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  בלקפרשת                                               

  . . . בתמוז עשר בשבעה אבותינו את ארעו דברים חמשה
 הראשונים הלוחות נשתברו  
 התמיד ובטל  
 )שני בית (העיר והובקעה  
 התורה את אפוסטומוס ושרף  
 )ו  משנה', ד תענית(  .בהיכל לםצ והועמד  

 
 )'ג יום (בתמוז ז"י זמני

 
 03.48             )השחר עלות (הצום תחלת
 06.00        'א שחרית
 08.00        נוער שחרית
 13.15        גדולה מנחה
  19.20        קטנה מנחה
 20.00                    ערבית
 20.10        הצום סיום

 
  -  אֹות ָב- ְצ'ּֽכֹה־ָאַמר ה"  
  ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי  צֹום  
  ִיְהֶיה ְלֵבית־ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ּֽוְלמֲֹעִדים טֹוִבים   
 )יט ח זכריה(   " ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו  

      ת בלקפרש   ,קל צום

   שרה עברון:שעור פרשת שבוע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חגית קאופמן–אחות תורנית השבת 

  ל ו ח ה  י  מ י  ת ב ש
  4.40  טלית/מן תפילין ז  19.30  הדלקת נרות

  9.11  ש"סוף זמן ק  19.40'       ב14.00'    אמנחה

   19.51←19.50  שקיעה    ערבית 

  13.15  )א"בחד('   אמנחה   6 .45  'שחרית א

       8.30  'שחרית ב

  19.40  וערבית מנחה  11.30  קידוש

  20.10  צאת הכוכבים  17.10,  13.30              מנחה 

  20.10  יתערב  18.00  שיעור 

      17.30  "בראשית"לימוד 

  08:00  שחרית נוער   20.28  צאת השבת
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 !63 קבוץ סעד חוגג יום הולדת !יום הולדת שמח

שנבנה , ולדות סעדבנושא ת" מחפשים את המטמון"חגגנו את חג הקיבוץ במשחק , א בתמוז"י, ביום רביעי

  .י איש מקצוע חיצוני"במיוחד עבורנו ע

לחגיגה מיוחדת על הדשא המרכזי שמול הכניסה לחדר ,  חברים וילדים מכל הגילאים–נפגשנו כולנו 

ותרם את חלקו לאווירת החג ולשמחה , שיחק לידינו,  לאחר ארבעה ימי שרב–ומזג האויר הטוב , באוכל

  !הולדת-  לא כל יום יש יום–גוג בצוותא כך גדול שבא לח-של ציבור כל

  :שכדרכו בקודש נימר את חרוזיו בגימטריות,  ליפא אהרוני–את ברכת החג נשא משורר הקיבוץ 

 )63 -י בגימטריה"גנ(י "גנ-באתי ל

  באתי לגני

  והוא מרופד פרחים

  באתי לגני 

  זקנים וצעירים בו מהלכים

  באתי לגני

  והוא משרה חכמה ודעת

  באתי לגני

  .לקבוץ שלנו סעד

  

  נאות הדשא ימלאו עוד 

  מצהלות ילדים וילדות

  תורה ועבודה מקור חייהם

  )63 –ן "יג.   ( עליהםן"יגצבאות '  ה

  

, כל חברי הגרעינים למיניהם,  וותיקי הקיבוץ–נאות הדשא מלאו מצהלות חג של כל שדרות הציבור , ואכן

בלט לעין ההבדל הגדול שחל . ר וחדשים פחות חדשים יות–מצטרפים , בני תשחורת,ילדים ונכדים 

בני , תפסו הפעם  צעירים,  את מקום הרוב שהיה נחלת הוותיקים תמיד–באוכלוסיית הקיבוץ המתבגר 

  . והרבה ילדים קלי רגליים, הקיבוץ וחברי גרעינים ותושבים

. מן היה משובחשטע,  גלידות בשלושה טעמים–את הכיבוד חנכנו הפעם בתוצר החדש של המחלבה שלנו 

  .המחדשים בלי הרף מוצרים חדשים במחלבה, גאולה וערבה, כל הכבוד ליצחק

וחברי כל קבוצה קיבלו מטפחות בצבע , ועדת התרבות חילקה אותנו לשש קבוצות עם שישה צבעים

כל קבוצה עסקה במציאת הפתרונות הקשים שהובילו למציאת שלושת המטמונים . הקבוצה שלהם

 הצעירים –היתה זו עבודה משותפת של כל הגילאים . ת היסטוריים של תולדות הקיבוץשהוטמנו במקומו

הוותיקים תרמו , יותר חיפשו פתרונות לחידות שהובילו לכל מיני מקומות בהם היה צריך למצוא אותם

  . לכל המקומות שבהם הוטמנו הפתרונות,  מי ברגל ומי באופניים– רצו –מהידע ההסטורי שלהם והילדים 

 האחד בביתן –כמובן שבסוף נמצאו שלושת המטמונים שהיו מוטמנים במקומות נוסטלגיים של הישוב 

  , שבו היו פעם שני תותחים שהיו צריכים להגן על הקיבוץ במבצע קדש, העבודה של יצחק דן ליד היונקיה

ון אחרון ואחר, השני במחסן כלי הפסח בצריף עמידר שבו חולקו תמיד כלים לפסח לקראת חג המצות

אותו נטע חברנו , גן הקקטוסים המפואר,  במקום שביטא מאד את רוח הקיבוץ וגאוות היחידה שלו–חביב 

  .עמי לזכר בני משפחתו שניספו בשואה-יהודה אל

 .שהוא החג של כולנו, ולכל מי שנתן את ידו להצלחת חג הקיבוץ, יישר כוח לוועדת תרבות
 .ה יקותיאל'חייצ
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הופנו לגננות הדברים . ילדים-השבוע במשק, גפן-אה כנרת במסיבת הסיום של גןלפניכם דברים שנש

מקדישים את הנאמר כאן אנו , אך בגלל הרלבנטיות של הדברים לעבודה חינוכית בכלל, גפן-ומטפלות גן

או (ולכל אנשי החינוך המסיימים בימים אלה את עבודתם , למורים ולמורות, לגננות, בתודה למטפלות

  ! בתקווה שתראו פירות בעמלכם ותנוחו היטב).  גם בחופש הגדולממשיכים

  

 )גן גפן(דברי סיום 

  

. שבה לא רק ילדינו למדו והתפתחו אלא גם אנחנו, אנו מסיימים היום יחד שנה משמעותית ומלאת חוויות

התבגרות מתוך ואפשרתן ללמידה ול, השכלתן להפוך את חוויית הגן לנוגעת במישורים רבים של החיים

  . העובד כמשפחה חמה ובטוחה, נתתן לילדים ולנו תחושה של צוות. שמחה וחברות

  

משה עובר לא מעט קשיים .  משה רבנו- אנו מלווים כעת את המנהיג, ספר במדבר,בפרשות השבוע בספרנו

 בכל פעם ,כל הזמן כואב להם, לא ממושמעים, מתלוננים,  הם עושים כל כך הרבה בעיות- האמת, עם העם

  ...). לא כמו ילדינו הבוגרים(ממש כמו ילדים קטנים . ורוצים הכל עכשו ומייד, רעבים, הם צמאים

  

כועס ' ה. ה ומכה על הסלע במקום לדבר אליו"משה לא מקשיב לקב, פרשת חוקת, בפרשה שקראנו בשבת

שנראה ממש לא , הזהרבות נאמר על הקושי שבעונש . מאוד ומעניש את משה בכך שלא יכנס לארץ ישראל

. עבודתכן המסורהשקשור ל, ניתן להוסיף אולי עוד הסבר לעונש. י"אחרי כל מה שמשה עבר עם בנ, הוגן

. אולי העובדה שמשה לא נכנס לארץ איננה עונש אלא דווקא דרך לחדד את העוצמה והגדלות של שליחותו

לפעמים גם , בלי כל טובות אישיות, ךבזמן הנדרש ממ, שליחות פירושה להיות מוכן לבצע את הנדרש ממך

אני חושבת לפעמים על כך שאתן נדרשות בכל שנה לפתוח בתהליך משמעותי עם קבוצת . בלי לראות פירות

 ואז מסתיימת -נקשרות ואוהבות, רואות כל פרט, נותנות הכל, אתן מלוות אותם במסירות, ילדים מתוקים

בעיניי דבר זה מחדד את גדולתכן ואת . ם קבוצה חדשהלה השנה ואתן נדרשות להתחיל הכל מההתחלה ע

  . יכולתכן לבצע את השליחות בחינוך מתוך צניעות וענווה

כשהוא , הרי שמשה בעצמו מעמיד את עבודתכן מעל עבודתו,  מי אנו שישוו אותנו למשה רבנו-ואם תאמרו

 -"האמן את היונק"ושא ה בפרשת בהעלותך ואומר שהוא לא מסוגל לשאת את העם כפי שנ"מתלונן לקב

אמנות הדורשת הרבה , אמנות הקשר אל נפש הילד,  שהיא גם עבודת אמנות- המטפלת-"אומנת"עבודת ה

שייתן כוחות ובריאות לכל אחת ואחת מכן להמשיך ' ואנו נושאים תפילה לה, כוחות פיזיים ונפשיים

  . בשליחות החשובה הזו

 ,תודה גדולה

 ,ע"מכל הורי הילדים בגן גפן תש

 .פולק-כנרת סמואל
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 סיכום חודש סיוון בבית כולל
  

ושאלתם , עסוקים בפעילויות וחוויות, מתרוצצים בשבילים) בית כולל(' ג-'וודאי ראיתם את ילדי כיתות א

אז רצינו לשתף אתכם ולספר לכם מעט מהנעשה בחודש סיוון , "?מה הם עושים כל הזמן"את עצמכם 

  .בבית כולל

ועל כן חילקנו אותו לתתי נושאים ובכל שבוע עסקנו , נושא זה הוא גדול ורחב. נתינההיה נושא החודש 

למדנו על . ה לעם ישראל"למדנו על הנתינה של הקב, בו חל חג מתן תורה, בתחילת החודש. בתת נושא אחר

רבה הכנו 'על פי מנהג יהודי ג, כמו כן. והמחזנו הצגות על פי מדרשי מעמד הר סיני, מעמד קבלת התורה

נסו לחשוב איך הצורות (מספרים , סל, יד, סולם, ציפור: עוגיות בצורות שונות שקשורות לחג שבועות כגון

ה נתן לנו ושחקנו "למדנו גם על המצוות שהקב!). שאלו את הילדים, אם לא גיליתם, קשורות לשבועות

  ".רכבת המצוות"ב

. נו עוגיות לחיילים ונסענו לחלק אותם בבסיס נחל עוזהכ. בשבוע השני למדנו והתנסינו בנתינה לעם ישראל

החיילים או , קשה לדעת מי שמח יותר. החיילים קיבלו אותנו בשמחה והראו לנו את עמדת השמירה שלהם

ילדינו הפעילו . ל במשק ילדים"בהמשך ארחנו מועדונית רווחה משדרות  יחד עם ילדי המפ.. הילדים

  .ת בלבביותתחנות וארחו את ילדי המועדוני

הילדים למדו על ענפי הקיבוץ . תושבי המקום, בשבוע השלישי עסקנו בנתינה של הקיבוץ והקהילה לנו

, למדנו גם להכיר יותר את קיבוצנו). ?האם הבחנתם בהם(והכינו מכתבי תודה מרגשים לענפים השונים 

?  הגיע הצריף השוודיאו מהיכן?  התדעו למה שימשה המחרשה המוצבת בכיכר ליד תחנת הדלק–למשל 

חסד "אספנו מצרכי מזון שהשארתם לנו בפתח בתיכם והעברנו אותם דרך , כפי שידוע לכם, בסוף השבוע

  !הילדים התרגשו מכך מאוד, תודה לכם שנעניתם והשארתם מצרכים. למשפחות נזקקות" אמיתי

משפחה אכלה בביתה והכנו פיצה משפחתית שאותה כל , בשבוע האחרון עסקנו בנתינה למשפחה שלנו

  .בארוחת הערב

בסיכום החודש אנו יכולים לומר כי חווינו והבנו שכוחה של הנתינה הוא בכך שהנותן מקבל לא פחות 

  !מהאדם שהוא נותן לו

  

מה , כעת אנו עומדים לפני חודשי החופש הגדול אשר כרגיל צפויים להיות עמוסים בפעילויות וחוויות

  ..שאומר שעוד תשמעו מאיתנו

  .תודה על שיתוף הפעולה

  !כיף להיות ילד בקיבוץ

 .ילדי בית כולל והצוות

 

 

  

                          

  )ה"תשמ( יום השנה לפטירתו של בננו יאיר פרוכטר –בתמוז ' יז: נר זכרון                                    
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 הלכות מונדיאל
 

ובשנה : כדכתיב, שנים בכיבוש שערים עד אשר יימצא זה אשר הגביע בידו' נהגו אומות העולם להיאבק זו בזו מדי ד. 1

נוהגים ישראל להחמיר ולא לכבוש , וכיוון שהכיבוש משחית הוא. הרביעית יהיה לכדור קודש הילולים למונדיאל

  ....בבחינת אותו תראה ושמה לא תשחק, סתפקים בצפייה בומ, ותחת להתחרות במונדיאל, שערים כלל

     

שדי לו לאדם שירבץ , יש בה משום שב ואל תעשה, שעל אף שמצוות עשה היא, נתייחדה מצוות הצפייה במונדיאל. 4

ח וכיוון שחביבות מצוות על ישראל נהגו להוסיף למצוות הרביצה גם פיצו. בכורסתו אל מול המסך כדי לקיים המצווה

ומתפללים שייעשה להם נס וישמעו השחקנים את , לגימת בירה ומתן הוראות לשחקנים, גרעינים קליות ואגוזים

  . הוראותיהם דרך המסך

   

ור והוא המוציא והמביא להם בירות מן 'וממנים את הקטן שביניהם לסינג, אין צופין במונדיאל אלא בחבורה. 5

בשעת הדחק יש . ם הבא וסופו שמפספס כל הגולים כשמביא בעצמו הבירהומי שצופה לבדו אין לו חלק לעול, המקרר

  ". ???ראית את זה: "י רגעים לחבריו כדי לשאול"אולם העושה כן יקפיד להתקשר מדי ח, להתיר לצפות ביחיד

   

כשנוטשת אשתו את , משלב הבתים ועד שלב הרס הבתים: ויש אומרים. משלב הבתים ועד לגמר? מאימתי צופין. 6

שככל , ולא טוב הם עושים, במקצת קהילות נהגו לצפות במשחקי הנוקאאוט בלבד. הבית ועוברת לגור אצל אמה

שרעדה אוחזת ברגלי השחקנים ותחת להיות כגיבורים הכובשים , שמתקדם המונדיאל הולכים ומשתעממים משחקיו

  ). ז"בונקער בלע(עומדים הם כחומה בצורה ואין מבקיעין כלל , את גוליהם

   

, וטוב שיכוון ליבו למשחק, אין צופין במונדיאל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש אלא מתוך כורסה של מצווה. 7

הנצרך לנקביו באמצע ". לא תתורו"שאם לא כן עובר ב, ולא יתיק עיניו מהמסך לא ימין ולא שמאל, יבטל עצמו כליל

 קלישאות קלישאות במילתא דבדיחותא וזורקים זה לזהמשחק טוב שיתאפק וימתין למחצית עת מלהגגים הפרשנים 

  ...חבוטות חבוטות

    

משנתמרמרו כל צבועי העולם על ). אחינו הכתומים(אנגליה והולנד , תחילה נהגו ישראל להתחלק בין אוהדי ברזיל. 9

מבעוד מועד ובלבד שינקוט צד , אין זה חשוב את מי יאהד, ונמצאו כל אומות העולם שונאות לישראל, המרמריס

  . שלא יהיה כפוסח על שתי הסעיפים מדי משחק, וידבק בו

   

' ר. מתקופת האנטימחיקון התחתון' אינץ' אפילו מסך שפופרת יד, כל המסכים כשרים לצפייה: כילי אומר' ר. 10

נהג מ.  כסופות חקוקות בחזיתוHDשאותיות ', אינץ' לא יפחת ממסך מהודר עשוי פלעזמה בגודל לב: סקאל אומר

ובמיוחד נהגו , יפות סחורתם ולהכתירה בשלל תכונות הכתובות בצופן עשויה צירופי אותיות משוניםיהמפרסמים ל

ועוד נהגו לפרסם את ניגודיות . יציאות המסך שתיים שהן ארבע: כדכתיב, להרבות במספר היציאות שבגב המסך

  .  המסךולא ידעתי עניין הניגודיות מהו עד שהתנגדה אשתי שאקנה, המסך

   

ושאר תשמישי הקדושה של , המסכים, זיהשלושים יום לפני המונדיאל מעלין את מחירי כורסאות הטלווי. 11

" 50%"מנהג נאה נהגו לכתוב את ה ". 50%עד "כדי להורידם לאחר מכן במבצע של , ח אחוזים"ברמ, המונדיאל

ייזהר הציבור מאוד . בלבד' באותיות טל ומטר בגודל מחצית האינץ" עד"ואת ה',  אינץ42באותיות קידוש לבנה בגודל 

שחזקה , ונמכרים במחצית מדמיהם של מסכים בעלי יחוס" מותג מוכר"רים עצמם כמרכישת אותם מסכים המפא

  . הרי שהיו מפרסמים את שמו, היא שאם היה המותג מוכר למישהו מלבד לזה המוכרו
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ונהגו לפרסם בה מוספי ספורט מגודלים הסוקרים כל אחד ואחד , שבת הקודמת לפרוץ המונדיאל היא שבת הגדול. 12

וכל , גדולי פרשני הדור עוסקים במלאכת הניחוש. ועושין מי שברך לפצועים, כביא של נבחרות העולםעשר כו-מאחד

מי , מי בנגיחה ומי בבעיטה, מי תעלה ומי תודח: וכותבים את גזר דינן, נבחרות העולם עוברות לפניהם כבני מרון

  .  וכחלום בלהות יעוףוסופם שנמצאים ניחושיהם כחרס הנשבר וכצל עובר, בפנדלים ומי בשער זהב

   

אלא לייחד מבעוד מועד , מצווה מן המובחר שלא לשחק במונדיאל בכדור שרגילין לשחק בו בשאר ימות השנה. 13

על כן נהגו גדולי ישיבת ההנהלה . בבחינת וישן מפני חדש תוציאו, ורגל אדם לא בעטה בו, כדור חדש שלא עלה עליו עול

ובכל מקום שדבר הכדור , )ז"אבולעני בלע'ג(כדור חדש בתכלית החידוש , יש מאין, של אדידעס לברוא מדי מונדיאל

  . וטוענים שגדולי אדידעס שמים עליהם שלושה פסים, החדש מגיע אבל גדול לכדורגלנים ומתבכיינים בקול גדול

   

שאנו . עטי קרנותה ששם חלקנו מהבועטים נעלי הבית כשיושבין על הכורסא ולא שם חלקנו מבו"מודים אנו לקב. 14

אנו רצים למקרר , והם משכימים לעוד אימון כושר, משכימים לצפות במשחק של צפון הונדורס נגד דרום ניגריה

  . אנו עמלים לפצח הפיסטוקים והם עמלים לפצח ההגנה של היריב, והם רצים כמשוגעים אחר הכדור, להביא עוד בירה

   

יהי : ויאמר, ינער היטב קליפות הפיסטוקים, יקום מכורסתו, פלעזמהיכבה את ה, מייד כשיסתיים משחק הגמר. 15

  . יתן במונדיאל הבא בכדור מעורו של לויכן נזכה לשחק, רצון שכשם שזכינו לצפות במונדיאל זה

 )קטעים (מתוך האינטרנט, גיל סלוביק

  אשר עברון: הביא לדפוס

  

 "לראות את הכאב ולהביט לו בעיניים"
 

, "במטבח של פריימן" אני מארגנת הקרנה של הסרט  יום רביעי77/-ב
  !חמש שנים להתנתקות לציון ,מלווה בדיון

 

 .מוזמנת לסרט ולדיון/הנך מוזמן
 .ההקרנה תהיה במועדון לחבר

 )אחייב בכניסה(לאדם ₪ 15עלות של 
 

  התבוננות קולנועית מיוחדת על אהבה ואמונה
  בתוך ומתוך התהליך הכואב

  

  
  .ש הנוגע בלב הצופים ומותיר חותם עמוקמפגש משמעותי ומרג

  .המפגש כולל הקרנת סרט ועריכת שיחה עם  נחום לנדאו  המפיק 
  

  )'  דק56 (  סרטה של הדר בשן –" במטבח של פריימן"
הנותן הצצה אל מבחן חוסנם של הזוגיות והאמונה של בני , לפעמים גם מחויך, כואב ומרגש, סרט מעקב אינטימי

שלושה שבועות מלווה . נאלצים לעזוב את ביתם שלא מרצונם) 68(ומרים ) 78(יעקב . ן משברהגיל השלישי בזמ

 ...עד לרגע יציאתם, המטבח אותו הפכו למבצר בפני גזירת הפינוי, אותם המצלמה רק במטבח

  חגית קאופמן -אשמח לבואכם 
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 !?באסבסט נגענו

   

כל זה טוב ונכון כל עוד החומר  . חומר חזק ומצוין לכיסוי וקירויאבעידן שלנו יודעים אנו כי אסבסט הו

אך , ויר חומר סיבי דק בלתי נראה לעיןובאמתפזר  ,נסדק מתפורר ולו במעט, אך ברגע בו הוא נשבר, שלם

  .נשאף היטב לריאות

החומר ) סרפוטין ואמפיביל: קבוצת המינרלים(  ים טבעיים למרות שאסבסט מיוצר מחומר:בל נטעה

עשויה לפגוע בריאות  ת החלקיקיםפשאי, תר לבריאות האדם ובעלי חייםמוגדר והוכח כי הוא מסוכן ביו

  ).לא לזלזל( שנה 10-30 תוצאות החשיפה והשאיפה נראות כעבור ,לגרום למחלות קשותו

  .ודעות והפנמהאז לא במסע הפחדה אנו עוסקים אלא במסע מ

הודות  ).סמוך למפעל הגזר(סככת המילונים שבועות קרס הגג של '  לפני מס.בקיבוץ גגות אסבסט רבים

החברה מיומנת  .הוזמנה חברה מורשה מטעם המשרד לאיכות הסביבה, השונים  לערנותם של הממונים

  . אנו מאמינים,בפינוי אסבסט והם פינו את החומר המסוכן בדרך אחראית

  !  לדעתחשוב

  . מותר לגעת רק למקצוענים ומוסמכים,לא לגעת באסבסט לבד

  .להכניס ברגים בלוחות אסבסט/לא להוציא

  .לא להשחיז, לא לנסר ,לא לקדוח, לא לשייף

  .ל משחררות את סיבי האסבסט לאויר"כל הפעולות הנ

 קיץ נעים ובריא

 .סעד.  עמיתי איכות הסביבה ק-פורום ירוק 

 

 

 פינת הקלנועיות

  שטח מת

נוצר מצב שהנהג לא יכול , או אם יש במקום צמחיה, קרוב לצומת או הצטלבות") רק לרגע("אם רכב חונה 

  .דריכות וזהירות, לקראת שטח מת יש להאט ולנהוג במשנה ערנות.   זהו שטח מת. לראות את הדרך

  

  מתן זכות קדימה

  .לעצור אם צריך. ב. להאט  .א

  :םיש לתת זכות קדימה במקרים הבאי

  . זכות קדימה לרכב הנוסע על הכביש–בזמן יציאה מחניה   .א

 . תן לו לצאת–אם היוצא מהחניה לא שם לב   .ב

 .פנה להם את הדרך. יש זכות קדימה, במיוחד אופנים, לרכב העולה  .ג

  . זכות קדימה לרכב על הכביש–בצומת שביל עם כביש   .ד

 .יש זכות קדימה, ובמיוחד ילדים, תמיד להולכי רגל  .ה

 

 .ידודה זהב
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  'ה', ג, ימים א

  שחיינים: 08:30 – 06:45

  משפחות: 12:00 – 10:00

  נשים: 15:30 – 14:00

  גברים: 16:30 – 15:30

  משפחות: 18:15 – 16:30

  שחיינים: 19:00 – 18:15

 משפחות: 20:00 – 19:00

  'ד', ימים ב

  שחיינים: 08:30 – 06:45

  משפחות: 12:00 – 10:00

   משפחות16:30 – 14:00

  נשים: 18:00 – 16:30

 גברים: 19:00 – 18:00

  וערבי חג' יום ו

  שחיינים: 08:30 – 06:45

  משפחות: 12:00 – 10:00

  נשים :14:30 – 13:30

  גברים: 15:30 – 14:30

 משפחות: 18:00 – 15:30

 

 

 ממשיכים לשחות בבריכה
  

  .אנו מוסיפים שעות בריכה) אוגוסט-יולי(ט "לקראת החופש הגדול הבעל .1

 עד 21:30 – 20:00הזמנת אירועים בערב תתאפשר רק בין השעות , י הנחיית הנהלת הקהילה"עפ .2

 .להודעה חדשה

 .אנו מבקשים שוב להקפיד על שעות נפרדות ולכבד את רצונם של השוחים והשוחות .3

 .י אחיטובבנ

 
  

  2010אוגוסט -שעות הפעילות בבריכת השחיה בחודשים יולי

 

 

 


