בטלפון ,מייל או פתק בתא הדואר של מיכל
אפרתי )מס' .(28
תודה מראש ,וחורף טוב!
חני לכרhanifri@gmail.com 0525114808 -
מרים תמירm.tawil@saad.org.il 0528694504 -
אפרת ביליהefratkablan@gmail.com 0509343500 -
מיכל אפרתיmichylevi@gmail.com 0556645569 -

הצוות המארגן
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עדכונים משולחן התכנון
בית עלמין :לפני כמה שנים אושרה בציבור תוכנית הרחבה לבית העלמין .סוכם שתתבצע בשלבים ,בהתאם
ליכולותינו הכספיות .על פי המסגרת התקציבית שאושרה בתוכנית ההשקעות ,מתבצע בימים אלו שיפוץ ,הכולל
מדרכה )בחלקה הצפונית( ומבנה שירותים )בכניסה( .התוכניות פורסמו בחדר האוכל.
משפחתון :במפעל ציוני זה נעשית עבודה ברוכה וחשובה .המבנה משרת את המשפחתון שנים רבות וכבר אינו
מתאים לתקני משרד החינוך במאה ה –  .21בעקבות פניות למנהל לחינוך התיישבותי אושר לערוך במבנה שיפוץ
יסודי ,ואף הוקצה לכך סכום נכבד במשרד החינוך.
התכנון נעשה בשיתוף מלא עם מש' גלס ,המובילה את המשפחתון כבר  4שנים במסירות ובאהבה.
כדי לאפשר את השיפוץ מחד ולאפשר פעילות סדירה של המשפחתון מאידך ,עוברים הילדים והצוות לבית "צבר"
הסמוך .לשם כך עסקו החיילים בשבועות האחרונים ,בניצוחן של רונית ודניאלה ,באריזה ופינוי המבנה לדיור
זמני .השיפוץ במשפחתון אמור להתחיל בשבועות הקרובים.
החלפת גגות אסבסט :במהלך החגים הסתיים חלקו הראשון של הפרוייקט ,אשר במהלכו הוחלפו רוב הגגות
בשיכונים י'  +י'א .אנחנו מודעים לחוסר הנוחות שנגרמה לציבור החברים ומקווים מאוד ,שהמאבקים שהתנהלו
מול הקבלן אכן יישאו פרי ,ובמהלך החורף ,הבא עלינו לטובה ולברכה ,ניווכח שאכן התקבלה רמת איטום טובה
בגגות שהוחלפו.
תיקוני דרכים :עם חלוף הזמן מציצות מהמורות שונות בשבילים באזור המגורים ,ברחבת הכלבו ובסמוך לחדר
האוכל .לעיתים הדבר מהווה בעיה בטיחותית של ממש .בכוונתנו לבצע סבב תיקונים בזמן הקרוב .הציבור נקרא
לגלות ערנות ולשתף פעולה עם ההנחיות  /חסימות במקומות השונים.
אליסף

---------------------------------------לקונים בסטימצקי
לכל תושבי סעד!
עקב ריבוי חשבוניות לא מזוהות שמגיעות מסטימצקי מחד ורצון להמשיך ליהנות מהשירות וההנחות שאנחנו
מקבלים בסניף נתיבות מאידך ,החל מי'ב בחשון ) ,(13/11אין יותר אפשרות לקנות בסטימצקי שדרות בלי לשלם
עצמאית במקום.
כמו כן ,בעת קניה בנתיבות ,תתבקשו לתת גם את מספר התקציב שלכם ,במטרה למנוע שגיאות.
בברכה
בת-עמי וישי

