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פרשת תולדות
"ַ ..ויְמֻ שֵּׁ הּו וַי ֹּאמֶ ר הַ קֹּל קֹול ַי ֲעקֹּב וְ הַ יָּדַ יִם יְדֵּׁ י עֵּׁ ָּשו"
(בראשית כ"ז כ"ב)
בבלי  -מסכת "גיטין" (נ"ז):

"הקול קול יעקב" – אין לך תפילה שמועלת (פועלת) ,שאין בה (אדם) מזרעו של יעקב.
"והידיים ידי עשו" – אין לך מלחמה שנֹוצחת (שמנצחים בה) ,שאין בה (אדם) מזרעו של עשו.
מדרש תנחומא (בובר) טו בפרשתנו:
"מיד אמר לו יצחק" :הקול קול יעקב והידיים ידי עשו"  -כוחך קשה משלו.
עשו ,אם תופש את אדם הרי הוא בידו ,ואם הוא בורח אינו יכול לעשות לו דבר.
אבל אתה ,אפילו אדם בורח מסוף העולם ועד סופו  -הקול קול יעקב.
אתה אומר דבר בבית הכנסת והרי הוא בא מעצמו".
הכרך הראשון של מדרש תנחומא של שלמה בובר תרמ"ה ( ,)1885וילנה.
עוסק בחמשת חומשי התורה ונקרא על שם האמורא הארצישראלי רבי תנחומא
בר אבא ,שרבות מאמרותיו מופיעות במדרש ופותחות בשאילתא" :ילמדנו רבנו".
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על העם הפלישתי ומאבקיו בעם ישראל
בפרשתנו מסופר על יצחק ורבקה שנאלצים לעזוב את מקומם בשל הרעב ופונים להתארח אצל אבימלך הפלישתי
מלך גרר (כ"ו-א') .כאן ה' עוצר את הזוג ומצווה עליהם שלא לרדת למצרים לשבור שבר ,אלא להישאר בארץ.
בהמשך מסופר על סכסוך עם השכנים הפלישתים בעניין בורות המים שמסתיים בסולחה עם אבימלך ושר צבאו.
אצל אברהם אנו מוצאים סיפור דומה להפליא על סכסוך על מקורות מים וסולחה בסיומו ,עם אותן דמויות
פלישתיות-אבימלך ופיכֹל שר צבאו .לאחר הסולחה שנערכה בבאר שבע ,הפסוק מדגיש שאברהם שב לארץ
פלישתים וממשיך לגור שם זמן רב (כ"א-ל"ד) .ובכן ,מי הם הפלישתים?
האזכור הראשון בתנ"ך לפלישתים הוא לאחר המבול (י' י"ד)" :וְ ֶאת פ ְַּתרֻ ִסים וְ ֶאת כ ְַּסל ִֻחים אֲ ֶשר י ְָצאּו ִמ ָשם
לִש ִתים וְ ֶאת ַּכפְ ת ִֹּרים" וזה הייחוס :לחם – בנו של נח ,נולדו ארבעה בנים :כוש ,פוט ,כנען ומצרים .למצרים
פְ ְ
נולדו שבעה בנים שאחד מהם הוא כסלוחים  -אבי האומה הפלשתית.
ובאשר למוצאם הגיאוגרפי של הפלישתים ישנן כמה סברות :את המילה 'כפתורים' אונקלוס ותרגום השבעים
מתרגמים "קפדוקיה"  -חבל ארץ הנמצא במרכז אנטוליה באסיה הקטנה (טורקיה).
ִש ִת ִיים ִמ ַּכפְ תֹור( "..ט'-ז') ההשערה
יתי מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַּריִ ם ּופְ ל ְ
לעומת זאת בספר עמוס נכתב" :הֲ לֹוא ֶאת ִי ְש ָר ֵאל הֶ עֱלֵ ִ
הרווחת היא שמדובר באי 'כרתים' (הגדול באיי יון) .האי 'כרתים' מופיע במפורש כמוצאם של הפלישתים בספר
ִש ִתים."..
צפניה (ב' ה')" :הֹוי י ְֹּשבֵ י חֶ בֶ ל הַּ ָים ּגֹוי כְ ֵר ִתים ְדבַּ ר ה' ֲע ֵליכֶם כְ נַּעַּ ן ֶא ֶרץ פְ ל ְ
מכיוון שהתנ"ך אינו ספר היסטוריה ,הנביאים והמתרגמים ,כל אחד לשיטתו ,מציין נקודה שונה למוצאם
הגיאוגרפי של הפלישתים .ישנה סברה נוספת שהם הגיעו מאזור התרבות היוונית המיקנית הנמצא באזור איי
הים האגאי .נסכם עד כה ,שרב הנסתר על הגלוי בנושא מוצאם של הפלישתים .חוקרי ההיסטוריה
והארכיאולוגים בני ימינו טרם עלו על התשובה באיזו תקופה הם הגיעו ובאיזה אופן הם עשו זאת .האם דרך הים
או דרך היבשה? לאחר שצלחו את הדרך לארץ כנען ,הם (פ.ל.ש.ו? )..התיישבו באזור מישור החוף הדרומי ,מאזור
הירקון "תל קסילה" (מוזיאון תל אביב  -רמת אביב היום) עד דרומית לעיר עזה .במקרא רצועת החוף הזו
נקראה' :ארץ פלישתים' או 'פלשת'.
תהא זהות הפלישתים אשר תהא ולמרות תעלומת מוצאם ,הם כאן עוד מהמאה  20לפנה"ס (תקופת האבות) ועד
לתחילת המאה  6לפנה"ס (חורבן בית ראשון) .הפלישתים היו יריבים קשים מאד לעם ישראל והתנהלו כנגדם
בלוחמנות מתמדת לאורך שנים .הרתיעה הראשונה מהפלישתים והחשש מעימות צבאי מוזכרת כבר בצאת
ישראל ממצרים' :ולא נחם ה' דרך ארץ פלישתים ..בראותם מלחמה ושבו מצרימה' (שמות י"ג-י"ז).
יתרונם הצבאי של הפלישתים נבע משליטה בתעשיית הברזל ,עובדה שהעניקה להם מונופול מוחלט והטלת
אמברגו לייצור כלי נשק וכלים חקלאיים על עם ישראל (שמואל א' ,י"ג-י"ט).
אציין שניים מהקרבות הקשים מול הפלישתים בתקופת הנביאים' :ארון הברית' נלקח בשבי לשבעה חודשים ע"י
הפלישתים בקרב 'אבן העזר' (שמואל א' ה') .שאול ושלושת בניו נפלו בקרב מול פלישתים במורדות הגלבוע (שמואל
א-ל"א) .בהמשך ,דוד המלך סגר חשבון עם הפלישתים ובשורת מלחמות דחק אותם מגב ההר עד להבסתם .לאורך
תקופת המלכים פעלו הפלישתים שנותרו להטריד את ישראל.
בשנת  604לפנה"ס ,נבוכדנצר מלך בבל שם קץ ל'ארץ הפלישתים' והגלה אותם לבבל.
מנחם קימלמן-קיבוץ ראש הנקרה
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 10מי יודע? – לפרשת תולדות
(תשובות במהופך בתחתית העמוד)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

מדוע נקרא עֵ שָׂ ו בשמו? מדוע נקרא יעקב בשמו?
מה התמורה שמקבל עֵ שָׂ ו על הבכורה?
מי הם הרועים שרבים בפרשה? על מה הם רבים? איזו מריבת רועים נוספת יש בחומש?
בפרשה – באר ,לפני יותר ממאה שנה – מושבה ,וכיום – עיר בישראל .במי מדובר?
יהודית שהיא כנענית – מי האישה?
מי שומר על בגדי עֵ שָׂ ו? היכן הם נמצאים?
יתי כַ אֲ ֶׁשר ִדבַ ְר ָׂת
מי אמר " :י ָֻׂקם ָׂאבִ י וְ י ֹאכַ ל ִמצֵ יד בְ נֹו בַ ֲעבֻר ְתבָׂ רֲ ַכנִ י נַפְ שֶׁ ָך"? ומי אמרָׂ " :אנֹכִ י עֵ ָׂשו ְבכ ֶֹׁרָך עָׂ ִש ִ
ֵאלָׂי"?
מספרים בפרשה – 60 ,40 :מה משמעותם?
ישמעאל הוא הדוד של עֵ שָׂ ו .בסוף הפרשה נוצר ביניהם קשר משפחתי נוסף – באיזו צורה?
שאלה לדיוןַ " :ויֶּעְ ַתר ִי ְצחָׂ ק לַה'" – כך מתוארת תפילת יצחק בתחילת הפרשה .גם בסוף הפרשה הקודמת
פגשנו את יצחק מתפלל – "וַ יֵצֵ א ִיצְ חָׂ ק לָׂשּוחַ בַ שָׂ דֶׁ ה לִפְ נֹות עָׂ ֶׁרב" .מה בין עתירה לשיחה?
---------שביעית כהלכתה – שו"ת בנושא שנת השמיטה

שאלה :אני מעוניינת לקטוף עלי נענע ולואיזה מהגינה ולהכין מהם חליטת תה .האם זה אפשרי? מה לעשות עם
העלים לאחר החליטה?
תשובה :בהחלט אפשרי להכין חליטה מתבלינים שונים .יש לדעת שעלים אלו קדושים בקדושת שביעית ,ולכן גם
התה שספג טעם מהעלים קדוש גם הוא .אין לשפוך אותו סתם אלא יש להקפיד לשתות את כל התה .את העלים
יש להניח בשקית סגורה בתוך הפח.
לא כדאי להימנע משתיית תה בגלל מגבלה זו .להיפך ,זוהי זכות לאכול פירות ושאר דברים שקדושים בקדושת
שביעית ,ולפי דברי הרמב"ן יש שרצו לומר שיש בכך קיום מצוות עשה (השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם
'שכחת העשין' ,מצוה ג):
שאמרה תורה בפירות שביעית "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" ודרשו 'לאכלה' ולא לסחורה .וזה
דבר תורה הוא ...ונכפלה זאת המצוה באמרו יתעלה "ואכלו אביוני עמך" .שלא אמר 'לאביוני עמך
תעזוב אותם' כמו שאמר "לעני ולגר תעזוב אותם" בלקט ושכחה ,אבל לשון אכילה מזכיר בהם
הכתוב בכל מקום.
הרמב"ן מדייק שהתורה לא ציוותה לעזוב את היבול לעניים ,אלא היא מצווה את העניים לאכול את הגדל
בשביעית .כלומר ,עצם האכילה היא מצווה .כמו כל דבר קדוש ,יש הגבלה על אכילתו ויחד עם זאת זוהי זכות
ואולי אפילו מצווה ,לאכול את יבול השנה השביעית.
הרב ארי

תשובות .1 :עֵ שָׂ ו – נולד עשוי ומוכן כאדם בוגר (רש"י) .יעקב – אחז בעקב אחיו .2 .לחם ונזיד עדשים .3 .רועי גרר עם
רועי יצחק רבו על מים .רועי לוט ורועי אברהם רבו על שטחי מרעה .4 .רחובות .5 .יהודית בת בארי החתי (אשת עֵ שָׂ ו).
 .6רבקה אימו .7 .עֵ שָׂ ו ,יעקב – 40 .8 .גיל הנישואין של יצחק ושל ישמעאל – 60 .הגיל בו יצחק נהיה אבא.
 .9עֵ שָׂ ו נושא לאשה את מחלת בת ישמעאל.
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*שמיטה דלתתא*
סלעית לזר
ׁשֹורר-מָּ ה:
כָּל חַ ְק ַלאי הּוא ְמ ֵ
נַפְ ׁשֹו ֶאל הַ מֶ ְרחָּ ִבים
וְ עֵ ינָּיו נְׂשּואֹות לַשָּ מַ ִים
וְ לִּבֹו נֶאֱ חַ ז ּבַ ִת ְקוֹות.
ׁשֹורר הּוא אֲ דָּ מָּ ה:
כָּל ְמ ֵ
נַפְ ׁשֹו זְ רּועַ ת מַ כְ אֹובִ ים
וְ עֵ ינָּיו ְמבַ ְקׁשֹות מַ ִים
וְ לִ ּבֹו מַ בְ ִׁשיל ֵפרֹות.
ִאם כְָּך-
ׁשֹור ִרים
הָּ ֵאין זֶה כְ דַ אי ׁשֶ גַם ְמ ְ
יִׁש ְמטּו עַ צְ מָּ ם ִמדֵ י ׁשֵ ׁש ׁשָּ ִנים
ְ
בֹותיהֶ ם הָּ אֲ ֵחרֹות?
יִתמַ ְסרּו ל ְַאהֲ ֵ
וְ ְ
---------------------------בית-מרפא לספרים ולנפש
כלקוחה קבועה ומרוצה של כריכיית-סעד ("סעד לספר") ,הצטערתי מאד על סגירתה לפני כשנה .בספרייתנו ישנם
ספרים שכבר נכרכו מחדש ,חלקם אף יותר מפעם אחת ,וביניהם ספרי -קודש ,סידורים ומחזורים שעברו בירושה
מבית הוריי ,ספרי-ילדים ונוער שלי שזכו לדור שני ושלישי של קוראים במשפחתנו ,ובהם קלאסיקות כמו "נשים
קטנות"" ,הבכור לבית אב"י" ,שירי מרים ילן-שטקליס" ,העץ הנדיב"" ,הבית של יעל" ועוד רבים ומשובחים.
ספרים אחרים ,שאני אוהבת לשוב ולקרוא בהם כשנחה עליי הרוח ,התבלו ברבות-הימים וזכו אף הם לתיקון
המסור של כריכיית-סעד .גם ילדינו נעזרו בכריכייה שלנו לא פעם ולא פעמיים .כנראה הגן הזה עובר בתורשה..
והנה ,לגמרי במקרה ,שמעתי לשמחתי כי בסעד ממשיכה לפעול כריכייה זעירה ומצוינת .בביתה הצנוע פתחה
הגברת שושנה יום-טוב שלנו עסק קטן לכריכת-ספרים " -יום-טוב לספרים" שמו .כאן היא מקבלת את הבאים
במאור-פנים כדרכה (ואת הכלבלב הנבחן סוגרת בחדר נפרד ,לנוחיות החוששים .)..בפינה שהתקינה במיוחד
למטרה זו ניצב שולחן עבודתה ובו כל הציוד הנדרש וכאן היא מטפלת בספרינו ביד מקצועית ואוהבת.
קיבלתי את ספריי הכרוכים בחזרה כשהם יפים אפילו יותר משהיו ושמחתי בהם כמוצאת שלל-רב.
חן-חן לשושנה היקרה .ברכות-שמיים על ראשך לבריאות ופעלתנות עוד שנים רבות .ואתם ,קוראים חביבים ,אם
גם אתם כמוני מתקשים להיפרד מספרים ישנים ובלויים -זהו המקום המושלם עבורכם.
אכן -יום טוב לספרים ולבעליהם.
חגית רפל
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הצעה לסדר בנושא 'מניין עדות המזרח'
הקהילה בסעד הינה קהילה אשכנזית מאז הקמת הקבוץ.
מתפללי בית הכנסת ,כולל האורחים מתאימים את נוסח תפילתם לנוסח האשכנזי.
התושבים הדורשים הקמת בית כנסת ספרדי גרים בסעד כבר שנים רבות ,ומודעים לכך.
בקשת המתפללים בנוסח עדות המזרח נענתה באופן המכבד והראוי.
'מרכז הגיל הרך' הותאם למקום תפילה ,ולא ברורה לי הדרישה לבנות בית כנסת חדש.
אם ..נקבל סכום כסף לבית הכנסת ,הגיוני יותר להשקיע אותו בבית הכנסת הקיים ,הזקוק למיגון ,לשיפוץ,
לחידוש הריהוט ולשיפור.
הקמת בית כנסת ספרדי המיועד בפועל לתפילות בשבת וחג בלבד ,ולפעמיים בשבוע בסליחות ,הינה מותרות.
הובלת הקהילה למהלך דיונים בנושא זה נראית לי לא מתאימה ,היות ולדעתי ,על שולחן הקהילה מונחים
נושאים חשובים ,כבדים ודחופים פי כמה.
אני פונה ל'הנהלת הקהילה' להסיר את הנושא מסדר היום.
במידה ו'הנהלת הקהילה' והצוות המטפל רוצים להמשיך בדיונים ,אני מציע לערוך הצבעה מקדימה בקלפי ,על
מנת לבדוק האם רוב הציבור מעוניין להיכנס לתהליך זה.
בסיכום שנשלח לחברים ,נראה שמגישי הדרישה להקמת בית כנסת דוחים שוב ושוב כל הצעה המוגשת להם ,ולא
ניתן להגיע איתם לסיכומים.
לכן ,אני מציע שבמידה ויהיה רוב בקלפי לתהליך הקהילתי – יתחייבו הפונים בחתימה משפטית לקבל את
הסיכום שיתקבל.
בניה ברזלי

ללוטן כהן מזל טוב לרגל נישואיך עב"ל דניאל
לאריאלה ואילן כהן ,לפנינה ושייע בר-חי ולכל המשפחה המורחבת
איחולים לשמחות ולנחת!
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ביטוח חובה לקלנועיות וקלאב-קרים
לבעלי הקלנועיות והקלאב-קארים שלום!
ב 1/12/21-מתחדשים כל הביטוחים של כל הרכבים שנמצאים בקיבוץ סעד.
על פי החלטות הקיבוץ והמלצות של חברות הביטוח ,כל הקלנועיות והקלאב-קארים הנוסעים בקיבוץ צריכים
להיות מבוטחים בביטוח חובה.
על פי ההחלטות האלה ,הקיבוץ מסבסד  50%מעלות הביטוח עבור הקלנועיות.
כל מי שברשותו קלנועית או קלאב-קאר שאיננו מבוטח (בעיקר כאלה שנרכשו בשנה האחרונה) מתבקשים לפנות
לדני לזר בהקדם על מנת להסדיר את הביטוח.
הקלנועיות והקלאב-קארים המבוטחים כיום ,חידוש הביטוח שלהם יתבצע אוטומטית.
בברכה,
מנהל הקהילה ודני לזר

"גלגלי עזר" -קבוצת נהגים מתנדבים
פעמים רבות יש צורך בנהג/ת לנסיעה קרובה (שדרות ,נתיבות) ,או רחוקה יותר ,למי שכבר אינם נוהגים.
לשמחתנו הרבה ,ישנה היענות מרשימה של מתנדבים (מעל  27חברים וחברות) ,אשר התקבצו בקבוצת "ווטצאפ",
שבה תפורסמנה הבקשות.
התשלום על הוצאות הנסיעה על חשבון המבקש.
המעוניינים בנסיעה יכולים לפנות לנטע בן עמי אשר הסכימה לרכז את הקבוצה ,ולנסות למצוא מענה לצורך
שיעלה.
בברכת נסיעה טובה ובטוחה ,ובתודה מקרב לב למתנדבים.

רותי לזר
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יריד צדקה
"יריד הצדקה" המסורתי שלנו קרב ובא...
בעז"ה נקיים את היריד ,ביום שלישי ,כ"ו בכסלו ,ה  ,30/11בשעה . 17:30
כבכל שנה מתקיים איסוף מוצרים משומשים (ראויים ותקינים) לטובת היריד.
השנה ,תהייה נקודת איסוף בכניסה למרחב החינוך החדש (מבנה חטיבה הישן בביה"ס הישן).
בכניסה תעמוד עגלה בה תוכלו להניח את הדברים.
העגלה תעמוד בימים א-ד בין התאריכים 14-28/11
מי שנתקל בקושי להביא דברים מוזמן לפנות אליי.


חשוב :מי שמעוניין להקים דוכן ביריד גם מוזמן לצור איתי קשר.
"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה"
(תלמוד בבלי ,בבא בתרא ,י')

שגית דניאלי
050-9549781

בשנת השמיטה ,הורים וילדים צומחים יחד!
מוזמנים ללימוד קצר ומרתק על השמיטה והיובל!
הלימוד יתקיים כחצי שעה לפני צאת השבת
 16:50חברותות  -הורים וילדים
וסיכום קצר של הרב – בבית הכנסת.
בואו בשמחה – הצוות המארגן
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מהנעשה במזכירות
ראשית כל ,אני מבקש להודות לציבור החברים/ות על התמיכה והגיבוי המשמעותיים מאד ,להם זכיתי לקבל
מכם להארכת הקדנציה בשבוע שעבר .בע"ה ,אשתדל ואפעל כדי להמשיך ולקדם את שלל האתגרים בתחומים
השונים ,ביחד עם שאר בעלי התפקידים וההנהלות השונות ,הפועלים כולם במסירות רבה ,במשך שעות ארוכות
להצלחת הקיבוץ באתגרים השונים הניצבים בפנינו.
מנהל קהילה – תמונת המצב באיתור מנהל הקהילה אינה פשוטה כלל ועיקר .בשבוע שעבר נפרדנו משרגא לאחר
שבעה חודשים של מילוי התפקיד כמנהל הקהילה .בהזדמנות זו ארצה להודות לשרגא על התקופה בה ,למרות
נסיבות הסיום ,מילא את התפקיד באחריות ובמסירות ,ולאחל לו הצלחה .עד כה ,על אף המאמצים הרבים
והמגוונים של צוות האיתור ,הילה מנהלת מש"א ,ואנוכי ,טרם מצאנו מועמד/ת לתפקיד ,ואין לנו בשלב זה
מועמדים מתאימים לתפקיד ,משמעות הדבר ,שכנראה מציאת מנהל קהילה עלולה לארוך עוד מספר חודשים לא
ידוע .תמונת מצב זו חייבה אותנו כמזכירות לפעולה נמרצת בניהול זמן הביניים שבו לא יהיה מנהל קהילה
בפועל ,אלא מילוי מקום .לצורך כך ,ישבנו וחילקנו את תחומי הפעילות בניהול הקהילה לאשכולות הכוללים
תחתם בכל אשכול ואשכול מספר תחומי ענין וכמובן את מנהלי/ות אותם תחומים .לכל אשכול הגדרנו אחראי,
כאשר האחריות לכלל האשכולות מתחלקת בין כרמל לביני ,כל אחד מאתנו אחריות ישירה על מספר אשכולות.
צוות מנהלי התחומים הפועל במגוון התחומים התכנס השבוע וקיבל עדכון מפורט בעניין תקופת הביניים שבה
אין מנהל קהילה קבוע ואופן ההתנהלות בתקופה זו .ההבנה ,כי מציאות זו תדרוש מכלל בעלי התפקידים תשומת
לב וסיוע הדדי כדי שנוכל לעמוד במגוון המשימות והאתגרים ברורה לכולנו ,וההירתמות של כלל המנהלים
לפעולה במצב מורכב זה ראויה להערכה רבה.
שיוך דירות – לפני כשבועיים הצגנו בערב הסברה ,בהשתתפותם של חברים רבים ,את האפשרויות השונות
לקידום מהלך שיוך הדירות ,האתגרים הניצבים לפתחנו בנושא ,את לוחות הזמנים לקידום המהלך ,וכמובן את
הרכב הצוות .במהלך הערב עסקנו באפשרויות השונות וההשלכות הנובעות מהן .הקלטה של ערב זה תועלה
לאתר ,וניתן יהיה לצפות בה .במהלך הערב הוצגה עמדת המזכירות בנושא אי מכירת דירות עד להשלמת השיוך,
לנושא זה יוחד סעיף באסיפה לאחר כשבוע ובה הסברנו את הסיבות למהלך זה ,תוך מתן תשובות לשאלות
והבהרות שעלו מציבור החברים .בשבוע שעבר נערכה הצבעה לאישור עמדת המזכירות ,בהצבעה עמדת המזכירות
קיבלה רוב של  85%והחל ממועד זה לא תתאפשר מכירת דירות במחנה הוותיק.
נוהל הקליטה – המזכירות עסקה בנוהל הקליטה ,וביקשה להביאו להצבעה בהקדם .כדי לרענן את זכרונם של
כלל החברים ,לאחר הצגת הנוהל לפני מספר חודשים הוגשו מספר הסתייגויות שברובן הגדול התקבלו (מלבד
אחת שלא התקבלה) בימים הקרובים יופץ הנוהל המעודכן הכולל את ההסתייגויות שהתקבלו ולאחר מכן תיערך
הצבעה בנושא ,כמובן שהנושא ילווה בפרסום בהתאם .בהזדמנות זו אני מבקש להודות לוועדת קליטה ולהילה
פורגס הפועלים נמרצות בהתמדה ,ומסירות רבה על מנת לקדם את ענייני הקליטה.
תב"ע סעד – בשבוע שעבר נערך ערב הסברה בנושא התב"ע (תכנית בנין עיר) של הקיבוץ .משמעות הדבר ,שלאחר
אישורה ,ניתן יהיה לבקש ולקדם היתרי בניה בהתאם לייעודים השונים בתוכנית .כל מי שמעוניין להסתכל על
התוכנית או על ההוראות שלה יכול לעשות זאת באתר של מנהל התכנון מספר התוכנית הוא .651-0233080
באתר יש חלון לאיתור תוכניות .בנוסף ,ב"קהילנט" ישנו קישור לצפייה בערב ההסברה שנערך בשבוע שעבר,
שם ניתן לצפות במצגת ובדברי ההסבר של האדריכל ערן מיבל  -עורך התוכנית.
שבת שלום  -זבולון
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לזכר רנה שנרב הי"ד
לקהילת סעד שלום.
אנחנו ,שכבת י"ב לקחנו על עצמנו פרוייקט * -הקמת מצפה לזכרה של רנה שנרב הי"ד*
רנה נרצחה לפני כשנתיים בפיגוע במעיין דני .מסיפורים על רנה למדנו המון על נתינה וניצול זמן ואנחנו מרגישים
שהמקרה קרוב אלינו במיוחד כי רנה הייתה בגילנו כשנרצחה .חשוב לנו להקים מצפה לזכרה ,שנזכור את אהבת
ארץ ישראל שהייתה ערך עליון מבחינתה ,שנוכל לארח את מטיילי הסביבה ולהגיע גם אנחנו מידי פעם לאיזה
פיקניק או פקל מפנק.
נשמח מאוד אם תוכלו לעזור לנו להגיע לסכום המיועד בעזרתו נתחיל לבנות את המצפה ובעז"ה תבואו כולם
לבקר במצפה החדש שלנו!
הבנייה נעשית בתמיכה מלאה של עמותת "קול רנה" שהוקמה לזכרה ,וכל תרומה שנשיג תוכפל!
שנזכה תמיד להיות בצד הנותן!

ניתן לפנות אליי לשאלות ובירורים.
שקד לנדאו 0503983977 -

לגאולה וליפא אהרוני ולכל המשפחה המורחבת
ברכות להולדת הנין -זיו יצחק
בן להילה ואהוד ,נכד להדסה ורמי אהרוני
איחולים לשמחות ולנחת!

לשלו שלמה מזל טוב לרגל נישואיך עב"ל עמית
לליליאן ויאיר ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ולנחת!

לפנינה ושייע בר-חי ולכל המשפחה ברכות להולדת הנין
נכד לצופית ואבשלום טסלר ,בן לאלה ותומר טסלר
איחולים לשמחות ולנחת!

