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ָה ָאדוֹן חֲלוֹם
גוֹל ְד ֶבּ ְרג
ֵלאָה ְ

קוֹמה ַה ִשּׁ ִשּׁית
ִמי זֶה גָּרִ ,מי זֶה גָּר ַבּ ָ
ִמ ַתּ ַחת ַלגַג ָהאָדֹם?
קוֹמה ַה ִשּׁ ִשּׁית ַתּ ַחת גַּג אָדֹּם
ַבּ ָ
גוֹרר ָהאָדוֹן ֲחלוֹם.
ִמ ְת ֵ
יוֹצא ִמ ֵבּיתוֹ,
דּוּע ֵאינֶנּוּ ֵ
וּמ ַ
ַ
ַר ֶאה ֵאת ָפּנָיו ָכּל ַהיּוֹם?
לֹא י ְ
עוֹבד וְ ָע ֵמל
הוּא ָעסוּק ַעד ְמאֹד ,הוּא ֵ
ָכּל ַהיּוֹםָ ,האָדוֹן ֲחלוֹם.
אכתּוֹ?
ַה ֻא ְמנָם לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם עוֹד ָמה ְמ ַל ְ
ַה ֲחלוֹם הוּא ַציֵָר גָּדוֹל,
קוֹמה ַה ִשּׁ ִשּׁית
יֵשׁ לוֹ ַבּד גַּם נְ יָר ַבּ ָ
וּמ ְכחוֹל.
וּצ ָב ִעים ִ
ֶע ְפרוֹנוֹת ְ
וּמ ַציֵּר
יוֹשׁב ְ
ֵמ ָהנֵץ ַה ַח ָמּה הוּא ֵ
וּצ ָמ ִחים ,וְ ַחיּוֹת,
ָשׁים ְ
ֲאנ ִ
וְ ַה ְר ֵבּה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ָהיוּ ֶבּ ֱא ֶמת
כוֹלים ִל ְהיוֹת.
וְ ֶשׁלֹּא יְ ִ

בּוֹדה ִמ ִלּבּוֹ אַגָּדוֹת
ִל ְפ ָר ִקים הוּא ֶ
וּמ ַציְ ָרן ָכּל ַהיּוֹם,
יוֹשׁב ְ
וְ ֵ
צוּרים ְמ ֻשׁנִּ ים,
וְ ִהנֵּה ַבּ ְתמוּנוֹת יְ ִ
אוֹתם ַרק ַבּ ֲחלוֹם!
רוֹאים ָ
ֶשׁ ִ
אכתּוֹ,
וּב ֶע ֶרב נִ ְש ֶל ֶמת ָתּ ִמיד ְמ ַל ְ
ָ
מוּנוֹתיו
ָ
לוֹק ַח ֵאת ָכּל ְתּ
הוּא ֵ
יוֹצא ִמ ֵבּיתוֹ ְל ַח ֵלק ַמ ָתּנוֹת
וְ ֵ
דוֹלים וְ ַל ָטף.
ַליְ ֵשנִ ים ַ -ל ְגּ ִ
ֻלּ ֶכם
ָביא ְלכ ְ
ַדּאי גַּם ַה ַלּיְ ָלה י ִ
וּו ַ
ַמ ָתּנוֹת ַה ֲחלוֹםַ -ה ַצּיָּר.
מוּנוֹתיו ְבּ ֵעינַיִ ם ְסגוּרוֹת,
ָ
ִאם ִתּ ְראוּ ְתּ
ַס ֵפּר ְתּ ַס ְפּרוּ ִלי ָמ ָחר!
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שנתיים ימים שימשתי בתפקיד מזכיר הקיבוץ ,וזאת לאחר קדנציה קודמת של
ארבע שנים.
מה אגיד לכם ,תענוג גדול זה לא היה ,אבל לעומת זאת איני מתחרט לרגע על חוויה
מתמשכת זו .הקיבוץ הוא ארגון שיש לנהל עפ"י מכלול כללים נתונים ,כאשר
מתקיימת דינמיקה מתמדת של התמודדות בין הנטייה לקדש ולשמר מסורת וערכי
יסוד ,מול מציאות משתנה והשפעות חיצוניות רבות עוצמה .ובמקביל ,הקיבוץ הוא
בית לחברים ומשפחותיהם ,וכל פרט הוא עולם ומלואו ,והמזכיר נדרש לנהל
אנשים חברים עם כל הרגישויות והשונות הקיימת דרך הטבע .נכון ,לא לבד ,אבל
בסופו של יום אתה ראש המערכת ,ונדרש לקבוע סדר היום וקצב מהלך העניינים
בתחומים ובנושאים השונים.
ובנקודה זו השתדלתי לשמש כשליח ציבור בהתנהלות מאוזנת וקשובה ויחד עם
זאת להשפיע מניסיוני ולבטא עמדותיי בתחומי החברה ,הארגון והכלכלה.
שנתיים אלו עברו בצל מחלוקת חברתית חריפה בנושאי שינוי באורחות חיים,
וניסיתי ככל יכולותיי ,להשפיע על דרך ההתנהלות וקבלת ההחלטות .המתנגדים,
מוחים על קיפוח ושימוש פסול בכללי הדמוקרטיה ,והביא זאת לידי ביטוי נחמן
וחברות נוספות בכתבתו ביומן האחרון .ואילו אני יודע ושלם עם עצמי ,שעשיתי
ככל הניתן לאפשר לשני צוותי השינוי ,להתבטא ולהציג משנתם לפני הציבור,
וניסיתי ליזום פורום דיבור משותף שלא צלח לאחר מספר פגישות .נכון לרגע זה,
אני חש מפוייס כלשהו ,וכל האש והגפרית שהכנתי כנגד המשמיצים והמלעיזים,
הנחתי בצד.
מה שאנחנו צריכים לעת הזו ,להתאמץ ולהשקיע באותם תחומים משותפים שאינם
נגועים במחלוקת העיקרית ,ובהחלט ניתן ובמשותף ,למצוא נוסחאות שינוי ושדרוג
בהקשר של אורחות חיינו בעין חרוד איחוד.
אני מאחל לצוות השיתופי שישכיל לנסח ולהציג עקרונותיו ורעיונותיו כהצעות
החלטה שתעמודנה להכרעת הציבור ,כפי המנדט הציבורי שהתקבל.
ולצוות התחדשות עם כל הכבוד ,להנמיך הלהבות ולרכך טון הדיבורים והטיעונים
והכול במגמה של הידברות בין חברים ופשרות בלתי נמנעות.
ובסך הכול ברצוני להודות לחברים והחברות כמובן ,ששרדתם אותי עם כל
חסרונותיי .וכל שעשיתי ,למענכם ולמען עין חרוד שלנו.
נכון להיום ,הדואר שלי הוא ilancom@en-harod.org -
נייד  -ללא שינוי.
פקס6226 .
טל6475 .
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משולחן המזכיר
לחברים שלום
לפני כשבועיים התחלתי בתהליך כניסה לתפקידי כמזכיר הקיבוץ.
במקביל אני גם עוסק בהעברת תפקידי בריקור למי שמונה לכך.
אני צופה שהתהליך כולו עד כניסתי המלאה לתפקיד ייקח עוד כשבועיים.
בינתיים ישנה פעילות והדברים אינם נעצרים .על סדר היום נמצאים הנושאים הבאים.
הכנת תוכנית המשק לשנת  .2010מדובר בתוכנית השקעות שנתית ובתקציב שנתי.
התהליך החל באיחור אבל אני עובדים במרץ ואני מקווה שנוכל להביא את התוכניות
לאישור החברים במהלך חודש פברואר.
הכנת תוכניות לשיפוץ דירות באזור ג' צפון ע"י מינהלת השיכון.
נושא זה נמצא בהילוך איטי בגלל שאיציק נמצא בתהליך יציאה מריכוז מינהלת
השיכון וועדת תכנון .אנו מחפשים מחליף וכבר נעשתה פנייה למספר חברים אבל בשלב
זה ללא הצלחה .אם יש מעוניינים נא לפנות אליי או למש"א.
הנושא חשוב ודחוף וזאת כדי לא לפגוע בהתקדמות שיפוץ איזור ג'.
מנהל ענפי קהילה  -כזכור האסיפה נענתה לבקשתי לעכב תהליך בחירת מנהל ענפי
קהילה עד לאחר בחירת המזכיר .כרגע נושא זה נמצא בשלבי טיפול סופיים ויובא
בשבועות הקרובים לדיון וקבלת החלטות.
נושא נוסף בתחום איושי משרה הוא יו"ר לנאמנות.
כידוע אני מכהן כיו"ר ועד הנהלת הנאמנות .אין הדבר רצוי שבתפקיד מזכיר הקיבוץ
ובתפקיד יו"ר הנאמנות יכהן אותו אדם .לכן אני מחפש מחליף גם למשרה זו .נושא זה
יובא בשבועות הקרובים לדיון ולקבלת החלטות קודם בוועד הנהלת הנאמנות ואחר כך
באסיפה.
כדי למנוע אי הבנות  -תהליך המכרזים הרגיל בנושאי איוש התפקידים ימשיך בדרך
הרגילה .כל הנאמר לעיל מתייחס לאיתור מועמדים לתפקיד בלבד.
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מעבר לכל זה בכוונתי להכין תוכנית עבודה לשנה זו שתכלול טיפול במגוון
נושאים העומדים על הפרק .התוכנית כמובן תוצג למזכירות ולחברים.
אני מודה לחברים על האמון שנתנו בי .רבים המברכים ומאחלים הצלחה.
אני מרגיש שקיבלתי אשראי גדול ואעשה כמיטב יכולתי לנצלו כראוי ולקדם את
עין חרוד בכל התחומים.
לשם כך דרוש שיתוף פעולה אותו אני מקווה לקבל מכל שכבות האוכלוסייה.
íåìù úáù
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ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּיִ ם ְדּרוֹר

גלעד שליט 1300 -
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לאחרונה שבוע התארח באירוח הכפרי שלנו שר בממשלת ניו זילנד.
קריסטופר פינלייסון הנו התובע הכללי של מדינה זאת ,שר למשא ומתן הקשור
להסכם וויטנגי ) Waitangiזכויות רכוש שבטי המאורי ,ילידי ניו זילנד( וגם שר
האמנויות ,תרבות ומורשת.
מר פינלייסון ,או קריס כפי שהוא מעדיף להיקרא הוא אדם צנוע ,נעים הליכות וגם
אוהד ישראל נלהב .הכרתי אותו לפני שנתיים בעת ביקורו הראשון בישראל .אז
הוא היה חבר במשלחת פרלמנטארית שביקרה בארץ .קריס בא לעין חרוד עם כמה
חברים יוצאי ניו-זילנד ולן באירוח הכפרי ,למחרת טיילנו יחד בצפון הארץ.
ביקורו שהסתיים עתה היה רובו חופשה פרטית ,אם כי הוא הספיק להיפגש עם
שרים בממשלת ישראל ,שופטים ואנשי ציבור אחרים.
בימים שקריס שהה בעין חרוד התלוויתי אליו לסיורים במקומות הקדושים
לנצרות באזורנו ובאתרים אחרים.
אוסיף פרט אחד הראוי לציון ,אנקדוטה הקשורה לנעליו של מר פינלייסון.
בביקורו זה נעל קריס זוג נעליים אחד בלבד! נעליים תואמות לפרטי לבוש שונים.
לקראת סוף הביקור הוא סיפר לי שלפני שובו לניו-זילנד הוא חייב להיפטר
מהנעליים ולקנות במקומן נעליים חדשות.
חוקי הקרנטינה של ניו-זילנד מחייבים כל מי שנכנס לארץ זו להצהיר אם ברשותו
תוצרת חקלאית .מזון ,זרעים או כל חומר חקלאי אחר חייבים להימסר לפקחי
הקרנטינה לצורך השמדה .כמו כן כל אחד ששהה ביישוב חקלאי בארץ זרה חייב
לדווח על כך ולמסור את הנעליים שהוא נעל או להיפטר מהן לפני בואו לניו-זילנד.
"לא חבל לך על הנעליים?" שאלתי אותו ורמזתי שאולי ניתן "לשכוח" את הימים
שהוא בילה בעין חרוד".לא אוכל לעשות זאת" ,ענה קריס" ,הביקור היה בלתי
נשכח ולשקר זו הפרת אמונים .אם ייודע שביקרתי בעין חרוד איאלץ להתפטר".
אמליץ לכמה אנשי ציבור שלנו לנסות להיכנס לנעליו של קריס פינלייסון.
בני קיי
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מאז ההצבעות בנושא אורחות חיים ,הפך היומן במה להשמצות ,זריקת בוץ
והאשמות חסרות שחר ,מצד הצוות הנושא את השם "התחדשות" ,לעבר הצוות
השיתופי .ייחסנו זאת לתסכול שלהם ולקושי לקבל את הכרעת הציבור .לא
הגבנו וחיכינו שהאובך ישקע עם הזמן .ביומן האחרון נוספה לקמפיין הזה גם
שורה של התקפות אישיות  -על חברי הצוות השיתופי ועל המזכיר היוצא .חבל
שהעורכת לא מצאה לנכון ,כנהוג במקרים כאלה ,לאפשר למותקפים את זכות
התגובה באותו היומן .נראה לי ,שלמרות האמור לעיל הגיע הזמן להבהיר כמה
נקודות.
משמעות ההכרעה הציבורית .הציבור הטיל על הצוות השיתופי להביא הצעה
מפורטת .אנו רואים בהחלטה שהתקבלה אמירה ערכית המצביעה גם על דרך.
כל ניסיון לגמד את ההחלטה הוא משאלת לב ו/או הטעיה .ברור שהדרך עדיין
ארוכה ,כרוכה בהכרעות ציבוריות נוספות וכמובן גם במבחן היישום .גם אלה
שבאים ללמוד מאיתנו יודעים זאת ואיננו מטעים אף אחד .העיתונות הקיבוצית
מצטטת בשקיקה כל החלטה שנופלת בקיבוצים ולהוטה במיוחד כאשר היא
"נגד הזרם" .עיתוי הפרסום ואת מי ציטטו הם עניין שולי .בכל מקרה ,אנחנו
פעלנו להרגעת הפרסומים.
אין בכוונתנו לעשות מחטפים .אמנם הכוונה היא לא רק להסתפק בהחלטות
אלא גם להביא ליישומן ,אבל שום דבר לא יבוצע לפני הכרעה ציבורית ושום
נושא לא יעלה לדיון ללא אישור הציבור ,כמשתמע גם מהחלטת המזכירות.
ההיתפסות לקוצה של אות בהחלטה והתוספת של "מקשה אחת" שלא כתובה
בה היא מלחמת חפירות ממש .נחמן "שכח" לציין שגם היועץ המשפטי אשר
לעזרתו פנה שוב ,יעץ לו לרדת מהעץ ולהשאיר זאת להחלטת האסיפה .נזכיר
שגם הניסוח המשפטי של פתק ההצבעה נולד בחטא ובלבד שלא תוצג לציבור
השאלה הפשוטה  -באיזו דרך הוא בוחר.
המחנאות .מי שמאשים במחנאות במומו הוא פוסל .הצוות השיתופי היה זה
שדחה על הסף את ההצעה לצרף את חברינו למזכירות .אנחנו לא פעלנו בשום
דרך לקדם חברים בהצבעה לוועדות .למעשה ,מי שיבדוק את רשימות החברים
שנבחרו בהצבעות האחרונות ,יכול אולי להגיע למסקנה ההפוכה וגם להרהר על
דפוס הצבעה של חלק מהציבור .אנחנו לא פרסמנו רשימות מומלצים כפי
שעשתה ,למשל ,מרכזת ועדת השכלה .מי שקרא את רשימותיו של צ'אי ביומן
האחרון יכול לראות שאנחנו ניסינו למנוע מחנאות.
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ההערה האחרונה נוגעת להתקפות האישיות .כמובן שהן לא לעניין .למשל הטעם
לפגם כביכול באפשרות שאיציק יעבוד ב"מעוף" .מה העניין? מעוף לא אמורה
לשמש כאן פוסק או בורר או כל דבר שגורר ניגוד עניינים ,אלא לתת לנו שרותי
ייעוץ והדרכה .מה ,חברינו לא עובדים או עבדו במוסדות אשר נותנים לנו שרות?
אפשר למנות רבים וטובים כאלה ,מהתנועה הקיבוצית )כולל חינוך( דרך שרותי
בריאות ,תחבורה ,מוסך אזורי ועוד .בלי להשתמש במונחים של ריח ,הרי
ההמלצה לבחור לוועדה את האימא של הממליצה היא העדפת מקורבים לשמה.
תמוהה בעיני גם ההתקפה של נחמן על המזכיר עם סיום תפקידו .מה היא
תורמת? הרי ברור שזו לא ביקורת בונה .הרי לא החמצת שום הזדמנות
במזכירות .לא מספיק?
לסיום אחזור על מה שאמרתי לחברי במזכירות  -גם כשהדעה והמחאה היא
לגיטימית ,בואו נשמור על סגנון חברי .הרי אנחנו רוצים להמשיך לבנות פה את
חיינו ביחד.
יוחאי יחיאלי
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בר-מצווה לניצן שמאלי בישיבת מעלה-גלבוע
זכות גדולה ,התגלגלה לנו.
ניצן חוגג את בר-המצווה שלו ועולה לתורה ,במעלה-גלבוע מקום שהוקם
על-ידי אבא שלנו וסבא של ילדנו צבי שמאלי ז"ל .בהיותו סמח"ט חטיבת הנח"ל
הקים כאן את ההיאחזות .שנים לאחר מכן בהיותו מח"ט ,מפקד הנח"ל,
ִא ְז ֵרח את המקום שהפך להיות קיבוץ ובתוכו "ישיבה" גדולה ,מכובדת ומשפיעה.
ברצוננו לציין את "העליות לקרקע" שהיו בתקופת אבא ,סבא שלנו ,שהיה מפקד
הנח"ל .התאריכים ,לפי ”פקודת היום“ שחיבר וקרא צבי שמאלי.
היאחזות נחל שניר 24/10/1967
18/3/1968
נחל-סיני
15/4/1968
נחל-ים
24/4/1968
נחל גולן
נחל קלי"ה  - 20/5/1968תאריך העלייה על הקרקע נקבע ,מפני שעשרים
שנה קודם  ,20.5.1998עזב צבי את בית הערבה.
3/9/1968
נחל צופר
10/10/1968
נחל גשור
נחל מחולה 20/11/1968
נחל ארגמן 6/5/1969
רשימת הישובים שהתנחלו והתאזרחו בהיות צבי מפקד הנח"ל.
24/11/1966
גרופית
16/8/1967
בירנית
21/8/1967
צור נתן
28/8//1967
מודיעים
31/8/1967
מי-עמי
21/11/1967
חצבה
16/5/1968
כרם שלום
21/5/1968
מעלה-גלבוע
12/11/1968
נחל שניר
אנו משפחת שמאלי מעין-חרוד איחוד ,נושאים עינינו למעלה-גלבוע מברכים ומודים
לכם.
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נחתום בפסוקים מתוך ספר תהלים שאותם נשא אבא ,סבא שלנו בלבו תמיד.
יך יָהּ,
את ָ
ֲמ ִקּים – ְק ָר ִ
" ִמ ַמּע ַ
ֵא ִלי
קוֹליְ ,שׁ ַמע ַתּ ֲחנוּנַי
ְשׁ ַמע ִ
ֵא ִלי
קוֹליְ ,שׁ ַמע ַתּ ֲחנוּנַי
ְשׁ ַמע ִ
ֵא ִלי"
)על-פי תהלים קל(

בכבוד והערכה
משפחת שמאלי
בית עין-חרוד איחוד

דרשה
היום עליתי לתורה בבית-הכנסת שלנו בעין-חרוד .המקום הוקם בשנת  1926לפני
שמונים וארבע שנים ,ומאז לא חדלה בו תפילה .רב-סבא מנשה ,היה ממקימי
הבית הזה ומהמניין הקבוע .סבתא רבתא לאה ,באה לבית-הכנסת הזה מדי ערב
שבת וכיבדה את המתפללים בעוגה .שניהם מנשה ולאה עבדו ושמרו את המקום,
תרמו ספרי תורה ,פעמונים ומפה.
אכן זכות גדולה נפלה בחלקי ,להיות דור רביעי באותו בית-הכנסת.
בפרשה שלי ,פרשת ”שמות“ נושאים מוכרים ומכוננים:
♦ בני ישראל יורדים מצריימה.
♦ פרשת השעבוד.
♦ לידת משה ובריחתו למדיין.
♦ קשרי ברית בין משה ויתרו.
♦ התגלות ה‘ בסנה ושליחות משה.
♦ גילוי שם ה‘ למשה.
♦ האותות.
♦ סיפור חתן הדמים.
♦ משה ואהרון לפני פרעה.

את הנושאים האלו אני מכיר מחג-הפסח .לפיכך בחרתי לדבר על נושא שקראתי
לו :נשות חיל ,נשים גיבורות ומצילות.
המיילדות העבריות שפרה ופועה
אַחת ִשׁ ְפ ָרה ,וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁ ִנית
ַלּדֹת ָה ִע ְב ִריֹּתֲ ,א ֶשׁר ֵשׁם ָה ַ
ֹאמר ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַר ִיםַ ,ל ְמי ְ
” ַויּ ֶ
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ַה ִמ ֶתּן
אָבנ ִָיםִ :אםֵ -בּן הוּא ו ֲ
יתןַ ,עלָ -ה ְ
וּר ִא ֶ
ַלּ ְד ֶכן ֶאתָ -ה ִע ְב ִריּוֹתְ ,
ֹאמרְ ,בּי ֶ
פּוּעהַ .ויּ ֶ
ָ
אֹתוֹ ) “...שמות א‘  .(15-16והמיילדות לא עשו כך !
אני שואל :כיצד העיזו המיילדות להמרות את מצוות המלך?
אני יודע :שבכך הצילו את עם ישראל.
בת לוי ,אם משה
ַתּ ֶרא אֹתוֹ ִכּי-טוֹב
ַתּ ֶלד ֵבּן; ו ֵ
ַתּ ַהר ָה ִא ָשּׁה ,ו ֵ
ֵל ְך ִאישִׁ ,מ ֵבּית ֵלוִ י; ו ִַיּ ַקּחֶ ,אתַ -בּתֵ -לוִ י .ו ַ
” ַויּ ֶ
ַתּ ְצ ְפּנֵהוּ ְשׁל ָ
הוּא ,ו ִ
ֹשׁה ְי ָר ִחים“ )שמות ב‘ .(1-2
אני שואל :איך עשתה זאת? כלום לא פחדה?
אני יודע :שאימא עושה הכול בשביל להציל את הילד שלה .בזכותה נשמר הילד,
והציל את עם ישראל משעבוד.
מרים ,אחות משה עוקבת אחרי התיבה שבתוכה אחיה הקטן ,ורואה כיצד בת פרעה
מוצאת אותו .בתושייה ,היא ניגשת לנסיכה ומציעה לה להביא מינקת מן העבריות.
ינק ָל ְךֶ ,אתַ -היּ ֶ
וְת ִ
ֶקתִ ,מן ָה ִע ְב ִריֹּת; ֵ
אתי ָל ְך ִא ָשּׁה ֵמינ ֶ
” ַה ֵא ֵל ְך וְ ָק ָר ִ
ָלד“ )שמות ב‘ .(7
אני מתפלא ,על התושייה והאומץ שהיו לאחות משה ,ועל התעוזה שקראה לאם
התינוק ,להניק את הילד!
בת פרעה  -נסיכה מצרית שמשתה את הילד מן המים ,קראה לו בשם  -משה ונתנה
לו חיים.
ֹאמרִ ,כּי
ֹשׁהַ ,ותּ ֶ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ,מ ֶ
ַתּ ִב ֵאהוּ ְל ַבתַ -פּ ְרעֹה ,ו ְַי ִהיָ -להְּ ,ל ֵבן; ו ִ
ֶלד ,ו ְ
”ו ִַיּ ְג ַדּל ַהיּ ֶ
ִמןַ -ה ַמּ ִים ְמ ִשׁ ִ
יתהוּ“ )שמות ב‘ .(10
שבע בנות-חיל ,רועות צאן אמיצות ,בנותיו של יתרו כהן מדיין .לאחר שמשה עוזר
להן להשקות את הצאן ,הן מקבלות את פניו ,מזמינות אותו לבית אביהן ,ואחת מהן
צפורה נישאת לו לאישה.
אני שואל ואומר :מפליא שאישה מדיינית נישאת למשה ,מלווה אותו כל הדרך ,את
אותו אדון הנביאים ,שנתן את התורה!
ֹשׁה“ )שמות
ֹשׁהָ ,ל ֶשׁ ֶבת ֶאתָ -ה ִאישׁ; ו ִַיּ ֵתּן ֶאתִ -צפּ ָֹרה ִבתּוְֹ ,למ ֶ
ַיּוֹאל מ ֶ
קראתי כתוב ” :ו ֶ
ב‘ .(21

אלו כולן נשות חיל ,אחת אחר השנייה .נועזות ,אמיצות ,חכמות ,עושות את מעשיהן
בצנעה ובתחכום ,צדקניות ,ובגללן נגאל הדור ההוא ממצרים )על-פי רבי עקיבא(.
מכאן נלמד שיש להתייחס לנשים כמו אל גברים .לא להמעיט בערכן ,לא לזלזל בהן,
לתת להן את הזכויות ,הכבוד והיקר המגיע להן.
עד כאן הפרשה.
בכבוד והערכה
ניצן שמאלי
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íéáìë úøåâå íééô÷ùîá äùòî
שלום לכולם,
לפני מספר שנים גיליתי שבטווחים הקרובים חסר לי משהו במעשי היום יום,
לרחוץ כלים ,לבשל ולקרוא ולכתוב .נפל האסימון ולאחר מסע השוואות מחירים
בעפולה ,הותאמו ורכשתי את משקפיי הראייה שלי באופטיקה בק.
לפני חודשיים הגעתי לאופטיקה בק עם משקפי הראייה שלי לתיקון.
יהורן שואל מה הבעיה? "שלי" הגורה שלנו .יש לה ענייני שיניים ,לא יודע איך
אבל המשקפיים שלי נפלו לידיה ,נראה לי שאצטרך זוג משקפיים חדשות!
תראה אותם מבקש יהורן ,אני שולף את המשקפיים מהתיק ומגיש אותם.
וואלה "שלי" לעסה אותם טוב טוב ונכנס לחדר העבודה שלו.
לאחר רבע שעה יוצא עם המשקפיים ומתאים אותם לפניי ,תוך כדי אני שואל
כמה?
יהורן עונה ,התיקון בזה הוא חלק מהשירות ללקוחות שלי ,התיקון הזה ללא
תשלום.
באופטיקה בק קיבלתי שירות מקצועי וברכישה מחיר תחרותי ועל האף משקפיים
איכותיים.
,íåìù úáù
מיקי יונתי
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שינוי שעות הפתיחה של הספרייה
הספרניות מבקשות להודיע,
שעות הפתיחה של הספרייה משתנות
* יום ראשון ,שישי:
הספרייה פתוחה בין השעות 14:00 - 09:00
* ימי חמישי :הספרייה סגורה.
* ימי שני ,שלישי ורביעי:
הספרייה תיפתח בהתאם לספרניות.
פניות מיוחדות ודחופות ,אפשר לפנות לספרניות:
רות עופר ,רעיה צימרמן ,נצה סמילנסקי ,יהודית שני.
קריאה נעימה
תודה

למתגייסת החדשה לשורות צה“ל

ֹøåã øîò
שירות תורם לך ולצה“ל
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לכל חברי הקיבוץ שלום!
אנו שמחים לבשר על בואו של טקס ההשבעה לחניכי הדה"ו הנקראים בתנועת
המחנות העולים -צעירה .טקס ההשבעה הוא אירוע לציון כניסת החניכים
לתנועה.
במהלך האירוע החניכים יעברו א"ש לילה הכולל משימות ובסופו טקס הכולל
הדלקת כתובות אש.
חניכי הזח"ט לקחו חלק פעיל בבניית האירוע  -כיתה ח' בבניית כתובות האש
וכיתה ט' בהכנת א"ש הלילה.

ברצוננו להזמין את כל חברי הקיבוץ להגיע לטקס
שייערך ביום שבת16.1 ,
בחורשת השלושים.
קבלת הפנים תתחיל בשעה 19:00
ותכלול כיבוד קל.
,íëúåàøì çîùð

צופית ורועי
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לקראת טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
בטקס הזיכרון לשואה אנו קוראים את שמות בני משפחותינו שנספו.
בזמן קריאת השמות אנו מקרינים על הקיר תמונות הנוגעות לשואה.
לאחרונה חשבנו שיהיה נכון להקרין במקביל לא תמונות סתמיות אלא צילומים
של בני המשפחות המוזכרים בקריאות.
חברים המעוניינים ויש ברשותם צילומים מתאימים ,אנא העבירו בהקדם לזיוה
או לעליזה או למירב פטרו )עד  5תמונות(.
זיוה אופנהיימר

חוברת זיכרון לרות גל ז“ל
משפחת גל עומדת להוציא חוברת לזכרה של רות.
חברים המעוניינים לכתוב לחוברת ,אנא העבירו
את רשימותיכם למרדכי גל.
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יומן תרבות קצרצר בעיצומו של חורף קייצי
את קבלת השנה האזרחית החדשה חגגנו ביום שישי לפני שבועיים בפאב ,במסיבת
ריקודים ,אנרגיות ושמחה .על היוזמה והארגון הפעם ,צוות צעיר ונמרץ:
רותי סרבסטיין ,עינת עבודי ,טל ויינברגר וכמובן טל מאור אשר על הפאב וכל מה
שמסביב .תודות חמות לצוות וכל הכבוד על הביצוע .תודה גם לתום על התמיכה
הטכנית ועל הקפיריניה השווה ,לסיון דור על הפונץ' המהמם ,לעידאנס ,די ג'יי
הבית הנאמן ,לצוות הבנים שעזרו לסדר :חן בן אנוש ,גלעד מן ,אייל יוהנסון וירין
דורון .ולסיום תודה לכל מי שבא לחגוג ותרם לשמחה .נתראה בחגיגות .2011
ט"ו בשבט כבר בפתח ויתקיים בסוף ינואר .בתוכנית:
♦ ביום שישי  ,29/1ערב מרקים במועדון עם מופע מוסיקלי.
מי שמעוניין להכין מרק מוזמן לפנות לשרית בהקדם.
♦ במוצאי שבת  ,30/1טקס ט"ו בשבט וארוחת ערב בחדר האוכל ,בניצוח בני
ובנות המצווה והוריהם.
גם פורים כבר נושף בעורפנו ויחול בסוף פברואר.
המסיבה למבוגרים מתוכננת ליום שישי  5/3וכמו בכל חג ,כדי שתהיה מסיבה
צריך צוות שיארגן אותה ...אז אם לא הובן  -זו קריאה ראשונה להובלת פורים
והשתתפות בצוות המארגן .מבוגרים ,צעירים ,כולם  -הרימו את הכפפה ופנו
אלינו עם תשובה חיובית בהקדם האפשרי.
ועוד בעניין תוכניות :
ידוע ברבים הוא כי כאשר הכלניות פורחות במגידו ,מגיע הזמן להתחיל ולעסוק
בהלכות הפסח ,אלא שהשנה רובו של הצוות המארגן ,כולל אילה שמרכזת אותו,
לא יהיו בליל הסדר בעין חרוד ,דבר היוצר בעיה ארגונית קשה.
אי-לכך ,על מנת שנוכל לחגוג את ליל הסדר במתכונתו המקומית גם השנה,
דרושים מתנדבים לריכוז החג והשתתפות בצוות המארגן.
כל משימות החג ,הלוגיסטיקה והתוכן ,כתובים ומסודרים ומי שייקח על עצמו
את המשימה יקבל חפיפה מסודרת.
אז ...שוב ,מחכים לכם!
עד כאן להפעם ,שבת שלום
יובל ונגה
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