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 שרה עברון שיעור פרשת שבוע: 

   י מ י   ה ח ו ל     תשא-שבת פרשת כי

  זמן תפילין /טלית 17:10 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 17:20 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( שיעור הלכה אקטואלית

  סוף זמן ק"ש 06:45 שחרית א'

    08:30  שחרית ב'

 17:20 מנחה וערבית 17:00 13:30, 12:30מנחה    

  שקיעה 17:35 לימוד הורים וילדים

 20:10 ערבית 18:06 צאת השבת

 
 הילרי יום טוב :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידתורנית  ותאח

ֹמרּו ַאְך ֶאת".. שְּ ֹתַתי תִּ יֶכם  ַשבְּ ֹדֹרתֵּ יֶכם לְּ ינֵּ י ּובֵּ ינִּ וא בֵּ י אֹות הִּ ֶתם ֶאת ..כִּ ַמרְּ י ֹקֶדש  ּושְּ ת כִּ ַהַשבָּ

ֶכם וא לָּ י  ..הִּ נֵּ רּו בְּ מְּ שָּ ל ֶאת וְּ אֵּ רָּ שְּ ת ַלֲעשֹות ֶאת יִּ ם ַהַשבָּ ית עֹולָּ רִּ ם בְּ ֹדֹרתָּ ת לְּ  "ַהַשבָּ

 , ט"ז(י"ד -שמות ל"א, י"ג )

 

 )פ"ה:( יומא בבלי
 

 :ש שדוחה את השבת יש ספק פיקוח נפש הגמרא מסיקה ממקרים סבוכים יותר שהובאו בדיון הקודם, בהם

 'מילה' בריתנענה רבי אלעזר ואמר ומה  .פקוח נפש שדוחה את השבת ודאיל קל וחומר"..

קל וחומר לכל  ,דוחה את השבת ,שהיא אחד ממאתים וארבעים ושמונה איברים שבאדם

 .שדוחה את השבת בעזרתו אדם מקיים מצוות וגופ

 יכול לכל "ת שבתותי תשמורוא אך"נאמר:  רבי יוסי בר' יהודה אומר תנאים אחרים דנו בעניין: 

בין המקרים בהם חייבים לשמור  – חלקול ביטוי הבא לצמצם "אך" :למוד לומרת מקרה ובכל מצב בכל

  .שומרהאת השבת ובין המקרים של פיקוח נפש שבהם אין ל

מיועדת  מסורה בידכם השבת היא  משמע "כי קודש היא לכם"..: נאמר רבי יונתן בן יוסף אומר

  .בידה למות ולא אתם מסורים לכם

 כוונת התורה אמרה תורה "..ושמרו בני ישראל את השבת": נאמר ר' שמעון בן מנסיא אומר

 .בעתיד שמור שבתות הרבהכדי שי ,חלל עליו שבת אחת :ולכן. היא שנפעיל את השכל הישר
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 שברי הלוחות ם שלחשיבותוברית על לוחות ה

- ח("י-א")ל "לוהים-כתובים באצבע א "ויתן אל משה, ככלתו לדבר אתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן

                                  רה,תוהמתן מעמד ב שניתנו עשרת הדיברותאת שני לוחות העדות עליהם חקוקים  ה'בל מימשה ק

שבר אותם תחת אף משה וישלך מידיו את הלוחות וי "ויחר :הוא רואה את העם חוגגים לעגל הזהב ,ברדתו מההר

                     ו(.-ד" תענית" )ירושלמי. לפנה"ס 1313 ,תמ'ח-הרביעי )תמוז( שנת ב בחודש ז": יתאריך האירוע ט(."י-ב")לההר" 

בידיו שני לוחות שנחצבו על ו לסבב נוסף להר סיני עולהמשה  ,על המעשה תםוחרט בני ישראלל ה קשהעניש לאחר

בעשירי לחודש  -' מהדורה שנייה' - יורד עם לוחות הברית הוא לאחר ארבעים יום וארבעים לילה, .('א-ד")לידו 

 (.  'ו-"סדר עולם רבה") יםכיפורהיום  –השביעי 

 שני הסברים אפשריים ישנם (, ל"גדברים י') שברי הלוחות הראשונים ולצדם הלוחות השניים הונחו בארון הברית

השברים  לאמץ אתמהעם  מניעהדורות הבאים. ב( ל סטורייה-מוחשי זיכרון הנצחה: א( לשמירת שברי הלוחות

  'כאבנים קדושות' )קמיעות(.

              "לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים" :שהיו היתה בכך לוחות הבריתהתצורה הייחודית ל

חצב יקר. היו עשויים ממ של הלוחות הם בשל חשיבותם וקדושתם כי שים והפרשנים מעלים סברההמדר טו(-)לב

אלא בחשיבות הדברים  ,הלוחות ממנו עשויים שאינו מתמקד בחומר פשטל נצמדיםה פרשנים לעומתם ישנם

 דווקא בכך שמדובר . סברה זו מצדדתכס המלכותעל יושב ההאדם הפשוט עד החקוקים עליו ונוגעים לכולם מ

  לכל אחד ואחת.  ועליה הדברים הממועניםשבירה  אפילוו , צנועהילהרגאבן ב

                           , בעבר, בהווה וסביר שגם בעתיד, עסוקים בשאלת צורת הלוחות וכיצד הם נראו. פרשנים וחוקרים

שישה על שישה טפחים שכל אחד  מדובר בשני לוחות בצורת ריבוע .תיאור מפורט לתצורתם ונפחם נוישבתלמוד 

                     טפחים 6 בת שכל פאה שלה הופכים לקובייההם  ,יחד בזמן שמצמידים אותםטפחים ו 3מהם בעובי של 

: בו הם הונחו הארון אלא רק את מידות מקרא אינו מציין את מידות הלוחותהש הדגישחשוב ל .(.ד"י בתראבא ב)

 הלוחות השניים מלבד בארון במקום הפנויו ('י ה")כואמה וחצי קומתו" "אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רחבו 

                                                                               .             '(ג-, הלכה'ח-פרק" סוטה)" , עליהם מרחיב "הירושלמי"נוספים חשובים םפריטיהושמו שברי הלוחות, ו

 ראשיה שאבו את הרעיון מכךתכן שיבחלקם העליון.  מעוגליםשהלוחות היו  הבנהמצה את ההנצרות אי

, 'מצבת )מלך מואב( מישע'-: 'מצבתדוגמתכ בראשם מעוגליםעשו 'אבני הנצחה' )אסטלות( בתקופה העתיקה נש

 מעוגליםשהלוחות היו  גם כן יןומצ "הזוהר"ספר ב נו.באזורמצבות רבות ונוספות ו ישראל' )פרעה מרנפתח(,

על מתקופת ימי הביניים,  כסמל יהודי צהראש מעוגל אומ בעלותלוחות תבנית זו של  .('ב-ד"פ בראשם )יתרו

בסמליל ו נמנעו מגרסה זו ידות חב"ד והרבנות הראשית לישראלחס שונים.היודאיקה החפצי ו קודשהארונות 

 .ובכך חזרו אל המקור ריבעו את הלוחותהן )הלוגו( 

בבית המקדש לאחר כבוד הונחו , לתחנות המשכן בארץ המובטחת עבר מהמשכן במדברש הלוחות שהונחו בארון

בצעד  נקט ו העתידחזה את  ,כמאה שנים לפני חורבן בית ראשון יאשיהו מלך יהודה, הראשון שבנה שלמה המלך.

עקלקלות שבנה העקומות והבמטמונות  עמוק ,הלוחות וארון הברית ובתוכ את הטמיןהוא . ומונע הצלה מקדים

        .('ג, לה-'ברי הימים )דב. הבבליםשלא יפלו חלילה לידיהם של הכובשים כך  נב'(-)יומאשלמה 

                          בגדו 'אות קלון' בדמות  דש ענוד עלל כל יהודיעל  מלכות הוציא צומלך אנגליה,  3 -ה הנרי, 13במאה 

 צוררהשראה לי המלכים נתנו מסתבר ששנ. , חידש את תוקפו של הצו1-ה "לוחות הברית". ממשיכו אדוארד

 .20במאה  הגרמני,



3 

שלמה עמאר, ענד תליון עם  –. הרב הראשי הספרדי ,2014מאי  ,פרנציסקוס בארץ - האפיפיור ו שלביקורזמן ב

  לתליון הצלב התלוי על צוואר האפיפיור.  'משקל נגד', כ(הגרסה העגולה)סמל 'לוחות הברית' 

ולמרות זאת  אדם )משה(ידי היחיד שנמסר אי פעם ל לוהי-אה החפץ המוחשי םה הראשונים, 'לוחות הברית'

 ואולי, שברים אלו המונחים בארון הברית לצד הלוחות, חשובים בכך שהם .אחריתם בשברון לב ובשברים

 .כ.ל.ׂש ל   .לכ.שהפוך את ה ל -להשכיל, ללמוד ולצמוח מכישלונות  משמשים עבורנו כמסר חשוב המורה לנו

 יבוץ ראש הנקרהק –מנחם קימלמן                                        

 

  

 

 

 

 

 הרב ארי /תשא-לפרשת כי –מי יודע?  10

 (התשובות המהופך למטה-)בסוף כל שאלה יש הפניה לעליה לתורה שם נמצאת התשובה

 בכיור הנחושת שהיה במשכן? מתי רחצו? )ראשון( אלו איברים בגופם רחצו הכהנים .1

ֹבָנה ַזָכה? )ראשון( .2 ֵחֶלת ּולְׁ  מה הכין משה מָנָטף, שְׁ

 מי היו האומנים הראשיים שאחראיים על בניית המשכן? לאיזה שבט השתייכו? )ראשון( .3

 מהן שתי הטענות של משה שבזכותן הקב"ה מחליט שלא לכלות את בני ישראל? )שני( .4

 לעגל בשעה שחזר למחנה ישראל? )שני( מה עשה משה .5

 מיהו הראשון שהכריז "ִמי ַלה' ֵאָלי"? מי נענה והגיע? )שני( .6

 מי הכין את הלוחות הראשונים? מי הכין את הלוחות השניים? )שני, חמישי( .7

 כמה פעמים בשנה מקיימים את מצוות עליה לרגל? מתי? )שישי( .8

 מה משמעותם? – 3000, 40, 7 –מספרים בפרשה  .9

 מדוע? )שביעי( –חודש אדר נכנס, ומשה רבינו לובש מסכה על הפנים...  .10

 

 להדס גרשי אתך באבלך על פטירת אביך

 חיים מזעקי ז"ל

 קיבוץ סעד

תשובות:  1 . ידים ורגלים. לפני כל כניסה לאוהל מועד או למזבח.  2 . קטורת.  3 . בצלאל בן אורי בן חור משבט יהודה. 

אהליאב בן אחיסמך משבט דן.  4 ְָׁרָעה הֹו ְַׁרִים ֵלאֹמר ב ְׁרּו ִמצ . חילול ה': "ָלָמה יֹאמ ִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם ֶבָהִרים"; השבועה 

ְָׁת ָלֶהם".  ְַׁבע ְָׁרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶשר ִנש ְִׁיש ְָׁחק ּול ְִׁיצ ְָׁרָהם ל ְַׁאב ְֹׁכר ל לאבות: "ז 5 ְֵׁני ַהַמִים  ְַׁחן ַעד ֲאֶשר ָדק ַוִיֶזר ַעל פ ְֹׁרף ָבֵאש ַוִיט . "ַוִיש

ְָׁרֵאל".  ְֵׁני ִיש ְׁ ֶאת ב ְׁק ַוַיש 6 . משה. כל בני לוי.   7 ְַׁהלֹֻּחת ַמֲעֵשה א   . הקב"ה: "ו - ְַׁתב א   ְָׁתב ִמכ ְַׁהִמכ ֹלִהים ֵהָמה ו - ֹלִהים הּוא ָחרּות ַעל 

ְׁבָ  ְִׁתי ַעל ַהלֹֻּחת ֶאת ַהד ְָׁכַתב ְֵׁני לֹֻּחת ֲאָבִנים ָכִראֹשִנים ו ְָׁך ש ְָׁסל ל ַהלֹֻּחת"; משה הכין את הלוחות וה' כתב: "פ ִרים ֲאֶשר ָהיּו ַעל 

הַ  ְָׁת".  לֹֻּחת ָהִראֹשִנים ֲאֶשר ִשַבר 8 . שלוש פעמים. פסח, שבועות, סוכות.  9 . ימי חג המצות;  7 40 יום ולילה שהה משה בהר;  

3000 איש מבני ישראל נהרגו ע"י הלויים.   10 . "ִכי ָקַרן עֹור ָפָניו".  
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 כי תשאת פרש –פ"ש עם שיר 

 הקרע שבלב

שוב ושוב נשמעים בתקופה האחרונה איומי הפרדת קהילות ויצירת ספרי יוחסין, על רקע מחלוקות הלכתיות 

חש צורך להיפרד ממחנה ישראל  נורבמשה  לאחר חטא העגלבפרשתנו מסופר כי  ומאבקי כוחות בין זרמים ופלגים.

ֲחנֶׁהולתפוס פינה מבודדת:  מַּ ְרֵחק ִמן הַּ ה הַּ ֲחנֶׁ מַּ ל ְוָנָטה לֹו ִמחּוץ לַּ ת ָהֹאהֶׁ ח אֶׁ ה ִיקַּ למרות ע"פ מדרש רבא,  .""ּוֹמשֶׁ

 :הפצרותיו של הקב"ה משה מסרב לחזור ולהיות חלק ממחנה ישראל, עד אשר 'שולף' הקב"ה את קלף הפיטורים

, הוי יודע שהוא באוהל, הוא יהיה תחתיך "אמר לו משה: איני חוזר. אמר לו: אם אין אתה חוזר, הרי יהושע

 )שמו"ר מה(יהושע משרתו  –פרנס עליהם, הוא לא ימוש מתוכו... מי גרם למשה שישוב אל המחנה 

מכאן למדו חכמי ישראל לאורך הדורות את חשיבות שמירת האחדות בין הזרמים השונים למרות הפערים 

הילה שכולה 'צדיקים' וטהורים, נאבקו ראשי קהל ישראל והמחלוקות הקשות. למרות הפיתוי הנוצץ שביצירת ק

לאורך הדורות נגד ניסיונות התבדלות וניתוק מהציבור הרחב והמגוון. כך לדוגמא יוצא הנצי"ב מוולוז'ין בתקיפות 

 נגד תנועות טהרניות מאין אלו בדורו:

ם מלוט... עצה זו קשה כחרבות "הורו והגו עצה להיות נשמר מדור זה להפרד זה מזה לגמרי, כמו שנפרד אברה

 )משיב דבר ח"א מד( "לגוף האומה וקיומה...

אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם ולא בעקמומיות  ,"שהקב"ה ישר ואינו סובל צדיקים כאלו

 אף על גב שהוא לשם שמיים דזה גורם חורבן הבריאה והריסות ישוב הארץ" )הקדמה לבראשית(

לאור דברי המדרשים ומורשת הנהגתם של משה ויהושע לאורך הדורות, קובע הרמח"ל במסילת ישרים, בביאור 

 יסודי וחשוב: כללמידת החסידות, 

"כי אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקב"ה מגדיל 

   חפץ בהם הרבה." עליו, ואלה הם הרועים האמתים של ישראל שהקב"ה

ר, אלון בר, , אותו מקדיש המשורהקרע הגדול שבין בנינוקטע מן השיר  בחרנומתוך הספר 'כל יום דבר נופל', 

הרוח היהודי בימי ראשית הציונות: לפולמוס הגדול אשר פילג את עולם  בסקי. אנו משערים כי זהו רמזלברדיצ'

לשקם את היהדות ע"י שימור ופיתוח ערכי המסורת המקובלים ( שאף ציונות הרוחנית"ה"אחד העם )מייסד זרם 

הערכים חתר להתחדשות רדיקלית של  כך שיוכלו לשאת את אילוציה של המודרניות. ברדיצ'בסקי, לעומתו,

 מן היסוד.  ובנייה חדשהשל הקיים סילוק מהפכני  היהודיים ע"י

לפרסם העדיף כתב העת 'השילוח',  מייסד ,אחד העם – לשאלות תרבותיות כלליות יותרפולמוס זה התרחב 

תבע להרחיב את והתנגד לספרות יפה, אותה הכתיר כ'תרבות הגויים'. ברדיצ'בסקי, לעומתו,  מאמרים עיוניים

 בכלים ספרותיים לצורך כינון היהדות החדשה. ושאף להשתמש תהת העברית, היה קנאי לעצמאוגבולות התרבו

ֵבין ָבֵנינּו ָגדֹול שֶׁ ע הַּ רַּ קֶׁ  ְוהַּ

ָדָהה ָקדֹוש שֶׁ  ְוָכל הַּ

ת ָמֹסרֶׁ  ְוָכל ֵהֵדי הַּ

ְצרֹות ִמְתקַּ ִיְך הַּ ל ִפיְך, ְבִנְשמֹותַּ  ְבֵאבֶׁ

 

ְצִרים ִלי ִמְתקַּ ִבקּוִרים שֶׁ  הַּ

ִפקּוחַּ  ת ֵאין הַּ ְשָמה ְגֵדָלה ּוְתחּושַּ  ְוָהאַּ

ִפגּוִמים  ם הַּ ָבִנינּוְבעֹולַּ  שֶׁ

 ָכל יֹום ָדָבר נֹוֵפל

ר ֵביֵנינּו  ּוָמה נֹותַּ

 

 ליאב וסלעית לזרא



5 

 מנהלת הקהילהן משולח

 קהילת סעד יקרה,

מידי שבוע אעדכן כאן מתוך עבודתי השוטפת ובנושאים הכיר אתכם. לשבועיים מאז שהגעתי לסעד ואני מתחילה 

 בהם עוסקת הקהילה כולה. 

בימים אלה, מרבית היום שלי מוקדש ללמידה. אני לומדת את התפקיד על מרכיביו הפורמליים, את מוסדות 

אני נפגשת עם בעלי  את אורחות החיים והשינויים שהתרחשו כאן בשנים האחרונות.וענפי הקהילה,  הקיבוץ

את מארג , לומדת את העשייה הקיימת, את האתגרים, מנהלי הענפים ומרכזות הוועדות, ובעלות התפקידים

 החיים כאן ומה נדרש ממני כמנהלת הקהילה שלכם.

ופגישה, מכל צוות וועדה שאני משתתפת, אני רושמת לעצמי מחשבות ורעיונות, מקומות להעמקה  מכל מפגש

בעוד מס' שבועות, לאחר למידה אינטנסיבית,  במקביל לטיפול השוטף, ולבחינה ונקודות שארצה לקדם בהמשך.

 גם בעזרתכם, אתחיל בקידומם של מספר נושאים על פי סדרי העדיפויות של הקהילה.

ובמהלך הבוקר הם נחשפו לחיים זוגות  11-שישי שעבר הגעתי למפגש למתעניינים בקליטה בסעד. הגיעו כ יוםב

בסעד, שמעו על משמעויות הקליטה לחברות, הקשיבו לפאנל החברות והחברים שהציגו איך זה מרגיש לחיות כאן 

ע את ההצגה של החיים כאן ומה זה אומר להיות חבר.ת קיבוץ. כמנהלת קהילה היה לי מעניין וחשוב לשמו

מנקודת המבט שלכם החוצה, את ההצגה העצמית שלכם. זה היה מלמד ומחכים. אני רוצה להודות להילה פורגס 

בעוד כשבוע וחצי נקיים אסיפה  ולחברי  וחברות ועדת קליטה על ארגון נהדר ועשייה משמעותית. יישר כח.

 קליטה, צמיחההמשך  לכולנועד ייצא בנפרד(, אני מאחלת לקבלה לחברות של המועמדים לקליטה )פרסום על מו

 חיי קהילה משגשגים ושמחים.ו

 במהלך החודש הקרובאני מודה על קבלת הפנים החמה ועל הברכות לתחילתה של תקופה מאתגרת ומרתקת. 

  ולהכיר מקרוב. , אסייר בקיבוץ, אשמח להיפגש איתכםאמשיך בלמידה כאמור,

 .ראשון, שני, שלישי וחמישיאני נמצאת בסעד בימים 

 בברכת שבת שלום,

 שרון
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 מהנעשה בבית שקמה –"והדרת פני זקן" 

 הדבר היה ככה. 

זרת צאנו לטיול קלנועיות בעי בהדרכתה של חמי מורתנו המעולה,י לאחר שיעור ההתעמלות היומ ביום ראשון,

  לדרך..קדימה  -ו של הקלנועיות הפשלנו את יריעות הכיסויים תחילה, עובדות הזהב שלנו.

והנה הציץ אלינו מעבר לגדר עץ השקד במלוא פריחתו  ,עלינו במעלה הגבעהו התקדמנו לכיוון השער הישן

גילינו איריסים  ת ביתולעבר ביתו של דודה בגינ, הקלנועיות רטו ,משם המשכנו .לבנה איזה יופי! מפתיע-רודהוהו

  .ניבטו אלינו המון סיגליות חינניות בגינתם של הנזי ורכטיו בשביל משכנו. היםוסגול ניםלב

בראותנו ניצנים רבים  מאד , אך התפעלנולא פרח ולא עלהאין עליו  .אל עץ השקד של משפחת סלנט פנינו משם

 .כדאי לבדוק. -,שבועיים מאד שיפרחו אולי בעוד שבוע

  ,מרהיבות תת תרבותיוופה ושם הציצו אלינו רקפ. משפחת קימלמןל צמודאל השביל המטופח שנסענו  משם 

דול בגינת משפחת שרה צהוב ג המשכנו לראות איריס .נרקיסים יפים וגבוהיםאף גדולות וואדומות  כלניות שתי

 ..עמוס בלימונים נאים  לידו עץ לימוןוואשר עברון 

בקרוב כל הגינה תתמלא תורמוסים ופרוח לתורמוס החל הנו שירא לנדאו, כשעברנו ליד ביתם של רחלי ויחזקאל 

 נהדרהריח מה ענופתוה שם .כמעט סיימנו את הטיול כשעברנו ליד ביתה של יהודית מוסנזון .כחולים וסגולים

לתפוס תמונות , כמו בכל התחנות ,קותתק סמארטפוניםהמצלמות עצרנו ו ,הקדים לפרוח אשר מעץ ההדר שנדף

  ים. בין הסלענאות לחזות בהמון רקפות  רוזנטלר, המשכנו לביתה של מרים שלמון והלאה אל יונה םמשיפות. 

 חות ברחבי המשק. הנות מהפריילנשום אויר צח ול בהיה יפה וטו. זהו

ודואג להעשיר  ,לעדכן אותנו בנעשה גם בימי הקורונהפות שמוסי ,וצילה אריאלה, ,צפרי  -תודה לצוות בית שקמה

 . כמה שיותר

  יישר כח!

 

 מרגלית שריד                                                                  

 ליאיר וחיה, ברכות לרגל נישואיכם!

 סולומון ולכל המשפחהלמרי ואורן 

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 חלמתם להופיע במופע פורים?תמיד 

 בואו מוכנים עם תלבושות ואביזרים!

 עוד הפתעה מדליקה לבאי/ות יריד הצדקה!

 היריד יצולם ויתועד

 !לאירוע חד פעמי ומיוחד

 בקיצור, בואו מהבית מחופשים 

 ו'על הדרך' נצלם סצנה קהילתית 

 למופע פורים השנה!

 תודה מראש על שיתוף הפעולה.. 

 ועדת תרבות

   –ההרשמה להגרלה הגדולה 

 אפשר גם מרחוק!

                                                 במהלך היוםניתן להירשם להגרלה ע"י שליחת הודעה 

 16:00-20:00בין השעות: או התקשרות 

 0548358222לשחר אש, לטלפון: 

 19.00מרגע זה ועד ליום ראשון הקרוב בשעה 

יש לציין בהודעה או בשיחה:                                                              

 מספר תקציב וכמות כרטיסים רצויה

 ₪ 10המחיר לכרטיס 

 הזדרזו, הירשמו ו.. אולי תזכו!

 יחיד ומיוחד  יריד צדקה

 !לכל קהילת סעד

 .מארגנים חתונה לזוג חסר אמצעיםאנו, "צוות נחשון", 

 ' במיוחד למען מטרה זו!צדקה יריד' נקייםעל מנת להשיג מימון לחתונה, 

 ', אדר אבי"ט   ,)הקרוב( יום ראשון :ב היריד יתקיים

 .הכלבו בתברח  ,17:30בשעה ,  20.2.22

 ביריד יהיו גם: דוכני מזון, הפתעות 

 ושווה!ו.. הגרלה גדולה 

 מחכים לראותכם!

 צוות "נחשון" ושבט הרא"ה


