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ֶמר ַה ְפּלֻגּוֹת
זֶ
נתן אלתרמן
ָשׁיר ָל ְך ְל ַמ ְז ֶכּ ֶרת,
ֶמר ַה ְפּלֻגּוֹת נ ִ
ֵאת ז ֶ
ַאדיַ ,ה ִמּ ְשׁ ָמרָ ,ה ֵכן!
אָפל ָהו ִ
אָפלֵ ,
ֵ
ָה ְל ָכהָ ,ה ְל ָכה ְפּ ֻלגָּה ַבּ ַליְ ָלה ְבּ ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת,
וּל ַמּגֵן.
ָה ְל ָכה ְפּ ֻלגַּת ָשׂ ֶדה ָל ֵאשׁ ַ
עוֹלי ָה ַריִ ְך,
אַר ִצי ְבּ ִמ ְשׁ ֵ
ַח ִכּי ָלנוְּ ,
ַח ִכּי ָלנוּ ִבּ ְשׂדוֹת ַה ֶלּ ֶחם ָה ְר ָח ִבים!
חוּריִ ְך,
ָשׂאוּ ָל ְך ַבּ ַ
ֶאת ְשׁלוֹם ַה ַמּ ֲח ֵר ָשׁה נ ְ
רוֹבים.
נוֹשׂ ִאים ָשׁלוֹם ַעל ָה ִ
ַהיּוֹם ֵהם ָל ְך ְ
ֲלי ָבּ ָהר,
ֲלי ,ע ִ
ְפּ ֻלגָּה ,ע ִ
בּוֹשי!
ְפּ ֻלגָּהָ ,כּבוֹשׁ ִתּ ְכ ִ
ִבּ ְמקוֹם ָשׂם ִאישׁ עוֹד לֹא ָע ַבר,
ַע ְברוּ ָהפוֹ" ִשים.
ָשׁם י ַ
וּבן וָאָב
ְל ַמ ַען ֵאם ֵ
ימה.
ָק ָ
סּוֹל ָלה נ ִ
ַה ְ
ְפּ ֻלגָּה ,לֹא ָתּם ,לֹא ָתּם ַה ְקּ ָרב,
ימה!
ְפּ ֻלגָּהָ ,צעוֹד ָק ִד ָ

ית,
וּבנִ ָ
אָחיָ ,ח ַר ְשׁ ָתּ ָ
ִכּי לֹא ַל ָשׁוְ אִ ,
ֶפשׁ וְ ַל ַבּיִ ת ָלנוּ ִמ ְל ָח ָמה!
ַלנּ ֶ
יתה,
ַחנִ ָ
ֶרת ו ָ
וּע ָרהֵ ,תּל ָע ָמלִ ,כּנּ ֶ
ג' ָ
חוֹמה.
ָלים ,וְ אָנוּ ַה ָ
אַתּן ָלנוּ ְדּג ִ
ֶ
אַח ֶרת,
ִכּי לֹא נָשׁוּב אָחוֹר ,וְ ֶד ֶרך ֵאין ֶ
ֵאין ַעם ֲא ֶשׁר יִ סּוֹג ֵמ ֲח ִפירוֹת ַחיָּיו.
ָה ְל ָכהָ ,ה ְל ָכה ְפּ ֻלגָּה ְבּ ַליְ ָלה ְבּ ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת,
הוֹל ִכים ִא ָתּם ַבּ ְק ָרב!
מוֹל ְד ִתּיְ ,
ַיך ַ
ָפּנ ְ
ֲלי ָבּ ָהר...
ֲלי ,ע ִ
ְפּ ֻלגָּה ,ע ִ
מנחה טובה הוקדשה לזכרו של
אורד צ'ארלס וינגייט ” -הידיד“.
לכבודן של פלוגות הלילה כתב אלתרמן
את שירו ”זמר הפלוגות“.

משולחן המזכיר
לחברים שלום.
בשבוע שעבר פרסמתי דף מידע שלא במסגרת היומן .המאמר המלא מצורף כאן
למטה .חשבתי שיש צורך בדף מיוחד בשל חרושת השמועות שהחלה להסתובב בקיבוץ
בהקשר להחלטת ריקור לעבוד ארבעה ימים בשבוע בחודש פברואר.
אני מקווה שהבהרתי את הדברים שהם נכונים גם היום.
א .תוכנית המשק לשנת .2010
המזכירות אישרה בישיבתה האחרונה את תוכנית המשק לשנת .2010
בקווים כלליים כוללת התוכנית תקציב שוטף של כ 36-מיליון  ,₪תוכנית השקעות
של כ 2-מיליון  ,₪תקציב למינהלת השיכון של כ 10-מיליון  ,₪מיסים וביטוחים
כ 4-מיליון  ₪וסה"כ כ 54-מיליון  ₪כולל רזרבה מסוימת.
פרטי התוכנית המלאים יובאו יחד עם התוכנית המשקית לאישור האסיפה
הקרובה.
התוכנית למעשה קטנה יותר גם מהתוכנית וגם מהביצוע של שנת  2009אבל
משקפת היקפי פעילות דומים .עיקר הירידה יתבטא בהוצאה של מנהלת השיכון
לשנה זו שהיא תוצאה של עיכוב בהתחלת הביצוע של שיפוץ שיכון ג' צפון.
ב .ריקור עוברת לעבודה של ארבעה ימים בשבוע.
ביום ראשון האחרון החליטה הנהלת ריקור לעבור לעבוד ארבעה ימים בשבוע
במקום חמישה בחודש פברואר בלבד .ההחלטה התקבלה עקב היקף הזמנות
נמוכות יחסית לחודש פברואר .תחזית ההזמנות השנתית של ריקור לא השתנתה
והיא עדיין צופה היקף הזמנות שווה או גדול משנת  .2009ירידה זו של חודש
ינואר פברואר היא עונתית ונצפתה גם בשנים קודמות .אלא שיכולת הייצור של
ריקור גדלה יחסית לשנים קודמות ולכן וגם כאקט של זהירות נוצר הצורך
להוריד קצת את הפעילות.
הנהלת ריקור איננה משנה דבר בתחזיות השנתיות .הנושא יחזור וייבדק בסוף
הרבעון .לעובדים חברי הקיבוץ ייחשבו ימים אלה כימי חופש וכך גם לעובדים
השכירים .הנושא נידון ואושר בוועדה הכלכלית ודווח במזכירות.
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ג .פרויקט מוני מים או בשמו האחר היטל הבצורת.
כידוע הטילה הממשלה היטל על צריכת מים גבוהה בשנת  .2009ביצוע ההיטל
נדחה לחודש אפריל או מאי ) .2010עדיין לא סופי(.
בעיקרו של ההיטל עומדת הקצבת מים קבועה ומוגדרת לנפש במחיר א'
ומחיר גבוה מאוד )קנס( על כל ליטר הנצרך מעבר להקצבה זו.
לשם ביצוע ההיטל יש כמובן למדוד את הצריכה של כל נפש ובהתאם לכך
לקבוע את התשלום.
ישנה גם אפשרות לא למדוד פרטנית את הצריכה אלא לחשב אותה על פי
מדדים פחות או יותר ממוצעים .במקרה כזה צפוי שהתשלום ליישוב כמו
קיבוץ יהיה הרבה יותר גבוה מאשר בצורה של מדידה פרטנית.
לכן החליטה המזכירות להתקין מוני מים בדירות החברים .המבצע בעיצומו
וכרגע כבר הותקנו מונים בכמעט  70אחוז מהדירות .ההתקנה נעשית על ידי
צוות משק חום בניצוחו של ישראל נווה וצפויה להסתיים בעוד כחודשיים.
מכיוון וההשקעה במונים כבר נעשית יש היגיון רב לשקול הפרטה של צריכת
המים.
זה יהיה אחד מהנושאים שיעלו על שולחן המזכירות החדשה.
עד כאן להפעם.
שבת שלום.
צאו לטייל בגבעה .הירק והפריחה מרחיבים את הלב.
צ'אי

ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּיִ ם ְדּרוֹר

גלעד שליט 1328 -

ישעיה סא ,א

ימים בשבי
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בחודשים האחרונים מינהלת מזון התמקדה בקידום שיטת הקפיטריה המלאה .נושא
זה צריך לבוא בתוך זמן קצר להכרעה ציבורית באסיפה.
עוד עסקה מינהלת מזון באישור ציבורי של תוכנית האב למבנה חדר האוכל והמטבח.
כעת אנו מקווים שתוכנית ההשקעות תתן ביטוי ראשון לשני סעיפים דחופים :שיפוץ
המבואה הצפונית של חדר האוכל ורחבת הכניסה אליה כמו גם שיפוץ אזור הטיפול
בבשר ובניית פריזר בתוך המטבח.
הנושא הטרי שבו מטפלת מינהלת מזון אינו פחות חשוב משני הראשונים ואולי אף
חשוב מהם  -איכות המזון למען בריאות הציבור .לא מעט אנו שומעים תלונות על
השמן שיש באוכל ,על המאפים המטוגנים המוגשים לצמחוניים ,על טעמו של האוכל
ועוד" .על טעם וריח אין להתווכח" וברור שלא נוכל לקלוע לטעמם של כל הסועדים,
אבל נרצה להראות שמזון בריא יכול להיות גם טעים ומגוון.
לפני מספר שבועות התחלנו בתהליך שלו שתי מטרות עיקריות:
 .1שיפור המזון מבחינה תזונתית
 .2שיפור הרגלי האכילה של הציבור
את המטרות ננסה להשיג בדרך מקצועית בעזרת תזונאית מוסמכת המוכרת בעין
חרוד  -רותי גרוסר מכפר יחזקאל .רותי תנסה לעזור לצוות המטבח ולציבור הסועדים
לבנות את שיווי המשקל הנכון בין ההנאה מהמזון לבין התרומה התזונתית
והבריאותית של המזון על ידי סדרת פעולות:
 .1בחינת שיטות הכנת המזון.
 .2בחינת רמת הבריאות של המזון המוגש לנו בארוחת הצהריים.
 .3עבודה מול מנהל ענף המזון והטבח על התפריט היומי והתקופתי.
 .4העלאת מודעות הציבור לצריכת מזון בריא.
 .5התייחסות לכל הקבוצות בקיבוץ  -ילדים ,נוער ,מבוגרים ,צמחוניים ,צרכני
דיאטה ועוד.
בסופו של דבר ננסה לתת מענה משולב שמאחד תחת קורת גג אחת:
 מזון טעים
 מזון מגוון
 מזון בריא
בתקופה האחרונה ערכה התזונאית מספר ביקורים בחדר האוכל ובמטבח ,נפגשה עם
נציגי ציבור ועם נציגי קבוצות גיל ,על מנת ללמוד את הבעיות ולברר מה ואיך אפשר
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לשפר .הרושם הראשוני שלה חיובי .מגוון המזון גדול ,אבל את הבחירה ,בסופו
של דבר ,עושה החבר.
אנחנו היינו רוצים להשפיע גם על הבחירה ולעודד צריכה של המנות הבריאות.
מינהלת מזון מוליכה את התהליך תוך למידה על תהליכים דומים שנעשו
בקיבוצים אחרים הפועלים למען "אורח חיים בריא" .בקיבוצים אלו הפרויקט
יזום ומובל ע"י ועדת בריאות ומתמקד ברפואה מונעת  -בעיקר תזונה נכונה
ופעילות גופנית.
בכוונתנו ליידע ולשתף את הציבור ע"י דיווחים וכתבות שיגיעו בהמשך התהליך.

,úåàéøáìå ïåáàéúá
עמיר פיין
ישראל גינזבורג

הגידו

÷ï

לירגזי

עונת הקינון החלה ותימשך עד מאי.
משה קאשי מוסר :כדאי להתחיל לבדוק על-ידי הצצה מהירה ,אם יש
” ֶא ְק ֶשן“ בקן .במידה ויש ,לסגור מיד את הקן כדי לא להפריע לירגזים
להתארגן בקן .כבר יש שתי משפחות שהודיעו על חיים בקן.
למעוניינים בתיבת קינון  -אנא פנו אליי.
נשמח לשמוע עוד מידע.
ראלי פרנק
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שלום לכולם,
גלשתי ברחבי האינטרנט בחיפוש אחר תשובה/הבנה ,מהי אתיקה ציבורית?
"האתיקה ציבורית משקפת את ערכי המוסר המקובלים בציבור לעניין התנהגות ראויה
של נבחרי ציבור .קשה להשיב על השאלה מהו המוסר המקובל ,והתשובה מצוייה
בדרך כלל בתחום האפור ,בין התחום השחור של איסורים חמורים ,הקבועים בחוק
כאיסורים פליליים ,לבין התחום הלבן.
השאלה החשובה היא לא מה נקבע בכללי האתיקה ,אלא אם נבחרי הציבור שומרים
על האתיקה למעשה .האתיקה הציבורית נועדה במיוחד לשירות הציבורי .התעלמות
מן האתיקה הציבורית טומנת בחובה גם נזק וסכנה לציבור.
האתיקה הציבורית היא מחסום בפני הידרדרות של נבחרי ציבור אל עבר הפליליים".
הצוות השיתופי קיבל בתהליך ובקלפי בעייתי את ברכת הציבור ושוכר בכספי הציבור
בסכום של  ₪ 200.000את חברת "מעוף" כמלווה את התהליך לשינוי אורחות חיינו.
מיד לאחר ששכרו את שירותי חברת "מעוף" בכספי הציבור ,מרכז הצוות השיתופי
מתחיל לעבוד כיועץ בחברת "מעוף" שהוא שכר שתלווה את תהליך שינוי באורחות
חיינו .כל זה מגובה באישור הצוות השיתופי והמזכירות ,היכן האתיקה הציבורית?!
יבואו ויאמרו ,שהג'וב הוצע לאחר ההחלטות והאישורים ולא הייתה שום התניה.
מאחל בהצלחה במקום עבודתו החדש ,אך האתיקה הציבורית וכספי הציבור דורשים
מנבחרי הציבור לעצור ,ולשנות את ההחלטה/הבחירה.
הנוהל בקיבוצנו שמספר מצומצם של חברים מציעים היכן כספי הציבור יושקעו.
ניקח למשל עניין בריאותי ,או הרחבת השיפוץ על חשבון החבר/ה ,הם/ן מהססים ואינם
ממהרים לשלוף את הארנק ולשלם.
ניקח למשל עניין בריאותי או הרחבת השיפוץ על חשבון הקיבוץ  -כספי ציבור ,עם כל
מנגנוני הבקרה שלנו שליפת הארנק הציבורי קלה ומהירה יותר.
ישנם חברים המתמחים כיצד להעמיס ולהעביר הוצאותיהם הפרטיות לחשבון הציבורי,
על זה אכתוב בפעם הבאה.
ההצעות שהוועדות מביאות לבחירה ,זוכות באמון הציבור ומקבלות את הכסף לביצוע.
האתיקה הציבורית מבקשת להקים רשת חברתית באינטרנט לחברי הקיבוץ בלבד
שתאפשר לכל חבר/ה לבטא את מבוקשו ברשת ,ניקח למשל תוכנית השקעות:
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כל חבר/ה קיבוץ רשאי לעלות לרשת היכן נכון וחשוב לו/ה להשקיע את כספי הציבור
ולדון בהם .בואו ונבחן את הרעיון דרך המציאות הקיימת שימחיש את הרעיון.
שיפוץ חדה“א והמטבח ובניית כולבו חדש ,בהשקעה של  10מיליון  ,₪זוכרים.
במקרה שלנו ,היזמים  -מרכז ועדת מזון ומרכז ועדת תכנון יפנו לכל חבר/ה וינסו
לשכנע כל חבר וחברה להשקיע את כספו ביוזמתם היכולה להביא שמחירי המוצרים
בכולבו החדש יהיו זולים יותר ,האוכל בחדה“א יהיה טעים וזול יותר ,השירות יהיה
יעיל ,נחסוך בהוצאות האנרגיה ועוד.
את  10מיליון  ₪מתוכנית ההשקעות = כספי ציבור נכניס לתקציבם של החברים
באופן שווה.
החבר/ה שישתכנע שזה חשוב ונחוץ לשפץ את חדה"א והמטבח ולבנות כולבו חדש
יעביר את כספו או חלק מכספו לקופת המיזם.
דרך מימון זו נכונה ומתאימה לכל המיזמים הנוספים שיועלו ברשת החברתית.
כקהילה נקבל גם אתיקה ציבורית וגם הציבור מחליט מה לעשות בכספו.
אתיקה ציבורית ,כספי ציבור ,ציבור ציבור ציבור אז איפה הציבור?
תתעוררו אתם מחמיצים משהו ,דרך זו יכולה להוביל כל חבר/ה ואותנו כקהילה אל
תחושת הממשות לכל החלטה שתתקבל ,היכן יושקע כל שקל ואת האחריות הכיצד
נחייה את חיינו.

,íåìù úáù
מיקי יונתי
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חברת מעוף הובאה לקיבוץ לצורך ִמ ְשכּוּר משרות כבר לפני ארבע שנים.
בהמשך הדרך ביצעו עבודה נוספת הקשורה למש"א ובלי קשר לצוות השיתופי.
איני מרכז הצוות השיתופי ומעולם לא הצגתי או הוצגתי ככזה.
הייתי מהמיעוט שהתנגד להכנסת מעוף לעבודה עם הצוות השיתופי.
לאחר תחילת העבודה כתבתי לחברים כי דעתי לא השתנתה בעניין.
דעת הרוב היא שקבעה כי נעבוד עם מעוף ,והעסקתי במעוף נעשתה לאחר
שהצוות החליט לעבוד עם מעוף גם בהמשך.
בטרם נעשה צעד כלשהו בעניין עבודתי במעוף הובא העניין לידיעת הצוות
השיתופי ,והמו"מ הכספי נעשה בהובלת יוחאי יחיאלי שכבר כתב ביומן הקודם
על-כך.
כיום בדיעבד אני חושב שדעתי הייתה שגויה וטוב שמעוף היא החברה המלווה
אותנו.
בברכה
איציק צפדיה

úøåù÷úä ïåôìàì íéðåøçà íéðåëãò
אלפון התקשורת החדש שעומד לצאת בקרוב נמצא על לוח
המודעות בלובי חדר-האוכל.
חברים ומוסדות  -אנא שימו לב
אם יש צורך בתיקון  -תקנו זאת במקום.
תודה
תקוה
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äáåè äçðî
אורד צ'ארלס וינגייט ” -הידיד“
במועדון מנחה טובה אנו מתכנסים מדי שבועיים ,נפגשים עם מרצים העוסקים
בנושאים שבדרך כלל איננו מגיעים אליהם .בפגישה האחרונה הזמנו את אסף
דורי מנהל מרכז החינוך ברשות הטבע והגנים .אסף סיפר על אורד צ'ארלס
וינגייט ,חייו ופועלו וגם על דרכי הנצחתו במורשת שלנו.
מרביתם של הנאספים הכירו את וינגייט ,חלקם כבוגרים וחלקם כילדים אבל
כולם ידעו על קיומה של אישיות זו המכונה "הידיד".
וינגייט ,בן למשפחה אנגלית אריסטוקרטית שירת כקצין בצבא האנגלי ופעל בארץ
בשנים  .1936-1938הוא נודע כאוהב תנ"ך מושבע ותומך נלהב ברעיון הציוני.
פעילותו הקרבית התמקדה בלוחמה זעירה ,הוא הקים את מפקדתו בעין חרוד
ועיקר תפקידו היה לאבטח את צינור הנפט שתחילתו בבתי הזיקוק בעירק וקצהו
בנמל חיפה.
אנחנו שאלנו את המרצה מדוע זכה וינגייט להנצחה רחבה כל-כך מאז ועד היום?
מה הייתה תרומתו ומה הייתה מורשתו.
שמענו בין היתר כי וינגייט הוא שגיבש והטמיע נורמות וערכים שהיו נר לרגליו של
הכוח היהודי הנבנה בארץ:
"יציאה מחוץ לגדר" ,עריכת פטרולים והגנה על היישוב מחוצה לו.
הימים יוחדו לאימונים והלילות לפעולות מבצעיות.
משמעת קפדנית.
מודיעין מהימן ומעודכן.
דוגמה אישית של המפקד" .אחריי".
דברים אלה הוטמעו במהלך השנים בצה"ל ,וזוהי תרומתו הגדולה לצבא היהודי
שאותו ראה בחזונו.
על שמו נקראים המכללה לחינוך גופני מכון וינגייט )אם כי באירוניה קלה וינגייט
עצמו לא החשיב יתר על המידה פעילות ספורטיבית (...כפר הנוער ימין אורד ,יער
וינגייט בגלבוע ,רחוב בכרמל בחיפה .לאחרונה נקראו שני מעיינות ברמת יששכר
על שמו :עין הידיד ומעיין נוסף.
בעין חרוד שבה הוקמה מפקדתו של וינגייט וממנה יצא לפעולותיו יש משמעות
רבה לשמו ולמורשתו .טוב לשוב ולהיזכר באישיותו המיוחדת על רקע הימים
ההם וקשריו עם היישוב היהודי ומגיניו.
צוות מנחה טובה
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עוצרים באדום

!

לכל האוחזים בהגה אנא שימו לב:
מגרשי החניה באזור א' החל מביתו של זימרי ועד משרדי החינוך )בית התינוקות
הישן( בנויים כך ששפת החניה גבוהה במקצת מגובהו של הפגוש הקדמי של
המכוניות .אוטו שניגש קרוב מדי לשפת החניה "מתלבש" עם הפגוש הקדמי על
השפה הבולטת .עקב כך קורה שביציאה אחורה מהחניה נתלש הפגוש מקדמת
המכונית ואין תקנה אלא הרכבת פגוש חדש .אנא שימו לב בכניסה למפרץ החנייה
להחנות כ 20-30-ס"מ לפני שפת החניה.
עלות פגוש חדש כ.₪ 1500-
ושוב לקח מישהו אוטו "רק לרגע" להקפיץ מישהו לאן שהוא  -ובדיוק ברגע ההוא
הגיע החבר שנרשם על רכב זה לנסוע לעבודה והאוטו  -יוק! ולא נותר אלא
להזכיר שוב :אין לקחת אוטו  -ולו גם לרגע אחד  -מבלי לתאם איתי.
ועוד תזכורת חשובה לנוהגים ולנוסעים:
נרשמתם על רכב לאחר שהתפרסם הסידור ,הקפידו לקחת את הרכב הזה ולא
שום רכב אחר גם אם הרכב האחר היה זמין ונוח יותר לנסיעתכם – האוטו
שלקחתם שלא כדין היה רשום על שם חבר אחר.
נקפיד לשמור על הכללים לטובת כל ציבור )כולנו( המשתמשים ברכבי המשק.
בינה גל
ברכות חמות

øåàî éìì
על קבלת מלגת הצטיינות על הישגיה בלימודים
בשנה א' לתואר ראשון בחוג לתיירות ומלונאות במכללת עמק הירדן.
כל הכבוד!
מאחלים המשך לימודים פוריים ,מעניינים ומוצלחים.
ועדת דור צעיר
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את אירועי ט"ו בשבט פתחנו בצהרי שישי לפני שבועיים בנטיעות בתצפית
שבגבעה .משפחות רבות הגיעו ליהנות מיום שמש נעים ,עם מוסיקה ,פירות
יבשים וכמובן שתילת שיחים .תודה ענקית לצוות הנוי על הארגון היעיל
והמוצלח.
באותו ערב התכנסנו במועדון לערב המרקים המסורתי .אמנם השנה לא היה
גשם ,מצרך הכרחי בערב שכזה ,ולמרות זאת המרקים היו טעימים ומפנקים
וההופעה של להקת  FAWAבשירה ונגינה וירטואוזיות ,זכתה לתגובות נלהבות.
תודה בראש ובראשונה לאסתר ושרית על הארגון המופתי ולכל ה"ממרקים":
יהודה ורותי פניאל ,אילן צור ,שולה זוהר ,חנה שביט ,אריאל הלר ,שי פטרו,
שפרה איצקוביץ' ,אירה פלדביין ,נגה גלדן ועבודי.
ביום ראשון שאחרי ,התכנסנו שוב בחדר האוכל לאירוע ט"ו בשבט שאותו הפיקו
וארגנו מאל"ף ועד תי"ו בני ובנות המצווה ,עם ההורים והמדריכות .הילדים נהנו
מפעילויות שונות ברחבי חדר האוכל ,ילדי המצווה שרו ,רקדו וקראו בטקס חג
עליז ובסוף קינחנו בארוחת ערב ט"ו ִבּשבטית טעימה ומהנה .תודה מקרב לב
לבני ובנות המצווה על הביצוע ,לסיון דור ורעות שפרן המדריכות על ההפקה
וכמובן להורים שנרתמו למשימה בכיף ובנועם.

íéøåô
מסיבת פורים של כיתות א'-ו' תתקיים ביום ראשון  28/2/10משעה  16:00בחדר
האוכל .למסיבה מוזמנים כבכל שנה גם ילדי הגיל הרך והוריהם ,סבים וסבתות
וכלל הקהילה .בתכנית :הרקדה ,מופע של ילדי הכיתות ,כיבוד קל ועוד הפתעות.
פורים למבוגרים יתקיים ביום שישי  5/3/10בערב ,בחדר האוכל .צוות נמרץ כבר
עובד על החג אך יש בהחלט עוד מקום למי שמוכן לעזור בארגון ,בתכנית וכו'.
מוזמנים לפנות אליי או אל סיון דור .פרטים נוספים בהמשך ...
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לקראת פורים נפתח לציבור את מחסן התחפושות שלנו .פרטים על מועדי
הפתיחה יפורסמו על לוחות המודעות בקרוב.

çñô
האביב כבר נושף בעורפנו .כפי שכתבנו ביומן הקודם ,חלק מצוות פסח הקבוע לא
יהיה במשק בליל הסדר השנה ונזדקק לעזרה בניהול החג .לשמחתנו ,הרימו את
הכפפה כמה חברות ,אך בהחלט יש צורך לעזרה רבה נוספת בהכנות וביום החג
עצמו .כמו כן מחפשים מארגנים/ות לטקס העומר .מחכים לכם/ן !!!
ומשהו בעניין התרבות האזורית.
בית ציזלינג נסגר עד להודעה חדשה בשל ליקויים במערכת כיבוי האש .עד
שליקויים אלה יטופלו ,לא יוקרנו סרטי קולנוע .יתקיימו מספר אירועים מצומצם
באישור מיוחד .נא לעקוב אחרי הפרסומים.
עד כאן להפעם,

íéòð òåáù óåñå íåìù úáù
יובל ונגה

