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שירה של רחל המשוררת ולחן של מיה רביב,
שכנתם של משפחת שליט
מוקדש באהבה לגלעד
עוטפים אותך באור של כוכבים ומחכים לך בבית.

ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּיִ ם ְדּרוֹר

גלעד שליט 1482 -

ישעיה סא ,א

ימים בשבי
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בישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך  8.7.10דנה המזכירות בנושא מגורי עובדים
זרים ובנושא הפרטת מים.
התקבלו ההחלטות שלהלן:
 .1עובדים זרים  -המזכירות מאשרת מגורי עובדים זרים בחצר הקיבוץ כפוף
לתנאים הבאים:
א .בכל העבודות שבחצר הקיבוץ יש עדיפות להעסקת ילדינו וצעירינו לפני
העסקת העובדים הזרים.
ב .קיום מקשר שיטפל ויפקח בכל הנושאים הקשורים אליהם.
ג .לא לאפשר התרחבות ובניית "סלאמס" במגוריהם.
 .2הפרטת מים  -המזכירות קיבלה החלטה עקרונית להתקדם להפרטת מים על
בסיס העקרונות שהוצגו במצגת .
בשנה זו ייערכו הכנות ,התאמה והרצת המערכת מתוך מטרה להתחיל ביצוע
מלא בינואר .2011
החלטות סופיות יובאו לאסיפה לאחר תקופת ההרצה ולפני ביצוע.

באסיפה כללית שהתקיימה בתאריך  14.7.10אישרה האסיפה את הדוחות הכספיים
לשנת .2009
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לחברים שלום,
זוכרים שחגגנו את פסח ,פעם ...לפני כמה חודשים? כתבנו אז ,לאחר החג ,כי
אנחנו מתכוונים לעשות איזשהו משאל בין החברים ,כדי לבדוק מה הציבור
באמת רוצה ומה הוא חושב על מתכונת החג ותכניו ,אז הנה – אנחנו מקיימים.
במשך השנים נוצר בעין חרוד איחוד ליל סדר בנוסח מקומי ייחודי ,נוסח שעבר
במהלך השנים שינויים רבים .שירים נכנסו ויצאו ,שינו מנגינה וחזרו ,מקהלות,
קטעי קריאה וריקודים עלו וירדו .ליל הסדר שנחגג בעבר בהשתתפות מאות רבות
ואפילו אלף אנשים ,חברים ,ילדים ואורחים הצטמצם ונחגג בשנים האחרונות
בהיקף של מאות ספורות.
מזה כעשור אנחנו מנסים לתת לחג גם אופי משפחתי בנוסף לקיבוצי .יש לכך
היבטים שונים ,ארגוניים ותוכניים .כל שינוי ,כל חילוף וביטול נעשו על-ידי צוות
החג בזהירות רבה מתוך מחשבה על אופיו של ליל הסדר בכלל ובעין חרוד בפרט.
אבל מה עם הציבור? איך רואים החברים את החג? מה נזכר לטובה ומה ראוי
לשיפור?
עכשיו תורכם .זה הרגע לחשוב ,להיזכר ,להביע דעה ,להציע הצעה.
בימים הקרובים תמצאו בתאי הדואר שאלון-משוב על ליל הסדר .אנו מזמינים כל
אחד מחברי ותושבי עין חרוד לענות על השאלון ברצינות ובכנות ולשים את
השאלון המלא בתיבה שתהיה בלובי חדר האוכל .השאלון הוא אנונימי ,אבל מי
שרוצה לחתום בשמו  -מוזמן כמובן לעשות זאת.
עזרו לנו לעשות קצת סדר בליל הסדר.
צוות החג
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דליה שפרן הלכה ביום הראשון ,מבית המשפחה במצפה הילה עד כברי.
אני מזדהה עם המשפחה בכל לבי ,אין יום שאני לא חושבת עליהם .בביתנו
בכל יום שישי אנו מרימים כוסית בתפילה לשחרורו של גלעד ובפסח הרמנו כוסית
נוספת ובירכנו בברכה מיוחדת.
הלכתי ביום הראשון כי נראה לי שזה יום משמעותי מבחינת התמיכה במשפחה.
בתחילה הרי לא ידעו כמה אנשים יבואו ולכן היה חשוב לי להיות איתם.
הלכנו בין הראשונים ,חבורה של בני עין חרוד ,לפנינו צעדו בני נוער ששרו שירי
ארץ-ישראל וקראו לשחרור גלעד .במיוחד זכור לי השיר "עוד אחינו חי" .לא זכורה
לי חוויה עזה כזו ,שובל האנשים הגדול דמה בעיניי לבני ישראל ביציאתם ממצרים,
והייתה תחושה שכולם עם המשפחה וגלעד.
נינה ושלמה פלס צעדו ביום השני מקיבוץ לוחמי הגטאות עד הקריון.
הצטרפנו למשה פרנק וצעדנו עם עוד כ 1500-אנשים ,אומר שלמה ,בעכו
התכנסו לעצרת במקום מרכזי ,תזמורת הנוער נגנה ,נועם שליט דיבר בקצרה
ורבּה .הצעדה הייתה חוויה מרשימה מאד ,חוויה של
והושמעו ברכות מפי ראש העיר ָ
הזדהות עם המשפחה ותחושת השתתפות עם ציבור גדול המזדהה עם המשפחה.
ונינה מוסיפה:
החוויה ,מדהימה ומרגשת .בהזדהות עם המשפחה המדהימה הזאת.
השתתפות כל העם ,בלי מירכאות .אינני רואה אפשרות ,שלא יהיו לכך תוצאות.

אורי שפרן צעד ביום השני מלוחמי הגטאות עד הקריון.
הלכתי כי לבי עם המשפחה וחשוב לי לחזק אותם .המאבק הוא של כולנו
והמדינה צריכה לעשות כל מה שצריך כדי לשחרר את גלעד .אין מחיר לחייל שבוי.
אני מאמין שלו אריק שרון היה ראש הממשלה כבר מזמן היה עושה מעשה.
ההליכה הייתה מאד מרגשת ומרשימה .הן מהאנשים ההולכים והן מהעידוד
והתמיכה מהאנשים לאורך הדרך .אני שמח שיכולתי לתרום לתמיכה במשפחת
שליט ולו במעט על-ידי השתתפות בצעדה.
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משה פרנק צעד ביום השני מלוחמי הגטאות עד הקריון.
רציתי לתמוך במשפחת שליט ,לתת להם את ההרגשה שעומדים מאחוריהם.
אני לא בטוח מה נכון או לא נכון לגבי העסקה של החלפת השבויים אבל אני רוצה
מאד לתמוך במשפחה .התנהגותם עד כה הייתה כל כך מכובדת ומופנמת ,הם מילאו
אחר כל מה שנדרש מהם אך ללא תוצאות ,כך שהגיע הזמן ,מצדם ,להרים את הרף.
לכן הרגשתי צורך להשתתף בצעדה ולהביע בכך את הזדהותי איתם.
היה מאד מרגש להיות חלק מקהל הצועדים הרבגוני ולא פחות מרגש היה לראות
את האנשים הרבים ,קבוצות מאורגנות ואנשים פרטיים ,שעמדו בצדי הדרך
ובבתים ועודדו את ההולכים .חשתי הערכה רבה לכולם.

ניצה אופיר ,יעל עומר ונטע בנימיני צעדו מיוקנעם .ביוקנעם נערכה התכנסות
ואחריה המשיכו כברת דרך עם הקהל הרב שהשתתף בצעדה לתמיכה במשפחת
שליט.
אני חשה הזדהות עמוקה עם משפחת שליט והיה לי חשוב להשתתף במפגן
התמיכה הגדול הזה .מרגע ששמעתי על הצעדה רציתי להשתתף ,יעל נטע ועומר
שהגיעו לחופשה הצטרפו והלכנו יחד.
המראה היה מרשים ביותר ,אנשים מכל הקשת החברתית ,מבוגרים ונוער ,ילדים
בעגלות ,חילונים ודתיים .אפשר היה לחוש באוויר את הרצון העז לתמוך במשפחה
ולהביא את הפרשה הקשה הזו לסיומה .בגלל הילדים הלכנו רק חלק מהמסלול אך
בכל זאת שמחתי שהיינו חלק מהקהל הנהדר הזה ולו גם לזמן קצר.
רננה אליאסף וזיוה אופנהיימר צעדו ביום האחד-עשר מלטרון לשער הגיא.
התאספנו במתחם השריון בלטרון ,אנשים נשים וטף .הרבה מאד טף מכל
הגילים .החום הכבד ששרר אותו יום לא הפחית במאום את ההתלהבות והנחישות
של הצועדים .בראש רכבו בני נוער על סוסים ומאחוריהם התמשך נחל איתן של
צועדים .כיוון שהיה איתנו ילד צעיר מאד מצאנו את עצמנו בסוף ההולכים וכך
יכולנו להתרשם מהמראה המרהיב של אלפי האנשים הממלאים נתיב וחצי בכביש
מס' .1
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כבר נאמר רבות על הארגון המתוקתק של הצעדה וכך היה גם במסלול הזה.
אי-אפשר היה שלא לחשוב על השיירות שפילסו דרכן לירושלים הנצורה במקום
הזה ועל הצעדה כיום שמטרתה לפלס דרך ללבם של מחליטי ההחלטות.
מזה קרוב לשנתיים אנו מציינים ביומן המשק את ימי שביו של גלעד שליט .מי
ייתן ויום שחרורו יגיע במהרה.
רשמה :זיוה אופנהיימר
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בשנים האחרונות חוזרת ההנקה ומקבלת את מקומה הטבעי והמובן מאליו,
תהליך שהחל לאחר שנים לא מועטות שבהן שימש הבקבוק תחליף שכיח להנקה.
ניתן לפגוש היום אימהות מניקות בכל מקום ,פרטי וציבורי תופעה המתקבלת
באופן טבעי בלי לעורר תשומת לב מיוחדת.
מציאות זו אומרת דונה רון ,יועצת הנקה מוסמכת ובעלת תואר שני בניהול
מערכות בריאות ,לא הייתה מובנת מאליה לפני שלושים שנים כשהתחלתי
בעבודתי כיועצת הנקה והעיסוק בנושא נשמע חלוצי.
יועצת הנקה בעלת הסמכה מהוועד הבינלאומי היא אשת מקצוע בתחום הבריאות
המתמחה בניהול הקליני של ההנקה .יועצות הנקה עובדות במגוון מקומות
המציעים טיפול רפואי ובכללם בתי חולים ,מרפאות ילדים ,ומרפאות ציבוריות.
אלו נשות מקצוע המאוגדות תחת ארגון מפקח שהוכיחו באמצעות בחינה קפדנית
שיש להן הכישורים והידע לסייע לאימהות ולתינוקות במצבים מורכבים בהנקה.
המקצוע קיים ,מספרת דונה ,כעשרים וחמש שנים .אני עוסקת בו משנת 1987
והייתי בין המקימות שלו בארץ .בארה"ב התחיל ארגון זה לפעול ב 1985-וכיום יש
 22אלף יועצות ב 88-ארצות .בשנת  2007הקמנו בארץ את האיגוד הישראלי
ליועצות הנקה מוסמכות ,הקשור לוועד הבינלאומי שמרכזו בארה"ב.
כדי לקבל הסמכה כיועצת הנקה יש צורך בלימוד מעמיק .כל חמש שנים יש לחדש
את הרישיון על ידי לימודי המשך ומבחנים .אני בעלת תואר שני בניהול מערכות
בריאות מאוניברסיטת תל אביב .התזה שלי הייתה על עידוד הנקה .לצורך התזה
ערכתי מחקר בשנים  1995-1996במחלקת ילודים בבית חולים העמק בהנחייתה
של דר' בלונדהיים .נושא המחקר היה :ההשפעה של ייעוץ הנקה בבית החולים על
מספר הנשים שהניקו ועל משך תקופת ההנקה .תוצאת המחקר הראתה שיש
השפעה חיובית מובהקת לחשיבות העידוד להנקה והייעוץ לאימהות.
כיום אני עובדת הן באופן פרטי במסגרת יזמות משקית והן בבית חולים פורייה.
בפורייה אני עובדת מדצמבר  2008בהיקף של חצי משרה.
עיקר הייעוץ הוא לאימהות לתינוק ראשון .אני עוברת בין היולדות ומציעה להן
את הדרכתי .במסגרת הזמן העומד לרשותי אני מקדישה לייעוץ את כל הזמן
הדרוש לאם כדי לחוש ביטחון בהנקה .נוסף לכך אני מעודדת לקבל עזרה בבית
ממדריכות הנקה בקהילה )בדרך כלל באמצעות ביטוח מושלם(.
ההדרכה כוללת ,לפי הצורך ,גם פתרונות טכניים לקשיים ועידוד להמשיך למרות
הקושי .למצוא יחד פתרונות.
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קיימת היענות טובה מצד היולדות ,הן מחכות לי בנכונות רבה ומקבלות ברצון את
ההדרכה .משוב חיובי אני מקבלת גם מהצוות הרפואי והסיעודי .הם מעריכים את
עבודתי ומשתפים פעולה ברצון.
דונה מקבלת גם פניות פרטיות וגם מייעצת טלפונית  -לעתים לבנות עין חרוד שלא
גרות במקום  -וגם מפנה ליועצות במקומות מגוריהן" .כמובן שבעין חרוד אני
מדריכה ועוזרת לכל מי שפונה אליי".
אני שואלת את דונה על תפקידו של האב בנושא ההנקה ודונה מדגישה שאכן
ההדרכה להנקה כוללת גם את האב" :האב הוא חלק בלתי נפרד מהקשר אם-תינוק.
אמנם הוא לא יכול להניק אבל יש לו תפקיד חשוב ביצירת האווירה והתנאים
להנקה נינוחה בבית .בהדרכה לאם אני משתדלת לשתף גם את האב בהתאם
לנכונותו להיות שותף לקשר זה".
דונה רואה בעיסוקה הרבה מעבר לעבודה והיא משתפת אותנו בתפיסה הפילוסופית
של מקצועה" :אני רואה זכות לעבוד עם אימהות ותינוקות .זה עולם מופלא .אני
רואה בו נגיעה אלוהית .לפעמים לאימא חסר מידע או קיים מידע שגוי שמונע בעדה
להצליח בהנקה .מידע נכון מהווה בסיס חשוב לביטחון העצמי ולהעצמה של
היכולות הזוגיות והמשפחתיות .באמצעות ההנקה מגלים את היכולות של התינוק.
מגלים שהתינוק מגיע לעולם מצויד בכלים הדרושים להתמודדות בפני האתגרים
העומדים בפניו".
עבודתה של דונה בפורייה זוכה להערכה ולהוקרה שהתבטאו בציון גבוה שבו זכתה
במשוב שנערך בבית החולים .אנו מברכים אותה ומאחלים לה המשך עבודה מספקת
ומהנה עם הורים ותינוקות.
סיפרה דונה ,רשמה זיוה אופנהיימר
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çëùéú àìù äëåøòú ìù äîåéñ íò
úåðîàì ïëùîá
מעל שבעה חודשים הוצגה התערוכה ,מבחר אמנות ישראלית מאוסף גבי ועמי
בראון  -שהוארכה לבקשת הקהל ,אירוע מתמשך ש"שבר" את כל הציפיות.
"מכל הדרכים ומכל השבילים" נהרו למשכן מכל שכבות העם  -אזרחים ואנשי
תקשורת ,פוליטיקאים ואנשי צבא ,אנשי חינוך ונציגי תרבות ,שופטים ואמנים –
שרבים מהם גילו בראשונה את קיומו של המוזיאון וכל מי שבא בשעריו "נכווה"
ומיהר להפיץ "מפה לאוזן" לכל מכריו ומיודעיו שאין לוותר על חווית הביקור
בתערוכה זו.
בזכות קשריה של גליה בר אור ,המנהלת והאוצרת ,עם בעלי האוסף ,זכינו לארח
את האוסף הנפלא שלהם באולמות המשכן.
שלוש מחברות גדושות במחמאות ובדברי שבח השאירו המבקרים הרבים .אביא
מתוכן מדגם מייצג:
"תערוכה מרתקת ,חוויה לנפש ,אי של שקט ויופי בסערה שחולפת על ארצנו כיום"
"איזו אמנות ישראלית נפלאה יש לנו"
"חגיגה אמיתית לעין ולנשמה"!
"סיור מאלף ,הדרכה מקצועית ביותר ועם זאת ברורה ורהוטה  -גם להדיוטות וגם
לאוהבי אמנות!"
"המקום מדהים! התערוכה יוצאת מן הכלל :גם בחירת העבודות גם האוצרות
ותליית העבודות  -התענגנו מכל רגע"
"ברכות לעוד תערוכות מוצלחות! הנאה צרופה"
ומילותיו המתפייטות של גדעון רייכר:
"נכתב מנהמת הלב:
התבשמנו מריחם המשכר
של ריבוא ריבואות
הגוונים ומשחקי הצבעים
הנגוהות של מיטב
אמני המכחול והמברשת
של ארצנו המתחדשת" !
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מספר המבקרים הגיע לכ!60,000 -
מעל  1,000ספרים של אוסף בראון ,נמכרו.
התיירות של האזור כולו "פרחה" בחודשי התערוכה.
המבקרים גדשו את כל המסעדות שבסביבה ,החנות "יד אחרת" של רבקל'ה
הגדילה עסקיה והעמק שלנו  -על המפה ,האזרחים גילו את כביש  ,71ואנו גילינו
את הנכונות וההתנדבות של חברים רבים לעזור לנו בשבתות ובחגים בקבלת
הקהל שנהר למשכן :בקופות ,בסדרנות רכב  -בני ש"נ ,בניקיון ,וכל בעלי
המקצוע ,הנוי ,האינסטלציה ,החשמל והבניין  -תודה ענקית לכולכם )לא נזכיר
שמות פן נחסיר מישהו(
ולסיום :תקופה זו הפיחה בנו תקווה ש"לא פוחת הדור" וקביעתו של אהרון
ציזלינג",חיינו מחייבים אמנות" ,עדיין תקפה.
אילה בשור
המשכן לאמנות

לבעלי קיני הירגזי
משה קאשי מוסר:
צריך לנקות את הקינים
לקראת הגל האחרון של הקינון.
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THROUGH ME
אני רוצה לספר לכם סיפור קטן על אדם שקנה לאשתו טבעת מאוד יקרה.
כשרצה לעבור את הנהר כדי להגיע הביתה נפלה הטבעת למים.
האיש שהשקיע את כל חסכונותיו בטבעת היקרה החל לחפש בהיסטריה את הטבעת
וחיפש וחיפש ובכה ובכה וכל אנשי הכפר אמרו לו  -תירגע ,אין מה לעשות ,אולי
תמצא ואולי לא אבל האיש לא שעה לדבריהם והמשיך לחפש ולבכות.
עם שקיעת החמה התיישב האיש מותש ועצוב על גדת הנהר וידע שהוא מוותר על
החיפוש ואז פתאום עם קרני שמש אחרונות ,המים התבהרו והוא ראה את הטבעת
מנצנצת על גדת הנהר ,יפה וזוהרת.
לעתים  -דווקא כשמפסיקים לחפש ונוצרת בהירות ,רק אז מוצאים את מה שחיפשנו
כל כך הרבה זמן.
לאחר שנה של לימודים ועוד ...התחלתי לעסוק באימון אישי הוויתי בשיטת סאטיה.
בבסיס השיטה קיימת ההנחה ששאיפתו הבסיסית של כל אדם היא לחיות בהרמוניה,
רווחה אישית ושקט נפשי.
בשיטת סאטיה לאימון אונטולוגי אין עבודה על בעיה מוגדרת ,אלא עובדים על הרצון
ועל המגבלות של האדם.
המאמן לעולם חומל ומכבד ואינו בעמדה של יועץ יודע-כל אלא של מאזין קשוב
ומשקף.
המתאמן לומד שרק הוא אחראי על המגבלות שלו בחיים.
הידיעה שאין שום דבר מחוץ לעצמנו שיכול לגרום לנו אושר  -היא מתסכלת אך
משחררת בו זמנית...
בשונה מכל שיטות האימון הרווחות השמות דגש על מאמץ ו DOING-בהפקת תוצאות
טובות והשגת יעדים ,השיטה הסאטית מתמקדת בהכשרת ההוויה שלנו
וב BEING-שלנו..
אני מאמינה שלעבור תהליך אימון בשיטה הסאטית ,זו הזדמנות לעצור ולהתבונן על
חייך ,על תחומים ונושאים בהם היית רוצה לחולל מפנה או שאינם עובדים עבורך,
הזדמנות נדירה להתבונן עם אדם נוסף על עצמך ולהקל את הסבל הנגרם מאי הנוחות
הכללית של החיים.
האימון הוא אישי והוליסטי ונוגע בכל תחומי החיים כגון מערכות יחסים ,הורות,
זוגיות ,קריירה ,כסף ובעיקר  -נטרול מגוון הרגשות ההרסניים השולטים בחיינו כגון
כעס ,בלבול ,טינה ושנאה.
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השיטה מבוססת על עקרונות בודהיסטים רבים המקבילים במהותם לפסיכותרפיה
המודרנית.
אחת מהנחות הבסיס העיקריות המשותפות להן היא שבאופן זה או אחר מעצב
האדם במו ידיו את גורלו .הוא חש כי הוא נדחף לפעול בדרך מסוימת בלא שתהיה
לו שליטה על כך.
כל ההתניות שלנו ,ההרגלים ,הפחדים ,הרצונות ,המאווים ,הבחירות ,תפיסות
העולם ,תבניות החשיבה ,הרגשות על כל גוניהם ,ניסיון חיינו ,הורינו ,הסביבה בה
גדלנו והתרבות בה אנו פועלים ,כל אלה מעצבים אותנו ומתוכם אנו פועלים וחיים
את חיינו.
ניסיונותינו לחולל מפנה לקראת העתיד דרך השגת יעדים ומטרות היא אשליה
שמרחיקה אותנו ומחלישה אותנו מלהיות קרובים ומסופקים ממי שאנחנו בהווה
כי מרוב מאמצים לרדוף אחרי האושר הכסף ,בית גדול יותר ,בן זוג ,עבודה טובה
יותר וכל תכלית אחרת ,למעשה אנחנו בורחים מההתמודדות עם עצמנו במציאות
היומיומית .
דרך העבודה הסאטית היא תהליך משמעותי .ע"י החיבור לתחושות הגוף שלנו
העובר בין שפה ,מודעות ונשימה  -אנו יכולים לשחרר חוויות שנצרבו בגופנו ואת
ההרגלים המנטלים השולטים בחיינו ובגינם אנו אומרים לעצמנו" ,אין מה לעשות
 ככה אני."....השיטה היא חומלת ,נוקבת ,מכבדת ובעיקר מעוררת את האדם להכיר את עצמו
לעצמו ,לחקור ולהתבונן כמה הוא חופשי בבחירותיו וכמה הוא שבע רצון מחייו
באופן בלתי תלוי בהישגיו או בנסיבות חייו.
העבודה מתבססת על הקשבה יוצאת דופן ,חמלה ,קבלה והתבוננות מעמיקה בה
המאמן עוזר למתאמן להגיע לשחרור מהמגבלות שאיתן הוא הגיע מלכתחילה,
להתקרב אל עצמו ולפרוץ דרך בתחומי חייו.
כמו כן לידיעתכם  -אני עושה גם שיחת אימון ממוקדת )שיחת הכנה( לאירועים
משמעותיים שיש לנו בחיים כגון שיחה קריטית עם בן משפחה קרוב ,פרזנטציה
חשובה בעבודה ,משא ומתן ,הופעה מול ועדה או כל סיטואציה אחרת.
התהליך עובד בפגישות פנים אל פנים או בטלפון.
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.אשמח להיפגש ולספר יותר בהרחבה על התהליך
.04-6486040  או052-6649061
טלפונים
:לסיום אני רוצה להוסיף ציטוט מדבריו של נלסון מנדלה
. åðá íåìâä éäåìàä íñ÷ä úà ùîîì éãë åðãìåð
. åëåúá äæä íñ÷ä úà àùåð ãçà ìë , åðúéàî ÷ìçá ÷ø íåìâ àì àåä
òãåî éúìá ïôåàá íéøùôàî åðà , çåøæì åðìù éîéðôä øåàì íéùøî åðà øùàë
. øáãä åúåà úà úåùòì íéøçàì
– åðìù íéãçôäî íéøøçúùî åðà øùàë
. íéøçà úøøçùî , åðìù úåçëåðä

øåà úëøáá
øåàî úðéò

áåè ìæî
äéøæò äàìì
ïéðä úãìåäì
úåëøáå íéìåçéà
úåçôùîä ìëì
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áåè ìæî
éçî÷ éàçåéìå éúåøì
äãëðä úãìåäì
ñãä
ïøåîìå øôåòì úá
íééááì íéìåçéà
úåçôùîä ìëì

"...øúåé ÷åøé ãéîú àùã"ä
אני באמת חושבת שהקיבוץ צריך לעשות החלטה משותפת לגבי המדשאות והגינות
בקיבוץ.
אני באופן אישי אוהבת לראות את הדשא שלי כשאני קמה בבוקר; זה גורם ליום
שלי להתחיל בדרך נעימה ורעננה ,ומעלה חיוך על פני!
אבל אני חושבת שאנחנו ממש מגזימים .הדשא הסמוך למשכן נשתל לדעתי לפני
בערך שלוש שנים ,נעקר לצורך הבניין ,ובימים אלה אני חושבת לפי העבודה שם
נשתל מחדש שוב.
האם לקיבוץ יש כל כך הרבה כסף לשפוך שוב ושוב ,וזאת אפילו מבלי לחשוב על
החוסר במים שנאמר לי שוב ושוב שאינו משפיע על עין חרוד איחוד .האם אנו חיים
בבועה או במעיין נובע?
אף על פי שאוכל לומר שניתן לשתול בחצי מהחלקה דשא ,ובשאר  -אדמה ועצים
שאינם זקוקים להרבה מים.
אם מישהו מסתכל מסביב לקיבוץ ,הוא רואה שחלק מהגינות ירוקות ויפות,
ואחרות קיבלו את הרשות לכמוש כמו ליד החדר אוכל.
אני אעריך אם תהיה החלטה משותפת או הצעה אחרת ,ושמקבלי ההחלטות יחשבו
על הנגזרות הכלכליות והסביבתיות בנעשה ,בקיבוץ ישנה מודעות ושיתוף פעולה
ברמה גבוהה בנושא ,ועל כך אני חושבת שיש עניין בדבר ואכפתיות.
בבקשה עזרו לנו להפוך את העולם למקום יותר טוב!

נבואה אינדיאנית עתיקה.
"האם רק אחרי שנדוג את הדג האחרון ,נצוד את
החיה האחרונה ,נזהם את הנהר האחרון,
נגדע את העץ האחרון,
האם רק אז נבין שכסף לא ניתן לאכול"?

"אוהבת דשא".
ויויאן שפירא
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חדש על המדף
סיפורת
ברדוגו סמי
גורדנו פאולו
הראבן גיל
גפלה טושה אופיר
דירס מרגריט
וישנה טלי
רייך כריסטופר
מאור סטפני
פורט סול
קוין ספנסר
קרנץ ג‘ין אן
שלו מיכל

זה הדברים
בדידותם של המספרים הראשונים
לב מתעורר
ביום שהמוסיקה מתה
מחברות המלחמה
חשבתי על זה הרבה
אחיזת עיניים
שחר מפציע ; סדרת דימדומים 4
גם מלאכים מתים ; סיפור אמיתי
פה קשור הכלב
במלוא העוצמה
ממערב לירח

ילדים ונוער
אורבך אורי
גרשון שמעון
חלפי אברהם
סמית ג‘ף
ֶמקֵ -קי פיונה
רון פדר גלילה
רות מרים

מה מברכים על גלידה?
סודות הכדורגל של נועם
נילי וטלי ורוני טפשוני
בון  :5שליט הגבול המזרחי
הכיסים של ענתי
מנהרת הזמן  .49מלך ההודים
החתולים של סבתא נעמי

ספרי עיון
חלמיש אביבה ,צמרת צבי הקיבוץ מאה השנים הראשונות
וינגיט ,הידיד בארץ האש
רגב יואב
סודו של סיסרא
זרטל אדם
עובר מסך
יבין חיים
בן החמאס
יוסף מסעד חסן
דנקרק ; לחימה עד האיש האחרון
סימון סבג מונטיפיורי
קשת עילם ; סוד העוצמה הישראלית
עילם עוזי
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יומן תרבות
לטל מאור
תודה ענקית מכולנו
על אירוח שידורי המונדיאל בפאב,
על שדרוג חוויית הצפייה לדור ה,HD-
על ההשקעה ,הפינוקים ,האווירה וההנאה.
תודה לאריה כהן על העזרה.
נתראה במונדיאל הבא! )בטוח שעוד לפני זה(...

...ïðé÷ñò áàôá íàå
:íëéðôì åîùø
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