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 צווהת פרשת                                          

 :וניתנת למשה' יוצאת מפי ה, מוטעמת ומודגשת זו, הוראה מיוחדת –" להעלות נר תמיד"

 ".ואתה תצווה"

 כדי שאורו של נר , נה על טהרת הקודשילכל ההכנות שתיעש אישימשה אחראי באופן 

 .התמיד יהיה זך ונקי מכל דופי

 בשביל ,  בשבילך -" אליך ויקחו "אלא , לא בשביל שאני צריך לנר: ה למשה"אמר לו הקב

 .להאיר לך

 
 רב כוחו של האור השופע מנר התמיד לגרש את החושך במעמקי הלב ולהעלות את שלהבת

 .אדםאלא ל', השמן למאור יש בו הכרח חיוני לא לה. החיים ולהאדירה

 

 (ארזי.א" ממעיין האגדה: "מתוך)                                                           

 

 ---------------------------------------------

 לאחר התפילה –פרשת שבוע 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת תצוה

 טלית/זמן תפילין  50:08 הדלקת נרות

 00:00 'שחרית א 50:51 54:00מנחה            

 00:41 (כ"בביה)' שחרית ב שיעור הלכה אקטואלית

 08:20 (ס"בביה)' ת גשחרי  

 ש"סוף זמן ק 00:41 'שחרית א

 50:51 (א"בחד)' מנחה   א  08:00  'שחרית ב

 50:20 מנחה וערבית 50:08 50:00, 52:00מנחה 

 שקיעה 54:00 (עקיבא-בני)מנחה 

 20:50 ערבית 58:00 צאת השבת

 

 דורית רידר :ות תורניתחא
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 של קדושה  טרמינל – אוהל מועד 

 
 

יו ִאתוֹ " נָּ ה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוֶאת בָּ ֵאל ְלַכֲהנוֹ ִליִמּתֹוְך ְוַאתָּ  .('א, ח"כ) "...ְבֵני ִיְשרָּ

 
ַכְנִתי  ...;ַהִמְזֵבחַ -ְוֶאת, ֹאֶהל מוֵֹעד-ְוִקַדְשִתי ֶאת" תֹוְך, ְושָּ ֵאל בְּ  .(ה"מ-ד"מ.." )ְבֵני ִיְשרָּ

 

 
 .בקודש ולגעת להתעלותשיוכלו  כך בני ישראל מתוךמתבצעת על ידי היבדלותם  אהרן ובניוהתקדשותם של 

 .בני ישראל בתוך להיטמע במטרה אליו יורדת השכינה –ת בדיוק הפוך התקדשותו של אוהל מועד מתבצע

 
בני " מתוך" יציאה: הם מציג פעולה הפוכה מהשניאולם כל אחד מ ,בשני המקרים מתבצעת פעולת התקדשות

 .בני ישראל" בתוך"ישראל לעומת היטמעות 

" בתוך המשכן"ולא , "ושכנתי בתוך בני ישראל: "ה אומר"הקב במשכן ואילו, "(לי)"ה "אהרן ובניו מכהנים לקב

 .כך שהשכינה מגיעה לכל אחד ואחת מבני ישראל

בדרכה לקדש את מחנה , לשכינה' מסלול נחיתה' -כשדה תעופה רוחני הפעיל בשני מישורים  משמש אוהל מועד

  .המתקדשים ומתעלים בעבודת הקודשלכוהנים ' מסלול המראה'ו ,בני ישראל

מדוע לכל אחת מהקדושות ? מהו ההבדל העקרוני שבין קדושת המחנה לקדושת הכוהנים: נשאלת השאלה

 ?הכשרה הפוך מוקצה מסלול

 . קיים הבדל עקרוני בין קדושת היחיד לקדושת הציבור, ובכן

 במקום בו הקדושה נעדרת מלאה בדלותיהב, מקרים קיצונייםוב הוא בהתעלות מעל הציבור כוחו של היחיד

 .ומתקרב לקדושה מתעלה מעל סביבתויחיד ה. (כדוגמת אברהם ונוח)

מזמינה ש התעלותה היא עצם השותפות. כוחותהואיחוד  שיתוף פעולהמ דווקא נובע ,לעומתו הציבורכוחו של 

 .כך שתרד ממרומים ותשכון בתוכה ,אליה את הקדושה

 . מתעלים אל הקודשבכך ו "מתוך בני ישראל" בהיבדלות אהרן ובניו מכשירים עצמם בקדושת היחיד

 . ושלם של שיתוף פעולה מצד בני ישראלהוא תוצר מ, אוהל מועד לעומתם

                   שנמצא משכןגבול הב – "בתוך בני ישראל"מזמינה אליה את השכינה כך שתרד ותשכון ה א התעלותזו הי שותפות

  .בלב המחנה

  ."ושכנתי בתוכם: "של כל אחד ואחד לליבו היא נודדת וחודרת ומהמשכן על המחנה כולו קדושה זו מקרינה

 .שנזכה להתעלות כיחידים וכציבור

 יורם קימלמן
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 "מוסיקה היא שפת הנשמה ו של המוח לים הם שפתימ

 הרב יונתן זקס

 

 בשבוע הקרוב בסעד( מקהלת החזנים מאנגליה)שבתון לקראת הופעת מקהלת 

במטרה להכניס רוח חדשה לניגוני התפילה בבית , מנהלה הצעיר, י סטפן גלס"ע 6891מקהלת שבתון הוקמה בשנת 

 העבריות הרעיון היה לשקף את משמעותן של המלים . תוך שימוש בליטורגיקה המסורתית בדרכים חדשות, הכנסת

 .התפילהמנגינת לתוך 

ובלת המנהל והמקהלה ליוותה את טקס הסמכתו בה, יונתן זקס לרב הראשי של בריטניה במונה הר, 6881בשנת 

ליוותה המקהלה את , שנות כהונתו של הרב זקס כרב הראשי 22במשך . סטפן לוי, המוסיקלי של המנהל החדש אז

והמקהלה , תיוואת שומעיו בשכלם במחשבורומם  הרב אתגר. הרב במסעות וסיורים ברחבי בריטניה ובכל העולם

 .והביאה הנאה ושמחה הנשמה בניגוניהרוממה את 

 
היא לקחה על עצמה את מסע הסולידריות  6881ובשנת  ,מיוחד למדינת ישראל קשרמראשית דרכה היה למקהלה 

רוב מסעותיה אלה הצטרף הרב זקס ל. שנתה העשירית של המשלחת אהשנה הי, המוסיקלי הראשון שלה לכאן

 .בעצמו

חלקם מבוססים על )המקהלה תשיר קטעי תפילה . הופעות ברחבי ישראל 61יכלול , המסע בן חמשת הימים ,השנה

ב והיום "לשעבר מריברדייל ארה)ביחד עם החזן שמעון קריימר , ושירים ישראליים אהובים"( נוסח אנגליה"

 (.ממודיעין

במהלך השנים הם . להזדהות עם מדינת ישראלכאות , עושים זאת בהתנדבות מלאה, חברי המקהלה המסיירים כאן

מלון ( אחרי הפיגוע שם)מרכז הרב , נפגעי פעולות איבה ופצועי צהל, הופיעו בפני קהלים מגוונים ובהם בית פוירשטיין

 .הם הופיעו אצלנו בסעד לפני כעשור כחלק מביקורם בעוטף עזה. בתי אבות ועוד( אחרי הפיגוע)פארק בנתניה 

דור חמישי מירושלים ), ליאונל רוזנפלדהחזנים המופיעים הרב . מנהל המקהלה ומלחין חלק מניגוניהסטפן לוי הוא 

והחזן שמעון קרמר המתגורר , וני תורגל מבית הכנסת סטנמור'החזן ג, (בלונדון" מרבל ארץ"וחזן מוביל בבית הכנסת 

 .היום במודיעין

שאחד , אוסיף בגילוי נאות, ודית איכותית ומלאת נשמהבצד ההזמנה החמה לפנות את הערב וליהנות ממוסיקה יה

נושאים , לוקחים ימי חופשה מעבודתם, רובם אנשים עובדים, חברי המקהלה. הוא בן משפחתי, החזנים במקהלה

. את דרכם להביע סולידריות איתנו כאן, ובמיוחד בעוטף עזה, ורואים בבואם לסיור בישראל, בעלות הנסיעה בעצמם

 .ומתרגשים מאד, ן עז להופיע דווקא אצלנו בסעד ועלומיםהם גילו רצו

 !בואו בשמחה

 שרה עברון

  

 הנינהמזל טוב להולדת , לשרה ושמחה בלס ולכל המשפחה

 בת לשיר ולשחר, נכדה לורד ואמנון

 !איחולים לשמחה ולנחת
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  ..והקשר שלי אליו ל"אלברטו ניסמן ז הטקס לזכרו של על

 .היה פיגוע רב נפגעים בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס שבארגנטינה 4994בשנת 

 במשך כמה שנים את חקר, בבואנוס איירס ארגנטינאי שהיה התובע הפדרלי-יהודיעורך דין , אלברטו ניסמן

הוא האשים באופן רשמי את ממשלת איראן בתכנון הפיגוע ואת ארגון החיזבאללה , בהתאם למסקנותיו. הפיגוע

שר החוץ שלה ואנשים פוליטיים נוספים בטיוח מעורבותה של , הוא האשים גם את נשיאת ארגנטינה. בביצועו

 . איראן בפיגוע בתמורה להקלות בייבוא נפט ממנה

 
, ירוי בראשו מת הוא נמצא, אלברטו עמד להקריא את תוצאות חקירותיו בבית המשפטשיום לפני , 45.04.1048ב 

 .בביתו שבבואנוס איירס

 .שביער בן שמן" ארגנטינה-פארק הידידות ישראל"התקיים יום הזיכרון לאלברטו ב, לפני כשלושה שבועות

 .קונסול וגורמים רשמיים נוספיםה, ר הכנסת"הייתה זו אזכרה רבת משתתפים בנוכחות יו

לביקור , שרה גרפונקל, ל שהביאה את אמו"י קק"באירוע ניטעו עצים נוספים ע. במקום קיימת אנדרטה לזכרו

 .של שבועיים לארץ ולאירוח בבית הנשיא

 
ותה א נו לפגושזכי ,בני המשפחה והאחים ,אנו. (אביה ואמי היו אחים) בת דודתיהיא , ל"אמו של אלברטו ז, שרה

 .בטקס המרגש בארץ ולהשתתף

 ..חבל שאלו היו הנסיבות

 

 קסון'שרה ג

 מאנגליה "שבתון" מקהלת

 .בארץ הופעות בסיבוב הנמצאת מאנגליה "שבתון" מקהלת של חזנות להופעת מוזמנים

 .ועלומים סעד חברי בפני בהתנדבות המקהלה חברי יופיעו, עזה עוטף אנשי וחיזוק תמיכה, הערכה לאות

 .182 ,'א ג באדר"י ,שני יום

 2:02. בשעה

 סעד בקיבוץ אוכל בחדר

 !מוזמן כולו הציבור

 ועלומים סעד -תרבות  ועדות
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 במסגרת בנים מספרים

אחת )+  נכדהו ילדים הנשוי לנאוה ויש להם ארבע ,איתי גר בכוכב יאיר .נפגשנו עם איתי אבירם בנם של רחל ושי

 .אקים להנאתויובונה קי מכונות מהנדס, טייס (בדרך

 . רפואיעוסקים בפינוי ה לחברה מספר מסוקים .6002 -חברה שנוסדה בשנת, "תעופה להק"היום עובד בחברת 

 .איתי היה שותף בהקמת החברה

מבחינת  המוגבלים דולים יחסיתעם מסוקים ג האווירי חיל "ע רפואי מוסק התבצעפינוי  ,להקמת החברה עד

 .יכולת נחיתה במקומות צפופים

 030 -עד כ)מהחוף  הים רחוק שממוקמות בעומק, הגז בים התיכוןאסדות ל עוסקת גם בהטסת צוותיםהחברה 

וכן לתת להם שירותי פינוי רפואיים , מועסקים מספר מאות עובדים שיש להובילם מכאן לשם ובחזרה בהם( מ"ק

 .בעת הצורך

צוותים  המשמש בעיקר להטסת( נוסעים 06) Sikorsky S76האחד מדגם , רה מפעילה שני סוגי מסוקים החב

 .כאמבולנס טיפול נמרץ אווירי המשמש בעיקר( נוסעים 7) Eurocopter BK117לאסדות הגז והשני מדגם 

איכות שיפור וב המסוקים הם הפתרון בזמן ההגעה המהיר ,ולכן כשיש צורך תקריטיהיא מהירות פינוי החולה 

 .חייו של החולה

שני  וכן( סיםיטי  6בהם הצוות כולל  בניגוד למסוקים הצבאיים)פינוי רפואי אזרחיות ישנו טייס אחד בטיסות 

במנחת שדה ) בדרום והשני( בבית החולים פוריה)אחד בצפון , ישנם שני מוקדי הזנקה .א"פרמדיקים של מד

ישנה אפשרות לפנות שני . הצוות מוכן לזינוק תוך עשר דקות. להזנקה  6277הכוננות מחכים וזמינים  צוותי. (תימן

 .חולים באותה טיסה

החולים  -ידי עם בית ירוע והקשר המהצוותים המוזנקים צברו  ניסיון רב ולכן ההגעה המהירה לאזור האי

רפואית לפינוי מוסק  הצדקה שולט באירוע והוא זה שמחליט אם ישנההוא ה, א"מד .נעשה ביעילות רבה ,המיועד

 .וכן לאיזה בית חולים יתבצע הפינוי

למסוקים הצבאיים ) בזכות המגלשים שלהם ,לנחות בכל מקום כמעט ביכולתם ,מאד יעיליםהמסוקים הקטנים 

בין בתי החולים חולים העברות של  גםמבצעת החברה . בכבישוצפיפות כשיש עומס  מאד יעיליםהם  (.יש גלגלים

שיתוף הפעולה עם הצבא טוב . למהירות הפינוי הסטטיסטיקות מראות שיש תוצאות טובות מאד .בהתאם לצורך

 .ועוזר

 .אקיםיקבוצה של חותרי קייחד עם , איתי גם בונה קיאקים בביתו וחותר בהרבה מקומות בעולם

 ה אלברט'חנהל

 

 הנינהמזל טוב להולדת , למשה בן צבי ולכל המשפחה

 בת למנחם וחני ויידן, נכדה ליהודית ויידן איינהורן ומנחם איינהורן

 !איחולים לשמחות ולנחת
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 +06קפה 

 .כיף וחיוכים, הנכם מוזמנים בשמחה ובאהבה לערב שכולו מפגש של היכרות

..:00בבית שקמה בשעה  ,(2.02)' ו אדר א"ט ,ביום רביעי  

 .כיבוד ושתייה קלהבערב יוגשו 

 !מתרגשים ומצפים לראותכם

'ח-'כיתות ז, ט"ילדי ומדריכי חטיבה תשע  

 "טנא"פגישות עם נציגי 

 .חות הפנסיונים שלהם"חברים שקיבלו הסבר על הדו 25עם " טנא"השבוע נפגשו נציגי חברת 

 0 2.02', א אדר א"בתאריך כ', יגיעו שוב לסעד ביום ג" טנא"נציגי 

     ..2.0-..0.0:  השעות בין

 .חות הפנסיונים הן ללא עלות לחבר"פגישות ההסבר לדו

 092 :0ד0או בפתק בת  ..52-565.5.: אליי בטלפוןאנא פנו -המעוניינים להירשם לפגישה

 ! ולציין את השעה המועדפת

 גדי סמואל

 ..משותף הזמנה לבילוי

 .+66גם הפעם ילדי ומדריכי החטיבה מארגנים את מפגש בית קפה , בעברכ

 , את הביחד, נודורי בקיבוצ -מנות להעמיק ולהרחיב את הקשר הבין במפגש הזה תהיה הזד

 . כרות והלמידה ההדדיתיאת הה

 בית שקמה שיאורגן ויסודר באווירת בית קפה נעים ומזמין המפגש יתקיים הפעם ב

 !!מצפים מאוד לראותכם

 ילדי ומדריכי החטיבה, ועדת ותיקים

https://briuton.co.il/7108/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%92%D7%9F-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A8/
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 .בענפים השונים בחודשים האחרוניםעליהם עבדנו עסקיים ש קטיםיפרויהגיעו לבשלות מספר בשבוע החולף 

אנו לא בכל יום  .אלו הם חלק ממאמץ עסקי מתמשך של פיתוח ענפי סעד והמוצרים המיוצרים בהם קטיםיפרוי

 .שכאלוזוכים להגיע לאירוע שכזה ובמהלך השבוע וחצי החולף זכינו לשלושה 

 
 מוגו

ולאחר המתנה את מבנה חוות הפטריות  ,קרן ואיציק, קמה בה הקים הצוות בהובלת עזריאלההלאחר שנת 

 .החל קציר הפטריות הראשון, ובים מסיבות שונות ומגוונותועיכ

אני . תוך כדי ההקמה ואף לפניה נעשו תהליכי למידה רבים. הצוות הקים חווה לתפארת במיטב הטכנולוגיה 

, ורדרדות שצומחות כאן - אך כבר עכשיו הפטריות הלבנבנות .בטוח שנמשיך ללמוד ולהשתפר במעלה הדרך

 .שבסעד "מוגו"תוצרת  -ריות לגמרי ובעיקר תוצרת מקומית ט, טעימות להפליא

 יכפיל הצוות את היכולת וישלים ,יחד עם ההצלחה שתגיע' בעזרת ה, חדרי גידול פעילים 5המבנה מאכלס כרגע 

 .חדרים 01תושלם התוכנית העסקית הנוכחית לחווה בגודל של  ךובכ במבנה הנוכחי החדרים הנוספים 5את 

עזריאל וקרן וכמובן לשאר העוסקים  ,לאיציק :הרבה הצלחה לצוות. עוד לפנינו ,רבה עבודה שיווקית ותפעולית

 .במלאכה

 

 
 קשת –גזר 

מיסוד של בבהקמה ו ,מנהל הפיתוח העסקי –בהובלתו של שגיב בן ברוך  ,במהלך השנה האחרונה עבדנו בגזר

 .מוצרים נוספים

 סגול ,כתום –צבעים  3מדובר בגזר ב  ."מיקס גזר"בארץ הוא  המוצר הראשון שהושק השבוע ברשתות השיווק 

האריזה . גרם של גזר משלושת הצבעים 751מגשית ובתוכה  –הגזר נארז כאן אצלנו באריזתו הסופית  .וקרם

ועל האריזה  "טעם הטבע"תחת המותג של שטראוס  השיווק נעשה. יפה ומושכת עין( תוצרת סיפן)המודפסת 

 .י קיבוץ סעד"מצוין שהגזר מיוצר ע

הוא פרי תהליך , (ועליו נרחיב בזמנו) בשבועות הקרובים' שיושק בעזרת ה, כמו גם המוצר הבא, המוצר הזה

 יחד עם פיתוח מוצרים, המשך ביסוס הגזר הכתום כמוצר בסיס ,עיקרו. חשיבה ופיתוח שהוביל שגיב בגזר סעד

 .יותר המביאים ערך מוסף לארגון נוספים בעלי שיעור רווחיות גבוה

נראות אך ניתן לומר שהתוצאות כבר  ,גם בתהליך זה אנחנו עדיין בשלבי הלימוד בכל שלבי שרשרת הערך

 .בשווקים והגזר נחטף מהמדפים וההזמנות גדלות בהתאם

 .השיווק בהובלת שגיב בן ברוךהפיתוח והצלחה לצוות הגזר כולו בראשות חגי אלדר ולצוות  איחולי
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 שדה סולארי

. ש"בשטח הצמוד למט( דונם 81כ )חתמנו השבוע על הסכם להקמת חווה סולארית  ,לאחר תהליך ארוך ויסודי

. נינו בחודשים האחרוניםיר נידון בהנוסח האחרון כאמו. בהסכם שידע עליות ומורדות בשנים האחרונות מדובר

 .עקרונות ההסכם הובאו לדירקטוריון שאישר את המתווה וההסכם נחתם כאמור השבוע

כחלק . טעם הבטחת הכנסה קבועה ויציבה לאורך השנים מהפרוייק, שנה 55 דובר בעסקה לתקופה של כמעטמ

מרשות ( או לא)ה שיקבל סדונם נוספים כתלות במכ 01להגדיל את הפרוייקט בכ  ,יזםמההסכם ניתנה האופציה ל

 .החשמל

 .אנו מביאים אותו לכדי גמר תימור וכעת עבר שינוי בזמנו של רענן ,הפרוייקט החל להתגבש עוד בזמנו של חלופ

ירוק ונקי יחל לזרום לרשת החשמל  ,מתחדשוחשמל המופק באמצעי , נעמוד בכל אבני הדרךאני מקווה ש

 .הארצית כבר בספטמבר הקרוב

 
 –קטים כאלו מגיעים לקו הגמר וכאשר שלושה פרוי "לפעמים חלומות מתגשמים" ,כפי שכתבתי בפתח הדברים

 אין לנו אלא לברך על כך ולאחל לענפים וגם לנו המשך הצלחה והתרחבות ,שהוא בעצם התחלה חדשה ומבטיחה

 

 הלפרין כרמל
---------------------------------------- 

 !!הודעות אלו מיועדות לכם –ומעלה  06חברי סעד מגיל 

 תזכורת ליום אירוח של ותיקי עופרה

מגיעה קבוצה של ותיקי עופרה להכיר את הקיבוץ ואת האזור שבו אנחנו  - 'אדר אבג "י , /812, ביום שני הקרוב

 :מוזמנים להצטרף במהלכו. ז הטיול"להלן לו .ולשמוע על חווית החיים כאן לדורותיה יש רצון גדול לפגוש .גרים

 .מעוז מול עזהביקור ב 01:31

 .ארוחת צהרים בחדר אוכל 00:05

 ".באר מרווה"יציאה לכלניות ב 80:66

 .(בית כנסת ועוד)סיור בתוך הקיבוץ , סיבוב בשדות ובמטעים 00:11

. בתוכנית שיתוף הדדי והכרות בליווי קפה עוגה ופירות. סעד וחברי עפרה יחד מיועד לחברי. מפגש סיום 83:06

 !!המפגש יתקיים בהנהלת הגיל הרך

 .נסיעה חזרה לעופרה 01:05

 .נשמח מאוד בהשתתפותכם במפגש הסיום, נעשו מאמצים ושיתופי פעולה רבים כדי שיום זה יצליח)*

 (ים מוזמן להירשם בלוח מודעות בחדר אוכלמי שמעוניין להצטרף לכלניות אחרי ארוחת צהרי*

 !!תודה רבה לכל השותפים

 (י"צח)צוות מרחק בטוח  -גדי  ,ועדת ותיקים -חנה 
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 סעד לקראת עוד צעד

 

 הדדית לערבות והחבר הקבוצה, והפרט הכלל של מחויבות מעוגנת, קיומה בבסיס אשר חברה"

 (ז"חלק מהחזון שגובש בתשס) ..."אישית בין הדדית ועזרה, ממוסדת

 

אותנו ים את הערכים והעקרונות המנחכתבנו  התווכחנו והסכמנו ובסוף, חלמנו, חלף מעל לעשור מאז ישבנו יחד

 .לעבר התחדשות וצמיחהבביסוס אורחות החיים ו והוא אשר הוביל אותנו!! וחזון זה לא נס לח. כחברה

 

סעד לקראת "נתכנס יחד בקבוצות לדבר על ( 'ט באדר א"השבוע שמתחיל בי) 9109בשבוע האחרון של פברואר 

 ."עוד צעד

 

 .וימשכו כשעה וחצי 22:02יתחילו ב , 2..22-2, 2..2המפגשים יתקיימו בתאריכים 

 

 ?כיצד זה הולך לפעול 

 ויש כאלו רבים בקהילתנו !!י קבוצה על בסיס הכוחות המקומייםגייסנו מנח. 

 ביתית ונעימה הבכדי שנשוחח באוויר, פנינו לחברים וחברות לארח את הקבוצה בביתם . 

  משתתפים 01-01חלקנו את החברים לקבוצות קטנות של בין. 

  לכל אחד את הקבוצה אליה שובץ ומועד המפגשבתחילת השבוע נעביר. 

 אלו שהתאריך לא יתאים עבורם יוכלו להשתבץ לקבוצה המתכנסת במועד אחר. 

 .ג במפגש משותף לכלל הקהילהתוצרים מהמפגשים אנחנו נאסוף ונציאת ה

 

 ?למה חשוב להיפגש ולדבר 

 חשוב שבבסיס יהיו ערכים ועקרונות מנחים שרותים והסדרים, כי לפני שעוסקים במנגנונים. 

 עם ולשמר ולטפח את מציאות חיינו בעצמנו , לעדכן, חדשויש לנו אחריות ל ,משתנה, כי הקהילה צומחת

 .עצמנו

 

 התפתחותו של קיבוץ סעדתהליכים שיבנו את עיצוב בואו לקחת חלק ב

 

 אורחות החייםצוות בחינת 

 

 

 לשלו שלמה

 קורס קציני שריוןברכות לרגל סיום 

 !עלה והצלח –גאוותנו עליך 

 קהילת סעד

 


