6.7.2012
ט”ז תמוז תשע ”ב
י ום שיש י
י ומן פ נימ י 20

)(1914

ש ִ ּלי
ירים ׁ ֶ
ֶא ֶרץ ַה ּ ִׁש ִ
עידית חכמוביץ' )מוקדש לנעמי שמר(

ש ֶמ ׁש ְ ּב ָעלִ ים
ַא ְּת – ׁ ֶ
ַר ַח ׁש נְ ָחלִ ים
לון נָ טו ַּע
ֶצאֱ ֹ
ַא ְּת ּ ָ -כל ִצ ְב ֵעי ַה ָּבר
ֶא ֶרץ ַה ִּמ ְד ָּבר

ִחיּוּכֵ י ָק ָמה

ש ִ ּלי.
ֶׁ

או ֵר ַח
ַצעֲ ֵדי ֹ
אור
יסי ָה ֹ
ַא ְּת – ְר ִס ֵ

אוב
ַא ְּת – לִ ְפ ָע ִמים ַמ ְכ ֹ

ָ ּכל ּ ִפ ְר ֵחי ַה ּמֹר

חוף
לִ ְפ ָע ִמים ַעל ֹ

ש ִ ּלי.
ֶׁ

של ַ ּג ְע ּגו ַּע
ֵצל ׁ ֶ
מו ַתי
לו ֹ
ַא ְּת – ֵּבית חֲ ֹ

ַא ְּת – ִ ּב ׁ ְש ִבילֵ י ָה ָהר

דו ַתי
ש ֹ
עולֵ י ְׂ
ִמ ׁ ְש ֹ

יתר
ִ ּב ְצלִ ילֵ י ֵמ ָ

ש ִ ּלי.
ֶׁ

ילות י ֵָר ַח
ְ ּבלֵ ֹ
ש ֵקד
ַא ְּת – לֹבֶ ן ַה ּ ׁ ָ

יריִ ְך
נוגַ ַעת ְ ּב ׁ ִש ַ
ּח ֹ
רו ַ

וְ ַת ּמוּז ֹיו ֵקד

יע ְ ּבלֵ ילִ י
ש ַחר ַמ ְפ ִצ ַ
ַׁ

ש ִ ּלי.
ֶׁ

ֶמר ַה ּלֵב
ז ֶּ
ׁשוּב ִמ ְת ַא ֵהב
ש ִ ּלי.
ֶא ֶרץֶ ,א ֶרץ ׁ ֶ
ַא ְּת – חֹם ָהאֲ ָד ָמה

יריִ ְך...
נוגַ ַעת ְ ּב ׁ ִש ַ
ּח ֹ
רו ַ
רות ָּבכ ּו
ַא ְּת ּ ִ -כנ ֹּו ֹ
כּ ֹוכָ ִבים ַּבחוּץ
ָּבעֲ ר ּו ֵאלַ יִ ְך
ַא ְּת ֶ -ח ֶסד נְ עו ִּרים
ירים
ֶא ֶרץ ַה ּ ׁ ִש ִ
ש ִ ּלי.
ֶׁ

לחברי שלו
המזכירות דנה לאחרונה בשני דוחות ביקורת שהונחו בפניה .דו"ח אחד עסק בנושאי
הרכב ודו”ח שני עסק במזכירות .דוחות ביקורת מטבע להאיר ולהבליט את
הנושאי הטעוני שיפור ופחות מתייחסי לנושאי התקיני .ככלל הדוחות
מצביעי על מצב תקי ואפילו טוב .כמוב ישנ מספר נושאי הזקוקי לטיפול ואכ
ה הוגדרו כ ויטופלו בהמש .הדוחות זמיני לחברי במזכירות הטכנית.
אינני יכול שלא להתייחס למאמרו של ירי דורו ביומ זה .בשפה ציורית ומרתקת
מעלה ירי טענות מטענות שונות על היחס שזכה בו כאשר חזר מטיולו בחו”ל .החל
מזה שהוא לא הספיק ללט את החתולה )דר אגב מי ליט אותה כאשר היית
בחו"ל?( ועד לדרישה לעבור דירה .ירי רומז שמתנכלי אליו באופ אישי )"למרות
שלא הייתי הצעיר היחידי שגר בדירה כזו ,בחר מרכז הוועדה להתחיל את הפינוי
איתי"( ג בנושא הדירה וג בנושא העבודה.
כידוע לכל דבר יש שני צדדי לפחות ,ובמקרה זה יש אפילו יותר .אינני רוצה להיכנס
לפולמוס מעל דפי היומ ע ירי ,דומני שהמקו הנכו לברר טענות מסוג זה איננו
דפי היומ .ולכ לא אתייחס לטענותיו אחת לאחת אלא אשיב בקיצור.
ירי פותח את דבריו בהתייחסות למחאה החברתית של הקי #האחרו .כנראה שהדבר
הנכו לעשותו הוא להתנסות בדברי ממש .רק מי שחי בעיר ומשל שכר דירה של
אלפי שקלי לחודש )לדירת חדר וחצי( ועובד כמו משוגע מעל עשר שעות ביו ולא
גומר את החודש יכול להערי שאי רחוק יותר מהדברי עליה קמה המחאה
הציבורית ובי המצב בעי חרוד .הלוואי על כול את מה שאנו נותני לצעירי שלנו.
ירי מעלה טענות שונות אבל איננו חוש את הסיבות שהביאו לכ .זה כנראה לא נוח.
כי כפי שאמרתי יש צד שני לכל טענה .ולבסו תוהה אני מדוע בחר ירי היו בסו
יוני להעלות את טענותיו מעל דפי היומ על דברי שהתרחשו בנובמבר דצמבר שנה
שעברה ,וכאשר ידוע לכל כי מזה חודשי ירי עובד כמציל בבריכה שלנו ובסופו של
דבר ירי לא עבר מדירתו .אז על מה התלונה בדיוק?
בעת התרחשות האירועי המתוארי בחלק על ידי ירי היו לי איתו מספר שיחות
והיה לי הרוש שההדורי יושרו לשביעות רצו כל הצדדי מסתבר שלא כ וחבל.
שבת שלו
צ'אי
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החוויה הטייוואנית שכבשה אותנו למש שבועיי ימי כללה  :שלושי
טייוואני ,ג&ר& אחד שמשקי מרחוק ,ומשיח אחד ש...או'טו'טו מגיע.
חברי הקבוצה שייכי לכת נוצרית בש "אהבת ישראל" המונה כ' 1000איש
בטייווא ,בראש גורו בש "מאסטר לי" .תמצית אמונתו :היהודי ה הע
הנבחר ,רק הוא יביא את המשיח באמצעות האמונה בו ,המשיח יביא עמו שלו
עולמי .למטרה זו צרי לעזור לע היהודי ,לרפא אותו מתחלואיו ולהחדיר בו את
האמונה בבוא המשיח.
פגשנו תופעה שלא מ העול הזה :אנשי חדורי משימה להעניק מעצמ ,בלי
לקבל כל תמורה .אנשי בעלי משפחות וילדי ,שלקחו חופש מעבודת )כל אחד
ומקצועו הוא(  ,מימנו מכיס את הטיסה והשהות כא  ,תו דחיית כל הצעה
לבילוי :טיול ,בריכה וכדומה .ה רצו להקדיש כל דקה מזמנ לטיפול בתושבי
העמק ,עבדו מבוקר עד ערב וחלק א יותר כדי להשקיע זמ מרבי בטיפולי.
את מכשיר הטיפולי המציא מאסטר לי והכשיר את אנשי הקבוצה במיוחד
לצור הטיפול ביהודי.
כל מי שזכה לטיפול המהנה )רוב קיבלו שלושה טיפולי של שעה וחצי כ"א!(
קיבל ג יחס אישי ח ואוהב  ,וכ הרצאה קטנה על עיקרי האמונה  ...בתו
האנגלית ה שילבו בקלילות מלי בעברית כמו "משיח יבוא"" ,שלו" ועוד.
במסיבת 'הסיו שנערכה אצלנו באירוח הכפרי נית היה להתרש מהכרת '
התודה של המטופלי שהגיעו מכל רחבי האזור והנעימו בנגינה ,שירה ומילות
הוקרה  .ההתלהבות של הקבוצה  ,ששרה שירי ישראלי רבי  ,סחפה את
הנוכחי למעגל ריקודי מרגש ומרומ'נפש.
אי ספק שהפגישה ע אנשי מיוחדי אלה הייתה עבור רבי מאתנו חוויה שלא
במהרה תישכח.
תודה גדולה לכל מי שסייע לנו באירוח ותר למסיבה.
צוות האירוח הכפרי
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הסיו למטפלי הטייוואני-שיר שנכתב והושר במסיבת

Hallellujah to "Ahavat Israel"
" לעול-  לפי מנגינת השיר "הללויה, ציפי לסקי:מלי
Hallelujah, thanks so much!!!
Hallelujah, your miracle touch,
Hallelujah, we'll never forget
The treatments you kindly gave.
Hallelujah!
Hallelujah, Master Lin
Hallelujah, we never have seen,
But his spirit is shining above
He sent you to Israel
To give us love.
Hamashiach - let's believe
When he comes here
He'll bring us relief,
Hamashiach , he'll bring us shalom,
And soldiers around the world
Will come back home.
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עדכוני מהקוסמטיקה
בתחילת שנת  2012הוחלט למנ את פעילות ענ הקוסמטיקה לכדי יזמות עסקית,
מקצועית ורווחית.
מאחר ותהלי זה מצרי שינויי והתאמות מחיר אנחנו רואות חשיבות להביא
עדכוני בנושא לידיעת הציבור.
מחיר טיפולי הפני המתוקצבי לחברות הקיבו #לא ישתנו בשלב זה .שאר
הטיפולי יותאמו למחירי השוק באזורנו.
נכו להיו אנחנו נמצאות בתהלי של בניית אסטרטגיה שיווקית ,מיתוג ובידול
ענ הקוסמטיקה לכדי יזמות עסקית תחת הש "יופימקומי".
על השירותי ב”יופימקומי” :אצלנו תיהני ממגוו טיפולי קוסמטיקה וטיפוח
איכותיי ומפנקי תחת קורת גג אחת.
• טיפולי פני ' לכל סוגי העור.
• טיפולי פני ייחודיי ' לעור שמ ובעייתי ,למתבגרי ולבעלי עור מבוגר.
• טיפולי לחידוש ורענו העור.
• עיצוב גבות.
• צביעת ריסי וגבות.
• אפילציה.
• הסרת שיער בשעווה ' בכל חלקי הגו.
• קרמי איכותיי ' התאמה ומכירת קרמי של חברות מובילות בתחו
הקוסמטיקה.
• שוברי מתנה מעוצבי.
• מחירי אטרקטיביי.
אנחנו שמחות לבשר שבקרוב יעלה לאוויר ד פייסבוק עסקי ל"יופימקומי".
* מבצע "קי #מרענ" ממשי ...בואו ליהנות מטיפולי טיפוח שירעננו לכ את
הקי!#
אורית נשיא ,יהודית שני
יופימקומי
5

úøëðù õò ìò
הגעתי ארצה ב'  ,1948התחלה חדשה ,קיבו #חדש ,חיי חדשי.
הוריי נשארו בשווי #לש הגיעו כפליטי בזמ המלחמה .אבא נפטר ב' 1965
ומאז במש שבע'עשרה שני שהתה אימא בתקופת החור באר ,#בקיבוצי
שגרתי בה.
ר&דה ,בעי חרוד ,כא רכשה
בעשרת החורפי האחרוני לחייה גרה אמיְ ,ט ֶ
ידידות נאמנות מהיקיות הוותיקות .בבוקר עבדה במתפרה ואחר הצהריי עסקה
בעבודתה :תרגו ספרות בכמה שפות .לעתי התלוותה אליי בנסיעות לא
שגרתיות ,ישבה בקבינה של המשאית ,קראה ,סרגה ונהנתה מהנו.
באחת מנסיעותינו הגענו למשתלה לקחת צמחי לנוי של עי חרוד .אימא ירדה
וטיילה במשתלה .באחת הפינות מצאה שתיל של ע #ורצתה לקנות אותו א
העובדת במקו נתנה לה אותו במתנה.
בחור עמד השתיל על המרפסת בחדרה ובקי #על המרפסת שלי" .אני אמות בעי
חרוד" ,היא אמרה פע" ,ואת השתיל הזה תשתול על הקבר שלי" .שלוש שני
אחר כ ,בפסח  ,1982נפטרה אימא ונקברה כא .את השתיל שתלנו על יד קברה.
איני יודע את שמו א הוא צמח לע #יפה וגדול בעל גזע חלק ,עלי אדומי ונו
מרהיב.
לפני שבועות אחדי ביו השנה לאורה ,באנו לבית קברות והלכתי ג לקברה של
אמי .לתדהמתי גיליתי שהע #הנהדר נכרת כולו וכל מה שנותר ממנו הוא גד
בגובה עשרי סנטימטרי.
אי לי מושג מדוע נכרת הע #ועל ידי מי .הא זהו מעשה חבלה חיצוני על ידי
מישהו שחמד את הגזע היפה והחלק? איני יודע ,א כריתת הע #גורמת לי תסכול
רב וצער עמוק.
עזרא פיי
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בקי #שעבר סחפה המחאה החברתית מדינה שלמה .צעירי רבי יצאו לרחובות
בכדי לשפו את שעל לב .טענותיה היו בי היתר על כ שבממשלה יש יד אחת
שנותנת בזמ שהיד השנייה לוקחת .שר אחד אומר דברי מסוימי ושר אחר
מתבטא אחרת ,וג שהוא כבר מתבטא ,למחרת הוא כבר מסתייג .מסתבר שג
אצלנו בקיבו #תופעות אלו קיימות .רק שאצלנו דבר לא מסתכ בדו"ח של מבקר
כזה או אחר.
בחודש נובמבר האחרו חזרתי מטיול בהודו .עוד לא הספקתי להתחבק ע אימא,
אפילו בקושי ליטפתי את החתולה ,וכבר קיבלתי טלפו ממרכז ועדת דור צעיר
שדרש ממני לארוז את חפציי ולעבור לדירה קטנה יותר .לדבריו ,יש סעי חדש
בתקנו )לא ראיתיו בעיניי( שלפיו רק זוגות נשואי רשאי לאכלס את דירתי
)דירה הכוללת שני חדרי( .למרות שלא הייתי הצעיר היחידי שגר בדירה כזו,
בחר מרכז הוועדה להתחיל את הפינוי איתי .לדבריו ,עדי שאעבור כמה שיותר
מהר מכיוו שיש זוג נשוי שרק מחכה שאעזוב .ביקשתי לחשוב על זה ,ושסירבתי,
קבע כי איני רשאי לעבוד בקיבו .#ברגע שאעזוב את החדר ,רק אז אוכל לחזור
למעגל העבודה .החלטה זו כשלעצמה תמוהה מאד ,אי זה שככה פתאו אוסרי
עליי לעבוד פה?? מאז שחרורי מצה"ל לא עזבתי את הקיבו #לרגע ,וכשטיילתי
תמיד ידעתי שאחזור הביתה .דבר לא היה פוגע בי א לא הייתי מרגיש שיי
למקו הזה.
עמדו בפניי שתי אפשרויות:
• להתחת )טר מצאתי כלה מיועדת(.
• להילח )דבר אשר לא רציתי(.
אחרי הרבה דיוני ושיחות והרבה לילות ע מחשבות ,אישרו לי להישאר בדירה
וא לחזור לעבוד .לאחרונה ,נודע לי במפתיע שלדירת השכני הסמוכה נכנסה
דיירת חדשה חמודה וחיננית .א ג היא טר עמדה תחת חופה  .כשביררתי מה
נשתנה ע הזוגות הנשואי והתור העמוס של זוגות נשואי קיבלתי תשובה
שעכשיו החוק שונה ,ושאי לאכלס בדירות אלו זוגות נשואי .
הא יש לוועדת דור צעיר תקנו דירות מסודר ושקו עבור הצעירי בהסדר? או
שהוא חל רק על צעירי מסוימי? לפי מה מחליטי פה? וותק? מספר צאצאי?
סוג חיית המחמד? מי מחליט?? וא יש באמת סעי כזה ,אז למה לא מציגי
אותו לציבור? שאלת זוגות נשואי א היו רוצי לגדל ילדי בדירה כזאת?
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אני מרגיש חוסר אמו בוועדה הזאת  .בדיוק כש שאני חש אי 'אמו
בפוליטיקאי מירושלי ,שדואגי לכיסא שלה ונהני מכוח .א אחד הרי
לא באמת מאמי לה.
השאלה הכי גדולה פה  ,הא רק בוועדה זו מתקבלות החלטות באופ אישי
ועצמאי ...אני מקווה שלא .אבל במידה ואני טועה ,בואו לא נגיד "זה המצב" .
הרי כול יודעי שמה שלא שקו ' צבוע .מישהו אמר “אוהלי”?
ירי דורו

תגובה לירי
חשוב להתחיל כל סיפור מההתחלה כי אחרת הקוראי מאבדי את רצ
האירועי.
להזכיר  ,כשטסת להודו זה קרה בעוד חתו על תקנו צעיר מועמד הקובע
בסעי " ' 2.7הצעיר רשאי לצאת מהקיבו #בכל עת לתקופות זמ לא מוגבלות,
בה לא יהיו מחויבויות הדדיות בינו ובי הקיבו #ולא יתקיי לגביו המעמד של
"צעיר מועמד" .יציאתו תדווח לוועדת דור צעיר  30יו מראש וחזרתו לקיבו#
תהיה באישור ועדת דור צעיר".
יצאת להודו לתקופה של חודשיי ללא אישור והודעה מראש ולכ  ,כשחזרת
וסיימת לחבק את אימא של קרא ל מרכז הוועדה לשיחת הבהרה ואתה לא
מצאת לנכו לפגוש אותו .לכ ,ניתנה הוראה לא לתת ל עבודה בחצר המשק עד
שתסדיר ענייני מול הוועדה ולפי התקנו.
ובקשר לדירה  .בתקופה בה נסעת הייתה מצוקת דירות ונזקקנו באופ דחו
לדירת זוג בעוד שאתה גרת בדירת זוג בגפ .הצענו ל החלפה ' אתה תפנה את
הדירה "הגדולה" של ובתמורה תקבל דירת חדר וחצי .לא הסכמת לפנות והודעת
ש" :עד שפלוני ) (...לא מפנה ג אני לא מפנה " ) .דיברת על זוגות שחיו ביחד
בתנאי כמו של(.
ירי יקר,
מעברי הדירות והחדרי בעי חרוד זה דבר דינמי ,יש ביקוש גדול והיצע קט,
מתכנני תוכניות וה משתנות בהתא ל " מירו #החיי " ובאמת אי על זה
8

שליטה וג לא יכולה להיות .לא אחד מאיתנו אי שליטה על החיי וגלגוליה.
לידיעת ועדת דור צעיר ,ועדת דירות וועדת קליטה עובדי בתיאומי ומנהלי
את תוכניותיה באי ספור ישיבות  .חוקי משתני בהתא לדינמיות של
"החיי".
לשאלת מי מחליט ,יש מי שמחליט ורבי ה המחליטי היושבי על המדוכה
כשלפניה פרושה התמונה כולה שלפרט לא תמיד ברורה ונהירה.
וחשוב לי להבהיר ל שמרכז ועדת דור צעיר לא קבע מי יגור איפה .אני ביוזמתי
פניתי לוועדת קליטה ולוועדת דירות במחשבה להחזיר את השכונה לקדמותה
עליזה ושמחה.
צר לנו לקרוא שאיבדת אמו .נשמח א האמו יחזור אלי ,כשתהיה יותר גדול,
חבר בקיבו #ותצטר אל מקבלי ההחלטות והנושאי בתפקידי הציבוריי.
אולי ממלאי התפקידי במשק ג עושי טעויות כי ה בני אד ,אבל מה שבטוח
הוא ,שה מנסי למלא את תפקיד הציבורי על הצד הטוב ביותר כפי שה
מביני אותו ,על חשבו זמנ ,בהתנדבות ובכוונה טובה.
אסתר גרינגס

áåè ìæî
øéäá äøéôöì
äðéðä úãìåäì
ä÷éáöå úéîåìùì äãëð
áãðìå éìøåàì úá
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
לכבוד סיו שנת הלימודי וחג המחזור...

דיו בענייני חינו בגדוד העבודה
מרכז הגדוד הטיל על הח ' לויטי לקרוא במועצת הגדוד הבאה הרצאה על חינו
הילדי בגדוד .הח' לויטי מסר לנו את הטזיסי של הרצאתו והננו מפרסמי אות
בגיליו זה למע תת לחברי האפשרות בכל מקו ומקו לדו ולברר את שאלת
החינו באותו הכיוו שהיא תעמוד במועצה.

הנחות
לבירור שאלת חינו הילדי בגדוד
גבולות השאלה :מטרתנו בחינו ילדינו ,תוכ חינו זה ודרכו באופ כללי.
המטרה :טיפוח כוחות הגו והרוח של הילדי והכנת לחיי עובדי בעלי השכלה
מעשית ,בריאי בגופ ,שלמי ברוח ומסורי לאידיאלי הלאומיי והחברתיי
שלנו.
האידיאלי שלנו :הלאומי ' תחיית הע העברי ,ארצו ותרבותו .החברתי ' השלטת
העבודה ,השוויו ועיקרי הקומוניות ]במקור[ בחיי.
גורמי החינו המקובל :בית האב ,בית הספר ,הסביבה הטבעית והחברתית.
גורמי החינו שלנו :מוסדות החינו והסביבה הטבעית והחברתית.
בי שלושת הגורמי של החינו המקובל לא תמיד הייתה התאמה ולפעמי ג סתרו
זה לזה.
צמצו ההשפעות בחינו שלנו נות את האפשרות לריכוז החינו ,להתאמתו לסביבה
הטבעית והחברתית ומציל את הילדי משניות ומהתרוצצות בי השפעות שונות.
תוכ החינו המקובל :בבית האב ' טיפול גופני פרימיטיבי ,כיוו מוסרי מיכני )דת,
נימוסי וכו'( .בבית הספר ' ידיעות תוריות והכשרה לקבל השכלה או ידיעות הדת '
בעיקר פיתוח השכל.
דר החינו המקובל :מכניות ואי 'התחשבות ע הילד נושא החינו ,כוחות נפשו
ודרישותיו וחוסר התאמה לחיי ולמציאות.
תוכ החינו שלנו :טיפול גופני רציונלי ,ידיעות מעשיות על עול המציאות והחברה,
פיתוח כל חושיו ,רגשותיו וכישרונותיו של הילד ,והכשרתו לחיי המציאות והחברה.
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דר החינו שלנו :מעשית ,מיוסדת על העבודה והניסיו ,מקיפה את כל כוחות
הגו והנפש של הילדי ומתאימה לחיי ולמציאות.
מקו ההורי בחינו הילדי :
לרגש הטבעי של ההורי יש זכות הקיו בתור מושכל ראשו והזכות ביד
להביאו לידי ביטוי ביחס לילד.
זכות זו מוגבלת על ידי דרישות החינו והרגש החברתי.
בקביעת דרכי החינו הכלליי והעבודה המעשית בחינו הילדי יש להורי רק
אות הזכויות שישנ לכל חברי חברתנו.
האורגני המפקחי על החינו :ועדות חינו מקומיות וועדת חינו.
מתו" :מחיינו",גיליו נ”ד ,ב' חשו תרפ"ד.2.10.1924 ,

עוצרי באדו !
לאחראי על הרכבי
אחדי מהאחראי על הרכבי שכחו את המחויבות הצנועה שלה לניקיו הרכב
אחת לשבועיי.
נית לתא יו ושעה קבועי )רצוי לא ביו שישי( ,אפשר ג שעה בבוקר לפני
העבודה או לחילופי לאחר שעות העבודה.
ותזכורת חדשה 'ותיקה:
שוב חוזרות מנסיעות מספר לא מבוטל של מכוניות חבולות וחבוטות מכל עבר,
פגיעות שלא מדווחות ולכ לא נית לזכות בביטוח בעבור לצור תיקוני.
עד מתי נחזור ונבקש דיווח בזמ אמת? הא יש צור להזכיר שהוצאות
התיקוני באות מהכיס הציבורי?
בינה
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יו הגברבר העי חרודי יצא לדר בשני אוטובוסי עמוסי באדרנלי ליו של
חוויות וריגושי .היית צריכי להיות ש על מנת לראות עד כמה גברברי עי
חרוד אוהבי את המגע המפנק על שלל העיסויי והטיפולי שהוצעו לה ,התור
לא פסק אל מול דלתות חדרי הטיפולי ובי כוס בירה ויי לטבילה בג ' קוזי
ובבריכה קפצנו ג לקצת אקש ברכבי ואופני שטח ,נרגענו ע הסקסולוגית
שלימדה'הזכירה לנו את הנקודות שעליה אנחנו צריכי לנג על מנת להפיק צליל
מכוו ,קינחנו בארוחת סלטי ובשרי על האש טעימה וגדולה ,היה כי אמיתי
לראות את מעגלי החברי משתלבי בכל הפעילויות  .אני תקווה כי ג בשנה
הבאה אירועי יו הגבר והאישה יופקו ויעניקו לנו יו של חוויות מגבשות
ומהנות.
ההצלחה של ימי האישה והגבר מדרבנת להפקה של יו משות" ,יו המשפחה",
זה יקרה בשנת התקציב הבאה ,יש למה לצפות ,מי שמוכ/ה להוביל הפקה גדולה
זו מוזמ ליצור עימי קשר.
בשבת  7 ,ביולי בשעה  11:00במועדו לחבר  ,במסגרת " מטעמי שבת " תופיע
קבוצת מנגני חליליות מיישובי העמק ,כול מוזמני ,קפה ועוגה יהיו כמוב.
ביו שני 9 ,ביולי ,החל מהשעה " 18:00מכייפי בבריכה" :רחצה לילית ,לינה
באוהלי באחריות ההורי ,ארוחת ערב )בצורה עצמאית( ,סרטי לילדי ,כל
הפרטי מעל גבי לוח המודעות .התרבות וצוות הבריכה מארחי את הילדי
והוריה ויכינו בשיתו פעולה של ההורי מנגל לוהט לכל מי שירצה למנגל את
בשריו על האש ,צי'פס ואבטיחי יביאו המארחי )צוות הבריכה והתרבות(.
גרשו שיינמ מעביר בכל יו חמישי פע בשבועיי סדרת הרצאות בנושא יוס
ב מתתיהו )פלביוס( ,פרטי מעל גבי לוח המודעות.
אני מחפש מוביל/ה לערב בסגנו שנות השישי ,השבעי והשמוני ,אשר ייער
בפאב אנופלס באחד מימי שישי של הקי #ויהיה מבוסס על הריקודי ,השירי,
הלהקות והזמרי מאותה תקופה.
לקראת סו חודש אוגוסט נצא לטיול משק גדול ,פרטי בהמש.
חג המשק ייער ביו שישי  7בספטמבר.
ששי מאור

