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ימון
ּת ֹו ִכי כְּ ִר ּמ ֹון וּבַ חוּץ כְּ לִ ֹ
יונהל’ה שפירא
ַק ְמ ִּתי ַהיּ ֹום ְ ּבע ֶֹדף ָעצוּם

של ְמאוּם
אוּף ֵאי ֶזה זִ ְפ ְת ׁ ֶ

ש ֹות ְמאוּם,
לִ ְה ֹיות ַעצֵ לָ ה וְ לַ עֲ ׂ

ַה ּ ֵמ ִביא לְ ׁשוּם ְ ּכלוּם.

שהוּא ְ ּכלוּם
ְמאוּם ׁ ֶ
ְ ּכלוּם ִׁש ַעמוּם

ָר ַק ְמ ִּתי – נָ ְפלָ ה לִ י ַה ּ ַמ ַחט,

ּח ָעגוּם.
ַה ּ ֵמ ִביא לְ ַמ ַּצב-רו ַ

ָאכַ לְ ִּתי – נִ ְׁש ְ ּב ָרה ַה ַּצ ַּל ַחת,
ָּכ ַת ְב ִּתי – ַס ּ ַפ ַחת ְמצֻ ְב ַר ַחת,

של ְמאוּם
אוּף ֵאי ֶזה זִ ְפ ְת ׁ ֶ

רו ַת ַחת.
ו ִּב ְפנִ ים – ֹיו ָרה ֹ

ַה ּ ֵמ ִביא לְ ׁשוּם ְ ּכלוּם.
של ְמאוּם
אוּף ֵאי ֶזה זִ ְפ ְת ׁ ֶ
ימון
תו ִכי ְ ּכ ִר ּמ ֹון וּבַ חוּץ ְ ּכלִ ֹ
ֹ

ַה ּ ֵמ ִביא לְ ׁשוּם ְ ּכלוּם.

לון.
נו ְצ ִצים ַּב ָּב ֹ
חו ִרים ֹ
מון ֹ
וְ ָה ֹ

שה וְ ֶאל ִמי ֶא ְפנֶ ה
ָמה ֶאעֱ ֶ ׂ

ָשר יִ ְת ַמ ְה ַמה,
ִאם ִׂש ְכלִ י ַהיּ ׁ ָ

שנֶ ה?
ו ִּב ְכלָ ל לְ ִמי ֶזה ְ ּכבָ ר ְמ ׁ ַ

ימה.
ֶאהֱ יֶה ְ ּכ ֶהגֶ ה ַח ַסר ְ ּבלִ ָ

ֹאש אֲ ַח ֵּבר לַ ְ ּכ ֵתפַ יִ ם,
ָאז ֶ ...א ַ ּקח ָהר ׁ
ֹטם ַעל ְׁש ֵתי ָה ֵעינַ יִ ם,
ַא ְר ִ ּכיב ח ֶ
ַשבָ ן ַעל ִ ּכ ּ ֵסא ֶא ְׁש ּ ֹפ ְך
ֶאת ַהיּ ְׁ
וְ ֶא ְפ ּתֹר ַע ְצ ִמי ִמ ּ ֵמצַ ר ו ָּמב ְ
ֹך.
יזו ַאנְ ַחת ְרוָ ָחה
או ֵא ֹ
ֹ
ירה.
של ְ ּכלוּם ָהפַ ְך לְ ּ ׁ ִש ָ
ּח ׁ ֶ
ַמ ַּצב רו ַ
28.6.90

בישיבת המזכירות שהתקיימה בתארי  5.7.12הוחלט:
אושרה קבלת למועמדות של מור )דג( וארז לבנה.
אושרה קבלת למועמדות של ענת וגיא אגסי גרובנר.
אושר מסלול טרו מועמדות ! כדלהל:
מבוא:
המסלול מוצע במטרה למצוא דר לאפשר למשפחות צעירות אשר מעוניינות
להיכנס לתהלי קליטה בעי חרוד אבל מנועות מכ בשל לימודי או תנאי
משפחתיי ,או חוסר במקומות עבודה .מדובר א ורק במשפחה המתעתדת
להיכנס למועמדות בעי חרוד ,ושעברה את תהליכי המיו לקראת קבלה
למועמדות.
תקנו הקליטה דורש ממועמדי להציג יכולת פרנסה מוכחת .משפחות העוברות
מהמרכז או מאזורי אחרי לעי חרוד זקוקות לתקופת זמ למציאת מקומות
תעסוקה מפרנסי ולא יכולות להיכנס ישר למועמדות .מוצע לאפשר למשפחות
אלה תקופה של חצי שנה שבה ייחשבו לתושבי בעי חרוד ובה יוכלו למצוא
מקומות עבודה מפרנסי כנדרש בתקנו הקליטה.
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

למסלול תוכל להיכנס משפחה שאחד מבני הזוג הוא ב/ת משק ,המתעתדת
להיכנס למועמדות בעי חרוד ,ושעברה את תהליכי המיו לקראת קבלה
למועמדות.
החובות והזכויות יהיו כשל תושבי בעי חרוד.
המשפחה תהיה אחראית לפרנסתה כמו תושב ותחתו על הסכ התושבי.
אור המסלול הוא לחצי שנה בלבד ע אפשרות להארכה באישור המזכירות.
לרשות המשפחה תועמד דירה מתאימה על פי מצאי הדירות.
במידה ויש למשפחה ילד והוא יוכנס למערכת החינו תשל המשפחה עבורו
כמו כל ילד חו.#
כל משפחה הנכנסת למסלול זה צריכה לקבל אישור מוועדת קליטה.
בקשת המשפחה לכניסה לתהלי מועמדות תובא לאישור המזכירות כרגיל
לאחר שיעמדו בקריטריוני הפרנסה.
באחריות ועדת קליטה לייש החלטות אלה.
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Á·ËÓ· ˘„Á ‰Ó
לחברי עי חרוד שלו,
אני איתכ כבר למעלה משנה וברצוני לפנות אליכ מעל דפי היומ כדי לשת(
אתכ בנעשה בענ( המזו.
מתחילת השנה חלו אצלנו שינויי פרסונליי .יובל ברינר ,שהיה מנהל המטבח
סיי את עבודתו בדצמבר  2011מטעמי בריאות .לאחר יציאתו קיבלה על עצמה
ציפי סהר את ניהול המטבח .לצערנו עקב פציעה ביד ציפי נאלצה לצאת לתקופה
ארוכה  .ברצוני להודות לציפי על חצי השנה האחרונה שבה תפקדה בניהול
המטבח ועמדה בלחצי עקב החגי והמחסור בכוח אד  .ציפי נתנה המו
מעצמה ג מעבר לשעות העבודה המקובלות ואני מערי ומודה לה על ההשקעה
והאכפתיות.
לאחרונה נכנס לעבוד מנהל מטבח חדש ,ראתב שיבלי מכפר שיבלי .לפני בואו
אלינו עבד ראתב עשר שני בקיבו #הזורע .אני מאחל לו הצלחה ומאמי שנזכה
ליהנות מאוכל טוב וטעי פרי בישולו.
יהודית שעבדה אצלנו חמש שני סיימה את עבודתה במטבח וחזרה לקיבוצה
תל*יוס( .החליפה אותה סיגל אוחנה מבית שא.
לימור מאור נכנסה לניהול צוות חדר האוכל ,שיהיה בהצלחה.
לאחרונה החלה לעבוד איתנו נערה בש גלי גור .גלי מתגוררת בדיור של חברה
בעלת צרכי מיוחדי בקיבו #חפציבה .נאחל ג לה השתלבות טובה בצוות.
בחצי השנה האחרונה סבלנו מבעיות של חסר בכוח אד וכעת אני מקווה שאנו
יוצאי לדר חדשה  ,ומקווה שאת החברי לא הרגשת בקשיי אלו ולא
נפגעת מה.
ואשר לתוכניות לעתיד:
בכוונתי להתחיל להכי ארוחת ערב בימי שלישי .ארוחה זו תופעל על ידי בני
הנוער וחלק מצוות המטבח .תוכנית זו מתעכבת בי היתר מחוסר מקלידי .מי
שמוכ לעבוד בימי אלו בהקלדה אנא יפנה אליי.
עוד קיימנו אירועי קטני כימי הולדת ושמחות אחרות .הציבור מוזמ לפנות
אלינו לאירועי ואנו נשמח לתת שירות.
ולסיו ,אני תמיד זמי לשירותכ .בכל בקשה או בעיה הקשורה לענ( המזו אנא
אל תהססו לפנות אליי.

íìåëì íéòð ùôåç
יובל נצר ,מנהל ענ( המזו
4

íúëñç

! íúçååøä

להל תעריפי הקי #של חברת החשמל והמלצות לחיסכו:
• תעו"ז = תערי( * עומס * זמ
• קוט"ש = קילוואט שעה
• תערי( פסגה )היקר( 145.26 ,אגורות לקוט"ש ,משעה  10:00עד 17:00
• תערי( גבע )בינוני( 62.06 ,אגורות לקוט"ש ,משעה  17:00עד  ,21:00וג בי
 7:00ל*  10:00בבוקר.
• תערי( שפל )הזול( 40.73 ,אגורות לקוט"ש ,משעה  21:00עד  7:00בבוקר.
 בשל המחסור בחשמל ומחירו הגבוה ,בעיקר בשעות הפסגה ,כל פעילות שנית
להסיט לשעות אחרות * עדי( .בא אפשר לשעות השפל * עוד יותר עדי(.
 שימו לב שבסופי השבוע ,שישי ושבת ,מחויבי בתערי( הזול ,תערי( שפל.

מה נית לעשות:










אנא בדקו את מסנני המזגני ונקו אות.
החליפו תאורה לנורות חסכוניות ,ה חסכוניות בחשמל וג פחות מחממות.
למכבסי בבית :כבסו בשעות השפל ותלו לייבוש בחו #בלילה – עדי( לבגדי.
לבעלי דודי שמש :רצוי לכבות את הגיבוי החשמלי ,במיוחד בדירות בעלות
שלוש נפשות ,זוג או יחיד .השמש מספקת את החימו הנחו , #ואי צור
בחשמל .בדר זו נית לחסו כ*  1 150לחימו המי ,בחודש.
לבעלי דוד חשמלי בלבד  :אפשר לכוו את השעו לשעתיי ביו  ,בשעות
השפל ,בי  21:00ל*  5:00בבוקר .וכ תקבלו מספיק מי חמי במחיר הזול.
כבו מזגני ביציאה מ הבית ! א המזג יש ,עיי( ולא מקרר מספיק ,אפשר
לפנות אליי .אנחנו מתכווני לרכוש מזגני במחיר אטרקטיבי ,ב א ח ר י ו ת
מלאה של החברה לשנה.
מקררי ישני ) ,בני כעשר שני( שעובדי המו ,מקררי מעט ,והאטמי
סביב הדלתות אינ אוטמי כנדרש * זה הזמ להחלי( ,אפשר לפנות לנדב
ונתא קבוצת רכישה .מקררי ישני שלא בשימוש ,כדאי לכבות ,לנקות
ולהשאיר דלת פתוחה לאוורור .מקרר פעיל צור בי  2עד  5קווט"ש ליו,
חבל על החשמל.
מוזמני לפנות אליי בכל שאלה.
נדב רז
לגזור ולשמור
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" ְר ֵאה נָ ַת ִּתי לְ פָ נֶ ָ
יך ַהיּ ֹום ֶאת ַה ַח ִיּים וְ ֶאת ַה ּט ֹוב וְ ֶאת ַה ּ ָמוֶ ת וְ ֶאת ָה ָרע
ח ִי ּים לְ ַמ ַען ִת ְחיֶה ַא ּ ָתה וְ זַ ְר ֶע ָ
ך"
ַ ...ה ְ ּב ָרכָ ה וְ ַה ְּקלָ לָ ה וּבָ ַח ְר ּ ָת ַ ּב ַ
)דברים ל' (15-20

אמרו חז"ל" :גדולה היא הכבשה )בשפתנו היונה( שעומדת בי שבעי זאבי".
משל ְְ 5ִ 6בח 2של ע ישראל שהחזיק מעמד בכל הדורות בי כל אומות העול שעמדו
לכלותו.
המדרש הזה מתאר את שבעי שנותיי  ,שבה התמודדת ע אנשי ומצבי ויכולת
לה.
בשיר השירי פרק ב' פסוק  14מצאנו כתוב:
ק%ל ְ(
ק%ל ְ(+ִ :י' ֵ
יענִ י ֶאת' ֵ
ָתי ְ" ַח ְגוֵי ַה ֶַ #לע ְ" ֵס ֶתר ַה ַ ְד ֵרגָהַ ,ה ְר ִאינִ י ֶאת' ַמ ְר)יִ ְ(ַ ,ה ְ* ִמ ִ
"י%נ ִ
י( נָאוֶה".
,מ ְר ֵא ְ
ָע ֵרבַ ,
בפירוש שלנו לפסוק כתבנו כ :
יונתי * כינוי חיבה לאשה אהובה .עשרות שני את ועמי בקשרי אחווה חמי וחזקי
עימנו.
בחגווי הסלע * בילדות ונערות הסתתרת בי סלעי ונקיקי .מש הצלחת לצאת,
לעלות ולהמריא.
בסתר המדרגה * התחבאת במדרגות הנמוכות שבהרי .מש טיפסת שלב אחרי שלב.
צימחת יחד ע עמי ,גזע ,ענפי ,עלי ,פרחי וצמרות לתפארת.
הראינו את מראי( *  .1אנו רוצי לראות ולהתבונ ב ולדעת מהיכ שאבת הכוחות?!
 .2לראות את דמות המיוחדת ותואר הנאה .3 .אנו מבקשי להבי את החזו שחזית
ואת דר התגשמותו.
השמיעיני את קול( * תמיד יש ל מה לספר ,להגיד לומר ,לשיר ולהציג.
כי קול( ערב * בקול נשמע מסר של תקווה לחיי טובי ולשלו.
ומרא( נאווה * יפה ,מהודר ,מגונדר ,מעוטר בתכשיטי ועדיי וצבעי לרוב.

ברכות ל( ולעמי ע שמות מהמשפחה
יהיו ימיכ מלאי גיל ורננה;
תיהנו מאורו של כוכב השביט;
תזכו לנחת עוד ועוד מהניצני שהנצת ;
הוסיפו עוד כוח כאב השמיר;
אזרו רהב כלומר ,עוז ואומ.#
עמי  ,אמור לה :יונתי תמתי.
יונהל'ה אמרי לו :ע ישראל חי!
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ברגשי אחווה
נצה לסקי ,סמילנסקי

יונהל’ה מבקשת לשת( בברכה
את כל בני מחזורה מעי חרוד
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התחדשות דו-מסלולית
מזמינה את הציבור לצפות בערו המשקי
ביו שישי  20/7משעה  18:00ובמהל' סו& השבוע,
בהקלטת המפגש ע גלעד לוי על מסמ' העקרונות
וע רוני גלעד על תהלי' המשכור.

÷àøå÷ ìå
לחברי עי חרוד ולבני עי חרוד באשר ה ש:

י”ח באלול קרב ובא
חברי במשק ובוגרי עי חרוד בתפוצות ,בני,
חברות נוער הכשרות וכו' ,מוזמני לכתוב ליומ החג.
7

למתגייס החדש
לשורות צה"ל

ïåøåã ìîøë
שירות תור
ל ולצבא
שמור על עצמ
חרוד-בית עי

¯Ï‰ ¯˙ÈÓÏÂ ÍÈÈÓÂÙ ‰ÓÂ¯Ï

ì"äöî íëøåøçùì
åðéìà íëáåù êåøá
äîéòð úåáìúùäå
ãåçéà ãåøç-ïéò úéáá

áåè ìæî
äéáåèìå (åðìù úé÷éðøéãä) äððøì
ïáä úãìåäì
ã÷ù
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì
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מהמטבח ומחדר-האוכל
דו
זה כמ ד הקיטור
מ
ק
לידיעת החברי
ט
ר
ב
ה ימי
אמונה
ש
א
ת
ה
מ
בישיבת עובדי מחס הפרודוקטי הוחלט על
רק ו
"הנו
זלי" מבשלי בס שאר מיני
שינויי מספר בסדר העבודה בו ובאירגונו למע עוב
י
די המטבח רווי מ ר הקיטור.
מנו ה
הקל על עובדיו .השתדלו לשמור עליה:
רבה נחת.
י
ו
מ
נזכיר ולא נִ ְל ֶאה:
 מס' 108
16.3.1936
אל נא ישמש המטבח כמקו מעבר למקצרי דר  .ג בלאו הכי הומה
הוא וסוא.
לא לקחת אוכל מהשולחנות הערוכי .במידה וחסר דבר*מה על השולח * פנו לעובדי
חדר האוכל.
לא אחת מוצאי הבאי לאכול את שולחנ ריק מכלי או ַמ ֲא ָכל ,מאחר שמישהו
דאג להעביר לשולחנו שלו .ואז מועבר האוכל מהשולח הסמו בראקציית שרשרת
עד סו( הטור.
חלוקת מצרכי לחברי א ורק בשעות  12*2אחר הצהריי.
המחס פתוח לחברי משעה  6בבוקר עד  3אחר הצהריי.
לעובדי השדה המשכימי לקו תוכ ,כרגיל ,שתייה חמה וארוחת בוקר בשקיקי.
בשעות הערב יהיה המחס ס ג ו ר.
בעניי פיקניקי וטיולי :יש למסור ימי אחדי קוד לכ ,כדי שנוכל להבטיח
שהאוכל יהיה מסודר ומוכ למועד היציאה.
ברצוננו לעשות ניסיו חדש * לחלק מצרכי לאפיית עוגות אחת לשבוע ,כולל :קמח,
ביצי ,מרגרינה ושני אפיוני .חלוקת תיעשה בשעות  2 – 12אחר הצהריי על ידי
אחת מעובדות המחס.
ונבקש בשנית :הקפידו לשמור על הכללי הנ"ל ובכ תמנעו אי*נעימויות מעצמכ
ומעובדי המחס.

עובדי מחס הפרודוקטי
מתו יומ 18.12.1964
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חדש על המד
סיפורת
מאושרת בדרכה
סיפור שמתחיל בסו(
החצי השני של הלילה

אורלי קראוס*וינר
תמי ארד
שפרה קורנפלד

רומני
האלמנה היפה
לילה ע השלכות
מטאטא וסיפורי אחרי
חלומו של הלקטי
ויקטור ומאשה
י של פרגי
בזעיר אנפי

הל ברוקס
מרגרט מאיו
לאוניד פקרובסקי
מריו וגס יוסה
אלוני קמחי
אמיטב גוש
ירמי פיקוס

ילדי ונוער
הרפתקאות דוד אריה
שמלת השבת של חנהל’ה

לנ #לוי
יצחק דמיאל

מתח
עיר הנעלמי
שער השט
היעלמות
נעדרת
כלבי רפאי
מת מחר
מסלול מכשולי
שלוש שניות

קרסט סטראוד
קליי קסלר
ניב קפל
אדיבה קפל
קובי וקני
פיטר ג’ימס
הרל קוב
אנדרס רוסלנד

פנטסיה/בדיוני
ג’ורג’ מרטי
ריקוד ע דרקוני א’ :לאחר המשתה
ג’ורג’ מרטי
ריקוד ע דרקוני ב’ :חלומות ואבק
סמית’ סת’ גרה
אברה לינקול צייד הערפדי
משפחת קיי והאלי המצריי :הפירמידה האדומה ריק רירד
משפחת קיי והאלי המצריי :כס האש
משפחת קיי והאלי המצריי :צל הנחש
קרול וילקינסו
שומרת הדרקוני
עיוני
להכיר את חמאס
הנפט של פוטי :המאבק על עתידה של רוסיה
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שלומי אלדר
מרטי סיקסמית

ְל ַב ִ1י

ח.נ .ביאליק *  78שני למותו

חיי נחמ ביאליק
ָ ABס ַח( ָהא2ר,
ר?חָ C ,
ָ@א ָה ַ
 ABנ ָ
ָC
ֵיה ִה ְרנִ ינָה;
ירה ֲח ָד ָ5ה ֶאת*ֶֹ 6קר ַחֶ F
ִָ 5
ַאנִ י2H ,זָל ַר ְ  ,נִ ְְ Cַ Iַ 5ח ִIי ִמ ֵAב
וֲ
ַַ Iחת ַCנְ ֵפי ַה ְִ Jכינָה.
Kר ִIי ,וְ ַה ְִ Jכינָה ִ *(Kהיא
ָָ 6דדָ 6ָ ,דד נִ ְְ 5
ידה.
ֹא5י ִה ְר ִע ָ
ב?רה ַעל*ר ִ
ְCנַ( יְ ִמינַָ Lה ְָ J
ָדע ִל ִ6י ֶאת* ִל ָ6הָ :חרֹד ָח ְר ָדה ָע ַלי,
יַ
יד.L
ַעל* ְ6נַָ ,Lעל*יְ ִח ָ
ָר ָ5ה ִמ ָCל* ַהָMוִ 2Fתַ ,רק*ע2ד
ְָ Cבר נִ ְתְ H
Nרה –
?ק ַטָOה נִ ְָ 5
25מ ָמה ְ
ִַOPת ֵס ֶתר ֵ
ָא ִהי
ְַ Iת ַCס ַRֵ 6ל ,ו ֱ
ֵ6ית* ַה ְִ Qד ָר – 5ו ִ
ַחד ַָ Rָ 6רה.
ִע ָ LQי ַ
?כ ֶָ Cָ 5לה ְל ָב ִבי ַל ַחָ ,2Aלא2ר,
ְ
ָפ– L
?כ ֶRַ 5ר* ִלי ַה ָQקִ 2מ ַַ Iחת ִל ְכנ ָ
ְ
ֹאְ 6ִ L5כ ֵת ִפי ,וְ ִד ְמ ָע ָתַ Lעל* ַ(T
ְָ Cב ָ5ה ר ָ
ָט ָפה.
ָ ְHמ ָר ִתי נ ָ
ְַ Iת ַר ֵPק ָע ָלי,
ֶח ֶרְ 6ָ 5כ ָתה ָע ַלי ו ִ
ֲדי:
ב?רה ַ6ע ִ
ָפַ Lה ְָ J
?כמָ @ָ 2כה ְִ 6כנ ָ
ְ
ְ Pָ ABרח? ָל ֶה,
ר?חָ C ,
ָ@א ָה ַ
 ABנ ָ
"ָ C
ָתר ְל ַב ִTיְ ,ל ַב ִTי"...
ָא? ֵ
וִ
יקה ְמאֹד,
?כ ֵעי ִס5ֶ ?Fל* ִקינָה ַע ִָ I
ְ
Kחת,
ַח ָר ָדה ְַ C
?כ ֵעי ְִ Iפ ָAה5ָ Uָ 6ַ ,ה ו ֲ
ְ
י5ית ַה ִהיא
Nזנִ י ְַ 6ִ 6כיָה ַה ֲח ִר ִ
ְָ 5מ ָעה ְ
ר2ת ַחת –
?ב ְִ Tמ ָעה ַה ִהיא ָה ַ
ַ
תמוז ,תרס"ב.
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קבוצת מנגני החליליות הנעימה לנו שבת מוזיקלית מיוחדת במסגרת "מטעמי שבת",
תודה לישראל סמילנסקי.
כייפנו בבריכה באווירה משפחתית שמחה ועליזה ,הקמנו עיר אוהלי )  ,(10פקששנו
בסרטי )בעיות טכנולוגיות( ,מבטיח תיקו לנושא .למרות פנייתי המפורשת מעל גבי
לוחות המודעות וביומ על כ שהלינה בבריכה באחריות הורית ,הסתובבו לא מעט
ילדי ללא הורי והשגחת בשטח הבריכה בשעות מאוחרות והפריעו את מנוחת
דיירי האוהלי .אנו נמשי במסורת חביבה זו ג בשנה הבאה ונקפיד על נושא זה,
למרות הכול נהנינו והיה כי(.
תודה להלל ד הבלתי נלאה ,תודה לצוות המצילי ח גלד וארד ארצי ,תודה לירי
דורו אשר נשאר ער כל הלילה בנאמנות ואחריות ,השגיח ושמר שילדינו לא ייפגעו.
אני מעוניי להקי חבורת זמר המבוססת על חברי הנהני לשיר בחברותא ,החבורה
תיפגש אחת לשבועיי תשיר וג תלמד שירי ישני וג חדשי ,מעבר למטרה
הראשונית של שירה ביחד ומענה לחברי שרוצי לשיר  ,חבורה זו תהווה מקור
לביסוס של קטעי שירה באירועי תרבות בעי חרוד .את ריכוז פניות החברי לקחה על
עצמה דסי פורת ,כל מי שמעוניי מוזמ לפנות אליה ,אי מגבלות גיל וכל מי שרוצה
ואוהב לשיר ביחד מוזמ.
במהל החופש תתקיי בבריכה ,ברחבת הפאב משעה  19:30ערב סרטי לילדי ,
פרטי מעל גבי לוחות המודעות.
ביו שישי 10 ,באוגוסט בשעה  22:00ברחבת הפאב יופיע איתי פרל ב "מסע בלוז",
פרטי בהמש .
ביו שישי 7 ,בספטמבר ,חג המשק ,פרטי בהמש .
זהו ,התרבות לוקחת פסק זמ לקראת חג המשק וחגי תשרי העומדי בפתח .אני
עוסק בהכנות לחג המשק וחגי תשרי ,שמחתי מאוד לפנייתה של שירי ברוידא לתרו
מיכולותיה הארגוניות לתרבות שלנו  ,אשמח לפניות נוספות להשתתפות בחגי
המתרגשי עלינו  .בהזדמנות זו אני פונה לכל המועמדי לקליטה ולנקלטי
החדשי :התרבות היא כלי ואמצעי להיכרות וחשיפה שלכ דר הפעילות באירועי
תרבות של המשק .נית לפנות אליי ולהשתב #באירועי הרבי העומדי לפנינו ,כל
אחד על פי יכולותיו.
מאחל לכול חופש נעי ושמח.
ששי מאור

