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Úˆ·Ó ≠ Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ· ÌÈÈ˜˙‰˘ ‡ÏÙ ¯·„ ÂÈ‡¯ ÌÈ˘ ≥≠Î ÈÙל
 Ï˘  ÂÁÂˆÈ·  ‰Ù‰ÙÈ˜Ê¯·  È¯Â‡˙Â¯Ù  Ï˘  ‰ÓÂ¯˙  ≠  Ú·‚  ıÂ·È˜Ó

˙¯˘Ó˘  ¨·ÂË  ¯˘·  ÌÈ‡ÈˆÂÓ  Ô‰Ó˘  ¨˙Â¯Ù  ˙ÂÓ¯Â˙  ˙Â˙Ù¯  ÆÌÈ˜˜ÊÏ
ÆÏÂÁ ÈÓÈ·Î ‚Á ÈÓÈ· ¨˙Â·¯ ˙Â˜˜Ê ˙ÂÁÙ˘Ó

 ÆÂÈ·˘Â ÂÈ‡¯
ÌÈÙ˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈˆÂ¯ ÂÁ‡ Ì‚˘ ¨˙Â¯‚ ¯ÂÊ‡· ˙Â˙Ù¯‰ ÂÁ‡ ≠ ÂËÏÁ‰

ÆÌÂ¯˙Ï ÌÈˆÂ¯ ÂÁ‡ Ì‚Â ‰Ê ‡ÏÙ Úˆ·ÓÏ
 ≠  È‡¯Á‡‰  Ï˘  ÂÓ˘  ¨‰¯„Á·  ÌÈÈÁ·ËÓ  ˙È·ÏÂ  ‰¯„Á·  ‰˙ÂÓÚÏ  Â¯·Á

¯ËÏÂÂ Ì¯ÂÈ ¯¢„ ≠ ˙Â¯Ù ÏÈ·ÂÓ˘ ¯˜· ¯ÁÂÒÏ ¨Ô¯Â˜ÒÈ Ï‡ÂÓ˘˙ÂÁÏÂ
Æ‰ÓÂ¯˙· ‰˘Ú ÏÂÎ‰˘ Ô·ÂÓÎÂ ¯˘·‰ ˙‡ ÌÈÊ¯Â‡ Ì˘˘ ¢¯˘·‰ ¯Â˜Ó¢

Ò˘Ï  ÂËÏÁ‰Â  ¨ÌÈ˜˜Ê‰  Â¯ÚˆÏ  Â·¯  ¨ÈÏÎÏÎ‰  ·ˆÓ‰  ÏÏ‚·  ¨‰˘‰
ÆÂÈ˘Ú ÍÎÂ ‰ÙÈ ‰ÓÂ¯˙ ÌÈ¯‰ÏÂ ÌÈÈ˙ÂÓ

¨‰„·Î  ¯˘·  ˙ÂÓÎ  Â‡ˆÂ‰  Ô‰Ó  ¨˙Â¯Ù  ÂÓ¯˙Â  „È  Â˙  ˙Â˙Ù¯  ¯ÙÒÓ
ÆÔÂ¯Á‡‰ ÁÒÙ‰ ‚Á· ¨˙È¯˘· ‰ÁÂ¯‡Ó ¨˙ÂÁÙ˘Ó ˙Â‡Ó Â‰ Ô˙ÂÎÊ·Â

ÌÈÈÁ ˙Ú·‚ ¨¯ˆÓ ¨˘¯ÂÁ‰ ÔÈÚ ¨Ï‡ÂÓ˘ Ô‚ ¨ÌÈÂ·‰ ¨ÌÈ≠Ï‚ ∫˙Â˙Ù¯Ï °˙Â„Â˙

ÆÏÓ¯Î· ¯È ¨„ÁÂ‡Ó

¢‰È˙¢Ï ‰¢Ú· ‰ÎÊ ¨‰‡·‰ ‰˘·Â ¨˙Â¯Á‡‰ Ì‚ ÔÎÓ Â„ÓÏÈ˘ ‰ÂÂ˜˙ ÂÏÂÎ
Æ‰ÓÂ„

."הנתינה היא מן ערך שכזה שכל אחד מהצדדים מרוצה"
Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰„Â˙Ô¯Â˜ÒÈ Ï‡ÂÓ˘˙È·Ï ˙Â¯Ù‰ ˙‡ ÏÈ·Â‰˘ ¨¯˜·‰ ¯ÁÂÒ ¨

Æ‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏÂ ˙Â˘ÈÁ· ÌÈÈÁ·ËÓ‰
Ï ¨·Ï‰ ÏÎÓ ¨‰·¯ ‰„Â˙ ÔÊÁ ÔÂÏ‡ÆÔÎÂÓÂ ÊÂ¯‡ ¯˘· ‚¢˜ ±µ∞≠Î Ì¯˙˘

ÂÏÂÎ˘ „ÁÂÈÓ ÌÂÈ  ÂÏ ÂÈÙ˘ ÏÚ ¨˙Â·¯ ˙Â„Â˙ ‰¯„Á· ÌÈÈÁ·ËÓ‰ ˙È·Ï
ÏÂ ¨˙Â¯Ù‰ ˙ËÈÁ˘Ï „ÚÂÈÓ ‰È‰¯ËÏÂÂ Ì¯ÂÈ ¯¢„ÌÚ ‰Î¯ÚÓ‰ ÏÚ ÁˆÈ˘

Æ·ÂË ÔÂˆ¯Â ˙ÂÏ·Ò ‰·¯‰
"כשמהלב נותנים, בלי שום תנאים שני הצדדים מרגישים מיוחדים".

 ˙ÂÁÏ ‰·¯ ‰„Â˙¢¯˘·‰ ¯Â˜Ó¢¯˘·‰ ˙‡ ‰Ê¯‡Â ‰ÓÊÓ ‰Ó¯˙˘ ‰¯„Á·
Æ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó˘ ¨˙Â¯„ÂÒÓ ˙ÂÏÈ·ÁÏ

 ˙˙ÂÓÚÏ ÂÚÈ‚‰ ¯˘·‰ ˙ÂÏÈ·Á ¢ÌÈÓÁ¯ ˙·‰‡¢Ò¢È·· ˙‡ˆÓ˘ ‰¯„Á·
 Ì˘· ¯ÈÚˆ ¯ÂÁ· Ï‰Ó ‰˙Â‡˘ ‰˙ÂÓÚ ¨¢ÈÂÓÎÁ˙¢ÔÂÚÓ˘Æ

¯˘·‰  ˙ÂÊÈ¯‡  ˙‡  Ì‰È„ÈÏ  ÂÏ·È˜˘  ÌÈ·„˙Ó  Ï˘  ¢‡·ˆ¢  ˘È  ‰˙ÂÓÚÏ
ÈÙÏÂ ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ¯‡˘ ÏÎ ÌÚ ¨˙Â‡ È˘ ˙ÂÏÈ·Á· Ô˙Â‡ Â¯„ÈÒÂ
˙ÂÏÈ·Á‰  ±Æ¥Æ∞π  ÈÚÈ·¯  ÌÂÈ·  Â˜ÏÂÁ  ¨‰˙ÂÓÚÏ  ˘È˘  ˙Â¯„ÂÒÓ  ˙ÂÓÈ˘¯

Æ‚Á‰ ˙‡ ‚Â‚ÁÏ ÂÏÎÂÈ ÌÏÂÎ˘ ÍÎ ¨˙ÂÁÙ˘ÓÏ
"זה שנתן מקיים מצווה נעלה וזה שקיבל חש איזו הקלה".

≤µ∞≠ÎÏ  ˜ÏÂÁ˘  ¨¯˘·  ˙Á‡  ‰ÂËÎ  ÂÓ¯˙˘  ˙Â¯Ù‰Ó  ‡ÈˆÂ‰Ï  ÂÁÏˆ‰
Æ‰·È·Ò‰ÓÂ ‰¯„ÁÓ ÔÏÂÎÂ ˙ÂÁÙ˘Ó

ÛÂÒ ÏÎ·˘ ‡Ï‡ ¨ÌÈ‚Á· ˜¯ ‡Ï ‰˜ÂÏÁÏ ˙Ó˙¯ ¢ÌÈÓÁ¯ ˙·‰‡¢ ‰˙ÂÓÚ‰
Æ˙Â˜˜Ê ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÎ¯ˆÓ Ï˘ ‰˜ÂÏÁ ˙Î¯ÂÚ ¨ÚÂ·˘

 Æ˙Â·„˙‰· ¨Ô·ÂÓÎ ÌÈ„·ÂÚ ¨‰˙ÂÓÚ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ
"להתנדב פירושו לתת את הנשמה ואת הלב, מבלי לצפות לתמורה

להתנדב פירושו להשקיע כל דקה, כל שנייה, מבלי לחכות לתודה
להתנדב פירושו לחשוב פחות על עצמך ויותר על אחרים

להתנדב פירושו להאיר בכוחך מקומות חשוכים".

≠  ‡·‰  ‚Á·  ÌÎÈÏ‡  ¯ÂÊÁ  ¨ÌÎ˙ÓÂ¯˙·  ÂÎÈ˘Ó‰  ¨ÌÈ¯˜È  ÌÈ˙Ù¯  ¨Ì˙‡Â

° ÂÂÎ˙˙ ‰˘‰ ˘‡¯

‚ÂÒ ÏÎ ÏÚ ‰„Â˙ ≠ „ÁÂÈÓ ÔÙÂ‡· ˘ÓÓ ¨ÌÎÓ „Á‡ ÏÎÏ ¨¯ÓÂÏ ÔÓÊ‰ ‰ÊÂ

°˙Á ‡ÏÏ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÚ„ÂÈ Ì˙‡ ÈÎ ¨˙˙Ï ÍÈ˘ÓÈ „Á‡ ÏÎ˘ ‰Ú˜˘‰ Ï˘0

פעולות התנדבות עושות טוב על הלב, לנתרם וגם לתורם. כחלק מהשתלבות הרפת עם הסביבה, תרמו
רפתות במרחב גרנות, פרה או שתיים. אליהם הצטרפו גופים נוספים: סוחרי הבקר, צוות בית המטבחיים,
חנות הבשר, עמותת נזקקים וכולם יחד, בהתנדבות מלאה, עשו טוב למאות משפחות שאכלו מנת הבשר

בחג הפסח.
שכולו טוב ושמחהאורנה חייםסיפורה של 

לתורמים באהבה

חבילות�עם�בשר�מוכנות�לחלוקה

גבעת חיים מאוחדאורנה חיים �
r0173000@icba.org.il
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