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צות
יע ַ ּבחֲ ֹ
ָמ ָחר י ִָג ַ
אהוד מנור

ָה ֶע ֶרב ַה ֶ ּזה ֹיו ֵד ַע
ש ַהבּ ֶֹקר נִ ֵח ׁש,
ְדּ בָ ִרים ׁ ֶ
נוגֵ ַע
ָה ֶע ֶרב ַה ֶ ּזה ֹ
ש ַה ּ ֵלב ְ ּכבָ ר ִ ּב ֵ ּק ׁש.
ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶ
שר,
סוד ַה ֶ ּק ׁ ֶ
ִּג ִ ּלינ ּו ֶאת ֹ
ְ ּב ֶד ֶר ְך ָה ֶרגֶ ׁש נִ ְב ַחר.
שר
עו ְמ ִדים ַעל ַה ֶ ּג ׁ ֶ
אֲ נַ ְחנ ּו ֹ
מול לַ ָמ ָחר.
ש ֵּבין ָה ֶא ְת ֹ
ֶׁ

ימה
ּ ָת ִמיד ִמיּ ִָמים י ִָמ ָ
חולְ ִמים ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת.
ֹ

צות,
ח ֹ
יע ַּב ֲ
ָמ ָחרָ ,מ ָחר י ִָג ַ

ימה -
ֹיו ְד ִעים ֵּכןַּ ,בלֵ בַ ב ּ ְפנִ ָ

הור
ָח ָד ׁש וְ יָפֶ ה ְו ָט ֹ

ַא ִחים ָאנ ּו וַ אֲ ָח ֹיות.

מו ְ ּבי ֵָדינ ּו,
י ְַפ ִקיד ֶאת ַע ְצ ֹ
צות,
ח ֹ
יע ַּב ֲ
ָמ ָחרָ ,מ ָחרָ ,מ ָחר י ִָג ַ

שר,
סוד ַה ֶ ּק ׁ ֶ
ִּג ִ ּלינ ּו ֶאת ֹ
ְ ּב ֶד ֶר ְך ָה ֶרגֶ ׁש נִ ְב ַחר.

רו ֶאת ֵעינֵ ינ ּו
עו ְב ֹ
ָאיר ְ ּב ֹ
וְ י ִ

שר
עו ְמ ִדים ַעל ַה ֶ ּג ׁ ֶ
אֲ נַ ְחנ ּו ֹ

ָמ ָחרָ ,מ ָחר

מול לַ ָמ ָחר.
ש ֵּבין ָה ֶא ְת ֹ
ֶׁ

בות יַעֲ בֹר
חו ֹ
ְ ּבכָ ל ָה ְר ֹ

מול
ש ָּל ַמ ְדנ ּו ְדּ ָבר ַמה ְּמ ֶא ְת ֹ
ְ ּב ִּת ְקוָ ה ׁ ֶ
ש ֵ ּנ ַדע לֶ אֱ הֹב וְ לַ ְחמֹל
ְ ּב ִּת ְקוָ ה ׁ ֶ

צות ...
ח ֹ
יע ַּב ֲ
ָמ ָחרָ ,מ ָחר י ִָג ַ

øéëæîä ïçìåùî
לחברי שלו.
בשעה טובה נפתחה הבריכה לעונת רחצה נוספת .הבריכה התחדשה השנה בפרגולה
מעל רחבת הפאב שתית צל ותאפשר להפעיל את הפאב כדוכ גלידות וחטיפי ואולי
אפילו ארוחות צהריי קלות בשבתות .עדיי אי תכנית ברורה אבל הנושא בהחלט
נמצא בבדיקה .אני רוצה להזכיר לכול לשמור על כללי הרחצה לטובת כולנו ובעיקר
להשאיר את חיות המחמד שלנו מחו לגדר או הכי טוב בבית.
בשבוע שעבר נער במשק מפגש מחזור של כיתת אלי דג ומיכאל רענ ) בני !!70
כה לחי ( לקראת המפגש " קושט " המשק בשלטי הכוונה גדולי ומאירי עיניי .
השלטי היו כל כ גדולי שלא נית היה להתעל מה .לשמחתי השילוט הוסר
למחרת האירוע ללא התערבות כלשהיא של הממסד וזה יפה .הצור בשילוט כזה
במקרי של אירועי מסוג זה הוא ברור אבל רצוי שייעשה בתיאו ע הגורמי
המתאימי במשק ובעיקר בפרופורציה סבירה .וא כבר בשילוט עסקינ ,אכ ישנו
חוסר ברור בשילוט במשק .יש תכנית ויש תקציב להקמת שילוט כזה .עד עתה היא לא
יצאה לפועל בעיקר בשל עבודות הבנייה הנרחבות הנעשות בלבו של הקיבו  .אני
מקווה שע תו עבודות אלה התכנית תצא לפועל ונזכה לשילוט מתאי.
תהלי סיו הבנייה באזור ג' ,כולל חידוש הכביש ,נמש ונמש כמו מסטיק .חברי
כבר מתלונני על ענני האבק העולי מהכביש )למעשה דר עפר ( ועל אי %הנוחות
המתמשכת .לצערי עדיי אינני איש בשורות בנושא זה ועדיי לא רואי את הסו&.
מינהלת השיכו וכל אנשי המקצוע עושי הכול כדי לקד את הדברי אבל משו מה
עובר שבוע ועוד שבוע והדברי לא מסתיימי .ייתכ שהיו או מחר תונח שכבת
אספלט ראשונה על הכביש ומאוד ייתכ שעד סו& מאי כל הדירות יימסרו למשפחות.
אני מאוד מקווה שהדברי אכ יקרו  .אני בטוח שכולנו ננשו לרווחה כאשר זה
יקרה .בכל מקרה התוצאה צפויה להיות מאירת עיניי ונעימה .מיד אחר כ יש כוונה
להסתער על השכונה המערבית .קידו של שכונה זו אמור לשחרר פקק רציני בכל
הנוגע לדיור .התכנית היא לבצע השנה את התשתיות ובשנה הבאה בתי! אני מקווה
שאכ נעמוד במשימה.
אי%אפשר לסיי בלי מילת תודה לצוותי שטרחו עמלו ארגנו והביאו לנו את עונת
החגי האחרונה .לכל מי שידו הייתה בדבר ,כה לחי! ולהתראות בחג בשנה הבאה.
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עדכוני מוועדת מזו

דו"ח משובי
במהל חודש אפריל סיכמנו את המשובי שמולאו על%ידי החברי וערכנו סיכו
של תוצאותיה.
הוועדה התכנסה לבחו את תוצאות המשובי ובהמש נערכה ישיבה ע
יובל נצר ויצחק צור על להדגיש את הנושאי המצריכי טיפול ותשומת לב.
לנוחיות החברי העלינו את סיכו דו" ח המשובי ללוח המודעות באתר עי
חרוד.
תוצאות המשובי מעידות על כ שבס הכול ציבור הסועדי מרוצה מאיכות
וממגוו המזו  ,א יש להמשי ולשפר את איכות המזו  ,מנות צמחוניות
עיקריות  ,טעמי המזו ,ובעיקר את בריאות המזו.
רוב ממלאי המשוב תומכי ושמחי לרעיו של ארוחת ערב באמצע השבוע .
הבריכה נפתחה והעיתוי מושל לביצוע הצעתו של יובל.
שקילת מנות עיקריות  %הנושא עלה לדיו בשל תלונות שעלו מציבור הסועדי.
יובל נצר וצוות המחשבי בדקו את הנושא מספר פעמי א ישנה בעיה טכנית
שאינה מאפשרת לבצע שקילה של מנות עיקריות .עדיי מנסי למצוא פתרונות
טכניי או יצירתיי לבעיה זאת.
ניקיו ותחזוקת חדר האוכל  %בשל חוסר בכוח אד הטיפול בתחו זה לוקה
בחסר .הוועדה ביקשה את יובל נצר ויצחק צור לטפל בנושא זה בהקד.
תקציב מזו  %הוועדה העלתה לדיו את הנושא לאור פניות שהגיעו מציבור
הסועדי ומכתבתו של ששי מאור .הנושא נמצא בבחינת הוועדה.
נמשי לעדכ את הציבור לאחר שיהיו בשורות בנושא.
אביבה ויצמ
בש ועדת מזו
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תזכורת )ותיקה(:
ע קבלת מרש מרופא מקצועי ,אי לקנות את התרופות בבית מרקחת ללא אישור
המרפאה.
ובאותו עניי:
אי להזמי או לקנות ציוד רפואי מכל סוג שהוא ,אורטופדי וכו' ,ללא קבלת אישור
מהמרפאה .ציוד שייקנה ללא אישור לא יזוכה בעלותו.
התרמת ד ...התרמת ד...
ביו רביעי ה 23%במאי תיער אצלנו התרמת ד.
עד לתארי זה חברי מתבקשי לא לתרו במקו אחר כדי שיוכלו לתרו
בהתרמה אצלנו.
)בי התרמה להתרמה נדרש רווח זמ של שלושה חודשי(.
מיותר לציי על חשיבות ההתרמה ולכ אנו קוראי לכל החברי היכולי לתרו
להגיע ולתרו.
חברי מגיל  65עד  70המעונייני לתרו ד יכולי לעשות זאת בתנאי שיש לה
אישור רפואי מרופאת המשפחה.
נערי מתחת לגיל  18המעונייני לתרו ד מתבקשי להצטייד בטופס הסכמה
מההורי.
)טפסי נית לקבל אצל מיכל במרפאה(.
כללית מושל
המבוטח בכללית מושל זכאי להחזר בעבור שלושה ייעוצי בשנה ע רופא מומחה
העובד ע הביטוח המושל.
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תזכורת לתקנו "כללית מושל" אצלנו:
• חבר הנשלח על ידי המרפאה ,התשלו והנסיעה על חשבו המרפאה.
• בחר החבר ללכת באופ עצמאי לרופא מומחה:
• משל את הביקור בכרטיס האשראי שלו ומביא את הקבלה אליי.
• הנסיעה לרופא על חשבו החבר.
• לאחר קבלת הודעת זיכוי מהמושל ) ההודעה מגיעה לחבר ( השתתפות החבר
היא ב 1\3%מההפרש בי הזיכוי לתשלו.
משובי
נשמח לקבל משוב על פעילות מערכת הבריאות והרווחה לכל ענפיה.
כתמיד אנחנו כא כדי להעניק שירות איכותי לחברי.
אפשר לפנות במייל  hanad@en-harod.co.ilאו לתא דואר  199והכי טוב פני אל
פני.
הטייוואני באי ...
לכל הנרשמי לטיפולי "תרמו%תרפיה".
בחודש הקרוב יקבלו החברי שנרשמו מייל ,ישירות מאחראית הקבוצה לתיאו
ימי ושעות.
היות ונרשמו מעל  60חברי נשתדל  %א לא נית להבטיח  %שכול יגיעו לטיפול.
הקבוצה מגיעה בחודש יוני.
כרטיס גמלאי בינלאומי
נית לקבל באופ אישי מעל גיל  ,65הכרטיס מזכה בהנחות משמעותיות בביקורי
וטיולי בחו לאר .נית לקבל על ידי פנייה בפקס למשרד הרווחה.
יש לשלוח לפקס מס'  02%6547034צילו של ד& הפרטי האישיי והתמונה מהדרכו
הישראלי ותו מספר שבועות תקבל בדואר את הכרטיס ) הטלפו של האחראית ,
תהילה ,הוא.(02%6547025 :
úåàéøáä ø÷éòä
חנה
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באמצע חודש ינואר קיבלנו בקלפי את המנדט להכי ולהביא לדיו הצעה למודל
דו%מסלולי לפיו יתקיימו בעי חרוד שני מסלולי :מסלול "רשת ביטחו" ומסלול
"שיתופי" .כל משפחה תוכל לבחור א להתנהל במסלול רשת ביטחו או להמשי
להתנהל במסלול השיתופי בדומה למצב הקיי היו.
אז מה קורה מאז:
כבר בתחילת הדיוני במסגרת הצוות עלה הצור בהתקשרות ע גור חיצוני בעל
ניסיו בתחו ובהובלת תהליכי מסוג זה .לאחר בירורי ע משקי שעברו את
התהלי וקבלת שמות והמלצות לגבי מספר גופי המתמחי בתחו ובעלי ניסיו
במודל הדו%מסלולי ,נפגשנו ע אחדי מה .בסופו של התהלי ,לקראת סו& מר,
בחרנו בחברת "מודוס" והתחלנו לעבוד אית להכנת ההצעה .חשוב לציי שאחד
הגורמי שהשפיעו על הבחירה בחברת מודוס ,היה התמחות בהובלת תהליכי
בהסכמה במצבי קונפליקטי חברתיי .בתקופה העמוסה של פסח ,ימי הזיכרו וחג
העצמאות לא היה קל לשמור על רצ& של עבודה מסודרת ובכל זאת הספקנו לקיי
כבר מספר פגישות ובכוונתנו להיכנס עכשיו לעבודה אינטנסיבית לקידו הנושא.
בכוונתנו לגבש הצעה בעלת קונצנזוס רחב ככל האפשר .לכ ,ברצוננו לשת& את
הציבור תו שמירה על שקיפות ,ולקבל את התייחסות החברי לאור התהלי ככל
שנית .בהתא לכ הכנת ההצעה תהיה מבוססת על השלבי הבאי:
בשלב ראשו נפגש צוות מצומצ של  10%12חברי ,המורכב מחברי משני הזרמי,
לעבודה אינטנסיבית ע המנחי להכנת ההצעות בתחומי השוני.
בצמתי החלטה יביא הצוות המצומצ את ההצעות בפני הצוות הרחב המונה כ25%
חברי ,לקבלת הערות ומשוב ולגיבוש סופי.
בשלב הבא ,לאחר שנסכ בתהלי הנ"ל חלק משמעותי רחב יותר ,בכוונתנו להביא
את הנושא בפני הציבור הרחב .ההצגה לציבור תתקיי במפגשי רחבי או בחתכי
שוני )לפי גיל ,מצב משפחתי וכו'( .מטרת המפגשי היא להציג את עקרונות המודל,
לאפשר לציבור להעלות צרכי וציפיות ולצוות לקבל את התייחסות הציבור .בהתא
למשוב מהציבור נוכל לחזור ולבחו בצוותי את ההצעות.
אנו מאמיני שבאופ שתואר לעיל נגיע בסו& התהלי להצעה שתהיה מתאימה
ומקובלת על רוב רובו של הציבור.
נמשי לעדכ את הציבור ג בהמש.
בש צוות התחדשות דו%מסלולית,
צביקי נור ואילה אופנהיימר
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התשיעי במאי  -יו הניצחו על גרמניה הנאצית
התשיעי במאי הוא חג לאומי בברית המועצות ,יו הניצחו על גרמניה במלחמת
העול השנייה.
הכיבוש הנאצי גר לרציחת של מאות אלפי יהודי בשטחי ברית המועצות.
בצבא האדו שירתו יהודי רבי ,יחסית למספר באוכלוסייה  ,רבי מה
הגיעו לדרגות גבוהות וזכו בעיטורי ובאותות הצטיינות.
ביקשנו מריטה קולטמ לספר לנו על היו הזה ועל משפחתה בזמ המלחמה.
במשפחה שלנו ,כמו בכל המשפחות בברית המועצות חגגו את יו הניצחו על
הנאצי  .ב  9 %במאי היה נהוג לצפות במצעד הצבאי ולהניח פרחי על
האנדרטאות.
המלחמה שינתה את חייה של האנשי והייתה האירוע המשמעותי ביותר
בסיפור חייה.
אבא שלי ,מספרת ריטה ,היה ב ארבע%עשרה וחצי כשהגרמני תקפו את ברית
המועצות ב 22%ביוני  .1941אביו ,סבא רפא )רפאל( היה רופא ואמו ,סבתא נינה,
מורה לספרות .המשפחה גרה ליד לנינגרד ]סנט%פטרבורג[ ,על שפת המפר .אבא
ואחיו הצעיר  ,ד3ד ויטה ראו את ההפצצה הראשונה על המבצר הצבאי
קרונשטאט ,העומד בצד השני של המפר.
בראשו בספטמבר עזבה המשפחה את ביתה היפה .השאירו את כל הרכוש כולל
פסנתר ועברו ללנינגרד  .סבא היה רופא ידוע לטיפול בשחפת וקיד מאד את
הטיפול במחלה זו .המשפחה עברה יחד איתו לגור במכו לטיפול בשחפת .לאחר
זמ מונה סבא לראש יחידה רפואית בבית חולי צבאי ועבר לש  ,המשפחה
נשארה לגור במכו.
ב 8%בספטמבר  1941החלה ההתקפה על לנינגרד .העיר הופצצה והופגזה ,הופצצו
מחסני המזו הראשיי והעיר הושמה במצור .ילדי המשיכו ללמוד בבתי הספר
עד חודש נובמבר .בבית הספר נתנו לכל ילד צלחת מרק .המשפחות קיבלו הקצבה
יומית של  125גר תחלי& לח למבוגר ו 200%גר לילד.
מזו אחר נגמר מהר והאוכלוסייה כולה סבלה רעב .אבא היה הול להביא את
הקצבה היומית לכל המשפחה ,לאימא ולאח .את המנה שלו הוא היה אוכל כבר
בדר .אימא ,סבתא נינה ,חילקה את המנה שלה לבני .בתחילה נית היה לאכול
משהו במסעדה  %במחיר יקר מאד  %אבל ג זה נגמר מהר.
נוס& לרעב סבלו מאד מהקור .בדצמבר נותק החשמל לעתי קרובות ונשארה רק
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נקודת רדיו .המי לא הגיעו לבתי ,הביוב קפא  .בלילה השמיעו טקטוק של
מטרונו  %סימ לכ שהעיר עדיי נלחמת ולא נכנעה.
כל אותו זמ נמשכו ההפצצות .ברחובות נמצאו גופות של אנשי שמתו מהרעב
ומהקור ולא תמיד הספיקו לפנות ולקבור.
בסו& פברואר  1942פינו את המשפחה ,חו מסבא הרופא .על יד לנינגרד מצוי אג
גדול בש ָל5וגָה .דר האג הזה פינו את האנשי ,בקי בספינות ובחור& על
הקרח  .קראו לדר הזו "דר החיי" אבל ג היא הייתה נתונה להפגזות של
הצבא הגרמני .לרוע המזל ,ג אנשי שחולצו מהעיר הנצורה ,לאחר שסבלו זמ
רב מרעב התקשו לעכל מזו ורבי מה לא שרדו.
המשפחה הגיעה לקזחסט לאחר מסע ארו ברכבת צפופה .ע זאת אבא זוכר
שבתחנות בדר זכו ליחס טוב .בקזחסט התגוררו בכפר קט .האח הצעיר למד
בבית ספר ואבא התקבל לבית ספר צבאי  .בסיו בית הספר המשי ללמוד
במכללה צבאית שהייתה במקורה מקייב א בזמ המלחמה נדדה לקרסנויארק
במזרח .וכ מגיל חמש%עשרה היה מנותק ממשפחתו והקשר נשמר רק בביקורי
נדירי .בתו הלימודי במכללה הצבאית נשלח לשרת בגרמניה .בגרמניה שירת
ארבע שני ,בחיל התותחני ובהמש בחיל הנדסה .ב 1949%חזר לרוסיה והתקבל
 %מתו מועמדי רבי  %לאקדמיה צבאית במוסקבה .במוסקבה הכיר את אמה
של ריטה .בתו הלימודי באקדמיה שירת בבסיסי שנשלח אליה ,במזרח
הרחוק ,ואחר כ בצ'יקוטקה ,בקצה הצפוני%מזרחי של ברית המועצות "מש",
מספרת ריטה " ,נית לראות את אלסקה .ש נולדתי " .בהמש עברו ללטביה
ומש חזרו לקלינינגרד בברית המועצות.
ביו כניעת גרמניה ,במאי  ,1945אבא היה בקייב .ה צעדו ברחובות לצלילי
תזמורת צבאית .התושבי לא ישנו כל הלילה ,כול יצאו לרחובות ,קישטו את
הבתי ,שרו וחגגו.
הסיפור של אבא שלי הוא אחד מסיפורי רבי אחרי  ,דומי ולא דומי ,
מהמלחמה הנוראה ההיא ,על החוויות הקשות ,האבדות ,בני המשפחה שנספו
והצלקות שהותירה אחריה.
ומה הקשר שלכ כיו לחג הזה?
אבא צופה בטלוויזיה במצעד בכיכר האדומה .הווטרני נפגשי וחוגגי .אני
מתקשרת לאבא לבר אותו  .אבא חושב שאי באר הערכה ראויה למקומה
המכריע של ברית המועצות במלחמה ,הלא ללא עמידת הגבורה שלה המלחמה
הייתה נגמרת אחרת  .אנו חשי יחס רגשי עמוק לעמידה של ברית המועצות
במלחמה הזו ,יחס זה עבר מההורי שלנו אלינו ואנחנו מעבירי אותו לילדי
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שלנו .אנחנו מכירי את המלחמה הזו לא רק מהספרי אלא ג מהסיפורי
הרבי של המשפחות שלנו  .הסבא של בוריס השתת& ג הוא בקרבות ולח
כמפקד מחלקה בקרב על קניגסברג )קלינינגרד כיו(.כשביקרנו ע הילדי בסנט
פטרבורג ,דוד ויטה לקח אות לסיור רגלי במקומות הקשורי למשפחה בזמ
המצור .לאור הסיפור המשפחתי שלנו אפשר להבי את המשמעות של ה 9%במאי
בעבורנו ,ובעבור כלל יהודי ברית המועצות לשעבר.
סיפרה  %ריטה קולטמ
רשמה  %זיוה אופנהיימר
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íéðééèöî íéìééçì åøçáðù åðéìééç úà íéëøáî åðà
á"òùú úåàîöòä íåéá

øì÷ô ïåøù
øåãî-ùàø úøæåòå úé÷"ùî ãé÷ôúá úðééèöî

ïéòéãåî ìéçá äëøãää çåúéô íåçúá ìâñ çåúéô
é÷ñøéî ïúðåé
æåâà úãéçéá ïééèöî äúéë ã÷ôî
äéøà-øåâ ä'ìä÷áøì
äðåá ìòé úìééçä äúãëðì úåëøá

åäéáàå éìè ìù íúá
äðéãîä àéùðî úåðééèöä úåà úìá÷ ìâøì
àáöá úøùì äéìøèñåàî äòéâä ìòé
.øéååà-ìéçá úúøùîå úããåá úìééçë
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דליה כרמי כה
כלת פרס ישראל לחקר המוזיקה
פרופסור )אמריטוס( דליה כה כרמי בעלת תואר שני בפיסיקה ומתמטיקה ובעלת
תואר דוקטור במוסיקולוגיה ,היא חוקרת המוסיקה הגדולה בישראל היו ,ושמה
מוכר בכל העול .תקצר היריעה מלתאר את הישגיה [...] .היא מורה ומחנכת.
מרצה באוניברסיטה העברית ובאקדמיה למוסיקה בירושלי  %בעבר כיהנה
כראש האקדמיה  %ולאור השני הנחתה עשרות דוקטורנטי .כ מותירה דליה
כה כבר חצי מאה חות עז על הנו& המוסיקלי הישראלי ,על כל תחומיו.
] [...בדירתה בירושלי  %דירה צנועה שכולה אומרת מוסיקה  ,מפסנתר הכנ&
העמוס תווי ועד כלי נגינה עממיי מארבע כנפות תבל  %מספרת דליה כה
ש"באו אליי העי חרודי ,ובמקו בקיבו ציינו השנה ] [2011את החג .שוחחנו
על הטקס המתקרב והמוסיקה שלו .היה מאד שמח" )האר.(24.4.2011 ,
ה"עי חרודי" ,ישראל סמילנסקי ,אמי גרדי ,נגה גלד ואילה אופנהיימר באו
להיפרד מדליה ולהודות לה על שבעי שנות נגינה ב"סדר העי חרודי" ,החל מגיל
שש %עשרה שני .בנגינתה על הפסנתר ליוותה דליה את המקהלות  ,הרקדני
והזמרי הסולני  .וכמוב  ,הצלילי החגיגיי שפתחו את ליל הסדר והשרו
אווירת חג בחלל הגדול.
לאחר הפילוג נחלקו בנות כרמי בנגינה בסדרי העי חרודי :סמדר ,הצעירה
נגנה בעי חרוד מאוחד ,ודליה בעי חרוד איחוד.
" יש כאלו שעוזבי את הקיבו ויש לה אנטי .אצלי זה הפו" ,אומרת דליה
בראיו לרגל קבלת הפרס ) המוס& לשבת  ,ידיעות אחרונות " (20.4.2012 ,אני
קשורה לעמק  .אני עדיי מרגישה שזה הבית שלי  .כשאני רואה את העמק
והגלבוע ,זה ממש מרומ אותי [...] .כל ההסתכלות שלי על בני אד ,הערכי ,זה
משהו שאתה סופג מהמקו שבו גדלת .למשל ,האכפתיות מהזולת .לא להגיד אני
ואני ואני  .להפ ,להצניע את עצמ  .זה הל חיי שבא מהעמק ומאד השפיע
עליי".
ישראל סמילנסקי המנצח על הסדר העי חרודי )איחוד( שני רבות היה שות&
יותר מכל אחד אחר לדליה בניהול הסדר .ביו הולדתה השמוני שלח לה את
הברכה הבאה:
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לדליה שלו רב
לצערי לא אוכל להגיע לירושלי ביו שמחת בגלל התחייבות קודמת למקהלה ,
שבה אני חבר "מקהלת העמקי" )לשעבר "גלבוע"( המקיימת ביו זה חזרה אחרונה
לפני נסיעה לפסטיבל מקהלות בצפו איטליה .אני מקווה שתביני ותסלחי.
וג א קטונתי מכל מברכיי ומוקיריי ,לא אוותר על הזכות ועל העונג לברכ
ולספר על הקשר רב-השני שיצרת ע עי חרוד איחוד ,בעזרה ,בתמיכה ,בדחיפה
ובנגינה לקראת ובתו ליל הסדר .המסירות ,האכפתיות והמעורבות אינ מובנות
מאליה ,א ה תנאי הכרחי להצלחת המשימה.
ולמרות שהיא חוזרת על עצמה מדי שנה  -אי היא נעשית יותר קלה ,להיפ ,בתקופה
זו של "איש לאוהלי" ,או בשפתנו" ,אני עושה לביתי" ,קשה שבעתיי למצוא אנשי
שיקבלו על עצמ לשאת בעול קיו המצווה והמסורת הקיבוצית.
מסורת זו של עי חרוד מאז פוסטולסקי דר יהודה שרת ,אלדמע ואחרי ,מדברת
כיו אל ציבור הול וקט ולכ כל כ חשוב ומעודד לדעת ש"ישנ עוד אנשי"
ששמירה על אותה מסורת אינה רק מס שפתיי אלא ממש מס עובד.
תבורכי בשני הרבה ,שני של בריאות ואושר ויצירה ,שמרי על עצמ למענ
ולמעננו.
מאוהביי בעי חרוד איחוד
ישראל סמילנסקי
לרגל קבלת פרס ישראל לחקר המוסיקה נוסי& ונבר ברכות מקרב לב.
אנחנו בעי חרוד איחוד קיבלנו ממ פרס גדול שנפרש לאור שני  %השתתפות
הפעילה והמסורה בנגינה בליל הסדר.
זכינו ליהנות מכשרונותיי המוסיקליי ומהאכפתיות  %ללא לאות וללא הנחות ל
ולנו  %וזאת למרות התדלדלות השורות בתוכנו וזמירות חדשות לגבי תוכנו של החג,
כדי לערו את חג הפסח ראוי ,מרומ ומחמ לב.
מאחלי ל שנות בריאות ויצירה ,ממוקיריי וידידיי בעי חרוד איחוד.
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úéøðåéñðô ìù íéøåäøä
בעקבות המשבר במכבסה ובמחס תאי עלו בראשי הרהורי בנוגע להשתתפות
פנסיונרי ופנסיונריות באחזקת מערכות השירות לחברי בקיבו.
עד לא מזמ "פנסיונרי" ,ואפילו מבוגרי מאד עבדו )ועדיי( עובדי במחס תאי
כל אחד לפי יכולתו ,ועוזרי בקיפול הכביסה .כמו כ היו פנסיונרי שעזרו בחדר
האוכל ובמקומות אחרי ובכ תרמו למערכת וג עזרו לעצמ להרגיש פעילי
ומועילי ותורמי לחברה שבה ה חיי.
בשני האחרונות הולכת ומתפשטת התופעה )ולא בעקבות החלטה תקנונית( שחברי
היוצאי לפנסיה לא מוכני לתרו בעבודת למערכת.
תופעה זו לדעתי היא חלק מהסיבה שגרמה לבעיה שנוצרה במחס התאי  .אני
חושבת שמעבר לתחושת השייכות ,פנסיונרי "חייבי" לתת מספר שעות שבועיות,
כמוב כשיש צור ומצב הבריאותי מאפשר זאת.
אנחנו מרבי להשוות עצמנו לחיי מחו לקיבו שבה פנסיונר לא חייב לעבוד א
שוכחי שלפנסיונר בחיי הפרטיי יש הרבה מאד דברי לדאוג ולסדר :כמו מזו,
תרופות ,רופאי ,קצבאות ,בנקי ,בריאות ועוד .בעוד שאצלנו המערכת הקיבוצית
דואגת ומטפלת בכל הכרו בנושאי אלו.
לכ אי הצדקה שחברי היוצאי לפנסיה יעשו א ורק לבית הפרטי ולא יתרמו ולו
במקצת למערכת כולה .אולי צרי לשנות את התקנו?
רעיה צימרמ

áåè ìæî
ïî ïãøéìå éìøåàì
ïî ãåãìå äøåøãì
ãëðä-ïáä úãìåäì
ïúéà
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì
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áåè ìæî
ñéå ïöéðìå úéãåäéì
äãëðä úãìåäì
úåòø
úàéìå ìâì úá
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì

הדלקת המשואות
ערב יו העצמאות ה ,64-תשע"ב
כתב :איציק צפדיה
הערב נפתח את חגיגות העצמאות השישי וארבע לקוממיות ישראל בסימ מגילת
העצמאות .את ההכרזה על הקמת מדינת ישראל השמיע דוד ב גוריו מעל הבימה
בבית מאיר דיזנגו& ,שהפ לימי מוזיאו תל%אביב היש ,בטכס חגיגי ,בה' בחודש
אייר שנת תש " ח  .האירוע התקיי ביו שישי לפני כניסת השבת  ,שמונה שעות
למועד פקיעת המנדט הבריטי באר .על המגילה חתמו שלושי ושבעה חברי מועצת
הע וביניה אהרו ציזלינג חבר קיבו עי חרוד.
את החברה הישראלית מלוות מאז שאלות על מהות הדמוקרטיה ואופי המדינה.
הערב נזכיר את הסימני לאופייה של המדינה כפי שנקבעו בהכרזת העצמאות
ונדליק משואות לכבוד של שבעת סימני המגילה") .מגילת העצמאות" ,הש העממי
ל"הכרזה על הקמת מדינת ישראל"(.
מדינת הלאו היהודי .כאז כ עתה זהו טע קיומנו .טעמה של דמוקרטיה לכל
האזרחי הפכה את החלו הציוני למעשה .הפכנו ביצות לשדות פורחי ,כוננו
תרבות ורוח ,טכנולוגיה ומדע מפואר ,והפכנו חברת מופת לכבוד החלוצי
לדורותיה .הישגי המדינה מעמידי אותה בשורה הראשונה ע המדינות העשירות
והוותיקות בעול .בי לבי אנו חווי חברה שסועה ,מצוקות חברתיות וממשיכי
להילח על זכותנו לחיי חופשיי בארצנו.
אי לנו אר אחרת .האר שלנו רב%גונית ומעניינת מכל הבחינות .יש אנשי טובי
באמצע הדר .אנחנו יודעי על עצבות לאומית לפי השירי ברדיו ולפי המכוניות
שעוצרות פתאו באמצע הכביש והנהגי יוצאי ועומדי דו כשה שומעי
צפירה .שמחה לאומית מופיעה כשיורד גש ומעלה את מפלס הכינרת ואת היבול
בשדות .מנהג רווח כמעט בכל משפחה ישראלית הוא ,לבקר את ההורי והסבי
בשבת .פע קנינו תוצרת של "אתא" ו"סוסיתא" היו ,אנו קוני מותגי ע שמות
לועזיי .פע בכל רחוב עמד אוטו אחד ,שהעיד על המצב הכלכלי של בעליו ,היו
לכל צעיר יש רכב .פע חפפנו את הראש ב"דרמפו" וצחצחנו שיניי במשחת
"שנהב" והיו ,מי זוכר את השמות? פע בסיומה של כל פגישה נקבעה כבר הפגישה
הבאה .והיו ,קובעי פגישה ב ,SMS%מתחילי שיחת טלפו ב"היי" ומסיימי
אותה ב"ביי" ,העברית "מתאנגלזת" והדוברי שוכחי שבעברית נברא העול .רק
מילה בעברית חודרת אל העורקי והנשמה .בגו& כואב בלב רעב כא הבית היהודי
שלנו .לא נשתוק ג א האר משנה את פניה לא נוותר לה עד שתפקח את עיניה.
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יעלו ויבואו בני המצווה וידליקו המשואות לציו שבעת סימני הדמוקרטיה
כפי שנכתבו בפרק השלישי של מגילת העצמאות:
"מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבו גלויות".
יעלו וידליקו את משואת העלייה וקיבו היהודי מפזורות העול טל פלדביי
ואריאל אדר.
"מדינת ישראל תשקוד על פיתוח האר לטובת כל תושביה".
תעלה ותדליק את משואת פיתוח האר וההנאה מכלל פירותיה ,נרי שביט.
"מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות ,הצדק ,והשלו לאור חזונ של
נביאי ישראל”.
יעלו וידליקו את משואת הצדק החירות והשלו ,רו שמאלי ומיה יחיזקיה.
"מדינת ישראל תקיי שוויו זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת,
גזע ומי".
תעלה ותדליק את משואת שוויו הזכויות ליהודי וערבי  ,ימי ושמאל  ,ותיקי
וחדשי ,עניי ועשירי ,נשי וגברי ,למחזיקי בכל האמונות ובכל הדעות ,לח יוס .
"מדינת ישראל תבטיח חופש דת ,מצפו ,לשו ,חינו ותרבות".
יעלה וידליק את משואת חופש הבחירה והמצפו ,מיטב מדינה.
"מדינת ישראל תשמור על המקומות הקדושי לכל הדתות".
תעלה ותדליק את משואת כיבוד הדתות ,גיא ב חיי.
"מדינת ישראל תהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות".
יעלה וידליק את משואת הכבוד לריבוי התרבויות והנאמנות לעקרונות
מגילת האומות המאוחדות ,עומר נשיא.
יהיו מצווי עלינו ערכי יהודיי ודמוקרטיי ג יחד כמגדלור המאיר דרכנו,
נשמור את חזו המדינה בשלמותו כי בזה כוחו.
יעלה אור המשואות ויאיר לנו ולבנינו אור גדול,
תפיח בלבנו האש תקווה ואמונה,
נאחל כי האש עוד תוסי! ותגבר ותאיר את דרכנו ג ביו המחר.
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בבריכה טובי המי...
בשבת  5במאי נפתחה עונת הרחצה בבריכה שלנו.
ביו הפתיחה ,מי צונני ,קרטיבי ואווירה טובה  %כמיטב המסורת.
צוות המצילי בעונה זו :ירי דורו ,ארד ארצי ,ח גלד.
יבואו על הברכה והתודה כל החברי וענפי השירות שתרמו להכנת הבריכה.
תודה מיוחדת לשרו זוהר שהעבירה אליי את ניהול הבריכה במקצועיות וברוח טובה.
נית לפנות אליי בכל זמ בבקשות והצעות ,הערות והארות ,הנוגעות לנעשה בבריכה.
ועוד תזכורת על מנת שתהיה לנו עונה טובה יותר
 להישמע תמיד להוראות המצילי.


ילדי עד גיל  12רק בליווי בוגר )מעל גיל .(18



אורחי  %ברוכי הבאי  %א רק בליווי מארחיה מהקיבו.



ציוד הבריכה שלכ ולמענכ ִ %שמרו והחזירו למקו.



ושמרו על סדר וניקיו.
פינת הקפה  %תיהנו ותבלוִ ,



המדשאות ,הכסאות  %עזרו לנו לשמור על ניקיונ ועל סידור בסו& היו.



כלבי  %נ ש א ר י  ב ב י ת או מחו לבריכה !



אי לשהות בבריכה ללא נוכחות מציל !



אירועי בשטח הבריכה  %בתיאו ע הלל ד.

נעשה כמיטבנו לקיי עונה טובה
ונאחל לכולנו רחצה נעימה ובריאה.
הלל ד
נייד 052%2523613 :מקוצר2613%
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
על קצה המזלג
ביו שבת הקליט " קול ישראל " אצלנו את טקס סדר של פסח שבוצע על ידי
המקהלה בהדרכת חגי אדר ,שבה השתתפו כ 70%איש מהמבוגרי וכ 50%ילדי על
תזמורת.
התכנית בחלקה תשודר:
בליל הסדר בשעה  7בתכנית ב'.
במוצאי החג בשעה  – 7.30בקול ישראל.

בדיקת חמ"
הטרקטור ששמו הקוד היה "סטאלי" ועבר במוס תיקו כללי ,הוחל& שמו ע"י
אנשי המוס ל" %חרושצ'וב" .לפי רוח הזמ – .עד בוא היו....
מושל הול ומושל בא והטרקטור בש של זה או של האחר  ,לעול ממשי
בעבודתו הפורייה.
יומ עי חרוד 15.4.1956
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חדש על המד
סיפורת
רומ וינאי
עזי
השפעה בלתי הוגנת
נערות למופת
מר בוט
זה לא משחק
חוטי מקשרי
מחולל הניסי
בית קי ע בריכה

דוד פוגל
דניאלה כרמי
רונית מטלו ,אריאל הירשפלד
שהרה בלאו
אד רוס )רומ בלשי מתוחכ(...
וולטר גו וילאמס )מתח(
ויקטוריה היסלופ
בנג'מי ווד
הרמ קוק

נוער
ִסיפ ::סיפור לא גמור

יובל אלבש

ילדי
הגמד הגבוה  %הענק הנמו
קרמר החתול יוצא אל היער

רינת הופר
מאיר שלו ,יוסי אבולעפיה

עיו
שרונה בשנות המאבק 1939%1948
שירי במדי ; סיפור של הלהקות הצבאיות
הפצצה :ההיסטוריה הסודית של פצצת האטו 1939%1949
הארנבת ע עיני הענבר
בארצי הזרה לי

ניר מ
שמואליק טסלר
ג'י בגוט
אדמונד דה ואל
הנס פאלאדה

בקשה מ הספרייה
בעקבות השיפו בספרייה ברצוננו להשלי פינת קריאה.
<:פי ,שטיח ,מחצלת.
נשמח לקבל :שולח קריאה קט לילדי ,כסאות ,ספסלִ ,
בתודה ,הספרניות
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... éðôì òâø
רגע לפני שאני יוצאת מוועדת תרבות לאחר חג השבועות )א נשארת נאמנה מאוד( ...
מספר מילי.
לא קל היה לשאת את המעמסה בתקופה שחלפה :מסיבת העשור ,חג רוד& חג ,טיולי
ועוד.
פעמי רבות הייתה הרגשה שאולי כדאי לוותר רק על חג או אירוע אחד ,כדי שנוכל
לנשו בי לבי .א לבסו& מפאת החשיבות הגדולה בשימור התרבות העי חרודית...
ממשיכי.
אמנ הכול נעשה באהבה .א זה לא מספיק.לא פע הפעילות שיזמנו לא התאימה
לכל סוגי האוכלוסייה .היו דברי שאהבו יותר ודברי שפחות .וכא המקו לקרוא
למי שאוהב סוג אחר של תרבות להרי את הכפפה ולפעול כ שתהיה ג תרבות
אחרת .אולי בכלל צרי להקי תת%ועדות שיעשו תרבות שמתאימה לסוגי שוני של
אוכלוסייה )גיל ,עניי וכו'(.
צרי להגיע איזה שהוא שינוי .פעמי רבות נכתב על כ ביומ לאור השני ,ועל ידי
רכזי תרבות שוני .אילו רק החברי ,מבוגרי וצעירי רבי יותר ,היו נותני יד
ותורמי כפי יכולת%כישרונ ,היה הכול נעשה בקלות יחסית ובהנאה .על ידי כ ג
נצליח לשמור על ערכי המקו ולהעביר לדור ההמש בי השאר את השמחה שבעשייה,
את היכולת לתת מרצו ובכי& ואת הרגשת השייכות וגאוות היחידה )כי אנחנו טובי
והקיבו שלנו נהדר!!! כ למרות חילוקי הדעות!!!( .אני קוראת לכ להגיד כ לתרבות
ולהירת למשימה.
לסיו ,אני רוצה להגיד תודה ענקית לששי שלא ויתר על שו חג ומועד )ג כשאני
הרמתי כמעט ידיי( ,על טיולי רבי ,ופעילויות רבות אחרות )מטעמי שבת ,מופעי
אינטימיי וכו'( .ותודה ג על התמיכה תמיד .מאוד נהניתי לעבוד במחיצת.
ותודה לכל מי שעזר וטרח ,לכל הזמרי ,הנגני ,הרקדני ,הקרייני ולמי שעשה
מאחורי הקלעי ,תודה!
אוולי הנס

"ל א ה ו ב א ת מ ה ש י ש ”
ממחשבות מלחיצות למחשבות מצליחות
ע ברכה רפמ מנחת סדנאות "העבודה" ומאמנת אישית

מפגש על קפה ועוגה
ביו חמישי 17 ,במאי ,בשעה  18:30במועדו
)אור המפגש :כשעה(
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טקסי הזיכרו לשואה ולחללי צה"ל נערכו כיאה למסורת ארוכת שני בה קהילת
עי חרוד מתייחדת ע זכר הקורבנות .תודה לאמי גרדי ,רוני צור ,נגה שני ,מיה ויובל
בריל ונגה אמיר .תודה למירב פטרו ,עליזה דג וזיוה אופנהיימר.
טקס חג העצמאות רב המשתתפי תחת אורות הזיקוקי  ,הדלקת המשואות ,
הריקודי  ,ההקראות והשירה היה מרגש  .זהו חג שני שמעגלי הרוקדי הרבי
המשיכו את החגיגה וסיפקו ממד חגיגי נוס& שחוזר למסורת.
תודה לאוולי הנס הבלתי נלאית ,תודה רבה וענקית לרבי אשר לקחו חלק בשימור
המסורת והנרטיב המקומי .איציק צפדיה ,יונה שפירא ,קר פ ,זוהר שמאלי ,אילת
אמיר ,יובל בריל ,רפי אריאב ,בני רו ,אבשלו מדינה,מרג'י פלג ,נגה שני ,חגית דור,
שוש מדינה ,כיתות א%ג ,כיתות ד%ו ,חמד מדינה ,רו רז ,עפרי שמאלי ,אור גיארי,
עמרי גרדי ,נו& יוס& ,גיא רוחס ,אסי& צפדיה ,מאור שביט ,נעה אריאב ,יות גרדי,
מור )מדרי( ,כיתה ז' ,ניצ הלר ,יובל נשיא ,ב פלג ,אורי שפר ,יעקב כה ,ח סהר ,ח
שביט ,חנה שביט ,שרו ב שלו ,ת מאור ,גיורא פרג .אסתר גרינגס וצוות הבניי.
כמות התודות הגדולה שאני צרי לאמר היא אחד המדדי הכמותיי אשר מעידי
על עוצמתיות האירוע והצלחתו ,אי דבר משמח אותי יותר מזה והלוואי שכ יימש.
המועדו לחבר שונה מתו כוונה להכניס מקסימו חברי לאווירת החברותא ,בירה
ונשירה מתחיל לקבל צביו צעיר עדכני וחדשני ואני מבר על כ ,המר שזר הפריע
לחלק המבוגר יותר אשר פרשו מוקד מהרגיל .מעבר לכ הצלחה או אי%הצלחה של
אירוע לעתי רבות תלויה בגור המפעיל .כנראה שכא נצטר לתק בשנה הבאה ,אני
מתכוו לשנות את המודל כפי ששינינו בפורי ולפתוח את דלתות המועדו בשעה אחת
מוקד יותר  ,21:30מייד ע סיו הריקודי של טקס חג העצמאות ,כ ציבור גדול
יותר יוכל לקחת חלק פעיל ולפרוש בזמ שמתאי לו ומסיבותיו שלו.
תודה לאבשלו מדינה שזו לו השנה השנייה בארגו האירוע ,יש עוד מה ללטש אבל
הכיוו נכו .תודה ענקית לנורית קוגוט ,בשקט ,בשקט מסייעת בכל נושא מקניות ועד
קישוט ואי ספק כי ההתמצאות שלה והניסיו בתחו הקמעונאי בא לידי ביטוי
ומעבר לכ ,חברה שהתרבות חשובה לה .תודה לשוה צפדיה ,שי זוהר ,איציק צפדיה,
המלצור המחיי.
דורו קוגוט ,אושר מדינה וח ב אנוש על ִ
הפנינג יו העצמאות כמעט ולא התקיי בגלל אי%רצו וחוסר במובילי ,לינה פרג
וגליה פומיני ביוזמת החליטו להרי את האירוע שהיה מהנה וסיפק את הפינאלה
הנעימה לחג ,מפגש משפחות וילדי משתובבי על דשא חדר האוכל.
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תודה ללינה פרג ,גליה פומיני ולאוולי הנס שתמכה ,תודה לתורני חברת הילדי,
תומר ב רפאל ,סהר ומאור שביט ,טל פרג ,אשר סייעו בעריכה בהגשה ובחיסול ,כל
הכבוד דור לתפארת ,תודה לאית ב רפאל על העוגות.
טיול חברי לחבל ניצנה היה מעניי ,מלמד ,מסקר .הכרנו חבל אר בקצה העול
אשר מתקיימת בו חקלאות בתנאי מדבריי אשר מהווה דוגמה לעול  .ביקרנו
בשתי חוות של בני עי חרוד המתגוררי במקו ואכלנו המו עגבניות שרי ,היה ארו
)נסיעה ארוכה( ח ומאוד כייפי.
תודה למדריכי הטיול אורי שפר ומיכה דרו ,תודה לגליה פומיני ורותי פניאל על
ארגו ארוחת הצהריי.
חג השבועות בפתח ,ארוחת החג כמיטב המסורת תתקיי במוצאי שבת  26במאי ,מיד
לאחריה יתקיי טקס חג על מדשאות חדר האוכל.
למחרת יו ראשו  27במאי בשעה  16:45תהלוכת כלי חקלאיי אשר תסתיי
באירוח ענפי בשטח הבריכה.
אוולי סיימה את התנדבותה הפעילה בצוות התרבות  ,למרות בקשתה של אוולי
ולמרות הבטחתי לכבד את רצונה  ,אני רוצה לאמר תודה גדולה על תקופה יפה
ועמוסה באירועי ותרומה מהלב לקיומה של התרבות בעי חרוד ,סייעת לי רבות
לנווט את סירת התרבות החבוטה ברוחות הסוערות העוברות על חברתנו ,מתנצל ,אבל
לתודה יש אפקט ציבורי מהדהד אשר חייב להישמע" .עוד לא תמו כל פלאיי".
ביו חמישי 17 ,במאי ,בשעה  18:30במועדו מפגש על קפה ועוגה" ,לאהוב את מה
שיש ,ממחשבות מלחיצות למחשבות מצליחות”) .אור המיפגש :כשעה(.
ביו שישי  18במאי ,יצא לדר טיול סיפור " על הבלימה" .פרטי והרשמה מעל
לוחות המודעות.
ביו רביעי  30במאי  ,ייצא לאחר היריו ממוש " יו האישה "  ,תוכנית מגוונת
ועשירה ,הכול מחו לעי חרוד .פרטי והרשמה מעל גבי לוחות המודעות.
ביו שישי  8ביוני ,במועדו נארח את השחק%זמר משה בקר בתוכניתו" ,מאחורי
המס" ,כדאי מאוד להגיע ,מרתק ומרגש.
טר נקבע תארי אבל לקראת סו& חודש יוני ייצא לדר טיול משקי גדול בשלושה
ראשי מותא לגילאי השוני כפי שיצאנו שנה שעברה ,פרטי בהמש.
ששי מאור

