18.11.2011
כ”א חשון תשע ”ב
י ום שיש י
י ומן פ נימ י 4

)(1898

גש בוא
מילי :תרצה אתר
לח :אלונה טוראל

נרהיבה עוז לקרוא לגש כי ישוב
אל האביב ,האביב.
עלי שלכת יינשאו בזר שוב כמו מאז.
נקרא לגש כי ישובה ע הסער מסביב
תהיה הרוח שוב לוחשת ודולקת באור פז.
גש גש בוא
גש גש שובה
כבר אביב והגבעות
כול ירוק בוער.
גש גש בוא
גש גש שובה
גש שוב מי היערות
הרחוקי מהר.
קראנו בוא נא בוא נא גש גש טוב
מי המרו המרו.
שדות של כס יתפתלו בסערה ,הנה ושוב.
קראנו בואה וחזור נא מי היער למקו
שבו הדר כבר פורחת ושולחת אור זהוב.
גש גש בוא...
על א הדר שוב נפגוש בעלמות
ושער הרטוב
ינוע חרש על כתפנו מתולתל ונהדר.
הו גש ,גש בוא נא בוא נא פה הרוח תחלו
תשוט אוהבת ונושקת ולוטפת כפרפר.
גש גש בוא...

øéëæîä ïçìåùî
לחברי שלו.
מזה כארבע שני עוסקת עי חרוד באינטנסיביות בנושא שינויי אפשריי
באורחות חיי .הפעולה האחרונה בנושא זה הייתה כזכור הצעת הצוות השיתופי
לשינויי שלא אושרה בקלפי .ההצבעה נערכה בחודש מאי  .2011מאז שורר
"שקט" שאני קורא לו "השקט שלפני הסערה" .למעשה מתחת ומעל לפני השטח
ישנ התארגנויות ובדיקות שונות שכותרת מה עושי הלאה.
מבחינתי ההצבעה הנ"ל לא הייתה סו פסוק משו שלדעתי שינויי באורחות
חיינו בכל הנוגע ל"עבודה פרנסה" ה הכרחיי .אמרתי זאת כאשר נכנסתי
לתפקידי כמזכיר ואני אומר זאת היו ביתר שאת .אני נתקל חדשות לבקרי
במצבי שבה משרות המוצעות לחברי הקיבו עוברות בסופו של דבר לשכירי
וזאת משו שחברי קיבו נמנעי מלאייש אות מטעמי נוחות בלבד .עמדה זו
שיש לעשות משהוא בתחו עבודה פרנסה ,הביאה אותי לבחו את האפשרויות
השונות ובעיקר את הדר" לביצוע.
יצאתי מנקודת הנחה שעי חרוד נמצאת היו במשבר חברתי עמוק הבא לידי
ביטוי בהדרת רגליה של חברי רבי מפעילות ציבורית .נוס על כ" הנחתי כי
לאור יחסי הכוחות בי המחנות השוני בעי חרוד כל הצעה של אחד הצדדי
עתידה ליפול כפי שנפלה הצעת הצוות השיתופי.
תהלי" חיפוש המודל הרצוי לעי חרוד אופיי בשני האחרונות במחנאות .הוקמו
שני צוותי שבדקו אפשרויות שונות לשינוי ,כל צוות על פי תפיסתו .בצורה זו
נוטרלה המזכירות מעיסוק ישיר בנושא ונפתח פתח למחנאות ,למידור בי
הצוותי ,להגדרת מי הוא שיתופי ומי הוא מתחדש ,לאינפורמציה
ולדיסאינפורמציה ,בקיצור לכל הדברי הרעי הבאי כאשר יש שני מחנות
הפועלי אחד כנגד השני .זהו שורש המשבר החברתי .מחנאות זו יצרה הקצנה,
ניגודי ופירוד בעוד שטובת עי חרוד דורשת שמירה על היחד וזאת ג א הדבר
אומר פשרות כואבות .אני רוצה להפנות את הציבור למאמרו של אורי הייטנר
חבר קיבו אורטל בנושא זה של פשרה ושמירה על היחד בש" ,בית דר"
ואחריות" שהתפרס בעיתונות הקיבוצית.המאמר נמצא באינטרנט בכתובת:
http://www.shavim.org.il/articles/yomyom/110412_haitner.htm
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מציאות זו של משבר חברתי מתמש" ,הביאה אותי למסקנה שתהלי" שינוי
אורחות חיי חייב להיות בהנהגת המזכירות ולא על ידי צוות חד$צדדי כזה או
אחר .שהדר" הנכונה להחלטה על שינויי תו" כדי שמירה על היחד היא הקמת
צוות משות לשני הצדדי ובהנהגת המזכירות ,שיביא הצעה משותפת לדיו.
ברור שמהל" כזה בתנאי הפתיחה הקיימי היו הוא מאוד בעייתי אבל הוא
הכרחי ונית לביצוע.
במקביל לדברי אלה הוגשה לי לאחרונה על ידי הצוות המתחדש בקשה לקבל
מנדט ותקציב להביא הצעה לשינוי .הבקשה נידונה במזכירות בשבוע שעבר,
התקבלה ברוב קולות והועברה לדיו באסיפה .כפי שהסברתי לעיל דעתי הייתה
שונה.
הנושא יובא לדיו באסיפה הקרובה.
שבת שלו
צ'אי

מהחלטות המזכירות ולקראת הקלפי
)המעוניי בנוסח המלא יפנה למזכירות הטכנית(
החלטות מ  10בנובמבר.
א .המזכירות מאמצת את דוח הביקורת על החנויות ואת התוכנית לביצוע
ההערות.
ב .מאשרי הגדלת תקציב המיועד למקרר במטבח ב 40$אל שקל.
ג .מאשרי הגדלת תקציב לשיפו פינת עבודה ומטבחו בספריה ב 25$אל שקל.
החלטות מ  3בנובמבר .2011
א .המזכירות מקבלת את בקשת צוות ההתחדשות ומעבירה אותה לדיו
באסיפה.
החלטות מ  27באוקטובר.
א .חלוקת אוכל בימי שישי.
 .1מאשרי תקופת ניסיו של חודשיי שבה תהיה חלוקת אוכל בצהריי
וג בערב.
 .2בערב ,החלוקה תיער" מ 18:30$עד 19:00
 .3בשלב זה המנות העיקריות ייספרו ולא יישקלו.
ב .פינוי הסוסי מהלול.
 .1הסוסי יפונו מהלול המיועד להריסה עד סו שנה זו.
 .2לסוסי שיפונו יימצא פתרו זמני ללא השקעה גדולה.
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מבקשי מוועדת תכנו להביא תו" שלושה חודשי הצעה למיקו חדש של
אורווה לעי חרוד ,כולל הצעת תקציב לתכנית השקעות .2012

החלטות מ  12באוקטובר.
א .המזכירות אישרה נוהל לתפעול מרכז הכולל :מספרה ,קוסמטיקה ,טיפולי
משלימי.
ב .המזכירות מבקשת מוועדת התכנו לתכנ מחדש את המרכז הכולל :מספרה,
קוסמטיקה וטיפולי משלימי בהגבלת תקציב של  500אל  -הכולל מע"מ
ובצ"מ )בלתי צפוי מראש(.
לקראת ההצבעה בקלפי.
בקלפי הקרוב אנו עומדי לבחור יו"ר חדש להנהלת החינו" .עקב שאלות מהציבור
מוצג כא המבנה הארגוני של החינו" .מדובר בהחלפת היו"ר ,תפקיד שעד היו
נשאה בו נוע מירסקי .דוד בהיר ממשי" בתפקידו כמנהל מערכת החינו".

מבנה ארגוני של מערכת החינו
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מרפאה
חיסו שפעת
מומל להגיע להתחס!
אפשר להתחס עד סו נובמבר.
טיפול רפואי דחו
במקרה של חבלה או פציעה של עובדי במפעלי ובענפי המשק ,שאינ מטופלי
במרפאה של עי חרוד איחוד מומל לפנות ישירות למוקד טראומה במרפאת עומר.
שעות פתיחה של המרפאה
המרפאה פתוחה פעמיי בשבוע בימי שלישי וחמישי אחר הצהריי
בשעות  15:00עד 18:00
נוס לשעות הפתיחה הרגילות בבוקר.
מבקשת להזכיר שארוחת הבוקר בי השעות  9:30עד 10:00
בבקשה לא להגיע ולא לטלפ בשעות אלו אלא א מדובר במקרה חירו.
פגישה ע! מירב גלעד גרנות
הרצאה בנושא :אמצע החיי  $הזדמנויות חדשות
חשיבה חדשנית על עיצוב אורח חיי במסגרת הקהילה הקיבוצית ,בתקופה שבה
מצטמצ הזמ הנדרש לעבודה מפרנסת וגדל חופש הבחירה בזמ המתפנה.
מירב עוסקת בפיתוח מיומנות פנאי והעבירה סדנאות כאלה בעשרי קיבוצי.
פרטי בהמש".
ייעו" דיאטני
רותי גרוסר ,דיאטנית מוסמכת ,מגיעה לעי חרוד בימי שני אחר הצהריי.
נית לקבוע איתה פגישות אישיות .המעונייני יפנו אליי.
חוג ציור על אריחי!
חידשנו את פעילות החוג ,בימי שני בי השעות .19:00 $ 17:00
החוג מתקיי במפעלו של שלומית ,בהדרכת עליזה דג.
מיועד לכול ומומל בחו.
שבת שלו
והעיקר הבריאות
חנה
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ק ה י ל ה ב ו נ ה ת ר ב ו ת  ,ב ו נ ה ק ה י ל ה  ...ו ח ו ז ר ח ל י ל ה
אני כותבת בתגובה לכתבתו של ששי.
אי לי ויכוח ע ששי על כ" שבשנה האחרונה הורגשה תכונה רבה סביב נושא התרבות.
אכ נראה שקבוצת אנשי שאכפת לה הרימה את הנושא ולכל אור" השנה התקיימה
פעילות תרבותית בקיבו .
אני רוצה להתייחס אל הפתיחה של הכתבה שבה הוש דגש על "התהו הפעורה בי שני
פלגי באוכלוסייה ,על הקושי בהתנעה ,על ההשתתפות ולקיחת האחריות" .אני לא
חושבת ולא מרגישה שיש תהו פעורה ,אני כ יודעת לומר שדווקא בשל חוזקה של
הקהילה שלנו לא התפרקנו בתהלי" הלא פשוט שעברנו ואנחנו ממשיכי לעבור ג כעת.
הקהילה שלנו נמצאת היו בתקופה של בלבול זהות  .אנחנו לא החלטנו על הזהות
הקהילתית שלנו ,נתקענו באמצע תהלי" וכפי שאני רואה את המצב ייקח לנו עוד זמ
)הלוואי ולא רב( כדי להחליט על זהותנו ומש להמשי" הלאה .כשקהילה נמצאת בבלבול
זהות היא מראה את זה במישורי הקהילתיי :תרבות ,חדר אוכל ,טיולי משותפי,
קליטה וחינו" .התרבות לא בונה קהילה .הקהילה היא שבונה את התרבות .בעי חרוד
חיה קהילה מזה תשעי שנה .קהילה חזקה ,איכותית ע מסורת תרבותית מפוארת.
כשאנשי רוצי להראות שקשה לה ע הזהות הקהילתית שלה ה לא נעני
לאתגרי התנדבותיי ,תרבותיי.
מחברה מגויסת ,שהאמירה הקיבוצית$קהילתית חזקה בה מהאמירה הפרטית ,הפכנו
לחברה שבה האמירה הפרטית חזקה מהקיבוצית .בעיניי זה נכו וטבעי ,זה מותא
לסביבת החיי שבה אנו חיי .זה לא חייב להשפיע על חיי התרבות א זה בא בהתאמה
וסנכרו .אצלנו ,כרגע חסרה התאמה וחסר הסנכרו.
אכ לתרבות יש מקו חשוב ומכובד בחיי הקהילה שלנו .על פי הרשימות ביומ יש עדיי
מספיק אנשי שאכפת לה וה נושאי בעול ,ועל כ" מגיעה לה התודה והברכה.
מתו" שאני מלווה מערכות חינו" בקיבוצי שוני ,אני יודעת לומר שקהילות שנמצאות
בבלבול זהות ומשתהות ש זמ רב מדי ,קשה לה לשמור על תרבות שברובה בנויה על
תחומי יכולות אישיות והתנדבותיות רבות  .על פי השקפתי נכו לנו היו שנתרכז
בהחלטה על מציאת הזהות שלנו  ,נחליט על אורחות חיינו ומש תצמח התרבות
בהתאמה .
לסיכו  :קהילה בעלת זהות ברורה ואמונה בדר"  ,תצמיח תרבות בעלת עוצמה
שמושתתת על מסורות עבר ע הפני לעתיד.
* מה שגר לי להתרגשות סביב חג התשעי ה היומ ולוח השנה .שניה יצרו חיבור
בי העבר והעתיד  .שניה הביאו מרוח המסורת המקומית  ,וגרמו גאווה להשתיי"
לקהילה שלנו.
רוני צור
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יש לנו בעי חרוד כמה חלקות אלוהי קטנות ...אחת מה זו המכבסה.
הטיפול בכביסה מקצועי ,מהיר ,אכפתי ואחראי ,והכול הודות למטפלת...
בעת האחרונה ישנה במכבסה בעיה קשה של כוח אד.
התמונה המצטיירת היא שמי שאמור לעזור לפתור את הבעיה ,לא כל כ" מעוניי
שהמכבסה תמשי" לשרת אותנו במתכונת הנוכחית ולא ברור למה ,א יש עוד
מקו שנות שירות מעולה כזה ,שרבי מאיתנו רוצי בו ,שמחי כל$כ" שישנו,
ובעיקר לא רוצי לקנות מכונות כביסה ולכבס בבית .הראיה לכ" היא ההיענות של
מספר חברי לא קט לבוא לעזור ,כל אחד בהתא ליכולתו.
מדוע לא לעשות מאמצי לתת ליהודית את העזרה הדרושה ,לתגבר את הצוות,
ולשמר את המקו הזה?
ֵ
לשמור
יהודית עושה מאמצי לא פשוטי להמשי" ולתת את השירות הטוב הזה ,בעבודה
קשה.
אנא עזרו לה להמשי" להצליח.
בש החברי המרוצי נאמני המכבסה...
רפאלה

úøå÷éá úãòååî
בשעה טובה הסתיימה ביקורת מער" החנויות :כלבו  +מרכולית.
הביקורת החמיאה למבוקרי והוסיפה נקודות לשיפור.
המעונייני בפרטי יוכלו להתעדכ בדו"ח הביקורת.
נית לקבלו אצל נלי במזכירות.
לקראת שנת  ,2012אנו מכיני את תכנית הביקורת השנתית.
אנו פתוחי להצעות לגבי נושאי ביקורת.
נית לפנות אלינו  $צבי ש  ,ישראל סמילנסקי ,בני קיי ,אמי גרדי.
את הבקשה יש להגיש בכתב.
אמי גרדי
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“איש באמונתו יחיה”  -המש
מודל שני מסלולי  $אז אי" עושי את זה? אי" זה אמור להתבטא בחיי היו יו של
כל חבר ומשפחה?
נראה מסוב"  $מסתבר מביקור ולימוד במספר קיבוצי שביצעו זאת  $שלא כל כ".
מאחר והרעיו המרכזי הוא ,שכל חבר יוכל לבחור במסלול שבו הוא ירצה להתנהל $
מסלול תקציב כמו היו )שיתופי( ,או מסלול רשת ביטחו על בסיס הכנסתו מעבודה
)מתחדש( ,יש לבצע מספר מהלכי שה תנאי לכ":
מהל" ראשו וחשוב הוא צירו חברי לצוות כ" שיכלול חברי משני "הזרמי",
שיתופיי ומתחדשי ,שיכי ויבח יחד את המודלי הקיימי בקיבוצי השוני על
מנת לגבש הצעה למודל הדו$מסלולי המתאי לעי חרוד איחוד.
מהל" שני חיוני והכרחי הוא ִמשכור כל משרות החברי בכל מקומות העבודה .מעבר
לחשיבות הניהולית שבדבר הדבר יאפשר לכל חבר ולכל משפחה לדעת את
האלטרנטיבה שלה להכנסת.
המהל" השלישי הוא בדיקת תמחור כל השירותי והפרטת מרבית .הדבר יאפשר
מחד לחברי להשלי את התמונה של ההוצאה מול ההכנסה ,מאיד" יאפשר להפעיל
את ענפי השירות כמרכזי רווח$עלות בצורה נכונה ויעילה .כל זאת בלי לפגוע בחברי
ותו" מת תמיכה של הקהילה לשירותי נבחרי .משפחה וחברי שיבחרו במסלול
התקציב יקבלו תקציב מוגדל בהתא להפרטות שיבוצעו.
מהלכי אלה של משכור והפרטה יאפשרו לכל חבר ולכל משפחה לדעת את התמונה
המלאה של התנהלות הכלכלית ובכ" יורחבו שיקולי הדעת לבחירת המסלול
המתאי לה.
חשוב להדגיש  $מודל שני מסלולי שבו קיי ונשמר המסלול הנוכחי למי שיבחר בו ,
מבטיח שמירה על נושאי החשובי לחברה ,כגו שמירה על מערכת הביטחו
הסוציאלי ,זמינות ונגישות למערכות הבריאות והחינו" ,קיו מוסדות חיוניי כמו
חדר האוכל מכבסה ,קיו נוי ותרבות ועוד ,על ידי סבסוד הקהילה.
מדובר בשלב זה ב"אישור להכנת הצעה מפורטת" שתובא לדיוני ותהיה פתוחה
להערות והסתייגויות של הציבור .לאחר תיקוני והתאמות תובא ההצעה לקלפי
ויידרש רוב של  75%תומכי כדי לקבלה.
נשאר קצת מסוב"  $הסברי נוספי בהמש" הדר".
בש צוות התחדשות דו$מסלולית
צביקי נור
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למה דו-מסלולי
השנה ,שנת ה 90$שהייתה אמורה להיות שנת חג בקיבו  ,הייתה החמצה!!!
כמו חברי נוספי ,ג אני חשה ,שרקמת החיי שלנו די מפוררת .חברי רבי
מדי נוטשי את המעורבות; ה"קהילה" ,אינה קהילה; השותפות היא על הנייר.
חבר לחבר יריב.
מיותר למנות את הסיבות  .ולכ הצטרפתי למסע הלימוד מה עושי ב " שני
מסלולי!" ,שעצ הגדרת היא" ,כבד את שכנ""" ,בחר לפי עקרונותי"" ,אי
ה"רוב" כופה דעתו על ה"מיעוט".
חבל שלא ידעתי על מסלול מעי זה לפני הצונאמי שהיה אצלנו  .ודאי וודאי
שהייתי בוחרת בו.
בזכות "מסע הלימוד" זכיתי לבקר במקומות רבי ויפי באר ופגשתי אנשי
שריגשו אותי בגישת החברית והאנושית .אציי מספר נקודות.
• ביקרנו ושמענו שישה קיבוצי:
• בכול נשמרת ערבות הדדית גבוהה בנושאי בריאות  ,חינו"  ,תרבות וחיי
קהילה.
• הדו מסלולי קיי בי  15שנה אצל ה"חלוצי" )שניר( ומספר חודשי אצל
ה"חדשי" )כפר גליקסו(.
• מרבית הקיבוצי בחרו ב דו מסלולי למרות שהיו במצוקה כלכלית .
ה" מתחדשי " הבינו שאל לה לכפות דעת על ה" שיתופיי " וכ הפו" .
) בקיבו מסוי  70%רצו להמשי" בשותפות שקראו לה " מסלול נוכחי "
ו 30%$רצו להתחדש ובחרו בדו$מסלולי ,מתו" הבנה שחיי חברה בריאי
ויוצרי מחייבי קבלת הבחירה השונה(.
• בכל מקו ששאלתי אי" מתנהלי החיי בדו מסלולי .קיבלתי תשובה דומה
להפתעתי  :אי בעיה  .זה רק עניי טכני של הנהלת חשבונות  .יש תוכנה
מתאימה לנושא.
בכל הקיבוצי הסתכלו עלינו כמו על תופעה מוזרה כשציינו שאצלנו עדיי אי
משכור משרות והפרטות עמוקות ,שה! תנאי להפעלת התכנה.
כלומר א חפצי חיי אנחנו ,עלינו להקדי ולהיער" בנושאי אלה.
משכור אישי ולהמשי" את
)לשמחתי ג הצוות השיתופי מודע לכ" שיש לערו" ִ
תהלי" ההפרטות(.
אלה שבחרו במסלול הנוכחי מתו" חשש ופחד משינויי  $לא לוחצי עליה.
בחירת ביד ולאור" זמ.
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אלה שבחרו בהתחדשות ולא היו מודעי להשלכותיה ג ה יכולי לשנות
ולתק.
נית לעבור בי המסלולי – בכל קיבו בקצב שונה.
למדנו ג שאי אפשרות להקיש מקיבו לקיבו .לכ התהלי" ממוש"  $כל נושא
מובא לבחירה בקלפי.
והעיקר החברי! שמחי! .טוב לה! .אד! באמונתו יחיה.
נ.ב בכל הקיבוצי ההשלכה הייתה ג על נושא שיבת הבני הביתה.
לא אפרט יותר על הנייר א" אשמח לענות לכל השואלי.
שבת שלו
אמי גרדי

È„¯‚ Ì˙ÂÈÏ

ì"äöî êøåøçùì
åðéìà êáåù êåøá
äîéòð úåáìúùäå
ãåçéà ãåøç-ïéò úéáá
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
היו דברי מעול...
מתו יומ עי חרוד ) 2.9.1955ארכיו עי-חרוד איחוד(
לידיעת הציבור
מארגו רופאי קופת חולי באה אליי פקודה לצמצ את שעות העבודה שלי רק
לשעות הבוקר במרפאה )עד שעה שתיי(.
יש להצטער צער רב על הסידור הזה שוודאי יגרו אי$נעימות לציבור.
אחרי משא ומת ארו" של ארגו רופאי קופת חולי ע מרכז קופת חולי על
העלאת המשכורת לרופאי וע כל הנכונות לוויתורי מצד הארגו כדי להגיע
לעמק השווה ולא לגרו לאי$נעימות  $לא הצליח הארגו להגיע לשו תוצאות.
למרות זאת לא נק הארגו באמצעי החרי של השבתת המרפאות ונאל  ,בתור
אמצעי לח  ,להפעיל את האמצעי הפרופסיונאליי הבאי כאמצעי של הגנה
עצמית מינימלית.
הדבר יגרו בוודאי אי$נוחיות מסוימת לציבור .אנו תקווה שהדרישות הצודקות
של הארגו תתמלאנה במהרה ונעמיד את שירותנו לציבור על כנו.
בקשר ע זאת ,ייתכ שג רופאי בית החולי יפסיקו את שעות הקבלה בימי
הקבועי לקבלת חולי להתייעצות ,הנשלחי על ידי רופאי המקו.
לכ אנו מודיעי בזה:
חבר המוזמ לבית החולי להתייעצות רופאי יתעניי ביו לפני נסיעתו
אצל הח' צימרמ )אשר יעמוד בקשר איתי( על כל שינוי שיחול.
ד"ר קלנר

משתתפים באבלם
של גדעון ואלכס ברוידא
ומשפחתם
במות האח
שארי בר )ברוידא( ז”ל
שלא תדעו עוד צער
בית עין-חרוד איחוד
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טובה ב אנוש
איננה
2011 - 1959
אימא אהובה שלנו ,אחת ויחידה
אי במילו מספיק מילי שיוכלו לתאר את הצער שלנו היו.
את היית הכול בשבילנו$אימא ,אבא  ,חברה ואשת סוד.
היית מרכז חיינו ,המודל לחיקוי שלנו.
היית בשבילנו סלע אית ,מקור אינסופי של חו ,של רו" ,של חוכמה ושל חוזק.
היית לנו מעיי נובע של אהבה.
את היית עמוד האש ואנחנו המחנה .והאש של" חיממה אותנו והאירה את דרכנו.
עכשיו נותרנו בלעדיי" אבל אנחנו לא לבד  ,כי האש של" נשארה אצלנו  ,את
נמצאת בכל אחד מאיתנו $בנו  ,ילדיי" ובשתי נכדותיי" הקטנות שכה אהבת
וטיפחת .ואנחנו מבטיחי ל" ,אימא יפה ואצילית שלנו ,שנישאר תמיד המחנה
החזק והמאוחד כמו שלימדת וחינכת אותנו.
אימא ,את היית פייטרית אמיתית כל חיי".
עד נשימת" האחרונה ,גוננת עלינו ,נלחמת כלביאה ונאחזת בחיי.
כמו בחיי"  ,ג במות" היית אצילה ,הלכת לעולמ" בקלאסה  ,מטופחת  ,והכי
חשוב $ע חיו" על הפני.
אימא,
זכית בחיי" בהורי נאמני ,אחיות מעריצות ,שלושה ילדי וחת אוהבי ,ושתי
נכדות מקסימות.
אימא $אנחנו זכינו ב"...
ענבל ,גל ,ח ,אבנר ,רו ודניאל
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טובה ,אהובה שלי ,אחותי
ביו רביעי קניתי ל" כרטיס ברכה מיוחד ,ע אב למזל וברכה ,בכוונה לכתוב ל" מילי
מהלב ,להתפלל לבריאות" ,ולתת ל" אותו ביו חמישי בצהריי ,כשאגיע לבית החולי.
על הכרטיס היה כתוב "החלמה".
ביו חמישי בבוקר ,הוצאתי את כרטיס הברכה מהתיק ,וככה כמו שהוא ,ריק ממילי,
הכנסתי אותו לתא הכפפות באוטו שלי בכעס גדול .אולי באותו רגע הבנתי ,שזה פשוט לא
יעזור.
לפני תשע שני בדיוק נכנסת לחיינו.
קיבלנו את ענבי ,ובעסקת חבילה כמו שרק את יודעת להפיק ,הבנו מייד שקיבלנו משפחה
שלמה :את ושלושת ילדיי" המדהימי שע השני הפכו ג ילדינו ,אליה הצטר אבנר
ואחריו שתי הנכדות המופלאות של"$שלנו ,רו ודנדוש.
תשע שני עברו.
יחד עברנו שמחות וריגושי  ,יחד צלחנו משברי  ,והזמ שעבר רק חיזק את הקשר
המופלא הזה שבינינו" :אחותי" ,היית קוראת לי בשיחות הטלפו שלנו" .את יודעת כמה
אני אוהבת אות"" ,אמרת.
יהיה אולי מי שלא יבי את עוצמת החיבור ,את המחויבות ההדדית הטוטאלית שיצרנו,
אבל את ואני ,שתי אימהות ,ידענו כל הזמ.
כשראיתי אות" מובילה את ענבי שלנו לחופה ,ועמיחי שלי צועד לצד" ,גאה ומתרגש ,
חשבתי לעצמי שבאמת החיבור הוא מטור ,מיוחד במינו ונדיר ,והרגשתי בת מזל להיות
חלק מהדבר הזה.
לפני חודשיי ,מיד כשחזרנו מארצות הברית מהניתוח של פירוש ,התקשרת אליי בשבת
בבוקר .בשיחה ההיא העברת לי מסר סמוי שרק את הבנת ,כנראה שידעת משהו שאנחנו
לא ידענו .כאילו ידעת שזמנ" הול" ואוזל ,ורצית שאדע ,שאת סומכת עליי.
ביו חמישי  ,כשהגעתי לבקר אות" והבנתי ברגע אחד שבאתי להיפרד  ,באחד מרגעי
ההכרה האחרוני של"  ,ליטפתי אות" ואת פקחת את העיניי המדהימות של" ,
והסתכלת ישר אל תו" העיניי שלי ,וש ברגע הזה ,הבנתי בדיוק מה רצית ממני בשיחה
ההיא.
פירוש שאלה אותי א אני יודעת מי מחליט בכלל מי מהחולי יבריא ומי לא...אמרתי לה
שאני לא יודעת את התשובה ,והיא אמרה לי שלא משנה מי זה ,אבל במקרה של" הוא
ממש התבלבל.
היית אחת הנשי היפות שפגשתי בעול הזה ,היית יפה מבחו ועוד הרבה יותר יפה
מבפני ,והדר" מעוררת ההערצה שבה טיפלו ב" הילדי בחודשי חיי" האחרוני ,היא
עדות לחינו" המצוי שנתת לה לאור" השני ,וכל מי שמכיר אות" יודע שחיי" לא תמיד
היו קלי.
אני מקווה שבמקו שאליו הגעת יש ל" שלווה ,שלא כואב ל" יותר ושמדי פע תוכלי
להצי עלינו ולהרגיש כמה אנחנו מתגעגעי.
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ביו רביעי קניתי ל" כרטיס ברכה מיוחד ,ע אב למזל וברכה ,עליו כתובה המילה
"החלמה".
בשבת כתבתי ל" הספד.
לעול תהיי חלק מחיי .נוחי בשלו.
דפי

ציפור רבת יופי
היית ציפור רבת יופי ,דודה שלי.
כשהייתי ילדה ,נראית לי גבוהה כשוכני השחקי .והיו ל" כנפיי צבעוניות ,רחבות
ומרהיבות ,במיוחד כשפרשת אות מעליי כדי לחבק ,לדגדג ,לגונ ,ללמד ,לאסו אותי
לארצות של היופי של".
נולדתי לתו" זרועותיי" וה חיבקו אותי באהבה .בכל קי באתי אליי" ,לקיבו היפה
הזה ,ילדה עירונית ושמנמנה ,פחדנית ולבנה ,וכשחזרתי ממ" לעיר הגדולה ,אחרי
שבועות ארוכי ,אמיצה ושזופה ,עמוסת חוויות ,לקחתי איתי את שלל המתנות
שהענקת לי  $חוכמה מעשית וממתקי ,בדיחות חדשות ועגילי ,שיחות לתו" הלילה
וחיבוקי ,זכרו של ימי צבועי בגווני של זהב.
לימדת אותי שהיופי נמצא בכל מקו  $בגו ובלב ,בי ובשדות ,בחפצי ובאנשי.
היית נדיבה ופראית ומצחיקה .אהבתי אות" .והיופי היה את.
אני רוצה שתדעי ,דודה ,שיופיי" לא ת וקול" לא נד ע לכת" .אני רואה אותו
בפניה היפות ,בידיה הנבונות של ענבל ,בעיניי החומות ,החמות של גל ,בהומור
המשובח של ח ובמתיקות האינסופית של נכדותיי" הקטנות .ה יוסיפו לשאת אותו
עימ בכל אשר יילכו וה יעלו וישגשגו ועוד יפרחו במלוא תפארת.
עכשיו את שוכבת למנוחת" הסופית תחת העצי האלו ,ברוח הזאת ,אבל אני יודעת
שהנשמה היפה של" ,דודה שלי ,פורשת ממש עכשיו כנפיי .יודעת שהיא עפה ,ממש
עכשיו ,גבוהה מעלינו ,את גבוהה עכשיו ,דודה ,את ציפור רבת יופי כמו שהיית תמיד,
נוגעת בענני.
מוקדש באהבה לדודתי האהובה ,טובה ב אנוש ,שהלכה מאיתנו בטר עת.
זכרה יהיה בליבי תמיד.
ענת לוי
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היכונו היכונו  המחזמר חוזר!!!
שוב חוזר הניגו....וזו השנה החמישית שבית הספר שלנו מעלה מחזמר
והפע משיריו של אריק איינשטיי.

מופע המעלה אל קדמת הבמה את מגוו היצירה של אריק איינשטיי:

שירי אר ישראל
שירי הילדי שכל כ אהובי )גברת ע סלי ,אדו שוקו ,שבת בבוקר ,מה עושות האיילות(.
שירי חבורת 'לול' )למה לי לקחת ללב ,מה איתי ,אני ואתה נשנה את העול(...
שירי האהבה הכי יפי שנכתבו )אות ,כחולה כחלו ,לי ול(...
וג משירי שלישיית גשר הירקו והחלונות הגבוהי )יחזקאל ,כשאור דולק בחלונ,
)אימא אדמה ,יואל משה סלומו ,ערב מול גלעד(....

א רק תבואי בחמש(.....

מופע מגוו ובו :ריקודי ססגוניי ,קטעי משחק מצחיקי ,נגינה של הרכבי בית-הספר,
סרטי וידאו שצולמו במיוחד למחזמר ,שירה יפייפייה של תלמידי בית-הספר ומוריה.
בית הספר ממשי במפעל חשוב וערכי זה של הנחלת תרבות הזמר באר' לדורות הבאי.
כמו תמיד מרגש לחזות בתלמידי שאוהבי את השירי ודרכ לומדי כל כ הרבה על
מה שהיה כא לפני שנולדו.
כולכ מוזמני לבוא וליהנות מערב תרבותי ומרגש ,המופע יתקיי בבית ציזלינג
בעי חרוד מאוחד.

מועדי המופעי:
יו שני  12/12/11בשעה 20:30
יו שלישי  13/12/11בשעה 20:30
יו חמישי  15/12/11בשעה  18:00ובשעה 21:00
כרטיסי במחיר של  ,, 15נית להשיג במזכירות בית הספר ,טל'046531617 :
מלאי הכרטיסי מוגבל ,מהרו להזמי.
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לקראת שנת התרבות הבאה עלינו לטובה אנחנו מבקשי לפנות אל חברי עי חרוד
ביוזמה חדשנית להגברת המעורבות של חברי ביצירת התרבות המקומית ,הכול
מתו" כוונה ומחשבה כי "תרבות בונה קהילה" והרחבת מעגלי ההשתתפות ג ברמת
לקיחת האחריות והביצוע  ,אי לנו ספק שלרבי וטובי מאיתנו ישנ רעיונות
לאירועי וחגי בתחו התרבות שאות היו רוצי לייש ,אנו קוראי לאות
"יזמי" בואו והגשימו חלו והוציאו לפועל את מחשבתכ ,רעיונכ והעשירו אותנו
בעוד אירוע או חג ערוכי לתפארת הכוחות המקומיי,
אנו מבטיחי הקשבה ורצו טוב לזרו ע "היז" ולספק את כל הסיוע הנדרש על
מנת להרי את הרעיו ,מחשבה ולהגשימה ,לרשות היז עומד צוות תרבות אשר
יתמו" וא ילווה בכל נושא נדרש את היז ויספק לו את המשאבי להצלחת
האירוע ,אי תנאי מקדימי וכל מה שצרי" זה רצו לעשות תרבות ולקחת אחריות
משקע ועד תקע לאירוע,
לאירועי התרבות בשנה הבאה נוסי חגי ואירועי מתו" כוונה לבנות אות כחלק
מאירועי התרבות ומסורת החגיגות ) יו האישה ,יו הגבר ,ט"ו באב ,ל"ג בעומר
ועוד( בעי חרוד ,לחלק מאירועי אלה חסרי היו מובילי חג ,אנו מתכווני לפתח
ג את תרבות הספורט ולהחזיר עטרה ליושנה )ליגות ענפיות ,תחרויות וכו'( כחלק
מהתרבות העממית בנושא.
היזימה התרבותית יכולה להיות בכל תחו ,חגי ,אירועי ,אומנות ,שירה ,נגינה,
ארגו או מת הרצאות ,ימי עיו ,סדנאות ,ספורט ,טיולי וכו' ,תינת עדיפות ליצירה
מקומית ,אי חשיבות לגיל היז ובלבד שהיזימה תהלו את האירוע ,תתאי לקהל
היעד ותענה להגדרת המטרה של צוות התרבות בנושאי של הרחבת מעגלי
השתתפות.
א את/ה יז תרבותי פנה עוד היו ע הרעיו לחברי ועדת תרבות ,יהיה כדאי
כי נתינה היא קבלה.
ששי מאור
רכז תרבות

