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øéëæîä ïçìåùî
לחברי שלו.
החור 3נמצא כא +בכל עוזו! גשמי ברכה יורדי ואית יורדות ג הטמפרטורות.
הבה נתפלל ששנה חקלאית זו תהיה טובה לפחות כמו השנה החולפת.
בשבועות האחרוני אנו עוסקי בסיכומי ובתוכניות שנתיות ,ואכ +השנה
החקלאית החולפת הייתה שנה מוצלחת מכל בחינה וקצת חיפתה על הצמצו
בהכנסות מהתעשייה .בעוד כשבועיי2שלושה נביא לאסיפה לאישור את תוכניות
המשק והקהילה לשנת  2012והדברי יוצגו ביתר הרחבה.
שנה חדשה "זמירות חדשות" .בקרוב ננֵס למהל* של בחירת מינהלת שיכו+
חדשה וג מזכירות .שני גופי אלה משפיעי רבות על דמותה של עי +חרוד ,ג
במוב +האדריכלי תכנוני וג במוב +החברתי .בשבועות הקרובי יפורסמו מכרזי
מתאימי לשני גופי אלה ואני קורא לחברי לגלות מעורבות ואכפתיות ולהציע
את מועמדות לתפקיד חשוב זה.
תהלי* גמר השיפוצי בשיכו +ג' נמתח כמו מסטיק .אמנ "סנונית ראשונה"
נראתה  2משפחה אחת כבר חזרה לדירתה המשופצת  2אבל שאר הדירות עדיי +לא
במצב סופי ,בעיקר בשל עיכובי בסלילת הכביש ובביצוע התשתיות באזור .עיכוב
זה משפיע כמוב +על היערכותנו להתחלת עבודות בשכונה המערבית ועל כניסת
משפחות נקלטות .אריאל וצוות הבניי +משנסי מותניי ומנסי לקד ולדחו3
את הדברי ככל האפשר.
מזה זמ +רב מתקיימת תנועה ערה של כלי רכב בשכונות הבריכה והעיר העתיקה.
הסיבה העיקרית היא כניסת כלי רכב של הורי המסיעי את ילדיה אל
מוסדות החינו* של עי +חרוד מאוחד בבוקר ואחר הצהריי .כניסה דר* השכונות
שלנו יותר נוחה ויותר פשוטה להורי אלה .ברור שאי +לנו דבר ע התופעה מלבד
המטרד הבטיחותי הגדול שהיא יוצרת .פנינו אל המאוחד בעל2פה ובכתב בבקשה
לפעול למניעת התופעה .אני מקווה שהפנייה תעזור .א לא  2נשקול הצבת
מחסו בכניסה לשכונה.
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מסירת מידע רפואי
לאור שידור כתבה בטלביזיה על מסירת מידע רפואי בטלפו +נשלחו למרפאות
הקיבוציות הוראות ממינהלת העמקי על אופ +קבלת מידע רפואי.
בהתא להוראות " חוק זכויות החולה " זכאי כל מטופל לקבל מידע רפואי
מהרשומה הרפואית המתייחסת אליו בלבד .הוראת מינהלת העמקי קובעת:
" חבר הזקוק למידע רפואי מתיקו האישי יפנה למרפאה באופ +אישי ולא
באמצעות טלפו +או פקס".
חברי ,זאת לא גחמה פרטית של המרפאה אלא הוראה מהנהלת "כללית שירותי
בריאות" .יש לזכור כי נהלי אלה אמורי להג +עלינו.
רפואה משלימה
תזכורת :שנה חדשה תחילת חיוב חדש.
למטפלי מקומיי
סדרה של  12טיפולי :השתתפות החבר ב 1/32מעלות הטיפול.
מ 132עד  24טיפולי :השתתפות החבר ב 1/22מעלות הטיפול.
מ 242עד  36טיפולי :השתתפות החבר ב 3/42מעלות הטיפול.
מעבר לכ* :עלות הטיפולי על החבר.
למטפלי חיצוניי ב"כללית משלימה"
סדרה של  12טיפולי בלבד.
השתתפות החבר ב 1/32מעלות הטיפול.

úåàéøáä ø÷éòä
חנה

3

ב 132בדצמבר  2011התקיימה ההצבעה בקלפי בי +הצעת צוות התחדשות
דו2מסלולית לבי +הצעת צ'אי .הצעת צוות התחדשות דו2מסלולית זכתה ברוב
גדול של מעל  .(68.5%) 2/3אנו מבקשי להודות לחברי שנתנו בנו אמו+
ובכוונתנו לפעול באופ +שיצדיק אמו +זה תו* הקפדה על שקיפות ֵמרבית ודיווח
שוט 3לחברי על המהלכי המתוכנני.
בכוונתנו לקיי בזמ +הקרוב מפגש חברי ע נציג מקיבו Iהמתנהל במודל
דו2מסלולי במטרה להפיג את החששות המוצדקות הנובעות מחוסר ההיכרות ע
המודל הדו2מסלולי.
בתקופה הקרובה נבחר מנחה בעל ניסיו +בהובלת מודל דו2מסלולי ונתחיל
המשכור והכנת המודל לתמחור ולהפרטת
בהקמת הצוותי לליווי תהלי* ִ
שירותי .תהלי* המשכור והמודל להפרטת השירותי יספקו נתוני הנדרשי
להכנת המודל הכלכלי לשני המסלולי כ* שלחברי יהיו מרב הנתוני על מצב
הכלכלי בכל מסלול.
שני התחומי )המשכור והמודל להפרטות( ה גדולי ומורכבי ועוד נחזור ונציג
אות בעתיד ,בינתיי אנחנו רוצי לשוב ולהודות לחברי על האמו +שנתנו בנו.
בש צוות התחדשות דו מסלולית
חנה דג +ואילה אופנהיימר

משתתפים באבלו
של שלמה פלס ומשפחתו
במות האחות

רינה בן ארי ז”ל
בשנת ה 82-לחייה
שלא תדעו עוד צער
בית עין-חרוד איחוד
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עדכוני ממש”א
לחברי שלו
בתקופה האחרונה אנחנו מנסי לארג +בצורה טובה ויעילה יותר את כל
נושא התורנויות .השאיפה היא להגיע למצב שבו רוב החברי יעשו
תורנות במרווחי זמ +דומי ואור* זמ +תורנות דומה .על2מנת להצליח,
בחלק מהענפי עלינו להוסי 3או לגרוע חברי מרשימת התורני בענ.3
חברי המתרני בענ 3שבו יבוצעו שינויי יעודכנו על כ* לפני השינוי.
אנא האזרו בסבלנות בתקופת ההתארגנות.
מתחילת חודש מר Iמספר התורני בהגשה ירד לארבעה תורני
במקו חמישה .חשוב לציי +שזמ +התורנות בהגשה הוא בי +הארוכי
ותדירות התורנויות גבוהה יחסית לשאר הענפי .על2מנת להקל על
התורני בהגשה ולהרחיב את הפער בי +התורנויות אנו מנסי להעביר
תורני מענפי שוני.
חברי שמסיבות כאלה ואחרות לא יכולי להגיע לתורנות בבקשה
להודיע על כ* בהקד האפשרי למנהל הענ.3
ע כל שאלה או בקשה נית +לפנות אליי.

כנרת דקל 2מש"א
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לאלה שהפנימו את בעיית ה"אי +מי" וערי לכמויות המי הגדולות הנדרשות
לאחזקת דשא ירוק ,יש עוד מספר אלטרנטיבות מאד אסתטיות בעיניי:
♦ בשטח שלפני הנהלת החשבונות מונחת יריעת ניילו +מכוסה באבני בזלת.
♦ ניילו +מכוסה ברסק גז )אפשר לרכוש אותו דרכי(.
♦ מתחת לדה"ו יש רסק גז ביתי )סביב עצי הפרי( שאפשר לקבלו חינ ממיכה
דרו.
בג +הירק של הג +הירוק )האקולוגי( יש סוגי שוני של חסה וה מוכני לקטי.3
בקשה ,מכיוו +שחסה צומחת מ +המרכז החוצה ,רצוי לקטו 3את העלי
החיצוניי מכמה חסות ולא לגלח שתיל אחד ,וכ* החסות ימשיכו בצמיחת+
להנאת חברי נוספי.

.íéìéáùá ÷ø úëìì - àðàå
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גש הישועה ,אור ל 8-בינואר התחיל במוצאי שבת.
ירדו  32מ"מ.
מתו יומ עי חרוד 11.1.1928

עוצרי באדו !
...êë åðãøôð
סיריו +ירוק ירד מיזרעאל ,החליק על הכביש הרטוב מהגש
ונחבט בגדר ההפרדה בצד הנגדי .האוטו נחבל ללא תקנה ויצא
מכלל שימוש.
בינה

עוצרי באדו נוסח שנות החמישי
øãðèá úåîå÷î úðîæä
úåòãåîä çåìá ãçåéî ïåéìéâ ìò åîùøéé íéøáçä
.äòéñðä êéøàú éðôì íåé – ìëåàä øãç ìù
10.1.1958 ãåøç ïéò ïîåé

î íéðåëãò
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מה 12בפברואר  2012יינת +הטיפול הקוסמטי2רפואי )אקנה(
לילדי בית2הספר ,על חשבו +ועדת בריאות.
המוצרי שיינתנו לטיפול בבית יחויבו:
 1/2על חשבו +ועדת בריאות ,ו 1/22על חשבו +ההורי.
אורית ויהודית
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הסיבוב האחרו של

"מתק הנעה לבמת חליבה סובבת לצא"
מאחורי המונח הטכני הזה מסתתרת הקרוסלה הישנה והטובה שעליה נחלבו שני
רבות הכבשי בדיר עי +חרוד איחוד .בדצמבר האחרו +הסתיימה תקופה בחיי הדיר,
הקרוסלה הוותיקה שעמדה בדיר היש +פורקה לגרוטאות מתכת והמקו שהתפנה
ישנה את ייעודו לגידול טלאי.
היו ימי שחיי המשק החקלאי היו חלק בלתי נפרד מהווי חייה של הגני הירוק
הכחול והסגול .ילדי הגני ביקרו בדיר לעתי קרובות ,ליוו את עונת ההמלטות
וגידול הטלאי .וגולת הכותרת של הביקור  2סיבוב על הקרוסלה .מאז שגני הילדי
כמעט ואינ מגיעי לדיר נהנו ממנה אלו שבאו לביקור ע הוריה או אורחי
מזדמני.
הלכנו ליוחאי קמחי ,לשמוע את תולדות "מתק +הנעה לבמת חליבה סובבת לצא"+
הלא היא הקרוסלה.
באמצע שנות החמישי החלו להביא לאר Iמערכות חליבה לצא +של אלפא2
לאוואל השבדית והיה צור* להתאי לעדרי שלנו את החליבה הממוכנת .עד אז
נעשתה החליבה בידיי כשהחולבי יושבי על כסאות קטני ועוברי מכבשה
לכבשה .התפיסה שהנחתה את בניית הקרוסלה הייתה שהחולבי יעמדו בעמדה
קבועה והכבשי יגיעו אליה.
דיר עי +חרוד איחוד היה בי +הראשוני באר Iשהותקנה בו קרוסלה  .הקרוסלה
הראשונה שלנו נבנתה במסגריית ָחגִ יז בפתח תקווה .במשק היה אחראי על התקנתה
אהרו +שלגי ז"ל" ,ואני" ,מספר יוחאי" ,הייתי השוליה של שלו
האינסטלאטור" ]הפועל השכיר שעבד ע שלגי[ .חי עברו +היה המדרי* מטע אלפא2
לאוואל ואהרו +אלוני ז"ל )אבא של פנינה שביט ואילנה נור( הדרי* בהפעלת מכונות
החליבה.
ייחודה של הקרוסלה שלנו היו ממדיה  .היא תוכננה ל  240 2חולבות  120 :במעגל
החיצוני ו 1202במעגל הפנימי .גודלה ִאפשר הכנסת עדר גדול של  240ראש במחלוב
אחד וכ* נחס* זמ +ההכנסה וההוצאה של מספר עדרי.
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המבנה הותק +על גלגלי שנעו על מסילה .כבל מתכת ָח ַבק את הקרוסלה וגלגל הנעה,
שחובר למנוע חשמלי .הדלקת המנוע גרמה לסיבוב כבל הפלדה ואיתו הקרוסלה .את
הכבל היה צרי* למתוח חזק כדי להגדיל את החיכו*  .א  ,מסיבות שונות  ,נפגעה
המתיחה נאלצו למשו* את הקרוסלה ביד .נשמע מסוב*? נכו .+עבודת הקרוסלה לוותה
בתקלות רבות .כל דבר קט +שפג בכבל  2רטיבות ,לכלו* וכו'  2גר להפרעה בעבודת
הכבל המסובב.
בהמש* טיפל בקרוסלה גדעו +ברוידא ,לאחר שנפצע החלפתי אותו ב .19602דבר ראשו+
שעשיתי היה לוותר על שירותיו של רב2מלח שהיה דואג לתקינות הכבל .הכבל היה
קלוע מקטעי של כבלי מתכת בצורה שרק אותו רב2מלח מומחה ידע להתקי .+למדתי
ממנו לקלוע את הכבלי ושוב לא היינו תלויי בעבודתו.
פרויקט הגמר שלי בלימודי הנדסאות ברופי +בהנחיית פרופסור ר שגיא ז"ל ,היה,
"מתק +הנעה לבמת חליבה סובבת לצא ."+את הפרויקט יישמנו בהחלפת ההנעה של
הקרוסלה מכבל חיכו* לשרשרת זחל.
סידור זה עבד עד שהקרוסלה עצמה נאכלה מחלודה והיה צור* להחלי 3את השלד.
בשנה הראשונה ללימודיי בטכניו +תכננתי שיפור ובסמסטר הקי 1968 Iבנינו זאביק
מינ Iואני שלד תחתו +מנירוסטה .הנעה הידראולית החליפה את ההנעה החשמלית
ויצחק פרג יצק פלטות פיברגלס במקו הקודמות מאסבסט.
ב 19892נבנה הבניי +החדש של הדיר .כא +תוכננה הקרוסלה במתכונת של עבודה ברצ.3
היא בנויה ל 482עמדות והכבשי עוברות ברצ :3נכנסות בצד אחד ,נחלבות ויוצאות
בצד שני.
קרוסלה זו היא פרי עבודה עי +חרודית :יוחאי שרטט את התוכנית ומשה מירסקי בנה
אותה במוס* המקומי .לפי הצור* נעזרנו בפלב .קרוסלה זו נחנכה ב  1991 2והיא
עובדת עד היו.
הכנסת המיכו +לדיר ,מספרי אורי ובני אופנהיימר ,מכונות החליבה והקרוסלה
היה מהפ* אמיתי ששינה את העבודה בדיר מ +הקצה אל הקצה .מחליבה ידנית ארוכה
ומפרכת לחליבה מכנית מודרנית .ב 19572עלינו לדיר באיחוד )מעי +חרוד מאוחד( ע
 540כבשי ובזכות המיכו +הגדלנו את העדר  .בעקבות החליבה המכנית הועברו
הטלאי מיניקה מאמהותיה להזנה באמצעות מינקת.
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ב 19912עברנו לדיר החדש שבו הותקנה הקרוסלה השלישית שנבנתה על ידי יוחאי
ומירסקי .לפני שלוש שני עבר מער* החליבה שדרוג נוס 3ע הכנסת מערכת
חליבה ממוחשבת של "אפימילק אפיקי" על בסיס הקרוסלה הקיימת.
הקרוסלה הישנה נשארה בדיר היש +ושימשה לצרכי שוני :חיסוני ,חליבת
אמהות ,הפרדה לקבוצות וטילו ,3אבל בשני האחרונות שימשה בעיקר להנאת
הילדי שבאו לביקור בדיר.
חברי ובני משפחה מבאי הדיר מחו נמרצות על פירוק הקרוסלה א* לא נית +היה
לעצור את רוח הקידמה וכמו בשיר על הקטר שהגיע זמנו לעמוד כ* ג הגיעה
שעתה של הקרוסלה הישנה להתפרק ולפנות מקומה לקידו והתחדשות.
סיפרו :יוחאי קמחי ,אורי אופיר ובני אופנהיימר.
רשמה :זיוה אופנהיימר
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ביקור הרב הראשי יונה מצגר
עי +חרוד נוסדה בשנת  1921על ידי חלוצי ששורשיה בבתי דתיי2מסורתיי
בגולה .חלוצי אלו התנתקו מהדת ,האמינו באידאה חדשה  2ציונית2חלוצית2
קיבוצית והתייחסו לעצמ כאל " אד חדש " .חדורי באידאה זו הניחו את
היסודות להתיישבות הקיבוצית באר2Iישראל.
כבר בשנותיה הראשונות הגיעו לעי +חרוד הורי חברי שבאו לחיות ע בניה.
למענ הוק בשנת  1926מטבח כשר ובית כנסת ,ומאז שמוני ושש שני לא
חדלה בו תפילה.
לאחר הפילוג נבנה בית כנסת בעי +חרוד איחוד  .בשני האחרונות זוכה בית
הכנסת לקהל צעיר מבני עי +חרוד ומחברי שמוצא ממשפחות מסורתיות .
נערכות בו תפילות ,שיעורי וטכסי חיי .למרות המחלוקות לעתי ,נשמרת
בבית הכנסת רוח טובה וחברית.
בית הכנסת קשור לעמותת "איילת השחר" ,שחבריה משתתפי בקיו התפילות
בחגי .שלמה רענ +מכה +כראש העמותה ,ממנו שמע הרב הראשי על עי +חרוד ,על
יובל התשעי ועל ערכי התרבות המיוחדי שנוצרו כא +במהל* השני .הרב מצגר
הביע את רצונו להתארח בעי +חרוד ולהתרש במו עיניו מהמקו.
בשבת האחרונה זכינו לביקורו בעי +חרוד .הרב התארח באירוח הכפרי ,שהתאימו
עצמ לצרכי המיוחדי  ,התפלל בבית הכנסת  ,נפגש ע בני ובנות המצווה
והוריה ,וביקר במשכ +לאמנות .במוצאי שבת נפגש הרב לשיחה ע חברי מעי+
חרוד בחדר האוכל בעי +חרוד איחוד.
זכינו בחוויה מרגשת  .פגשנו רב ראשי יליד האר ,Iשגדל בחיפה ושירת בצה" ל
כחייל וקצי +קרבי בשריו .+איש העול הגדול ,פתוח להידברות ולהיכרות .לדבריו
היה המפגש הזה פתח להיכרות ודו2שיח .הוא חזר וציי +את הצור*  2בימי קשי
אלו  2להידבר ולמצוא את המשות 3בי +כולנו כיהודי כדי שנשמור על המש*
קיומנו כע יהודי.
תודה לחברי שהושיטו יד לעזרה באירוח בלב פתוח ובנפש חפצה.
נצה סמילנסקי
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המשכ לאמנות משנה פניו
ביו האחרו +של שנת  ,2011בשבת ה ,31.122נחנ* במשכ +לאמנות "אודיטוריו
מירו +סימה" ,בסימפוזיו .+באירוע השתת 3גדעו +עפרת שמוכר לרבי מהחברי,
וכ +דמויות מרכזיות נוספות מעול האמנות שעסקו בפניה של האמנות
הישראלית  2אי* מציגי אותה ואי* ראוי ללמד אותה .הדיו +היה חשוב וג
בעתיד יש בכוונתנו לקיי דיוני כאלה מתו* מודעות לכ* שמוזיאו +משפיע על
מורשת וזהות .המשכ +לאמנות פועל מזה שני מתו* הבנה שיש חשיבות גדולה
לנקודות מבט שונות מאלו שבה +המרכז מנציח את עצמו .בתערוכות המוצגות,
בפרסומי ובמפגשי קהל בתערוכות עולי שוב ושוב נושאי רלבנטיי לחברה
ולתרבות .האודיטוריו יסייע לנו להרחיב פעילות ומשמעות במעגלי מתרחבי
ולחזק את תפקידו של המשכ +לאמנות כמקו למפגש ולדיו.+
עד היו היינו הולכי לבית שטורמ +או לבית ציזלינג )שבו קיימנו סימפוזיו+
רב2משתתפי בנושא אדריכלות הקיבו .(Iלעתי קרובות קיימנו מפגשי באול
המרכזי של המשכ +שהאקוסטיקה שלו אינה מתאימה ,או בספרייה הקטנה.
האודיטוריו יאפשר לנו לקיי מפגשי באורח קבוע ולעסוק בתחומי אמנות
נוספי ,מוסיקה )כבר הובטחה לנו תרומה של פסנתר כנ ,(3סינמטק ואולי ג
תיאטרו +בקנה מידה קט .+חשוב לנו לאפשר לציבור ,שמעוניי +בהיבטי כאלה של
תרבות ,חוויה מעשירה ומפגש מפרה  .בנינו את האודיטוריו כ* שיהיה ידידותי,
איכותי ופשוט ,ע בר לקפה וכיבוד קל ומקו לפגישה לפני ואחרי  2צור* של
אנשי באזור מעבר למה שקיי ,במטרה לחזק ולהעמיק קהילה שוחרת תרבות
ואמנות.
אודיטוריו מירו +סימה נבנה על שמו של צייר שנולד בתחילת המאה ה 202ונפטר
בסופה .מירו +סימה תיאר בציוריו פרקי משמעותיי ,תמצית הוויית התקופה,
ולא רבי ה האמני הישראלי שעסקו בנושאי אלה .זכינו לערו* לו תערוכה
גדולה עוד בחייו ולפרס ספר על עבודתו והוא העניק למשכ +את עזבונו האמנותי.
הוא צייר בראשית דרכו את המובטלי בגרמניה ,עסק רבות בנושא הפליטי של
אקסודוס ,משפט אייכמ 2 +ישב באול בכל חודשי המשפט ,צייר דיוקנאות של
המשוררת אלזה לסקר שילר ועוד .הוא היה אמ +שגורל האד היה קרוב ללבו
והול להקדיש על שמו את האודיטוריו .עמותת מירו +סימה תרמה לנו סכו
התחלתי ובעזרת הרבה מאוד גורמי ,מלווה במתח ,עליות ומורדות ,הצלחנו
להשלי את הפרויקט הגדול  2כאשר כל השטח שמתחת לפני הקרקע משמש
לאחסו +אוספי המשכ +המתרחבי בהתמדה.
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קיבלנו סיוע וייעו Iחשוב מחברי בעי +חרוד ,צביקי נור הממונה מצד הנהלת
המשכ +על ההיבט הפיננסי 2שמסייע לנו בכול וכל הזמ +כמעט בכל נושא ,איציק
צפדיה שסייע בייעו Iמקצועי כולל בנושא בהשגת אישורי לפרויקט ודוב+
שמחוני שהתגייס בשלב משמעותי לנושאי תיאו ופיקוח והוביל בחכמה את
הפרויקט לידי גמר.
האדריכל הוא יו +ננו שהוא ג הרסטוראטור )משק תמונות( של המשכ 2 +שתכנ+
אצלנו בהצלחה את ספריית מאיר אגסי.
בערב שבת ,לפני חנוכת האודיטוריו ,קיימנו מופע2תערוכה של נע אדרי ,אמנית
בת קיבו Iרמת יוחנ .+נע אדרי סיימה הקי Iתואר שני בבית ספר גולדסמיט
לאמנות בלונדו ,+וזהו הפרויקט הגדול הראשו +שלה באר Iלאחר תו לימודיה.
נע אדרי היא ציירת מחוננת ,עוסקת במשחק ,מחול ,קולנוע ואילו כא +העבודה
שלה בועטת ,חושנית ופרובוקטיבית .האירוע במשכ +זוכה לחשיפה גדולה
בתקשורת ועוד נמשי* לפתח דיו +בנושאי שהוא מעלה.
בשישי הקרוב 27 ,בינואר ,עולה תערוכה בנושא אקטואלי" ,מטרוניתא" ,אמנות
דתית פמיניסטית .אוצרי את התערוכה דבורה ליס ,חברת קיבו Iשלוחות,
אוצרת תערוכות היודאיקה במשכ +ודוד שפרבר ,נצר לשושלת ידועה של רבני
בירושלי ,אוצר ומבקר אמנות .זוהי התערוכה המוזיאלית הראשונה בעול
בנושא זה וחשוב היה שנקודת המוצא שלה תהיה מתו* העול הדתי ולא
כביקורת מחוצה לו .משתתפות בה ג אמניות מחו"ל ,בה +שתי אמניות מבוגרות
מארה"ב שעבודת +הפכה זה מכבר לציו +דר* בתנועה הפמיניסטית האמריקאית,
באמנות של שנות ה.702
נקשרות לתערוכה זו שלוש תערוכות נוספות ,בה +תערוכה ראשונה באר Iלהדר
סובול2פונדק שעבור כולנו נושאת משמעות מיוחדת .אנו זוכי בתערוכה זו
להתוודע לעבודה מקורית ,עמוקת מחשבה וביטוי של הדר ,המבוססת על עבודת
רקמה משולבת בעבודת וידיאו .הצבת התערוכה בחלל משולבת בתאורה שעיצבה
במיוחד לתערוכה זו ,החושפת את צדו הסמוי של הבד ,מדגישה את ממד העומק
של הרקמה ויוצרת חוויה מרתקת ,אינטימית ורבת2יופי.
נאחל להדר הצלחה ,ולכולנו פעילות פורה .ולסיו ,נקווה שהאודיטוריו החדש
יתרו להעשרת חיי התרבות בקרבנו ,יעודד מפגש בי +תושבי האזור ויהווה מרכז
מקרי +ומעורר השראה.
גליה בר אור
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חיסו כלבי וחתולי
יתקיי ביו ראשו 29.01.12
בי השעות18:30 - 19:30 :
)ע"י ד"ר שי ,וטרינר המועצה(

ברחבה מתחת לחדר האוכל.

תערוכות חדשות במשכ לאמנות
פתיחה חגיגית בשישי 27.1.12 ,שעה 11:00
מטרוניתא  -אמנות יהודית פמיניסטית
יוסי אשר  -עובדת  -זרה
חאדר ושאח  -הגר
הדר סובול GO -
הציבור מוזמ

äñáëîäî äù÷á
àåáì ù÷áúî øåáéöä
íéçéèùä úà úç÷ì
.åñáåëù
15

áåè ìæî
ïåøåã ìàéøàå úòôéì
ïåøåã øîúì
ãëðä-ïáä úãìåäì
áéð
úåçîù åáøé ïë
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
àéøåì é÷éáöìå úéãåäéì
ïáä éàåùéðì
éáìéñ ì"áò ñåîò
úåëøáå íéìåçéà
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
øéîà äéòùéìå äâðì
ïäë ïãìå äåéæì
äãëðä-úáä úãìåäì
ìèéáà
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
ïâã éáâìå äðçì
ãëðä úãìåäì
åéæ
éøàìå øâäì ïá
áåøì úåëøá
úåçôùîä ìëì

ì"äö úåøåùî úåùãçä úåøøçúùîì

עמר דור דורו קוגוט
åðéìà úåáùä úåëåøá
äîéòð úåáìúùäå
ãåçéà ãåøç ïéò úéáá

