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ֵּבין ּ ֶכ ּ ֶסה ְל ָעשׂ וֹ ר
ּ ְפ ַתח לָ נ ּו שַ ַער,
ְ ּב ֵעת נְ ִעילַ ת שַ ַער,
ִּכי פָ נָה יוֹ ם.
הַ יוֹ ם י ְִפנֶה ,הַ שֶ מֶ ש ָיבֹא וְ י ְִפנֶה,
ָ
ש ָע ֶריך) .מתפילת הנעילה(
ָנב ָֹאה ְ

יו הכיפורי תשע"ב
יִ ֵרי ֵלב ִ ְמ ָחה”
ל ְ
ָרע ַל ַ ִיק ְ
לפני תפילת "כל נדרי" אנו מכריזי “ :א!ר ז ַ
ת!כ
בסופה של תפילת “כל נדרי” אנו מכריזי “ :וְ ִנ ְס ַלח ְל ָכל ֲע ַדת ְ%נֵי יִ ְ ָר ֵאל וְ ַלגֵר ַה ָ&ר ְָ %
ָגה”.
ִ*י ְל ָכל ָה ָע ִ)ְ %ג ָ
בסו ,שנת תשע ” א חגגנו תשעי שנה לעי. -חרוד  ,על כ 0תפארתנו  .כאשר הייתה
עי.-חרוד בת חמש שני הוק בה בית כנסת ומאז לא חדלה בו תפילה.
השנה ,יו הכיפורי תשע”ב ,אנו מתכנסי כא -בפע השמוני ושש כדי לקיי את
התפילות.
במדרג החשיבות או במדרג הקדושה תפס ותופס יו הכיפורי את המקו הראשו -בי-
חגי ישראל .רוב רוב של היהודי באר 2ובתפוצות מקיימי ומתייחסי ליו הכיפורי
כל אחד בדרכו  .מאז מלחמת יו הכיפורי  ,נוס ,ממד לאומי חדש ליו הזה אשר
התבטא והשתלב בערכי המסורתיי שבו.
נזכור את הרגעי בה נקראו ב.א’ ונקרעו ב.ע’ כל יוצאי הצבא למלחמה.
נזכור את ארבעה.עשר החברי והבני שלא שבו ,משני קיבוצי עי.-חרוד.
נישא תפילה לשובו של גלעד שליט הביתה.
נכבד את בתי התפילה והמקומות המקודשי למוסלמי  ,לנוצרי  ,לדרוזי  ,לבהאיי
החיי עימנו.
נישא תפילה שנגע האלימות והקטל בדרכי ייפסק.
נישא תפילה לשנה ברוכה וגשומה.
נודה לאשר ובני משפחתו ,לבחורי ממעלה.גלבוע הבאי אלינו מזה שש.עשרה שני
ונותני מרוח וכוח .
נקווה ונייחל לטוב ,לו יהי !
גמר חתימה טובה

נצה סמילנסקי
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ביו חמישי האחרו  6 ,באוקטובר ,התאספו בני משפחות ,חברי וחברי לנשק,
מפקדי שריו בעבר ובהווה ,לחנוכת אנדרטה לשני לוחמי שריו  :סג )מיל (.יואב
ברקאי ב עי חרוד וסא"ל דוד ישראלי .יואב וישראלי השתייכו לחטיבות שונות א
במהל הקרב שהתחולל על יד נפח ָח ַב ר ישראלי  ,סמח " ט  188לטנק של יואב
) ,(179הטנק נפגע מפגז חודר שריו ושניה נהרגו.
רק לפני שנתיי ,ביוזמתה של טופז ברקאי ,שנולדה לאחר מותו ,החלה משפחתו של
יואב ברקאי לברר מה אירע בדיוק וכיצד נהרג .בסיור ע שני קציני מהחטיבה גילו
להפתעת מצבה צנועה לזכרו של ישראלי וכ הבינו שזה המקו שבו נפגע הטנק של
יואב ,על ציר הנפט סמו מאד לנפח.
המשפחה שמה לה למטרה להקי במקו אנדרטה לזכר של יואב וישראלי ,פרויקט
שדרש כוחות בלתי נלאי ,נחישות ודבקות במטרה .לעזרת גייסו שורה של מוסדות
וגופי :משרד הביטחו  ,מועצה אזורית גול ואגודת מי גול  ,קק"ל ,חקלאות בנטל
קיבו( מרו הגול " ,אבני גזית" חצור הגלילית ,חטיבת שריו  ,188אוגדה  .36על
האנדרטה  ,אב בזלת גדולה ,נחרת סיפור הקרב שבו נהרגו יואב וישראלי  .רביד ,
אחיה של טופז ,השקיע מאמצי רבי שבסופ הצליח להביא למקו צריח יש של
טנק כמו זה שבו לחמו השניי .מסביב לאתר שתלו בני המשפחה שתילי עצי.
הטקס נפתח בנהמת שרשרות וענ אבק שמתוכו התגלה טנק מרכבה מדהי
בעוצמתו .הטנק עצר במקו במרחק נגיעה ,מפנה את התותח הענק בהצדעה כלפי
מעלה.
בטקס השתתפו בנוס* לבני המשפחה וחברי ראשי המועצות גול וקצרי  ,מח"ט
 ,188מפקד אוגדה  36וקצי שריו ראשי .אנשי אלו באו כידידי א תרמו למעמד
ג ממד ממלכתי.
הדברי שנישאו על ידי בני המשפחה ,חברי ומפקדי שריו  ,לא היו נאומי אלא
מילי היוצאות מהלב ונכנסות אל הלב  .דיברו הרבה על " ערכי "  " ,ציונות " ,
"גבורה"" ,הקרבה"  " ,נחישות ודבקות במשימה " ,ביטויי שדבק בה טעמ של
קלישאות נדושות א כא ה חזרו למקור וקיבלו את משמעות האמיתית
והערכית ה בפי הדוברי וה לגבי האנשי שעליה דובר .אני מאמינה שנגעו בכל
אחד מהנוכחי .רגע מרגש מיוחד היה כשנכדיה של יואב וישראלי הניחו פרחי על
צריח הטנק.
ג לאחר הטקס לא מיהרו המשתתפי להתפזר ,ועוד זמ רב עמדו ושוחחו ,העלו
זיכרונות וחיברו קשרי ישני .הלא בסופו של דבר" ,כולנו מאותו הכפר".
זיוה אופנהיימר
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הנערה דוניה רוז כתבה ב:26.6.1943+
רוצה אני לבקש מכ שלא תשכחו את המתי ,שתקימו יד לנו .לא פסל משיש
ולא מאב אלא ממעשי טובי ,כי אני מאמינה באמונה שלמה שרק מצבה כזאת
עשויה להבטיח לכ ולילדיכ עתיד טוב יותר ,ואז לא ישוב אותו רשע להשתלט על
העול ויהפו את החיי לגיהינו.
נוער יקר,
אנחנו עומדי בפתחו של יו כיפור ,יו הסליחה והמחילה .ואת ,בדרככ לפולי
לראות ,לשמוע ולנסות להבי כיצד יכולי להיראות פניו של הגיהינו .הגעת
כמעט אל סופה של הדר החינוכית אותה אנחנו ההורי וצוות בית הספר ניסה
להתוות.
אבל בעצ מה שחשוב לכולנו יותר מכל הוא ,שתצאו בסופו של המסע הזה ,אנשי
טובי יותר .כאלה היודעי לראות את חולשת הזולת ולהושיט לו יד לעזרה.
אבא קובנר אמר" :הוראת השואה היא קוד כל מעשה של חשבו נפש מתמיד ע
עצמנו וע העול ,ובחשבו נפש כזה אי באות התשובות לפני השאלות".
כלי נוס* לארגז הכלי בו אנו מציידי אתכ הוא כלי היכולת לעשות חשבו נפש.
היכולת לשאול שאלות ולמצוא לה תשובות.
כשתהיו על אדמת פולי  ,מי יית ויעשה כל אחד מכ את חשבו הנפש האישי
ויחליט שהוא חוזר להיות אד טוב יותר ,תור יותר ,ומשפיע יותר כדי שהעבר של
הע היהודי לא יהפו לעול לעתיד.
אנחנו מצרפי לארגז ג את ברכת הדר " :צאו בשלו וחזרו בשלו".
את הגלעד שהקמנו כא באר( ,למתי מש.
בהצלחה,
ההורי
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החלטות מזכירות
א .בישיבת המזכירות שהתקיימה בתארי  01.09.2011אישרה המזכירות
הצעה לקליטת משפחות חד הוריות:
הכוונה למשפחות חד+הוריות שבה ההורה הוא ב או בת של חבר הקיבו(
בלבד.
המזכירות איננה רואה הבדל בי קליטה לחברות של משפחות חד+הוריות או
של משפחות מלאות .בכל המקרי יש לפעול על פי הקריטריוני שהוגדרו
בתקנו הקליטה ובראש קריטריו ההתפרנסות.
ב .בישיבת המזכירות מתארי  8.9.11הוחלט לאשר הצעת מסלול מיוחד
למשפחות צעירות לפני קליטה )מצ"ב(.
מסלול מיוחד לקליטת משפחות שבה #אחד מבני הזוג הוא "צעיר מועמד".
מבוא
המסלול מוצע במטרה למצוא דר לאפשר למשפחות צעירות אשר מעוניינות
להיכנס לתהלי קליטה בעי חרוד אבל מנועות מכ בשל לימודי או תנאי
משפחתיי )היריו בעיקר( .מדובר במשפחה ע ילד או לקראת ילד ,וכזו
המתעתדת להיכנס למועמדות בעי חרוד.
תקנו הקליטה דורש ממועמדי להציג יכולת פרנסה מוכחת .משפחה שבה אחד
מבני הזוג לומד בלימודי מלאי איננה יכולה לענות לתנאי זה ולכ איננה יכולה
להתחיל תהלי מועמדות .מצב דומה קיי ג כאשר האישה נמצאת בשבועות
ההיריו האחרוני או בחופשת לידה .ג אז נפגעת יכולת הפרנסה של האישה
ולכ לא נית להתחיל בתהלי המועמדות.
מצד שני כניסה של המשפחה )או המש ( בסטטוס של צעיר מועמד ג הוא בעייתי
משו שתקנו צעיר מועמד נבנה ליחידי ולא למשפחות ע ילדי.
מסלול מיוחד לקליטת משפחות שבה #אחד מבני הזוג הוא "צעיר מועמד".
 .1משפחות צעירות המעוניינות להיכנס למועמדות לחברות בקיבו( ואינ יכולות
לעשות כ משו שאינ עומדות בקריטריו ההתפרנסות שבתקנו הקליטה
בשל לימודי אחד מבני הזוג או בשל לידה או חופשת לידה של הא ,יוכלו
להשתלב במסלול "צעיר מועמד מיוחד" כדלהל .
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 .2למסלול תוכל להיכנס משפחה שלפחות אחד מבני הזוג הוא ב משק.
 .3החובות והזכויות יהיו כשל "צעיר מועמד" וב זוג של צעיר מועמד.
 .4המשפחה תהיה אחראית לפרנסתה כמו צעיר מועמד ותשל דמי אחזקה כמו
צעיר מועמד.
 .5עבודה בתו המשק או מחוצה לו ,הכול על פי תנאי של צעיר מועמד.
 .6לרשות המשפחה תועמד דירה כמו לצעיר מועמד .רצוי דירה מהגדולות יותר
שבמלאי לצעירי.
 .7במידה ויש למשפחה ילד והוא יוכנס למערכת החינו תשל המשפחה עבורו
כמו כל ילד חו(.
 .8כל משפחה הנכנסת למסלול זה צריכה לקבל אישור מיוחד מצוות הכולל את
המזכיר ,מרכז ועדת קליטה ,מרכז ועדת דור צעיר.
 .9לאחר אישור הנ"ל תעבור המשפחה את כל התהלי אותו עוברות משפחות
לקראת מועמדות כולל חתימה על כל המסמכי הדרושי.
 .10בקשת המשפחה לכניסה לתהלי מועמדות תובא לאישור המזכירות כרגיל,
אול התחלת תהלי המועמדות יוקפא עד סיו הלימודי או חופשת הלידה
)ראה סעי* .(1
 .11אורכו של מסלול זה של מועמדות מוקפאת יוגבל באורכו על פי הנתוני של
כל משפחה בנפרד ולא יעלה על שלוש שני.
 .12המסלול יסתיי ע כניסה למועמדות בפועל או ביטול המועמדות.
 .13באחריות הצוות הנ"ל )מזכיר ,מרכז ועדת קליטה ,מרכז דור צעיר( לייש
החלטות אלה.
ג .בישיבת המזכירות מתארי  ,28.09.11הוחלט לאשר תחילת מועמדות
לרעות )שפר ( וזאב שלו ,עינב דור ,נורית )שני( וחיי מור יוס*.
נורית וחיי יתחילו את מועמדות ע מגוריה במשק.

המזכירות אישרה חלוקת בונוס בגובה של  5000ש"ח לחבר.
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סוכת שלום
מילים :יורם טהרלב
לחן :יאיר קלינגר

עוד ְמבַ ֵ ּק ׁש לי
ָעמֹק ָעמֹק אֲ נִ י ֹ
לום וְ ֵצל התאנה
ש ֹ
סוכת ׁ ָ
אבל ָ ּכ ֵעת ֵאינֶ ִּני ִמ ְת ַע ֵ ּק ׁש עוד,
עוד שנה.
שו אוּלַ י ְ ּב ֹ
אם לֹא ַע ְכ ׁ ָ
ש ָהיָה ַעד הנה,
שרק יִ ְהיֶה ַמה ׁ ֶ
ש ִּנים פניהם
בין ַה ְּז ַמ ִּנים ַה ְּמ ׁ ַ
עוד ֶאת האושר
ּש ֹ
שרק ֵא ַדע לָ חו ׁ
בדברים ַה ּמו ָּבנִ ים מאליהם.
ש ָהיָה ַעד הנה
שרק יִ ְהיֶה ַמה ׁ ֶ
זה לֹא ַה ְר ֵּבה ַא ְך זֶה ִ ּכ ְמ ַעט הכל
עוד להתגעגע
שאוּכַ ל ֹ
רק ׁ ֶ
אל ַה ּ ָמ ָחר וְ לֹא ֶאל האתמול.
ש ָהיָה ַעד הנה.
שרק יִ ְהיֶה ַמה ׁ ֶ
ש ָהיָה ַעד הנה
שרק יִ ְהיֶה ַמה ׁ ֶ
שישאר לְ י ּ ָפ ַתח לחלום
כשהאהבה ַח ּ ָמה עודנה
ש ְ ּב ֵעינָ יו התום.
כילד ָקט ׁ ֶ
עוד ְמבַ ֵ ּק ׁש לי
ָעמֹק ָעמֹק אֲ נִ י ֹ
ּח בצילה
לום לָ נו ַ
ש ֹ
סוכת ׁ ָ
ֵש לי
שיּ ׁ
ש ַה ְּמ ַעט ׁ ֶ
אך ַמאֲ ִמין ׁ ֶ
גם הוּא ַה ְר ֵּבה ֹיו ֵתר ִמכּ ֹל תפילה.
ש ָהיָה ַעד ֵה ָ ּנה...
שרק יִ ְהיֶה ַמה ׁ ֶ

ִל ְקרֹא ִל ְ*ב)יִ ' ְ&ר$ר

גלעד שליט 1935 -

ישעיה סא ,א

ימים בשבי
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בפרוס עלינו חגי תשרי ותחילתה של שנה עברית חדשה  ,מוגשת בזה סקירה קצרה
על פעילויות הקהילה.
במשק ישנ כ 40 +פעילויות שונות הפועלות במסגרת תקציבי הקהילה.
הפעילויות נחלקות למספר קטגוריות:
א .פעילויות הנותנות שירות לחברי ,לענפי ומוסדות .פעילויות אלו אמורות לכסות
את הוצאותיה על ידי חיוב מקבלי השירות) .משק חו ,בדק בית ,חשמלייה ,כלבו,
מרכולית וכדומה(.
ב .פעילויות המתוקצבות על ידי הקהילה במלוא ונותנות שירות לאוכלוסיית הקיבו(.
)מכבסה ,בית הדר ,נוי וכדומה(.
ג .ועדות ומוסדות שוני המתוקצבי מתקציבי הקהילה בלבד) .תרבות ,השכלה ,דור
צעיר וכדומה(.
ד .יזמויות וענפוני קטני המופעלי על ידי חבר אחד או מספר חברי ) לעיתי
פנסיונרי( ,ואמורי לכסות את הוצאותיה באופ חלקי כאשר הקהילה מממנת
את העלויות שאינ מכוסות.
בנוס* ,תקציבי הקהילה כוללי ג את התקציב האישי  ,תקציב שוט* של מינהלת
שיכו  ,חשמל ,מי וסבסוד שהקהילה מקצה לנסיעות ברכבי המשק ,טלפוני ,מזו
וכדומה.
סה"כ תקציב הוצאות הקהילה כ 42 +מ .1/על תקציב זה מתווספי מיסי ,ביטוחי
ותקציב להשקעות בהיק* של  18 +מ .1/כ שסה"כ היק* שימושי הקהילה  60 +מ.1/
היק* פעילות כזה דורש מערכת שליטה ובקרה אמינה ויעילה ה ברמת מנהלי הפעילויות
וה ברמת הנהלת הקהילה .היכולת לקבל תמונה עדכנית של מצב ההוצאות וההכנסות
של כל פעילות על ידי כל אחד ממנהלי הפעילויות מאפשר שליטה ועמידה בתקציב.
חשוב לציי שאכ  ,יש לנו מערכת הנהלת חשבונות ותמחיר איכותיי ,דבר המאפשר
בקרה שוטפת על עמידה בתקציבי הקהילה.
אנו בפתחו של הרבעו האחרו לשנת  ,2011שבו מכיני את תכניות הפעילות וההשקעות
לשנה הבאה.
נערכה פגישה של מנהלי הפעילויות בקהילה ע מנהל ענפי הקהילה  ,וניתנו מספר
הנחיות לגבי הכנת תכנית שנתית ,תכנית השקעות ונוהלי עבודה שוטפי מול הנהלת
הקהילה :
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א.

ב.
ג.

ד.

את הבקשות להשקעות יש להגיש עד סו* חודש  .10/2011יש לדרג את ההשקעות
לפי סדר עדיפות.
הערכת המחיר להשקעה תכלול מע"מ  +הוצאות נלוות להשקעה במידה וישנ .
תכנית פעילות ל + 2012 ,יש להגיש עד סו*  .10/2011נית להיעזר בהכנת התכנית
באור אמסילי ובמנהל ענפי הקהילה.
נוהל רכש  +הוצג בפני מנהלי הפעילויות נוהל רכש לענפי הקהילה ,כאשר הדגש
הינו על הפרדה בי קניות שוטפות שבאחריות מנהל הפעילות ,לבי קניות חריגות
בתוכ  ,בזמינות ובמחיר  ,שמחייבות אישור מנהל ענפי הקהילה לפני ביצוע
ההזמנה) .אי הכוונה להסיר האחריות להוצאה ממנהל הפעילות ,אלא לשפר את
הבקרה על ההוצאות לפני ביצוע ההזמנה(.
השתלמויות וימי עיו + #הנהלת הקהילה מעודדת את מנהלי הפעילויות להוציא
עובדי להשתלמויות וימי עיו במהל השנה .ההוצאה הכספית להשתלמויות
וימי עיו חייבת להיות מאושרת במסגרת התכנית השנתית של הפעילות ,
ובמקרי חריגי באישור מנהל ענפי הקהילה.

בשנת  2012נראה שנידרש להקפדת יתר בתקצוב ובקרה של פעילויות הקהילה .הדבר
יוכל להסתייע בראש ובראשונה בשיתו* פעולה וחיזוק השליטה של מנהלי הפעילויות
בתחומי שבאחריות.
על שולח מנהל ענפי הקהילה מספר נושאי לקידו בשנה הקרובה:
א .הפרטת המי'  +הותקנו מוני מי בדירות המגורי ,במוסדות הקהילה ובחצר
הקיבו( .במסגרת תכנית  2012יובא לאישור האסיפה הצעה להפרטת המי.
ב .הפרטת החשמל הותקנו מוני חשמל ע קריאה מרחוק בכל דירות המגורי ,מבני
ציבור ,ועסקי .במסגרת תכנית  2012יובא לאישור האסיפה הצעה להפרטת
החשמל.
ג .איחוד פעילויות משק חו' ובדק בית  +נבדק נושא איחוד הפעילויות תחת ניהול
משות* ,מתו כוונה להוזיל עלויות ,וליצור גו* אחד מרכזי שיהיה מופקד על בדק
הבית ומשק חו ,ויית שירותי אחזקה ברמה גבוהה לדירות המגורי ולמוסדות
הקיבו(  .בשלב זה המש הטיפול מתעכב עד למציאת האד שיעמוד בראש
הפעילות החדשה.
ד .איחוד חנויות )כלבו/מרכולית(  +הנושא נבדק .עקב גובה ההשקעה הנדרשת הנושא
מתעכב .הכוונה לחדש הבדיקה יחד ע התקדמות פרויקט השכונה המערבית.

,äáåè äîéúç øîâ
יצחק צור
מנהל ענפי קהילה
9

--êÈ tÀ ñÀ àÈ aÀ :íéîÈ
Ä é úòÇ áÀ LÄ ,êÈ ìÀ äNÆ òÂ zÇ úkÉ qË äÇ âçÇ
(â"é æ"è íéøáã) .ê
È bÆ çÇ aÀ ,zÈ çÀ îÇ NÀ
È å .êÈ áÆ ÷ÄÀ iîe
Ä ,êÈ ÀðøÀ bÈ îÄ

חג סוכות הוא חג עמוס בסמלי :הסוכה על משמעותה ההיסטורית ,ארבעת המיני
ע הקשר שלה לטבע .חג סוכות הוא אחד משלושת הרגלי ,חגי מקראיי :פסח,
שבועות וסוכות .אחד הדברי היותר מענייני בסוכות הוא שאי לא ולא היה לא
שו קשר לרפת .דורות של רפתני שקדו על המקורות בניסיו להצדיק את מועד
מאמריה והעלו חרס.
ובאשר לרפת שלנו  ,בהחלט נית לומר שהרפת עוברת טלטלה  ,או בעברית צחה
"הרפת כמרקחה" .אנו נמצאי בתהלי בנייה של סככה חדשה .הסככה נבנית על גבי
סככה )שהייתה( קיימת ולכ היה צור לתת פתרו לכל הפונקציות שסיפקה סככה זו
עבור הרפת ,וה רבות .תקופה זו היא התקופה הפחות נוחה עבורנו ,בה הפתרונות
הזמניי שנתנו עד שהסככה תיבנה משמשי אותנו וכמוב שלא תמיד מהווי את
הפתרו המושל .פרויקט כזה דורש ג הרבה תשומת לב  +לא כל יו בוני סככה
כזאת ורצוי לקבל את המיטב מהשקעה כבדה זו.
הס ְל* החדש .הסל* הינו המכונה שבעזרתה מחלקי
* לפני כחודשיי קלטנו את ֶ
אוכל לפרות .בשלב זה ניראה שהוא בסדר ונקווה שיית לנו פתרו לשני הקרובות.
)להזכירכ ,הסל* הקוד עבד אצלנו מעל תשע שני(.
* עוד אנו מסכמי פרויקט אחד ועוסקי בשני ,פנו אליי אנשי הפרויקט של החשמל
הסולארי .את הקולטני שייצרו את החשמל ימקמו על גבי הגג של הסככות ,וזה לא
הול להיות פשוט .ניאל( לפנות בכל פע סככה לפרקי זמ של שבועיי כדי לאפשר
את העבודות השונות הכרוכות בפרויקט זה ,והעבודות ה רבות :פירוק גגות אסבסט,
חיזוק הקונסטרוקציות של הסככות ,הנחת קוי מתח ועוד .ג לכ יש להיער ולתכנ
את המעבר כ שייגר נזק מינימאלי לתפקודה השוט* של הרפת.
* מאבק הרפתני אשר בו היו מעורבי ג חברי עי +חרוד נמצא בימי אלו ברגיעה
מסוימת  .קשה לדעת לא הדברי יתקדמו  .הרפתני מצד נתנו " פייט " רציני ,
כוחות פוליטיי ואחרי גויסו ,אבל מי שחושב שנית לבר על המוגמר  +טועה .
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חשוב לציי שקיימי אנשי שבעיניה הרפת הישראלית היא כמעט מיותרת.
הציבור הרחב נחש* לכ רק כשהרפת עולה לכותרות ,אול לנו ,הרפתני ,זהו
מצב קבוע אשר בו אנו מתמודדי ע כוחות אפלי.
ובי כל הפרויקטי והמאבקי צרי ג לקיי רפת :לחלוב ,לחלק אוכל ,לטפל
ביונקי ,או בקיצור לקיי שיגרה.
* זו שנה שנייה שבה אנו קולטי תחמי( תירס מבחו( .השנה קלטנו משני מקורות
באזור ולא מהגד " ש שלנו  .הדבר נובע מחוסר כדאיות לגידול תירס לתחמי(
בגד"ש המקומי בגלל עלויות המי.
וכ  +רצוי וכדאי לעצור מדי פע את המרו( ,להתבונ מהצד ולשאוב עידוד ממה
שיש )כי מטבע הדברי אנו בדר כלל עובדי במה שאי (.

אז ãåøç ïéò éðúôøî íìåëì çîù âç
ינאי

áåè ìæî

áåè ìæî

øåð æøìå äåðòì

ñâðéøâ äéáåèì

øåð åãéòì

ñâðéøâ äèøáì

ãëðä-ïáä úãìåäá

ïéðä-ãëðä úãìåäì

óñà

ïá

úåëøá òôù

ä÷éøãøôìå éãòì ïá

úåçôùîä ìëì

úåéááì úåëøá

! çîù âçå

úåçôùîä ìëì
! çîù âçå
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קוד כל אני רוצה לאחל לחברי עי חרוד ברכת שנה טובה  ,פורייה ושנת שגשוג.
אצלנו בפרדס אנו נמצאי בתחילתה של עונה ,סיימנו לקטו* את הפומלו צ'נדלר
וכרגע אנו מסיימי לקטו* את הפומלית.
בחודשי הקרובי נעסוק בקטי* של יתר הזני  :מינאולה  ,אשכולית לבנה ,
אשכולית אדומה ואור.
השנה הפרדס המניב של עי חרוד הנו הקט ביותר מזה שני רבות ,כ 280+דונ.
החל מהשנה הבאה אנו נתחיל לטפס למעלה ע כניסת של החלקות החדשות ובתו
שלוש שני יחזור הפרדס המניב לשטח של כ 550+דונ.
מהצד השיווקי :לפני כל כניסה של ז לקטי* ,אנו בודקי אצל מספר יצואני את
התמורה שנקבל בעבור הפרי בכדי לנסות למקס את ההכנסה.
ככלל ,השנה יש יבול טוב בכל הזני וכרגע נראה שיהיה ביקוש בשווקי השוני
)רוסיה ,מערב אירופה( לפרי .אבל כנראה שאי ברכה בלי צרה .ג בספרד ,טורקיה
ויתר מדינות אג הי התיכו ישנה עלייה בכמות הפרי וכ נוצר מצב תחרותי מאוד
כיוו שהביקוש אינו משתנה.
חשוב לציי כי עיקר הבעיה תהיה בשיווק האשכולית האדומה ולכ כרגע אנו
משקיעי מאמצי רבי למצוא פתרונות שיווקי דר גורמי שוני לאשכולית
האדומה.
הפרדס הצעיר :במהל חודש יולי האחרו ביצענו את הנטיעה האחרונה ,כ 70+דונ
ובכ סיימנו פרויקט של שלוש שני אשר במהלכ ניטעו כ 300+דונ של זני קליפי
שוני אשר אמורי להוביל את ענ* הפרדסנות בשני הקרובות.
אבוקדו :השנה נהנינו ממזג אוויר טוב במהל חודשי האביב והקי( ,לא היו ימי שרב
ובס הכול הטמפרטורות לא היו גבוהות  ,ולכ העצי חנטו מצוי ופרי לא נפל
כתוצאה משינוי מזג אוויר קיצוני .כמו שזה נראה עכשיו אנו הולכי ליבולי שיא אבל
חשוב לזכור שיש לנו לעבור את כל החור* והאויב מספר אחד שלנו היא הרוח.
אז רק נקווה שירד הרבה גש ושהרוח לא תשבור לנו את העצי העמוסי ותפיל את
הפרי .לש כ אנו משקיעי ימי עבודה רבי בקשירת הענפי אשר עומדי על ס*
שבירה.
çîù âç
שי פטרו
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סוכות תשע”ב

בדיר עוסקי עכשיו בהכנת העונה הבאה .ע תו הקי( הגיעה עונת הזיווגי.
ה89ר7ל ה בזכות תכונת של הכבשי
ָ
כזכור ,הכנסנו לפני מספר שני את גזע
ללדת תאומי ,ולפני שנתיי הכנסנו את גזע "אס*" שכבשותיו ממליטות שלוש
פעמי בשנתיי )לעומת האוואסי הממליטות פע אחת בשנה(.
כיו נשע הענ* יותר על בשר ,כלומר מכירת טלאי מאשר על החלב שמחירו
קבוע.
בקי( זה ייצאנו פעמיי .משלוח ראשו לאתיופיה ,כלל בעיקר טלאי האמורי
לשבח את הצא המקומי בחבל גונדאר .משלוח שני שיצא רק לאחרונה נשלח
לאחת מארצות המפר( דר קפריסי  .ייצוא של בעלי חיי הוא "סיפור" מורכב
ודומה יותר למרו( מכשולי מייגע מלכל דבר אחר .לאור הניסיו הנרכש אנו
נערכי בעבודת צוות מיומ ונאמ  .רננה מכינה את הניירת למכס ולשירות
הווטרינרי ,ורושמת תעודה אישית לכל ראש צא  .צוות המשלוח כולל את הלל,
יוס* ,איתי ,שיז* .ה מעמיסי את הטלאי ,מלווי אות לשדה התעופה וש
מעבירי אות לכלובי המטע .
למשבר הקוטג' שהסעיר את המדינה יהיו השלכות ג על הענ* שלנו .ענ* הצא
מייצר את חומר הגל לגבינות – החלב .א אכ ימומש איו היבוא של מוצרי
חלב עלול ענ* הצא להיפגע באופ קשה .בינתיי הכול שרוי בערפל ואנו בכל זאת
מקווי לטוב  .אולי בכל זאת מישהו ש למעלה יבי את חשיבות החקלאות
הישראלית.

ונסיי בציטוט אופטימי :יש בדיר טלה קט וכולו לב לב".

çîù óéñà âç
בני אופנהיימר
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...  אתם ממנגלים,אוכלים צהרים על האש
עושים היכרות מחודשת עם ועדת דור צעיר
. שאלות ותשובות בנושאים שמעניינים אתכם- ובמידה ותרצו
להתראות איציק
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 חגית ונורית, אפשר לפנות לאיציק,נשמח לקהל עזרה
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חלוקת ארוחת ליל שבת הביתה בשעות הצהריי
חודש תקופת ניסיו
ביו שישי האחרו תמה תקופת ניסיו של חודש בחלוקת ארוחת ליל שבת
הביתה בשעות הצהריי.
בסה "כ יש כ 45 +איש ) מעברי קופה( הלוקחי אוכל הביתה בימי שישי  ,כשני
שלישי ניצלו את חלוקת הצהריי וכשליש המשי לקחת אוכל מהגשת הערב,
טר הארוחה.
למעט שתי הערות ששמענו מחלק מהציבור ,אשר תוקנו במהל חודש הנסיו ,
נשמעו תגובות חיוביות למדי.
ההבטחה שהאוכל המוגש לציבור בשעות הערב יהיה בדיוק זה המוגש לציבור
בשעות הצהריי התקיימה .כל שצרי לעשות הוא לחמ את האוכל בבית לפני
הארוחה.
תקופת הניסיו היא ג לצור לימוד הדר הנוחה ביותר לחלוקה עבור הצוות
ועבור החברי ) כלומר  ,מיקו ההגשה ( .בעקבות כ ועקב הערות מהציבור ,
השתנה מיקו ההגשה מספר פעמי  .א תתקבל החלטה להמשי בחלוקת
הצהריי ,ייער ענ* המזו כ שמיקו ההגשה לא ישתנה.
נושא השקילה ,שקיבלנו עליו מספר הערות ,הוא סוגיה שוועדת מזו והמזכירות
יצטרכו לתת עליה את הדעת לקראת החלטה על השיטה הקבועה.
מכיוו שעדיי לא נער דיו הסקת מסקנות וקבלת החלטות ,ומכיוו שאיננו
רוצי לבלבל את הציבור ע שינויי במועדי לקיחת האוכל הביתה ,החלטנו
)המזכיר ,מנהל ענפי קהילה ואנוכי( שמוטב להמשי את תקופת הניסיו עד לאחר
החגי ,אז תקיי המזכירות דיו בנושא )ב 27.10+או ב.(3.11+
עד להחלטת המזכירות ,חלוקת האוכל הביתה תמשי להיות כמו שהיא כעת
בתקופת הניסיו  +בי השעות  11:30ו 12:45 +ובי השעות  18:30ו.18:50 +
אני מזמי את הציבור לפנות אליי או אל יובל ,מנהל הענ* ,ע הערות והארות
בכל הקשור לתחו המזו .

,íéòèå çîù úåëåñ âç
עמיר פיי
מרכז ועדת מזו
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תפקיד בהנהלת חשבונות
בהנה"ח מחפשי חבר/ה שימלא את תפקידו של גיורא פרג.
תחומי עיסוק:
♦ ביטוח+אחריות על ביטוחי הקיבו( בתחומי שוני
♦ הפעלת תוכנת תמחיר +קונטיקי
♦ הפקת דוחות חודשיי למנהלי ענפי
♦ הפקת דוחות תקופתיי להנהלת המשק
♦ עזרה בנושא התמחיר
♦ ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות – משיכות של חברי ושל הקיבו(,
הפקדות כנ"ל והכנת דוחות תקופתיי
כישורי' נדרשי':
♦ "ראש גדול"
♦ יכולת עבודה בצוות
♦ יכולת הבנה של דוחות כספיי
♦ הכרת עבודת הנהלת חשבונות  +יתרו
♦ יכולת ונכונות ללמוד נושאי חדשי
השכלה:
♦
♦

השכלה כלכלית +יתרו
עדיפות לניסיו בעבודה דומה או בעלת אופי כלכלי

מחפשי חבר/ה שמעונייני להשתלב בתפקיד לטווח ארו ומוכני להשקיע ג
בלמידה והכשרה.
במידת הצור תינת הכשרה ,לרבות יציאה ללימודי מקצועיי בתחומי
הרלוונטיי.
המעונייני בפרטי נוספי יכולי לפנות לאור אמסילי.
המעונייני להגיש מועמדות לתפקיד  +ישלחו בקשת מועמדות למש"א.
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עי חרוד :יהודי ,ערבי ו"הבעיה הערבית".
מציאות ותדמית ,תרפ"א-תרצ"ו
תמצית מחקר ראשו מסוגו ותוכנו שנכתב לקראת י"ח באלול תשמ"ב
במלאת  61שני לקבו( עי +חרוד
מיכאל רענ#
המש מהיומ #הקוד'
בסיכו הכללי במכתב לוועד+הצירי של ההנהלה הציונית ,מראשית חודש ינואר
 ,1921נוכל ללמוד כי  " :השטחי המסוגלי להתישבותנו יחד ה  70.000דונ
בער  .אבל אנחנו ניקח )ניקנה( לש התיישבותנו כ 60.000+דונ ,כי לא נחפ( לנשל
את האריסי הערביי הנוכחיי ...ונשאיר לה כ 10.000+דונמי.
בקבוצת אדמות נוריס נשאיר למוכר בשביל הפלאחי כ 4.000+דונ) ,מהאדמה
אשר על גבול סחנה( .ולנו ישארו באדמות אלו כ 29.000+דונ!"
ע השארת האדמות 'אשר על גבול סחנה' לערבי ,דאגו העוסקי במלאכה זו,
ג לחלק את המי:
" ...כמו+כ הננו נותני לה לניצול  1/9של מספר )כמות( המי שיש היו".
סה " כ שולמו דמי קניית הקרקעות והבתי סכומי +כס* ל  15 +משפחות מהכפר
תל+פיר ,ל 7+משפחות מנוריס ול 9+משפחות מג'לוד" .שכ  ,ירידת מחירי החיטה
בשנת  1921הניעה למכירה העיקרית ,והשיקול הבריאותי והביטחוני הביאו ללח(
כבד מצד היהודי על ערביי קומיה  ,טייבה ונאעורה למכור את אדמותיה
בהתא .חנקי בעצמו קנה חלק מאדמות קומיה ממשפחות קסאב וראייס ,נוצרי
מחיפה .נוצרי אחר בש קעואר הסכי להחלי* את חלקו הגדול של הכפר קומיה
שבבעלותו באדמות שבכפר נאעורה.
מתעודות מקוריות שנמצאות בארכיו בית +שטורמ יוצא  ,שפרשות הקרקעות
והמי לא נסתיימו עד  .30.6.1925המפות המקוריות משנת  1920ה הפתעה לכל
חוקר!
סעדיה פז כתב בזיכרונותיו כי " :העברת השטחי בטאבו בוצעה בימי השביתה
הערבית הגדולה " ) .קי( תרצ " ו  ,בתחילת המרד הערבי הגדול  ,זה המכונה
במקומותינו" :מאורעות .("1936
עוד כותב סעדיה פז ..." :זאת למרות המצוקה הכספית בכל המוסדות ,למרות
'הספר הלב של צ'רצ'יל' בשני  ,1922+3למרות משבר  1924והמצב הכספי הקשה
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בשני .1927+1930
חנקי לא עזב את הערבי לנפש וכל הזמ עמד אית במשא+ומת ונת לה עוד
כספי ובא בתוכניות כיצד לגמור ע העניי ".
פז מוסי*  " :מסיבות אלו נבעו הרבה צרות בזמ שהחליטו לבנות את הבנייני
הקבועי שלהמשקי עי +חרוד ותל+יוס*" ,במורדות גבעת קומיה.
)מאורעות תרפ"ט הניעו להעביר את האימהות המיניקות והט* לבנייני אלו ,מתחת
לכפר  ,ונראה כי שרר אמו בי החלוצי לכפריי( .למרבה המזל ,היו בעבר הירד
הרבה אדמות בלתי מעובדות  .חנקי היה קונה אות והאריסי היו עוברי ....
והקושאני על+שמ.
"במבט לאחור"  ,אמר לי אהרו ינאי בראיו עימו " לא אטעה א אכנה את אופ
מנהיגותו של חיי שטורמ בעי חרוד למטה כ'דיקטטורית' .עלה עליו בהשכלתו
מוכתר בית+אלפא צבי וול* .ג חיי וג צבי שיתפו חברי בביטחו השוט* ,שלא
כמו שמוליק הפטר ,ממייסדי תל+יוס* 'שסבל' ממסורת ההתבדלות ה'שומרניקית'".
חנקי  ,וכמוהו שטורמ וניסנוב  +השומר בשכר  +חזרו ושיננו באזני החברי להימנע
מהיתקלויות והתגרויות בערבי .ה הבידואי וה הכפריי.
זאת  ,על א* ההתגרויות הבלתי+פוסקות ,בעיקר מצד ערביי נוריס ,שמסלול הליכת
אל טחנת הקמח שלה בערו( נחל חרוד חצה את השטחי המעובדי של החלוצי.
"השומרי החברי היו מגרשי את הגנבי בלילות .והשומרי 'המקצועיי'? " כ ,
רוזנברג "ערבי כי נתפס גונב ,כמו בפע ההיא בה הובל הגנב ע" י חיימק'ה מולכו,
קשור לזנבו של הסוס אל תו חצר המשק  .קשרוהו לעמוד או לע( וכל בחורינו
הנוכחי במקו הפליאו בו את מכותיה .היינו חדורי בהרגשה 'או ה או אנחנו!".
כשתפס חיי שטורמ גנב ,היה מביאו לחדר+האוכל ומאכילו ולא תמיד מסר אותו
למשטרה.
" הוא היה חסיד ההבלגה "  ,כ  ,יעקב ברזילי  ,ותיק הפלחי  " ,למרות ריבויי של
הגניבות" .מה שלא היה נכו עד למאורעות תרפ"ט ).(1929
על הבריטי לא סמכו כלל  ,לפחות עד  ,1926שהייתה השנה הראשונה בה נית לומר
"שמתחילי לראות כא קצת סדר" ,כ מרי גבעול.
רק בשנת  1927ניפקו הבריטי את השטרות והמטבעות והבולי המנדטוריי
הראשוני ל"פלשטינה א"י".
"השומרי 'הפרופסיונאליי' העדו על עצמ סממני בנוסח האפנדי הערביי.
ג כדי למשו את עיני הנשי במחנה וג כדי לדמות לשכני .כמו+כ ה למדו את
מלאכת פיצוח הגרעיני האי סופית על הספסל" .כ דוד ליבנה ,אחיו של מוטקה
ליבנה ,אשר יחד ע יהודה אדלשטיי  ,אליעזר לבנה ,נחו בנארי ואברה תרשיש
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ועוד ,הוציאו לאור קוב( בש "גלבוע" ,שנחשב כבמה להגיגי ,שירי ,אחוות+
הפועלי וסוציאליז ברוח אחדות+העבודה.
התדמית :דוד מל( ,הסעיר בספרו "מעגלות" את כל מערכות ההתישבות באר(.
מה הוא לא חש* ש .א* לא חש את שבט עפרונו ממנת היסורי לה זכו ה
החלוצי וה הערבי "...בפרשה עדינה וטראגית זו ".גאולת +העמק.
מל(  ,כאיש ' חבורת העמק ' ,הצטר* לעי +חרוד בשנת  .1923היה עקבי ונחר(
בדעותיו עד יומו האחרו  .במכתב לחבר  ,הציג ללא כחל ושרק את ' הבעיה '
והתדמית בכל חריפות :
" ...לא הייתה ברירה אלא ' להזיז אותו '  .זה היה ' האי +ברירה ' המצומצ
המקומי שלא היה אלא ת ו צ א ה של ה " א י ב ר י ר ה " .ואינני מהסס
לומר האי ברירה הקדוש ,הגדול ,המקי* ,הטראגי של מפעלנו הציוני ,שאולי
מכוחו יושבי אנו היו מבחינה מוסרית+רוחנית על האדמה הזאת .לנדודי+שינה
גרמה לי אותה ערביה רחבת גו* ,דמות של א+שבט שורשית ,שזרקה לי בעיניי
רושפות אש' :את על אדמתי שלי את יושבי+++כ ".
ישבנו אז בבתי של ' החרת ' י ' ) האריסי ( ".הידיעה כי זוהי הדר היחידה
להגשמת החזו היהודי  " ,היא ג מנעה בעדנו מנישול הפרט הערבי  ...באנו
במקומ".
אי וויכוח על כי רצח י.ח.ברנר ,צבי ש( והחברי באותה שנה ,תרפ"א חידדה את
החושי לערנות ולחשדנות באשר להתנהלות מול וע הערבי ,שכני ורחוקי.
בעקבות גזר+הדי שהוטל על שלושה יהודי מירושלי ,שהגנו מפני הפורעי
במאורעות תרפ"א ,כתב יצחק שוויגר )דמיאל( מורה ומחנ בעי +חרוד אז... " :
וברתוח הד בעורקי  ,ובחשוב הלב להתפוצ( נרי נא אגרו* זע ונשבע
בשבועתנו הגדולה +שבועת המרי ועבודה ועקשנות.
...יהי נא אלוהי יוס* )טרומפלדור !( עימנו!".
" ...לקנות מ השכני זבל ,ירקות ופירות ,להעסיק ערבי בודדי ,לטפל בחולי
ופצועי 'שלה' )כ  ,חנה בלו האחות הראשונה במעיי  ,בראיו עימה( כל אלו
כ ומה ע החלו באשר לעתיד הע בארצו? ".
בשנת  1925כותב שלמה לביא  ,ומתגלה כי פרט להיותו חול בהקי( אודות
הגשמתו האפשרית של 'רעיו הקיבו( הגדול' ,היה בעל עי בוחנת לראות למרחוק
באשר למציאות המתחייבת באר(+ישראל  " :השיבו את הכבשה לרש !!" הוא
תובע מ הערבי  ,וחוזר עליה ברשימתו " מפנה +הסתכלותי "  ,מיד אחרי
מאורעות תרפ"ט .באותה רשימה מאשי לביא את העיתונאי " שהציעו לנו...
רוח במקו קרקע".
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לנפתולי על דר ההגנה והביטחו  +נרתמו על+ידי חיי שטורמ  +כוחות חדשי
מ המצטרפי לעי חרוד  ,ע אלו נמנו :שמואל בר+גיורא ,שרוליק ב +אליהו ,
אליהו עממי ,אליעזר בר+חיי ,נחו ניצ ועוד.
ובמלאת  90שני לעלייה על הקרקע  :השאיפות באשר לחלקת אר( זו  ,הא
השתנו? ומה באשר לתדמית? מה השתנה?
מיכאל רענ

עוצרי באדו !
מאירועי החודשי האחרוני
רכב עי חרודי )באחריות גבי דג ( "נתקע" בשיירה שנוצרה עקב תאונה.
הרכב החליט לעקו* את "הפקק" ,וירד לדר צדדית לאור שדה.
נכו  ,כמו שג את חושבי ,הרכב שנאל( לתפקד שלא בטובתו כ4x4+
נפגע קשה בחלקו התחתו .
ועלות התיקו  1 25.000 :טבי ותקילי .
סוברו כסו* יצא לדרכו וחזר בכוחות עצמו ,פגוע בחלקו הקדמי.
והעלות :כ.1 2700+
במ ָצ ָבת "רכב לחבר" שרוטי
ולתשומת לב הציבור :כמעט כל הרכבי ָ
וחבולי מכל צדדיה  .הא זו הקלות הבלתי נסבלת שאת הנזקי
משלמת הקופה המשותפת? של כולנו?
בינה
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המחנות העולי'

äãéøô áúëî
זה סיו של שנה אינטנסיבית ומקיפה והתחלה של שנה שבה נמשי בדר
ונתקד בה .
אנו מתחילי את שנת פעילות זו ע רצ* שכבות מודרכות  ,מכיתה ד ' עד
י"ב .השכבה הבוגרת עוברת פעילות של תנועת הנוער  +זהו אינו דבר מוב
מאליו  .אנו חיי במציאות מורכבת שקל לראות את הדברי באופ הלא
מורכב שלה  +באופ שחור ולב  .בפעולות א נו מלמדי את הנוער לפקוח
עיניי  ,להטיל ספק במציא ות ולשבור את גבול החלומות .
שנינו הגענו לתנועה בגיל בוגר  ,ואנו בחרנו להיות חברי תנועה מתו
תפיסה ערכית ומתו הבנת משמעות קיומה של תנועת הנוער  +היינו
ר ו צ י  ל ה ב י א כ מ ה מ י ל י  ש ל י צ ח ק ר ב י ז "ל מ ת ו נ א ו מ ו ב כ נ ס ש ל ה נ ו ע ר
העובד והלומד :

" באתי לכא לבר אתכ  ,אבל לא רק לבר אתכ  ,ג לדרוש מכ ;
אל תקבלו מוסכמות קיימות  ,לא בחברה  ,לא בתחומי אחרי  .חברה ,
מדינה  ,כל גו* שאיננו יודע להשתנות  ,לשנות  +הוא גו* שהתנוו .
ה מצ י א ו ת א י נ נ ה ש ל מ ה ש ה י ה ל פ נ י ח מ יש י ש נ ה ב כ ל א ח ד מ ת ח ו מ י החיי
שלנו  .וא יש משהו שצרי לייחד נ וער זה מרדנות נגד מוסכמות  ,לא
מרדנות לש מרדנות  ,אלא מרדנות לש שינוי  .לקיי את אשר ראוי
לקיי  ,לשנות את אשר דרוש שינוי  ,והרבה דברי דורשי שינוי .
לא צרי לשבור כלי  ,צרי לשנות  ,להתאימ למציאות המשתנה  .לא
כל פרה היא קדושה  ,יש ג פרות לא קדושות  ,ולכ  ,אני מצפה דווקא
מכ  ,מתנועות הנוער  ,להיות כפי שהיו תנועות הנוער בזמננו  :הקמנו את
ה פ ל מ "ח ו ה ק מ נ ו ה ת י י ש ב ו י ו ת  +ז ה ה י ה צ ו ה ש ע ה  .ה י ו  ה ד ב ר י  ש ו נ י  ,
ה מגווני יותר  .יותר אתגרי עומדי בפניכ  ,ואת  ,את תיבחנו
ביכולת שלכ להמשי את אשר נדרש ל המשי ולשנות את מה שצרי
לשנות  .אני מאחל לכ שתהיו כאלה  ,אני מאמי שאת יכולי להיות
כ א ל ה ".
אנו מאחלי לכ ש נה של יצירה ולקיחת אחריות  .יש לכולנו את הבחירה
א לעצב מציאות ואי לעצב אותה  .בעינינ ו עבור החניכי המחנה הוא
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מקו שמאפשר זאת  .אנו מקווי שהמחנה י הפו יותר ויותר לבית שני
של כל החניכי כמו שהתחיל לקרות השנה  ,מקו שבאי אליו לא רק
בשביל פעול ות אלא ג לשיחות מעניינות  ,יצירה ועשייה משותפת
שהחניכי יוזמי .
נסיי באות מילי שאמרנ ו בטקס הפתיחה בשנה שעברה  +מילי מאת
מרטי בובר :
"ה נ ו ע ר ה ו א ה ס י כ ו י ה נ צ ח י ל א ו ש ר ש ל ה א נ ו ש ו ת "  +ו א ס ו ר ל ש כ ו ח ז א ת .
עלה נעלה
י וענבל

?éäî äùãç äðù
שנה חדשה היא עת למחשבה מחודשת על דברי .ראיית החיי ,הסביבה והשגרה
שלנו מכיווני אחרי.
שנה חדשה היא עת לסלוח על חטאי העבר ולפתוח ד* חדש.
שנה חדשה היא עת לבקש סליחה ממי שתמיד פחדנו לבקש.
שנה חדשה היא זמ לנסות ולהתנסות במה שמעול לא העזנו.
שנה חדשה היא זמ לתכנ את מה שא* פע לא הספקנו לעשות.
שנה חדשה היא זמ לעשות את שתמיד הבטחנו שנעשה.
שנה חדשה היא עת לאהבה ולשלווה.
שנה חדשה היא עת לתקווה.
את השנה החדשה אנחנו ,המחנות העולי ,פותחי בפעילות לכיתות ד'+י"ב החל
מטקס פתיחת השנה שהיה ב .27.9.11+אנו מזמיני את כל הילדי והנערי )ג
אלה שלא באו עד היו( לשנה חווייתית ,מאתגרת ,מעניינת ובעיקר חדשה.

.úçìöåîå äáåè äðù åðìåëì àäúù
ד ונופר
הקומונרי החדשי בקיבו(
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äÈéâÉÀ åìÉåkeñ
éâåìå÷àä ïâá úåëåñ úà íéââåç
òåøéàá

ïâá ïéæéôùåà
,åéãçé åðìåë äðäî ùâôîá
å"äã-ì è"çæ ïéá ,ïâä úëåñá

'úåìãðî' øééöðå 'úåîåìç éãëåì' øåöéð
úåì÷ ãáëúðå úåúéô äôàð
ïéæàð øåôéñì – ïéæéôùåàä ìë íòå
,íëôèå íúà ,åðîéò çåîùì åàåá æà

17/10 ,ñ"îäåç 'ã ,éðù íåéá
16:00 äòùá
ïâä éðîàð úååö
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"ושמחתבחגוהייתאשמח"...
ערב סוכות ,יו רביעי ,י"ד תשרי תשע"ב 12/10/11
בשעה  20:15על דשא חדר-האוכל

טקס חג ומוסיקפה
יו שבת ,י"ז תשרי תשע"ב 15/10/11
בשעה  16:00על דשא חדר-האוכל

מטעמי שבת ומוסיקאסי
יו שני ,י"ט תשרי תשע"ב 17/10/11
בשעה  16:00בג הירוק

חגיגת סוכות בג הירוק
הכנת פיתות
שעת סיפור
יצירת "לוכדי חלומות"
יו חמישי ,כ"ב תשרי תשע"ב 20/10/11
בשעה  15:00בשדה של עח"מ
)מתחת לבית של סהר/סימו (

עפיפוניאדה
יו שבת ,כ"ד תשרי תשע"ב 22/10/11
בשעה  12:00על דשא חדר-האוכל

כדורע

טורניר ארבעת המיני

כול מוזמני להשתת' לעודד !!!

חגשמחלכול

