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י ֵא ֶשׁתַ -חיִ לִ ,מי יִ ְמ ָצא; וְ ָרחֹק ִמ ְפּנִ ינִ ים ִמ ְכ ָרהּ.
ֶח ָסר.
יא ָבּ ַטח ָבּהֵּ ,לב ַבּ ְע ָלהּ; וְ ָשׁ ָלל ,לֹא י ְ
ֶיה.
יב גְּ ָמ ַל ְתהוּ טוֹב וְ לֹאָ -רע --כֹּל ,יְ ֵמי ַחיּ ָ
יה.
ַתּ ַעשְׂ ,בּ ֵח ֶפץ ַכּ ֶפּ ָ
וּפ ְשׁ ִתּים; ו ַ
יג ָדּ ְר ָשׁהֶ ,צ ֶמר ִ
סוֹחר; ִמ ֶמּ ְר ָחקָ ,תּ ִביא ַל ְח ָמהּ.
יד ָהיְ ָתהָ ,כּ ֳאנִ יּוֹת ֵ
יה.
יתהּ; וְ חֹקְ ,ל ַנ ֲער ֶֹת ָ
ַתּ ֵתּן ֶט ֶרף ְל ֵב ָ
ַתּ ָקםְ ,בּעוֹד ַליְ ָלה--ו ִ
טו ו ָ
ָט ָעה( ָכּ ֶרם.
יה ,נטע )נ ְ
ַתּ ָקּ ֵחהוּ; ִמ ְפּ ִרי ַכ ֶפּ ָ
ָמ ָמה ָשׂ ֶדה ,ו ִ
טז ז ְ
יה.
אַמּץְ ,זרוֹע ֶֹת ָ
ַתּ ֵ
ֶיה; ו ְ
יז ָחגְ ָרה ְבעוֹז ָמ ְתנ ָ
ֵרהּ.
ֲמהִ ,כּי-טוֹב ַס ְח ָרהּ; לֹא-יִ ְכ ֶבּה בליל ) ַב ַלּיְ ָלה( נ ָ
יח ָטע ָ
יהָ ,תּ ְמכוּ ָפ ֶל ְך.
יהִ ,שׁ ְלּ ָחה ַב ִכּישׁוֹר; וְ ַכ ֶפּ ָ
ָד ָ
יט י ֶ
יהִ ,שׁ ְלּ ָחה ָל ֶא ְביוֹן.
ָד ָ
כ ַכּ ָפּהָּ ,פּ ְר ָשׂה ֶל ָענִ י; וְ י ֶ
יתהָּ ,לבֻשׁ ָשׁנִ ים.
יתהּ ִמ ָשּׁ ֶלגִ :כּי ָכלֵ -בּ ָ
ירא ְל ֵב ָ
כא לֹאִ -ת ָ
בוּשׁהּ.
ָמן ְל ָ
אַרגּ ָ
כב ַמ ְר ַב ִדּים ָע ְשׂ ָתהָ -לּהּ; ֵשׁשׁ וְ ְ
אָרץ.
נוֹדע ַבּ ְשּׁ ָע ִרים ַבּ ְע ָלהּ; ְבּ ִשׁ ְבתּוִֹ ,עםִ -ז ְקנֵיֶ -
כג ָ
ָתנָה ַל ְכּ ַנעֲנִ י.
ַחגוֹר ,נ ְ
ַתּ ְמכֹּר; ו ֲ
כד ָס ִדין ָע ְשׂ ָתה ,ו ִ
אַחרוֹן.
ַתּ ְשׂ ַחקְ ,ליוֹם ֲ
בוּשׁהּ; ו ִ
כה עֹז-וְ ָה ָדר ְל ָ
תוֹרת ֶח ֶסדַ ,עלְ -לשׁוֹנָהּ.
יהָ ,פּ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה; וְ ַ
כו ִפּ ָ
ֹאכל.
יתהּ; וְ ֶל ֶחם ַע ְצלוּת ,לֹא ת ֵ
צוֹפיָּה ,הילכות ) ֲה ִליכוֹת( ֵבּ ָ
כז ִ
רוּה; ַבּ ְע ָלהּ ,וַיְ ַה ְל ָלהּ.
אַשּׁ ָ
ֶיה ,וַיְ ְ
כח ָקמוּ ָבנ ָ
ֻלּנָה.
אַתָּ ,ע ִלית ַעל-כּ ָ
כט ַרבּוֹת ָבּנוֹתָ ,עשׂוּ ָחיִ ל; וְ ְ
ל ֶשׁ ֶקר ַה ֵחן ,וְ ֶה ֶבל ַהיּ ִֹפיִ :א ָשּׁה יִ ְראַת-יְ הוָהִ ,היא ִת ְת ַה ָלּל.
יה.
ֲשׂ ָ
לוּה ַב ְשּׁ ָע ִרים ַמע ֶ
יה ְל ָ
יה; וִ ַ
ָד ָ
לא ְתּנוָּ -להִּ ,מ ְפּ ִרי י ֶ
משלי ,לא
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ישעיה סא ,א

ימים בשבי

משולחן המזכיר
אז מה היה לנו השבוע?  -מסיבת פורים כיד המלכה והמלך!!!
ושוב הצליח צוות התרבות להרים מסיבה ברמה ובאיכות גבוהה.
שאאאאאאאאפו אחד גדול.
ומחג לחג  -ההכנות לקראת פסח נכנסות להילוך גבוה וזמירות וריחות של אביב
נישאים באוויר.
שי לחג )כספי( יחולק השנה לחברים ומועמדים כמו בשנה שעברה דרך הקיבוץ ולא
דרך מקומות העבודה.
שכונת ג' דרום מתחילה לקבל רעש וצבע של משפחות החוזרות לביתן.
בחודש הקרוב צפויות רוב המשפחות להיכנס לבתים המשודרגים.
תודות לעושים במלאכה ובשעה טובה למשתכנים.
תוכניות הבנייה של ג' צפון נמצאות לקראת סיומן .איציק ימשיך וישלים את
התוכניות עם החברים .ביצוען יתחיל לאחר מינוי מנהל חדש למינהלת שיכון וועדת
תכנון .מינוי זה מתעכב לצערי ואני מקווה שלא יפגע בקצב הבנייה.
אנו לאחר ההצבעה בקלפי לחברי מזכירות .נבחרו תשעה חברים וחברות המייצגים
מגוון רחב של דעות וטוב שכך .אני מקווה שחברי המזכירות ישנסו מותניים לקראת
הפעילות הצפויה.
המזכירות החדשה תתכנס השבוע לפגישה ראשונה שתוקדש ליחסי העבודה
הפנימיים בה .בפגישות הבאות ניכנס לתוכנית העבודה השנתית ולטיפול בנושאים
הדחופים תחילה .אחד הנושאים הבוערים הוא אכלוס בתי הקומתיים .באזור זה
מתפנות דירות באיכות גבוהה ולמרבה הפלא עומדות ללא ביקוש .מצד שני יש לא
מעט משפחות צעירות הגרות בתנאים קשים אבל מסרבות להיכנס לבתי הקומתיים.
מצב אבסורדי לכל הדעות .המזכירות תתבקש לתת תשובה איך נוהגים ומה עושים
הלאה.
נושא אחר "הבוער בעצמות" הוא השכונה המערבית .האם תיבנה? מתי? למי תיועד?
ועוד שאלות .גם נושא זה יהיה אחד מהראשונים על סדר יומה של המזכירות
החדשה.
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÷éôì÷ì – äàìî äéøèéô
בישיבת המועצה שנערכה בשבוע שעבר הוחלט להעביר לקלפי את ההחלטה על מעבר
קבוע לשיטת הקפיטריה המלאה בחדר אוכל.
לשם תזכורת ,אלה מטרות המעבר לקפיטריה מלאה:
 .1התייעלות כלכלית של ענף המזון ע"י:
א .יכולת שליטה ובקרה בתקציב הענף.
ב .שליטה בכמויות המזון וסוגיו השונים .מאפשר יכולת מעקב על כמויות ותכנון
בהתאם.
 .2החבר שולט על תקציבו :שליטה טובה יותר בעלות הארוחה .הסועד משלם
מחיר לכל פריט שנלקח בהתאם לעלותו.
 .3אפשרות לתוספת מנות איכותיות בהתאם לדרישת הסועדים.
ואלה העקרונות המנחים של השיטה:
♦ קפיטריה מלאה בארוחות בוקר ,צהריים וערב שבת .בחגים – לפי הסדר מיוחד.
♦ יוגדרו עלויות לפריט או קבוצת פריטים.
♦ המחיר לחברים יכלול את עלות מוצרי המזון בלבד ) (food costברמת סבסוד
כפי שיוחלט .המחיר למי שאינו חבר יכלול את כל מרכיבי עלות ייצור המזון.
פעמים רבות כתבנו על היתרונות בשיטת הקפיטריה המלאה וכעת ,רגע לפני ההכרעה,
אנחנו רוצים להביא נתונים ומסקנות מתקופת הניסיון )אוקטובר עד דצמבר .(2009
 .1תקציב הענף לרכש מוצרי מזון קטן לעומת תקופה קודמת.
 .2התקציב נמצא תחת שליטה ובקרה.
 .3הוכנסו פריטים יקרים יותר ללא שינוי משמעותי בתקציב הענף.
 .4החברים חסכו כסף בתקציבם.
אלה היו עלויות ארוחות מלאות לחברים עד תקופת הניסיון:
ארוחת בוקר ₪ 3.50 -
ארוחת צהריים וליל שבת ₪ 8.50 -
ואלה העלויות הממוצעות בתקופת הניסיון לקפיטריה מלאה:
ארוחת בוקר ₪ 3.10 -
ארוחת צהריים ₪ 6.90 -
החברים חסכו בממוצע כ 16% -מתקציב המזון.
לאור השגת מטרות המעבר לקפיטריה המלאה ,אנחנו מבקשים מהציבור להצביע בקלפי
בעד שיטת הקפיטריה המלאה.
עמיר פיין
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מינהלת מזון

2010 úðùì òåáìâä úùà - ïøåâ äàì
ביום ג'  8במרץ  ,2010יום האישה הבינלאומי ,נערך בפארקיון מטעם המועצה
האזורית גלבוע אירוע לנשות האזור בהשתתפות מאות נשים וסגני ראש המועצה.
באירוע זה הוענקה תעודת הוקרה לחברתנו לאה גורן ,שנבחרה ל“אשת הגלבוע
לשנת  .“2010התעודה הוענקה "על עשייה ,יצירה ,פעילות רבת שנים וחינוך לדורות".
האירוע היה מרגש ומושקע ביותר ,עינת שרוף הפליאה בהפעלת הקהל בשירה
ובריקודים.
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עוד מימי המעיין התקיים בעין חרוד חדר חולים שנקרא בוורסיה הלועזית איזולטור.
מוסד זה עבר מספר גלגולים וכיום עומד על תילו בית הדר שכשמו כן הוא ,הדור נאה
ומרחיב דעת רואיו ודייריו.
בבית הדר חמש-עשרה דירוניות ועוד שלושה חדרים .נכון לעכשיו מתגוררים בו
שבעה-עשר דיירים קבועים ודיירת אחת זמנית .הצוות כולל את מנהלת הבית ,תשעה
מטפלים ומטפלות ,שתי אחיות )יחד במשרה וחצי( ועוד חצי משרה בניקיון .נוסף להן
עובדת מטפלת בעיסוק בחצי משרה.
מי בצוות :תמי שעובדת איתנו כבר עשרים ושבע שנים וסמירה העובדת עשר שנים
הן הוותיקות ,מחמוד ,רבקה ,שושי ,ראני וחמודי משלימים גם הם לא מעט שנים.
לא מכבר הצטרפו ניהד ,עדנה רוזיאו ,דבורה וזהרה .התמדה זו מעידה בין היתר על
הקשרים הטובים שנוצרו בין חברי הצוות ובין המטופלים ומשפחותיהם .התמדה
שהיא לברכה בעבודה הסיעודית של בית הדר ותרומה ליציבותו.
לאחרונה נערכו שיפוצים נכבדים במספר דירות .שיפוצים אלו נועדו לשיפור התנאים
של דיירי הבית שעד כה התגוררו בדירות פחות משודרגות .שופצו המקלחות,
הוחלפו החלונות והותקנו מטבחים חדשים משוכללים .העבודה התנהלה בניצוחה
של אסתר סמילנסקי ותחת עינה הפקוחה .אסתר החלה את פעילותה בבית הדר
בתקופת בנייתו ותרמה רבות לעיצובו הנוכחי .רוחה שורה על כל הנעשה בבית.
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ניסיונה רב השנים בסיעוד ובניהול בבית החולים תומך ומעשיר את העשייה הכוללת
בבית הדר.
בפסח הקרוב ימלאו שנתיים לעבודתה של עדנה כמנהלת הבית .עדנה הגיעה אלינו
ממולדת שם ניהלה את הבית הסיעודי במשך שתים-עשרה שנים .עדנה מציינת את
הרגשתה הטובה בעבודה בבית ,את הקשר הרצוף עם חנה מרכזת שירותי הבריאות
ועם מערכת הבריאות בכללה .היא מעריכה את התמיכה והעזרה שהיא מקבלת מכל
האנשים והענפים שאליהם היא פונה בענייני בית הדר ,כמו מכבסה ותא מלא ,משק
חום ,חשמלייה ,נלי במזכירות הטכנית ,ובעצם כל חבר או מוסד שהיא נזקקת
לשירותם או עזרתם.
שלוש פעמים בשבוע נהנים דיירי בית הדר מפעילות עם ֶא ָמה .בימי ראשון אחרי
הצהריים מתקיימת פעילות חברתית ,משחקי שולחן ושיחה .בימי שני בבוקר אפיית
עוגות ,בישולים למיניהם ועבודות יד .בימי חמישי עבודות יד ,סידורי פרחים ,שיחות
אקטואליה ובענייני היום ,ויציאה החוצה.
מדי יום שישי ,בשעה אחת-עשרה מתקיים "מעגל יום שישי" -קבלת שבת.
הדיירים ,הצוות ,בני משפחה ואורחים מתכנסים בחדר המרכזי .שרים ,מדליקים נרות
ומברכים .מציינים את אירועי השבוע האחרון הן אירועים פנימיים והן מהעולם
הגדול .שותים לכבוד שמחות משפחתיות ,לכבוד הגשם ועוד .מדי פעם מקרינים סרטי
וידאו של עין חרוד שמעוררים התרגשות וזיכרונות נוסטלגיים .לפעמים מוזמנים
מרצים אורחים שמדברים על נושאים שונים כמו מיכה ירון ממולדת וגרשון שינמן.
בין לבין זכינו לשמוע אורחים נוספים כמו ג'ודי הן שסיפרה על עבודתה בהוראת
אנגלית בטכניון; ראלי פרנק שסיפרה על עבודתה בשמירה על איכות הסביבה ,על
ִמחזור ועל הגן האקולוגי .גם מקומם של ענפי המשק לא נפקד :מרדכי גל סיפר על
המדגה ,צביקי שץ על הצאן ורפי אריאב על קואופרטיב התובלה בית שאן חרוד-תבור.
נשמח למתנדבים נוספים.
את החגים מציינים בדרכים מגוונות .לאחרונה חגגנו את פורים ברוב עם והדר .קראנו
ושיחקנו את מגילת אסתר בהשתתפות דיירי הבית וכוכבים אורחים :את תפקיד
אחשוורוש מילאה צפירה בהיר ,לאה גורן בתפקיד ושתי סירבה להתייצב בפני המלך,
רפי אריאב ויתר לשעות אחדות על רכבו המנועי לטובת ישיבה על סוס המלך בתפקיד
מרדכי היהודי שאותו הוביל בכבוד וביקר המן האגגי  -דן כהן .ואחרונה חביבה
לאסתר המלכה לוהקה עדינה זהרוני לבושה במיטב המחלצות כיאה למעמדה.
השחקנים זכו לתשואות חמות מקהל בני משפחה ,ילדים וחברים .משתתפי המשתה
חזו בריקוד עליז של ילדי כיתה א' בהדרכת נגה שני ,טעמו מכיבוד כיד המלך תוצרת
מאפיית בית הדר.
אשרינו שזכינו לבית נאה זה המרחיב את דעת כל רואיו והמקיים את הפסוק" ,והדרת
פני זקן".
סיפרה :עדנה פרומן
רשמה :זיוה אופנהיימר
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י“ז אדר תש“ע
3.3.2010
לצוות ”בית הדר ,עין-חרוד איחוד
רוב שלום,
בשם קבוצת המשתלמים בנושא ”שירותי הרווחה“ ממקסיקו ,בשמם של
האחראים לתכנית ההשתלמות במכון כרמל ע“ש גולדה מאיר בחיפה ובודאי
בשמי ,אני מבקש להודות לכולכן/ם על האירוח ועל הצגת ”בית הדר“ וההסברים
המפורטים בהם העשרתם את המבקרים.
זו לא הפעם הראשונה לביקורי עם קבוצות משתלמים ואני מקווה גם לא
האחרונה.
השיעור שנתתן למבקרים הרשים אותם מאוד ועוד המשכנו לדבר בכם זמן רב.
בשם כולנו ,המון תודה על האירוח וכל שהתקשר בו.
בברכות ותודה
גברוש נחושתן
קיבוץ יזרעאל

למתגייס החדש לשורות צה“ל

÷øåö ïøå
שירות תורם לך ולצה“ל
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לזכרו של אבי שייפר ז"ל  -גרעין צבר
אבי נמנה על קבוצת גרעין צבר "אלון" שאימצנו וחיבקנו חיבוק חם ותומך מרגע
הגעתם ארצה בראשית אוגוסט  2006ועד לשחרורם מצה"ל בהדרגה ,פרט לעומר
שעדיין משרת כקצין בקבע.
הקשר עם רוב חברי הגרעין נשמר עד היום ברמה כזו או אחרת ורובם נמצאים בארץ,
עובדים ,לומדים ,מטיילים בחו"ל ובהחלט רואים את עצמם כאן גם בעתיד.
אבי ויואב היו ”סלבריטאים“ מרגע הנחיתה בארץ ,כולל ראיונות עיתונאים
וטלביזיוניים .בהיותם תאומים זהים שלא נפרדו זה מזה אף פעם עד הגעתם לכאן,
ובעלי קסם אישי רב ,היוו אטרקציה מיוחדת ושמו את פרויקט "צבר" "על המפה".
הצבא הפריד ביניהם לראשונה והם נאלצו ללמוד בדרך הקשה איך חיים בנפרד.
לאבי הוצע ע"י הצבא לשמש כאחראי על תחום הדרכת ירי ביחידה מיוחדת ולהישאר
בקבע .על סף ההחלטה בחיוב הוא קיבל "הצעה שאי אפשר לסרב לה" מאוניברסיטת
"בראון" היוקרתית שברוד-איילנד בחוף המזרחי בארה"ב ונענה לה מתוך כוונה לחזור
לאחר מכן לארץ כדי לחיות כאן .אבי לא זכה להגשים את חלומו .נהג שיכור פגע בו
והרגו לא רחוק מהאוניברסיטה.
אבי ,כיואב אחיו ,ראה בקיבוץ עין חרוד איחוד את ביתו השני.
התקופה שבה חי כאן במהלך שלוש השנים חיברה אותו לקיבוץ ,לעמק ,לאנשי המקום,
כך אמר לי בשיחתנו האחרונה שבה סיפר לי גם על עבודת ההסברה שהוא עושה
בקמפוס ,על ההתמודדות הקשה מול ההסתה הפרו-פלשתינאית.
בהיותו סטודנט ששירת גם בצה"ל הייתה כלפיו הערכה מיוחדת .נושא ההסברה היה
קרוב ללבו כמו גם נושא החיילים הבודדים .שני נושאים אלה אמורים להיות בבסיס
פרויקט ההנצחה לאבי.
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אזכרה לזכרו של אבי שייפר
תתקיים ביום שלישי  16במרס בשעה 16:00
האירוע ייפתח בטקס נטיעת עץ באתר גן דגן על הגבעה וימשיך בהתכנסות בחדר
האוכל .באזכרה ישתתפו בני משפחתו של אבי מארה"ב ואורחים מהמעגלים
הרבים שהכירו את אבי ויואב ואת משפחתם הנפלאה.
משפחות צבר וחברים שהכירו וזוכרים את אבי ,מוזמנים להשתתף באירוע ולכבד
את המשפחה.
חברים הרוצים לשאת דברים ,בבקשה ליצור קשר ולעדכן אותי.
מי שיכול ומוכן לעזור בצד הארגוני מוזמן להתקשר אליי או אל דליה.
תודה בשם גרעין צבר
אורי שפרן

מכתב השתתפות בצער נשלח למשפחה מבית עין-חרוד איחוד

ליואב ולמשפחת שייפר
משפחות צבר וחברי קיבוץ עין חרוד איחוד משתתפים בצערכם ומתאבלים על מות
אבי בנסיבות טרגיות.
אנו מחזקים את ידיכם בשעה קשה זו ,שלא תדעו עוד צער.
משפחת עין חרוד איחוד

Yoav and the Shaefer family,
The Sabar families and members of Kibbutz Ein Harod Ihud share your
sorrow and grief.
We all mourn Avi’s tragic death and send you our heart-felt condolences.
Please accept our support and comfort at this most difficult time.
Everyone at Ein Harod Ihud
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שתי דר כי ם להז מנת מקו מות :
א .פתקים בת.ד - .למלא ולהכניסם
לתיבה שתעמו ד בלו ח המו דעות .
ב .א ת ר ה א י נ ט ר נ ט ש ל ה מ ש ק .
)להזמנת אוכל הביתה יפורסם בנפרד(

התארגנות לקראת ליל הסדר:
 .1נציג מכל משפחה אחראי ◄ בבוקר החג  -לערוך את השולחן.
◄ בצהרי החג  -לחלק סלטים ומשקאות.
◄ בתום הארוחה  -פינוי השולחן על-ידי המשפחה.
 .2ל א ת ו ג ש נ ה א ר ו ח ו ת ב ו ק ר ו צ ה ר י י ם ב י ו ם ה ח ג

הקראות בליל הסדר :
הקראות ממיקרופונים מרכזיים ולא ממקומות הישיבה .גם אורחים מוזמנים להקריא
בתנאי שהחבר המארח ייצג אותם בחזרה) .על תאריך החזרה תבוא הודעה נפרדת(

ח ג

א ב י ב

ש מ ח

מ צ ו ו ת

ה ח ג

אנא הקפידו למלא את הספח המצורף עד יום א ‘ 21.3.2010 -

מ ש

פ ח ת :

מס‘ מקומות ישיבה:
מסובים עם משפחת:
מס‘ הקראות ילדים:
מס‘ הקראות מבוגרים:
אוכל לעזור בהכנות לחג:
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שלמי תודה
לחיצת יד חמה למארגני מנחה טובה משבט הנכדים ובשמותיהם
על תשומת הלב הנעימה שחלקתם לסבא עמי ולסבתא יונהל'ה.

ֶת,
כל
ּת ֵ
הְ
ֵד ועיןַ -
ׁשק
ֵי ָ
רח
ּפְ
ָה וְרֹון עם ִ
ְׁשיר
ּב ִ
ָר ומעט פלפלת.
ּתמ
הָ
ְתיקות ַ
במ
נודה לכולכם ִ
ִיר נדיב
ֶל ,שהוא כזהב אֹופ
רמ
ּכְ
הַ
ביופיו של ַ
ָה נִיב.
לּכ
מְ
ּתרַ -
ֶס ֵ
בכתר מלכות של א ְ
ָן ותודה,
ַּת
אי-אפשר בלי לתת מ
ִי של הנפש והנשמה,
ִיר
לפייט בסגנון ל
צ'יק שהוא ענבר
רִ
ּבְ
עם קורטוב של ֶ
סלסילת התודות ,אליכם מאתנו תוכתר
ִתבואת הניר והשדה
ֶר משובח מ
ְעמ
ּב
ֶה
ֵא
הּג
ָב ועמי ַ
ֶב ,נָד
ִּׂשג
מֶ
וממני השרה כאן שיר של תודה
תבורכּו עוד שנים ארוכות בשמחת-הנתינה.

יונהל‘ה
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áåè ìæî
áåè ìæî

ñâðéøâ äéáåèì

äåð ìéâéáàå ïåøäàì

ñâðéøâ äèøá àúáñì

äãëðä éàåùéðì

äãëðä-úáä éàåùéðì

äìàéøáâ

÷éöéà ì"áò ìèéì

äèéðåèðàå é÷åùì úá

úåëøáå òôù

úåëøáä áèéî

úåçôùîä ìëì

úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
áåè ìæî

àøéôù éîòå ä'ìäðåéì

ïåø éøîéæå äðåãì

äìéä ìù àîéà éðôìå

ãëðä úãìåäì

äãëðä úãìåäì

ïøåîå ìòéì ïá

øéôåà

ïéòî

øéîùå äìéäì úá

úåëøáä áèéî

íéìåçéàå úåëøá øæ

úåçôùîä ìëì

úåãåãäå íéãåãä éðá úìåîç ìëì
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כתבה מכובסת וחסרת טעם
ביומן האחרון טרח ישראל גינזבורג להביא כתבה של העיתונאי של ה“דף הירוק“
על טיבו וטעמו של האוכל בעין חרוד איחוד.
עד כאן הכול טוב ויפה .מה שהפריע לי וממש לא ערב לחכי זה הצורך לערוך השוואה
בין שני העינחרודים תוך כדי הסבר שאצלנו אוכלים יותר טוב מפני שאנחנו יותר
עשירים.
לטעמי )לא הקולינרי( יש כאן השתלחות מיותרת שאינה במקומה וסוג של
השתחצנות נובורישית ומרגיזה .טיבו של האוכל נקבע לא רק על ”העושר“ אלא
בעיקר על יכולתו של הטבח וצוותו ,מה גם שגם אצלנו קורות ”פשלות קולינריות“
לפחות לגבי חלק מהחברים.
איני בטוח שהכתב הוזמן ליום מיוחד שבו נרמז למטבח מה כדאי לו  ...ולכן דווקא
הזדהיתי עם ה“אוי ויי“ של אותה חברה ותיקה ועל זה נאמר:
* ”חכמים )עיתונאים?( היזהרו בדבריכם“ )מסכת אבות א‘ י“א(.
ישראל ס.

תשובת העורכת:
נודע לי מישראל גינזבורג על הכתבה בדף הירוק  .קראתי את הכתבה ונראתה לי
מתאימה לפרסום ביומן .לא נראה לי שיש בה משהו שעלול לפגוע בשכנינו.
האחריות על פרסום הכתבה ביומן חלה על העורכת בלבד ולא ישראל גינזבורג הוא
ש"טרח" לפרסמה.

ישראל גינזבורג מבקש להבהיר:
הדברים שהעיתונאי כתב על ההבדלים בין שני העינחרודים הם על דעתו ועל
אחריותו בלבד.
כל הקיבוצים שבהם העיתונאי ביקר בעבר נערכו במיוחד לקראת ביקורו וכך גם ענף
המזון שלנו.
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חדש על המדף
סיפורת
חיוך של דולפין
דור המדבר
יום אחד עוד ניפגש
ברד בקיץ
מצבי רוח
בגובה העיניים

נחושתן אוקו
ליטווין רינה
ליזי דורון
רפאל צור
יואל הופמן
דן חלוץ

בת של פרטיזן
נערת אופנה
יומן
לנצח את מלאך המוות
בגד ים
הסמל האבוד
פיקדונות מוות
הנער מבורמה
מסע הפיל
היהלום המשכנע
נקמה לוהטת
השבועיים הגורליים
שם המשחק
חיזיון בלבן
פרמקון
ספר השקרים
יומנה של קופאית
בגידה בוונציה
בלב היער
תשע-עשרה דקות
מתנת ספרים
מוסקבה המאושרת

לואי דה בריינר
קלויטה דסווני
הלן בר
ג'וש באזל
ג'ימס פטרסון
דן בראון
דויד רולינט
ביי בנדלה
ז'וזה סאראמגו
מלני מילברן
לוסי גורדון
קרול מורטימר
נורה רוברטס
נורה רוברטס
דירק ויטנבורן
בראד מלצר
אנה סם
סטיב ברי
טאנה פרנץ
ג'ודי פיקו
ג'ודי פיקו
אנדרי פלטונוב

עיון
תולדות מלחמת היהודים ברומאים
)עריכה חדשה(
נוער
להיות מקצועי
פרסי ג'קסון  5ותקוות האולימפוס
ספר החוקים של אלי פינקל
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בימים אלו שלחנו לחברים
תזכורות על ספרים שנמצאים
אצלם למעלה משלושה חודשים.
אנא החזירו את הספרים בהקדם.
ספרים שהחברים רוצים להמשיך
לקרוא בהם או ספרים שאבדו -
בבקשה ליידע את הספרניות.

יוסף בן מתתיהו

גלילה רון פדר
ריק ריידן
מג קבוט

בתודה ,הספרניות.

תרבות
יומן תרבות קצר בהפוגה שבין פורים לפסח ,זמן לנוח מעט ולצבור כוחות לרצף
חגי האביב הממשמש ובא.
פורים עבר עלינו בחגיגות לרוב וזה הזמן לסכם:
מסיבת פורים של הילדים חזרה השנה לחדר האוכל בהשתתפות הורים ,ילדים
סבתות וסבים .פצחנו בהרקדה עליזה עם נדב נתן ,המשכנו עם מופע חמוד ומקפיץ
שהכינו ילדי א'-ו' וקינחנו בכיבוד ושלל פעילויות :ג'אגלינג ,דוכני קליעה למטרה
ועוד .האווירה הייתה שמחה ונעימה וזה המקום להודות לילדי הכיתות על
ההשקעה הרבה ,לצוותי המדריכות והמדריך שעבדו עם הילדים ,הכינו את חדר
האוכל וחשבו על כל פרט ופרט .תודה גם להורים שעזרו בעריכה ובחיסול ,לתום
מאור על ההגברה ותודה אחרונה לנערי ונערות השכונה שסייעו בהפעלת הדוכנים.
פורים חברים נערך בליל שישי שעבר ונחגג השנה בסימן "מסיבת גן".
כמיטב המסורת חגגנו ,מצעירים עד מבוגרים ,עם שלל תחפושות מקוריות
ומושקעות ,בריקודים עד )כמעט( אור הבוקר .בר משקאות עשיר ִהשקה את
הציבור עד דלא ידע וכמובן המופע של הצעירים :מצגת וסרט על האירועים
ה"באמת" בוערים בחיינו.
השנה ,לראשונה ,יישמנו את התכנית לגביית תשלום סמלי מאורחים .הנושא זכה
לתמיכה נרחבת בציבור על המדרכות .לתחושתנו ניתן בהחלט לומר שהשיטה
עמדה במבחן המציאות והכול עבר חלק ובלי תקלות ,הרבה בזכות הציבור ששיתף
פעולה .נשמח לשמוע הערות והצעות לשיפור.
וניגש לתודות:
תודה גדולה לסיון דור ,שעזרה בריכוז החג ולחברי הצוות  -רותי סרבסטיין ,עינת
עבודי ,שרון בן שלום וישעיה אמיר .על העזרה בפרסום ,בהכנת התפאורה
ובקישוט חדר האוכל  -תודה ליותם גרדי ,אופיר מסורי ,מאי לצטר ,אביגיל
מירסקי ,איה יוהנסון ,שחף זלטין ,גלעד מן ,יוני סרבסטיין ,שי זוהר ,כנרת דקל,
אורלי מן ,עדי דור ,נעם גרדי ,מזור צפדיה ויעל הנסן.
לצעירינו המוכשרים :רון מלול ואייל רון על ההפקה ,הצילום והעריכה של

15

הסרטון ולצוות הכותבים והשחקנים :גונן בהיר ,עומר מלול ,עדו מלול ,רז מאור,
ענת רון וכמובן ליעד )אובמה( שגיא .תודה לטל אלון על העזרה בהפעלת מחסן
התחפושות ,ולדפנה על הכנת הכיבוד .נתראה בפורים ...2011
וכבר בעוד כשבועיים מגיע פסח .ההכנות בעיצומן .שימו לב לפרסומים בקשר
להזמנת המקומות וההשתתפות בתכנית.
את העומר נחגוג השנה יום לאחר הסדר ,ביום שלישי  30/3בשעות אחר הצהריים.
הצוות ישמח לכל עזרה! מוזמנים להתנדב...
ובעוד חודש מגיע יום העצמאות .גם כאן אנו פונים לעזרה בשלל אירועי החג :ערב
"שירה בירה" ,הפנינג העצמאות ועוד .אל תהססו וזכרו -בלי התנדבות לא תהיה
תרבות!
עד כאן הפעם ,חגים שמחים ושבת שלום,
יובל ונגה.
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