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את כל פלאי הקיץ
לאה נאור

את הבקרים ,את הלילות...

את כל פלאי הקיץ ,את הקש

ואת צינת המים הכחולים,

ואת קפיצות החרגולים,

ואת חומו של החמסין,

ואת קרירות הבוקר ,את הדבש,

ואת הנקבים בחלילים

הזמנתי במיוחד בשבילי.

ואת האוצרות בכיסים.

את הבקרים ,את הלילות,

את הבקרים ,את הלילות...

את התשובות ,השאלות,
את כל פלאי הקיץ החמים,
את המראות ,את הקולות,
את הקרקס ,את הפילים.
ועוד פי אלף יותר.
את כל התפוחים האדומים
את כל המקצבים הסוערים

הזמנתי במיוחד בשבילי.

של התופים בלב כולם,
את הבקרים ,את הלילות...
ואת המרחקים בין הדברים
ואת כל הסודות בעולם.

את כל מה שאומרות האותיות,
ומה שרים כל התווים,

את הבקרים ,את הלילות...
ואת הצחוק ,וגם את הדמעות,
את כל הבניינים הישנים,

את כל מה שקשה להבין:

המרפסות המתקלפות,
את הבקרים ,את הלילות...
את הברק הקר בסכינים
ואת יופיין של כל השרפות.

משולח הבריאות
חנה דג

החלטות ועדת בריאות:
הוחלט לקבל את המלצת המרפאה ולעדכ את סל הבדיקות של נשי הרות כלהל:
 .1סקר גנטי  המלצה לממ ל .100%עד  . 1500הסקר ייקבע על פי המלצה
רפואית המבוססת על מיפוי צרכי הזוג.
 .2שקיפות עורפית  מומל #החזר של 100%
 .3בדיקת ד תבחי משולש מרובע.
 .4סקירה מוקדמת באמצעות הקופה 114
 .5סקירה מאוחרת קופת חולי עד . 700
קורס הכנה ללידה ימומ רק להיריו הראשו בס' . 350
קלנועית שנייה למשפחה
הוחלט לקבל את העיקרו של מת קלנועית אחת למשפחה.
מקרי חריגי יידונו לגופו של עניי.
מדרסי
חברי הפוני להתקנת מדרסי שלא על ידי "מכו כ) הרגל" יזוכו בס' עד . 500
ביטוחי ...
נתחיל ע ביטוח לאומי:
ביטוח לאומי הוא ביטוח חובה לכול .
תשלו עבורו מקנה לכל אחד ואחת מאתנו את ביטוח הבריאות הבסיסי של קופת
חולי .
זכויות מהביטוח הלאומי לכל החיי  :מחופשת לידה ,קצבאות ילדי  ,גמלאות ,נכות,
סיעוד ,אובד כושר עבודה ,תאונות למיניה ועוד.
החשוב ביותר בתשלומי ביטוח לאומי הוא שמירת הרצ).
כשהחבר הוא שכיר תשלומי ביטוח לאומי משולמי דר' המעסיק ויורדי מתלוש
המשכורת.
לחברי עי חרוד וצעירי בהסדר ,תשלומי ביטוח לאומי נעשי על ידי הנהלת
חשבונות.
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ולצעירי המטיילי בחו"ל תשלומי

לסטודנטי התשלו לחודש בקירוב 100
ביטוח לאומי ה כ 144לחודש.
מומל להורי להקפיד ולשל ביטוח לאומי היות ולאחר שוב של הצעירי יש
להשלי את כל החודשי החסרי ואז ההוצאה מאוד גדולה.
צעיר ששהה בחו"ל מספר שני ונחשב לתושב חוזר עלידי משרד הקליטה,
ומתחיל לשל ביטוח לאומי מחדש  לא יהיה מבוטח בקופת חולי חצי שנה.
הורי אנא זכרו :תשלומי ביטוח לאומי עבור ילדיכ הוא באחריותכ.
ביטוח משלי "כללית מושל":
ביטוח של "שירותי בריאות כללית"
הצטרפנו לביטוח זה בשנת  .2007ביטוח זה מקנה לנו אפשרות ללכת לרופאי
מומחי עד שלוש פעמי בשנה.
החזרי עבור טיפולי פרטיי .
חברי למדו להשתמש בביטוח זה הנות לה חופש בחירה ועצמאות בריאותית.
ביטוח קטסטרופות:
ביטוח פרטי של דקלה לחברי קיבוצי .
ביטוח הקטסטרופות הוא לניתוחי מצילי חיי ולתרופות מצילות חיי שלא
בסל התרופות.
כדאי לציי שמאז שאנחנו מבוטחי בביטוח זה נעזרנו בו באופ הול וניתנה
תמורה לפוליסה.
"ביטוח מג לקיבוצי":
ביוני השנה הרחבנו את ביטוח הקטסטרופות ל"מג ניתוחי וטיפולי לקיבו."#
ביטוח זה מקנה לחברי אפשרויות של ניתוחי וטיפולי פרטיי המוחזרי על
ידי חברת הביטוח.
חברי ,אנא הקפידו :לפני כל פעולה רפואית פרטית שאת אמורי לעבור או
שעברת אנא גשו אליי למילוי טופס תביעה.
חשוב ביותר שנדע להשתמש כמה שיותר בביטוח זה ובכ' נצדיק את הפוליסה
המשולמת.
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התרמת ד! התרמת ד!
כבר כתבנו רבות על חשיבות תרומת הד .
אנא רשמו ביומניכ  :יו שלישי  13.8.2013התרמת ד השנתית שלנו.
מבקשי מ%כ%ו%ל %היכולי לתרו ואי מניעה בריאותית – לבוא ולמלא חובת
האזרחית.
צעירי בגיל  17הרוצי לתרו יביאו אישור מההורי .
פרטי על ההתרמה בהמש'.
איקי ריי  העובדת הסוציאלית שלנו מטע המועצה החלה לעבוד אצלנו ג באופ
פרטי ,בימי חמישי.
הסידור יהיה שכל מה שקשור לרווחה ולתיקי במחלקת הרווחה ,יישאר בימי שלישי
על פי תנאי המועצה.
בימי חמישי תקבל איקי מטופלי פרטניי ויחול עליה תקנו ועדת ייעו.#

לסיו:

מסיבת פרידה לד“ר ברכה דג
ביו שלישי  20.8.2013במועדו חברי בשעה 18:00
חברי מוזמני לבוא ולהיפרד )בכתב ובעל-פה( מד“ר ברכה
שליוותה אותנו בחמש-עשרה השני האחרונות.

מרצה אורחת ד“ר דינה אייז  -בריאות ושמחת חיי
בהרצאה חווייתית ,מלאת הומור ,נלמד כיצד להפו" כל יו בחיינו לחוויה
מרגשת .באמצעות החלטה מודעת נוכל לסגל את ראיית הטוב בכל מצב ,בכל
אירוע ,בכל אד .והכי חשוב :לא נית אפילו ליו אחד לעבור מבלי לצחוק!
דר' אייז:
מומחית ברפואת משפחה ומרצה בנושאי בריאות אופטימית
•
מחברת הספר "מסע אל ממלכות פנימיות"
•
בעלת חברת "סינפסות  -קידו בריאות אופטימית"
•
מדריכה ליצני רפואיי ,מנחה קבוצות לחשיבה אופטימית
•
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מוועדת ביקורת
אמי גרדי
ברצוני להודות לבני קיי ולישראל סמילנסקי ,שמילאו תפקיד מש' חמש שני
בוועדת ביקורת  וספגו ביקורת!! תודה ,ומקווה שתירתמו למשימות נוספות.
חילופי גברי הצעירו את הוועדה .לנעלי הוותיקי  בני וישראל נכנסו קנת הנס
והלל ד ,כאשר בני רו ואני ממשיכי בינתיי .
לאחרונה הסתיימה ביקורת מעקב אחר יישו המלצות מדוחות קודמי של
המבקר ,בנושא מינהלת השיכו .מדובר בביקורת מעקב על דוחות שנערכו בעבר.
ע הכניסה להשקעה של עשרות מיליוני ש"ח בבנייה ,היה ברור שיש חשיבות
מֵ רבית לביקורת שתלווה את המהל' ולכ החליטה בזמנו ועדת הביקורת לבדוק
תחו זה.
הביקורת הראשונה התקיימה בשנת  2007ומאז מתקיימת כל שנתיי ביקורת
מעקב.
את דוח המעקב האחרו שנער& והוצג במזכירות נית לקבל אצל ציפי במזכירות.
בהצגת הדו"ח במזכירות התעוררו חילוקי דעות בי ועדת הביקורת לעמדת
המזכירות .חילוקי הדעות קיימי בעיקר בסעי) המתייחס להרכב המינהלת.
המלצת המבקר בנושא זה אינה מקובלת על הממסד .התשובה שקיבלנו היא 
"כ& החלטנו בעבר ) (2004וההחלטה עברה באסיפה".
לא נראה לי שיש מקו לתשובה פסקנית זו .לאחר שעברו תשע שני ולאור
המלצתו של המבקר יש לדעתי מקו לשוב ולדו בסעי) שהועלה על ידי המבקר.
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הבו חומר ליומ
י“ח באלול קרב ובא )(4.9
לכבוד יו ההולדת של המשק
נשמח לקבל ליומ רשימות וסיפורי
מהווה ,עבר ועתיד.
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מחצר החינו
נגה שני
החצר שלנו הומה ושוקקת חיי  .פעילויות החופש הגדול בשיא ,הילדי עסוקי
וצוברי חוויות ,המדריכי עובדי קשה וההורי נראי מרוצי .
בכיתות א'ג' החופש כולו בסימ" ,סביב העול ב 60יו " .בכל שבוע "מבקרי "
בפינה אחרת בעול  ,כשהשבוע כולו מוקדש לאותו מקו רחוק )מכיני מאכלי ,
שומעי סיפורי  ,יוצרי  ,משחקי ונוסעי לביקורי מחו #למשק( .ה היו כבר
ביפ ,השבוע באפריקה ומי יודע לא יגיעו עוד...
כיתות דה"ו  כל שבוע בנושא אחר .שבוע ראשו  צבע ומי  ,שבוע מדע וטכנולוגיה,
שבוע מגלי עול  ,שבוע מפתיע ועוד .בדה"ו ,בהתא לצרכי הגיל ,מוקדש מקו
נרחב לפעילות ימ"י )ילדי מפעילי ילדי (  בכל שבוע קבוצת ילדי מכינה פעילות
ומעבירה אותה לכול  .בשבוע שעבר חוו תחרות "מאסטר ש)" מוצלחת במיוחד,
לפני שבוע משחק משימות מאתגר ועוד ...כיד הדמיו הטובה.
בחברת הילדי )ז'י"א( החופש התחיל בסערה במגוו פעילויות  לפתיחת החופש
יצאו לבילוי בקרטינגי בחיפה ופיקניק בי  ,אחריו טיול חופי אחר הצהריי אל
תו' השקיעה ,בהדרכתו של מיכה דרו  .פרידה מכיתה י"ב בכינרת" ,מונית הכס)" 
מעי חרוד לעפולה ,המאתגרת את הילדי בידע כללי )תנחשו מי הכיתה שהצליחה
להגיע אל היעד  גלידה ב"מקלות וניל" בעפולה?( שלושה ימי של "הישרדות" על
גדות הירד ,שבוע קולנוע ע טקס האוסקר בסיומו ,ועוד רעיונות ממוח הקודח של
המדריכי .
בתו' כל אלו נפרדנו מהי"בתניקי במסיבה נחמדה ומרגשת בבריכה ,ע שלל
ברכות ,שירי  ,מצגות וסרטוני  .השבוע יצאו החבר'ה לברצלונה ויחזרו כבר
לזרועותיה של ועדת דור צעיר .הפרידה לא קלה לשני הצדדי ואכ ,החבר'ה עדיי
מגיעי למועדו ועוזרי בפעילויות של חברת הילדי כדי להרגיש עוד קצת "בבית".
מסיבת ברהמצווה לכיתה ז' נחגגה השנה ,כלקח מהשני האחרונות ,במתכונת
יותר אינטימית ,למשפחות ולילדי חברת הילדי  ,על דשא הבריכה .ילדי הכיתה העלו
מופע קצר וקולע ,בכתיבה והעמדה של רוני צור .היו ברכות והיו עוגות והיה שמח
ונעי  .תודות לרוני על כתיבה ובימוי המופע ,לקס שעזרה בריקוד ,לגילי גלד על
הסרטי ולכל בעלי המקצוע והשירות שתרמו להצלחת האירוע .השנה לא נתלו
תמונות כיתת בר המצווה בחדר האוכל כבכל שנה ,וג לא הוזמנו חברי המשק
לחגוג ע המשפחות .מספר חברי העירו על כ' ואנו נשקול את העניי לשני
הבאות .כנראה עדיי יש רצו בציבור לדעת ,ולבר' את הילדי ומשפחותיה
ולהשתת) בשמחות.
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בהזדמנות זו ,כדאי לציי כי במסגרת משימות הברמצווה הכינו ילדי הכיתה ע
משפחותיה שלטי חֵ מר גדולי לבתי הילדי  ,ע ש הבית ועיטור .העבודות נעשו
בהנחייתה של עליזה דג ונתלו בחגיגיות בכניסות הבתי  .כול מוזמני לצפות
וליהנות.
ובתו' כל העשייה האינטנסיבית כבר מתכנני את שנת הלימודי הבאה  את
המעברי  ,את הצוותי ואת תכניות העבודה.
ביו ראשו  28/7יתקיי מפגש להורי א'  %ו' ע עוזי לוינב& )היוע החינוכי של
מע' החינו&( בנושא :החינו& הבלתי פורמלי  %הצרכי ההתפתחותיי ,מאפייני
הגיל והמענה שנות החינו& הבלתי פורמלי לכל אלו .אני רוצה לקרוא לכל ההורי,
ג אלו ה"ותיקי" במערכת ,ג הורי חדשי ,ובכלל לכל מי שמתעניי ואכפת לו
ורוצה להבי ולדעת קצת יותר על הרציונל שבבסיס המערכת החינוכית הבלתי
פורמלית  %נצלו את ההזדמנות ובואו למפגש! פרטי יפורסמו בקרוב.
עד כא הפע  .אני מאחלת לכולנו המש' חופש מעניי ,מהנה ובעיקר  בטוח !!!
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סיו שנת הבר מצווה
בש ההורי  -יערה ב -צבי )רענ (
בשקט בשקט ,ביו שישי הקוד ) (5.7הסתיימה לה עוד שנת ברמצווה.
התכנסנו :ילדי הכיתה ומשפחותיה  ,ילדי ונערי חברת הילדי והמדריכי  ,לציו
סיו השנה בבריכת השחייה ,סביב שולחנות ערוכי  ,כיבוד טעי ואווירה נהדרת.
לטובת כל מי שהפסיד ,נספר שהכיתה מונה תשע בני ובנות ,שלוו כל השנה על ידי
אודי ואסנת מדריכי חברת הילדי  ,ואבנר מסורי וארז לבנה מדריכי הכתה.
הילדי עברו משימות שונות :קבלת שבת בבית הדר ואחר כ' התכנסות וארוחת ערב
חגיגית ע המשפחות ,ביקור בכפר בית ג'א הדרוזי ,יו בעיר ,יו רובינזו ,תרומה
לקהילה )מוזמני לראות את התוצרי = שלטי בבתי הילדי ( ,תרומה לחברה
)אריזת חבילות מזו לנצרכי בפסח( ,טיפוס למצדה ,טיול לילי בעמק ועוד.
זה המקו להודות לכל המדריכי על הליווי המסור ,האחראי והמהנה :לאבנר וארז
המקסימי שליוו את הילדי בכל המשימות באווירה נפלאה ונעימה ,לאודי ואסנת
על כל ההכנות והלוגיסטיקה ובכלל על ליווי השנה בחברת הילדי  ,ולרוני צור וגילי
גלד על המופע המקסי " ,והילד הזה הוא אני" ,שבו חזינו באנקדוטות נחמדות
ומשעשעות על כל אחד מהילדי  .וכמוב לכל מי שטרח להצלחת המופע.
תודה רבה !!!
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ילדי יוצרי
נגה אמיר
בעקבות שיפו #הכניסה הצפונית של חדרהאוכל ושיפור חזותו ,עלתה התלבטות
הא לתלות תמונה קבועה על קיר הכניסה ,או להשתמש במקו כהזדמנות
להביא לידי ביטוי חלק מהעשייה היצירתית במערכת החינו'.
אסתר סמילנסקי ואילה אופנהיימר פנו אליי שארי את הכפפה ולקראת ליל
הסדר האחרו יצאנו לדר'.
בתצוגה נית ביטוי לעולמו האישי של כל אחד ואחת וכ רואי את הפרט כחלק
מהקבוצה כולה.
העבודות המוצגות מותאמות לחגי  ,לעונות השנה או לתכני מעולמ של
הילדי .
הילדי מגיעי לסדנה בקבוצות .לפני תחילת העבודה מתקיימת שיחה שבה מוצג
הנושא והילדי מתייחסי באופ אישי ,מתו' עולמ  ,לתכני העולי מתוכו.
בשיחה מתאפשר ביטוי רחב ומגוו של רעיונות והילדי מעשירי אלו את אלו.
בהמש' הילדי יוצרי את עבודותיה  ,תו' למידה ושימוש בחומרי שוני
ובטכניקות מגוונות.
חשוב לומר שבלוח מוצגות חלק קט מהעבודות שנעשות לאור' כל השנה ע
הילדי  ,מג סגול ועד כתה ו' .תצוגת העבודות על הקיר מאפשרת לקהילה כולה
"הצצה" לעשייה של הילדי  ,ומזמנת שיחה וקשר בי הילדי לקהילת המבוגרי
ובינ לבי עצמ .

! åðìåëì äàðäå äééôö êùîä éìåçéàá
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משולחנה הערו
של ועדת מזו
שרו ב שלו
ועדת מזו )לאחר היעדר פעילות של כחצי שנה( נבחרה ומתכנסת במר #מזה
חודשיי .
להל מספר נושאי והחלטות שהצטברו על שולח הוועדה:
ארוחות בערב שבת
נתקבלה החלטה על קיצור תורנות חדר אוכל לשעה  , 20:15בשעה זו תיסגר ההגשה
וחדר האוכל ייסגר בשעה  21:30על ידי שומר הלילה .ההחלטה התבססה על העובדה
שהחל משעה זו מספר הסועדי הוא אפסי .החלטה זו תמומש החל משבוע זה.
ארוחת הערב בבריכה
תפסה תאוצה ומביאה אל הבריכה עשרות רבות של אנשי שבאי לטבול בבריכה
וליהנות מארוחת ערב .הארוחות ה ארוחות קלות ונוחות לתפעול והתפריט בהתא .
נכו לעכשיו הארוחות נוחלות הצלחה רבה והציבור המרוצה מצביע ברגליי !
מכירת כרטיסי לארוחת צהריי
חדר האוכל מספק לחברי אוכל במחיר מסובסד .לאחרונה נית לראות בארוחות
הצהריי פני לא מוכרות של ילדי )ההופכי ע הזמ למוכרי יותר ויותר(.
מדובר בחברי ואורחי של ילדינו המארחי את חבריה  .בעקבות כ' ,נתקבלה
החלטה על מכירת כרטיסי במתכונת ארוחת הערב בבריכה ,ומעתה יימכרו בחדר
האוכל כרטיסי לארוחת צהריי במחיר  . 25מחד יחסו' הדבר את עוגמת הנפש
מאלה שאינ מעונייני בסידור של רכישת אוכל על חשבונ  ,ומאיד' ייהנו הסועדי
מארוחה במחיר הוג בתשלו בקופה.
עליית מחירי
בעקבות עליית המחירי במוצרי המזו דנה הוועדה בנושא .אנו לומדי כעת את
הנושא ונעזרי ג בגורמי מבחו #להבנת הנושא ומציאת פתרו לבעיה הכואבת
לכולנו.
תיבת פניות הציבור מוצבת בלובי ומחכה להערות והארות שלכ .
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עדכוני מהמטבח
יובל נצר

שלו לכול
אנחנו כבר בעיצומו של החופש הגדול ולקראת חגי תשרי וזה הזמ לכתוב כמה
דברי .
ע תחילת החופש שינינו את שעות ארוחת הצהריי  .ביולי ובאוגוסט עד תחילת
שנת הלימודי  ,תוגש ארוחת הצהריי בי השעות . 11:30 14:00
את ארוחת הערב שהתקיימה בימי רביעי העברנו לבריכה בימי שני בי השעות
.18:0019:00
עד עכשיו יש שביעות רצו רבה מאד מארוחות אלו ואני מקווה שכ' ימשי' עד
סו) הקי .#הארוחות בבריכה ה בשריות א' מדי מספר שבועות נכי ארוחה קצת
אחרת.
זאת הזדמנות להודות להלל שיוז ועוזר בארגו הארוחות ,ותודה לבני הזח"ט
ושכבת הנעורי העובדי בהגשה ובפירוק ,ולסתיו כה הרושמת את האוכלי .
מילה טובה ותודה ג לעובדי המטבח רדיק ואחמד ,וכמוב לדפנה שא אינה
בחו"ל  אז תמיד עוזרת בארוחות האלו.
בחצי שנה האחרונה התייצב צוות העובדי שלנו .הצוות משקיע מאוד ,מסור
ואכפתי ה לצרכי החברי וה למנות שאנחנו מיצרי .
עכשיו בקי #אנחנו משתדלי להגיש מנות קצת יותר קלות ,לא מנות בשר כבדות,
ולשנות במקצת את התפריט השבועי.
אנחנו תמיד קשובי לבקשות ולשינויי שחברי מבקשי  ,א זה פחות שמ
במנות או א טעמי שאוהבי יותר או פחות .אני מקווה שאנחנו עוני על רוב
הבקשות .
השנה חגי תשרי מתקיימי בחודש ספטמבר וראש השנה יוצא כבר בשבוע
הראשו של החודש.
בערב ראש השנה ,יו רביעי כ"ט באב ) (4.9תוגש ארוחת החג בחדר האוכל כמו
בערבי שבת .חלוקת אוכל הביתה תהיה כרגיל בשעות הצהריי .
בראש השנה ,יו חמישי ,א' תשרי ) (5.9חדר האוכל יהיה סגור .
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ביו שישי ה 6.9תתקיי ארוחת ערב בשעות הרגילות אבל חלוקת אוכל לבתי
תתחיל משעה . 17.30
מניסיו של שני קודמות נוכחנו שלא כל החברי אוכלי בחדר האוכל בשלושת
ימי החג )ערב החג ושני ימי החג( וג מספר האוכלי קט בהרבה מערב שבת
רגיל ,ייתכ עקב נסיעות או ארוחות בחיק המשפחה .זו הסיבה שבגללה יתקיימו
הארוחות כפי שציינתי קוד .
ערב יו כיפור השנה ביו שישי בערב .בבוא הזמ נפרס את שעות הפתיחה של
הארוחות :המפסקת ,ארוחת ערב שבת הרגילה ,והארוחה לאחר הצו .
ערבי חג סוכות השנה יוצאי בימי רביעי ,תוגש ארוחת חג וביו שישי יו עבודה
רגיל.
זמני פתיחת חדר האוכל בחגי יפורסמו באתר המשק ועל לוח המודעות.
אני מאחל לכול חופש נעי .
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הנבחרת שלי
יוני שובל-סרבסטיי

שני רבות מוכר יוני שובל סרבסטי כשחק כדורסל .מסתבר שג בגילו
"המופלג" )יחסית לשחקני( עדיי לא נפרד מהכדור ומהמגרש וג זוכה
בתחרויות .ביקשנו מיוני לספר לנו על מקומ של הכדורסל והקבוצה בחייו.
הכדורסל היה תמיד חלק חשוב מחיי ,כשהייתי ילד הוא נת לי הזדמנות
להוכיח לעצמי ולאחרי שאינני שונה כל כ' מילדי אחרי ולעתי אני א) יותר
טוב מה  ,ומעבר לזה ההצטיינות אפשרה לי להיכנס לתו' החברה ולהרגיש יותר
מקובל ואהוב .אבל ככל שהתבגרתי הבנתי שהשונות ביני לבי אחרי היא
עצומה ,ה בדיבור וה בהתנהגות ,תמיד הרגשתי שמשהו חסר לי .כשהתחלתי
בגיל  16לשחק כדורסל בנבחרת ישראל ללקויי שמיעה ,אחרי שני אימוני הבנתי
עד כמה אני צרי' וזקוק לנוכחות של אנשי שדומי לי בקרבתי .
רצה הגורל ובטורניר הראשו שלי באולימפיאדה בבולגריה זכינו במדליית ארד ,זו
הייתה המדליה הישראלית הראשונה איפע  ,וזכיתי להיות שות) מלא בהישג
זה .חזרנו לאר #ובנמל התעופה חיכו לנו  500חברי וחברות ,אני עדיי שומר
אצלי את הדגל שבו התעטפתי כשעליתי לקבל את המדליה .זכייה זו נתנה לי
הרבה כוחות ואמונה בעצמי וביכולתי .ומעבר לכ' היא הכניסה בי תחושה של
שליחות ורצו לתרו למע הקבוצה ולמע המדינה.
בכל צעד שעשיתי בחיי תמיד הענקתי עדיפות לקבוצה ולייצוג של המדינה .עשיתי
שנת שירות מדהימה בפנימיית אוני ללקויי שמיעה וכשהשנה הסתיימה הציעו לי
עבודה ש בתור מדרי' במשרה מלאה ,וזה נפל בדיוק על טורניר אליפות העול ,
אז החלטתי לוותר ולייצג את המדינה .הפסקתי טיול בדרו אמריקה ע גוני כי
המאמ התקשר וביקש שאבוא לאליפות אחרת ,אבל אלה ויתורי קטני
שעשיתי ג למע עצמי ולמע אותה תחושה של בית שאני מקבל כשאני משחק
בקבוצה הזו.
בולגריה ,ביילורוסיה ,פולי )קרקוב ,ורשה( ,גרמניה ,דנמרק ,איטליה )רומא,
פלרמו( ,סלובניה ,יוו )אתונה ,פיראוס( ,סי ,טייווא ,ראיתי הרבה מקומות אבל
א) פע זה לא היה טיול של כי) ,קמי מוקד מתאמני  ,משחקי  ,אוכלי
ונחי  .פה וש קיבלנו ימי חופש אבל את רוב הזמ בילינו בחדרינו במלו.
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עד גיל  35שיחקתי בנבחרת הזו .הזמ והגיל עשו את שלה  ,וכשהבנתי שאינני
דמות מפתח בקבוצה העדפתי לפנות את מקומי לצעירי יותר .איתי פרשו כמעט
כל חבריי בני המחזור שלי בקבוצה ,כולנו כבר ע ילדי ועבודות ,כולנו לאור'
השני ויתרנו שנה אחר שנה על זמ ע המשפחה ועל פרנסה ותרמנו מעצמנו
ומכיסנו על מנת להשתת) בנבחרת הזו ולייצג את המדינה.
לאור' השני הבנתי שלא הכדורסל הוא המאחד בינינו אלא לקות השמיעה שלנו,
מצאתי בנבחרת הזו מקו מפלט ,מקו שמעניק לי כוחות ומאפשר לי לחזור
לביתי ע חיו' ואושר ,מקו שקיבל אותי בזרועות פתוחות.
לפני חצי שנה התארגנו חבורה של "זקני " בני  55  36והתחלנו להתאמ לקראת
אליפות אירופה לקבוצות שנערכה במאי  יוני בוורשה פולי ,מאד שמחתי על
האפשרות הזו להיפגש ולשחק ע חבריי לשעבר .האליפות עצמה הייתה מאד
קצרה :חמישה ימי  ,שני משחקי כל יו  .הגו) לא כל כ' החזיק מעמד אבל
הנפש הייתה מאושרת ,והמדליה על המקו השני שהבאתי לילדיי גרמה לי לחזור
שנית לגיל ....16
זה המקו להודות מכל הלב לגוני על הוויתורי והתמיכה שהעניקה לי לאור&
השני .על שדאגה לילדינו ונתנה לי תמיד לנסוע לאליפויות בראש שקט.

תודה רבה שנתת לי להתבטא.

ואנחנו מודי ליוני על רשימתו המשתפת ,ומאחלי לו שני טובות של
כדורסל בי ע הצעירי ובי ע "הזקני".

13

ערב תרבותי ומרגש במיוחד,
לזכרה של דליה כרמי כה ז"ל
נינה פלס
לשמחתנו נער' הערב הזה כא ,אצלנו בעי חרוד ,בהשתתפות בני משפחתה,
כאשר דמותה של דליה ,הגבוהה הנאצלת ,כל הזמ לנגד עינינו בסיפורי
ובמנגינות ובמנגינת חייה שרב ממנה היה נסתר מעינינו .אני בטוחה שרבי
מאתנו התרגשו מאוד ,כיוו שתולדות חייה של דליה ה פרק מפואר בהיסטוריה
של עי חרוד ,בהיווצרות תרבותה ובהטבעת חותמה .הוסיפו לכ' קטעי הסרטי
שיצרה אמי גרדי ובה המקהלה לדורותיה ובני משפחה רבי שלקחו בה חלק.
כולנו זוכרי את השני הרבות שבה דליה הופיעה בחדר האוכל קצת לפני פסח
והתקבלה בחיבה ואהבה" :דליה הגיעה פסח בא" .יבורכו כל העוסקי במלאכה
שהביאו ערב נפלא זה לפנינו בניצוחה והנחייתה של אמי גרדי ,שהסרטי  ,פרי
יצירתה ,ה נכס שלא יסולא בפז.

שלושי לדליה
צפרירה שח קור
כשהתחיל הפסנתר מנג את הצלילי הראשוני  ,המוכרי כל כ' ,וכל הנוכחי ,
ללא סימ או יד מנצחת ,החלו לשיר יחד "השמש במערב יורדת ,שוקעת" ,רעד
היה באוויר .כאילו ראינו את דליה אתנו ,חשנו בנוכחותה ,בכל עוצמתה.
הנכד שלה ,שהפליא לנג בחליל ,הביא אתו את חוט ההמשכיות של המוסיקליות
המשפחתית .א' דליה לא הייתה רק של משפחתה ,חלק ממנה היה בכל אחד
מאתנו ומשהו מאתנו היה שמור ג בה .היא הייתה דמות קבועה בנו) הפנימי
שלנו ,כמו ג בנופי ירושלי והעמק.
כול דיברו בשבחה של דליה ,סיפרו על רוחב ועומק ידיעותיה ,על נפשה העשירה
ונדיבות לבה .דיברו על עולמה המוסיקלי ,על תרומתה התרבותית ועל הקשר
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המיוחד שלה לעי חרוד ,שהיה חי ומשמעותי לאור' כל חייה.
הקשר שלי ע דליה )תמיד במלרע( התחיל לפני שני רבות .הגעתי לאקדמיה
בירושלי שנה לאחר מלחמת ששת הימי  .דליה הייתה הפני המוכרות
הראשונות שבאו לקראתי; היא פגשה אותי ע חיו' ושמחה ,בעיר הזרה לי,
כאילו פגשה בת משפחה ,והפכה למעֵ י עוג במקו החדש .ירושלי של אז הייתה
עיר קטנה ואינטימית שנפתחה אל העיר הערבית ואל השוק הססגוני של העיר
העתיקה .לכל שיעור הייתה דליה באה עד8יָה בתכשיטי מזרחיי  ,מקוריי
ויפהפיי  .העול הערבימזרחי היה מוכר לה ,על תרבותו ,אנשיו ואורחותחייו.
היא הייתה בתבית בכפרי הגליל ,סקרנית ,חקרנית ומכבדת את בנישיחה .אל
השיעורי הביאה את ניחוח המזרח דר' עול הדימויי  ,כאשר הסולמות
והמוֹד8סי היו לרקמות על השמלות ,שומרי על קו ידוע ,א' משתני בהתא
למבַ צֵ ע.
"לכל איש יש ש שנתנו לו אוהביו" ,כתבה ידידתה ,המשוררת הירושלמית,
זלדה .אני קראתי לה בלבי "נסיכה בדואית" .כ' דימיתי אותה – כתר חוכמה
לראשה ורגליי יחפות הולכות על האדמה .כ' דימיתי את הצירו) המיוחד
שהתמזג באישיותה – מסע מרתק בעולמות הידע והמחשבה ,ע חיבור פשוט
ואמתי ליו יו  ,לאנשי  ,לכישרונותיה כמו ג לחולשותיה .
לאחר שנות האקדמיה ,המשכתי ללמוד בשיעוריה באוניברסיטה .נמשכתי
ללמוד אצלה  .ללמוד ממנה  .מוקסמת מהידע השופע על גדותיו ,מזר
האסוציאציות הנע בטבעיות מעול ידע אחד למשנהו .כשדליה הייתה חולה,
התקיי השיעור בביתה ,לפעמי סביב מיטתה .לעול לא ויתרה על הזכות
ללמד ,על היכולת להעניק ולחלוק אתנו את השפע שהיה לה .א לא הכרנו יצירה
מסוימת ,הייתה אומרת בחיו'" ,איזו חוויה נפלאה מחכה לכ " ומי שהגיע
באיחור לשיעור היה שומע" ,כמה טוב שהספקת להגיע אפילו לחלק של השיעור".
הכבוד שרחשה לתלמידי וללימוד עצמו ,הורע) עליה מה  ,בחזרה.
ביתה ,על יופיו המזרחי המיוחד ,היה פתוח לפני רבי  .וכ' מצאתי עצמי,
נערה צעירה לבדי בירושלי  ,מוזמנת לארוחת שבת איתה וע סולי ,וסת
לצהריי באמצע השבוע ,כי היא פשוט אמרה "בואי".
דליה ,הנסיכה הבדואית ,נטעה את אוהלה אצל אנשי רבי  ,וכל מי שפגש
בה בדר' וזכה שיי;ַ תח לבבו ,שומר באחד מחדריו הפנימיי  ,פינה מיוחדת ג
בשבילה .והיא בוודאי עוד תבוא לבקר ,עדויה בתכשיטי המזרח.
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מרכז בריאות
דרורה מ  ,גדעו ברוידא ונגה שני
לכבוד הקי #ובעיקר חופשת הקי ,#אנחנו מבקשי להזכיר לכל ההורי  ,הסבי
והסבתות ובכלל...את הכללי לגבי שימוש במרכז בריאות.
המקו נעי ומהווה מוקד משיכה להורי  ,סבי וילדי  ,במיוחד כשמאוד ח או
קר בחו .#אנחנו שמחי שישתמשו ויבלו בו כמה שיותר )הרי לכ' מכוו המקו (,
אול כדאי לזכור כי במקו עובדי מספר חברי בטיפולי ושיעורי פרטניי
וקבוצתיי  .לש כ' האול צרי' להיות נקי ומוכ לשיעור .שעות הפעילות הקבועות
מופיעות על הלוח במשרד ,ובשעות אלו אי להיכנס ולהשתמש באול לצרכי
פרטיי .
אי להיכנס לאול בימי ראשו ורביעי! )האול נקי ומוכ לפעילות קבוצות של
דרורה במש' היו והערב(.
אנחנו מבקשי בכל לשו של בקשה לא להיכנס למקו בלי לבקש או ליידע את נגה
שני )ג א זה בסו) שבוע או כשנדמה לכ שאי כל פעילות מתוכננת ,וג א יש
לכ מפתח משלכ (.
יש לשמור על הניקיו ,לא לאכול באול ולא להשאיר פרורי או שאריות למיניה .
בנוס)  אנא אל תשאירו טיטולי מלוכלכי בפח שבמטבחו.
א נגר איזשהו נזק לציוד ולמקו  אנא הודיעו לנגה .
א השתמשת בציוד  הקפידו להחזירו למקו שממנו לקחת אותו.
א נשמור על המקו נוכל כולנו ליהנות ממנו !
תודה.
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עדכו מצוות הדו-מסלולי
בש הצוות הדו-מסלולי :חנה דג וצביקי נור
לחברי שלו ,
שבועות אינטנסיביי של עבודת צוות הביאו להצגת החוברת והמודל הכלכלי של
הצעת השינוי הדו מסלולי בפני החברי ובפני כל משפחה בנפרד .על בסיס
המשובי שהתקבלו עמל הצוות על השלמת החוברת והמודל הכלכלי .חשוב
לציי ,כי בהתא למשובי הוכנסו לחוברת מספר שינויי  ,במטרה ליצור מודל
הוג ככל הנית .במידה ולשינויי תהיה השפעה על תקציב החברי  ,נעביר את
המחשבוני המעודכני לחברי לפני העלאת ההצעה לדיו באסיפה.
בגמר המפגשי ע החברי תיא הצוות הדומסלולי ע הנהלת המועצה את
התחלת הדיוני באסיפה לאמצע יוני.
בינתיי פנו למזכירות מספר חברי שיתופיי שאינ חברי בצוות הדומסלולי
לבצע בדיקה של המודל הכלכלי על ידי רואה חשבו חיצוני .הצוות הדומסלולי
נענה לפניית המזכיר להקמת צוות משות) שילווה את תהלי' הבדיקה .מטרת
הבדיקה להבטיח שההצעה מבוססת על נתוני מהימני ומתו' רצו להבטיח כי
בתהלי' הדיו יוצגו לציבור החברי המשמעויות הכלכליות הרחבות של ההצעה
לאשור .לבדיקה המקצועית החיצונית של המודל מונה רואה חשבו אור חינגה
מחברת "מבט יועצי " )המייעצת לעי חרוד בנושאי כלכליי ( ובצוות המלווה
את הבדיקה חברי  :רז נור ,צ'אי שגיא ,חנה דג ,צביקי נור ,איל צור וששי
מאור.
לפי הערכתו של רו"ח חינגה יידרשו לו כחודשיי לבדיקה .לאחר מכ יידרש
לצוות הדומסלולי זמ נוס) לדו בתוצאות הבדיקה ובאפשרות לעריכת התאמות
ושינויי נוספי בהתא לתוצאות .להערכתנו תהיה ההצעה מוכנה לדיו ציבורי
לקראת סו) חופשת הקי.#
את הזמ שנוצר עד להתחלת הדיוני באסיפה נרצה לנצל להמש' התהלי' ע
הציבור והבהרת הדרוש הסבר .חברי שעדיי יש לה שאלות מוזמני לפנות
לחברי הצוות ונשמח לענות.

÷!íéøáçä ìëì íéòð õé
צוות הדומסלולי ,עי חרוד איחוד
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דרוש מבנה ניהולי לחוברת הכחולה
ששי מאור
"...מבנה הארגו הוא ש כולל למער' מורכב ומוגדר היטב של תפקידי וקשרי
הגומלי ביניה  .מבני ניהוליי נועדו לתת מענה לשיקולי יעילות ותכליתיות
בארגו ,אול ה מושפעי במידה לא מועטה ג משיקולי פוליטיי ,
תרבותיי  ,חברתיי ואישיי ) "...ויקיפדיה(
בהגדרה ישנה חשיבות מוחלטת להכללת מבנה ניהולי אשר ינהל את פורמט
החיי החדשי המוצעי לנו בחוברת הכחולה .ללא מבנה ארגוני נכו שלוקח
פרמטרי חברתיי ותרבותיי בצד התייעלות כלכלית כחלק מהמבנה החדש,
רמת חוסר שביעות הרצו ,כעסי ומרמור ימצאו את דרכ אל פניי השטח ויביאו
לידי ביטוי את העיוותי לידי מעשה .אז יהיה קשה מאוד להתמודד ואני לא
בטוח שיהיה רצו כלל.
מדוע חשוב עד מאוד מבנה ניהולי נכו אשר חסר בתוכנית המוצגת בחוברת
הכחולה? כיוו שבאי מבנה ניהולי מותא לארגו מחדש של חיינו ,כל זרימת
ההחלטות ועבודת של הגופי )ועדות( תהא לוקה בחסר גדול ותטה לכיווני
אינטרסנטיי  ,פוליטיי ואישיי  ,הרצו והיכולת לשמור על "שני מסלולי "
ולהעניק לכל מסלול את המשקל והחשיבות המתבקשת מאופי ההגדרה של
ההצעה לשוויו מלא בכל מסלול וביכולת לנהלה ולקבל החלטות בכיוונה הייחודי
יגרו לכ' שהמערכת תאבד את בלמיה והאיזוני לא יתקיימו.
סעי) ) 67פרק רביעי  שונות( בחוברת הכחולה אינו יכול להחלי) מנגנו של
ומבנה ניהולי .זה לעג לרש ,זהו סעי) מחשק ,כובל ומייתר את מהות ההצעה לדו
מסלולי ,היכ בדיוק בא לידי ביטוי כא הדומסלולי? ובכלל יש בחוברת סוג של
אמירה המקטי וממזער את חוקיותה של האסיפה כמוסד העליו בקיבו #ואני
שואל מי א לא האסיפה רשאי לקבל החלטה ציבורית? זהו הגו) העליו שבו
מתקבלות ההחלטות שמעורבי בה בצורה דמוקרטית כלל החברי  ,תקנו אותי
או שאני טועה.
מעניי שבסעי)  28קיימת דרישה מוצקה לקבל ברוב של  75%מחברי הקיבו #כל
שינוי לרעה במחויבות הקיבו #לפנסיונרי "...גריעת זכויות , "...אבל הרוב
לחוברת זה כבר סיפור אחר ,ש צרי' להעביר אותה במינימו האפשרי . 50.01%
להזכירכ ג א תעבור החוברת יש עדיי צור' תקנוני מובנה לשנות סעיפי
בתקנו הקיבו #על מנת שיהיה נית להגדירו כקיבו #מתחדש )שינוי סיווג( ולהחיל
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את השינויי המתבקשי  ,במקרה הזה החוק ברור לגמרי  75%מחברי עי חרוד
צריכי להסכי לכ' .כ' שהדר' ארוכה  ...ארוכה מאוד.
פרק ג' סעי)  ,18ד בחבר שבחר במסלול הדיפרנציאלי שבשורה התחתונה לאחר
ניכוי כל המיסי וכו' מקבל פחות מתקציבו של השיתופי )כ יכול להיות מצב
שכיח שכזה בלי שו ספק( ,חשבת שהחבר הדיפרנציאלי ישל את מחיר
החלטתו בחירתו ,העדפתו ,אז חשבת וטעית ובגדול ,על פי המוצע בסעי)
שערורייתי זה ,החבר הדיפרנציאלי יקבל השלמת הכנסה עד לגובה התקציב
השיתופי .הא זה אומר משהו על השיתופיי כברירת מחדל ,אולי על
הדיפרנציאליי ? אני לא אעז לכתוב את מה שאני חושב מבחינה חברתית על סעי)
זה מחמת הפגיעה בתו לב בשיתופיי .
עיינו בסעי)  19המשכו של סעי)  18ואולי תרדו לסו) דעתי על תפיסת
הדיפרנציאליי את המסלול השיתופי ,אי לי מילי רכות או פשוטות לתאר זאת
ולכ לא אגיב כא מפאת כבודו של אד ומקו .
הארה לרשימתי הקודמת בנושא" ,שמיכת התקציב" ,רק לאחרונה התוודענו לכ'
שהמע"מ עלה ב   1%ומס הכנסה ב   1.5%תוספת קבועה של  2.5%להוצאות
הקיו המשקי .בתרגו לכס) זו תוספת נכבדה להוצאה המשקית .מבלי
להתייחס לנושאי כלכליי ואחרי כמו רווחיות הענפי  ,המפעלי )המקורות(
ומצב הפיננסי בדגש על פלב  .צרי' יהיה לשאול מהיכ מביאי את הכס)
לשינוי המוצע? שהרי לשינוי יש עלות! וא הכס) קיי מדוע לא מחלקי אותו
היו ? או אתמול?
זה הזמ לדרוש תיקו לחוברת הכחולה ולהכניס את המבנה הניהולי על מנת
להגיש פתרו של יותר ,הגו והוג .בטר האסיפה תדרוש זאת ויפה שעה אחת
קוד .
יש אפשרות אחרת טובה ואפילו חכמה ,לשי את החוברת הכחולה בצד ,להניח
לה ,לשבת ביחד היו ולבנות תכנית משותפת לגלגול החיי הבאי בעי חרוד ,כי
להערכתי זה מה שממילא נצטר' לעשות ביו שאחרי ...חומר למחשבה ע כוונות
טובות.
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עוצרי באדו !
בינה גל
ע תחילת הקי #וריבוי הנסיעות שוב חוזרת תופעת הפגיעות הרבות ברכבי שאינ
מדווחות .כבר הזכרנו לא אחת שפגיעה לא מדווחת אינה מועברת לביטוח ולא נית
לקבל עבורה החזר כספי על עלות התיקו ,עלות שמסתכמת לא פע באלפי שקלי .
ותזכורת נוספת לאחראי על הרכבי:
לאחרונה קיימת הידרדרות באחזקת הרכבי בכל הקשור לניקיונ ולדיווחי על
תקלות .לצור' שיפור המצב ,אנא פנו אליי אחת לשבועיי שלושה לתיאו ניקיו
הרכב.
ובאותו עניי תזכורת לציבור המשתמשי )כולנו(:
על כולנו להיות שותפי בשמירת הרכבי במצב תחזוקה תקי וראוי .אנא הקפידו
בסיו כל נסיעה לאסו) אחריכ את פחיות השתייה ,הבקבוקי הריקי  ,שקיות
החטיפי שהעברת בה לילדיכ את זמ הנסיעה ,ושאר ניירות וסמרטוטי מכל
הסוגי .

éøåáéö äìåòô óåúéùì äåå÷î

é÷ñøéî ïúðåéì
ì"äöî êøåøçùì úåëøá
åðéìà êáåù êåøá
äîéòð úåáìúùäå
ãåçéà ãåøç-ïéò úéáá
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בבריכה טובי המי
הלל ד
לחברי שלו ,
העונה בעיצומה ,ונעי .
ברצוני לחזור על כמה נהלי  ,על מנת לעזור לכולנו להמשי' את העונה בצורה
בטוחה ונעימה.
• נא להישמע להוראות המציל
• אורחי :יש להימצא ע האורחי בזמ שהות בבריכה ,א לא נית ,נא
לתא זאת איתי או ע המצילי .
• הבריכה פתוחה שעות רבות .בבקשה לצאת בזמ הסגירה ,א אפשר אפילו זמ
קצר לפני )מה שיחסו' לנו אינעימויות(.
• בשעת ההפסקה היומית )בימי א‘ו‘  ,89שבת (9%10
אי להימצא בשטח הבריכה .בזמ זה אי הצלה! אנו עסוקי בניקיונות ,טיפול
והכנת הבריכה.

שעות פתיחה חודש יולי:
ראשו  חמישי 6:008:00
6:008:00
שישי
7:009:00
שבת

9:0021:00
9:0019:00
10:0021:00

שיהיה אחלה קי
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
לקראת הבציר
הנה ימי הבציר ממשמשי ובאי  .נצטר' לאסו) את מעט הפרי מהכרמי
המצומצמי שנשארו בידינו .לא זכיתי לעמוד בסוד ותיקי ולעבוד כשמאות
דונמי של כרמי הניבו בשפע יבול  .לפניי ,חברי  ,התמונה של כרמינו עכשיו –
מצב עלוב למדי ,בס' הכול כמה עשרות דונמי  .אנחנו צריכי להשתדל להוריד
את פרי עמלנו כדי לקבל תמורה לעבודה שהשקענו במש' שנה תמימה.
וכא נתקלנו בתופעה שהיא ,לדעתי ,לא משקית ולא חברותית .נוהג פסול בהחלט.
ישנ בי החברי  ,המקדימי דאגת סל הפרטי לדאגת הסל המשות) .מלבד
ההפסד הכספי יש בזה הפסד מוסרי .אל נשכח שאנו מחנכי נוער ,ודוגמה זו
מחנכת...
אבותינו כשישבו על אדמת החמירו בזה וכ' אמרו" :אכול ואל כלי' אל תשי ",
ואנחנו מבית הלל מקילי ומביני לנפש הבוצר ונותני ג לכלי ...
כמו כ מנהג נפסד היא הירידה בלילות בכל רכב ,כדי ליהנות מ ההפקר ,וישנ
כבר סימני לכ' – עוד טר הבשיל הפרי .אי אד נוהג כ' במשקו ובפרי עמלו.
כפי שידוע לי ,הרגלי אלה אינ שכיחי בשו משק ,מ"הסבתא" דגניה ועד לבת
הזקוני של ההתיישבות הצעירה .יתכ שתופעה זו שהשתרשה בתוכנו "מוסברת"
על ידי שנות ריב אחי שגר להתפרקות מערכי משקיי וחברתיי ] .הסבר זה
אינו מדויק כל עיקר כי מסורת של ירידה לכרמי בלילות קיימת עוד מימי
ילדות של בני המשק הבוגרי – הערת המערכת[.
ע התחלת שיקומנו צריכי אנו לזנוח את הדרכי הנלוזות ולהיכנס למסלול של
חיי תקיני  .דאגה ליו העבודה ,לפרי עמלנו ,לחינו' הנוער בדר' הישר.
חיי מצליח
8.6.1956
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חדש על המד
סיפורת
חאלד חוסייני .מחבר "רוד) העפיפוני " ו"אל) שמשות זוהרות"
קולות מ ההרי
אהרו אפלפלד.
מי אדירי
בית הספר ליופי של קאבול דבורה רודריגז .סיפור על נחישות והגשמת חלומות.
מעי יומ אישי של יליד ותושב ירוח בנגב.
יאיר פלקר.
דקה לחצות
סיפור ִקצבי ומותח.
רוזמונד לאפטו.
לאחר מכ
רומ רחב יריעה .עלילה מרתקת.
ליילה מיצ'א .
שושני
שקרי רומ שרשרת ,האמת היא לנה דיוואני .לכל פרק בחלק הראשו יש פרק
תאו בעל כותרת דומה בחלק השני.
רומ על רקע האינתיפאדה השנייה.
אמנו רובינשטיי.
השמש השחורה
פאולו קואלו .אוצר של חכמה אנושית .עוסק בשאלות
המגילה מעכו
קיומיות.
צ'י) אינדיאניסיפור חייו ג'ורג' קופוויר .ביוגרפיה של חיי בתרבות
מסורתיתשבטית.
מתח
ציידי הראשי יו נסבו .סופר נורבגי ,מחבר :אדו החזה .נמסיס.
גרה סימסיו התמודדות אד בעל תסמונת אספרגר כאד שונה.
פרויקט רוזי
תנו לשד לישו ג'ו ורדו .חקירה רווית תעלומות .קצב מסחרר.
ספר שני מחקירותיו של הבלש אברה אברה .
אפשרות של אלימות דרור משעני.
המרו #לעצירת נשק ביולוגי שיגרו להשמדת החיי .
סליל פול מקיוא
ריגול .מלחמת מוחות מרתקת.
משה צילה.
צרור אדו
אורלי קראוס וינר .הזירה ההפכפכה של הפוליטיקה.
הנסי'
בוריס אקוני .בוהמייני רומנטיקני במוסקבה בקו התפר
אהובת המוות
של המאות ה 19וה.20
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ששי מאור
סיפור מסע של זולו ומירי שפירא בסירת מסביב לעול במש' חמש שני ריתק
את השומעי לחוויות המצולמות ולסיפורי המרתקי אשר ליוו אות במהל'
המסע .תודה לדסי פורת.
"סינימה פאב" פתח את עונת הקי #בבריכה ע הסרט ג'נגו .אנו מקווי לקיימו כל
שבועיי  ,עקבו אחר לוח המודעות.
הסרט הבא ע ברוס וויליס  A Good Day To Die Hardיוקר ביו שישי 267
בשעה  22:00תודה לת מאור.
כמיטב המסורת נצא לטיול משק גדול לקראת חג המשק ,בשניי או שלושה מסלולי
עקבו אחר לוח המודעות.
חג המשק יתקיי השנה ביו רביעי כ"ט באלול ערב ראש השנה. 4913 ,
התכני מתחילי להתגבש ,האירוע יתקיי בבריכה ,לאירוע מוזמני בני עי חרוד
לדורותיה .

ïåîøçì ìåéè
אורי שפר
כאקורד סיו לסדרת הטיולי לאור' שביל הגול ,נצא בשבת  .27.7לחרמו
הגבוה ,להיזכר ב"עיניי של המדינה" ,לחזות בפריחה אביבית של אחרי השלג
שייחודית לחרמו.
הסיור באזור הרכבל העליו יאר' כשעתיי  .אחרי ארוחת הצהריי נקנח
בשחייה בשפ' הירד לכינרת ,ע הזר  ,מגשר אריק ודרומה.
יציאה :בשעה 07:00
חזרה משוערת :עד שעה 18:00

