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 פרה: -פרשת "כי תשא"  

"הנה חזה עם ישראל בבשרו ולמד לקח לדורי דורותיו. בה בשעה שתורת המוסר האלוקית אמורה   -  חטא העגל

היתה לרדת אל קרבו ולשכון בתוך מקדשו בארץ כערובה היחידה לקשר זיקתו אל ה', למד שהסטייה הקטנה ביותר 

בהכרח לידי כפירה בחוק המוסרי של ה', וגם האיש שנועד להיות    מן הכניעה הבלעדית לפני ה' האחד והיחיד... יביא 

הכהן הגדול הראשון לעם ישראל, למד אותה שעה לקח לעצמו ולדורי דורות. אל "יתחכם" כהן בישראל, אל יעשה 

מוותרים   - בדברי האמת של תורת ישראל כבתוך שלו, ואל ישא ויתן בהם למענם כדרך שנושאים ונותנים בדברים  

לקם כדי להציל את השאר. עדות ה' חקוקה על סלע איתן, יכול אתה להכנע לה ויכול אתה לכפור בה, אולם  על ח

 שום כן לא יוכל לשנות בה כקוצו של יוד". 

 [ הרש"ר הירש] 

 

 

   לכל זמן ועט 

 

אורחות חיינו, ביום ראשון השבוע קיימנו את המפגש הפותח ל"שלב העקרונות" בשיח על    -  "לשמוע, ללמוד וללמד"

נקבע מראש ערב  ו. רק חלק מהחברים השתתפו בערב הראשון,  ומלמדים  , כנים ומעגלי השיח היו חשובים, קשובים

במוצ"ש הקרוב. המעגלים מתקיימים בהתאם להנחיות, ויש פתרונות גם למי שאינם מחוסנים, על   שיתקייםנוסף  

הוא שלב בו כל קול קובע, וחשוב לשמוע את דעותיהם   מנת שבאמת כל אחת ואחד יוכלו להשמיע את קולם. שלב זה

 כבר בשלב הזה של עיצוב המסגרת.  ותפיסותיהם של מירב החברים בלביא, ולכן אנא עשו מאמץ להיות שותפים

 הגיעו, הביעו, השפיעו!  – מנסיון, כנראה שגם תיהנו על הדרך מהמפגש

כל הקהילה יחד לבית הכנסת, אבל החזרה לתפילה  אמנם איננו בחזרה מלאה של    –"בבית אלקים נהלך ברגש"  

בתוך בית הכנסת השבוע, היא מייצג משמעותי מאד לחזרה לשגרה ולשפיות, ותקוותנו היא שמכאן רק נתקדם ולא  

, על מנת  למעוניינים  ניסוג שוב בתחלואה ובהנחיות. בשל המגבלות, בשבתות נמשיך לקיים גם מניינים שכונתיים

כניסה לתוך בית הכנסת יכולה להתבצע רק אחרי הרשמה הלכל האוכלוסיה בלביא. נזכיר שוב, ששיינתן מענה הולם  

מראש באתר, ובכל מקרה הישיבה מוגבלת רק למקומות המסומנים. כמובן, שככל שהתפוסה תגיע למקסימום, ניתן 

הם. נמשיך להתפלל לשבת גם ברחבה מחוץ לבית הכנסת, וכלל ההנחיות רלוונטיות גם לאנשי לביא וגם לאורחי

לבריאות העם והעולם, ובעז"ה כאשר נוכל לשוב כל הקהילה כולה לתפילה משותפת בתוך בית הכנסת, נציין זאת  

 מן. אמהרה בימינו באופן חגיגי כראוי ב

, ולפחות אצלי העלה לא  השבוע היה שבוע בו נושא השיח בקהילה שלנו, תפס מקום משמעותי  -   "רק מילה טובה"

.. האם אנחנו מצליחים לבחור את הפלטפורמות הנכונות לומר את הדברים, האם אנחנו מדייקים כאשר .מעט תהיות

אנחנו מתבטאים, האם כשמשהו דורש שיח אנחנו מקפידים "לדבר עם" או שאנחנו בורחים לאופציה של "לדבר 

באמתעל",   מקשיבים  אנחנו  מכבד,    ,האם  שלנו,  השיח  האם  מאלימותאמין,  וכמובן  נמנע   נמנע  התלהמות,  או 

שיח נפלאה עם הנוער שלנו, בשיח כן בגובה העיניים על ענייני היום,    ת לי אישית, הייתה השבוע חוויי  ועוד.  מהכללות

 והחוויה הטובה הזו הזכירה לי שוב שאין תחליף לשיח ישיר מלב אל לב, עם השותפים שלנו למקום הזה באשר הם. 
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רגישות –נראה לי, שדווקא בתקופה בה ישנם מתחים רבים ומגוונים שנובעים מהסיטואציה בה אנו חיים היום  

בתחום השיח והשפה מחוייבת את כולנו על אחת כמה וכמה מאשר במצב רגיל. אני מקווה שאנו ממש בפתחה של 

בבית הכנסת, פנים,  אל  פנים  יומיומית למפגשי  נוכל להפגש  בה  לשגרה,  בפעילויות תרבות,   חזרה  בחדר האוכל, 

האהבה  את  שמחזקים  והאהובים  המוכרים  באמצעים  לשיח  לחזור  הזדמנויות  לנו  ושתהיינה  ועוד,  באסיפה 

 לו יהי!  –והקירבה 

הערכת שיקוף    כפי שהוסבר בדף זה לפני שבוע, השבוע יצא לחברים בגיל ההתפרנסות, דף ובו  -  "מודעות עצמית"

על מנת שחברים יחושו בצורה ממשית יותר את ההוצאה, וממילא  י על פי המבנה שלו,  התא המשפחתההוצאות של  

תבסס על ממוצעים מדו"ח ה, כזכוריחושו אחריות ומחויבות להגדלת ההכנסות ולמיצוי כושר ההתפרנסות שלהם.  

ין זה לתת קנה של מספרים גדולים שמחולקים לבית אב או לנפש, ולא על מספרים מדויקים, אך ביכולתו של כלי מע

נייר זה אינו מבטא דבר ביחס להערכה או התחושה שחברים צריכים לחוש לגבי   מידה של גובה ההוצאות למשפחה.

במדד  רק  אותנו  הסובבים  את  מעריכים  איננו  בה  בחברה  חיים  אנחנו  ה',  ברוך  בלביא.  בחייהם  אחר  תחום  כל 

כל חברה וחבר, בתחום הדתי, התרבותי, החברי, את הכלכלי, ואנו יודעים להעריך מאד את התרומה הערכית של  

הנשיאה בעול ובאחריות בתפקידים ציבוריים, בהתנדבויות ועוד. עם זאת, כלי זה כן מבטא מגמה לפיה נכון להגביר 

מודעות גם בתחום הכלכלי, כי הוא התנאי הבסיסי ליכולת לקיים את הדבר הטוב הזה שנקרא קיבוץ לביא. זה לא 

והעשייה האחריות  המוטיבציה,    אנו מקווים כי הגברת המודעות, תביא גם להגברתזה מרכיב חיוני, והעיקר, אבל  

 האקטיבית למיקסום הפוטנציאל בתחום זה. 

בימים האחרונים נפגשנו עם נציג הפיקוח על חוקי התכנון והבניה במועצה, שנכנס לתפקידו לפני    –  תכנון ובניה

ק" בנושא זה בכל יישובי המועצה. תפיסתו היא שחוקי הבניה צריכים להיאכף מספר חודשים, ומנסה "לנער את האב

גם במקום כמו קיבוץ שיתופי, ובהיבט הזה גם אנו כממלאי תפקיד בקיבוץ, רואים את הדברים באותו אופן. השיחה 

ב במידה התנהלה לקראת כניסה שלו ללביא לבחינה ולסקר של חריגות, והמשמעות בפועל היא, שיש להניח שבקרו

והוא יאתר חריגות הוא יפעל לטפל בהן. חשוב לנו לעדכן בכך את החברים, ולהזכיר שהם הנושאים באחריות אישית  

על כל פעולה שהם מבצעים בביתם ובחצרם, שאינה עולה בקנה אחד עם התקנות. מזכיר שוב שכל פעולה בתחום  

דת תכנון או שיכון, וחזקה על מי שיתייעץ ויקבל  זה בלביא, צריכה לפי ההתנהלות התקינה לעבור אישור של ווע

 אישור מהוועדות הללו, שהוועדות תאשרנה לו רק פעולות חוקיות ומוסכמות פנימה והחוצה. 

לייסוד המיזם, ובמסגרת זו פתחה תנועת הצופים במסורת   30גרעין צבר חגג השבוע יום הולדת    –  "צבר הזהב"

שנערך  חגיגי  זום  במפגש  השנים.  לאורך  הפרוייקט  את  המלווים  לקיבוצים  זהב"  "צבר  גביעי  הענקת  של  חדשה 

לשמוע כי לביא ]יחד   השבוע, בו השתתפו רכזי הגרעין ומנהלי הקהילה של קיבוצים המארחים גרעיני צבר, שמחנו

קיבוצים נוספים[, עומדת ב"ראש הטבלה" עם מספר הגרעינים הרב ביותר שהתארחו בקיבוץ לאורך השנים   2עם  

 – )!(. זה מקור לגאווה גדולה, ועידוד להמשך עשיה משמעותי במיזם ציוני חשוב זה! תודה ויישר כח לכל השותפים 

בש במסירות  התחום  את  המובילה  אורבאום  למשפחות תמי  השנים,  לאורך  צבר  ורכזות  לרכזי  האחרונות,  נים 

המאמצות המסורות, לענפים נותני השירות שתומכים בהצלחה, ולכלל חברי לביא המהווים את התשתית האנושית  

 והקהילתית למפעל זה! 

, האמור  נכון לכתיבת שורות אלה, עדיין לא פורסמו בפירוט ההנחיות הרלוונטיות לשלב ההקלות הבא  –קורונה  

לבוא עלינו לטובה ביום ראשון הקרוב. כמובן שנפרסם אותן ואת השלכותיהן על חיינו הקהילתיים לכשיפורסמו, 

 אך נזכיר שבכל אופן, הקפדה על עטיית מסכות וריחוק פיזי נכונה תחת כל הקלה...

ות, ואשתדל לתת מענה בנושאים דחופים ניתן להשאיר הודע  –בשבוע הקרוב אהיה במילואים    –  "ימי המילואים"

 מיטבי מרחוק ככל הניתן. 

 נתי    שבת שלום!
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 משו ממש"א 

ויצירתי במגבלות הקורונה. מבקשת  • מושקע  פורים  לתיכוניסטים על  ענקית  לפתוח בתודה  ראשית מבקשת 

בעקבות חילופי הדברים הקשים השבוע, לחזור ולומר כי ללא קשר עם אירועי המסיבה, יש בי הערכה גדולה 

שתרומתכם  ספק  אין  ובעסקים.  בקהילה  המשימות  לשלל  )ובכלל...(  החולפת  בשנה  להתגייסותכם  מאוד 

מורגשת מאוד! לא רואים בכם בכלל משהו מובן מאליו, אמרתי זאת מספר פעמים במהלך השנה, ועם ציון שנה 

 תודה!    לפרוץ הקורונה, ואירועי השבוע האחרון, אני מרגישה שנכון לחזור ולומר שוב
 

 ות שנית, עם פתיחת המלון הצפויה השבוע, אנו חוזרים למתכונת התורנויות המסורתית. מגבלות הקורונה דורש •

גם כאן התארגנות אחרת וחשיבה מחוץ לקופסא. לכן, יש סבירות גבוהה כי גם לאחר השיבוצים, יהיו שינויים.  

ה צעירים וחברים/ות שאינם עומדים אחד האתגרים הגדולים, היא העמידה במגבלות התו הירוק. לכן בשלב ז

"מאחורי    72להיבדק    מתבקשים   התו,  בדרישות של  שונות  תורנויות  הוספנו  במקביל,  התורנות.  לפני  ש' 

חבר שיודע שאינו עומד בדרישות התו, יכול הקלעים" שיחסכו רבות בכח אדם שכיר ובתשלום שעות נוספות.  

אנא היו  שאינו עומד מול האורחים, )כגון הורדה במוצ"ש(.   לבחור אם להבדק או לחילופין להתחלף עם תורן  

וכל מאמץ בחיסכון בהוצאות הוא  ומשתפי פעולה. הצלחתו של המלון היא הצלחה שלנו,  גמישים  סבלניים, 

 אינטרס של כולנו. 

תודה לכל החברים שאישרו את השתתפותם בתורנות ליל הסדר ובעיקר לאלו שהתנדבו להקדים את זמנם. 

 שעות לפני, לאלו מהמשפחות שאינם מחוסנים.  72ן, משפחות ששותפות בליל הסדר, ידרשו להיבדק גם כא

 

 זה המקום להביע הערכה גדולה למאירה רומם שעושה לילות כימים לתת את המענה המירבי לשיבוץ התורנים. 

וכמובן מתנדבים, הדס   תודה גם להדס מוראדי שהתגייסה להיות ה"פרוייקטורית" למבצע פסח. ענפים, צעירים,  •

היא הכתובת לשיבוצים בחודש ניסן. רוב הדרישות כבר רוכזו, ואם יש מי שטרם הגיש את בקשותיו, זה הזמן... 

 אל תחכו לדקה התשעים. 

 

, יהיה יום עבודה בלביא. מדובר בשבוע 23.3כפי שכבר פרסמנו, יום הבחירות, המתקיים בע"ה ביום שלישי   •

ות. יחד עם זאת, מערכות החינוך והגיל הרך לא יפתחו, שכן העסקת שכירים ביום  של פסח והמשימות מרוב

יבורך, מי שרוצה לקחת יום זה כחופש   - חברים, צעירים ותיכוניסטים  זה יקרה מאוד. לכן, מי שיכול לעבוד,  

לילדם, מו ולהיערך אל מול הענף. חברים שזקוקים למענה קהילתי  זמנים  לנקיונות בבית, כדאי לתכנן זאת 

 לפנות ונעשה את המיטב. עובדי חוץ שמושבתים ביום זה ויכולים לתת יד, גם אם לכמה שעות, מוזמנים לפנות. 

 

כפי שנתי פרסם, חברים המעוניינים לברר מהו תמחור משרתם, מוזמנים לפנות אלי. גם עובדי חוץ מוזמנים,   •

ורדות מהכנסה זו.  זה המקום לומר שדרגות הוצאות נוספות שי  ןשכן תלוש השכר אינו ההכנסה המדויקת. ישנ

השכר נקבעות עפ"י ממוצע התמחור המקובל בקיבוצים. נתון זה מתפרסם מעת לעת עפ"י סקר שנערך בתנועה 

עולה מתוך הרצון   כי צעד זה, שלא היה מדובר בעבר,  ומצטרף למדדים שקבענו בלביא.  נדמה  הקיבוצית 

ות ולטייב את השתכרותו. יחד עם זאת, ישנם לא מעט תפקידים  והצורך שכל חבר יעשה את המרב ע"מ למצ

זוהי  ולא שכיר הינה משמעותית.  ע"י חבר  ואיושם  חיוניותם הכרחית,  גבוה,  בקיבוץ שהגם שתימחורם אינו 

לנו מלומר שרק דרגת השכר היא  גם לחברים אלו. חלילה  וברור שכולנו ערבים  לנו  מטרה ערכית שקבענו 

ך בד בבד, עם ערכינו הקהילתיים, חובה על כל אחד מאיתנו לעשות את המיטב על המעריכה את החבר! א

 מנת לתרום את המרב. ובמיוחד בעת כזו...  
 

דבר אחרון.... כפי שפורסם בתקציב הקהילה, ב"ה השנה נוכל לאשר לחברים נוספים לצאת ללימודים )עפ"י  •

המס חברים  שישנם  העובדה  בשל  זאת   , שנקבעו(  חברים  הקריטריונים  לכן,  לימודיהם.  את  השנה  יימים 

ליציאה  בקשה  טופס  בת.ד.  להם  ואשים  הודעה  לי  לשלוח  מתבקשים  בתשפ"ב,  ללמוד  לצאת  המעוניינים 

ללימודים. את טפסי הבקשות יש להחזיר עד לאחר חג הפסח ע"מ שנוכל לדון בצוות ההשתלמויות בבקשות 

 השונות ולתת לחברים תשובה מבעוד מועד.  
 

 מש"א.  -  גלילה יעקבס שלום,שבת 
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 לביא כלבביא בלב לביא 

 - שנפרדו מאימם לפני זמן קצר  ,להלן מכתב שהגיע אלינו ממשפחת צור

 

 חברי קיבוץ לביא היקרים, 

בשבוע שעבר הבאנו את אימנו, לאה צור, למנוחת עולמים. אמא זכתה בשנים האחרונות לבית חם  ב"לב לביא" 

 המופלא. 

 תודה מיוחדת לצוות "לב לביא" בהובלת עטרה אשר טיפלו באימא במסירות אין קץ עד לנשימתה האחרונה. 

ו למאור הפנים המייחד את אנשי המקום, שמדי  בכל ביקור, כשטיילנו עם אמא בשבילי הקיבוץ ובגנים הירוקים זכינ

 פעם נעצרו, התעניינו והתייחסו אלינו ואל אימא, ונתנו לנו להרגיש בני בית. 

ילדי הגן המתוקים  בהנהגת ליאורה הגננת החביבה אשר הגיעו לבקר ב"לב לביא" הביאו משב רוח רענן ושימחו את 

 אימא.

 ימא באהבה ובחמלה רבה.אנו מאוד מודים לכם שקיבלתם אליכם את א

 בברכה 

 משפחות צור ושולץ 

 שדה אילן

 קרני שומרון 

         בני דרום

 ________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                          

 מרפאת שיניים 

 גם תחום מרפאת השיניים. תוצאות הסקר בסקר שערכה הנהלת הקהילה נבדק  – תוצאות סקר

 מראות על שביעות רצון גבוהה בכל הפרמטרים שנבדקו.  

ל הזמן לבחון את עצמנו ולהתקדם. להלן כמה מהתחומים  יחד עם זאת, אנחנו לא שוקטים על השמרים, ומנסים כ

 בהם אנו עוסקים

p to dateU - שנים. תחום זה מתקדם כל העת בעיקר אין זה סוד שהעלויות בתחום רפואת השן, עולות עם ה

בטכנולוגיות החדשות שמציע. מרפאת שיניים קטנה, כשלנו, מתמודדת בין השאר, עם האתגר של יכולת להתעדכן 

נמצאת על  ,ברכישת האמצעים המשתנים והמתקדמים. שמירה על רמה טובה מבחינת הציוד הקבוע והציוד המתכלה

סדר היום של צוות מרפאת השיניים. ההתמודדות נעשית על ידי רכישה מבוקרת של ציוד חדיש, ופעמים על ידי  

ויות  שליחת המטופלים למרפאות אחרות המתמחות בתחומים מוגדרים. יחד עם זאת פועלים גם בניסיון להקטין על

 .(קדימה''מחשבות  – להלן) החוץלקוחות בעיקר על ידי פניה להגדלת 

   -הוספנו דרכי תקשורת נוספים  – דרכי תקשורת

. דרך מערכת זו מתקיימת קביעת פועלים דרך תוכנה ממוחשבת כבר כשנה אנו  - מערכת ממוחשבת לקביעת תורים

נוספת, ביום  כן דרך מערכת זו מתקבלת תזכורת -כמו .  smsשל הלקוח בהודעת  ניידישירות ל והעברההתורים 

 בודדים בלבד, ע"פ בקשה אישית(.  מחולקים  לת.ד. פתקים )היום שלפני התור. 

 טיפולים ועלויות.   –מאפשרת מעקב ובקרה ויצירת מסד נתונים אישיים על כל לקוח   תוכנה נוספת

   - על ידי  פניה של החבר

 . התקשרות/השארת הודעה בטלפון במרפאה. 1

 מוכיחה את עצמה. דרך שנפתחה לאחרונה ו  –, דרך 'שרות' מערכת ה'מקומי'. באמצעות 2

   אפשרות נוספת חדשה ונוחה.   04-6799216  -. דרך הוואטסאפ 3

 

 .  04-6799216' עם המספר קשרה שמורה אצלכם בנייד ב'אנשי 'מרפאת שינייםנא לוודא ש'
 

יטוי, מדידת חום. פועלים  מיגון, חכל העובדים במרפאת השיניים מחוסנים ובעלי דרכון ירוק. מקפידים על   – קורונה

 על פי הוראות משרד הבריאות.

סורק צילומי רנטגן   נורכשוכן מרפאת השיניים עברה לאחרונה מתיחת פנים קלה,  –כפי שודאי שמתם לב  -שיפוצון 

 )אושר בתכנית השקעות(. מתקדם
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ן. )תודה לחנה ר.ע. על בפרסום לקהילת גליל תחתו פועלים על הגדלת לקוחות החוץ. יוצאים – מחשבות קדימה

 עיצוב הלוגו(. נשמח אם חברים יעזרו בהפצה לישובי הסביבה. 

 

וללקוחות לתת לחברים לקדם את המרפאה ולאניקה וריקי שעובדות במסירות ובחריצות ובמחשבה כיצד  ישר כח

 את הטיפול המיטבי. החוץ, 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                     ובבריאות איתנה  הבברכ

 briutlavi@gmail.com     אריאלה ס.                                                

 

 הודעות 

 

   – מריכוז טכני 

בשל הרצון לאפשר ניקוי יסודי של דירות אירוח לפני פסח, באמצע השבוע שלפני ליל הסדר לא ניתן יהיה  
 לארח בדירות האורחים בלביא. 

 תודה! 

********************************************* 

 "כלים יפים" 

 ועוד.כד' באדר, תתקיים מכירה של כלי מטבח  8.3ביום שני, 

 ברחבה של חדר האוכל. 11:00-17:00המכירה בין השעות 

 במזומן או בכרטיס אשראי.  –התשלום 

 חנה עמירם. 
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 תפילות בשבת 

 ב"ה התפילות חזרו לבית הכנסת, כרגע בצורה מצומצמת ע"י מחוסנים ובע"ה בעתיד נחזור כולנו. 

הכנסת, יש להירשם בקישור באתר הקהילה עד יום שישי בשעה  אם יש אורחי חברים מחוסנים שמעוניינים להגיע לבית  
 )בחלון בחירת השכונה יש לבחור "אורח"(. 10:00

 מחובתנו לוודא שמי שנכנס לתפילה בבית הכנסת מחוסן, אנא קבלו זאת בהבנה.   

 השבת יתקיימו שלושה מניינים :
 ברחבה. בפנים לפי המקומות המסומנים, ניתן גם לשבת בחוץ  –בבית הכנסת 

 בשכונת מחנה נח"ל. 

 מניין צעירים אצל הרב יהודה. )ללא מנחה בשבת(.  – בשכונת מליבו 

 זמני התפילות : 

 17:09 –הדלקת נרות 

 17:24 –מנחה וקבלת שבת 

 8:00 –שחרית 

 17:15/   12:30  –מנחה בבית הכנסת 

 12:30  –מנחה במחנה נח"ל 

 18:17 –ערבית וצאת שבת 

 שבת שלום, רועי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יב הגיע פסח באאב

 על מנת שנוכל לתת שירות מועיל לקראת החג:

ניות עד ליום ואנו מבקשים שתזרקו את הוילונות, שטיחים, שמיכות ושעו•
 .19.3שישי ו ניסן 

 

מי שמעוניין בשירות הסימון לפני החג בבקשה לשים את הפריטים עד •
 .23.3ליום שלישי י ניסן 

 

בתא של  ולאנשמח אם תזרקו גופיות וגטקס בתא של השקים הלבנים •
 הטריקו בהיר.

 

 תודה רבה

 צוות ענף הבגד והדסה
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 מהדואר 

 להקל על קבלת חבילה במיוחד כאשר נדרש תשלום מס: ו כדי למנוע בעיות 

 כדאי תמיד להוסיף מספר טלפון נייד לכתובת הנמען= מקבל החבילה. 

 שנשלח בשורות טובות 

 תרצה                                                                            

********************************************* 

 שי לחג 

  חג הפסח קרב ובא. 

 בהחלטת הנהלת הקהילה כל משפחה, בית אב, חברים, נקלטים, תושבים 

 שח.  150יקבלו שי שובר קניה עס' 

 הפעם אפשרויות הבחירה יהיו מתוך העסקים/ יזמויות הקיימים בלביא. 

 בקרוב נודיע כשיפורסם קישור לבחירה. 

 לשאלות והבהרות ניתן לפנות לנעמה או חיה. 
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  – כלבבי  לביא 

תודה רבה על שוק פורים והגרלה   –לתיכוניסטים היקרים ולאביטל ודוד המנצחים על הפרויקט   ✓

 יוצאים מהכלל על אף המגבלות. מעריכים מאד! 

 ילדי והורי לביא 

יישר כח על תכנית    –לוועדת תרבות, למאיר והדס המובילים אותה, ולכל השותפים הפעילים   ✓

 פורים מושקעת, משמחת מחברת ומרוממת! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חגיגות פורים מאחורינו ....

 ופסח ממש לפנינו...

 אבל בין לבין נזכה כולנו במצווה

 לשמח חתן וגם כלה.

 יום רביעי.. 17.3בע"ה ב ד ניסן, 

 ...לצורית ויונה יש חתונה

 נשמח לכל עזרה

 ותבוא עליכם הברכה.

 אפשר לפנות כבר,

 למשה ועטרה.
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 אחינעם אשכנזי ל

 שלום וליאת ל

 ולכל המשפחה 

 הרבה מזל טוב  

 מצוההבת לכבוד  

 

 אסף וכרמל שוורצוורט ל

 לגלעד ודקלה 

 המשפחה ולכל 

 הרבה מזל טוב  

 הנכד -להולדת הבן

 מרדכי ועירית גילהל

 הרבה מזל טוב 

 להולדת הנכד 

   בן ליובל וירדן 

 

 ג'ני קינןל

 הרבה מזל טוב 

לנישואי הנכד נתנאל 
 בנם של ורד ואלי 

 


