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החלטות מזכירות
נית לקבל את ההחלטות המלאות במזכירות הטכנית
בישיבת המזכירות שהתקיימה בתארי  15.12.2011הוחלט:
 .1המזכירות מאשרת את צירופ של נורית קוגוט וחגית דור לוועדת דור צעיר
עד תו הקדנציה הנוכחית) .ספטמבר .(2012
 .2המזכירות מאשרת כצירי למושב ב' של ועידת התנועה הקיבוצית את:
ד כה ,צבי נור ,צ'אי שגיא ,רז נור.
בישיבת המזכירות שהתקיימה בתארי  29.12.2011הוחלט:
 .1הוצגו תוכניות עבודה של תרבות וספורט ,מינהלת שיכו ותכנו ,חינו.#
 .2אושר תקציב ועד מקומי לשנת .2012
באסיפה הכללית שהתקיימה בתארי  28.12.2011הוחלט:
א .אושר פתק ההצבעה לקלפי בנושא הצעות לתהלי #השינוי.
ב .ועדת ביקורת:
 .1אושר המש #עבודתו של יפתח אלו כמבקר פני של הקיבו.$
 .2אושרה תכנית הביקורת לשנת .2012
 .1נוהל קבלת החלטות.
 .2ענפי היזמויות למיניה.
 .3בצ"מ.
 .3אושר תקציב של .( 60,000
נהל הצבעות בקלפי אלקטרונית:
 .1אושר הנוהל שהוצע ע"י ועדת קלפי.
 .2הנוהל יופעל רק לאחר הרצות ניסיו מוצלחות.
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úåàéøáä ïçìåùî
מרפאה
כרטיס קופת חולי
בכל פניה למרפאה יש להגיע ע הכרטיס האישי של קופת חולי.
מינואר  2012חבר ללא כרטיס לא יוכל לקבל תרופות.
חבר המגיע ללא הכרטיס מעכב את האחיות בחיפוש ארו #במחשב.
חברי ,אנא התחשבו ה בחברי הממתיני בתור וה באחיות ,והקפידו לבוא
ע הכרטיס.
ביקור אצל רופא מקצועי
בעמדת הקבלה יש להגיש את הכרטיס ולא לשל.
ג א מתבקשי לשל ,יש לומר שאנחנו ב"מסלול המהיר".
במקרה שאי מחשב והכרטיס לא עובר ,יש לשל  ( 21ולהביא את הקבלה
למרפאה או אליי.
קניית תרופות
תזכורת לחברי המקבלי מרש מרופא מקצועי:
♦ אי לקנות את התרופה ללא אישור מנהלת המרפאה .
♦ יש להביא את המרש למרפאה.
♦ לא יהיו זיכויי בדיעבד.
שעות הקבלה במרפאה
תזכורת:
ימי ראשו עד חמישי  7:00עד 12:30
יו שלישי עד השעה 11:00
בימי שלישי וחמישי המרפאה פתוחה אחר הצהריי בשעות  15:00עד .18:00
יו שישי  7:00עד 12:00
בי השעות  9:30עד  10:00הפסקה )פנייה  -במקרה חירו בלבד(.
אנא הקפידו על שעות הקבלה.
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לחיילי משוחררי ולהוריה
בשעה טובה השתחררת ואת כעת עצמאי ,הרבה סידורי יש לכ לסדר והכי
חשוב :ביטוח בריאות באחת מקופות החולי.
חברי עי חרוד מבוטחי ב"כללית מושל" ,כל זמ שאת שיכי להסדר של
צעיר מועמד עליכ לדאוג להיות מבוטחי.
לאחר השחרור עליכ לצלצל ל 2700*-למענה הקולי של "קופת חולי כללית"
ולהקיש *  ,8שהוא רישו והצטרפות לכללית מושל .יש להצטייד במספר
כרטיס אשראי ותעודת זהות.
לידיעתכ ,בשנה הראשונה "קופת חולי כללית" נותנת לכ שירות חינ א#
את חייבי לדאוג להיות רשומי ומבוטחי.
בתו השנה את מחויבי אוטומטית בכרטיס האשראי שלכ .החיוב עד גיל 29
בסביבות  ( 30לחודש.
שלא נצטר ,#א #חובה שיהיה.
העיקר הבריאות
חנה

áåè ìæî
ìéøá ìáåéìå äéîì
øåö áàåéìå úéâçì
ãëðä-ïáä úãìåäì
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì
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áåè ìæî
øåàî ìèìå úðéòì
øåàî éùùìå íéøîì
øéäá äøéôöì
ïéðä-ãëðä-ïáä úãìåäì
áåøì úåëøá
úåçôùîä ìëì

úåçôùî ìåéè
קניו עמוק ע קירות תלולי ,מצוקי גבוהי ובה פעורי פתחי מערות ,קניו
נשרי ,מוביל ארצי ,ה”עמוד” הידוע ,כל אלה מחכי לנו ביו שבת ה 14.1-בנחל
עמוד התחתו.
מסלול נוח של כ 7-ק”מ ,רובו במגמת ירידה.
יציאה בשעה 7:30
חזרה משוערת עד 17:00
ארוחת בוקר :כל אחד מביא מהבית )נאכל במרוכז בשטח(.
ארוחת צהריי :בחסות דפנה והמרכולית בסו 1המסלול.
ציוד אישי
♦ לבוש  -לפי מזג האוויר ,רצוי משהו עליו קל ,ג לגש ...
♦ נעליי  -ראויות להליכה בשטח ,סביר שיהיה בו! $
♦ מי  -לפחות  1ליטר למשתת.1
♦ תרמיל  -לציוד אישי ונשנושי לדר.#
♦ משקפת  -לצפות בנשרי !
♦ מצלמה.
♦ ערכת קפה נישאת למי שיש.
♦ מורל גבוה !!

להתראות
צוות טיולי
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ä÷éèîñå÷á íééåðéù
בשנה האחרונה חלו שינויי אצלנו בקוסמטיקה .נעמי יצאה ועברה לעצמאות
עסקית במקו חדש .אנחנו מודות לה על העבודה המשותפת לאור #שני
ומאחלות לה הצלחה בהמש #ושמירת קשר איתנו.
אנחנו ,אורית ויהודית ,נשארנו במכו הקיי וממשיכות לקבל מטופלות מהקיבו$
ומבחו.$
עד היו נהגנו לשלוח הזמנות בנוסח" :הגיע זמנ #לטיפול פני" ,מעתה )ינואר
 (2012מי שרוצה טיפול פני או ייעו $תפנה ישירות אל אחת מאיתנו לתיאו זמ.
נוהל קבלת הקרמי  -ישני וטובי ,חדשי ומודרניי  -ימשי #כסדרו כפי
שהיה נהוג עד היו.
אורית ויהודית

“לאסו את השברי”
ביומ קוד פרסמנו את המיז של יד וש  -ניסיו להציל ולשמר תעודות מכתבי
תמונות ופריטי מתקופת השלטו הנאצי והשני הראשונות אחריו בכל ארצות
הכיבוש ,כולל ארצות צפו אפריקה.

,'íéøáùä úà óåñàì' ,íùå ãé ìù óåñéàä íåé
øàåðéá 17 éùéìù íåéá íéé÷úé
.òáâ úöåá÷ ìù ïåãòåîá 10.00-15.00 úåòùá
איסו 1המסמכי מורכב ומחייב פגישה אישית של נציגי יד וש ע האנשי.
מהניסיו פגישה כזאת נמשכת לפעמי מספר שעות .חברי שהתעודות נמצאות
אצל קרובי מחו $לקיבו ,$ישתדלו שיהיו ברשות ביו שייקבע לפגישה.

בשאלות והבהרות נית להתקשר לחגית כוכבא ,עי חרוד מאוחד .
טלפו בבית6485533 :
טלפו נייד052&3792901 :
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עוצרי באדו !
ושוב ,רכבי נפגעי א #אי דיווחי .כבר כתבנו וחזרנו מספר פעמי:
דיווח על תאונה אינו משפיע על רישיו הנהיגה א לעומת זאת הוא מוזיל במידה
משמעותית את עלויות התיקו .לכ ג כשנדמה שהפגיעה היא מזערית & חובה לדווח.
תיקונ של רכבי ,שלא דווח על פגיעת ,משול לא באמצעות הביטוח ולכ עלות
גבהה מאד.
4מי וָמי הרכבי שהאחראי לנזק נותרו באלמוניות:
רודיוס פס כחול  -פגיעה קשה בחלקו הקדמי התחתו ופגיעה נוספת במנוע.
רודיוס כסו) )באחריות זמרי(  -שפשו 1חזק של כנ 1ימנית קדמית קרע את הפגוש
הקדמי ממקומו.
וכמה יעלה לנו? כמה אלפי שקלי לכל אחד מהרודיוסי )קט עלינו(...
א יש ג אור בקצה הפנס:
מזדה פס כתו  -בזמ חניה בירושלי נקרע חלק מהפח לאור #צדה הימני.
הנהג דיווח והביטוח שיל .עלות התיקו  -השתתפות עצמית בלבד.

åðàöé ìåéèì
מזג האוויר הנאה ,האוויר הצח והשדות לאחר הגש  -אי כמות לטיולי טרקטורוני
מאתגרי ומלהיבי .וכ #בשבת האחרונה ,יצאו לה שני חבר'ה )השמות שמורי
בוצ ָ6צי הביאו כמוב
המ ְ
במוס (#לטיול אטרקטיבי בשדות העמק ואת הטרקטורוני ְ
מאליו אל אתר השטיפה שליד המוס .#הרכבי כנראה נוקו היטב א #המשטח נותר
מכוסה בשכבת בו $עבה .אבל מה הדאגה ,יש מי שינקה .אפשר להמשי #ללכל ,#ולזלזל
בעבודה של מישהו אחר...
מבוקשי אחראי על רכבי שמוכני ג לדאוג לניקיו הרכב.
בינה
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 - äãøôä áåè éëäעובדה !
חדשות טובות מעמדות ההפרדה:
בשעה טובה הוחלט לנסות תהלי #של הפרדת פסולת אורגנית.
מעט רקע:
השתלמות קצרה של צוות איכות הסביבה בעמותת 'אר $כרמל' בכר המהר"ל,
הובילה לקבלת החלטה על הרחבת תחומי העיסוק ג לנושא הפרדת פסולת
אורגנית והכנת קומפוסט לדישו עציצי וגינות.
ארבעה דליי אשפה בני  70ליטר כל אחד ,הוכנסו למטבח אחרי תיאו ע מנהל
ענ 1המזו ,אשר ניאות ברצו ליוזמה החדשה .לתו #הדליי מוכנסות שאריות
האוכל ושאריות אורגניות בשלב ההכנה ,ובנסיעת 'ספיישל' בקלאבקאר ה
מועברות מדי יו למקו ריכוז באזור הרפת ומטופלות בקומפוסטציה .החיסכו
הנובע מהטיפול בשאריות המזו חוס #בכוח אד במטבח ,מצמצ בכמות
האשפה 1 ,עד  2טו לחודש! ומאפשר להשתמש בקומפוסט בגינות הפרטיות ובנ8י
במקו בקומפוסט קנוי.
לאור ההצלחה ביוזמה זו )ויעידו על כ #החברי שכבר נהני מהקומפוסט
המשובח( אנו מעונייני למק מכלי לשאריות מזו ופסולת אורגנית במספר
עמדות הפרדה.
כצעד ראשו ,העמדנו חביות בעלות נפח של  200ליטר בארבע עמדות הפרדה
)מתחת לבית משפחת צימרמ ,על יד בית ירד ואורלי מ ,ובעיר העתיקה – מול
בית משפחת רענ( .בחדר מכונת הכלי בחדר האוכל הועדנו את פח האשפה
השמאלי לשאריות מזו בלבד.
עשייה זו תצליח רק בעזרת הציבור .שיתו 1הפעולה החשוב ביותר הוא שמירה על
כללי ההפרדה הבאי:
בפחי הקומפוסט יש לשי פסולת אורגנית בלבד! פחי אלו אינ מיועדי
לאשפה כללית ,לפלסטיק )מכל סוג( ,למתכות ,זכוכיות וכיו"ב' .פסולת אורגנית'
כוללת רק שאריות מזו )מכל סוג ובכל מצב( .את מכסה חבית הקומפוסט אנא
השיבו תמיד למקומו ,סגולה כנגד כלבינו וחתולינו החביבי המסתובבי בחצר
הקיבו $ובעלי גישה נוחה לפחי הקומפוסט.
עד כא בעניי הקומפוסט .בתקווה להצלחת ניסיו זה ,נזכיר שוב מספר כללי
בנוגע להפרדה נכונה ומועילה:
♦ א ֵמכל מסויי מלא  -נא להשאיר את הפסולת )ע כל הצער שבדבר( בפח
המכל המבוקש טר נגדש.
הכללי )הירוק( או להשאירו בעמדה שבה ֵ
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♦

א פח האשפה הירוק )של המועצה( גדוש  -אי טע להשאיר פח ע מכסה
שלא נסגר .וכמוב  -לא להשאיר אשפה על-יד הפח )כלבי ,חתולי ,עורבי
וכיו"ב( .העניי הזה לא קשור להפרדה ולאיכות סביבה אלא לאיכות חיינו!

♦

במכל 'פלסטיק קשיח'  -אי להשאיר שקיות! אנו רוקנו את השקיות ושימו
ֵ
במכל ה'-ניילו'.
אות ֵ

♦

במכל ה'-ניילו' יש להשאיר רק ניילו – שקיות ריקות! ,מעטפות ,יריעות וכו'.
ֵ

♦

קרטוני חלב ומי $אינ ברי ִמחזור ולכ מקומ בפח הכללי ולא ב'-קרטו'!

♦

בעמדת ההפרדה מול המרכולית עומד מתק גדול של 'אמניר' לקרטוני .נא
להשתמש בו ולא להשאיר קרטוני על משטח האספלט.

♦

תודה לכל המפרידי ולאלה שאיכפת לה.
בברכת שיתו 1פעולה והפרדה יעילה
צוות איכות הסביבה
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משכ לאמנות מזמי ליו עיו
בשבת 7.1 ,משעה 14:00 - 11:00
בנושא  :הי התיכו כמרחב של פליטות
בהשתתפות  :גליה בר אור  -דברי פתיחה
אילנה המרמ  -טיולי משותפי
אירית רוגו  -הי כמרחב יחסי
סיגלית לנדאו  -המכולה
רלי דה פריס  -המי כמצב קיומי

הציבור מוזמ

áåè ìæî
äåð ìàøùéìå äðéðôì
éàåùéðì
úéîøë ì"áò úéîò
äåð ìéâéáàìå ïåøäàì
äåð úéøåðì
úåëøá øåøö
úåçôùîä ìëì
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רובל’ה )ראוב ( רייכנשטיי ז”ל
2011 - 1925
רובל'ה רייכנשטיי נולד בינואר  ,1925בבית החולי בעי חרוד שליד המעיי .ב
לטובה ושלמה רייכנשטיי ,אח ליוסו 1המבוגר ממנו בשנתיי .ולשרהל'ה הצעירה
בשבע שני.
לדבריו ,מסלול ילדותו היה כמו לכל הילדי  -תינוקות ,פעוטו ,ג ובית ספר.
הקבוצות היו קטנות כי היו מעט ילדי .כל קבוצה הייתה מורכבת ממספר
שנתוני וכבר בגיל חמש שני ומספר חודשי עבר לכיתה א' .הלינה הייתה
משותפת ו"מאותה תקופה נותרו רק זיכרונות נפלאי" ,לדבריו היה זה ג עד.
ומהו ג עד? והוא מסביר:
"מי שלא ידע את שמחת ההתנחלות הראשונה על אדמת בור לא ידע מהי חדוות
היצירה".
"מי שלא נרד לצלילי הגש על יריעת האוהל לא נרד לקול שיר הערש הזה לא
ידע מה זה שיר".
"מי שלא לבש בבוקר בגדי שלא הספיקו להתייבש במש #הלילה לא היה חלו$
מימיו".
"מי שלא עבד כל היו בהקמת ופיתוח יישוב חדש לא ידע חלוציות מהי".
"מי שלא היה שות 1להקמת המקו לא ידע מהו ג עד".
"הגבול הדרומי של ג העד שלנו היה הגלבוע ומערת גדעו  -כל יו שישי הלכנו
להתרח $במעיי הז #של המערה .היינו לוקחי חבל ותולי לנו על הצוואר פעמו
והיינו מבלי במערה .הייתה ש מחצלת שהפרידה בי מתח הבחורי ומתח
הבחורות .אנחנו "התרחצנו יחפי" .לא ידענו מה זה בגד י ומה זה להתבייש".
תקופת בית הספר הייתה בה מ הראשוניות .אמנ לא הייתה זו הכיתה הראשונה
א #רובל’ה עדיי זוכר את אווירת החופש" .בית הספר היה צריפי .היו אמנ
שולחנות וכסאות א #רוב הזמ היינו בחו .$כשעברנו לקומי בית הספר קיבל
צורה של בית ספר וב 1940-כשנפתח בית הספר המשות 1כבר הייתי ע רגל אחת
בחו."$
ביומ חברת הילדי אנו מוצאי" :חמישה יצאו אתמול בבוקר בעגלה לעי חרוד
למטה מבלי נטילת רשות מוועדת השמירה :מנח קרופסקי ,ישעיהו ב אליהו,
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עזי ציזלינג ,ראוב רייכנשטיי ויצחק עממי ] [...זו סכנה בימי אלה שיש בה
התנפלויות של ערבי בדרכי ] [...הילדי טענו שיצאו לצרכי העדר .מתו#
זהירות ה נסעו דר #הכרמי וכ סידרו אחד מה ברכיבה בכדי שיוכל "לטוס"
ולהודיע על סכנה א תתקרב".
הגעגועי לילדות הקדומה ליד המעיי ליוו אותו בסיפוריו עד ימיו האחרוני.
"....אי #לא מביני שאני מתגעגע לשעת השקיעה ,בה השמש שולחת קרניי
אחרונות שנופלות על סלעי הנשרי ,כאשר הקר האחרונה נוגעת בסלע זה הסימ
שלי לחזור ע העדר וללכת הביתה כדי להגיע לפני חשיכה .התמונה הזאת חסרה
לי והיא מלווה אותי עדיי כל ערב ...וצלילי דרדור האבני עדיי באזניי .היה לנו
מנהג לגלגל אבני .מחזה מרהיב שכמעט גר לאסו .יו אחד עלינו כל הכיתה
להר ,בחרנו סלע ,נשענו בגבינו על ההר ורגלינו על הסלע ו...דחו .1והסלע ניתק
והתחיל להתדרדר .פתאו שמענו צעקה מלמטה' ,חוליגני ,פושעי ,להעמיד
אתכ לקיר' .היה זה יהושע בנארי שבתו רבקהל'ה כמעט נמחצה מהסלע
המתדרדר .מזל שנתקלה באב וניגפה".
"ב 1947-התגייסתי לפלמ"ח .שובצתי למחלקת "משמרות" שהיו בה עי חרודי
נוספי .לא הייתי קרבי במיוחד .הספקתי להשתת 1בשלוש פעולות .בפעולת
תגמול ביהודיה ,כיו יהוד ,בפעולת תגמול בסלאמה ,כיו כפר של ,ובתל
ליטווינסקי-תל השומר .בפעולה זו סחבנו נשק מהבריטי .אני הייתי בהסחה.
פעולה מוצלחת .הוצאנו כמה עשרות רובי ,תחמושת .המחנה היה גדול ,האנגלי
היו באוהלי ולא שמעו דבר .רכב ביקורת שחזר בלילה הבחי במשהו חשוד
והפעיל אזעקה .היה עלינו לסגת מהר דר #הפרדסי".
פרק חשוב בחיי ,הדיר.
אני עבדתי בדיר .תחילה לא הכרתי את הענ 1ולא ידעתי מה עושי ע כבשי.
היו לי מדריכי מעולי ,חיי סולוביי-זמירי ומוטקה לבנה .העבודה בדיר שאבה
אותי ,אנחנו לא עבדנו בשביל לחיות אנחנו חיינו בשביל לעבוד :עבדנו סביב
השעו :חליבה ראשונה ב ,0400-יציאה למרעה עד חשיכה ושוב חליבה.
פע היה לי עסק ע שני זאבי שידעו להסתתר ולהסתער .העדר ברח ואני רצתי
אחריו .ואז אני רואה זאב אחד ע טלה בפיו .רצתי אליו והוא הרפה .אני שומע
צהלולי מצד שני וג ש זאב מזנב .פשוט שגעו אותי".
לאור #ארבעי וחמש שנותיו בדיר הכיר רובל’ה כל כבשה בעדר וג זכר את
מספרה רק מראיית פרסה אחת שלה.
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בימי הפילוג סיפר רובל’ה נלקחו כבשי מהעדר לפני חלוקתו על ידי אנשי
"המאוחד" והוסתרו בקיבו $מרוחק בדיר המקומי .מוטקה ששימש אז כמדרי#
צא ונודע לו מקומ של הכבשי ,קיבו $מחניי ,הודיע על כ .#רובל’ה הגיע
למקו וזיהה כל אחת מהצא האבוד על פי מספריה .והאגדה מספרת שהשיות
האבודות יצאו בעצמ לקראתו.
רובל’ה ,מספרי אורי אופיר ובני אופנהיימר ,נחשב ל"אלו "1הדיר .הוא ניח
בזיכרו פנומנלי והכיר כל כבשה וכבשה .הצוות של הימי הה כלל את חיי
זמירי מוטקה לבנה ורובל’ה ,שילוב שהניב תוצאות מבורכות בטיפוח הכבשה
האוואסית ,תוצאות שהתפרסמו בקנה מידה עולמי .זכורי לטוב ה?יִ ל ?יְ יזיק
והכבשה הרקורדית מס'  496שמצאצאיה טופח העדר בעי חרוד איחוד .רובל’ה
היה אחראי על רישו הנתוני ,מחברות מסודרות בכתב פניני השמורות איתנו
עד היו.
זיכרונו המופלא בא לידי ביטוי בעונת ההמלטה כאשר איחדו את הטלאי ע
האמהות בחזרת מהמרעה .לעת ערב ,בתו #החצר ההומה ,עזר רובל’ה לאמהות
למצוא את הטלאי ולטלאי למצוא את אמהותיה.
בימי שבה חלבו בידיי היה רובל’ה ראשו לחולבי והיה אחראי על חליבת
הכבשי לאחר ההמלטה .מומחיות נוספת הייתה טילו 1פרסות הכבשי,
מומחיות שנלמדה על ידי נוקדי מכל האר.$
שני רבות נשא רובל’ה את עבודת הדיר על שכמו .מוטקה וחיי יצאו להדרכה
או לפעילות במשק ורובל’ה נשאר לשאת בעול .ימי ארוכי של עבודה פיזית
תובענית :חליבה ,טיפול בכבשי ובטלאי ,קבלת העדר בחזרתו מהמרעה
וניקיו ,ולאחר כל אלה רישו מדויק וקפדני של הפעילויות בענ.1
ד4מיָה.
אהבתו לבעלי חיי התבטאה ג בגידול מסור של הכלבה "נעמי" והסוסה ִ
סוסת מירוצי גזעית שהוברחה מירד ומצאצאיה הוקמה האורווה בעי חרוד
איחוד.
כשהפסיק לעבוד בדיר בגלל מחלת הסוכרת ,עבד במסגרייה ועסק בתחביבו בניית
עגלות קטנות על פי הדג של העגלות הראשונות בעי חרוד ,כולל הסוסי
הפרדות והמחרשות .רובל’ה א 1זכה להציג את מעשי ידיו בתערוכה בבית
שטורמ.
בשני אחרונות עת גברה עליו מחלתו נאל $למורת רוחו לעבור ל"בית הדר".
היה שלו רובל’ה.
ינעמו ל רגבי עפר האדמה שהכרת ואהבת.
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רובל’ה
היה לי אח
פתע נעל אנה הל,
הותיר סוסה אצילה וסייח
ג כלבה אהובה לקראתו משמחה תנבח.
ּפרח
ירד הגש  ,הוריק ההר ו ָ
יצא למרעה ע צאנו
בבוקר יו אביב בהיר וצח.
ובבוא יומו השמימה נשא ֹו המלא
“ה' נת ה' לקח
יהי ש ה' מבור".
רובל’ה אחי
אות נזכור לא נשכח לא נשכח !
רייכנשטיי יוס$
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אבנר ש )ורטנברגר( ז”ל
2011 - 1947
לזכרו של אבנר ש+
אנו נפרדי היו מאבנר ש $שחי איתנו ובינינו שישי וחמש שני .על א 1היותו
שונה ועל א 1מגבלותיו ,התעניי אבנר בנעשה סביבו והביע דעתו בדרכו שלו .שמר
על סדר יו קבוע שבו היה משכי קו ,יוצא לעבודה ,חוזר בצהריי ,מטייל ע
אחיו נטע שייבדל לחיי ,עיסוקי של ערב וחוזר חלילה .במהל #סדר יומו הגיע
אבנר לבית הכנסת ש מצא אחיזה ותמיכה לנפשו כמו ג בני שיח לאשר על לבו.
כא המקו לציי את התייחסותה של משפחת ש-$רו על ענפיה אשר טיפלה,
שמרה וכיבדה את את אבנר בכל יכולתה ומאודה.
ועוד חברי רבי בקהילה שלנו ,התחשבו ,תמכו ,עזרו וכיבדו את אבנר.
לכבוד אבנר ולזכרו נקרא את מזמור ט"ו בתהילי.

" ãÄåãÈ ìÀ øÉåîæÀ îÄ
êÈ LÆ ãÀ ÷È øäÇ aÀ ïkÉ LÄ
À é éîÄ êÈ ìÆ äÃ àÈ aÀ øeâÈé éîÄ äÈåäÀÉ é
.åÉ ááÈ ìÀ aÄ úîÆ àÁ øáÅ ãÀÉ å ÷ãÆ öÆ ìòÅ ôe
É íéîÄ zÈ êÀ ìÉÅ åä
åÉ áøÉ ÷À ìòÇ àNÈ
È ð àìÉ ätÈ øÀ çÀ
Æ å äòÈ øÈ eäòÅ øÅ ìÀ äNÈ òÈ àìÉ åÉ ðLÉ ìÀ ìòÇ ìâÇ øÈ àìÉ
ãaÅ ëÀ
Ç é äÈåäÀé éàÅ øÄÀ é úàÀ
Æ å ñàÈ îÀ Äð åéÈðéòÅ aÀ äÆæáÀ Äð
øîÈ
Ä é àìÀÉ å òøÇ äÈ ìÀ òaÇ LÀ Äð ãaÅ ëÀ
Ç é äÈåäÀé éàÅ øÄÀ é úàÀ
Æ å ñàÈ îÀ Äð åéÈðéòÅ aÀ äÆæáÀ Äð
."íìÉÈ åòìÀ èÉånÄé àìÉ älÆ àÅ äNÅ òÉ ç÷È ìÈ àìÉ é÷È
Ä ð ìòÇ ãçÇ LÀ
É å êÀ LÆ
Æ ðaÀ ïúÈ
Ç ð àìÉ åÉ tñÀ kÇ
נצה סמילנסקי וישעיה אמיר
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ְִ 0ה ָ/נְ ִעי
צבי ש$

ַעת
ַפ ִAי נִ ְכנ ַ
ִא ִל ִ6י ָטה8ר ִ6י וְ נ ְ
ָמיֶ 6ָ ,ה ֶא ְֶ Dחה,
ַBי י ַ
ְלג ֵ
4ב ִלי ַד ַעת
ַקל ִליַ ,קל ְִ 6לי ַד ַעת ְ -
86כה.
ִהנְ נִ י ֶ
ֶר
ר8עי ַעל ְFנֵי ַהֶ E
4ב ָפ ְר ִAי ְז ַ
ְ
ֶאל ַה ָ6א ְ6לֹא-א ֵֹמר ֶא ְת ַר ֵFק -
4ב ֶט ֶר
ַעד ֶאְ AֹHזב4לֶ -א ֶרְ $
ֶא ְס ַBֵ Iק.
ת4ח
וְ ִא ַַ Fע ֵמ ַחַ Fָ 8B
ילי ִכ8Jר,
ֶח ְרדָ 4ל ְרח8ב ְצ ִל ֵ
יֶ
ָנ4ח,
וְ ֶאְ Iַ ֹKח ַIי ָ6כֹה ,ו ַ
וְ ָנצֹר ...
ַעת,
א8ה ֶבת וְ נִ ְכנ ַ
ְִ Mא ָLה ֶ
8Mר ַעת ְִ 6לי ֵמ ִDי,
ַפ ִAי ַ
ֵ Mנ ְ
ֱֵ Iֶ Mא ַהב וְ ִת ָMנַע ְִ 6לי ַַ Kעת
ַל ַח ִOי.
ֵאי ַח8Mת וְ ֵאי ֶַ 6ָ APֵ 6ח ֶלד !
יֵָ Aל4Aטִ ,ל ְAקֹע וְ ִל ְב8Mת ;
ֶלת
וְ ִד ְמ ָעה ז? 8ט ִַ Bְ 6חי נ8ז ֶ
?ל ְמח8ת !
צבי שַ ,$על ְRב4ל ַה ְָ Kמ ָמה
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
הפנדל של רובל’ה
לזכרו של רובל’ה רייכנשטיי
לפני חודש בער #פגשתי את ראובל'ה במרפאה ,שפו 1מאד .כרגיל בפגישותינו,
ניסיתי לפתח איתו שיחה על כדורגל ,אבל הוא ענה שהוא כבר לא רואה כדורגל
ושזה כבר לא מעניי אותו .אפילו לא כדורגל אירופי .הכדורגל הישראלי א 1פע
לא עניי אותו בגלל הרמה הנמוכה והשעמו .בימי הזוהר של הפועל בלפוריה,
ש שיחק עונה או שתיי ,הייתה רמה שעליה התרפק במש #שני.
ע מותו ,לא הצלחתי להיזכר אי #התחיל הקשר הזה סביב הכדורגל שהיה לי ע
ראובל'ה ,אז שאלתי את אלו אופיר והוא ,שיז את הקשר הזה ,הזכיר לי.
הכול החל כשהיינו בכיתה ז' או ח' .שיחקנו אז כדורגל בליגת ילדי בקבוצת כפר
רופי .אלו היה לוקח אותנו ) יוסי שילוני ,בועז פרידמ ,אני ואולי עוד מישהו
מחבורת מתושלח( לביתו של ראובל' ה פע בשבוע כדי לשמוע סיפורי .אנחנו
היינו מאתגרי את הזיכרו הפנומנלי שלו והוא היה מספר על הדיר ,על הסוסות
והרבה מאד על ימיו כשחק כדורגל בהפועל בלפוריה כששיחקה בליגה הראשונה
) הקבוצה הגרועה בתולדות הליגה  ,א זה מעניי מישהו (  ,כמו למשל סיפור
הנעליי :ראובל'ה היה נועל את נעל ימי ויוסו ,1אחיו ,את נעל שמאל ,כי לשניה
היה רק זוג נעלי כדורגל אחד ,וכ #היו יוצאי לקרוע את המגרש  .תמיד היה
מתבל את סיפוריו בבדיחות שאיני זוכר א 1אחת מה פרט לזה שהיו מצחיקות
ושחזרו על עצמ לא אחת  .בהמש #היינו נפגשי פה וש ותמיד מדברי על
כדורגל .כשהתחיל לבנות עגלות במסגרייה ,תמיד קרא לנו לראות משהו חדש
שבנה.
הייתה בו תשוקה עזה לכדורגל איכותי ושובה עי ,אבל לטענתו הוא לא מצא זאת
כמעט אצל א 1שחק ישראלי .תמיד הרגיש שהוא יכול להוציא הרבה יותר מכל
השחקני והמאמני שהיו באר .$לא 1אחד לא היה התחכו ,הזריזות וראיית
המשחק שהיתה לו ,לראובל'ה ,בצעירותו כשחק הפועל בלפוריה .לכ ,הוא לקח
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על עצמו משימה  -ללמד אותנו ,העינחרודי ,כדורגל ,כדי שהידע יעבור הלאה.
כ #מצאנו עצמנו  ,כוכבי עי חרוד הצעירי  ,במגרש הכדורגל הדי -חדש שעל
הגבעה )כ ,פע היה ש דשא (...מתאמני ע ראובל'ה .זה נגמר די מהר ,אחרי
משהו כמו חודש אחד ושלושה אימוני ,ומטבע הדברי לא הספקנו ללמוד כלו
ה Fנְ ֶד ל של
מהכישרו של מאמננו האגדי  ,אבל משהו אחד כ ניטע בי לעד ֶ -
ראובל'ה .הוא לא הצליח להבי מדוע בועטי הפנדלי לא משתמשי בתכסיסי
ובתחבולות בבוא לבעוט  ,דבר שגר להחטאות רבות  .הוא המציא שיטה
מיוחדת ובלעדית שלא מותירה לשוער שו סיכוי לדעת לא הכדור ייבעט ולכ ג
לעצור אותו .עכשיו תתרכזו :הבועט היה צרי #לבעוט בכדור ברגל אחת ומיד ג
לבעוט בו ברגל השנייה .כ #השוער היה קופ $לכיוו אליו בעטה הרגל הראשונה
אבל הכדור כבר היה עושה דרכו לשער בכיוו שנתנה לו הרגל השנייה .מבולבלי?
ג אנחנו היינו.
אחרי הרבה ניסיונות ,ע ובלי שוער ,אני לא זוכר הרבה כדורי שהצליחו למצוא
את דרכ לרשת .ג לא חשוב שבעיטה כזו א 1פע לא הייתה חוקית ,אבל היא
בהחלט תמצית הדברי שראובל'ה רצה לראות בכדורגל.
עמיר פיי
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úåáøú ïîåé
ערב היצירה לחנוכה השנה היה שונה במוב הזה שאת פרי היצירה והעבודה לקחו
הילדי עימ  ,את חדר האוכל פיארו יצירות יפות פרי עבודת של כיתות א -ג
והמטפלות שלה אשר נשמרו לצור #כ #משנה שעברה .
טקס הדלקת הנר המסורתית נחוג בסימ צמיחה וקליטה ,כל החנוכיות הודלקו על
ידי נקלטי מכל הסטטוסי החדשי ,כמה שמחה ותקווה מילאו את הבמה ואת
מצברינו .ארוחת הערב ע סיו הטקס התנהלה למופת הייתה מושקעת וטעימה,
חדר האוכל היה עמוס בקהל רב כמיטב המסורת העי חרודית ,חגיגה חמה ומתוקה.
תודה לצוות המטבח על הארוחה הטעימה מאוד  ,תודה לסיו שביט על ארגו
ההגשות וסידור חדר האוכל ,תודה גדולה לתורני חברת הילדי שבלעד קשה לקיי
תרבות .תודות לגיורא פרג ,נעמי הולצמ ,יהודית ירו ,דורית רוחס ,בני רו ,רפאל
צפדיה ,יובל והילה בריל ולכל הנקלטי על ההשתתפות בטקס החג  .תודה לת
מאור על ההגברה .תודה לרוני קיי בהכנת המפות הצבעוניות ,תודה לכל ילדי כיתות
א-ג שלקחו חלק בריקוד.
מופע השירה של נאור וטמפה התקיי בצל פטירת של שני חברי במשק .היה צנוע,
סולידי ,שקט ולמי שהגיע היה ג מה לשמוע .תודה לנאור ולטמפה ולכול מי שטרח
להצלחת הערב.
הצגת “הלביבה שהתגלגלה” סחפה את הילדי אשר השתתפו באירוע .תודה לעינב
דור אשר ריכזה והובילה את הפעילות לקטנטני ,תודה לתורני חברת הילדי על
העזרה הרבה .תודה לכל משתתפי תחרות החנוכיות ,כול זכו בפרסי.
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טיול הסילבסטר אשר נער #במוצאי שבת לקראת כניסת השנה האזרחית החדשה
היה נחמד ע תחושה של פספוס .ביקרנו בחמש כנסיות ,שתיי בעי כר ,ושלוש
בעיר העתיקה  ,באחת הכנסיות ) הלותרנית ( נכנסנו לצלילי עוגב והתיישבנו
לשמיעת המיסה  .הטיול לווה לכל אורכו בדברי הסבר עשירי בתוכ אשר
השכילו מאוד ונתנו ממד היסטורי למקומות שבה ביקרנו ע נגיעות של
סיפורי מדהימי הקשורי לאנשי .טיול זה פתח את שנת הטיולי הברוכה
העומדת לבוא ,עקבו אחר לוחות המודעות הטיול הבא כבר בפתח .תודה לצוות
המארג ,תודה לגרשו שיינמ על ההדרכה.
דסי פורת ביקשה לפרוש מהצוות הפעיל  ,תודה לדסי על תרומתה לתרבות
ולקהילה .דסי תמשי #לככב בצוות מטעמי שבת כ #שהיא נשארת קרובה לפעילות
במסגרת צוותי חגי ,קרולינה איצקובי $הביעה את רצונה להצטר 1לצוות נאחל
לה השתלבות מהירה במשימות הרבות.
ט " ו בשבט ללא צוות או מוביל  ,אני מאוד מקווה שנמצא מוביל וצוות לחג
בתקופה הקרובה ,במידה ולא ,החג ייער #בצורה מצומצמת.
ששי מאור

