בע"ה כ' באלול תשע"ח
13/08/0038
גליון מס' 1030

פרשת כי תבא
סכנה גדולה צפויה לא ליחיד בלבד ,אלא לציבור כולו ,שיוצא משעבוד לגאולה ומאפלה
לאורה .באיזו קלות מתרגל העם לחופש על כל הטוב והיפה שבו ,כאילו היה זה מובן מאליו,
ובאיזו מהירות הוא שוכח את כל הסבל שעבר עליו תחת שלטון הדיכוי של הזרים.
מכאן הסכנה של כפיות טובה כלפי ההשגחה העליונה שעזרה לו להשתחרר מכבלי העבדות.
טכס הבאת הביכורים מכוון נגד הטמטום שבשובע ,שלא תזוח דעתו של היחיד ושל הציבור
לומר" :כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה".
התורה תובעת מן האיכר להופיע לפני הכהן עם טנא הביכורים ולומר לו שאינו כפוי טובה
וזוכר היטב את" :ארמי אובד אבי" עד "ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת".
(מתוך ממעין האגדה א .ארזי)

-------------------------------------------------------------------------------------------פרשת שבוע – הלה פורגס
שבת פרשת כי-תבא
הדלקת נרות

ימי החול
38:81

זמן תפילין /טלית

38:11

שחרית א'

03:00

שחרית א'

03:81

שחרית ב' (בביה"כ)

03:81

שחרית ב'

08:10

שחרית ג' (בביה"ס)

08:00

31:80

סוף זמן ק"ש

מנחה (בני-עקיבא)

38:31

מנחה א' (בחד"א)

31:31

לימוד "מדור לדור"

31:31

מנחה וערבית

38:10

שיעור-הרב ארי

38:00

שקיעה



צאת השבת

34:83

ערבית

00:30

מנחה

מנחה

38:00

31:10

אחות תורנית – הילרי יום טוב
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מִתִלותִלבחירהִ
פרשת כי תבוא ממשיכה בצורה ברורה מאוד מגמה שניתן לראות לכל אורכו של ספר דברים ,והיא העברת
הבחירה לעם ישראל.
קורותיו של עם ישראל עד כה ,הן קורות של עם הנתון בחסד עליון .כל ההתרחשויות והתלאות העוברות על עם
ישראל הן כולן פרי חזון הקב"ה ,מניסיונות אברהם ועד עבדות מצרים ,הצרה והגאולה כאחת הן בידי הקב"ה
בלבד.
המגמה של קבלת יכולת הבחירה ,מאופיינת בשלל מעמדים וציוויים שונים המופיעים לכל אורכו של ספר דברים.
בפרשיות כדוגמת פרשיית "והיה אם שמוע" מוצבת בפני העם בחירה בין עבודת ה' ובין כפירה במצוותיו ,כאשר
הגמול מוצג באופן גלוי לגמרי .זוהי פרשייה המנכיחה את מעבר הבחירה לידי העם.
רובד נוסף של הבחירה מועבר לעם בפרשת שופטים ,בה מועברת סמכות השפיטה והחוק לנחלת העם ,לנחלת
האנוש .מעתה העם ,או נציגים נבחרים ,יחוקקו את החוק וישפטו על פיו ,מה שמצביע על כך שה' שם מבטחו
וסמכותו בעם וברוח האנוש .כעת הקב"ה יכול למנות בני אנוש לשופטים ,שוטרים ומלכים.
בפרשתנו מופיע מעמד הברכה והקללה ,המשמש נקודה המייצגת באופן ברור את מגמת ספר דברים .מעמד זה,
הוא גרסה מפורטת יותר של פרשיית "והיה אם שמוע" .מוצב במעמד אולטימטום בפני העם בו יידרש לבחור
בעבודת ה' או בכפירה בו ,בהחלטה זו העם יקבע את עתידו ,אם יהיה מבורך ,או שמא מקולל ח"ו.
כך בדברים ,כ"ח א'-ג':

"והיה אם שמוע תשמע בקול ה' ...ובאו עליך כל הברכות ...ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה'"...
ומאידך בפרק כ"ח ,ט"ו-ט"ז:

"והיה אם לא תשמע בקול ה' ...ובאו עלייך כל הקללות האלה והשיגוך"...
עיקרון הבחירה ,הוא עיקרון בו עסקו מלומדי העולם כולו ,ביהדות ,במערב ,בחכמת המזרח ועוד.
הפילוסוף הצרפתי ז'אן פול סארטר כתב רבות על הבחירה ,וכך בספרו אקזיסטנציאליזם הוא הומניזם:

אם החלטתי להתחתן ולהביא ילדים ,למרות שהחלטתי זו נובעת ממצבי הפרטי ...הרי דבר זה מחייב לא רק
אותי ...אלא את האנושות כולה ...ואני יוצר תדמית מסוימת של אדם אשר ברצוני להעניקה לכלל האדם.
ערך הבחירה הוא ערך טבעי אשר ניתן לכל אדם ,והוא כלי לעיצובו ,ולהשפעה על החברה הסובבת אותו.
בני ישראל מקבלים עתה את זכות הבחירה בהיותם לעם ,לאחר מסע משותף תחת השגחת הקב"ה .מעתה ואילך
העם יפלס לעצמו את דרכו החדשה כקבוצה עצמאית ומגובשת בארץ ישראל .בחירותיו הן שתעצבנה את עתידו
והן שתגדרנה את מהותו.
שנזכה להנכיח את זכות הבחירה בחיינו ולבחור בבחירות הנכונות.

רוםִחביביאןִ
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יום הזיכרון לחברי הקבוצה
יום ראשון כ"ב באלול 29.9.8

קהילת סעד – זוכרת ונזכרת
 -71.71יציאת ההסעה מהמזכירות.
 -71.31טקס ברחבה המרכזית של בית העלמין ,התייחדות ליד הקברים.
ועדות דת ותרבות

זמני סליחות
לעדנה כרמון ,אתך באבלך במות אחיך

סליחות ראשונות – מוצאי שבת 'כי תבוא':

משה שלומי ז"ל

 03:11שיעור מפי הרב ארי.

קיבוץ סעד

 03:31סליחות.
במשך השבוע :בלילה בשעה  00:31ובבוקר בשעה .1::1
(זמני הסליחות בערב ראש-השנה ובעשרת ימי תשובה

ליעקב גורן ,אתך באבלך במות אחותך

יפורסמו בנפרד).

לאה בורג ז"ל
קיבוץ סעד

'שיהיו תפילותינו לרצון לפני אדון כל'
ועדת דת

הרצאה
ביום שלישי כד אלול ,:.4 ,נשמע הרצאה מפי אילה שקלר בנושא:
"גלגולו של לוח שנה :על "לוח דינים ומנהגים" ולוח הרב
טיקוצ'ינסקי (או :בין בנימין סלנט לוועדת דת)"
ההרצאה תתקיים בשעה  01:31במועדון לחבר.
הציבור מוזמן!
ועדת דת
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המלצה לטיול" :טיילת מושקו רום"
שנתיים לפטירתו של מושקו רום ז"ל .מושקו ז"ל ,אשר נולד וגדל בקיבוץ סעד ,היה בנם של זאב (ג'ינג'י) ז"ל
ותבדל"א צ'פי רויך.
לאחרונה נחנכה "טיילת מושקו רום" – פינת טבע קסומה ומרהיבה .היוזם היה מושקו רום ז"ל – עובד רשות
הניקוז נחלי לכיש-שורק ,אשר הלך לעולמו לפני כשנתיים ,בתאריך י"ט באלול תשע"ו ,והוא בן  36בלבד.
הטיילת מתחילה בכביש  6לאורך נחל תמנה עד לכביש  ,7סמוך לישובים יד בנימין ובית חלקיה .במקום פינה
מוצלת עם ספסלים ושולחנות לטובת המבקרים הפוקדים את המקום .שביל הליכה לאורך נחל תמנה ,מצויד
בתאורה ומאפשר גם סיור לילי בטבע .הטיילת מאפשרת לשמור על החי והצומח .האומן והפסל גרשון היימן
מבאר טוביה הקים את סלע ההנצחה.
הטיילת הוקמה על ידי מועצה אזורית נחל שורק ובסיוע הקרן לשמירה על שטחים פתוחים.
מוזמנים לבקר במקום.
ישראל זיסק
משואות יצחק

אירועי תרבות הקרובים:
יום הזכרון לחברי הקבוצה – יום ראשון ,כ"ב באלול ,9.2 ,אחה"צ.
ערב סיכום שנה – יום רביעי ,חוה"מ סוכות ,93.2 ,בערב.
"בנים מספרים" עם שמוליק בן שלום – יום שני ,כ"ט בתשרי 0..8, ,בערב.
מרוץ סעד ה  – 6יום שלישי ,ל' תשרי ,2..8 ,אחה"צ.
רשמו לפניכם ביומנים!
ו .תרבות

הודעה ממערכת עלים
מאמרים והודעות לעלון הבא :פרשת ניצבים-ראש השנה ,יש להעביר עד ליום שלישי בערב.
החל מיום רביעי ,ישלים גדי סמואל את עריכת העלון.
לתיאומים אחרונים ניתן לפנות אליו בטלפון.5252435266 :
העלון שאחריו ,ייצא בשבת שלאחר יום הכיפורים  -פרשת "האזינו".
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דוחינוך אלול
תמו בשלום ב"ה חודשיים אינטנסיביים של החופש הגדול -פעילויות פנים וחוץ ,מחנון ,מחנות בני-עקיבא ,טיולים
וקייטנות ,בסעד ובצפון .חווינו באמצע גם תזכורת לכך שיש לנו שכנים ממערב -אך המשכנו הלאה בשינוי קל של
התוכניות.
זה המקום להודות בראש ובראשונה לצוות החינוך ולכל בני הנוער שהצטרפו לצוות הקבוע! תודה על המעוף,
ההשקעה ,ההתמדה והרוח הטובה!
תודה להורים היקרים על ליווי טיולים ,ועזרה בכל מה שהיה נדרש,
תודה לענפי המשק ,חדר-אכל ,והנהלת חשבונות שסייעו ככל יכולתם ,וגם ספגו רעש ובלאגן לעיתים 
תודה לנחום ולחברי ועדת חינוך על התמיכה ,הליווי והפרגון.
ואחרונים חביבים -תודה לילדים! אתם נותנים לנו את הכח להתחיל כל יום מחדש מבלי להתעייף (כמעט)...

שוב נתחיל מחדש ,שכולם מתחילים
ננגן את השיר באותן המילים
שאינן מתעייפות לעולם ,כגלים
השבים בלי חדול
אל הים הגדול
אל חולות החופים התלולים

בימים רביעי חמישי השבוע התקיימו ימי היערכות לצוות הנכנס ,הבתים נוקו וסודרו ,ואנו מוכנים לפתיחת שנת
תשע"ט שתהיה בע"ה שנה טובה לפחות כמו קודמתה.
-----------------------------------------------שלום כיתה א'!
ביום ראשון הקרוב יעשו את צעדיהם הראשונים והנרגשים ילדינו המתוקים העולים לא' :משה אדמנית ,תהילה
אדמנית ,רוני אריאל ,נטע ביליה ,בארי בן אהרון ,בארי ג'יימס ,צורי גינזברג ,מעיין דניאלי ,באריה היימן ,חיים
הימן ,שי לבקוביץ ,נועם ניר ,שחר סוברי ,רות סמיט ,הראל עמר ,יאיר פראווי ,אריאל פרייד ,יהונתן קבלן
ועברי שטרן.
נברך אתכם בשנים מעניינות ונעימות ,שתלמדו בשמחה ובסקרנות ותעלו מעלה במעלות התורה!
בשבת הקרובה בזמן קריאת התורה נברך בברכת "דרך צלחה" את הילדים העולים לא' .נאמר מי שברך מיוחד
לרגל המאורע ונחלק להם הפתעה קטנה .כל הילדים העולים לא' מוזמנים לבית הכנסת בזמן קריאת התורה.
ולכל ילדינו שיתחילו השבוע את שנת הלימודים -נאחל שנת לימודים מוצלחת וטובה!
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"השביל הזה מתחיל כאן ...לא סלול לא תמיד מסומן"...
למסיימי י"ב היקרים -ברכת הדרך שלוחה לכם עם תחילתו של מסלול חדש בחייכם:
יהל אהרון -במכינת עוצם.
אליה אסולין -מכינת חמדת.
לחן אפרים -שנת שירות במקווה ישראל.
יותם אריאל -המכינה הירושלמית.
זיו ויס -שרות לאומי במדרשה לזהות יהודית בירושלים.
עופר ויס -מכינת צהלי.
עמית זיו -התגייס לשריון.
הראל לייכטר -מכינת יתיר.
נגה לנדסמן -מכינת חצבה.
ענבר עברון -מכינת צהלי.
חמדת צימבליסטה -מכינת בית ישראל.
סתו קסלר -שנת שירות בעלה נגב.
אריאל שילר -מדרשת דניאלי.
נגה דרורי -ישיבה חקלאית ביתיר.
נתי רונה -ישיבת יצהר.
--------------------------------------------ביום רביעי הקרוב  -תתקיים אחה"צ מסיבת קבלת מחזורי תפילה לילדי כיתה ג' והוריהם.
הזמנה תישלח בהמשך השבוע.
--------------------ביום ראשון הקרוב נתחיל לומר סליחות במסגרת הורים וילדים מדי ערב .ההזמנה מצורפת:

סליחות הורים וילדים
להורי וילדי א'-ו' היקרים!
השנה נקיים שוב את המנהג לומר סליחות יחד הורים וילדים.
הסליחות יתקיימו בכל ימי החול החל מיום א' כ"ב אלול  29/ועד ערב יום כיפור
בשעה  00:11בבית הכנסת.
ילדים שיש להם שופר -מומלץ להביא!
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נציג סעד למליאת המועצה האזורית
במסגרת הבחירות למועצה ,שייערכו בעוד כחודשיים וליתר דיוק ,ביום שלישי ,כ"א בחשון (,)030130131/
תהיינה גם בחירות לנציג סעד למליאת המועצה .המזכירות ,בישיבתה האחרונה ,עסקה בהכרת תפקיד
זה בעזרתו של עמוס ברט המשמש כנציג סעד במליאה כיום .עמוס חידד בדבריו את חשיבות נציג סעד
במליאה ואת הצורך להוות חוליה נוספת המקשרת בין סעד לבין המועצה ,מתוך שיתוף פעולה עם הנהגת
סעד .מעבר לכך ,חברי המליאה משמשים כסוג של "דירקטורים" במועצה ויחד עם ראש המועצה
שותפים לעיצוב ההנהגה האזורית.
מהפן של סעד ,חבר מליאה צריך להיות בעל מחויבות גבוהה לסעד ולצרכי כלל הקהילה והמשק ,עם
יכולת ליצור חיבורים בין אישיים וקשרים טובים ויכולת להקדיש זמן הן בכמות והן באיכות למשימה
חשובה זו.
ניסיתי להגדיר את דרישות התפקיד והציפיות מחבר המליאה לאור שנים רבות שבהן שימשתי כחבר
מליאה בשתי מועצות שונות.
דרישות התפקיד:


השתתפות קבועה בישיבות מליאה (בממוצע אחת לחודש).



השתתפות כחבר בוועדות המועצה השונות (מספר הישיבות בכל וועדה משתנה בהתאם לתחום
פעילותה).



השתתפות ומעורבות בפגישות ,כנסים וימי עיון.



השתתפות בישיבות מזכירות0בעלי תפקידים בסעד בהתאם לצורך .יובהר כי בהתאם להנחיות
משרד המשפטים (הועדה למניעת ניגודי עניינים של נבחרים ברשויות המקומיות) חבר מועצה
אינו רשאי לכהן כחבר ועד מקומי.



הערכת זמן נדרשת היא כ 15-שעות בחודש לטובת הפעילות כחבר מליאה במועצה.



הבחירה הינה לקדנציה שאורכה חמש שנים.

חברים הרואים עצמם כמתאימים למשימה זו מתבקשים לפנות לתומר רכטמן  -מנהל הקהילה הנכנס
עד ליום רביעי ג' בתשרי ( )11.30.1/במיילsmazkir@kv-saad.org.il :
בהצלחה לכולנו
זבולון

לליאור חכמון – מזל טוב לבת המצווה
למיטל וחגיב ולכל המשפחה
איחולים לשמחות ולנחת  -קהילת סעד
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מי ָ
"וַיּוֹ צֵ א אֹ תוֹ הַ ח ּוצָ ה ,ו ַ ֹיּאמֶ ר הַ ּ ֶבטָ -נא הַ ּ ָש ַ
ְמה ּו ְספֹ ר הַ ּכוֹ כָ ִבים("..בראשית טו')
בימים אלה ,כאשר כולם צמודים תדיר למסך לראות מי כוכב הריאליטי הבא ,זה שקופץ ,זה ששורד ,זה שרוקד,
זה המבשל ,זה שאחרון נשאר ,או ההוא אשר שר ...כדאי לראות את כוכבי הריאליטי האמיתיים ,הנמצאים ממש
במציאות ,נאמנים ,עושים רצון קונם מדורי דורות..
זו הזדמנות אשר לא נקראת בדרכנו בכל יום (או ליתר דיוק בכל לילה) .מבט חטוף השמימה יגלה אותם  ,את
ארבעתם ,במופע די נדיר .כוונתי לארבעת כוכבי הלכת ,השכנים שלנו במסענו האינסופי סביב השמש .נוגה,
מאדים ,צדק ושבתאי .המיוחד בתקופה זו שהם כולם נמצאים באותו הצד של הקפת השמש.
המעוניין להביט מוזמן לצאת החוצה -ליד הבית -למקום קצת חשוך -בין הערביים בערך בין השעות:
 ,05.99 -05:91אז ניתן לראותם ניצבים כאילו במסלול של קשת אחת .זוהי שעה שבה השמיים עדיין לא כהים
לגמרי ,ורק ארבעם -בולטים לעין .ניתן לראותם כמובן גם בהמשך הלילה ,אלא שככל שמחשיך ,ומתגלים כל
השמיים ביפעת זוהרם ,כבר הרבה יותר קשה להבדיל בינם לבין כוכבי שבת גדולים אחרים.
ראשון -נוגה -הזוהר שבשמיים ,נמוך ,בערך מעל איזור המכתש.
אחריו -בסדר – צדק -בוהק מאד גם הוא -בערך מעל תחילת חורשת סעד.
אחריו – שבתאי -הרחוק יותר ,וקצת פחות בולט -בערך מעל לכיכר סעד/בארי.
אחריו -אחרון חביב -מאדים -זוהר ואדום -בערך מעל שובה/תקומה.

בינתיים מחשיכים להם השמיים אט-אט -ויהי רצון שנתברך כולנו בברכת ה' לאברהם:
ּוספֹּר הַ ּכוֹּכָבִ יםִ --אםּ-תּוכַל ,לִ ְספֹּר אֹּתָ ם; ַויֹּאמֶ ר לוֹּּ ,כֹּה יִ ְהיֶה ז ְַרעֶ ָך ".
" ַויֹּאמֶ ר הַ בֶ ט-נָא הַ ָשמַ יְ מָ ה ְ
עפר שלומי

מפגש בריאות ויופי
ביום שלישי הקרוב ,כ"ד באלול תשע"ח 4 ,בספטמבר  - 8102יתקיים בחדר האוכל בסעד מפגש בריאות ויופי
עם שלומית וולפין ,מאפרת רב תחומית ויזמית בתחום היופי והבריאות ,שתגיע במיוחד מחיפה כדי להרצות.
--נדבר על הקשר ההדדי בין בריאות פיזית ומנטלית לבין מראה חיצוני יפה ומטופח.
במפגש תהיה הגרלה על מוצר במתנה לאחד מהמשתתפים.
הציבור מוזמן!
הדס עברון
לפרטים1999955900-
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שנה חדשה ,פעמייך נקשיבה
'קפה תנועה' ומרכז הרצוג – ערב לימוד וניגון לקראת הימים הנוראים
יום שני ,כ"ג אלול ,9.3 ,קיבוץ עלומים.
 - 03:11מפגש רעים ,כיבוד קל על הדשא הגדול של עלומים.
 - 03:01פתיחה מוזיקלית – עידן והחברים.
 – 03:91רמזי אלול לצאת ולהיכנס בין השערים  -הרבנית יפית קליימר.
 - 51:01מעגלי לימוד ושיח
מעגלים צעירים (:)81-42
עינט קרמר – "השביל הזה מתחיל כאן" – מסעות פנימיים וחיצוניים במעגל החיים והחגים.
אמיתי פורת " -כי לא לפניו חנף יבוא" – התשובה ותורת הגמול.
לציבור הרחב:
לימור ספראי – "זה עוטף אותך ברחמים" – על אדם ואדם וא-להים.
הרב עמית קולא – 'מסע המחנות' – האם התשובה היא של הדתיים? או האם התשובה היא מושג
דתי? (התשובה היא כן!).
ד"ר אריאל פיקאר – "ההפך מחיים אינו מוות ,הוא אדישות" (אלי ויזל) היכולת לשנות ולהשתנות
כיסוד מצוות התשובה.
גבי ברזילי ואדווה פלק – "פתוח סגור פתוח ,זה כל האדם" – על שערים ,התחלות וסופים.
יואל קרצ'מר רזיאל –היעלמות מסתורית :מישהו ראה אולי את יום כיפור?
שרה עברון – "קריאה לתקווה ,קריאה בתקווה" – על סיפה של שנה חדשה.
יוחנן מאלי " -על אודות הנפש בקצרה" – מחשבות על התשובה בעידן הברזל.
אבי דבוש – "האם יש סיכוי לאהבה"? – על החיבור בין קבוצות בנגב המערבי ובישראל בכלל.
------ 50:01מופע מוזיקלי  -בוב דילן בארץ הקודש ,עם ארז ניר וניר מוצרי.
פתוח לקהל הרחב ,בואו בשמחה! עלות סמלית.₪ 51 :
לפרטים והרשמהoffice@merkazherzog.org.il | 10-0310990 :
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"נאמני מסתור" – מתחדשים עם השנה החדשה
נאמני מסתורי האשפה הנוכחיים ,מסיימים את התנדבותם בשנה ורבע האחרונות .רצינו לעבור למתכונת של
מתנדב לשנה מראש השנה ועד ראש השנה ולצורך כך אנו זקוקים למתנדבים חדשים .כל נאמן מקבל מטאטא
כביש ויעה ומדובר ברבע שעה שבועית בלבד!
נבקש מכל מי שמוכן להתנדב להיות "נאמן מסתור" הסמוך לביתו במהלך שנת תשע"ט ,להודיע על כך ליהל
במשרד הקהילה במהלך השבוע הקרוב.
מיקומי המסתורים ליד בית :שרה רוזמן ,וידס ,דני יום טוב ,משה גולן ,שריד ,זיוון ,אהרוני ,ריבה זהר ,קוביות,
באה גל ,שילה הימן ,מתי גולן ,לייכטר ,שלומי.
זו הזדמנות טובה להגיד תודה למתנדבים המסיימים:
לאה הלפרין ,חיים לנדסמן ,דקלה ואחיה הימן ,מרגלית שריד ויעקב גורן ,גילי זיוון ,נורית קראוס וחגית רפל,
אלי סימון ,עמית וחוה רידר ,דליה רועי ורותי לזר ,שרה פולק ואילנה גינזברג ,יונתן טבת מתוקה לייכטר,
צפרי ועמיחי שלומי - .יישר כוחכם.
שנזכה לשנה נקיה ונעימה
תומר ונחום

ליוכבד גולד ולכל המשפחה ,מזל טוב להולדת הנין
נכד ליוסי ומרב גולד ,בן לגפנית ויובל גולד
איחולים לשמחות ולנחת!

ללאה ויוסי קארו מזל טוב להולדת הנינה
נכדה לורדה ומיכי ברנשטיין ,בת לליטל וברק ברנשטיין
איחולים לשמחות ולנחת!

לכרמלה ושלוימיק קום ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנין  -ארבל
נכד לצפריר ומיכל קום ,בן למעיין וטל נויברגר
שתזכו לשמחות ולאושר!

ליהודית אפשטיין ולכל המשפחה מזל טוב להולדת הנין
נכד לאורנה ורון אפשטיין ,בן ליערה ובנימין ליפשיץ
איחולים לשמחות ולנחת!
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שעות פתיחת הבריכה – חודש ספטמבר 1028
שימו לב לשינויים!
עונת הרחצה תשע"ח ,תסתיים ביום שלישי ,כ"ג בתשרי .201/
להלן שעות הפתיחה לפי הימים השונים ,מצטערת על הסרבול (הנדרש בגלל מורכבות החודש).
ימים :ב',ד'

ימים :א' ,ג' ,ה'

 6:30-7:30שחיינים מעורב
 7:30-9:00שחייניות נשים
 15:30-17:30משפחות
 17:30-19:00נשים +שחייניות

 6:30-7:30שחיינים מעורב
 7:30-9:00שחייניות נשים
 15:30-17:30משפחות
 17:30-19:00גברים +שחיינים

ערב ראה"ש ויוהכ"פ

ימי ו' וערב חג סוכות ושמחת תורה

 6:30-7:30שחיינים מעורב
 7:30-9:00שחייניות נשים
 13:00-14:00נשים
 14:00-15:30גברים
 15:30-17:00משפחות

6:30-7:30
7:30-9:00
9:00-12:00

שחיינים מעורב
שחייניות נשים
משפחות

חוה"מ סוכות ואסרו-חג

 6:30-7:30שחיינים מעורב
 7:30-9:00שחייניות נשים
 10:00-14:30משפחות
 14:30-16:00נשים
 16:00-17:30גברים
שתהיה לכולנו המשך רחצה מהנה ובטוחה!
עדיאל והדר

לכלל ציבור ההורים ,הילדים והחברים!
לאחר מעקב ממושך ,במשך חודשים רבים ,ובתאום עם רכזת החינוך,
החלטנו לסגור את ארוחת הצהרים ,כל יום ,בשעה - 00.11
מיד עם תום החגים ותחילת ההזנה בביה"ס  -תחילת חודש אוקטובר.
בימי חול המועד ארוחת צהרים תיסגר  -בשעה .03.31
הנהלת ענף המזון

