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 שבת הגדול   -   " צו "   רשת פ שבת  
 מאיר: - סיון רהב חמ"ץ /  

 תשמעו רעיון של הרב מיכי יוספי: 
 ה אנחנו מנסים לסלק מהחיים את החמץ. חמץ הוא גם ראשי תיבות של חייב, מוכרח וצריך.  "זו תקופה שב 

 אנחנו כל הזמן עושים דברים שאנחנו חייבים, מוכרחים וצריכים.  
במה שאנחנו שואפים,    - פעם בשנה מגיע פסח ומזכיר לנו לסלק לשבוע שלם מחיינו את החמץ, ולהתמקד במצה  

לנו, במה שקדוש ויקר לנו. לא להתמקד רק באילוצים חיצוניים אלא במשהו פנימי  בחלומות שלנו, באמונות ש 
 משלנו.  

 עבד הוא מי שעושה רק מה שדחוף, בן חורין עושה גם מה שחשוב". 
 עכשיו אפשר להמשיך לנקות. 

 
 

 נר זיכרון 

 

 תשס"ג ניסן  ט"ז  -ז"ל    אהרון ולך
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 שהשמחה במעונם 
 טוב  - מזל 

 

 רובינסון ולכל המשפחה להולדת הבת. לאושרה ודניאל 
 

 לניצה בן זאב ולכל המשפחה בהגיע הנכד, אורי, בנם של רוני ואלעד, לגיל מצוות.
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 #   2580וג מקוצר  חי   - מטלפון ביתי נייח    )מתוך הקיבוץ(   - שר"פ    מוקד 
 בנייד מכל מקום בארץ ובחו"ל.   073-2341234או לטל' 

 
 
 
 
 
 
 
 

 שבת    זמני
  

  18:26  הדלקת נרות 
 

 18:46 מנחה וקבלת שבת   

 

 19:34   השבת צאת 
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ה כ ל ה ה ת  נ י   פ

 .  לקראת ליל הסדר..
 

 המצוות העיקריות בליל הסדר:

: לפי סדר ההגדה. שיעור כל כוס הוא לפחות שיעור "רביעית"  שתיית ארבע כוסות .א

סמ"ק(. יש לשתותם בבת אחת ובהסבה, לפחות רוב    150סמ"ק )ויש אומרים    86=  

 רביעית.  
 

    "כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי : סיפור יציאת מצרים. והגדת לבנך .ב
 חובתו ואלו הם:  "פסח, מצה ומרור".                                  

 

 :  אכילת מצה .ג

]יש הסוברים שדי     לפחות כשלושת רבעי מצת מכונה. לכתחילה יש לאכול    - "מוציא מצה"בשלב ה

אם גם זה קשה לו, יוכל להקל ולהסתפק לשם 'מצוות מצה' בשיעור    .שני שליש מצה  לפחותבאכילת  

 [. מצהשליש 
 

אם גם זה קשה    .שליש מצה לפחות]יש הסוברים שדי באכילת  חצי מצהלכתחילה    - בשלב ה"כורך"

גרם )כזית( מרור )=עלה חסה גדול( כרוכים   27-לו, יוכל להקל ולהסתפק באכילת חמישית מצה[ עם כ

 יחד. 
 

ואם גם זה    .הלפחות שליש מצ]יש הסוברים שדי באכילת    חצי מצה לכתחילה    –  "אפיקומן"  בשלב ה

 קשה לו, יוכל להקל ולהסתפק באכילת חמישית מצה[. 
 

ואם גם   מי שקשה לו ללעוס את המצה, כגון שנשרו שיניו, יכול לפורר את המצה ולאוכלה פירורים

אין להשרות את המצה ביין או מרק או    .באופן זה לא יוכל לאכול, אפשר להשרותה במים ולאוכלה

שהם   מפני  טעם,  להם  שיש  אחרים  משקים 

המצה.   טעם  את  פוסקי  מפיגים  רוב  ]מנהג  

להחמיר לאכול בכל פעם מצת    -עדות המזרח  

 מכונה שלמה[.   
 

אפיקומן אכילת  זמן  'חצות    –  סוף  עד  הוא 

   00:41הלילה' בשעה 
 

גרם )כזית( מרור    27-עם כ – אכילת מרור .ד

 דקות.  4)=עלה חסה גדול( תוך 

טובלים המרור בחרוסת, זכר   – חרוסת .ה

 לטיט.  

 והלל הגדול.  – שירת ההלל  . ו

באכילת מצה, בכורך,   – מצוות הסבה .ז

באפיקומן  ובשתיית ארבע כוסות  

 )לפחות(.  
 

   .מיכאל חג כשר ושמח!
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 מוועדת בית כנסת 
 

 תודה רבה לכל תורמי הסידורים והחומשים, תזכו למצוות. נא להשאירם בעזרת הנשים. 
 

 תזכורת, נא לנקות את התאים בבית הכנסת.  
 

 אין להכניס חמץ לבית הכנסת. 
 

 . מוצאי שבת פרשת צו הזדמנות אחרונה למי שטרם מכר חמץ, למלא את הטופס עד 
 

 .שמואל -  פסח כשר ושמח   
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 מידע תרבות  
 

 שוק צדקה 
 

בקהילת שלוחות את שוק הצדקה המסורתי. אין זה  בשבוע שעבר, ראש חודש ניסן, זכינו לקיים 
שלוחות  מפתיע שדווקא האירוע של שוק הצדקה מביא להשתתפות פעילה וענפה לא רק של בני 

  , איש ואישה, נערים וזקנים משלוש הקהילות השכנות, שלוחות   250- אלא גם של חברינו מהעמק. כ 
שלפים ורשפים נכחו באירוע והזכירו לכולנו את דבריו של רבי אלעזר: "כי כל העושה צדקה ומשפט  

 ' מלאה הארץ".  ד כאילו מילא כל העולם כולו חסד, שנאמר אוהב צדקה ומשפט, חסד  
יותר ואם   בימים סוערים אלו זכינו להזכיר ולזכור כי ישנם ערכים נעלים יותר, ישנן מטרות גדולות 

 זדמנות לתת, חובה עלינו לתופסה בשתי ידיים. ישנה ה
 

אוכל, החדר תודה רבה לכל מי שסייע לנו בגיוס תרומות, בהכנת עוגות ומאפים, סידור וארגון 
 מכירה בדוכנים ובמילה ועין טובה .

 וכמובן תודה גדולה לנוער שלוחות האלופים שמפעילים את השוק בכל שנה ושנה!! 
 

גמ"ח עין הנציב,    - ארגוני חסד    3שקלים אותם נחלק בין    8000  - תרומותיכם גייסנו כ *השנה בזכות  
 .שנזכה תמיד להיות בצד הנותן  . וגמ"ח דרכי ציון בבית שאן*   " שי אשר " עמותת  

 .אורטל, ערן, חנן, לירון ונירית  - הצוות המארגן    
 

 סיכום טורניר כדורסל 
 

סבתות ומשפחות  ,  סבים   הורים,   זורמים ילדים מכל הגילאים, יום שישי בבוקר אביבי, למגרש הכדורסל  
 .צחון האמיתי של הטורניר כבר התממש י מהקיבוץ ומחוצה לו, יש אווירה מדהימה באוויר, הנ 

 

 )ארי מובסוביץ,  שהגיעו להשתתף בטורניר בני קיבוץ שעזבו לפני הרבה שניםמיוחד  היה
 .נוסטלגי רוטמן( זה הזכיר ניחוח  ניצן כהן,

 

 סלים בו זמנית התחרו   3 -לאחר הסבר קצר של החוקים והכללים, התחלנו במשחקים עצמם. ב
 .ב"י -ז  ו,-ד ג,-משפחות לפי קטגוריות גיל: א 30 -כ

קר שהכינו   בין משחק ומשחק של כל קבוצה, התרעננו השחקנים עם מיץ סחוט טרי ושייק
 !ו בניצוחה של בטי פרלשטיין. תודה לכם-הילדים המקסימים של בית הילדים ד

 

בסוף שלב הבתים המשפחות שסיימו במקומות הראשונים עלו לשלב חצי הגמר ומשם  
 .בסיום ערכנו את טקס חלוקת הגביעים לזוכים .המנצחות לגמר

 

 :ג-המשפחות הזוכות בקטגוריה א
 רלשטיין משפחת פ  -מקום ראשון 

 משפחת לב  -מקום שני 
 

 :ו - המשפחות הזוכות בקטגוריה ד
 משפחת שרווינטר -מקום ראשון 

 משפחת מלאכי  -מקום שני 
 

 :ב"י -המשפחות הזוכות בקטגוריה ז
 משפחת מובסוביץ  -מקום ראשון 

 משפחת צונץ/רוטמן  -מקום שני 
 

 ....כמה תודות על הצלחת הטורניר
 .תרבות על החסות  לועדת

 .לשי פרס ולמטע על התמרים הטעימים
 .לזיו שניידר ועמית פורשר על תחזוקת הסלים

 .ו ובטי על ארגון השייקים והמיצים-לבית ילדים ד
 .לאריאל פרלשטיין על ההגברה והשירים

 .לתמיר יעיש ששידר את המשחקים ברמת ערוץ הספורט
 .עד ששפטו את המשחקים בצורה מקצועית ונהדרתלשופטים אביתר פולסטר, טל שפירא ויגל גל

אלידע   עדן לב, חנן מלאכי,  - לצוות המארגן של הטורניר שעזר בכל דבר להצלחת הטורניר
 .דניאל מסאמי ושמיר חייקין  דשן,

 .למלווים, למעודדים ולצופים אחרונים חביבים לכל מי שלקח חלק בטורניר, לשחקנים,
 

 גילי בן זאב.   -  !2 בטורניר משפחות שלוחות הנתראה בשנה הבאה 
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 מהמרפאה 
 

    2-7.4 - שעות פתיחת המרפאה בשבוע של

   .9-14  -שעות פתיחת המרפאה בחול המועד פסח 

 חגית ו.   -שבת שלום           
 

 תתחדשי" -תני -"קחי 
 

 ...תתחדשי' יוצאת לפגרה-תני -עלינו לטובה, ו'קחי חג הפסח בא 
 

 .פרסום תאריך יישלח בהמשך .ה לפעילות אחר החג עם קולקציית הקיץ"נחזור בע
 

הדירה משמשת לאירוח, נא לא לשים שקיות של בגדים למסירה במרפסת כלל ולא להביא אלינו 
 .עד לאחר החג

 .ליס, רננה בן זקן והדס סעאת, צוות 'קחי תני תתחדשי' המחודש אליאור  ,תודה                
 

 
 
 

 ממחסן תחפושות 
 

 -  לקראת פסח והניקיונות

 מוזמנים לשים במדפים בכניסה למחסן התחפושות   -עוד לא החזרתם תחפושות  �� 

 בית הכשרה, הכניסה הצדדית.  -)בתוך הבניין(        

 נשמח לקבל למחסן. - יש לכם בבית תחפושות שכבר לא בשימוש  ��

 בטי וענבל.  חג אביב שמח! 
 
 

 מקייטרינג אדום 
 

, תתקיים מכירת האוכל לליל  17:00-21:30, בין השעות  (4.4) כאמור, ביום שלישי, י"ג' בניסן 
הריים, אפשר יהיה להזמין ליום שני ארוחה  ו הסדר ולשבת חוה"מ. ביום זה לא נוציא ארוחת צ

 , המטבח יהיה סגור.(9.4)  בחוה"מ, ביום ראשון, י"ח בניסן  גם ליום שלישי.
 

 . 8:30-11:30(, בין השעות  11.4מכירת האוכל לחג שני תתקיים בערב חג, יום שלישי, כ' בניסן ) 
           

   .חג שמח וכשר! חיים וצוות המטבח           

 

 
 קבלת רופא  קבלת אחות  בדיקות דם 

 קבלת קהל 
 מזכירה 

 טיפת חלב 

11:00-10:00  10:00-12:30 7:30-8:10 א'   

  8:00-9:00 11:30-14:00 10:00-13:30 7:15-8:10 ב'

     ג'
11:30-7:30  

( )בתאום עם אורה  

   8:00-9:30 8:00-9:00  ד'

    חג פסח שמח   'ה

  8:00-9:00 8:00-10:30 8:00-10:30  ו'

 
 בדיקות דם 

קבלת קהל 

 אחיות 
 קבלת רופא

 קבלת קהל

 מזכירה 
 טיפת חלב 

  8:00-9:00   10:00-12:30  א'

  8:00-9:00 8:00-10:30 8:00-12:30  ב' 

 ג' 
  

 
 

  

חג שמח  - שביעי של פסח ד'  

 8:00-9:00  8:30-10:30 7:00-8:10 'ה
7:30-11:30 

( בתאום עם אורה)  

  8:00-9:00 8.00-10.00 10:00 – 8:00  ו'
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 סיום פרויקט הנצחה
 

 אנו שמחים לבשר שבשעה טובה השלמנו את פרויקט  
 ההנצחה לזכר הבנים. 

 

 שנים משפחת ביאלה תרמה כסף    7לפני  
 שלוחות.לזכר בנם ברוך ישראל ז"ל, לבניית גן משחקים לילדי  

 

 רותם שכטר השלימה תקציב מהמועצה 
 ונבנה גן משחקים לתפארת. 

 נושא ההנצחה לא הגיע לכדי מיצוי והעניין נדחה.  
 במקביל גן המשחקים הישן "גן לי" פורק מטעמי בטיחות.

 :וליתר הבנים ז"ל נוצרה הזדמנות לחבר את ההנצחה לברוך
 הראל גודל, דקל גלעד, דני גורן, ציפי ערמון, ענת פרידליך,  

 אלירז מרזל ושחר ורקר.
 

 התלבטנו בצוות ההנצחה איך ראוי להנציח באופן ראוי ומכבד.  
 הסמוך וסנדי נרתמו לביצוע קיר אומנותי על המקלט  אתני

 לגן המשחקים ובימים אלה הושלמה המלאכה. 
 

   17:00בשעה  16.4בכוונתנו לארגן טקס הנצחה ביום ראשון 
 באתר בשיתוף עם ועדת תרבות.

 נציין כי היו שותפים לעשייה נוער שלוחות הנפלא, 
 חברי שלוחות וצוות הנוי. 

 רותי פרס, יעל בן אבי, יוחאי רבי, יוסי יעיש. -צוות הנצחה  
 

 
 אין מחר...   - אם אין עבר    - מן הארכיון  

 

 על ההכנות לחג, עזרת הילדים, האירוח, ההסעדה והסיכום:  - שבכל דור ודור     אביב הגיע, פסח בא ! 
 

 :על הניקיון שלפני החג   יוסף אילן כתב  ,  6.4.1961,  א, כ' ניסן תשכ" ' הד הגלבוע' ב . 1
שידובר עליו כאן, זמנו קבוע מדי שנה בשנה. תחילתו שבועיים לפני פסח )זריזים מקדימים   'הטיהור הגדול'"

ומתחילים בשושן פורים(. כאן השתלבו יפה ההלכה והמנהג. למדנו שטוב ויפה לכבד את כל פינות הבית, על  
ויח את ניקוי  אף שבמקומות הנסתרים אין חשש לחמץ... מזכיר הפנים שלנו מנצל את ההזדמנות ורוצה להרו

השטח הגדול מסביב לדירתך. לכן הוא פונה לחברים בזו הלשון: 'חבר, לקראת הניקוי המסורתי... יהיה מחננו 
 :מופיעה בתורה רק שלוש פעמים. פעמיים בקשר לפסח חיפזון המילה    :נקי ומסודר'. נסכם בהערה לשונית

 )דברים ט"ז, ג(. בחיפזון יצאת מארץ מצרים'  כי  )שמות י"ב, י"א( ו'  '''ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לה
מכאן נראה שלאבותינו בדרך  .' )דברים, כ', ג'(אל תחפזו ו אל תיראו  הפעם השלישית היא ציווי שלא להיחפז: '

כלל לא חסר זמן. השתנו העיתים, וכל פעולותינו נעשות בחיפזון. יש להניח שניקוי הדירה לא יוצא מכלל זה.  
. נמשיך במנהג היפה וכבר בגמר שמחת פורים נתחיל לטהר את  סדראת הסדר לקראת המה טוב הוא שהפכנו 

 ". ...כל הפינות הנשכחות בשאר ימות השנה
 

 , פנתה אור אלון בשם ילדי כיתתה:25.3.2011י"ט אדר ב' תשע"א,    -   ' דף מידע ב'  . 2
אם ברצונכם שנבוא לעזור לנקות,    - אנחנו ילדי כיתה י"א פונים אליכם    - חברים יקרים  פסח בא...   - אביב הגיע  " 

 ". המסע לפולין   - נגיע בשמחה עבור תשלום שיעזור לנו להגיע ליעד    - לסדר, לארגן ועוד...לפני חג הפסח  
 

 לנושא רישום האורחים לחג:  משה כ"ץ   התייחס ,  29.4.1971ד' אייר תשל"א,    -   ' דף אינפורמציה'ב . 3
.  מבצע הכנסת אורחים"מחוץ לחיסול החמץ והכשרת הכלים מוטל עלינו מבצע נוסף לקראת הפסח והוא 

יכון. את בעיית האוכל אנו פותרים על ידי  ש - וכל ו א', שהם:  אשלשם קבלת אורחים בחג אנו חייבים לדאוג ל'
וכל נוספים לחדר האוכל הרגיל. כתוצאה מזה אנו  מאמץ נוסף של עובדי המטבח ועל ידי קביעת מקומות א

 מקיימים כבר מספר שנים שלושה סדרים בליל הפסח. את שאלת השיכון אנו פותרים בשלוש דרכים:  
ניצול מקלטים לצרכי שיכון...    . 3ניצול חדרי ילדי לביא שהם בחופשה.    . 2תפיסת חדרי החברים שנוסעים לחג.  .  1

השיכון,   אין אני יודע איך היינו מסתדרים מבחינת   - נפש    496  - אילו באו מספר אורחים כפי שנרשם ברשימה  
ובוודאי היינו צריכים לקבוע מקום אוכל נוסף על שלושת המקומות שאכלנו בהם בחג. כמובן לא היה  

באפשרותנו לסדר מקומות שיכון לשביעות רצון כל החברים והאורחים. אני מקווה שלהבא הרישום של  
 ונעימה".' בצורה יעילה, טובה אשהחברים יהיה יותר מעודכן, בכדי שנוכל לספק לאורחנו ' 

 

, מודים רעיה ודיוויד לכל מי שעזר בעבודות השונות לפני הפסח,  16.4.2004כ"ה ניסן תשס"ד,    -   'דף  מידע'ב.  4
"כמה יפה לראות את בני ובנות המשק הלוקחים על עצמם אחריות במקום משמעותי כמו  בימי החג ולאחריו:

א האכפתיות. יש מקומות בהם איישו )ולא  ובמלוועושים מלאכתם על הצד הטוב ביותר    המטבח וחדר האוכל
התייאשו...( תפקידים של חברים מהשורה, הן בהכנת/הגשת האוכל והן בהגעלת הכלים וחלוקת הארגזים עם  

לקניידלך לא היה אותו הטעם   המצרכים לבתים והכל כ'עבדים המשמשים את רבם שלא על מנת לקבל פרס'.
.. מי אמר שאין לנו גאוות יחידה?! מן הראוי היה שנזכיר שמות של  ז' לא היו מגלגלים אותם.- אילו כיתות ו'

אנשים נפלאים, שבכל שנה באים ותורמים מעל ומעבר לנדרש, אך מפאת החשש לשכחה של מישהו, אנו לא 
 הם בבחינת 'מצווים ועושים' במשך כל השנה.   -תודה גם לצוות הנפלא של המטבח וחדר האוכל   נפרט...

 יוצא לנו לעצור ולהגיד להם תודה. והרי: 'כשאני לעצמי מה אני'... )מפרקי אבות(".לא בכל יום 
 

 .רותי פרס פסח כשר ושמח לכל בית שלוחות,                       עולם של פעם, עולם של טעם ו...געגוע...   
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 מן המזכירות 
 

 . )מנכ"ל עמותת חיברותא( ותמיר יעיש מוזמן אביעד פרקש  -הקמת מכינה מעורבת . 1
 

ביניהן  ה .1 בעמק,  תוכניות  במספר  והחינוכית  הקהילתית  ברמה  חיברותא  עמותת  וצגה 
הפועלת עם המועצה    ,חקלאות בעמק, מדרשת נטע בבית שאן, מכינה בכפר רופין ועוד

 האזורית. 
 

 בוצעו שני מחזורים של חקלאות בעמק בשלוחות כחלק מפעילות העמותה.  .2
 

עמק פועלת כיום בכפר רופין )מנוהלת ע"י תמיר יעיש(, בה ישנה התנדבות של  מכינת ה .3
לפיתוח   פועלת  המכינה  כאשר  בקהילה,  ממעורבות  כחלק  החקלאי  בצד  בשבוע  פעם 

 מנהיגות וגיבוש זהות ערכית.
 

חניכים   45-כ  ,הוצגה אפשרות של הקמת מכינה מעורבת )דתיים וחילוניים( של בנים ובנות .4
בי  ליוני, כאשר מדובר במחזור הקרוב על כבשלוחות,  בנים    30%  ן החודשים ספטמבר 

 דתיים/מסורתיים.
 

נאמר כי יתכנו מקורות מימון להשבחת מבנים, בהתאם לקריטריונים של גופים חיצוניים   .5
 המהווים מקור תקציבי לנושא.

 

הבטיחות,  .6 בהיבטי  המכינה  ידי  על  מטופלים  הנדרשים  האישורים  כלל  כי                             הוצג 
 בטים מפוקחים בצורה מלאה במסגרת בקרת רשויות המדינה על נושא המכינות. וכלל ההי 

 

נאמר שהנ"ל בהתאם לצרכי ורצון הקהילה, והכוונה להקים צוות    -רמת המעורבות בקהילה   .7
 היגוי משותף שיקדם נושא זה ביחד עם המכינה. 

 

 במהלך הדיון עלו מספר נקודות:  .8
 . והשפעה על הנועראתגרים של מכינה מעורבת בקיבוץ דתי  .א
 . התנהלות במרחב הציבורי מבחינה דתית .ב
  .יתרון בחיבור לציבור חילוני בגילאי הנוער .ג
 . העובדה כי אין קיבוץ דתי כיום שבו משולבת מכינה מעורבת מבחינה דתית .ד

 

 עלו מספר בקשות במסגרת דיון המזכירות אשר יתבצעו במקביל לתהליך:  .9
 . ולמידה מהקהילה שם ביצוע ביקור בכפר רופין  .א
 .ביצוע בדיקה וקבלת עמדת הקיבוץ הדתי בנושא .ב
 .שילוב הרב בנושא המכינה בקיבוץ ושמיעת עמדתו  .ג

             

   החלטה:
 יבוצע ערב שיתוף ציבור עם מנכ"ל העמותה לערב הסברה והצגה לקהילה. .א
 בנושא.לאחר ערב שיתוף וקבלת משוב מהציבור יתקיים דיון במזכירות  .ב

 

 המזכירות עודכנה על עזיבתו של החבר יוסי כהן. המזכירות מאחלת ליוסי   -עזיבת חבר  .2
 הצלחה רבה בהמשך. 

 

 צוות איתור למנהל קהילה .3
 במהלך חודש יולי מסיים צביקה את הקדנציה כמנהל קהילה. בקשתו של צביקה  .1

 להמשיך לקדנציה נוספת.   היא לא 
 

 בהתאם לנוהל בעלי תפקידים מגובש צוות איתור בהתאם להרכב המפורט בנוהל. .2
 

 נציג סטיב ליס,    -יו"ר קיבוץ, מרכזת מש"א, נציג ועד הנהלה    -הצעה לצוות האיתור   .3
 ההצעה אושרה.   -איתן מאירפלד  ,מש"א

 

 המזכירות מאשרת את הרכב צוות האיתור למנהל קהילה. החלטה:           
 

 . בשם חברי המזכירות -אורן גל, יו"ר המזכירות  
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 ממרכזת המשק  
 

 ֹנַעם חֹוֵרבְקִריַעת ַים סּוף / 
ם "  דָּ ת ַים סּוף      כָּל אָּ הּו אֶׁ ַתְישֶׁ ַרע מָּ ם קָּ דָּ ת ַהיָּם     כָּל אָּ  אֶׁ

ת ַים סּוף הּו אֶׁ ַתְישֶׁ ַרע מָּ ש       קָּ ר              ַפַעם ַבנֶׁפֶׁ  ְוִהִגיַע ַלַצד ַהֵשִני, ַהּמּואָּ
ׂשּוף  ַמד ַפַעם חָּ ר                      ַפַעם ַבגּוף      עָּ בָּ ר לֹא ִיְהיֶׁה בֹו אֹותֹו ַהדָּ  ְכלּום ְכבָּ
ה רָּ כָּה ְלִהינֵָּצל      מּול ַגֵלי ַהְסעָּ ם זָּ דָּ יו הּוא ַמִכיר           כָּל אָּ  ִכי ַעְכשָּ
ה ל      ְלַבדֹו ַעל ַהִסירָּ פֶׁ ְפכּו ְלִתְקַרת ֲערָּ ַמִיים הָּ ַהשָּ תֹו       ְכשֶׁ ְצמָּ ת עָּ  - אֶׁ

יו  הּו ַעל ַחיָּ ַתְישֶׁ ם ִנְלַחם מָּ דָּ יו     כָּל אָּ הּו ְבַחיָּ ַתְישֶׁ ם מָּ דָּ רּוַח,          כָּל אָּ  מּול הָּ
ה  ֵאל     ְכִאילּו ֵאין ְבֵרירָּ ַמד ִלְסמֹוְך ַעל הָּ  ַהיָּם,            לָּ

ם דָּ ם        כָּל אָּ דָּ אָּ ה הָּ צָּ חָּ  " ַעְצמֹו.ְוַגם מּול                   ְוַאֲחֵרי שֶׁ
 

בשעה טובה נפגשנו בשבוע שעבר מנהלי.ות הענפים והפעילויות מהעסק והקהילה  - פורום מנהלים.ות
אנו רואים ערך גדול בחיבור בין המנהלים.ות מהמגזרים  .למפגש ראשון של פורום מנהלים.ות משותף

,  גיבושייצר  בקיבוץ לצורך למידת עמיתים,  .ותמפגש קבוע ובלתי אמצעי בין המנהליםבמטרה ש
, ויצירת תחושת שייכות ויחד. את המפגש פתחנו בסבב שיתוף ידע ,'ורורויאחיבורים, התמקצעות, '

   ,מנהלת מח' אסטרטגית באגף קהילה במועצה  ,מןיהכרות אישי. בהמשך שמענו הרצאה מתאיר קלי
הציגה שלל יוזמות  ועל ההשפעה של מינוף היחסים לחברי הקהילה. תאיר  על היחסים בין עסק וקהילה

נות ממקומות שונים ברחבי הארץ. את המפגש סיימנו בתיאום ציפיות ובהצגת שלד ימשותפות ומעני
התוכנית לשנה הקרובה שיכיל נושאים מגוונים כגון שימור עובדים, דיני עבודה, גישור ועוד.... במפגש  

 שים הבאים.  .ות ואנו מקווים לראות מנהלים.ות נוספים במפגםמנהלי 18לקחו חלק 
   .זה המקום להודות לצביקה על השותפות ולרננה על היוזמה וההובלה ולכל המשתתפים.ות

 

השבוע התקיימה אסיפת צמח תערובות לאישור סופי של הפיכת צמח   - אסיפת חברים צמח תערובות
מדובר על השלמת תהליך שהחל לפני   -תערובות אגש"ח בע"מ מאגודה לחברה בהתאם לחוק החברות 

  ,נה וחצי למיזוג בין צמח תערובות ועוף טוב. התהליך כלל קבלת אישורים עקרוניים ע"י הרגולטור ש
עם מתנגד אחד.   43חלוקת המניות בין המשקים והצגת תקנון החברה. המעבר אושר ברוב גדול של 

עם השלמת המעבר לחברה יוקצו המניות באופן ישיר לכל  , 2024המעבר יושלם ככל הנראה בתחילת 
 ד ממשקי הבעלים/חברים.  אח

 

 בחודש האחרון קיימנו ישיבה של הנהלה כלכלית. בישיבה אישרנו את ההשקעות    -   הנהלה כלכלית 
.  ועמית פרץ החשב ומנהל הנהח"ש   , מנהל הענף   , ב"לב הלולב" בכפוף לתוכנית כדאיות שהוצגה ע"י שי פרס 

ובעקבות פניות של  התוכנית הציגה את הגידול המתוכנן בכמות הלולבים )עקב הגעת עצים לניבה וקטיף( 
קיים פוטנציאל יפה להחזר ההשקעה בשנים מועטות בלבד.    סון. ח א ו אריזה    , משווקים/סוחרים לשירותי מיון 

הכלכלית אישרה   לה בנוסף כחלק מקידום הנהלות עסקיות והרצון לקדם את הטיפול במחלק החשמל, ההנה 
,  את הרכב הנהלת/דירקטוריון שלטרון )מחלק החשמל(: יו"ר שי גרוסמן, מנכ"ל רותם שכטר, יורם רותם

 משקיף: אבי בוכהלטר.  ,בועז אריאלי
מטרת המפגש הייתה הכרות בין מנהלי.ות  .בשבוע שעבר קיימנו מפגש להנהלה כלכלית שלא מן המניין

לה הכלכלית )כזכור, חלק מחברי.ות ההנהלה הינם חיצונים וחלק  הענפים בשלוחות לחברי.ות הנה
חברים.ות חדשים( במפגש השתתפו רוב מנהלי הענפים שנתנו סקירה כללית של הענף שלהם עם 

התייחסות קצרה להיסטוריה, לשוק, לעובדים ולאתגרים של הענף. בנוסף סיירנו בלב הלולב ושמענו  
גם  ביקרנו הם על הפעילות במקום ועל ההרחבה המתוכננת. סקירה מקיפה משי פרס ודיויד סנדל
 אנו בוחנים השקעה במקום והעברה של מוסך הטרקטורים.  ובסככה ליד מוסך הגזר )הדיר הישן( 

 בשל קוצר הזמן לא התאפשר הצגה של כל הענפים וביקור בענפים נוספים שתכננו,  ,לצערנו הרב
 פים לחברי.ות ההנהלה. עם זאת אנו שמחים על המפגש ועל הנגשת הענ

 

דונם חיטה משטחי הבית עבור תחמיץ לרפת, מדובר על   350בשבוע שעבר הגד"ש קצר  -תחמיץ 
 שת"פ שהתחדש אחרי שנים ארוכות ואנו מברכים על כך. לשמחתנו גם התוצאות היו טובות.  

 שת"פ דומה צפוי גם בתחמיץ התירס.   
 

פס של עשייה מבורכת  ישלוחות המציגה חלק מפסלפניכם סקירה קצרה "על קצה המזלג" מענפי 
 ומעניינת בתחומים רבים. תודה למנהלי.ות הענפים על השיתוף והעשייה.  

 

 ששון מעתוק   -פטם 
ים נמצא  מדגר הראשון לשנה זו הסתיים לפני כחודש בתוצאות מקצועיות טובות מאוד. כיום בלולה

 .חג כשר שכמובן אוכלים תערובת כשרה לפסח.אפרוחים בני עשרה ימים  ,המדגר השני לשנה
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 עמית פורשר   - מתכת שלוחות
 התחלנו את השנה עם התקנה בחוף השנהב של בית אריזה לדגים שיצא מוצלח מאוד.

גדולים ומשמעותיים, מסועים שבונים כרגע למשחטת עוף עוז   השנה מסתמנת כשנה עם פרוייקטים
  מיליון ₪.  2בסדר גודל של מעורכים הפרוייקטים  2עוף טוב.  למסועים נוסף של  גדול שבנגב. פרוייקט

 בסה"כ נראה שהולכת להיות שנה מוצלחת. 
 . היופורישתמשיך להיות שנה טובה  בודקים אפשרויות לגדילה נכונה של המתכת.במקביל אנו 

 

 שייקה חורב  -הודים 
חטפנו   2022לקראת סוף . מדגרים עם תוצאות טובותשני  שיווקנו פתחנו בצורה טובה. 2023את שנת 

הצלחנו התאוששנו מהר ו אבל שפעת עופות שקצת זעזעה את הענף )מה שקורה כמעט בכל הארץ(
 ואישור של משרד החקלאות.בליווי לעמוד בכל המשימות לתקן ולשפר את הלולים בחווה  
  ,הלולים מאוד ישנים וזקוקים לטיפול שוטף .כמובן שיש עוד הרבה עבודה וכל פעם מתקדמים קצת 

יחסית  לגיל המופלג של הלולים הם  .כדי שהכל יתפקד בצורה הטובה ביותר שביכולתוהצוות עושה כל 
ת והן  מקצועיברמה ההן  היא לשפר את התוצאות כל הזמן שלנו השאיפה טובה. מתוחזקים ברמה

. השנה לאחר הפסקה של שנים יצאנו במהלך החודש ביחד עם הצוות של ענף הפטם  תכלכליברמה ה
  מנהלת מש"א.  ,ידוד של רננהעלטיול ענף באזור ים המלח בסיוע ו
 . טרינרוהו ,איתןורענן  בבר, תודה רבה לצוות המופלא שלמה,

 .שיהיה חג שמח וכשר .עמית שכטר, דן גולדנברג, ליססטיב  - שבתה לתורני ותודה רבה
 

 יחיאל ניזרי  -מדגה 
ִגים ממאגר גלעד. חלק מהדגים אנחנו משווקים ישירות מהמאגר.  לפני חג הפסח אנחנו עסוקים  בְשִלַית דָּ

 רים למחסני שיווק ומשם משווקים במהלך החודשים הקרובים.י מה שנותר מעב 
הקמת מערכת של סינון מים ממוחזרים. מטרת ההשקעה היא סינון של מים על מנת ימנו יבשעה טובה ס

שיפרנו את תפעול    ,למנוע כניסה של הטלה פראית לבריכות פיטום ולבריכות אימון הדגיגים. בנוסף
ימנו  יצול ממרכז המשאבות לכיוון מאגר סלו ומאגר גלבוע. עדיין לא ס 12זור המים. נבנה צינור של חימ

ים את כל ההשקעה שאושרה לרפורמה יפרויקט של "הזרמת מי מדגה לסביבה". בע"ה נסה את כול
 לאחר חג הפסח נתחיל בהטלות של דגי האמנון. במהלך חודש מאי הקרוב.

כלסנו  יהגדלנו את הגידול של דג הבאס וא, השנה בשונה משנים קודמות צמצמנו את גידול דג האמנון
 את מאגר סלו בדגיגים של דג הבאס.

 חג שמח יחיאל וצוות המדגה. הייתה לנו שנה מוצלחת.ש 2022ימנו לסכם את שנת יס
 

 שחל רמון  -מים 
מהממוצע הרב שנתי (, נאלצנו    85%מ"מ )כ   260לאחר חורף מאתגר שבו הגענו ל  -מי חקלאות 

במערכת הבקרה בשפעה סיימנו את המעבר  להשקות גם בחדשי החורף, פנינו לגידולי האביב.
טל גיל בשטחי הגד"ש, ובתמרים. ההחלפה הזאת קידמה אותנו חברת גלקון להממוחשבת מחברת 

מאוד הן בטכנולוגיה, והן ביכולת השליטה המשופרת על המערכת, וכמובן חיסכון כספי שנובע מאי 
 .הישנה במערכת גלקון אחזקת מערכת גלקון המיושנת. כרגע נשארו המטע בבית והזיתים

מערכת סינון ופיקוד   ברמת צבאים השלמנו את התקנת תשתית המים: קו ראשי, ברזי שטח בחלקה,
 בכדי לאפשר לגד"ש לגדל שם השנה עגבניות. 

לאחרונה קיבלתי אחריות על ענף מי השתיה, ברצוני להודות לנתן סימון על שנים רבות שהיה    -   מי שתיה 
 ה שכטר ובאחריותו אחזקת המערכת. ' ות, ובמקצועיות. שותף איתי אברמל אחראי על ענף זה במסיר 

האתגר הגדול שעומד בפני הוא, צמצום הפחת )הפרש בין קניית מים למכירתם(, שהוא כרגע לרעתנו 
 .מאחל לבית שלוחות חג כשר ושמח וזאת ע"י מעקב הדוק על תקינות מדי המים, ואיתור נזילות ותיקונן. 

 

 שי פרס  -מטע 
כי הפריחה בסדר. העצים יצאו  יה. כרגע נראה יבימים אלו אנו נכנסים לשיא עונת ההפר -תמרים 

יה החלה מוקדם מן הצפוי בגלל מחסור במשקעים. יעונת ההשק מתרדמת החורף וצימוח חדש מתחיל.
יה להזרים מים לכל העצים.  יהצוות מסיים בימים אלו לשטוף את כל הצנרת ולאפשר למערכות השק

 עצים ולכל אחד צריך לדאוג ולדאוג טוב.   12000משימה גדולה, שכן אנו משקים מעל 
קרקע אשר ייתנו לנו תמונה מדויקת של רמת המים בקרקע  בעונה האחרונה התחלנו שימוש יותר רחב בסנסורים ב 

ותכוון אותנו ותדייק אותנו יותר בשימוש במשאב הכל כך חשוב. "עיניים בקרקע" הוכנסו בשפעה ובבית במספר  
 מאתגרת זו. עונה  חלקות. חסכון במים הוא מפתח לחיסכון בהוצאות. חסכון בהוצאות : דבר המאפשר לענף לעבור  

סבבים. "לב הלולב" החל את פעילותו, והמקום   2חל גם הוא ואנחנו כבר אחרי ה - קטיף הלולבים
 לקראת מתיחת פנים נוספת אשר תאפשר הגדלה של פעילות זו. 

 ענף התמרים ככלל עובר בחינת עומק מכל ההיבטים הכלכליים באשר לעתידו. ולמיקוד פעילותיו. 
דונם מאכל בלבד.  140רגע נותרנו עם  כ כמעט הושלמה עקירת המטע לשמן. הציוד קופל. - זיתים

צוות המטעים מאחל לכל עם ישראל   יה.יהפריחה כרגע נראית בסדר. גם בזיתים החלה עונת ההשק
 חג אביב שמח. ימים של סבלנות וסובלנות. כידוע כולנו תמיד צודקים, אך זה הזמן להיות חכמים.
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 שאול ווייס   -גד"ש 
חיטה עבור  התחמיץ של פעילות חקלאית. סיימנו לקצור את שטחי  החג הפסח תופס את הגד"ש בעיצומ

 קבל משוב מהרפתנים האם זה גם טוב לפרות.  מקווים ל .טוב תינרא. התוצרת רפת שלוחות
 דונם.    250  -מיד לאחר הקציר התחלנו להכין את שטחי תחמיץ התירס עבור קציר העמק כ

 רואים הבדל בשטחים בין רמת צבאים לשפעה.    , יפה   ו בכל השטחים בצורהטות נקלעגבניה
,  ריסוסים. שאר שטחי החיטה בקיבוץ ה דישון ו ה   , יה י השק ה הצוות של הגד"ש עוסק בעיקר בתהליך הגידול,  

 . תלשח שפעה ורמת צבאים חלקם ירד לגרעינים וחלקם ירד
ה במנגו ולכן אנחנו עסוקים בבדיקת הציוד וטיפול  ימנגו: בימים אלה אנחנו נכנסים לתחילת ההשקי

ו  נגהעץ כי המנוריד את כל התפרחות על מנת שלא יהיה פרי על בתחילת חודש הבא  .בעשבייהשוטף 
 . ל לכל הקיבוץ חג כשר ושמח צוות גד"שאחעדיין צעיר. בהזדמנות זאת נ

 

 חנן מלאכי   -רפת 
כידוע לכולם פרות    . התחלנו את השנה האזרחית בשיווק חלב כמו בתוכנית למרות החורף הלא חורפי שהיה לנו 

ש שלנו על  " הודות לאלון והגד בימים אלו ממש אנחנו בשיא עונת התחמיצים לרפת וזה המקום ל   . אוהבות קור 
 שיתוף פעולה פורה והדדי שלא היה פה הרבה שנים ובתקווה גדולה שהשיתוף ימשיך גם בשנים הבאות. 

שיצא לדרך  שנים!!(  32) אחד העובדים הוותיקים בענף  ,אילן חרובימנפרדנו בערב מרגש לפני שבועיים 
 הרבה בהצלחה. לו אנו מודים לו על שנים של עשייה ברפת ומאחלים  .חדשה

 כן וגם הפרות צריכות לאכול אוכל כשר לפסח והחל מיום ראשון הרפת כשרה לפסח למהדרין!   , פסח בפתח 
 צוות הרפת.  -מאחלים לכולם פסח כשר ושמח 

 

 דבורה ליס וקני גולדמן  -קיץ בקיבוץ 
 אלו זמנים מרגשים עבור קיץ בקיבוץ. המחנה מתמלא במהירות. חניכים מגיעים מכל העולם. 

 קבוצה גדולה מגיעה מהונג קונג. חלק מהעדות כבר מלאות, ויש רשימת המתנה ארוכה. 
 קני עסוק מאוד בהכנת הבניינים )שהם לא במצב טוב( וכן ביצירת משחקי מחנה וריהוט חדיש.  

פסל שלו ב"חורשה" לכיוון הגלבוע, ואנחנו מחכים להזיז את הספסל הגדול החדש כולם רואים את הס
 שהוא בנה. כל יום, אנו חושבים על דרכים חדשות לשיפור המחנה.  

רבים מהבוגרים שלנו חוזרים כראשי עדה. הפסקנו לספור את מספר החיילים הבודדים שהצטרפו לצבא 
 וגם את מספר המשפחות שעלו. 

יכול להיות מאוד גאה בעצמו!! בזמנים קשים אלו, מנחם לדעת שתרמנו תרומה משמעותית   קיבוץ שלוחות 
לעלייה ולהבאת אנשים נהדרים לישראל, הפועלים כדי להפוך אותה למקום טוב יותר לחיות בו. הקמפ גם 

 .טובות בעתיד נותן לחניכים שלנו הרגשה טובה לגבי עצמם, וזו נקודת פתיחה מצוינת לקבלת החלטות 
 בוגרי המחנה שלנו השיגו.  ש זה כל כך מרגש לשמוע על כל הדברים המדהימים 

 בם.  יזה גם מחמם את הלב לשמוע איך לשלוחות יש מקום מיוחד בל
 פיתחנו מותג אמיתי!  

 וכבר מודים לכל תושבי שלוחות על שהפכו את המקום הזה לכל כך משמעותי!!! 2023אנו מצפים לקיץ  
 

 עמית פרץ  -הנהלת חשבונות 
 ח בשנים האחרונות." אשר ניהלו את מחלקת הנה " אחדות ישראל" נפרדנו מחברת  2022בסוף שנת 

על  האחראית  ,ח של העסקים והקהילה ומוריה" האחראים על הנה ,כיום הצוות כולל את אורנה ושמואל
 ח בתחומי מסוימים. " חשבות השכר ותומכת במחלקת הנה

האחראי גם על ביקורת הדוחות הכספיים ובקרה של דוחות התמחיר   ,עמית פרץ ,המחלקה מנהלאת 
  לכל ענף.

לכלל הענפים בעסקים ובקהילה והצלחנו   2022ים לשנת בימים האחרונים סגרנו את הדוחות התמחיר
 ח וחלוקת המשימות בין חברי הצוות. " להגיע ליציבות מחלקת הנה

   ו שאלה.נשמח לתת מענה לכל בקשה א
 ח שלוחות. " מחלקת הנה חג כשר ושמח! 

 

 , בתקופה זו שרוחות הפילוג מנשבות בנינו והמחלוקות תופסות במה מרכזית -ולסיום 

 ערכים רבים ביניהם חירות, גאולה, אמונה ואחדות. חג הפסח בא להזכיר לנו  

 יהי רצון שנזכה לחגוג את חג האביב ביחד בשמחה שלמה ובאחדות. 

 רותם שכטר. - חג שמח
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מנהל הקהילה שולחנו של מ  
 

 . .."אביב הגיע פסח בא. -שמחה רבה   - שמחה רבה"
 

חובה עלינו לקחת את   .ב"ה יש בתקופה האחרונה ריבוי משימות וזאת בנוסף לניקיונות הפסח
  ,הנכונות ולדעת להמיר חילוקי דעות והסתכלות שונה אל עבר התקדמות תהכל בפרופורציו 

 .שותפות ומציאת הדרך הנכונה
 

בור באופן צוות האגרות נפגש כבר ארבע פעמים במטרה להנגיש ולחשוף את הצי  -  צוות אגרות
הכי ברור לשימושים השונים שאנו נהנים מהם בשלוחות, וכן לעלויות עבור כל שימוש ושימוש. 

פעילויות אין ביכולתנו לוותר עליהם. אנו ננסח שאלון לציבור בו הוא יבין מה  אילו בדקנו  ,בנוסף
לשפר  כמה היא עולה לחבר ולקבל משוב מהציבור איזה שימושים לשמר ו  ,מייצגת כל פעילות

 הכל עדיין בגדר חידה. .מה להפריט ובאיזה מידה ,ועל אלו שימושים אפשר וניתן לוותר
שמביע   ,בהזדמנות זו ואפילו שאנו רק בתחילתו של המסע אני רוצה להודות לצוות שמגיע

 ומשתתף בצורה פעילה ויעילה כדי לקדם תהליך זה.    
 

 דנו בכמה נושאים שעל הפרק:   ותת קהילה האחרונהנהל ישיבות ב - נהלת קהילה מה
תודה ליובל על הובלת   .לאחר תקופה ארוכה של חיפושים נמצא חבר שלקח על עצמו את צח"י 

 הצוות עד כה ותודה לדניאל כץ שלקח על עצמו את המשימה. 
 רך. מיכל בן זאב ונופר סולומון להנהלת גיל ה ,נעמה שכטר -של  ן בנוסף אישרנו את כניסת 

נתלי הופיעה בפני הנהלת הקהילה והציגה את הצורך בבית ילדים נוסף לקיץ הקרוב, וזאת   
 ה במספר הילדים במערכת החינוך החברתי בשלוחות. י לאור גידול מבורך ועלי 

נתלי הציגה בפני הנהלת הקהילה את הפתרון שעלה במנהלת המבנים לגבי ארגון הבתים 
 ך למתחם החינוך.והעברת המבנה של מחסן הנופש הסמו 

קהילה הציגה בקשה לבדיקת חלופות נוספות והדגישה את הצורך בבדיקת מהנדס  ההנהלת 
את המבנים המיועדים לטובת החינוך וכן להסדרת כל הפסולת שנערמה מול מחסן הנופש  

 רכת הדרך לתהליך. נתלי קיבלה את אישור ההנהלה ואת ב .והסדרת הדרך והנראות למקום
₪ והחליטה שרווחים    120,00לבו מעל סכום של ו הילה בחלוקת רווחי הכקהעוד דנה הנהלת  

 לאחר הפסח אי"ה נטפל גם בזה.  אלו יחולקו לחברים הקלסיים לפי אחוזי קניה.
 

 ,ויוחאי  ,ארנונהה אחראי , בשבועות האחרונים אני נפגש עם עמנואל -  מחסנים ומבנים שונים 
 , לבדוק את כל נושא הארנונה הלא מחולקת המוטלת על הקהילה  ,אחראי מבנים והשכרות

על מנת לחייב את הפעילויות השונות ואת החברים המשתמשים במבנים אלו וכן להתחיל לחייב 
 וחברים.  תבשכר דירה ריאלי את המשתמשים השונים, פעילויו 

 

  ת מעניינו   -   הרצאות שתי  יות תרבותיות בשלוחות.  ו בחודש האחרון היו כמה וכמה פעיל   - תרבות  
מכירה    : כמו בכל שנה נערך בשלוחות שוק צדקה מושקע שכלל   -   שוק צדקה תודה רבה למארגנות.  

למתנדבים   ,תודה רבה למארגנים  . הרבה דוכני אוכל וכמובן הגרלה מושקעת   ,של דברים שונים 
האחרון  ינו ביום שישיו חו  , בהובלתו של גילי בן זאב   -  טורניר כדורסל   . וכמובן לנוער על ההשקעה 

של אורחים רבים שבאו ולקחו חלק בטורניר מושקע   , חווית ספורט מלכדת של תושבי שלוחות
  . תודה לגילי ולכל מי שהתנדב לעזור הן בהגברה ובשייקים המושקעים  . ומאורגן
  .ה חוויה תיהי . ח ויישר כ 

 

ולמכינת  בישיבת המזכירות האחרונה נחשפה המזכירות לעמותת חברותא,  - מכינת העמק
אחרי עבודה מאומצת של צוות מבנים והשכרות לבנות מודל להבאת שלוחה של   , העמק בפרט

הועלו חששות וכן בקשה לבדיקות  נוספות. מיד לאחר הפסח   ,המכינה לשלוחות. נשאלו שאלות
במטרה להביא  ,אנו מתכוונים להביא את הנהלת המכינה לערב חשיפה של המכינה לציבור

 לוחה של המכינה בשלוחות בקיץ הקרוב.ש  תאישור פתיחל
 

חשוב מאוד שבימים אלו של קיטוב במדינה נדע להשאיר את המחלוקות רגע בצד ולא  
 . לחפש את המשותף היפה ולהתרחק מהזעם ,לדעת שאחים אנחנו . להכניס רוח זו פנימה 

 . שתהיה אוירה של שמחה לקראת החג שהפך אותנו לעם
 

 וקסמן.  צביקה  - בית שלוחותלכל  -פסח שמח   -שבת שלום 
 

 ם שלו - בתש 
            חג פסח שמח  


