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ָגון
וְ ַהח ֶֹד ׁש אֲ ׁ ֶשר נ ְֶה ּ ַפ ְך לָ ֶהם ִמ ּי ֹ
טוב; לַ עֲ שׂ ֹות
ְל ִשׂ ְמ ָחהּ ,ו ֵמ ֵא ֶבל ְל ֹיום ֹ
או ָתם ,יְ ֵמי ִמ ׁ ְש ּ ֶתה וְ ִשׂ ְמ ָחהּ ,ו ִמ ׁ ְשל ַֹח
ֹ
יש ְל ֵר ֵעה ּוּ ,ו ַמ ּ ָת ֹנות לָ ֶא ְביֹנִ ים.
ָמ ֹנות ִא ׁ
ַעלֵּ -כן ָק ְרא ּו לַ ּי ִָמים ָה ֵא ּ ֶלה פ ּו ִרים,
ַעלֵ ׁ -שם ַה ּפ ּור.
מגילת אסתר ט ,כב-כו

קצת ויזתא ג
גילה שחר
עוד פורי אחד בפתח
לכול תחפושת בטח
רק אני  -אני היו שוב בצרה
כי אני רוצה להיות שוטר
א ג רוצה להיות גנב
אז אני אומר בלב ,אומר לי כ :
אהיה בבוקר מרדכי
ואחר כ מל ר
ובסו קצת ויזתא ג
סליחה אני קצת ממהר
החג יברח ואאחר
אני פושט לובש פושט לובש צורה
רחמו עכשיו אני קבצ
בערב עוד אהיה ליצ
ואז אני אומר בלב ,אומר לי כ:
אהיה בבוקר מרדכי ...
זה תמיד תמיד חוזר
ואז כשפורי עובר
אני נשאר ליצ עצוב ומתוסכל
יכולתי עוד להיות שפ
ולא הספקתי להיות ת
אז אני אומר בלב ,אומר לי כ:
אהיה בבוקר מרדכי...
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החלטות מזכירות ואסיפה כללית
נית לקבל ההחלטות המלאות במזכירות הטכנית
בישיבת המזכירות שהתקיימה בתארי  16.02.2012הוחלט:
א .הרחבות פרטיות וממ"ד:
המזכירות מאשרת את החלטת המנהלת כדלהל :חבר רשאי להרחיב את
ביתו על חשבונו ,בהתא לתקנות הבנייה התקפות ובהתא להחלטות
הקיבו .א בעתיד תתקבל החלטה לגבי השתתפות הקיבו בבניית ממ"די
בדירות סטנדרטיות שה ללא ממ"ד ,העוברות הרחבה ע"ח החבר הדייר,
תחול החלטה זו רטרואקטיבית על חברי שבנו את הממ”ד על חשבונ.
ב .ימי היערכות בחינו בגיל הר:
המזכירות מאשרת את החלטת הנהלת החינו להגדיל לשישה ימי את מספר
ימי ההיערכות בגיל הר.
ג .תיקו תקנו הפרטת חוגי ילדי:
המזכירות מאשרת הוספת סעי לתקנו הפרטת חוגי ילדי כדלהל:
הקשר שבי "תקציב חוגי" והתשלו האחיד לבית הספר.
במקרי שבה נדרש תשלו נוס על שכר הלימוד האחיד ,שהוגדר ע"י
הנהלת ביה"ס עמק חרוד )לדוגמה :מגמת מחול ,מוסיקה ,ספורט ,וכו'( יחויבו
ההורי בעלות חודשית ,עד גובה הסכו שנית לה עבור החוגי.
ד .הסכ דמי מזונות:
המזכירות אישרה את הסכ בנושא דמי מזונות.
באסיפה הכללית שהתקיימה בתארי  15.02.2012הוחלט:
א .האסיפה אישרה העברה לקלפי לקבלה לחברות של אריאל דורו.
ב .האסיפה אישרה את מועמדות בני רו ועמיר פיי לוועדת ביקורת.
הבחירה של כל אחד מה תיער בקלפי.
ג .האסיפה אישרה את תוכנית המשק כפי שהוצגה.
ד .האסיפה אישרה את תוכנית הקהילה כפי שהוצגה.
ה .האסיפה אישרה את תוכנית ההשקעות כפי שהוצגה.
ו .האסיפה אישרה להוסי לתוכנית ההשקעות הצרכניות לשנת  2012סעי
הצללה בבריכה בתנאי שלא תהיה חריגה מהמסגרת הכספית הכללית
שבתוכנית.
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בדיקת התאמה של תקציב המזו הנית לחברי
מול חיובי חדר האוכל
לאור פנייה של חברי לוועדת מזו החדשה לבחו שוב את התאמת תקציב המזו
לצריכה בפועל ,מובאי בזה הנתוני הבאי:
בינואר  2010אישרה המועצה מעבר לקפיטריה מלאה מסובסדת.
( הוחלט שמחיר המזו בחדר האוכל יהיה מסובסד וייגזר ממחיר עלות חומרי
הגל.
ארוחת בוקר תסובסד ב– 75%מעלות חומרי הגל,
ארוחת צהריי תסובסד ב( 25%מעלות חומרי הגל.
( כמו כ הוחלט שחלוקת התקציב לחברי יישאר בהתא לחלוקת התקני
הנהוגה במשק) .תוספת ליחיד ,תוספת לאירוח ,תק לילד וכדומה(.
( ניתנה תוספת עבור ארוחות חג (  - 100לשנה.
( נכו לינואר  ,2012סה"כ תקציב תק למזו לחודש שמקבל חבר .' 896 $
( סה"כ תקציב ליו כלכלה = ) .- 30 = 896/30.3חד"א+מרכולית(.
(
(
(
(
(
(
(

סה"כ תקציב מזו מחולק לחודש ינואר ).- 331,359( 2012חדר אוכל ומרכולית(.
סה"כ יחידות תקציב תק ( .370
סה"כ מכירות מרכולית לחברי .- 2,107,000 – 2011
מכירות מרכולית לחודש לחבר תק =  - 475 = 2,107,000/370/12בממוצע לחודש.
בהנחה שיתרת תקציב המזו מיועדת לחדר אוכל - 421 = 896(475 :לחודש.
 421מחולק ב( 26ימי אכילה בחודש בחד"א =  - 16ליו .
ג א נניח ש  10%מקניות המזו מבוצעות מחו לקיבו ,נית לראות:
.- 2,317,700 = 2,107,000+10%
 - 522= 2,317,700/370/12בממוצע לחודש קניות מזו במרכולית ומחו למשק.
 = - 374 = 896(522יתרת תקציב חודשי שנשארת לחדר אוכל.
 374מחולק ב– 26ימי אכילה בחד"א בחודש =  - 14.4ליו.

נית לראות שתקציב המזו עונה על הצריכה בפועל.
( לבירור פרטי ונתוני נוספי ,נית לפנות לחתו מטה.
יצחק צור
מנהל ענפי קהילה
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עיטור מפעל חיים
לעוסקים בצרכי ציבור באמונה
מוענק בזאת

לגב' ניצה סמילנסקי
גבאית בית הכנסת בקיבוץ עין חרוד
מזה  17שנים

אשר נמצאה ראויה לקבל עיטור מפעל חיים לעוסקים בצרכי ציבור באמונה.
ועל פועלה כגבאית ועל מסירותה במשך  17שנה לפתיחתו מחדש של
בית הכנסת בעין חרוד ועל פועלה המתמיד למען אחדות הקהילה.
יום ראשון ג' באדר תשע"ב )(26.2.2012
ירושלים עיר הקודש
באנו על החתום
הרב יונה יחיאל מצגר
הרב הראשי לישראל

מר אליעזר שפר

דודו סעדה

יו"ר איחוד בתי הכנסת בישראל

יו"ר העיתון "בשבע"
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דברי שרציתי לומר בעת קבלת
“עיטור מפעל חיי לעוסקי בצרכי ציבור באמונה”
נתגלגלה לידי זכות גדולה ,לייצג במעמד זה את חברי קיבו עי(חרוד לדורותיה.
עי(חרוד נוסדה בשנת  1921על(ידי קבוצת חלוצי שניתקו עצמ מהמסורת היהודית
ודבקו באידאולוגיות חדשות .כבר בשנת  ,1926כאשר עלו הוריה מהגולה לאר ובאו
לעי(חרוד הקימו החלוצי בית כנסת וחדר אוכל כשר להורי .מאז ,במהל שמוני
ושש שני פתוח הבית הזה  ,לתפילה  ,טכסי חיי ולימוד  .הקהילה החילונית
בעי(חרוד השכילה לשלב את הערכי היהודיי(מסורתיי ע הערכי הציוניי
סוציאליסטיי התיישבותיי.
אני ,נצה לסקי( סמילנסקי ,בת למשפחה החיה בעי(חרוד ארבעה דורות.
הוריי עלו לאר מפולי בסו שנות השלושי של המאה הקודמת והצטרפו לעי(חרוד.
בני משפחותיה של הוריי נשארו בפולי ונספו כול בשואה ,כ שזהות היהודית
והגעגועי לבית שנחרב הגבירו בה את הזיקה למסורת ולבית הכנסת.
בביתנו נשמרה מסורת יהודית שאותה ספגתי בתוכי .ארבעי שנה לימדתי בבית
הספר ובסיומה של אותה תקופה לימדתי ב"חבר העמי" ובאולפני באר .תו כדי
עבודה זאת גברה בי עוד יותר הזיקה למסורת היהודית ולבית הכנסת.
בתפקידי ה"גבאי" ושליחי ציבור שימשו לפניי חברי אחדי .מזה שבע( עשרה שני
ֵ
אני ממלאה בהרגשת שליחות את תפקיד האחראית ומנהלת בית(הכנסת.
תודות וברכות
לרב הראשי לישראל הרב מצגר וכ לוועדת הפרס.
לעמותת "אילת השחר" ומנהלה שלמה רענ
לרב ביגמ ראש הישיבה של מעלה גלבוע שהוא ה"פוסק" שלנו.
לד"ר מוטי שטר ,ראש מכו "שיטי" ,לחברי מעלה גלבוע ,לרבני ,למרצי ולבני
הישיבה שאית אנו בקשר קבוע.
לאשר וולד ,לגיא גרדי ולב מרו ששורשיה בעי(חרוד ,גרי בירושלי ,ומאדירי
בנוכחות את התפילה.
למזכירויות המשק והחברי בעי (חרוד המחזיקי את בית הכנסת  ,שומרי
ומכבדי אותו.
למניי הקבוע והתנהלותו בדרכי נע.
קהילת עי(חרוד לדורותיה ידעה ויודעת לקחת ולתת ,לקבל ולמסור ,לאמ ולחדש.
מי יית ונשכיל לשמור ולטפח את הגרעיני הערכיי שעליה צמחה תרבותנו.
בכבוד ובהערכה ,נצה לסקי(סמילנסקי
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המצילה כבר מצלצלת...
מיד לאחר מסיבת פורי נית להזמי מקומות לליל הסדר שמגיע השנה ביו
שישי 6 ,באפריל.
השנה נית יהיה להזמי מקומות לליל הסדר באמצעות הדואר האלקטרוני בנוס
לפתקי המסורתיי בתאי הדואר .בי א תחזירו את הפתק לקופסה בלוח
המודעות או תעשו הזמנה או( ליי אנא הקדימו והזמינו מקומות עד ה 30.3$כדי
שנוכל להיער ולהיענות ,ככל הנית ,למרב הבקשות.
לתשומת לב כל החמולות ,ההורי ,הדודי ,הסבי והסבתות – ברושמכ את
מספר המקומות הדרושי לכ אנא הקפידו לתא זאת ע שאר השלוחות
המשפחתיות המקומיות וכ ייחסכו מכולנו בלבולי בגלל הזמנות כפולות .א
הנכ מזמיני עבור חברי נוספי אנא ציינו בהערות את מי לחייב ובכמה מנות
על מנת שנוכל לחלק את החיוב בי כל החברי המסבי עמכ .במידה ויש
עדכוני ושינויי ,אחרי שכבר העברת את ההזמנה בדוא"ל או לתיבה ,נא
להודיע לבני קיי על מנת שנוכל להיער בהתא.
חברי החוגגי במקו אחר – אנא ציינו זאת .ג זו אינפורמציה חשובה!

התוכניות רבות ,הזמ קצר וההשתתפות היא העיקר!
כמוב שאי חובה להמתי להזמנה .חברי שכבר יודעי כי יעשו את החג בחדר
האוכל ומעונייני להשתת  ,בשיר ,ריקוד ,הקראה או כל יוזמה אחרת ,מוזמני
לפנות באופ עצמאי לצוות החג ויתקבלו בברכה.

פורי שמח!
בש צוות החג,
אילה אופנהיימר

7

íéìåçéà äáøäå çîù úãìåä íåé
íéò áùä úá äì' äðåéì
לארוחה נכנסה גברת מגונדרת,
בבגד מפואר וכובע מפרווה.
על צווארה עונדת יופי של שרשרת,
ושמלתה – י של תחרה.
חיוכי זורקת לכל עבר ,ומילות חיבה לכל,
ג נשיקות לאוויר היא שולחת ,ועיניה מודגשות בכחול.
כי יש לה היו יו הולדת  -הצעירה כבר בת שבעי,
כ ,היו היא חוגגת יו הולדת ,ויש לה ג המו נכדי.
מי היה מאמי עליה ,כל רואיה מתפעלי ואומרי:
"היא ? לא יכול להיות שהיא כבר בת שבעי"
היא תמיד מחייכת ,היא תמיד נמרצת,
את סיפוריה שמעו כבר כול,
בגינה היא עובדת ,בנכדי מטפלת,
כי בשבילה ה כל העול.
הו ,יו ,יונה ,יונה'לה שפירא,
את אחת ויחידה ,את ממש יצירה.
בטקס "העומר" מברכת ,ובידה צרור שיבולי,
ובמפקד חג העצמאות תעלה ובידה תחזיק הדגלי,
זו דרכ" המיוחדת להראות שזו את,
ולא תשתני ,כי את האחת.
אני מאחלת ל" המו בריאות ,אושר ושמחה ,
כי לחיי הקיבו ,#המעט מזדק את מוסיפה רוב יופי וח.
שיהיה ל" ולעמי רק טוב ,ותמשיכי לקשט לנו את הנו.$

באהבה רוני צור
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חדש על המד
רומני
יומנה של אישה מודרנית
הקרקס הגדול של הרעיונות
העדינות
מקו בטוח בלב
החדר הכחול
אל
דרוש לחש
ראש עקו
מסע חורפי
נפש הומייה

ענת לויט
מיקי ב כנע
דוד פואנקינוס
הגר ינאי
ז’ורז’ סימנו
פאולו קואלו
חגי לינק
נאוה סמל
דיאנה ארמסטרונג
ר אור

מותחני
יו שני כחול
אני הורג
סוכ מס’ 6
ציפור קשוחה
מלא מסוכ
בית העיריה היש

פרנ ניקי
ג’ורג’ו פלטי
טו רוב (סמית
קולי מק’אלוג
דב ורדימו
רוברט רוטנברג

עיו
הרהורי על השואה
הרמטכ”ל הראשו יעקב דורי
מרק אדלמ )ממפקדי גטו ורשה(
שביל רכבת העמק ,מדרי טיול
בעקבות רכבת העמק
אינטליגנציה אקולוגית
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יהודה באואר
מרדכי נאור
ויטולד ברש
אהרל’ה ברונדט
דניאל גולמ

נוער
מנהרת הזמ 45
בי 8
מנהרת הזמ 54

פנטסיה
עורבני חקיי

סוז קולנס

äãåú úòáä
תודות על השיפו +היפה ומאיר העיניי:
להנהלת המשק על הקצאת המשאבי.
לאלבר המתכנ והמלווה לאור כל הדר.
לצוות הבניי ,אחמד ובניו ,על עבודה טובה ומהירה.
למשה נשיא ,מרכז הבניי ,על הליווי הצמוד והתומ.
למשה שוש ולטל מאור אשר על הנגרות.
בקרוב נשלי פינה לגיל הר לקריאה והנאה.
כול מוזמני לבוא ,לעיי ,לקרוא וליהנות מהיש והחדש ( על המד .
הספרניות

קריאת שמות בני משפחה ביו הזיכרו לשואה
כבכל שנה נקרא שמות בני משפחה בטקס הזיכרו לשואה ולגבורה.
חברי שרוצי להוסי את שמות בני משפחת ,יפנו לעליזה דג.
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עוצרי באדו !
מאירועי השבועות האחרוני
גייטס )באחריות עמוס ב רפאל( החליק על הכביש הרטוב בצומת גולני .הרכב
נפגע קלות וג פגע ברכב שהיה לפניו .עמוס מילא דו"ח תאונה שהועבר לטיפול על
ידי הביטוח ,כדי לקבל החזרי על התיקו.
סיריו פס כתו נפגע )שלא באשמתו( על ידי נהגת שנסעה אחורה וברגע של חוסר
תשומת לב נכנסה בדלת הקדמית בצד הנהג .ג תאונה זאת דווחה ומטופלת על
ידי הביטוח.
סיריו פס כחול וקורולה כחולה )באחריות טוביה( נמצאו מוכות וחבולות
במקומות החניה שלה .הסיריו והקורולה התקשו למסור פרטי כיצד נפגעו
ומתי ,וכיוו שכ יעלה תיקונ הפרטי )שלא על ידי הביטוח( ממו ציבורי רב.
ושוב אנו בעניי התדלוק:
יותר ויותר מכוניות נמצאות בבוקר כשהדלק במיכליה פחות מחצי .בחלק מורה
השעו על הקו האחרו .הא יש צור לשוב ולהזכיר בפע )?( את מה שכולנו
מסכימי עליו :אחרי נסיעה מחזירי את הרכב ע לא פחות מחצי מיכל דלק,
ומיכל מלא ( מה טוב.
בינה

"אי הוא מעז ,למע הש ?"
יו חמישי  16:10אחרי הצהריי ,הוא יורד ע רכב של המשק לרחבת חדר האוכל.
נעמד ,לא מכבה את המנוע ,יוצא מהאוטו ,נכנס לחדר אוכל וכעבור מספר דקות,
דר הכביש המוביל למרכולית הוא ממשי בדרכו.
מסביב מהומה ,ילדי ,הורי וקלאבקארי .המראה הרגיל של יו חמישי אחר
הצהריי.
"אני לא הייתי מעז ,ואני בעצ לא לבד"...
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עידית

נוסעי בירוק ,עוצרי כחוק
ואומרי תודה
לעתי קרובות אני נזקקת לרכב מדי יו ,לפעמי ג פעמיי
ביו ,יש והתקופות האלה ארוכות ויש שה קצרות.
ותמיד בינה תדאג למלא בקשתי ,ג א הזמנתי הרבה מראש
וג א נזכרתי ברגע האחרו ,ג א זה רכב קט או רכב גדול
לנסיעה משפחתית או אוטו להעברת דירה...
ואני יודעת שבינה משתדלת שיהיה זה רכב קרוב לביתי.
ועל כל אלה תודה ענקית ל בינה.
נורית מלול(ארנו

משתתפים באבלה
של אסתר רימון ומשפחתה

משתתפים באבלו
של יורי פומיניך ומשפחתו

במות האח

במות האם

יום טוב בן דניאל ז”ל

אסתר פומיניך ז”ל

שלא תדעו עוד צער

שלא תדעו עוד צער

בית עין-חרוד איחוד

בית עין-חרוד איחוד
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
הסרט יוצא החוצה
ניכר בעובדי חדר האוכל כי ה נושמי לרווחה...כ ,הקרנת הסרטי החלה
בחו.
תמה עונה של מתח ופחד .של התנגשויות בי עגלות וכסאות ,כסאות ובני אד,
בני אד ע בנות חוה .בנות חוה בבנות חוה .מעתה נית דרור לכל מפצחי
הגרעיני ומעשני הסיגריות שבהסתר...מגבות תוכלנה לנוח בשלווה בארו,
וסוודרי – בבית בעליה.
א אליה וקו בה – ייעל הרגע המאושר על הורדת המס .ינוחמו האבלי –
חורפי רבי אחרי עוד יבואו...
מתו יומ עי חרוד 1966 .6.5

áåè ìæî
øåö áàåéìå úéâçì
éùéîçä ãëðä úãìåäì
ïúéà
éîúìå çúôéì ïá
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì
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úåáøú ïîåé
בעקבות פנייתי באמצעות היומ לאיוש של קציר העומר וחג העצמאות ,פנתה אליי
רעות שפר בבקשה להוביל את קציר העומר .אני מקווה כי רעות תהווה סמ לכניסה
של צעירי לבניית התרבות בקהילה שלנו  ,הצלחתה הצלחתנו .את חג העצמאות
תמשי להוביל אוולי הנס ,כנראה שעל דברי טובי קשה לוותר ,לאחר לח סביר
מצדי נאותה והסכימה להמשי להוביל את החג ג השנה.
אנו נמצאי בפתח של חודשי מרובי אירועי ,נשמח לסיוע בכל צורה שהיא ,
האירועי הללו ה חלק ממסורת מתמשכת של עי חרוד ונשמח לראות צעירי לצד
בוגרי בעלי ניסיו מובילי את התרבות העי חרודית.

ביו רביעי  7-3-12בשעה  16:00בחדר האוכל פורי לקטני.
ביו חמישי  8-3-12בשעה  20:30בחדר האוכל פורי של חברת הילדי.
ביו שישי  9-3-12בשעה  21:00בחדר האכול פורי לכלל חברי המשק.
כניסת אורחי לפורי של חברי המשק ביו שישי תחויב ב( - 30בתקציב המארח,
הרישו יתבצע בכניסה לחדר האוכל מהלובי.
לאחר חג הפורי תיפתח הרשמה לטורנירי ספורט בתחו הטניס  ,הכדורגל
והכדורסל,
בטניס הטורניר פתוח לכל וייער על פי קבוצות גיל.
בכדורגל ובכדורסל  ,הקבוצות בהתארגנות אישית  ,ענפית  ,מוסדית  ,משפחתית
ויכולות לשת ילדי ונשי בקבוצה אחת.
הגמרי של הטורנירי ייערכו בחג השבועות,
פרטי נוספי נהלי ותקנות ,פרסי וכו' ...מיד לאחר חג הפורי.
ששי מאור
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המצילה כבר מצלצלת
המצילה כבר מצלצלת
פתחו ,פתחו נא את הדלת.
הנה הולכות ,הנה באות
המסכות הנפלאות.
לכבוד פורי ,בני בנות
לשמוח הנה באנו,
המסכות על הפני -
איש לא יכיר אותנו.
בראש צועד הרעש
בקול גדול צורח:
"אזני המ ,אזני המ,
תנו לכל אורח".

