י"ב בתשרי תש"ף
()11.10.19

"הַ אֲ זִ ינּו הַ ָּׁשמַ יִ ם
וַאֲ ַדבֵּ ָּׁרה וְ ִת ְשמַ ע
ָארץ ִא ְמ ֵּרי פִ י"
הָּׁ ֶ

שבת פרשת האזינו
צאת השבת 18:49--

כניסת השבת 17:51 -
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שבת פרשת האזינו
ליל שבת
17:51
רבע שעה
לאחר הדל"נ

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת ותפילת ערבית

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחר התפילה יתקיים שיעורו של עקיבא יעיר

9:20

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן"

18:49

צאת השבתשיעור

מזל טוב למיכל ואלי ברלב להולדת הבן ,נכד לשמחה ומיכל.
מזל טוב לפנחס וירדנה רונן להולדת הנין ,נכד לרחל ושמוליק.
מזל טוב לשרה ברוכי להולדת הנינה ,נכדה לשירה ויהודה אביישר ,בת לסיגל ואמיתי.
מזל טוב לשוש אשר להולדת הנכד ,בן לדקלה והושע אלכסנדר.
מזל טוב לאביגדור וחנה לבל להולדת הנינה ,נכדה לרמי ועמית ,בת לעדי וענבר.

זמן תפילת שחרית בחול

זמני תפילות
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 18:05

עד המעבר לשעון חורף ,תתחיל תפילת

מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20

שחרית בימות החול בשעה . 6:00

מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 18:00

הגבאים

ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ

הזמנה להרמת כוסית – ועדת הצעירים
ועדת הצעירים מזמינה אתכם ,צעירים וצעירות למפגש והרמת כוסית לכבוד השנה החדשה.
המפגש יתקיים בשבת פרשת "האזינו" ( )12.10אחה"צ בשעה 17:45
על הדשא מול ביתם של משפחת קרן ואבשלום כהן.
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בואו בשמחה !  -ועדת הצעירים.

חשבון נפש זה עסק אנושי  /קובי שטיין
לכאורה ,פרשת האזינו באה תמיד בתזמון

פרשת האזינו מלמדת אותנו שלקיחת

הכי פחות מתאים .אחרי יום כיפור ומלאכת

אחריות ועשיית חשבון נפש זה פשוט לא

התשובה של הימים הנוראים ,באה הפרשה

עסק אלוקי .זה רק למעשה אנוש .אם

ומתארת מצב כמעט אבסורדי .בתמצית,

האדם היושב אצל הפסיכולוג יכול להתאונן

אלוקים אומר" :היה לכם הכל ,עושר,

על בית גידולו ולהטיח האשמות כלפי הוריו

חוקים טובים ,השגחה פרטית-לאומית ,מה

(לא פעם בצדק) ,הרי שלאדם המאמין אין

לא? ומה עשיתם? הלכתם ומרדתם בי! על

טעם לעשות זאת כלפי שמיא .זאת אומרת,

זה תשלמו את המחיר" .אנחנו כבר רגילים

הוא יכול לעשות זאת וזה אף לגיטימי ,אבל

לכרוניקה הזאת של חטאי העם והצורך

זו איננה הדרך לתיקון .האשמת הנסיבות,

לעשות תשובה ,ולכאורה ,אפילו "למחרת
היום הקדוש" אנחנו כבר צריכים תיקון.

נכונה עובדתית ככל שתהיה ,אין בה כדי
להוריד מהאחריות של האדם .אלוקים לא

ובכל זאת ,אני לא יכול שלא לתמוה :איפה
האחריות של אלוקים?

לוקח אחריות לא משום שאין לו בה חלק,
אלא משום שעל מנת לתקן עולם במלכות

הרי אם משהו לא הולך כמו שרצינו ,אנחנו
יודעים שעלינו לעשות חשבון נפש .אם חינוך

שדי ,האחריות לעולם חייבת להיות מוטלת
במלואה על כתפיו של האדם.

ילדינו לא עלה כראוי ,נבדוק מה עשינו לא

המטאפורה גורסת כי יש לאלוקים פנקס

נכון ומה עלינו לעשות אחרת .אם מצבנו

פתוח ובו חשבונותיו עימנו .אך לא פעם ,גם

הכללי לא טוב ,נבחן איפה יש לתקן ,וכן
הלאה .אבל לא כך אצל אלוקים .מבחינת

לנו יש פנקס ובו חשבונותינו עימו .מבחינה
זאת ,בשנה שעברה זכינו לאחד מאוצרות

ריבונו של עולם ,אם העם חוטא ,העם נושא
במלוא האחריות .אין במחשבה האלוקית

שבהבלי פיהם של תינוקות של בית רבן.
כאשר מתן ,בננו ,אשר כמעט מלאו לו 6

שום אמירה כגון" :אוי ,אולי פינקתי אותם
יותר מדי" או "לא הצבתי גבולות כראוי"

שנים בזמנו ,אמר לנו" :עוד מעט ראש
השנה ,צריך לסלוח להשם" .לסלוח צריך

או "אולי במקום עונשים הייתי צריך לחבק

לכל אחד ,וכמובן גם לריבונו של עולם .אבל

יותר ,להסביר בגובה העיניים ,להיות יותר

יותר חשוב מאשר לסלוח ,זה לראות במה

מקבל" .במקום זה ,בכל פעם שהעם חוטא,
העם משלם את המחיר המלא על שגיאותיו,

אני עצמי יכול לפעול כדי שהמצב יהיה
אחר .לפעמים ,לסלוח זה בדיוק המעשה

שגגותיו וזדונותיו.

שיכול להוביל לזה שהמצב יהיה אחר.

בב"ח לתו"ע .שבת שלום
3

איך זה להיות "איש דת" שיש לו משפחה?  /הרב אילעאי
לפני כמה שנים הוזמנתי להרצות בפני
קבוצה של פרחי כמורה פולנים .ההרצאה,

הנוראים .הרצון לחוות תפילה מרוממת,
להתמסר לעבודת ה' ולמצוותיו ,ולו ליום

שהתקיימה באנגלית עם תרגום סימולטני

אחד בשנה ,מתנפץ בקול רעש גדול מול

לפולנית ,עסקה בעקרונות של המחשבה

החובה לדא וג לילדים ,לחגוג עם המשפחה

היהודית ,ארון הספרים היהודי וההלכה
היהודית ,ובסופה ,כך סוכם מראש ,הוקצו

ולהתחשב בבת הזוג .אי אפשר לנסוע לראש
השנה לאומן או לישיבה ליום כיפור ,בלי

 20דקות לשאלות.

למעול עמוקות בחובות המשפחתיים .אך

כשהתכוננתי להרצאה ,כבר הכנתי תשובות

עם יד על הלב ,גם די קשה להתפלל ברצינות

אפשריות לשאלות שחשבתי שישאלו

עם תינוק על הכתף וילד רעב ומשועמם

הכמרים  -על הברית הישנה מול הברית

שמושך לך בשולי הטלית.

החדשה ,על ביטול המצוות או על
פולמוסים בפרשנות פסוקי ישעיהו ,אך
באופן מפתיע ,שום דבר מכל זה לא הטריד

במשך שנים רבות הפתרון לקונפליקט שבין
התורה למשפחה היה חלוקת תפקידים -
אבא היה אחראי לראשונה ,אמא היתה

היחידה

אחראית לשניי ה .אך החלוקה הזו כבר לא

שהעסיקה את אותם כמרים לעתיד,
בהזדמנות החד פעמית שניתנה להם

רלוונטית  ,לא רק בגלל אמהות שדורשות
את חלקן בתורה ,אלא ,לא פחות בגלל

לשוחח עם רב קהילה יהודית ,הייתה  -איך
זה להיות "איש דת" שיש לו משפחה? על

אבות שדורשים את חלקם בשותפות
המשפחתית.

כך הם שאלו עוד ועוד  -על אשת הרב,
והילדים של הרב ,על איך מתמרנים בין
חובות דתיים לחובות הוריים ,על האחריות
לקהילה מול האחריות למשפחה ,ואפילו על

יש בשנים האחרונות כל מיני ניסיונות
לרכך או לפתור את הדיכוטומיה הזו -
להסביר לנו שטיפול בילדים הוא עבודת
השם לא פחות מתפילה ,או שרעש של

אהבת אישה מול אהבת האל .
מסתבר שעבור כהן הדת הקתולי ,שאינו

ילדים לא באמת מפריע בבית הכנסת.
הבעייה בפתרונות הללו היא ,שעם כל הצער
שבדבר ,זה פשוט לא נכון .קשה לחוות

לילדים ,מעניין שבעתיים מתיאולוגיה

התעלות רוחנית בין בקבוק לחיתול ,ובכי

והיסטוריוגרפיה יהודית ...

של ילד משועמם ,למרות המעשיות
החסידיות הנאות ,בהחלט מפריע לבאי בית
הכנסת (להורים יש לפעמים חוסר מודעות

את אותה

קבוצה .הסוגיה

מתחתן לעולם ,הרעיון של רב נשוי ואב

המתח בין שתי המחויבויות הבלתי
מתפשרות האלה ,מלווה את החיים שלנו
כל העת ,אך מועצם שבעתיים בימים
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מובנה לעד כמה הילד שלהם עשוי להפריע

לקיים את "וכיפר בעדו ובעד ביתו" .אם

לאחרים).

אין בית ,מסתבר שאין כפרה .אין מנוס

נראה לי שהבעייה והאתגר האלו ,מורכבים

מלהמשיך לאחוז בשני הקצוות  -רק כך

וגדולים מכדי שננסה למוסס אותם באיזה

ניתן

הקודש.

אקורד הרמוני מתקתק .אך מאידך ,אסור
לנו בשום אופן לבחור בדיכוטומיה

מוקדש באהבה להורים מתוסכלים,
שנפשם כמהה לחוויה רוחנית מרוממת,

הנוצרית הנוראה.

שמתגעגעים ליום כיפור בישיבה ,לראש

מאחי אורי למדתי שמסכת יומא פותחת

השנה באומן ,או פשוט לתפילה אחת בלי

במילים "שבעת ימים קודם יום הכיפורים
מפרישין כהן גדול מביתו" ,וכבר אפשר היה

הפרעה.
בכל פעם שמציף אותי הגעגוע הזה ,אני

לחשוב שכדי לדבוק בקודש צריך לפרוש
מהבית .אך במשפט הבא מבהירה המשנה

נזכר בפניהם השואלות של הכמרים
הפולנים הצעירים ,ומתאהב חזרה

שהכהן הגדול חייב להיות נשוי ,כדי שיוכל

בקונפליקט המתסכל שלנו.

באמת

לבוא

אל

אירועי תרבות לחגי תשרי
טיול משפחתי בחול המועד סוכות לאיזור עין גדי ,יתקיים ביום רביעי ,י"ז בתשרי.16.10 ,
יציאה בשעה  ,12.30חזרה משוערת ב .20.30 -בטיול תוגש ארוחת ארבע וארוחת ערב.
לימוד ליל הושענא רבה ,בשיתוף ועדת הדת ,יתקיים במוצ"ש חוה"מ סוכות,
בסוכת חדר האוכל .בתוכנית:
בשעה  - 20:30הרב אילעאי עופרן " -תשובה נכונה"  -איך יודעים שהתשובה אמיתית?
בשעה  - 21:20אסף כהן " -הפתרון של קהלת  -אידיאליזציה או ריאליזם?"
לאחר הלימוד ,בשעה  22.15יתקיים מופע של נחום לנדאו ורועי גולן באולם האירועים.
מירוץ חבל יבנה יתקיים באסרו חג סוכות .22.10 ,מוזמנים להירשם דרך אתר המועצה.
בברכת שנה טובה ומבורכת לכולם  -ועדת התרבות.

5

מה קורא בספרייה?  /אסתר ויהודה (צ'ף) יוסף
הספרייה תיפתח בכל יום בשעה 07:00
ויהיה מישהו בספרייה.

איחוד ספריות
אז זהו ,עברנו .איחוד הספריות יצא לדרך.

לא צריך להתלבט למה הכוונה כשאומרים

טוב להודות...
נעזרנו מאוד במבצע ההעברה בילדי "ימין

ספרייה ,אם זו ספריית בית עקד או ספריית
בית גרוס .אמרת ספרייה  -אמרת בית עקד!
לאחר חודשים ארוכים של
הכנות,

ספריית

אורד" שהיו חרוצים ומקסימים ,וכאן
המקום לומר להם שוב תודה!!

הקריאה

התווספו ושודרגו מחשבים
לרווחת תלמידי
בספרייה,

וספריית העיון  -שתיהן כבר
תחת קורת גג אחת.
כל ספרי הקריאה עברו
למשכנן החדש בחדר העיון

התיכון והציבור הרחב .תודה
לאהרון

אסולין

ולאברהם

וייצמן על שירותי התמיכה
המקצועיים לאורך השנה.
תוקן ושוקם שביל הגישה המערבי לרחבת

שבבית עקד ,והם רשומים
בקטלוג הספרייה.
ספרי העיון שהיו בבית גרוס עברו ,אך עדיין
נשאר לקלוט אותם בקטלוג ספריית בית

הספרייה( .עדיין יש מה לשפר ברחבה
עצמה .בינתיים ,היזהרו ממהמורות!) .תודה
ויישר כח לסיון לנג ולג'ינג'י לנג.

עקד .בינתיים ,הם ב"עגלות ביניים"
בספרייה.

חן חן גם לישראל זלקינד ועובדי הנוי חגית

ספרים מיותרים (כפולים) מוצעים לחברים
על יד דלת הכניסה לספרייה.

שמעון ,ערן שטיינר ויוסי בן אהרון ,על
הטיפול המסור בנוי שמסביב למבנה

גם תיבת החזרת הספרים עברה ,והיא
מוצבת מחוץ לכניסה לספרייה.
שעות קבלת קהל נשארות ללא שינוי.
19:30 - 18:30
ביום שני:

הספרייה ,לאורך כל השנה .תודה רבה ויישר
כח!!
לסיום נספר על מבחר מהספרים החדשים
שעל המדף.

ביום חמישי10:00 - 9:00 :
19:30 - 18:30

ראשית נפתח ב:

קבלת הקהל מעתה היא גם לספריית הגיל
הרך וגם לספריית העיון ,ושנינו נעמוד

ספרים שכתבו יבנאים:
מגובה הלב ,הקרב שאחרי הקרב  /רועי בן

טולילה  -סיפור על מאבקים ,על ניצחונות
קטנים וגדולים ,על רגעים מרגשים ועל

בשמחה בשעות אלו לשירות החברים.
בנוסף ,ניתן לפנות אלינו כשאנו (או אחד
מאיתנו) נמצא/ת בספרייה .בדרך כלל,

חוויות מצחיקות עד דמעות.
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ראיתי ברק על ההר  /מרגלית עוזרי ומירב

ספרי עיון:
סופה בדרך לאיראן ,כך טורפדו הניסיונות

מפתח וערבות הדדית ,בהצגת נקודות

לתקיפת מתקני הגרעין באיראן  /אילן כפיר

מדמותו של סמ"ר ברק בנימין עוזרי ז"ל.

 -שלוש פעמים ,כמעט ניתנה פקודת התקיפה

אל ארץ ישראל ,סיפורו של ילד מעפיל /
נורית אל חסיד-ברוכי – סיפור מסעם של

שבעקבותיה  100מטוסי "סופה" היו
ממריאים לעבר איראן.

עמנואל ברוכי ואביו על פני אירופה ,על סף

המתריע ,שיחות עם האלוף (במיל') עמוס

מלחמת העולם השנייה ,שעובד לסיפור

גלעד  /שמעון שיפר  -הספר מיועד לכל מי

ילדים.

שרוצה להבין לעומק את התהליכים

מגני  -ספר עלילתי לנוער ,המבטא ערכי

והתמורות במזרח התיכון ,מתוך ניסיון של

ספרי קריאה:

מי שעמד בצומתי קבלת ההחלטות החשובים
ביותר.

אמא של הים  /דונטלה די פייטרנטוניו –
המחברת ,רופאת ילדים במקצועה ,תוקפת

ויהי מה ,מאיר הר ציון ,חייו ופועלו  /משה

בספרה את נושא האימהּות ,מנקודת מבט

גבעתי  -ביוגרפיה של מאיר הר-ציון ,הסייר
והלוחם האגדי הנועז ,מלוחמי יחידה .101
שמיים שאין להם חוף ,בניה שראל ,סיפור

ביד אמן אורגת הסופרת עובדות עם
סיפורים ויוצרת רומן רב-עוצמה ,ששופך

חייו  /יפעת ארליך  -סיפורו של גבר צעיר,

מקורית ובעוצמת ביטוי נדירה.
הנערה בציור  /כריסטינה בייקר קליין -

תאב חיים ורב־פנים ,שהיטלטל בין חברון

אור על חלק נסתר מן העין של ההיסטוריה

לתל אביב ,בין חלומות על קריירת משחק
לקריירה צבאית ,בין תשוקה לחופש לבין

לעולם אל תיתן לי ללכת  /קאזואו אישיגורו
 סיפור אהבה מתמשך ושובר לב בין שתיצעירות וצעיר ,על רקע מציאות

כמיהה לבית.
ממשפחת יערי לא נשאר איש ,שבע השנים

של ארצות הברית.

של "השומר הצעיר" בפולין / 1946-1939
רות בראודה  -סיפורה של תנועת "השומר

אלטרנטיבית ,בה חוסלו הסרטן ומחלות

הצעיר" בפולין בימי השואה.
שערי חיים ,בעקבי תורתו של הבן איש חי

הלב.
יפים כמו שהיינו  /רון לשם  -סיפורו של

 /חזי כהן  -חכם יוסף חיים מבגדד ,הידוע
בכינויו "בן איש חי" ,היה מגדולי חכמי

נער ,שמלחמה אחת פיצלה את חייו לשניים
ושמה קץ לעידן של תמימות.

ישראל ,שהכיר לעומק את נפש האדם ,וידע
להציע דרכי תיקון והתפתחות אישית,
רוחנית ודתית.
שבת שלום ,חג שמח ושנה טובה!!!
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לקראת סוכות
סדרי ארוחות ושירות לחבר
הוצאת

אוכל  -לליל חג ולבוצ"ר ,לאוכלים בבית:

במוצ"ש ,י"ג בתשרי ( – )12.10מ 20:30-עד  20:45בחד"א הדרומי

 -ביום ראשון ,ערב החג בשעה  13:00במטבח

השירות לחבר

(מיני) פתוח -

ביום ראשון ,ערב החג

מ 7:00 -עד .10:00
-

ניתן לקחת חלות לחג

בימי חוה"מ ,המיני יהיה פתוח בשעות היום

בלבד ()14:30-11:30
-

סעודת ליל החג  -לאחר התפילה
סעודת בוצ"ר  -לאחר התפילה

מועדים לשמחה

צוות ענף המזון

אסוף את המעשים ,את המילים והאותות ,כמו יבול ברכה  -כבד משאת.

לגברת ריקה פרייר אמא של תמר מרוז

מזל טוב בהגיעך לגיל 100
בסיום דברי הברכה בהתכנסות המשפחתית,
במלאת מאה שנה לאמה ,אמרה תמר את הדברים הבאים" :לא כל אחד זוכה
לברך את אימו למאה שנות חייה .זכיתי!!! אין מאושרת ממני בעולם!!!"

8

הציבור מוזמן ליום עיון בנושא

"נשים וגברים במרחב הציבורי"
שיתקיים אי"ה ביום חמישי ,י"ח בתשרי ,ג' דחוהמ"ס ()17.10
בין השעות  12:30-9:30באולם האירועים
בתוכנית:
✓ "גבולות החברה המעורבת הצנועה"
רותם הקשר  -מחנך בתיכון קבוצת יבנה
✓ "הדרה בחברה משותפת -עפולה כמשל"
אלה אלקלעי  -יו"ר שדולת הנשים בישראל
✓ "הנשים החרדיות במרחב  -נקודת מבט פרקטית"
אתי מלר  -מנהלת תוכניות חברתיות במגזר החרדי ,בעלת תואר שני
במנהל עסקים ויועצת ארגונית ,תושבת ביתר עילית
השיעורים יינתנו באולם האירועים בקבוצת יבנה
במהלך היום יוגש כיבוד קל
מועדים לשמחה! ועדת הדת

כביסת מדים -שעון חורף
החל מהשבת ,י"ג בתשרי12.10 ,
כביסת מדים מיד בצאת השבת.
קיפול וחלוקה -כשעה וחצי לאחר מכן.

רינה ,איתי ואושר
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
מזון ,דיווח מצוות אד-הוק לבחירת מרכז
חינוך.

שיחת חברים
ערב יו"כ התכנסנו ,ברוב עם ( 160החברים)

לשיחת חברים בנושא "מתוך עולמות שבורים
היא צומחת" .השיחה עסקה בתקציב הקיום,

בחירת נציגינו למזמו"ר
הבחירות האחרונות לנציגי קבוצת יבנה

בעבודה והתפרנסות ובשיפור הרווחיות של
ענפי המשק ובפיתוח מקורות פרנסה נוספים.

למזכירות המורחבת של הקה"ד התקיימו
לפני למעלה מ 6-שנים .ברצוננו לרענן את

יוחנן מאלי ,אור אריכא ועדי כץ הציגו נקודת
מבט אישית ,כל אחד באחד משלושת

הרשימה .חברים שמוכנים או רוצים נלהיות
נציגי קבוצת יבנה למזמו"ר מתבקשים

התחומים .המשכנו ב 9-מעגלי שיח וחזרנו
והתכנסנו במליאה לדיווח על שנאמר

להודיע ליפעת או למזכירי הפנים .עם גיבוש
רשימת המועמדים נביא את הרשימה

במעגלים ולסיכום הערב .המזכירות תכין את
הסיכומים ותקדם את הנושאים תוך הבאתם

להצבעה .אנו מזכירים שישיבות המזמו"ר
מתקיימות אחר הצהרים ואין הכרח להפסיד

לפורומים המתאימים לדיון ולהחלטה .אנו
מודים לחברים על ההשתתפות הערה,

יום עבודה .נשמח לקבל רשימת מועמדים
ראויה.

למנחים על ההנחיה וליפעת ,מזכירת
המזכירות שהפיקה ביד אמונה את האירוע.

התקדמות מסוימת בפרויקט הבניה
זמן רב לא דיווחנו בנושא זה מכיוון

אסיפת חברים
לאחר החגים נעסוק בהצעות לקיצוץ בתקציב

שהפרויקטים השונים ממתינים לאישורי
הבנייה .לאחר החגים אנו מתארגנים להוספת

הקיום .צוות מטעם המזכירות נפגש עם
מרכזי הוועדות השונות ועם מנהלי ענפי

מיגוניות ב 4-דירות של חברים וותיקים,
שאינם בקומותיים .כאן לא נצטרך להמתין
לאישור נוסף ותוכנית הבנייה תפורסם
בקרוב.

השירותים והחינוך להתארגנות לקיצוץ
תקציבי שבחלקו הגדול יהיה קיצוץ רוחבי
כולל .לאחר החג נפרסם את מסגרת הקיצוץ,
את הסעיפים השונים ונושאים שהשפעתם על

במקביל יש התקדמות בתהליך קבלת
האישורים גם בשני הפרויקטים הגדולים

החבר הבודד בולטת .החברים יוכלו לעיין
בחומר ולהגיש הסתייגויות או רעיונות
נוספים לקיצוץ .הנושא כולו יידון באסיפה של
תחילת חודש נובמבר .נושאים נוספים שיידונו

יותר; ממ"דים ושיפוץ הקומותיים ,ופרויקט
הבנייה החדשה .לאחר החגים נפתח את
פרויקט הקומותיים למכרז קבלנים ובהמשך
נכנס את הדיירים לשיחת הכנה והתארגנות
לקראת בניית הממ"דים ושיפוץ הדירות.

בקרוב :קבלת חברים חדשים ,רישום ובקרת
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משולחנה של מרכזת השירותים  /סיון לנג
"ריח ניחוח נישא באוויר "...

שתפחת כמות המוצקים הללו  -כך נצטרך

לפני כשלושה שבועות "זכינו" למספר ימים
עם ריחות מאוד לא נעימים שסבבו אותנו.

לשאוב פחות ולא נסבול מריחות ביוב עזים.
לכן נבקש  -אין להשליך מגבונים (גם לא

הריח נגרם משני מקורות ,אחד מהם תלוי בנו
והשני אינו תלוי בנו .אבקש להסב את

לביוב.

תשומת לבכם לגורם שתלוי בנו.
אחת למספר חודשים – אנשי האינסטלציה

חלוקת כסאות לסוכות

מגבונים "נשטפים") ושאר מוצרי היגיינה

אבקש להזכיר את שכתבתי בשנה שעברה –

שלנו נאלצים לשאוב את בורות הביוב

"פעם היה לענף המזון מלאי גדול של כסאות

המרכזי (ישנם  3בורות כאלו בקיבוץ :ליד

פלסטיק ,שאותם חילקו לסוכות החברים.
כיום אין לענף המזון כסאות לחלוקה ,אך

המטבח ,ליד הבוסתן ,ליד האולפן) .את
החומר הנשאב מפזרים ומטמינים עד כמה

עדיין ,מכוחו של הרגל ,אנו רוצים לחלק (או
לקבל) כסאות לסוכות .את הכסאות אנו

שניתן ,אך לעיתים הריחות קשים ...
מהבורות הללו שואבים שומנים  -נדגיש

שואלים מבתי הספר וממרכז המבקרים של
'עדי' ובסיום החג  -מחזירים להם .חלק

ונבקש – אין לשפוך שמן טיגון לביוב ,יש
לאסוף את השמן ולזרוק לאשפה( .השמן

מהכסאות לא חוזרים ,חלק חוזרים למקום

מתמצק וסותם את מערכות הביוב).
בנוסף ,כדי שמשאבות הביוב לא ייסתמו,

הלא נכון ,חלק חוזרים שבורים".
בשנה שעברה נאלצנו לשלם לבית הספר
היסודי בעבור הכסאות שלא שבו.

אנחנו "עוצרים" את המוצקים שלא
מתפוררים במים .המוצקים האלו הם בעיקר

שורה תחתונה – לא יחולקו השנה כסאות
לסוכות החברים.

– מגבונים ומוצרי היגיינה שונים .ככל

הודעות המפג"שים לחגים:
במפג"ש של צמיחה – המשתלה ,מוזמנים לבוא מדי יום רביעי
לבקר ולרכוש עציצים ,בין השעות  8:00-11:00או בתיאום אישי.
חברי מפג"ש ,יונת ורויה.
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חג סוכות ושבת חול המועד -סדרי התפילה והשיעורים
✓ ערב סוכות  -יום ראשון
 - 17:49הדלקת נרות
 - 18:05תפלת מנחה  -לימוד  -ערבית של חג
✓ חג ראשון – יום שני
 - 08:30תפלת שחרית ולאחריה סעודת בוצ"ר
 - 13:30מנחה גדולה
 - 17:15מנחה קטנה
 - 17:30שיעור בבית הכנסת :הרב עוזי ביננפלד
 - 18:47צאת החג
✓ חול המועד

 - 06:00שחרית מניין ראשון  07:30שחרית מניין מרכזי (חברים וילדים)
✓ ערב שבת חול המועד

הבית האדום ייפתח רק בתיאום מראש.
משק הילדים פתוח בשבת מ 17:00-עד .18:00

 - 17:43הדלקת נרות

 - 17:58תפילת מנחה – לימוד  -ערבית
✓ שבת חול המועד
 - 08:30תפילת שחרית
 - 13:30מנחה גדולה
 - 17:15מנחה קטנה
 - 17:30שיעור בבית הכנסת
גבאי בית הכנסת

 - 18:42צאת השבת
12

