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פרשת תולדות
ַתּ ַהר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ.
ֵע ֶתר לוֹ ה' ו ַ
ֲק ָרה ִהואַ .ויּ ָ
ֶע ַתּר ִי ְצ ָחק לה' ְלנ ַֹכח ִא ְשׁתּוֹ ִכּי ע ָ
ַויּ ְ
ו ִַיּ ְתר ְֹצצוּ ַה ָבּ ִנים ְבּ ִק ְר ָבּהּ ַותּ ֶ
ַתּ ֶל ְך ִל ְדרשׁ ֶאת ה' .בראשית כה ,כא-כב
ֹאמר ִאם ֵכּן ָל ָמּה זֶּה אָנ ִֹכי ,ו ֵ
ראשונה הייתה אמנו רבקה שאמרה ' ָל ָמּה זֶּה אָנ ִֹכי?' .אמר לה הקב"ה ,את סימן לבנייך,
שיאמרו ' ָל ָמּה זֶּה אָנ ִֹכי?' ,שחייב אדם לפשפש במעשיו ולשאול עצמו ָל ָמּה זֶּה אָנ ִֹכי ,שנאמר
ֲמלוֹ ֶשׁ ַיּ ֲעמֹל ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ' )קהלת א ,ג(.
אָדם ְבּ ָכל ע ָ
' ַמה יִּ ְתרוֹן ָל ָ
רבקה כיוצרת השאלה הקיומית מהו טעם החיים.

)מתוך ספר מדרשיו של רונן אחיטוב – "צוהר תעשה לתיבה"(
------------------------------------------------
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פרשת תולדות
מעשיו של עשו
במרכז פרשת תולדות עומדים יחסי המשפחה בבית יצחק :בין יצחק לרבקה ,בין ההורים לילדיהם ובין עשו ליעקב
כאשר שיא הפרשה הוא סיפור מכירת הבכורה ו'גניבת' ברכת יצחק על ידי יעקב .תחושת החמיצות המורגשת בעת
קריאת סיפורים אלו וההבנה כי המעשים המוזכרים בפרשתנו אינם אות ומופת להתנהגות ישרה היא בלתי נמנעת.
גם הכתוב עצמו מודע לחומרת המעשים המוזכרים בפרשה והדבר בא לידי ביטוי בתיאור המעשים ובעיקר בבחירת
המילים לתיאורם ,לדוגמא:
אַך ְשׁ ַמע ְבּק ִֹלי )כ"ז ,י"ג(
ֹאמר לוֹ ִאמּוֹ ָע ַלי ִק ְל ָל ְת ָך ְבּ ִני ְ
ַותּ ֶ
יעקב חושש ממעשה התרמית ומבין כי במקרה שיצחק יזהה את תחבולתו ,במקום לברכו יבחר אביו לקללו .רבקה
מצידה – מודעת היטב לאפשרות הזאת ומוכנה לקחת את האחריות ,כלומר את הקללה ,על עצמה .דוגמא נוספת
לבחירת מילים חריפה בפרשה מופיעה כאשר יצחק מסביר לעשו את אשר קרה:
אָח ָ
ַויּ ֶ
יך ְבּ ִמ ְר ָמה ו ִַיּ ַקּח ִבּ ְר ָכ ֶת ָך )כ"ז ,ל"ה(
ֹאמר ָבּא ִ
השורש ר-מ-ה המופיע מס' מצומצם של פעמים בתורה מופיע פה לראשונה בתיאור יצחק את מעשה בנו  -מרמז על
כובד וחומרת המעשה.
כיצד בסופו של דבר אם כך יעקב ורבקה מצטיירים באופן חיובי ומעשיהם נתפסים כמוצדקים? הכתוב והפרשנויות
עליו לא הותירו מקום לספק לגבי אופיו הרע של עשו .כך עוד מבטן:
ו ִַיּ ְתר ְֹצצוּ ַה ָבּ ִנים ְבּ ִק ְר ָבּהּ) ...כ"ה ,כ"ב(
ורש"י במקום דואג להבהיר מהי אותה ההתרוצצות:
"רבותינו דרשוהו לשון ריצה .כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר ,יעקב רץ ומפרכס לצאת ,עוברת על
פתחי עבודה זרה ,עשו מפרכס לצאת"
טבעו של יעקב יושב האהלים ובניגוד אליו טבעו השלילי של עשו איש השדה מודגשים מספר פעמים בפרשה וניתן
לראות בהם את התמודדות הכתוב בקונפליקט מעשה הגניבה וכהצדקה לדורות כי ברכתו של יצחק הגיעה ליעקב
בזכות ולא במרמה.
לבסוף ,מעניין לראות כי בניגוד לקיטרוגים הרבים על עשו באים דברי רשב"ג אשר מציגים את עשו באור הפוך -של
הצטיינות עילאית במצוות כיבוד אב עד כדי התוודות בקטנותו שלו אל מול האדומי:
"אמר רשב"ג – כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי אותו אחד ממאה ששימש עשו את אביו .אני בשעה
שהייתי משמש את אבא הייתי משמשו בבגדים מלוכלכין ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים,
אבל עשו בשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות ,אמר – אין כבודו של אבא להיות
משמשו אלא בבגדי מלכות הדא הוא דכתיב "אשר אתה בבית" )בראשית רבה ס"ב ט"ז(
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התורה באה ללמד אותנו שאין פתרון קל ושהחיים אינם 'שחור או לבן' .יצחק ראה את יחסו של בנו בכורו אליו ,כיבד
אותו בשל כך והתעלם ממעשיו הרעים )כהו עיניו  -לא ראה?( .רבקה ראתה את מאפייניו הרוחניים של בנה הצעיר
והם אשר גרמו להניע אותו למעשה התרמית .הדיכוטומיה בין "מעשה טוב" לבין "מעשה רע" או בין "איש צדיק"
ל"איש רשע" איננה מובהקת וברורה כמו שאין באדם רק מאפיינים שליליים או רק מאפיינים חיוביים .על ידי הבנת
מעשיהם של אבותינו נוכל להגיע להבנה טובה יותר של הסובבים אותנו ועל יד כך להוביל אותנו לקבלת החלטות
מושכלות ומאוזנות יותר בנוגע לדרכי פעולה נכונות בחיינו.
קראל לוי

לרוני וייזל
אתך באבלך במות אמך

טובה פריידה ז"ל
קיבוץ סעד

חודש כסלו
"אלה אזכרה"..

י' בכסלו – יום פטירתו של חברנו חיים רבלין ז"ל

)תש"ע(

י' בכסלו – יום פטירתו של חברנו יהודה שלמון ז"ל

)תשע"ג(

י"ג בכסלו – יום פטירתה של אמה-אסתר פולק ז"ל ,אמם של אדו פולק ויוכבד ברזלי

)תש"מ(

י"ג בכסלו -יום פטירתה של חברתנו נחמה פולק ז"ל

)תשע"ב(

ט"ז בכסלו -יום פטירתה של גיטה סימון ז"ל )אמא ראלי(

)תש"מ(

כ"ה בכסלו – יום פטירתו של חברנו אליעזר נהיר ז"ל

)תשע"ג(

כ"ח בכסלו – יום פטירתו של חברנו יעקב –יצחק גוטמן )טיבי( ז"ל

)תשכ"ג(
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השבוע שחלף-
בליל שבת  -המשכנו לעסוק בשיעור ההלכה בנושא 'ברכת הגומל' והפעם עמדנו על השאלה מי הם ה"חייבים"
שעלולים לא להיות ראויים להצלה שמא לא צברו מספיק זכויות ,אליהם מכוונת הברכה" :הגומל לחייבים
טובות שגמלני כל טוב" .קטן שטרם התחייב במצוות אמנם אינו חייב בברכה היות ואינו נכלל בגדר ה 'חייבים',
אולם אצל שאר החייבים במצוות ,אף אם נקלעו לסכנה מתוך קיום מצווה כמו במקרה של יולדת ,החשש הוא
שמא החובות יגברו על הזכויות ...הרב הוסיף והמליץ ליולדת לברך במעמד עשר נשים מצד פרסום הנס.
בשבת  -האיר את עינינו יניב עקיבא בשיעורו על פרשת השבוע ,בדבר אורחות ה"מסחר המזרח תיכוני" בתקופתו
של אברהם אבינו .ובכן ,גם אם קראנו ושנינו את פרשת קניית מערת המכפלה מאה פעמים ,היא אינה דומה לפעם
המאה ואחת אליה נחשפנו בשיעור המרתק .שוק הנדל"ן בתקופה הקדומה היה סגור ומסוגר לזרים וכל פעולת
קניין הצריכה מחשבה ,תכנון ותחכום ובקיצור  -אינטליגנציה רגשית גבוהה .אברהם עומד מול בני חת כשמתו
מוטל לפניו ומתחיל ב"סחיטה רגשית" בכדי להבקיע את חומת ההתנגדות .למרות מעמדו החברתי הרם "נשיא א-
לוהים אתה בתוכנו ,"...מבחינה משפטית ,הוא עדיין הוא בגדר "גר ותושב" וחושש שמא מתן זכות הקבורה למי
שאינו חבר מן המניין ,היא פעולה שאינה מספקת בכדי לקבע הבעלות לדורות .בשיעור התוודענו לדקויות המשא
ומתן :מתי לפנות לקהל ומתי ליחיד ,אלו מילים לבחור ואלו להשמיט ,מה אומרים בקול ומה בלחש...
אברהם עומד במצב רגיש מול עפרון ומול 'מועצת בני חת' ,מבשל עסקה מורכבת ומשלים אותה בכסף מלא
לשביעות רצון כל הצדדים.
במוצ"ש -נגלו לעינינו הכרזות הראשונות לקראת "שבת ארגון" הקרבה ובאה ,ולוח הספירה לאחור נתלה כהרגלו
מעל ברזי הסודה .הנושא השנה" :אני לא לבד  -בסוד היחיד והיחד" ,ובתרגום חופשי :השילוב בין היחיד ובין
הקבוצה מבלי לקפח אף אחד מהם .קבוצת הדגלנים בניצוחה הבלעדי של תהילה לנדאו ,החלה באימונים ונראה
שהשנה נכון לנו ריקוד מקפיץ במיוחד .בנוסף ,עיתון "שלכת" צובר תאוצה ,הסניף בלבן נצבע ,ובכל חדר מתבצעת
חזרה" .יש למה לצפות!" מדווחת הקומונרית שיר ומוסיפה ,שהקידוש להורים ולילדים שנערך השבת למרות
הגשמים ,איחד את כו-לם בנוכחות מלאה .בקיצור ,מרץ כזה בסניפנו עוד טרם נראה!  -שיר מזמינה את הציבור
להשתתף בתפילת קבלת שבת בסגנון "קרליבך" שתתקיים בבית כנסת חטיבה בשבת ארגון פרשת "ויצא".
ביום שני – נמסרה ל"עלים" הודעה רשמית המבשרת כי שרביט המלוכה למדידת הגשם ,עבר מראובן עברון לבנו
יואל .נאחל הצלחה רבה למודד החדש שמעתה הוא שולט לא רק במים אשר מתחת לאדמה אלא גם על אלו
שמעליה...
ביום רביעי – התקיים ערב הוקרה למתנדבים במועצה האזורית "שדות נגב" בו מילאו המתנדבים מפה לפה את
אולם המופעים .ראש המועצה הגדיר זאת בפשטות" :אנשים רבים באזורנו קמים בבוקר במטרה לעשות טוב
לאחרים שלא על מנת לקבל תמורה" .בעולם חומרני ותחרותי בו נאלץ היחיד לנצל את זמנו בכדי לעמוד בקצב
הכללי  -כלכלי ,פינוי הזמן למעשים של "חסד" דורש גדלות נפש .גם קיבוצנו שולח את זרועותיו באמצעות חברים
רבים המתנדבים במגוון פעילויות במועצה והציג באותו הערב נוכחות מרשימה .על החלק האומנותי הופקדה
מקהלת "שדות נגב" המקיימת את חזרותיה מדי שבוע כאן בחדר הנצחה וחברים רבים ,ביניהם מתנדבים
בעצמם ,שותפים לה .תמיר עידאן הוסיף שבאורח פלא ככל שהמועצה מעמיקה בנושאי ההתנדבויות היא עולה
ומשגשגת גם בתחומים האחרים " -עולם חסד ייבנה".
יורם קימלמן
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ֱהב י ְִצ ָחק ֶאת ֵע ָשׂו ִכּי ַציִד ְבּ ִפיו ו ְִר ְב ָקה א ֶֹה ֶבת ֶאת ַי ֲעקֹב"
" ַוֶיּא ַ
על יחסי אחים
בפרשתנו אנו נפגשים מקרוב עם יעקב ועשו  -הצמד שמסמל אולי יותר מכל את המורכבות שביחסי אחים :מרגע
היוולדם כבר כל אחד מהם ננעל ב"תפקיד" שמגדיר מי הוא ,העדפה של אח אחד על פני האחר ע"י ההורים,
המאבק על הבכורה ,הקנאה ,והניסיונות הנואשים לזכות באהבת האב והערכתו.
מורכבות זו הופכת בהמשך ,כידוע לנו ,לאיבה של ממש.
יעקב ועשו הם לא הדוגמה היחידה לכך -בקרוב נפגוש גם את יוסף ואחיו ועוד לא שכחנו את קין והבל ...נדמה
שבקשרים בין אחים טמון הפוטנציאל למתח שמקורו בצורך לחלוק בהורים :באהבתם ,זמנם ומשאביהם.
כהורים אנו קוראים את הסיפורים הללו ושואלים את עצמנו -האם המתח הזה בין האחים הוא הכרחי? האם יש
באפשרותנו כהורים ליצור דינמיקה אחרת בין ילדינו? הרי הצד השני של הדברים הוא ,שיחסי אחים בריאים
במשפחה מהווים בסיס לתקשורת בינאישית טובה עם חברים ,בני זוג ,עמיתים לעבודה וכו'
בשורות הבאות אתייחס לכמה קווים מנחים שיכולים לעזור לילדינו לחיות בשלום ובשמחה האחד עם השני
)והשלישי ...והרביעי(..
א .שמירה על ייחודיות של כל ילד -יש לנו נטייה כהורים לקבע ,מבלי משים ,כל ילד בתפקיד מסוים,
בהתאם למקומו במשפחה ,לאופיו ביחס לאחיו לשאיפות והציפיות שלנו ועוד .ברגע שנעלנו ילד בתפקיד
מסוים ,הילד משתכנע בכך שהוא כזה וכל אח מתארגן עם "התפקיד שנשאר" ,למשל :המצטיין בספורט,
והבינוני ...האחראי והעוזר תמיד ,והילד העצלן ,התוקפן והקורבן .חשוב לזהות זאת ,להיות מודעים
ולעזור לכל ילד להביא לידי ביטוי צדדים נוספים של אישיותו .אולי זו הסיבה שרבקה באינטואיציה
אימהית מלבישה את יעקב בבגדי עשיו ,ובעצם מאפשרת לו לחוות קצת "עשוויות" .
זה גם יעזור לנו להמנע מהשוואות -גם השוואות חיוביות .כל ילד הוא עולם בפני עצמו ויש לו מקום
מיוחד ,לא ביחס אל...
כשילד מרגיש כך ,יש לו פחות צורך להפנות תוקפנות כלפי אחיו -כי הם לא לוקחים ממנו שום דבר...
ב .מלכודת השוויון -פעמים רבות ,כדי לא לייצר קנאה ,אנו מנסים להיות הוגנים ולהעניק לכולם את הכל
שווה בשווה .אך האם כך כל ילד מקבל באמת את מה שהוא זקוק לו?
כשאנו מתייחסים לכל ילד כאל יחיד ומיוחד ,אנו גם יכולים להעניק לכל ילד את מה שהוא זקוק לו בלי
קשר למה שאחיו קיבל .אנו לא צריכים להתגונן ,או להתנצל ,או לנהל פנקס בו רשום כמה פעמים אמרתי
"אני אוהב אותך" לכל ילד ,וכמה דקות השבוע הקשבתי לכל אחד .אלא נהיה קשובים לצרכים של כל
ילד ונשתדל להיענות להם .אפשר גם ללמד את הילדים לכבד זאת" :אני עכשו מקשיב/ה למה שאחותך
מספרת לי עד הסוף ועוד רגע אתפנה להיות לגמרי איתך".
ג .התערבות במריבות -אבל מה עושים כשהם רבים?? האם להתערב? או לתת להם לפתור את המריבות
בעצמם?
כמו שלא נעלה בדעתנו לאפשר להם לטפל לבד בבריאותם )להחליט אם מתאים להם להתקלח ,לצחצח
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שיניים ,באיזו תדירות (...כך גם בנושא זה אנו נלווה ונכוון בצורה יעילה ומיטיבה:
א .נאפשר לכל צד להשמיע את קולו ונעודד אותם לומר אחד לשני במילים מה הם מצפים.
ב .נשקף את הבעיה ונבטא את האמון שלנו ביכולתם להגיע בעצמם לפתרון שמוסכם על שניהם ונצא
מהחדר.
ג .במקרה שהם לא מצליחים -נעזור להם הפעם ע"י קביעת גבולות הגזרה.
לסיכום  -לנו ,ההורים ,יש אפשרות ליצור אווירה שמעודדת הרמוניה ,להסיר מכשולים המפריעים לקשר
טוב להתרקם ,למצוא את האיזונים הנכונים בין הביחד -שהכרחי ליצירת הקשר ביניהם ,ובין המרחב
והזמן האישי שכל ילד זקוק לו אתנו ובלעדינו.
ומכאן והלאה -להתפלל ולקוות שה' יהיה בעזרנו.
*מבוסס על הסדנא להורים "אחים ללא יריבות".
אפרת שלומי
-------------------------------------------------------------------מסיבת ראש חודש כסלו

אנו שמחים להזמין אתכם למסיבת ר"ח כסליו שיביא עמו ניסים ונפלאות...
ניפגש בשמחה בבית שקמה ביום שלישי ה' כסלו  17.11בשעה .17:30
 התכנסות דבר תורה – סלעית לזר חוג הילדות של כרמלה – שירה הרצאה על צמחי מרפא – רחל עברון מכירת מוצרי טיפוח ובריאותצמחי מרפא ,ניסים ,אורח החיים המודרני ובריאות – מה הקשר?
הנכם מוזמנים להרצאה שתעסוק בשאלה מסקרנת זו ,בנפלאותיו של צמח האלוורה ועוד
ולהכיר את מוצרי הטיפוח והבריאות של  - Forever Livingרחל עברון

מחכים לראותכם  -ו .ותיקים

הודעה מהדואר לקוראי "עלים"
את העלונים הישנים אין להחזיר לתיבת הדואר של "עלים" ולא לשים בתיבת דואר יוצא.
מקומם בפח הכחול המיועד למחזור הניירות בלבד!
באה גל
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על הנעשה בחברת הנוער

זמן רב שלא דיווחנו על הנעשה בחברת הנוער ,ואכן הגיע הזמן....
אשתקד -שנה שעברה הייתה שנה לא פשוטה ובהחלט מאתגרת ,גם חינוכית וגם תקציבית .חינוכית ,כי חלק גדול
מהצוות )ובראשם אני( היינו חדשים ,ועברנו "יסורי קליטה" .תקציבית ,כי נקלטו מעט בנות בגין הסמיכות לצוק
איתן .המשמעות הייתה גרעון מובנה בתוך התקציב ,גרעון גדול יותר משנים עברו.
השנה ב"ה ,אנו במקום אחר מכל הבחינות .ראשית אפתח בתודה לשותפותיי לצוות הוותיק שלנו -מיכל אחיטוב,
עו"ס אסתר מרכוס מעלומים ,חגית ,רעיה ואמונה )המדריכות מאשתקד( ,ואילה אם הבית -הראויות לכל שבח
על המקצועיות ,על המסירות הבלתי נדלית וההתגייסות האישית ללא חשבון.
קליטה -קלטנו בתחילת השנה קבוצה רחבה וגדולה של בנות ,וכעת אנו כמעט בתפוסה מלאה ) 45בנות מתוך 48
מקומות( .כמו כן הצלחנו לאחר מאמצים מרובים ,לשנות את קטגוריית התקציב ממשרד החינוך לקטגוריה
גבוהה יותר משמעותית .הגדלת התקציב גוררת התחייבות שלנו להגדלת הצוות ולהעסקת מחנכות/מדריכות
נוספות בשכר ,ועל כן נוספו אלינו חן כהן)קאופמן( ותאיר .כמו כן נוספה עובדת סוציאלית נוספת לצוות-איריס,
והדס מדריכה בת ש.ל .נוספת .הצוות כולו מתפקד היטב ,ועובד בתאום מלא.
אנו מעריכים שהגדלת התקציב הנ"ל תסייע לנו לסיים את שנת הלימודים באופן מאוזן ,סוף סוף לאחר כמעט
חמש שנים ,של גרעון שנתי.
לימודים -משיקולים שונים ,פתחנו השנה את האפשרות ללמוד לא רק בתיכון דתי לבנות "המר" בנתיבות ,אלא
גם בקרית החינוך אמית בשדרות ,וכן בבית הספר אמית דתי טכנולוגי באשקלון .מהלך זה מחייב מערך הסעות
מורכב ויקר ,ואנו עובדים על השגת מימון משרד החינוך לנושא.
אנו מגייסים לא מעט סטודנטים וצעירים למתן שיעורי עזר לבנות החפצות בכך ,על מנת לקדמן להצלחה בבגרות.
כמו כן אנו מקיימים מערך רחב של חוגים ,שהחלו לפעול לאחרונה :חוג רכיבת סוסים בחווה בגילת ,חוג טניס עם
פלורה ,חוג קרמיקה עם תרצה ,חוג היפ-הופ ,תיאטרון .כמו כן נפתח בקרוב חוג גיטרה .לרשות הבנות עומד גם
הסטודיו לציור שפתחנו בבית תיכון.
אחד היעדים שהצבנו לעצמנו השנה הוא הידוק הקשר עם הקיבוץ ,בפעילות תרבות ,התנדבות ,ומעגלים נוספים.
סוף סוף ,זהו ייחודנו בהשוואה לכל הפנימיות וכפרי הנוער האחרים .נזכיר בהזדמנות זאת את תרומתן של
המשפחות המארחות הפותחות דלת ביתן עבור בנותינו ,ומהוות חוליה חשובה מאד בתמונה הכוללת ,וגשר הכרחי
אל הקיבוץ .ועל כך תודה רבה.
בשנה האחרונה עסקנו רבות בפיתוח פיזי של מתחם הפנימייה ,בסיוע גורמי ממשלה שונים.
ארגנו את החצר מחדש בעזרת הבנות ,קיבלנו טרמפולינה גדולה במתנה מארגון "יד לעמי" )ארגון של אזרחים
הולנדים ,אוהבי ישראל ,חלקם נוצרים ,ששמו מטרה לסייע בתחום החינוך בכלל ,ובחינוך ביישובי עוטף עזה
בפרט(.
לאחרונה קיבלנו לידינו את מבנה המנהלה של בית ספר הישן )הספרייה העיונית הועתקה למבנה אחר( ,והמקום
שופץ בסיוע משרד השיכון עבור מבנה מועדון/חדר אוכל לבנות הנוער .חנכנו אותו בימים אלה ,ואנו משתמשים בו
לפעילויות שונות ,וכן לארוחות ערב מידי יום ,וסעודת שבת.
את חדר המורים הפכנו למטבח חדיש על פי תקני משרד הבריאות ,במימון משרד החינוך.
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משרד הביטחון בנה לנו שני ממ"דים חדשים ,האחד מחובר למועדון ולחדר המחשבים ,והשני צמוד לחדר האוכל
החדש .הכרחי ביותר בנסיבות חיינו.
בנוסף ,אנו מתחילים בפיתוח השטח שבין בניין הפנימייה לבין חדר האוכל החדש .בתוכנית יצירת גן יפה ,ובו
תהיה טרסת אבנים גדולה ליצירת שני מפלסים )אלה הם סלעי הענק הנמצאים באזור הנוער(.
השטח ישמש כפינת ישיבה נעימה ורגועה ויהיו בו פרגולה מוצלת ,משטח דשא )סינטטי( ,בריכת דגי נוי ,גינון
מתאים ,פינת חי/ליטוף מוצלת ,ועוד .אנו עסוקים עדיין בהשגת המימון .חלקו הראשון הועבר לנו דרך המועצה
האזורית ועל כן בקרוב יחלו עבודות הפיתוח והתשתית שלב א' .נקווה שנצליח להשיג מימון גם עבור המשך
הפיתוח.
אירוח -בעקבות שדרוגים אלה ,אנו מזכירים לציבור שניתן להתארח בחדרי חברת הנוער ,בשבתות החופשיות,
לקבל חדרים נקיים וממוזגים עם מיטות מוצעות ,ולהשתמש בחדר האוכל החדש שלנו .אנו מבקשים
מהמתארחים אצלנו סכום תרומה לחברת הנוער ,לפי כמות החדרים .חלק מן התרומה הינה בגדר כיסוי הוצאות,
חלקה מיועד לדמי כיס לבנות ,וחלקה נועד להמשך שדרוג וטיפוח המקום.
בזמן הקרוב נוציא דף מסודר ובו כל הפרטים והאפשרויות ,וכל המעוניין יוכל לקבלו .מוזמנים להתקשר.
תודות
אכן הדברים לא קורים מאליהם .מאחורי כל מהלך של צמיחה ,בניה והתקדמות עומדים אנשים יקרים
שחושבים ,מניעים ,דוחפים ,ומשקיעים זמן ואנרגיה.
בבואנו להודות על כל הטוב שמשפיעים עלינו ,אנו מוצאים שהרשימה ארוכה .אך אי אפשר שלא להזכיר חלק
מתוכה .תודה לנחום על ההבנה הסבלנות והתמיכה לאורך כל הדרך ,תודה לצוות הנגריה ולמוישל'ה הנמרץ
העומד בראשו ,שלא חוסך מאמצים לסייע לנו בכל השיפוצים ,בפתרון בעיות ,ובקשר עם קבלנים ובעלי מקצוע.
תודה לשלמה כהן )שוש( איש האינסטלציה המוכר בסעד ,המשקיע מזמנו הפנוי מעל ומעבר כדי לסייע לנו
בפרוייקטים החדשים שלנו.
תודה מיוחדת לעמוס ברט המסור ,נציג סעד במועצה ,שעושה ככל יכולתו ואף מצליח לא מעט ,כדי לקדם את
עניני הפנימייה בכל הקשור להשגת מימון ,תקציבים שונים ,ממשרדי הממשלה השונים.
תודה גדולה ועצומה לראש המועצה שלנו ,תמיר עידאן ,אשר ידיו רב לו בתחומים רבים במועצה בכלל ,ובסעד
בפרט ,ובתוך כל העשייה הענקית הנזקפת לזכותו ,גם משתדל מאד עבורנו ,ומקדם נושאים שונים במשרד החינוך
ובגופים נוספים על מנת שנצליח להתקדם ולהתפתח .תמיר רואה "עין בעין" עם סעד את חשיבותה הגדולה של
נקודת חן ,בהיותה מקום ייחודי ,בעל פוטנציאל גדול ,ועושה כל מאמץ לדחוף אותנו קדימה.
ואחרון חביב ,נזכיר את ראש המנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער ,דר' בני פישר ,חבר קיבוץ מירב ,ידיד אמת
וותיק ,ששותף גם הוא ,יחד עם ראשי האגפים במנהל ,להבנת חשיבות המקום ,ודוחף לא מעט את מהלכי
הצמיחה שלנו במעגלים שונים.
דומני שאם כל אחת מבנותינו החביבות הייתה יודעת כמה אנשים טובים באמצע הדרך עסוקים בכך שיהיה כאן
טוב ,הרי שהכרת הטוב הייתה באה מאליה ,ודיינו בכך...
שנזכה כולנו לשנה רגועה ,ושקטה ,מלאה בעשייה.
עפר שלומי
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החלוקה )פרק ב'(
כאשר בוחנים מה הם כספי התמיכה המהווים את מוסד "החלוקה" .מסתבר שבתפוצה היהודית היו כמה קופות
בהם נאספו כספים למטרת עזרה ותמיכה ביישוב היהודי בארץ ישראל .אחד המוסדות היה ועד ארבע ארצות,
מוסד זה התקיים כמאתיים שנה ,במאות ה .19 – 17-ועד זה ייצג בתחילה ארבעה מחוזות במזרח אירופה .כולל
מדינות ליטא ,ורוסיה .בהמשך בעיקר מחוזות בפולין .ובד"כ מספר המחוזות השתנה ואילו השם נשאר...
בהנהגת המוסד עמדו רבנים ,פרנסים ובמיוחד דיינים .המוסד התכנס בד"כ בימי ירידים ,בהם היתה נהוגה
התכנסות .בין שלל תפקידיו ,הועד קיים קופה שנקראה "מעות ארץ-ישראל" ,שנועדה לתמיכה ביושבי הארץ.
קופה מפורסמת שנוסדה ב  ,1809תקס"ט ,באמסטרדם ,היא של 'הפקידים והאמרכלים') .להלן פקוא"מ( .מקור
השם הוא מימי הבית ,אז היו הפקידים והאמרכלים ממונים על החזקת המקדש .הפעילים החשובים של מוסד
הפקוא"מ ,היו ממשפחת להערן .י .מכמן ,במאמרו )קתדרה  .27ניסן תשמ"ג( על הנ"ל ,מביא דעה האומרת:
"יצאה היוזמה מרבני ירושלים אשר ראו צורך להגדיל את ההכנסות מפאת המצוקה הגדולה שבה היו שרויים
יהודי עיר זו והחליטו לכונן באחת מקהילות אירופא ...מרכז גבאות לארץ הקודש שיקרא בשם 'פקידים
ואמרכלים''...
מטרתו העיקרית של מוסד הפקוא"מ ,היתה הגשת עזרה ליושבי ארץ הקודש .בעניין זה מוסיף מ .אליאב) ,בספרו
'א"י וישובה במאה הי"ט'( בפרק על 'הפקידים והאמרכלים' הוא כותב" :בכתב הגבאות הראשון מטעם רבני
ירושלים) ,הספרדים( הודגשה סמכותם' :ניתן להם הכח והעוז לנהל כל עניין מעשי-הצדקה של ארץ -ישראל כפי
שיראו לטוב" ...לקופה זו היתה משמעות רבה ,כי היא היוותה מקור הכנסה עיקרי באותה תקופה ,ליושבי הארץ
ספרדים ואשכנזים .הכספים שנאספו הועברו לגבאי ארץ-ישראל של הקהילה הספרדית באמסטרדם .ואלה
העבירו אותן למוסד ותיק שנקרא ''פקידי ארץ-ישראל בקושטא".
מוסד זה פעל במשך תקופה ארוכה ,כאשר עיקר הכספים הועברו ליישוב בארץ שבאותו זמן היה ספרדי ברובו.
בהמשך ,לאחר שהפקוא"מ ,גילו שהקהילה האשכנזית בארץ לא קיבלה את החלק המגיע לה .שינו הפקוא"מ ,את
דרכי משלוח התמיכה ...הן ע"י שליחים שד"רים ,הן ע"י תיווך בנקים ,וכאשר החלה פעילות רציפה של הדואר,
נעזרו גם בדרך זו.
הכוללים
בתחילת המאה י"ט היישוב היהודי האשכנזי מהווה מיעוט בתוך הישוב הספרדי .השינוי חל ,עם העליות של
יהודי אירופא .כאמור ,בשנת תקל"ז ,1777 ,התקיימה עליית החסידים ,בשיירת רבי מנחם מנדל מויטבסק .עליית
הפרושים ,תלמידי הגר"א ,בראשות רבי ישראל משקלוב ,בעל 'פאת השולחן' ,החלה בשנת תק"ע .1810 ,על עליות
אלו ,מרדכי אליאב ,כותב" :ברם ,זכות ראשונים היא נחלתם של העולים לארץ עד שנות השמונים של המאה
הי"ט .המוכרים כמקימי "הישוב הישן" .יכולים הם לזקוף לזכותם ולזכות צאצאיהם את הנחת היסוד ליישוב
המחודש בארץ ,שהיה למסד לבית הלאומי ,שממנו עלתה וצמחה מדינת ישראל) .הדגשים שלי ב.ס(
במחצית המאה י"ט ,החל הישוב להתפצל לכוללים שונים לפי ארצות המוצא ,מחוזות או ערים .הראשונים
שהקימו כולל נפרד היו יוצאי הולנד גרמניה ,שהקימו את כולל הו"ד )הולנד דויטשלנד( .אחת הסיבות להקמת
הכוללים היא הסיבה הכלכלית .מטרתם היתה לנצל את כספי התמיכה ליוצאי ארצותיהם בלבד .כאמור ,מאותו
זמן החל הפיצול לכוללים ולפי המחקר הגיע מספרם ל  28כוללים .הנוהג היה שבמחוז בחו"ל עמד נשיא או אף
כמה נשיאים ,שדאגו לאיסוף כספי התמיכה ,ובארץ היו ממונים שדאגו לחלוקה .הממונים נמנו מבין ראשי
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הקהל ,רבנים ומנהיגים ,שהוכרו ע"י הנשיאים שבחו"ל והן ע"י אנשי הכולל כנאמנים וראויים .כמובן שהיו
הבדלים ניכרים בין כמות התרומות וכספי התמיכה בין הכוללים השונים.
ועד כל הכוללים.
בשנת תרכ"ו  .1866הוקם 'ועד כל הכוללים' ביוזמת הרב שמואל סלנט והרב מאיר אוירבך ,רבני העדה
האשכנזית .וכך כותב מנחם פרידמן* :בשל הפיצול לכוללים בא מוסד זה למלא הפונקציות המוטלות בדרך כלל
על הנהגת הציבור .הוועד היה מורכב מנציגי רוב הכוללים .בראשותו עמד הרב שמואל סלנט ,ומזכירו ומנהלו היה
רבי יוסף רבלין.
בין תפקידיו היה:
 .1ייצוג העדה האשכנזית בפני השלטון התורכי ,ולשם תשלום מס פדיון
משרות צבאי) ,לאשכנזים שהיו נתינים עותמניים(.
 .2תשלום שכר הדיינים של בתי הדין האשכנזיים ,ושאר צרכי בתי הדין.
 .3החזקת בתי הכנסת ,כגון חורבת ר' יהודה החסיד.
 .4תמיכה באנשים שלא השתייכו לאחד מן הכוללים.
 .5אירגון עזרה בעת צרה כגון ,בעת בצורת או מגיפות.
לפי פרידמן ,הצלחתו של המוסד נבעה משני גורמים ,א .מאישיותו וסמכותו הדתית וההלכתית של הרב שמואל
סלנט ,שהיתה מקובלת ואף נערצת גם ע"י יהודי הגולה.
ב .מקורותיו הכספיים העצמיים ,שנבעו לרוב מתרומות יהודי הגולה שנשלחו בעיקר
לכתובתו של הגרש"ס.
לסיכום הנושא של 'ועד כל הכוללים' מקדיש מ.פרידמן ,את המשך מאמרו לאישיותו של הרב ש .סלנט שעמד
בראשות הועד עד מותו .ואנו נביא רק את מילות הסיום" ...הישוב הישן האשכנזי לא ירד מן הבמה הפוליטית
ללא מאבק .קשה היום לשער מה היו פני הדברים אלמלא עמדה בראש הישוב האשכנזי אישיות כר' שמואל
סלנט"* ...מנחם פרידמן ,בספרו" ,חברה במשבר לגיטמציה" .ובעיקר ר' מאמרו בספר "פרקים בתולדות הישוב
היהודי בירושלים" כרך א' עמ' . 273
ברשימה הבאה בדעתנו לעסוק בין היתר ,במוסדות ובאישים שהוזכרו עד כה ,ולהתייחס גם לתגובות ולשאלות
הרבות שנשאלנו .כמו למשל מה משמעות השם 'פרושים' מי היו 'בני משה' ועוד ...בהזדמנות זו עלי להוסיף,
שהתגובות החיוביות שאני מקבל מעודדות אותי להמשיך את סיפורו של הישוב הישן ,שכאמור ,גם ברשימה זו,
בזכותו הונח היסוד לישובנו כיום.
בנימין סלנט

לשבות לזר  -מזל טוב לבת המצווה
לסִ לעית ולאליאב ,לרותי ולדני ולכל המשפחה
שתזכו להרבה שמחה ונחת!
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משולחנו של מנהל הקהילה
מבעד לענני הזבובים...
אני יושב וכותב לעלון בשעת בוקר מוקדמת ואם יעבור במסדרון ,עובר אורח ,ודאי יתהה מה הן "מחיאות
הכפיים" הנשמעות מחדר מנהל הקהילה ...אכן -ציד זבובים טורדניים ,אשר תקפו את אזורנו מאז תחילת
השבוע .איני יודע אם זה מנחם ,אבל שני בעלי מקצוע בתחום הבהירו לי שהשילוב בין גשם לטמפרטורות גבוהות
מוליד דור מבורך של זבובים וקשה מאד למגר אותם .צרת רבים נחמת שוטים ,אך מאשכול ועד רבדים ,זהו
המצב .יואל ואודי ,פועלים איש איש בגזרתו ולא נותר לנו אלא להתפלל להתקררות משמעותית ,המונעת
התפתחות של רימות הזבובים .ואם בתברואה עסקינן ,חשוב מאד שכל אחד יפקח עיניים מסביב לביתו ויוודא
שאין שום כלי עם מים עומדים .זה מקום אידיאלי ליתושים.
ומבעלי כנפיים להולכי על ארבע
עבודות התשתית הגדולות שהתבצעו בשטח סעד ,הגבירו מאד את פעילות העכברים והחולדות .נגד עכברים
נלחמים בעזרת מלכודות באופן עצמאי .לעומת זאת ,הסתבר לנו לאחרונה שטיפול בחולדות ,הוא אחד השירותים
הניתנים במחלקת התברואה על ידי חיים חורב ,המדביר שעובד מטעם המועצה .בכל מקרה שנתקלתם בבית או
בסביבתו בחולדות ,ניתן להתקשר ישירות לחיים והוא מגיע לשטח ומטפל במפגע .חיים חורב . 052:2633478
כי בנפשנו הדבר
בדיווח הקודם ,כתבתי על קשיים באיוש הצוות בחינוך החברתי .בנוסף לקושי זה ,יצאנו השבוע במכרז לאיתור
מחליף לגדי סמואל אשר תפקד טוב ובמסירות וביקש לסיים את תפקידו כמרכז ועדת חינוך .בצער ,פנינו לתהליך
מסודר לאיתור מחליפ/ה ראויים ומתאימים למערכת החינוך החברתי .כמובן שעולות מיד השאלות הטבעיות:
מה שוחק? מה יאפשר קביעות? האם אנחנו כהורים ביקורתיים מידי? האם אנחנו נותנים את המרחב הרצוי
לצוותי החינוך? האם אנחנו רק רוצים חינוך חברתי טוב אבל לא מפנים מספיק משאבים לכך? שאלות אלה
ואחרות מלוות אותי יום יום ,סביב העיסוק במינוי בעלי תפקידים ואני מאחל לעצמנו שנמצא את השביל הנכון
ואת אלה שמוכנים לצעוד בו ולהוביל.
קריאה אחרונה לנוהל "בחכמה יבנה בית"
לאחר דיונים ארוכים ,פרסמנו בתחילת הקיץ לציבור את נוהל "בחכמה יבנה בית" אשר בא להסדיר את נוהל
שיפוץ והרחבת בית בסעד ,במקום נוהל "בית חלומותיי" הישן .ביקשנו את הערות הציבור והסתייגויותיו .הגיעו
מספר הערות קטנות ,שקיבלו התייחסות ובכוונתנו לאשר זאת סופית באחת מישיבות הנהלת הקהילה הקרובות.
אם מישהו מעוניין להעיר לגבי הנוהל ,יעשה זאת בבקשה עד סוף השבוע הקרוב בפניה כתובה לאליסף אש,
שמרכז את התהליך.
בארץ אהבתי השקד פורח
בשעה טובה ,העבודות בשכונת שקד שלב ג' יצאו לדרך ובמרץ רב מתחילים חלומות לקרום עור וגידים 8 .מבין 14
המגרשים כבר נרכשו ואנו עמלים ,בצוות תאום קליטה ,על מחשבות יצירתיות לקידום השלמת אכלוס המגרשים.
העובדה שזה פרויקט ראשון בהיסטוריה של סעד ,שבו חברים בונים את ביתם על חשבונם ,מאתגרת מאד
ומצריכה עיסוק רב ,כדי להביא אותנו בשלום אל השלמת הפרויקט ,תוך שאיפה לשביעות רצון של הבונים.
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צמ"ד
הצמיחה הדמוגרפית והקליטה המסיבית של משפחות ,ממשיכה להיות אחד ממוקדי העשייה הגדולים בקהילה.
לפני שנה ,אישרנו באספת החברים לעפר שלומי ,להמשיך בתפקיד ניהול צמ"ד ,בצורה חלקית ,שנה נוספת .הן
בשל העובדה ששנה זו נסתיימה והן בשל העובדה שעפר עסוק עד מעל לראש בעשייה החינוכית בחברת הנוער,
בדקנו מה הם הצרכים העכשוויים בהמשך ניהול צמ"ד וקליטה .ברור לגמרי ,לכל מי שמצוי בשטח ,שלא הגענו
אל המנוחה ואל הנחלה .האתגרים סביב הצמיחה הדמוגרפית ,הקליטה החברתית ,רכישת בתים ,בנייתם
ושיפוצם מחייבים ניהול מסודר וקפדני .למעשה מהקיץ ,גילי הוסיפה יום לעבודתה בסעד ומובילה את צמ"ד
וקליטה .עפר מסיים להעביר לגילי את השרביט וממשיך ללוות ולייעץ מנסיונו הרב .ברור לנו ,שכבר כעת צריך
להרים את הראש ולחשוב קדימה ,מי יחליף את גילי בתפקיד חשוב זה בשלהי  .2016תודה לעפר על העשייה
הברוכה וההשקעה הרבה לאורך שנים ותודה לגילי שעומסת על שיכמה את תיק צמ"ד וקליטה באחריות,
במסירות ובמרץ רב.
הולך בתלם...
לפני שבועיים ,העלתה כנרת סמואל בעלון ,נקודות חשובות בנוגע לצוות תל"מ .דווקא בשל כך ,חשוב לי לדווח על
כך שזמן רב מאד ,שאני פועל יחד עם מש"א לגיוס מחליף/ה לאילנה אהרן בהובלת צוות חשוב זה .יש אור בקצה
המנהרה ותקוותי שבע"ה בקרוב נביא לאישור ציבורי ,מועמדת ראויה .אנחנו משקיעים זמן ומחשבה ,ללמוד
מקיבוצינו בתנועה ולנתח את הסיבה לשחיקה המהירה של בעלי התפקיד אצלנו .חשוב לנו לנסות ולהבין ,כיצד
נכון יותר לפעול ,על מנת שנגיע למצב כמו בחלק משמעותי בקיבוצי הקבה"ד ,שנשים עומדות בראש הצוות לאורך
שנים רבות ,הצוות שאיתם מקצועי ולא מתחלף ,וכולנו מבינים ,שבנושאים רגישים כאלה ,הקביעות והמקצועיות
הן יסוד עקרוני וחשוב.
גשם גשם משמיים
בשקט ,במשך עשרות שנים ,אסף ראובן עברון טיפה ועוד טיפה ממד הגשם ,דיווח לנו במסירות על נתוני הגשם
שירדו על עירנו ותייק אותם ברשומות .בימים אלה ,העביר ראובן את התפקיד לבנו יואל בתפילה שיזכה גם הוא
לתעד שנות ברכה ושפע .תודה רבה לך ראובן על הדבקות במשימה!
להתפרץ לדלת פתוחה...
עבודת החברים המבוגרים ,כפי שהעלתה רותי יערי בכתבתה בעלון ,אכן חשובה ומחייבת טיפול .אני מודה,
שלמרות שאנו עוסקים בכך כל העת ,מרכזת ועדת ותיקים ,מש"א והחתום מטה ,אין לנו נכון להיום הצלחות
משמעותיות מעבר לאותם מקומות מסודרים הקיימים כבר שנים :המתפרות ,הכריכייה והמחלבה .אגב ,אל יהי
הדבר קל בעינינו ,עובדים שם מעל  20חברות וחברים אחרי גיל פרישה! היו ניסיונות שלא צלחו וישנן מחשבות
קדימה ליוזמות כאלה ואחרות ,כולל ניצול המרחב בחנות קו לקו לשעבר .אני מקווה ,שהדברים שנכתבו יהיו
בבחינת "אין מזרזין אלא למזורזין" ,ואכן נמצא בקרוב ערוצי תעסוקה חדשים.

חודש טוב ובשורות טובות
נחום
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ביקור העיתונאי הגרמני יורג ארמברוסטר )  (Jörg Armbrusterבסעד
בחודש נובמבר מתארח בישראל העיתונאי הגרמני יורג ארמבוסטר .יורג הוא עיתונאי גרמני שבילה  40שנה מחייו
במזרח התיכון ככתב לענייני המזרח התיכון וביקר פעמים רבות בישראל .כעת לאחר שיצא לגמלאות הוא עומד
לכתוב ספר על "הדור השני" לניצולי שואה בישראל.
יורג שישהה כל חודש נובמבר בישראל יגיע ב  23לנובמבר י"א בכסלו לקיבוץ סעד לביקור פרטי שבו הוא מבקש
לראיין את "הדור השני" .הוא מתעניין במיוחד בנושאים הבאים:
•

השפעת הטראומה של ההורים על הדור השני.

•

האם ההורים דיברו עם הילדים.

•

מתי למד הדור השני על השואה.

•

האם הדור השני התעניין בשואה.

•

לגדול ללא סבא וסבתא.

•

איזה תפקיד ממלאת השואה בחיי הדור השני.

•

מה למדו בבית הספר על השואה.

מי שמעוניין להתראיין לספר ,מוזמן ליצור קשר עם דני אריאל ) הבן של אינס אריאל(

במייל :

 ) danny.ariel@netafim.comהראיונות יתקיימו בשפה האנגלית או גרמנית(
אינס ודני אריאל
--------------------------ברוך ה' ,יש על מי לסמוך!
בחודשים האחרונים בננו טל נמצא במצב רפואי מסוים המצריך השגחה וספירות דם אחת לשבוע  -לעיתים אף יותר
)אין מה לדאוג ,ב"ה זהו מצב זמני שעתיד לחלוף(.
כנראה מתוך השגחה מסוימת ממש באותה תקופה עברנו לקופת חולים מכבי כחלק מהכניסה לחברות.
אנחנו בטוחים שרבים מחברי הקיבוץ מכירים את הנפשות הפועלות שם במסירות ומתוך דאגה כנה לחולים ,אך
באמת שלא ציפינו ליחס כל כך דואג ,אוהב ומרגיע.
רצינו להביע את הערכתנו ותודתנו לכל צוות המרפאה  -החל מחוה שמקדמת אותנו בחיוך ועושה עבודתה החשובה
בשקט וצנעה ,ד"ר שי המקסימה שמעדכנת ובודקת ודואגת שנקבל תשובות לשאלותינו ,וכמובן אסתר ודורית
היקרות  -תמיד עם חיוך ,תמיד בנועם ,גם כשאנו באים עם הילדים ועושים קצת בלגאן ,עושות מעל ומעבר כדי
שנרגיש טוב -מכל הבחינות.
תודה לכן על הכל!!
אשר נעמה וטל רוטנברג
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ממרפאת השיניים
לכל חברי ותושבי סעד:
תקופה לא קלה עברה עלי בחודש האחרון מבחינה בריאותית ואני רוצה בראש ובראשונה להודות לכל החברים
שדאגו ,התענינו ,כתבו ,טלפנו ובקיצור חיממו את הלב.
כשמרגישים לא טוב החום הזה עוזר להתאושש ואני מאוד מעריכה זאת .אין ספק שבסעד יש הרגשה של בית.
כמו כן אני רוצה להגיד שעבדו במקומי  3מחליפות שלא מכירות את המרפאה ,החברים והמחשב לכן אני מראש
מתנצלת אם יש דברים שנפלו בין הכיסאות .אתם מוזמנים לפנות ולברר אצלי בימים שאני במרפאה קרובה
למחשב.
באופן כללי חזרנו לשגרה ואני מאחלת לכולם בריאות טובה בכלל ובשיניים בפרט.
אסתר בורנשטיין
ברכת החלמה מהירה לשילת ,בתם של הודיה ורוני גרוס
מצפים לראותכם חוזרים לשגרה במהרה
קהילת סעד

למלכה אש ולכל המשפחה

לפנינה ולשייע בר-חי ולכל המשפחה

מזל טוב להולדת הנינה,

מזל טוב להולדת הנינים התאומים

בת לאסתי ולשמעון קיבל

נכדים לצופית ולאבשלום טסלר

נכדה לזיוה ולמשה פרוצל

בנים לעינת ולשחף טסלר

בת מצווה
הקהילה מוזמנת לקידוש לרגל בת המצווה של שבות שלנו ,בשעה  ,11:00במועדון לחבר.
תפילת נשים וקריאה בתורה תתקיימנה ,אי"ה ,במועדונית )בי"כ חטיבה( בשעה 9:15
להתראות,
אליאב וסִ לעית לזר

לערבה ולמשה בן עמי ולכל המשפחה
מזל טוב לרגל בת המצווה של הנכדה רותם
בתם של ענבל וארנון חג'בי ,נינתה של אסתר חבשוש
שתזכו להרבה שמחה ונחת!

