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מדוע יושבים בסוכה?
הרב י.מ.לאו

מכל שלל המצוות ]של החג[ זכתה מצוות הישיבה בסוכה להטביע את חותמה על
החג  והיא א זו שהעניקה לו את שמו.
מה מצווה זו ומה טעמה?
ָמ י* ; ָ $ל  ָה ֶא ְז ָר ח ,
משיבה על כ התורה בספר ויקרא ֹ$ &% (ַ :ת ֵ" ְ ב ְ ִ ,ב ַע ת י ִ
יכ*$ִ ,י ַב 2$&%ת הְ ַ 2ב ִ"י ֶאת ְ(נֵי יִ ְָ /ר ֵאל,
ֵדע דֹר ֵֹת ֶ
ְ(יִ ְָ /ר ֵאלֵ ,י ְ בֹ$&% (ַ ,תְ .ל ַמ ַע ,0י ְ
א2ת* ֵמ ֶא ֶרִ 3מ ְצ ָריִ * )כ"ג ,מ"במ"ג(.
יאי ָ
ה2צ ִ
ְ( ִ
][...מצוות הסוכה באה איפוא להיות זכר ליציאת מצרי* ,ולהכרת הביטחו 0של
אבותינו בכוחו של ה' להעביר* את המדבר ותלאותיו ,אל ארצ* ,ולהנחילה לה*,
להניבה ולהפרותה – ומכא 0הטע* לש* "חג הסוכות".
א* באה מצוות הסוכה להזכיר את יציאת מצרי* ,מדוע לא נקבעה סמו למאורע
זה ,החל כידוע בחודש ניס?0
] [...חג הסוכות חל בתקופת שפע וסיכו* ההישגיות החומרית של עמל השנה כולה
מ ְ ִ:ק ֶב ָ " דברי*  ,ט " ז  ,יג (  ,טבעי הוא כי תחושה של גאווה
=ס ְ< ָ ִמ ָ; ְר נְ ָ ִ
)" ְ( ְ
והרגשת הבעלות על קנייני* חומריי* ממלאת את לבו של בעל השדה  .קיי*
איפוא חשש כי תחושות אלה יוליכוהו למחשבה כי "כוחי ועוצ* ידי עשה לי את
כל החיל הזה" .על מנת להדגיש  ,כי החומריות היא קניי 0חול וההישגיות אינה
מטרה כשלעצמה ,אומרת התורה לאד* הסוקר בהנאה את שלל רכושו ויבולו:
דווקא בימי* אלה צא מ 0הבית  מ 0המבצר החמי* הנוח  ,המאורג 0היטב
והמצויד בכל טוב  והחל את דירת הקבע בדירת ארעי ,החשופה לרוחות ולפגעי
מזג האוויר .דע ,כי כל חיינו בעול* הזה משולי* לסוכת ארעי ,לצל עובר ולעלה
שהיו* הוא פורח ומחר נובל .הקניי 0הערכי היחיד הוא קיו* מצוות ה' והענקת
תוכ 0רוחני לאישיות.
מתו :הרב י.מ.לאו ,יהדות הלכה למעשה,
דברי* שבעל פה ,כתב וער :שאול מייזליש.

איור :יות* גרדי
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øéëæîä ïçìåùî
צ’אי שגיא
לחברי* שלו*
עונת החגי* בעיצומה .שנה ישנה יוצאת ושנה חדשה נכנסת.
ממש בימי* האחרוני* נחת* הסכ* חדש ע* סלקו* .ההסכ* הוא במסגרת
הסכ* כללי של משקי עמק יזרעאל ע* סלקו* ובשל כ זכינו לתנאי* טובי*.
המו"מ אר לא מעט זמ 0דבר שגר* לנו הוצאה כספית מיותרת .סלקו* הסכימו
לפצות אותנו במידה מסוימת בגי 0תקופה זו וחלק מפיצוי זה יועבר אל המנויי*.
על פי ההסכ* לכל מנוי תתאפשר בחירה בי 0ארבעה מסלולי* .בשלב ראשו0
תיעשה הבחירה בי 0המסלולי* על ידי איש הקשר החדש שלנו לסלקו* הלו הוא
מיקי יונתי .נית 0כמוב 0לשנות את הבחירה ולעבור ממסלול למסלול כל אימת
שיש צור כזה .את הבחירה רצוי לעשות כמוב 0על פי פרופיל השימוש של כל אחד
ואחד .פרטי* על המסלולי* ופרטי* נוספי* על ההסכ* בכלל נית 0לקבל אצל
מיקי יונתי .רצוי לפנות באימייל אל mobile@en-harod.co.il
דבר נוס בו אנו מבקשי* להתחדש הוא תקנו 0הקיבו .3לפני יותר משנה התחיל
צוות בברכת המזכירות להכי 0הצעה לשינוי תקנו 0הקיבו .3הצוות כולל את צביקי
נור ,איציק צפדיה ואני ,ונעזר בייעו 3משפטי צמוד של עו"ד עומר כה .0בשנה
האחרונה קיימנו לא מעט דיוני* שבסופ* הובאה למזכירות הצעה לשינוי תקנו0
הקיבו .3המזכירות ג* היא דנה בהצעה במש מספר ישיבות ,שינתה פה וש*
כמה פרטי* והכינה הצעה שתובא לאסיפה לדיו 0והחלטה .התקנו 0הנוכחי שלנו
מבוסס על תקנו 0סטנדרטי שהופ 3לקיבוצי* מטע* התנועה בשנות השבעי* .מאז
הוא עבר מספר תיקוני* קטני* אבל מהותו ורוחו נשארה כפי שהייתה אז .בגדול
אני רוצה לומר שהשינויי* המוצעי* לא באו כדי להתאי* את התקנו 0לקיבו3
דיפרנציאלי אלא כדי להתאימו לרוח הזמ 0וג* לעובדה כי בתי המשפט מפרשי*
סעיפי* כאלה ואחרי* בצורה ההופכת את כוונת* על פיה .תהלי הדיו 0והאישור
יהיה מורכב .בשלב ראשו 0נפי 3את ההצעה לכלל החברי* .מי שיש לו הסתייגויות
יתבקש להעלות* על כתב ולהעביר* לצוות המטפל .באסיפה יינת 0הסבר מפורט
על השינויי* ונקיי* דיו 0על ההסתייגויות בלבד .אני מאוד מקווה שאכ 0נצליח
לעשות זאת עד סו שנה אזרחית זו.
ולבסו ,חג הסוכות הוא החג היחיד עליו נאמר פעמיי* כי עלינו לשמוח" .ושמחת
בחג והיית א שמח" .אני מאחל לכל בית עי 0חרוד שמחה כפולה ומכופלת.

חג שמח
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החלטות מזכירות
בישיבת מזכירות מתארי  24.8.12התקיי דיו בנושאי רכב ,להל ריכוז הצעות
ההחלטה:
.1
.2

.3

.4

.5

אושרה תכנית פעולות מתקנות לדוח הביקורת.
כרטיסי תדלוק :
א .המזכירות מאשרת לאפשר כרטיסי תדלוק בתחנה שלנו לכלל החברי*.
ב .עד  1500ליטר לשנה לתקציב המחיר יהיה במחיר דלק לחברי* )עלות  +מע"מ(
ג .מעל  1500ליטר לשנה לתקציב המחיר יהיה במחיר דלק לשכירי*.
חיוב שעות שימוש ברכב בעבודת חו: 3
א .להטיל חיוב של  D 2.5לשעת שימוש ברכב לעבודת חו 3וליזמויות.
ב .להקטי 0את חיוב הקבועות ל.50%
תוספת רכבי* לעובדי חו: 3
א .לאשר רכישה של שלושה רכבי* בסכו* של .D 60,000
ב .הרכבי* יועמדו לרשות עובדי חו 3במשרה מלאה העובדי* בסביבה הקרובה.
ג .הרכבי* הזולי* יעמדו לרשות החברי* אחרי שעות העבודה.
ד .הרכבי* יהיו מוגבלי* לנסיעות חברי* בטווח עפולה  בית שא 0בלבד.
שימוש ברכב פרטי לעבודת חו:3
להטיל על ועדת רכב ומש"א להכי 0לאישור המזכירות והמועצה הסדר/תקנו 0בנושא
זה ,ע"פ העקרונות שהוצגו.

החלטות נוספות :
מ!24.8.12
המזכירות ממנה כנציגי עי חרוד איחוד להנהלת המשכ את :צביקי נור ,גילי זוהר,
צבי בר חיי ,אילה אופנהיימר ונחמ פונדק .המינוי לקדנציה של שלוש שני.
מ! 30.8.12
המזכירות מעבירה לאסיפה הכללית הצעה לשינוי תקנו הקיבו.%
הסעיפי לשינוי יחולקו לשתי קבוצות.
קבוצה ראשונה כוללת סעיפי העוסקי בחובת מסירת נכסי כללית לקיבו.%
קבוצה שנייה כוללת את שאר סעיפי התקנו.
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הצעת השינוי תפורס לחברי לפחות שבועיי לפני הדיו .לקראת הדיו באסיפה
חברי מתבקשי להעביר להנהלת האסיפה את הסתייגויותיה בכתב.
הדיו באסיפה יתמקד בהסתייגויות אלה.
מ!5.9.12
בנושא המש פעילותה של ועדת מזו
הוחלט:
המזכירות מוצאת שיש מקו להמש פעילותה של ועדת מזו במתכונתה הקיימת.

בית העלמי
אסתר סמילנסקי

זה זמ 0רב הורגש הצור למצוא דר נאותה למיפוי הקברי*
בבית העלמי.0
ואכ 0השנה נמצאה דר להוציא את הרעיו 0מ 0הכוח אל הפועל.
סומנו החלקות והוק* לוח השמות בתו תיבה  ,המוטבעת
בתו אב 0בזלת הנמצאת משמאל לכניסה הראשית.
שמות הנפטרי* כתובי* בסדר אלפבתי וליד* מספר החלקה
שבה ה* טמוני*.
תודה לכל אלה שיזמו ,דחפו וביצעו את המלאכה.
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חוזה חדש מול סלקו
מיקי יונתי
בשעה טובה נחת* חוזה חדש .תקציר החוזה מפורס* על לוחות המודעות .אפשר
לקבלו במייל חוזר ממני למבקשי* במייל.
מאחר ויש בחוזה החדש מסלולי* לבחירת המנוי ) מופיעי* בתקציר על לוח
המודעות( ,לאיזה מסלול מעוניי 0המנוי להצטר.
ברירת מחדל למי שלא רוצה לשנות מסלול תהיה :מסלול  D 20לחודש.
אפשר לעבור ממסלול למסלול פע* בחודש ,ללא הגבלה וללא עלות.
אבקש מהחברי* ,ליידע את בני המשפחה הקשורי* לחוזה בפרטי* החדשי*.
יש ליידע בבחירת המסלול את איש הקשר במייל או בכתב לתא דואר .309
לכל המעוניי – 0חשבוניות חודשיות נית 0לקבל במשרדי.

איש קשר חדש מול סלקו !
בהזדמנות חגיגית זו ,ג* מוחל איש הקשר מול סלקו*.
אלי דג תודה רבה ששירת אותנו שני* רבות.
מיקי יונתי נכנס לתפקיד איש הקשר מול סלקו* ,בהצלחה.
משרדו של מיקי נמצא באול* נעלי צבי לשעבר )ליד מחס 0זוהר(.
טלפו ,6290 0נייד של מיקי  0523320946ובמקוצר .2946
מייל mobile@en-harod.co.il
אבקש מהחברי* ,ליידע את בני המשפחה הקשורי* לחוזה על השינויי* לגבי
פרטי איש הקשר.
אי 0מה לפנות לאלי דג 0בנושאי* הקשורי* לניידי* ,מאחר והוא לא איש קשר
מוכר עלידי סלקו*.

שנה טובה ומתוקה
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ינאי סנדרובי
חג סוכות או חג האסי מסמ 0את סיומה של העונה החקלאית .לאחר שנאספו כל
היבולי* מהשדות ולקראת תחילתה של עונת זריעה חדשה  .בחג סוכות על פי
המסורת נקבע ג* גורל השנה מבחינת גשמי* ,א* תהיה זו שנת ברכה או חלילה
שנת בצורת .אנו מצדנו נישא תפילה שהשנה הבאה תהיה ברוכה ולא רק בגשמי*.
ברפת אנו כמוב 0מושפעי* מעונות השנה והעונות החקלאיות אבל להגיד שסיימנו
עונה יהיה לא מדויק .הקי 3האחרו 0היה קשה ,קשה מאוד .החו* החל בתחילת
יולי ולא הרפה מאיתנו עד ספטמבר .למעשה בזמ 0כתיבת שורות אלו אנו נערכי*
לגל חו* נוס שיחזיר אותנו לחו* יולי אוגוסט .לא רק לפרות שלנו היה ח* ,כול*
סבלו .את הקי 3התחיל ענ הרפת הארצי ע* מלאי גדול של אבקת חלב ולצדו
דאגות על הדר להיפטר מההר שנוצר במינימו* נזק .ובכ ,0הדאגות היו לחינ*.
ע* תחילת הקי 3נרשמה ירידה בייצור החלב הארצי ,וכ נוצר צור לשחזר אבקה
שתאפשר המש ייצור מוצרי החלב השוני* .את הקי 3יסיימו ע* מלאי נורמטיבי
של אבקת חלב.
במהל הקי 3החלו העבודות על פרויקט החשמל הסולארי על גגות הרפת )והדיר(.
בתקופה הקשה ביותר נוצר צור לוותר על חלק מהסככות ,לצופ את הפרות
ולאפשר לקבלני* לבצע את עבודת* .אי 0עונה "נוחה" לבצע עבודות מעי 0אלו.
חשוב לומר שהפרויקט בסופו של דבר תר* ויתרו* רבות לענ ,אבל המעברי*
שכפינו על הפרות לא ממש עזרו לה 0להתמודד ע* העקה הכבדה של הקי3
המתיש.
כול* מכירי* את הסיפור על לוי אשכול והבצורת :בישרו לאשכול על בצורת ,הוא
מצדו נבהל ושאל" ,בצורת ,איפה?" אמרו לו "כא 0באר ."3נרגע אשכול ואמר,
"לרגע חשבתי שבארה"ב" .ובכ ,0זה בדיוק מה שקרה השנה .יבולי האביב אשר
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גדלי* במרכז ארה " ב חוו את מכת הבצורת הקשה ביותר בעשרות השני*
האחרונות .מחירי המזונות הרקיעו שחקי* ובחלק מהמזונות נשברו כל השיאי*.
הציבור אולי לא מבי 0במה מדובר ,המכה לחקלאות היא החלק הפחות בעייתי
במשבר שנוצר  .מחירי מזונות כאלו יכולי* להשפיע  ,ולא לטובה  ,על כלכלת
העול* ועל יציבות* של משטרי* בה* קניית מזו 0אינה " עוד סעי " בסל
ההוצאות .אנו מצדנו עוד לא ממש נחשפנו למציאות הקשה במלואה וזאת בזכות
קנייה מוקדמת של חלק מהמזונות במחירי* הישני* ,ואול* במהל אוקטובר
תסתיי* החגיגה הקטנה שארגנו לנו ונצטר לשאר העול* בקנייה של מזונות
במחיר השוק.
בשני* האחרונות גדלה מכסת הייצור של הרפת .לכ יש להוסי חריגה מתוכננת
של ייצור חלב .מסיבות אלו נוצר מצב שבכל שנה ,למש חודשי* ארוכי* ,אנו
מייצרי* חלב מעבר ליכולת האחסו 0שלה אנו מחויבי* ) 48שעות( .אילכ רכשנו
מיכל חלב נוס .מיכל זה יספק לנו כושר אחסו 0של יותר משלושה ימי* .יש לציי0
שלצור השקעה זו קיבלנו ג* מענק של  .D 100,000בזכות עבודה זריזה של יוחאי
קמחי וגלי טבנקי 0הוצב המיכל לפני ראש השנה.
ראש השנה הוא חג שבו מאותגרת יכולת האחסו 0הארצית בגלל אורכו של החג
וצמידותו לשבת שבה תמיד יש בעיה .השנה היה ג* היה איו* ,שא* ישפכו חלב
יבואו חשבו 0בראש ובראשונה ע* רפתות שלא עומדות במחויבויות שלה 0בתחו*
זה .כ או אחרת אנחנו כבר לא "עברייני אחסו "0ובא מרגוע לעמל.
אצלנו ,כמדי שנה ,יצא הצוות ליו* כי בצפו .0שייטנו בקייקי* ,נהנינו מאוד וג*
רעבי* לא נשארנו  .יציבותו של הצוות היא ציר מרכזי בענ  ,לא הכול וורוד
בתחו* זה ותמיד יש מה לשפר אבל על האנשי* שלנו נשמור ,ואות* נטפח )צוות
בונה רפת בונה צ.(...

חג סוכות שמח
לכל בית עיחרוד מצוות הרפת !
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סוכות תשע”ג
בני אופנהיימר
נכו 0לעכשיו 770 ,כבשי* מניבות  1400ליטר חלב ביו* .הסככות הומות מטלאי*
וטליות ,לגידול ולמכירה.
הנושא העיקרי שאנו עוסקי* בו הוא החלפת גזע הכבשי* בעדר שלנו מאוואסי
לאס  .גזע האוואסי הוותיק והטוב שוב אינו עומד בדרישות המודרניות של
תעשיית מוצרי החלב .תעשייה זו דורשת רצ של אספקת חלב ג* בחודשי הקי3
שבה* יורדת תנובת החלב .גזע האס אינו מושפע מעונתיות והכבשי* מסוגלות
להמליט שלוש המלטות בשנתיי* .תכונה נוספת של גזע זה היא כניסה מוקדמת
יותר לפוריות וגדילה מהירה יותר של הטלאי* .טלאי האס מגיעי* למשקל
מכירה בגיל ארבעה וחצי חודשי* חמישה לעומת טלאי האוואסי שמגיעי*
למשקל זה בגיל חצי שנה.
יצוא גבינת פטה כשרה לארצות הברית שיפרה את מצב הענ בשנתיי*
האחרונות .ע* זאת עננה כבדה מרחפת מעלינו בנוגע לרווחיות הענ עקב הבצורת
בארצות הברית .בצורת זו פגעה באזורי גידול השעורה והתירס שה* הבסיס
העיקרי למזו 0בעלי החיי* במשק וכתוצאה מכ יתייקרו מאד מחירי המזו. 0
נקווה שנעמוד בתקופה זו.
בשלושת החודשי* הבאי* צפויות למעלה מ 400המלטות מה שאמור להבטיח
לנו חלב במחיר גבוה יותר וטלאי* למכירה בחור במחירי* סבירי*.
הצוות המבוגר ניצב יציב על במת החליבה והצעירי* ג* ה* ממלאי* תפקיד*
באמונה .רננה אליאס יצאה לחופשת לידה ואנו כבר מחכי* לשובה .אנו מברכי*
את הלל שיוצא לדר חדשה ומאחלי* לו הצלחה ועניי 0בלימודיו.
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עוצרי באדו !
בינה גל
לנוהגי* ברודיוסי ,אנא שימו לב:
אי להעמיס ציוד על גג המכונית.
גג הרדיוסי* אינו מתאי* לנשיאת משא  .כל העמסה ודריכה על הגג גורמת
לכיפו הפח ובעקבותיו הצטברות מי* בחור .המי* גורמי* לחלודה והתיקו0
מצרי השבתה של הרכב למספר ימי* ועלות תיקו 0לא מבוטלת.
שוב פע...
באמת  ,מה את* שוב מבלבלי* לי את המוח  ,את* באמת חושבי* שהבעלי*
החביבי* שלי ייסעו באוטו ואני אשאר לבד בבית? כמוב 0שאני אית* ,יושב בנחת
על המושב האחורי ונהנה מהנו החול מבעד לחלו .0תנו לחיות לחיות!
בברכת הב הב  בעל פרווה וזנב.

בברכת חג שמח

ליוצאת לשנת שירות

ïùåù ïáà øåàéì
דר צלחה
שירות תור ומעשיר
בית עי-חרוד
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סיפור ליו כיפור  -הקיבו ובניו
מנח ארצי
עלילה דמיונית
יו* כיפור  2012עדיי 0קי ,3בריכת השחייה פתוחה ,שלושה בני קיבו 3בוגרי צבא
וחו"ל ,נפגשי* בבריכה ומתפתחת ביניה* שיחת נפש.
אית) 0ש* בדוי( שואל את בועז וגדעו) 0שמות בדויי*( :הא* תהית* איפע* על
טבעו האמיתי של הקיבו ?3ועל עתידכ* בקיבו?3
לא ,באנו רק לשחות ולהעביר יו* שבתו 0זה.
אני רואה בקיבו 3מאגר אנושי גדול שדומה לבית חרושת ,ממשי אית 0ומשת
את חבריו בלבטיו ,בני הקיבו 3צריכי* לחזור אליו מרצונ* החופשי ולבחור את
מה שמשלי* אות*  .זהו מקו* שבו כול* עובדי* יחד כמו דבורי* עמלניות
בכוורת משותפת .האמת הטוב והיופי ,נמצאי* ממש כא 0בקיבו 3שעליו חלמו
מייסדי הקיבו , 3עוד מעט יגיע תורנו להמשי את רעיונותיה* תו התאמה
לזמני* המשתני* והמאוויי* האישיי* שלנו.
בועז מחיי באי נוחות ,גדעו 0צוחק בקול.
אית 0מפנה את מבטו אל בועז ושואל אותו :אי אתה רואה את עתיד בקיבו?3
מתחת לחיצוניות הלבבית והחברותית של מסתתרות מחשבותי.
מבחינתי הקיבו 3הוא כלי מיטיב ,מיטיב ע* העול* באופ 0כללי ובמקרה האישי
שלי ג* איתי ,משיב לו בועז.
אית 0צוחק ומניד את ראשו.
אתה טועה בועז  ,ממשי אית 0להתפלס ע* עצמו  ,הקיבו 3הוא בית מרגוע
לקשישי* ,ילדי* ,ממורמרי* ,מוגבלי* חתולי* וכלבי*.
בועז צוחק ,אית 0על מה אתה מדבר?
בועז  ,ברגע של אמת אני רוצה להגיד ל שאתה מוגבל  ,אתה בחור לא מבריק
במיוחד ,אבל אתה די נבו 0להבי 0מה עלול לקרות ל בחו .3אתה מועד לכישלו0
ואתה יודע את זה .אי 0ב את האכזריות שתאפשר ל לשרוד בעול* הגדול .אתה
ג* אד* לא הכי ישר שהכרתי  ,אבל מצד שני אי 0ל אומ 3להיות רמאי וחסר
מצפו . 0אתה איש עבודה אבל העצלות של לא מאפשרת ל לעבוד קשה כפי
שהקיבו 3מצפה ממ  .למזל אתה ב 0קיבו , 3ההשגחה העליונה שלפה אות
ממלתעות העול* ושיכנה אות לבטח כא 0בקיבו.3
בחצי חיו אירוני פנה אית 0עכשיו אל גדעו :0מי אתה? מה אתה גדעו?0
איש אדמה פשוט  פלח ,כפי שנדמה ל? לא נראה לי .היית קצי 0קרבי ,טיילת
ארוכות בחו"ל וכבר אתה נראה לי תשוש מהחיי* לפני שממש התחלת אות*.
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אתה בחור מבריק למדי ,יותר מידידנו המשות בועז ,אבל אתה חול* ,יש 0בעמידה.
נדמה ל שכא 0בקיבו 3יש משהו ,משהו שאפשר לגלות ולשנות .הקיבו 3הוא כמו גמל,
ילעס אות לאט וביסודיות וג* יירק ל בפרצו .אתה תשאל את עצמ ,איפה טעיתי?
אתה כל הזמ 0מצפה שהקיבו 3יהיה משהו אחר ,אבל לקיבו 3אי 0שו* רצו 0להיות
שונה ואחר .אתה חלש מדי ,אי 0ל לא 0ללכת בעול*.
אית 0מה הסיפור של? מה מעיק עלי? מתעצבני* בועז וגדעו 0קלות.
אית 0לוקח אוויר ,מזיז את הכסא ,מקפיד לשבת בצל הסככה החדשה:
אני אחד מכ* ,גרוע מכ* ,אבל ביו* כיפור אני לא מוכ 0לסתו* את הפה .מילדותי
אני שומע את המשפט ,תעמוד בתור ,כנס לשורה ואל תדבר יותר מדי ,די! ההשגחה
העליונה ,או החברה ,או הגורל ,או ההורי* ,או כל ש* שתרצו לתת לזה ,יצרה לנו את
הסוכה הזאת ,כדי שנוכל להיות בתוכה ולהסתתר מפני הסערה שמחו .3הקיבו 3קיי*
למעננו  ,ילדי המהפכה דור שלישי  ,אבל המהפכה היא בכלל לא מתעניינת באד*
הפשוט ואי 0לה אלוהי* .אנחנו ילדיה מקפידי* לשמור על עקרונותיה למראית עי,0
רק כדי לשרוד.
בועז הניד את ראשו בהתפעלות ,לפי דברי אית ,0אנחנו ממש איומי*.
יכול להיות השיב אית , 0למרות זאת אנחנו יותר טובי* מאלה שבחו , 3העכברי*
המסכני* של העול* הקפיטליסטי שמבוססי* בדומ .0אנחנו לא גורמי* שו* נזק ,לא
עושקי* את החלשי* ,עושי* מילואי* ,לא יורדי* מהאר 3שלנו  ,זה הניצחו 0של
החינו ושל המידות הטובות שטבועות בנו או משהו כזה.
אית 0שא אויר ,נשע 0לאחור בכיסאו באדישות ,כאילו אי 0לו שו* עניי 0נוס בדברי*
שאמר.
גדעו 0כחכח בגרונו ,תשמע אית ,0אמר ברצינות ,יכול להיות שיש משהו בדברי ,טוב
שיש את יו* כיפור ,אנו לא צמי* ,לא מתפללי* ,לפחות אנו עושי* חשבו 0נפש ע*
עצמנו ,ע* חברינו וע* הקיבו.3
שלושת* קמו ביחד ,קפצו למי הבריכה הקרירי* והרגישו שהיו* זו באמת טבילה
מיוחדת.
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áåè ìæî
ìòé ì"áò ãòìâì
íëéàåùéðì
ïî ãåãå äøåøãì
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
éñåéå úéøåðì
éàåùéðì
øåî ì"áò åãéò
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
øéù ì"áò íòֹðì
íëéàåùéðì
éãøâ ìéàå éìðì
éãøâ éîàì
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
áâø íøåéì
éàåùéðì
éøåà ì"áò éù
úåçîù åáøé ïë
úåçôùîä ìëì
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ששי מאור

"ושמחתבחגוהייתאשמח"...
טיול החופי* שהפ למסורת חביבה ומשחררת ,נער השנה במסלול ראש הנקרה
אכזיב ,המסלול ,אוויר הי* ,האוכל והשתייה השרו אוירה משוחררת עליזה ושמחה.
היה שמייח.
תודה גדולה וזר פרחי* לחנה ונע* שביט ,שרו 0ב 0שלו* ומשה נשיא אשר הרימו את
הכפפה וארגנו בצורה מופתית את הטיול על כל שלביו.
החודש יתקיימו שני טיולי* ,טיול לזכרו של דובי דביר בתארי  1210וטיול משק
גדול ) 23מסלולי*( ב  .2610פרטי* והרשמה מעל גבי לוח המודעות.
בערב החג ,יו* ראשו ,0י”ד תשרי  , 30/9/12נקיי* טקס חגיגי על דשא חדר האוכל,
בסוכת "שבת אחי* ג* יחד" הגדולה ע* 'מוסיקפה' .
בחול המועד סוכות ,ביו* שני כ”ב בתשרי ,8/10/11 ,נקיי* "מוסיקאסי" ובו יוצגו
תחביבי* ואוספי* מגווני* ומענייני* .בדוכ 0מרכזי יוגשו מטעמי* מעשי ידי חברינו
להתפאר :יי ,0ריבות ,זיתי* ,עוגות ועוד.
המעונייני* להציג ולשת את החברי* באוס או תחביב המיוחד שלה* ,ייצרו קשר
בהקד* ע* ויוי שפירא ,לינה פרג או רינה יחיאלי.
לגבי מכיני המטעמי* ) שתקציב* יזוכה ב D 20לחומרי גל* ( ,יש ליצור קשר ע*
תמנה שפירא.
בחג הסוכות ,כידוע ,יש מנהג להזמי 0אורחי* לסוכה ,ואנו אכ 0מזמיני* את שכנינו
ה'מאוחדניקי*' למופע לכל המשפחה" :חלילי עול*" ,בערב שבת , 5/10/12 ,אחרי
ארוחת הערב ,שבו נאזי 0ונכיר חלילי* מכל קצות הגלובוס ,בסוכה הגדולה "שבת
אחי* ג* יחד".
ה* מצד* מזמיני* אותנו למופע סטנד אפ קליל למבוגרי* ) חיילי* ומעלה ( ,
בערב החג השני ,יו* ראשו ,0כ”א בתשרי , 7/10/12 ,אצל* בסוכה על דשא הדקלי*,
בשעה !!!21:30
15

"ושמחתבחגוהייתאשמח"...
ערב סוכות ,יו ראשו  ,י"ד תשרי תשע"ג 30.9.12
בשעה  20:00על דשא חדר-האוכל

טקס חג ומוסיקפה
יו שלישי ,ט"ז תשרי תשע"ג 2/10/12
בשעה  16:30בחדר-האוכל

סדנה לבניית עפיפוני
יו רביעי ,י"ז תשרי תשע"ג 3/10/12
בשעה  16:30על דשא החשמלייה

הפנינג הטסת עפיפוני
יו שישי ,כ' תשרי תשע"ג 5/10/12
בשעה  20:00בסוכה המרכזית

מוסיקפה ,מופע "חלילי עול "
יו שני ,כ"ב תשרי תשע"ג 8/10/12
בשעה  16:30בסוכה המרכזית

יריד אוספי


חגשמחלכול

