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ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה
ְ ּבר ׁ
דודו ברק

ֹאש הַ ּ ָׁשנָה
ְ ּבר ׁ
ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה,
ְ ּבר ׁ
י ִָאיר לִ י כּ וֹ כָ ב ִמ ּ ָׁש ַמיִ ם.
ּ ִפ ְרחֵ י הַ ִ ּג ָּנה,
ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה,
ְ ּבר ׁ
ִעם ֶע ֶרב יִ ְש ּ ָתח ּו אַ ּ ַפיִ ם.
ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה,
ר ׁ
ש ְמחָ ה וְ ִר ָּנה,
הוּא ִ ׂ
הוּא הָ אוֹ ר ַּב ּ ִפ ּנָה
וְ יוֹ נָה לְ בָ נָה.
ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה,
ְ ּבר ׁ
ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה,
ְ ּבר ׁ
אֶ ְׁשמֹר ל ְַך ְ ּב ָרכָ ה ל ּ ַַמזְ ּ ֶכ ֶרת.
ִצ ּפוֹ ר ְרנָ נָ ה,
ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה,
ְ ּבר ׁ
ִּת ְק ׁשֹר ל ְַך ִׁש ִירים ל ֲַעטֶ ֶרת.
ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה,
ְ ּבר ׁ
ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה,
ְ ּבר ׁ
אֶ ְׁשלַח ְּתפִ ּל ִָתי ִעם הָ רוּחַ .
וְ גַ ם מַ ּ ָתנָ ה,
ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה,
ְ ּבר ׁ
אֶ ּ ֵתן ל ְַך ִעם דְּ בַ ׁש וְ ַת ּפוּחַ .
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øéëæîä ïçìåùî
צ’אי שגיא
לחברי שלו,
י"ח אלול רק הסתיי וראש השנה כבר בפתח .אירוע רוד אירוע .בעונה זו ידי
ועדת התרבות מלאות עשייה .חבל לי שחברי אינ משתפי פעולה ע הוועדה
ולעתי א שמי רגליי .באירוע האחרו )שבוע שעבר( לא התייצבו התורני
לתפקיד וכל עבודת הניקוי והחזרת הבריכה למצבה הקוד נשארו נחלת מתי
מעט) .מספר צדיקי כ היו( .התופעה של חוסר רצו לבצע תורנויות באירועי
התרבות הולכת וגדלה .לפני מספר שבועות התקיי במזכירות דיו הא
ל"הפריט" את התורנויות .ההצעה הייתה לשל לתורני .המזכירות דחתה את
ההצעה .לחילופי אני רוצה להזכיר לעצמנו שקיימת החלטה המדברת על קנסות
למי שלא מבצע תורנות .אני מאוד מקווה שלא ניאל להפעיל החלטה זו .בס!
הכול מספר התורנויות המוטל על כל חבר הוא קט וההנאה מהאירוע היא של
כול.
לא רציתי לפתוח את המאמר של ראש השנה בנושא הנ"ל .ראש השנה הוא מועד
לפיוס ולקירוב לבבות .ג בתנועה הקיבוצית זוהי עת של פיוס והתקרבות בי
הצדדי .לאחרונה קיבלתי מהתנועה את המכתב הבא וחשבתי שנכו לפרסמו
לציבור לעת הזו.

לקראת הבחירות למזכירות התנועה הקיבוצית
עמדה משותפת של פורו הקיבו המתחדש והמטה השיתופי
המטה השיתופי ופורו הקיבו המתחדש חוברי לשיחה משותפת על עתיד
התנועה הקיבוצית והתנהלותה .במרכז הדיו עמד הצור! בהגדרת סדר היו של
התנועה לשני הבאות ,שמטרתו להעצי את הקיבוצי ולהרחיב את משמעות
התנועה כגו המוביל את הרעיו הקיבוצי ,כלפי פני וכלפי חו .
היעדי עליה הוסכ:
 .1עיצוב חזו משות ואיחוד פעולת כל אגפי התנועה ,מערכותיה ומוסדותיה,
למימוש חזו זה.
 .2בניית תרבות ארגונית מאחדת ומשתפת בתנועה.
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במסגרת ההכנות לבחירת מזכיר התנועה החדש ,אנו קוראי לחברי להשתת
בדיו על סדר היו והתנהלות התנועה ביו שאחרי ,ולא רק בהיבט הפרסונאלי
והתדמיתי.
מאיה שפיר
אורי מרגלית
רכזת המטה השיתופי
פורו הקיבו המתחדש
וברוח זו של פיוס הנושבת במחננו אני רוצה לאחל לכל בית עי חרוד באשר ה ש.

שנת שלו ואחווה .שנת רעות ואהבה .שנת שגשוג וצמיחה
שנה טובה

שור
בין ֶּכ ֶסה לֶ ָע ֹ
ש ָר ֵאל
ִּת ְקע ּו ַבח ֶֹד ׁש ׁש ֹו ָפר; ּ ַב ּ ֵכ ֶסה ,לְ ֹיום ַח ּגֵנ ּוּ ִ .כי חֹק לְ יִ ְ ׂ
ה ּוא; ִמ ׁ ְש ּ ָפט ,לֵ אל ֵֹהי יַעֲ קֹב.

)תהלי פ"א ,ד%ה(

הימי שבי ראש השנה ליו הכיפורי נקראי "עשרת ימי תשובה"
וג ימי "שבי ֶ) ֶסה ֶל ָעש&ר" .כסה ,כאשר הירח מכוסה ולא נראה
לעי .ראש השנה הוא החג היחיד החל בראש חודש ,שבו נמצא הירח
במצב של "כסה" .מכא הביטוי "בי כסה לעשור" )עשור הוא היו
העשירי בחודש – יו הכיפורי(.
על הימי האלה אומר הרמב" ,שה ימי מיוחדי לתשובה" :א
על פי שהתשובה והתפילה יפה לעול  ,בעשרה הימי שבי ראש
השנה ליו הכיפורי היא יפה ביותר ומתקבלת מיד".
מתו! :הרב י.מ.לאו ,יהדות הלכה למעשה.
ומתו!:הרב יונה מצגר ,נחו לנגנטל ,במעגלי החיי.
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äìéä÷ éôðò ìäðî ïçìåùî
יצחק צור
כל שנה ע תחילת פריחת החצבי וריח של כמעט סתיו באוויר,
אני עוצר לרגע ,לוקח נשימה עמוקה וממלא הריאות באוויר.
עט ביד ,נייר מונח על השולח ואני רוש רשימה ליומ.
ענפי הקהילה זו כותרת ,שמאחוריה חבויי המו ענייני.
אבל א נדייק ונגדיר את התפקיד המרכזי שלה,
ה ,ה הלב הפוע.
כל השנה נותני שירות לציבור ,משתדלי ,מתאמצי
ורואי זאת בבירור.
יש מציאות ,יש שינויי ,יש קהל רב בעל הרבה גווני,
ומצד הענפי יש רצו לעצמאות ,יש לקיחת אחריות
ויש גב של קהילה שתומכת ומובילה.
זו הזדמנות להגיד תודה לכל העובדי בענפי הקהילה,
שנותני שירות בסבלנות ובאיכות ,שמקשיבי ומשתדלי
להיענות לכל בקשה ומביני שהמלאכה רבה ולא פשוטה.
אני מאחל לכולנו שנדע לקחת אחריות וננהג את דרכנו בתבונה,
שנדע לשמור על הטוב שיש ,ונדע ג לשנות ולהתגמש.

שנה טובה !

משתתפי בצערה של
אסתר רימו ומשפחתה
במות האחות
שולה ב דניאל
שלא תדעו עוד צער
בית עי חרוד איחוד
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úåàéøáä ïçìåùî
חנה דג
בית הדר
"בית הדר" ,כשמו כ הוא :בית מלא הדר וכבוד לחברי הגרי בו.
כיו  ,לא רק חברי בגיל השלישי והרביעי חיי בו אלא ג בעלי צרכי
מיוחדי.
הבית מיועד לחברי עי חרוד וייעודו להיות בית אמיתי לחברי הזקוקי לו .
בהתא לתפיסה זו נובעת התנהלות הבית :עיצובו הפיזי והטיפול הכוללני.
כיו גרי בו ארבעה%עשר חברי.
צוות העובדי מונה כעשרה מטפלי ומטפלות ,מדריכה תעסוקתית ומנהלת .
צוות זה עובד אצלנו שני רבות במסירות ואחריות .כא המקו להודות לה
מקרב לב.
מלווה את הבית במסירות ומקצועיות אסתר סמילנסקי ולאחרונה הצטרפה
לצוות נלי גרדי.
נלי שסיימה בימי אלה את עבודתה ארוכת השני במזכירות הטכנית ,למדה
בשנה שעברה "הדרכת תעסוקת קשישי" והחלה לייש את הידע שרכשה בבית
הדר  .נלי הצטרפה לדבורה נבו מבית השיטה העוסקת בשני האחרונות
בתעסוקת קשישי אצלנו.
אנו מצייני בסיפוק את הקשר הקיי בשני האחרונות בי בית הדר לבית הספר
היסודי :לפני כל חג מגיעי תלמידי קבועי ועורכי פעילות משותפת ע חברי
בית הדר.
לקראת י"ח באלול התקיימה פעילות נהדרת של ילדי ג סגול בבית הדר .לאור
הצלחה זו יש כוונה להפו! פגישות אלו למסורת ,קבלת שבת משותפת פע בחודש
ע ילדי הג.
ביו שישי הקרוב נקבל את השנה החדשה ע ילדי כתות א' %ג' בהדרכתה של
ברוריה.
הקשר שנוצר בי הדור הוותיק לדור הילדי נוצר בטבעיות והפעילויות
המשותפות מרנינות את הלב.
בשבת של י"ח באלול נערכה תערוכת עבודות של חברי הבית ולצערנו מפאת חוסר
פרסו נכו לא הגיעו חברי לביקור .נקווה שבפע הבאה יגיע קהל רב יותר.
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מרפאה  נסיעות בריאות
קבלת כפתור מהמרפאה מיועדת לנסיעת בריאות בלבד.
חבר הרוצה לשלב את נסיעת הבריאות ע ביקור משפחתי או סת המש! טיול,
יזמי רכב בהזמנה רגילה ולא באמצעות המרפאה .הכפתור אינו מיועד לנסיעות
אלו.
עי חרוד קיבו בריא
לקראת הסתיו נאמ את התכנית “שנת בריאות” של שירותי בריאות כללית.
על ידי פעילות משותפת של המרפאה ,ועדת בריאות ,ועדת חינו! והמטבח בליווי
דיאטנית  %נפעל לקד חיי נכוני ובריאי יותר  .יעזרו לנו אירית בהיר
וגיא זלטי ,לנער את העצמות ולזוז מהכורסאות ולהיפרד קצת מהמסכי.
בתחילת נובמבר נקיי סדנה להורי בנושא תזונת ילדי .היא מיועדת להורי
החשי אחריות לבריאות ילדיה ורוצי לקיי אורח חיי בריא .הסדנה של
" הכללית מחוז צפו " מיועדת להורי לילדי בגילאי  5%13וכוללת חמישה
מפגשי שבועיי בני שעה וחצי כל אחד.
הסדנה מועברת על%ידי צוות רב מקצועי הכולל תזונאית ומומחה לפעילות גופנית.
היא מתמקדת בשינוי הרגלי אכילה ואימו שגרה של פעילות גופנית ,ועוסקת ג
בסמכות הורית ,הצבת גבולות והתמודדות ע ילדי בעלי עוד משקל.
ועדת בריאות ,מאחלת לבית עי חרוד איחוד

!íéîùâå !úåàéøá úðù !äáåè äðù

ליוצאי לשנת שירות

éãøâ éøîò
ñçåø àéâ
דר צלחה
שירות תור ומעשיר
בית עי-חרוד
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....èìçäá éôåñ – úéðëèä äøéëæîä øáã
נלי גרדי
חברי שואלי אותי בדאגה מה קרה ומדוע עזבתי מקו עבודה כה בטוח.
בקרב  ,(...אני כותבת בקצרה.
אז לאלה שהתעצבו אל לב )או אולי עלצו ִ
מזה כשנתיי מקננת בי המחשבה שדי ומיציתי ובעצ  מה הלאה?
במהל השנה החולפת נסעתי מדי שבוע למכללת כינרת ללמוד "הדרכת תעסוקת
קשישי ".
הנושא ריתק אותי ובעצ ראיתי בו המש ישיר של עבודתי ע הציבור במזכירות
בתוספת פעילויות כמו עבודת רקמה ,סריגה ,גינו" ,עבודה ע בעליחיי ועוד.
בד בבד העברתי חוגי לילדי הכיתות במהל החופש הגדול .היות והעבודה ה" ע
הילדי וה" ע המבוגרי נושקת ,החלטתי להרחיב היריעה ולצאת ללימודי
כ"מדריכת אמנויות בקהילה".
בחודש אוקטובר הקרוב אצא לשלוש שנות לימודי מלאות במכללת כינרת .עד
אז אני עובדת כמדריכה תעסוקתית בבית הדר .אני מגיעה לבית בכל יו  .בבקרי
דיירי הבית ואני עוסקי ביצירה ובשעות אחר הצהריי אנו משחקי משחקי ,
קוראי סיפורי ע מוסרי השכל ומפתחי שיחות על הא ועל דא.
ה" הדיירי וה" הצוות מקבלי אותי בטבעיות וזה מאוד מחמ את הלב .העבודה
מאוד מהנה ומלאת סיפוק ואני מודה לחנה דג" ולאסתר סמילנסקי שמאמינות בי
ומאפשרות לי להיות חלק חשוב בבית זה.
ביו ראשו" האחרו" יצאנו לטיול פרידה מקסי  ,אני וחבריי לקומפלקס המזכירות
והנהלת חשבונות ,לאזור עכו ,בהדרכת גרשו" שיינמ" .היה מאוד מרגש ומדמיע...
וכ נפרדנו;
מזה ימים שאני מנסה לנסח דברי פרידה.
איך מסכמים כמעט  20שנה?
אני מתבוננת לאחור ורואה מה הספקתי לעבור.
)מעבר לזה שקמטים חרשו את פניי ובשערי זרקה השיבה(
ממכונת כתיבה למחשב עם "וורד" ועיתון "דבר" שגם הוא נסגר.
מאות ישיבות ,ועדות וכיבוד ,ואף לא מסמך שהלך לאיבוד.
יצחקל'ה ,יואב ,אסא ורז  -מרכזי המשק מהיום ואז.
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יוסי ,איציק ,צבי ,נחמיה ,חנה ,צ'אי ואילן פעמיים,
עליי נאמר" ,מחליפה מזכירים כמו גרביים".
כל מזכיר עולם ומלואו ,כל מזכיר ואופיו שלו;
זה קפדן וזה רחמן ,זה ותרן וזה שמרן ,זה מפוזר וזה מאורגן
זה שקרא לי בשם מזכירתו הקודמת וזה שהיה צריך השכמה עם בוקר.
זה שהתנסח בפתגמים ובפלפולי תורה וזה שאצלו כל נייר נגרס בקפידה,
לבל ייחשפו סודות מדינה.
אלה היו כל מזכיריי  -ואני כזיקית ,התאמתי גווניי.

ואתם חבריי לצוות שמלווים אותי בדרכי הארוכה ,מי מהאמצע ומי מהתחלה;
הרמת כוסית בחגים ואירועים ,לידות של נכדים ,חתונות ושמחות
ולא עלינו גם צער ומחלות.
בלטו במיוחד האחווה והרעות ,עבודת הצוות המשותפת ,היכולת להתאוורר
ולספר מה מעיק ,לחלוק ולגבות זה את זה.
לצדי וביחד הצלחנו
אני מבקשת להודות לכל אחד ואחת מכם באופן אישי על שהייתם ִ
ליצור מערכת טובה ,מתפקדת ומסבירת פנים.
אני יוצאת לדרך חדשה ,לא בלי חשש ,אך הפרגון והאהדה להם אני זוכה,
מקלה עליי את הפרידה.
ולציפי  -המזכירות מופקדת בידייך הנאמנות ובטוחה אני שתשכילי לשמרה בדרכך
הנבונה ,גם כשטלטלה וסוער בחוץ ,כחוף מבטחים לחברי הקיבוץ.

בתודה לכולכ מכל הלב

åðéìééç ìëì
íéàåìéîáå øéãñá
äáåè äðù úëøá
! åöîéàå å÷æéç
äáäàá
ã å ø ç- ï é ò ú é á
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בבית הכנסת
גם השנה קיימנו תפילות ,טכסי חיים ,ולימוד כפי שנערכים מזה  86שנים.
נערים מעין חרוד )איחוד ומאוחד( ,תל-יוסף ,גבע ,מולדת ,רמת-צבי ,בית השיטה
ועוד ,עולים לתורה בבית הכנסת שלנו ומקיימים בו את טכס בר-המצווה שלהם.
הנער לומד במהלך שלושה חודשים את קריאת פרשת השבוע ,ומעמיק בשורשיה
של משפחתו .בסיום הטכס קורא הנער את הדרשה שכתב.
נביא לפניכם את הדרשה לפרשת “ כי תצא ”  ,שכתב אריאל אדר  ,בנם של יהודה
ותמי אדר ,נכד לעמליה וחגי אדר ,בני עין חרוד ,ונין לחנה בלוך ז”ל
ולחסיה ויהודה אדר ז”ל ממקימי עין חרוד.

דרשה
חשיבות היו בשבילי
היו עליתי לתורה בבית הכנסת בעי%חרוד .אינני דתי א! בכל זאת חשבתי לנכו
לקיי טכס בר%מצווה כפי שקיימו נערי יהודיי בכל הדורות .הלימוד והטכס
אפשרו לי להכיר חלק מהמסורת היהודית שלא הכרתי לפני כ.
הקריאה בתורה ב"טעמי" ,הייתה חדשה בשבילי ומעניינת.
נושא בפרשה
בפרשה חוקי ,דיני ומצוות שעל בני%ישראל לקיי כאשר ייכנסו לאר  .דיני
הכוללי תחומי חיי רבי .חשבתי על נושא שאותו אציג ,כמו :אל תסלפו במשפט;
ב סורר ומורה ; שילוח הק ; מעקה לבית ; בחרתי לכתוב על חוק הד בהשבת
אבידה.
מצאתי כתוב) :דברי כ"ב(1%4 ,
י
ח ָ
יב  ְל ִ
י א& 'י& נִ ִָ %ח י וְ ִה ְת ַע ְַ $מ ָ! ֵמ ֶה  ָה ֵ ב ְ! ִ ֵ
ח ָ
" לֹא ִת ְר ֶא ה ֶא ת &ר ִ
ית ָ וְ ָהיָה ִע ְמ ָ ַעד
!& ֵ) ֶ
ַא ַס ְפ!& ֶאל ְ
י וְ לֹא יְ ַד ְע!& ו ֲ
י ֵא ֶל ָ
ח ָ
)כ"ב .(1 ,וְ ִא לֹא ָקר&ב ִ
י אֹת& וְ ֲה ֵשבֹת& ל& )כ"ב .(2 ,וְ ֵכ ַת ֲע ֶ'ה ַל ֲחמ&ר& וְ ֵכ ַת ֲע ֶ'ה ְל ִ' ְמ ָלת& וְ ֵכ
ח ָ
ִ
ְ%רֹ
ת+כל ְל ִה ְת ַע ֵ) $כ"ב .(3 ,לֹא
את ,לֹא ַ
+מ ָצ ָ
ֹאבד ִמ ְֶ +-.
י ֲא ֶ ר ! ֵ
ח ָ
ֲ'ה ְלכֹל ֲא ֵב ַדת ִ
ַתע ֶ
י א& ֶאת &ר& נ ְֹפ ִלי ַ) ֶֶ %ר וְ ִה ְת ַע ְַ $מ ָ! ֵמ ֶה ָה ֵק ָ! ִקי ִע&.
ח ָ
ִת ְר ֶאה ֶאת ֲחמ&ר ִ
)כ"ב.(4 ,
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אני שואל:
מה צרי! לעשות במקרה ואתה רואה ,או מוצא את רכושו של חבר!?
אני עונה:
עלי! להחזיר את הרכוש לחבר! ,לא משנה מה ערכו.
אני שואל:
וא החבר נמצא רחוק ,ואי באפשרותי להגיע אליו ,או שאיני יודע היכ הוא?
אני עונה:
עלי! לטפל ולשמור את רכושו של חבר! עד שזה יבוא ויבקש את הרכוש ורק אז
להחזיר לו את האבידה.
בחרתי להציג את החוק הזה ,כי לדעתי הוא מדבר על מידה חשובה בחברה של בני%
אד והיא אכפתיות.
חוק זה נועד לחזק את האכפתיות בקרב בני %ישראל  ,ומאדיר את האכפתיות
והאחריות בקרב בני%ישראל ,ומגבש את האחדות.
בזמננו
ישנו מצב אחד המשק בצורה טובה מאוד את החוק הזה לחיינו היו .המצב הזה
קורה לאנשי רבי ,והוא מציאת סכומי כס שהלכו לאיבוד .במצב בו הסכו גדול,
אותו אד שמצא את הכס חייב להודיע למשטרה על מנת להחזירו לאד הנכו,
ולא לקחת אותו לעצמו .אמנ בפרשה החוק מדבר על התעלמות ,א! במצב כזה
מרבית של האנשי אינ מתעלמי ,והחוק אינו מורה על אי%התעלמות ,אלא על
אי%לקיחה ועל החזרת הכס לבעליו.
שני החוקי מדברי על אכפתיות ואחריות לגבי רכושו של אד אחר ,כמו שאמרתי
כבר קוד זוהי תכונה ,מידה ,חשובה בחברה של אנשי.
כיצד אני קשור לפרשה?
הפרשה שלי פרשת "כי תצא" עשירה בדיני וחוקי .אבא הוא עור!%די במקצועו
ועוסק בדיני חוזי .נראה לי שזהו קשר מצוי וחשוב ,ואוכל בעזרתו של אבא להבי
יותר.
אימא היא רופאת משפחה העוסקת ברפואת הגו והנפש  ,כמו ג ביחסי בתו!
המשפחה  .בפרשה הזאת באי לידי ביטוי חוקי שאות צרי! לקיי בתו!
המשפחה ועליה אסור לעבור .א ארצה להתעמק בנאמר אשוחח ע אימא.
עד כא הפרשה.
תודות לבני משפחתי ,לחבריי ולבאי בית הכנסת.
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ר א ש ה ש נ ה ה ’ת ש ע ”ג ב ב י ת ה כ נ ס ת
יו ראשו  ,ערב ראש השנה
 - 19:00ערבית של יו טוב

יו שני ,א’ ראש השנה
- 08:00
- 09:30
- 10:30
- 11:00

שחרית של יו טוב
הוצאת ספר תורה
קידוש
תקיעה בשופר
מוס" של יו טוב

 - 18:00מנחה
 - 18:30תשלי) $הליכה למקור מי ע מחזורי(
 - 19:00ערבית של יו טוב

יו שלישי ,ב’ ראש השנה
- 08:00
- 09:30
- 10:30
- 11:00
- 18:15

שחרית של יו טוב
הוצאת ספר תורה
קידוש
תקיעה בשופר
מוס" של יו טוב
מנחה ערבית

שליחי ציבור :אשר וולד ,ישעיה אמיר ,שלמה צברי

תכלה שנה ואנחתה תחל שנה וברכתה
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עוצרי באדו !
בינה גל
לדוהרים בשדות ברכבי החברים  -פינת שטיפת המכוניות פתוחה  24שעות
ביממה .שטיפה קלה של אבק הדרכים כבר נותנת אשליה של רכב קצת יותר נקי.
חברים שהזמינו מכוניות לחג ותכניותיהם השתנו  -אנא הודיעו על כך בהקדם !
הביקוש גדול וההיצע קטן מאד ,וכל מכונית פנויה תתקבל בברכה.
מבוקש
מכשיר  G.P.Sשנשכח בשבוע שעבר ביונדאי  30-1אפשר להחזיר למאיר דור או
לבינה או לתיבת הדואר.

בברכת חג שמח

áåè ìæî
éúðåé úðòìå ïåøéì
íëéàåùéðì
ìàéðô äãåäéìå éúåøì
éúðåé ìòéìå é÷éîì
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
ïìåâ øæòéìàì
äãëðä éàåùéðì
íòð ì"áò äìà
ìà÷æçéìå úéøéòì úá
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
סטטיסטיקה של ימי עבודה ,מחלה ונסיעות
חברי פלוגת עי חרוד ,מא'  -י' חשו  ,תרפ"ב
סוג העבודה

ימי עבודה

סוג העבודה

ימי עבודה

סידור המחנה

11

מדידת גבולי

3

חפירות הגנה

5

כביש :חצ$

262

הובלות לסידור המחנה

4

חפירות הגשר

2

חצר

19

חפירות תעלות

37

שמירה

34

מדידת הכביש

10

הגנה

11

צורת הדר'

7

הספקת מי

8

בנקט

1

חובשות

9

בישול במטבח

83

טיפול חולי

19

תפירה

30

הנהלת חשבונות

9

מכבסה

36

מזכירות

4

תרבות

6

מחס

11

סנדלריה

13

נגריה

12

חולי

110

נסיעות ע"ח המשק

38

נסיעות חברי

2

הובלות שונות

7

עבודה ע טרקטורי

34

סיקול

89

סדריות

58

מדידה אצל רוטנברג

19

14

ס' הכול

994

מתו :$ארכיו עי -חרוד מאוחד
מחיינו ]עיתו גדוד העבודה[

ששי מאור
חג המשק לציו  91שנות קיומנו נחגג ברב ע בבריכה אשר קושטה ועוצבה בפינות
ישיבה )זולות( נוחות ,הכיבוד היה טעי ועשיר .משה בקר ריתק למש! שעה וחצי את
הקהל בשירי אר %ישראל ,צעירנו וג מבוגרינו רקדו לצלילי מוזיקת הריקודי
והפאב סיפק את אווירת הרקע לצעירי שחיפשו חברותא ,ערב חגיגי ומוצלח.
תודה לצוות המטבח וחדר האוכל על ארוחת בוהריי עשירה ומגוונת לרגל חג המשק.
תודה לילדי חברת הילדי המגויסי תמידית ותורמי רבות לקיומ של חגי
ואירועי.
תודה לנקלטי לימור מאור ,גיא וענת אגסי%גרובנר ,דנה מ ,מיה צוקר ועמית סלע.
זר פרחי למפיקת האירוע שירי ברוידא אשר הרימה הפקה מרעננת של המוסיקפה
והוסיפה מר לפינה שקצת התקבעה בזמ האחרו .אני תקווה כי שירי תמשי!
לתרו מיכולותיה ג בעתיד ואוליי תסחו בדרכה בני עי חרוד נוספי.
תודה לפנינה נווה מפיקת האירוע ,אשר עיצבה את הבמה ואת שלטי הפרסו של
האירוע והייתה אחראית לתאורה ול .DJ-
תודה לת מאור על ההגברה.
לקראת ראש השנה תשע"ג בורכנו בתוספת צעירה 15 ,תינוקות נוספו לקהילתנו
הצומחת ,כ ירבו מצהלות התינוקות בחצרותינו .עכשיו ברור מעל לכל צל של ספק
כי אנחנו מושכי את גר הצמיחה הדמוגרפית למעלה.
לוח אירועי חגי תשרי :
יו שישי  14%9טיול חופי  %שעת יציאה  14:15מרמפת המטבח .
בערב יו כיפור ט’ בתשרי וביו כיפור י’ בתשרי “ ,25%26.9חברי מלמדי חברי",
במועדו חברי עי חרוד מאוחד .שעה סופית מעל גבי לוח המודעות.
יו ראשו ,י”ד בתשרי 30.9 ,ערב חג סוכות ,בסוכה המרכזית על דשא חדר האוכל.
 20:00מוסיקפה
 20:45טקס חג
יו שלישי ,ט”ז בתשרי 2.10 ,בשעה  17:00סדנה לבניית עפיפוני בחדר האוכל.
יו רביעי ,י”ז בתשרי  3.10בשעה  16:30הטסת עפיפוני בדשא החשמלייה.
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יו שישי  5.10מופע "חלילי עול" בסוכה המרכזית.
 20:00מוסיקפה
 21:15תחילת מופע
יו שני כ”ב בתשרי שמחת תורה  8.10בשעה  17:00יריד אוספי מפרי עמל חברינו.
 16:30מוסיקאסי
יו שישי  12.10טיול לזכרו של דובי דביר .פרטי והרשמה מעל גבי לוח המודעות.
יו שישי  26.10טיול משק גדול )מסלולי :רגוע ,משפחתי ,מיטיבי לכת( יציאה
ב 8:00%מחדר האוכל.

שנה טובה שנה מוצלחת
שנת בריאות שלווה ונחת
שנה של אושר ושמחה
שנת מזל והצלחה
שנהיה לראש ולא לזנב
שלא נריב ורק נאהב
שתהא השנה שנה טובה ממש
ומתוקה יותר מדבש...

