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החלטות מזכירות
המזכירות קיבלה החלטה על חלוקת בונוס בגובה של  2מיליו  לחברי.
הבונוס יופיע בתקציב ספטמבר.
המזכירות תיקנה סעי בנוגע לגובה הבונוס למועמדי כדלהל:
גובה הבונוס למועמד יהיה יחסי לתקופת המועמדות שלו בשנה האחרונה
) 12חודשי מיו קבלת ההחלטה על חלוקת הבונוס( כאשר  12חודשי מועמדות
מקני זכות לבונוס מלא )כמו של חבר( העומד על   6,400לחבר.
המזכירות קיבלה החלטה כללית בנושא חלוקת הבונוס כדלהל:
למזכירות הפעילה יש אפשרות לעכב מת בונוס לחברי שאינ מקיימי את
החלטות הקיבו& לרבות החלטות בנושא מילוי חובת העבודה .היה ואי'ההסכמה
לא נפתרה תו( שלושה חודשי ,תועבר ההכרעה בנושא מת הבונוס להחלטת
המזכירות הרחבה.
המזכירות קיבלה החלטה על הפרטת חשמל שתועבר לדיו במועצה.
נוסח מלא של החלטות המזכירות נית לקבל במזכירות הטכנית.

לידיעת החברים
מכונת הקרח שעמדה בפלבם
אינה פעילה יותר.
עמכם הסליחה.
שרית גרין
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נוהלי אינטרנט  -רענו נוהלי
איל צור
לאור ריבוי נקלטי חדשי בחצר ,ואחרי שלא כל כ( יודעי...
 .1בקשה לחיבור או ניתוק אינטרנט ,יש להפנות לניב פורת
ניב מספק ממיר תמורת תשלו ,ופותח/מגדיר תיבת דואר אצל ספק השירות.
כמו כ אחראי לטיפול בתקלות בבית המנוי.
 .2איל צור אחראי לחיבור/ניתוק פיזי של המנויי במרכזיית הטלפוני וזאת על
פי הוראת ניב פורת.
כמו כ ,אחראי לרישו המשתמשי ודיווח חודשי להנהלת חשבונות 'תקציבי
לצור( חיובי בתקציב.
 .3אוולי הנס אחראית בהנהלת חשבונות ' תקציבי.
במקרה של תקלת התחשבנות ,או בירור כלשהו ,נית לעשות אצל אוולי
או איל  ,לפי העניי והכול נית לטיפול ,תיקו והסדרה.
החברי המשתמשי ברוחב פס המשות ,משלמי   40חודשי.
המשתמשי בשירותי  012משלמי לפי רוחב הפס שבחרו  +מע"מ!
תושבי משלמי בפס המשות   60חודשי.
מוסדות וענפי משלמי בפס המשות   60חודשי.
מהירות הגלישה בפס המשות ,אמורה להיות כ' .sec/MB6
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"חצב חוצב דרכו אל סתיו"
זיוה אופנהיימר

מאיר שלו  ,סופר  ,אוהב טבע ויודע טבע  ,הקדיש את שני מאמריו השבועיי
האחרוני ב" מוס לשבת" של ידיעות אחרונות לחצבי .שלו ,אוהב חצבי :
"בגלל צורת שיש בה חוס ועדינות ג יחד .אני אוהב אות בגלל שרידות.
שו דבר ' לא שריפה ,לא רעידת אדמה  ,לא שעו החור ,לא בצורת ,לא העז
השחורה ,לא הפצצה האיראנית ,לא חולד ולא לינדנשטראוס ' לא פוגע בחצב.
הוא פורח במדבר ובהר ,בעמק ובחו ,בכל אקלי ובכל סוג קרקע ,ודורות של
חקלאי ניצלו את סגולותיו והשתמשו בו לסימו שדותיה".
החצבי ה חלק בלתי נפרד מהנו של העמק שלנו ,וכל היוצא מחו& לגדר יפגוש
אות על הגבעה ,בשדות הבור ואפילו בגינות חברי .הדורות שגדלו על טיולי
בשדות ובמשק המכירי היטב את החצב ואת הסיפורי על אופיו המיוחד ,ייהנו
מתיאוריו היפי והאוהבי של מאיר שלו ועל התחרות הספונטנית לגילוי החצב
הגבוה ביותר באר& ישראל.
השיר בשער נכתב כברכת שנה טובה לחבריו של המחבר אוהב החצבי.

למתגייסת החדשה
לשורות צה"ל

áàéøà äòåð
שירות תור
ל ולצבא
שמרי על עצמ
בית עי-חרוד
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יעקב ינאי
איננו
1923 - 2012
גליה שנברג-ינאי
אפתח בכמה אנקדוטות מחייו של אבא שעיצבו את אישיותו ותפיסת העול שלו,
ושל הצברי משנות טרו הקמת המדינה.
כשאבא היה תינוק ב שנה וחצי במעיי ' חלה במלריה .הוא להט מחו ,וכבר לא
בכה .סבא אהרו לקח אותו על הידיי וישב איתו כל הלילה ומעינו של סבא זלגה
דמעה אחת ויחידה .ע שחר ירד החו והילד התחיל לבכות.
כשגדל והיה בסביבות גיל שתי 'עשרה כאבה לו מאד הבט והיה חשש
לאפנדציט  .סבתא חנה וחיי שטורמ ירדו איתו ועצרו את רכבת העמק כדי
להגיע לבית החולי בעפולה.
במלחמת השחרור אבא היה במשק ,ומוטקה ליבנה ונחו ניצ עלו לגבעה לבית
המוכתר של הכפר קומי ואמרו לו שאי לאנשי הכפר מה לפחד משו שאנשי עי
חרוד לא יפגעו בה לרעה .המוכתר עלה אית לקומה השנייה בביתו שהשקיפה
על בתי עי חרוד ,הצביע על אחד הבתי ,ואמר ' רואי את הבית הזה? בעוד
שלושה ימי זה יהיה הבית של אחי ,רואי את הבית הזה? זה יהיה הבית של
בני.
לימי כשאבא היה אחראי שטח בחפירות בית שא ,ליד הנימפאו )המזרקה(,
עבד ע פועלי מנצרת ,ושמע אחד מה ,בחור צעיר ,מספר אי( חברי עי חרוד
גירשו את אנשי כפר קומי מהגבעה .אבא קרא לבחור ושאל אותו מאיזו משפחה
הוא ,וכששמע ,שהוא ממשפחת חוסני שאות הכיר ,אמר לבחור :ל( לסבא של(
ותשאל אותו מה באמת היה .למחרת כשחזר לעבודה אמר הבחור ,סבא סיפר
שה נסעו באוטובוסי ע ליווי בריטי להצטר לצבא ההצלה.
לאבא היה קשה להבי אי( בחוגי מסויימי באר& ובחו"ל המילה ציונות היא
מילה מגונה .עשינו ' הוא אמר ' לא דיברנו.
 88שנה היה אבא חבר עי חרוד ואזרח ישראלי גאה.
אבא נולד במעיי בדצמבר גשו של שנת  .1923ב לחנה ואהרו ינאי ובכור
לאחותו דיצה ולאחיו איתמר.
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הוא היה בג של רבקה )רובינה( ואחר כ( למד בבית הספר בעי חרוד שלימי
התפתח לבית הספר המשות .אבא היה מהיר תפיסה ובעל זיכרו יוצא מ הכלל
א( לא שקד במיוחד .כמו כל בני עי חרוד אהב לטייל בשבילי האר& ,ובשבתות
החור בגלבוע.
בספטמבר  1942התגייס לצבא הבריטי יחד ע אביו אהרו  .את הטירונות
וההכשרה המקצועית שלו עבר ב " רויאל אנג ' ינירינג " ' חיל ההנדסה הבריטי
בפורט סעיד .במסגרת שירותו הצבאי היה בצפו אפריקה ומש הצטר לפלישה
הבריטית לדרו איטליה.
לאחר שחרורו חזר למשק ועבד בענפי שוני א( בעיקר בפלחה .ב' 1946בשבת
השחורה  ,נאסר יחד ע חברי עי חרוד נוספי וישב ברפיח במחנה המעצר
כשלושה חודשי .ע פרו& מלחמת השחרור ניצלו את מיומנותו בשימוש בכלי
כבדי מ הצבא הבריטי ,והוא פר& ע דחפור את הדר( הנמשכת לאור( רכסי
הגלבוע  ,מה שנקרא היו דר( נו גלבוע  .הוא ג השתת בקרב על הגלבוע
בכיתתו של אבשלו אלברטו.
לאחר המלחמה התחת ע שונמית גור אריה ונולדתי אני ' בת גליה .לאחר
מספר שני התפרקה החבילה א( שניה נשארו ביחסי מצויני עד ימיו
האחרוני .אחותי צפי ,שנולדה לשונמית מנישואיה השניי הייתה בת בית אצל
יעקב  ,וכשהייתה באה לעי חרוד הייתה ישנה אצלו  .וכמוב שאת כל החגי
בשני האחרונות עשה בביתי ובביתה.
בשנות ה '  60הוא היה מרכז הפלחה ושני רבות ג המא " ז של עי חרוד .
במלחמת ההתשה ,כשהיה מחסור בקציני קרביי ,התנדב לשרת כ"נמר" ושירת
בחטמ"ר צמח כקצי הגמ"ר .הוא היה אחראי על הגזרה ה"חמה" באותו הזמ,
לאור( הירד ליד בית שא  ,בית יוס וירדנה  .אותו זמ כבר נדבק בחיידק
הארכיאולוגיה והתחיל לשוטט באר& בעקבות ההיסטוריה.
בתחרות הרדיופונית "טובי השניי" בנושא מטבעות אר& ישראל זכה יחד ע
נומיזמט עפולאי .לאחר מכ ,יצא ללימודי באוניברסיטת תל אביב .הוא למד
בחוג ללימודי קלאסיי ,והתיידד מאד ע ההיסטוריו הצבאי מרדכי גיחו.
הוא חפר כמה עונות בפארק קנדה ובמקומות אחרי .מאז נודע שמו כמזהה
מטבעות והוא עזר לארכיאולוגי רבי בזיהוי ממצאיה .מאוחר יותר השתלב
בחפירות בית שא בניהול של יור צפריר וגדעו פרסטר מהאוניברסיטה
העברית ,ש ג הכיר את אשתו בירגיטה.
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ב '  1998נישאו בקפריסי  ,ואת חגיגת החתונה ערכו על הדשא של רבקהל ' ה
ואסתר  .אותו יו נכדו הבכור אס התחיל קורס צניחה בתל נו ובא לבקש
"אפטר" כדי שיוכל להשתת בחתונה .המפקד ששמע את הבקשה צחק ואמר '
בדר( כלל מבקשי חופשה כשסבא מת ,אבל סבא מתחת?! זה מקורי מאד.
חמש'עשרה שנה יעקב ובירגיטה היו נשואי וחיו כמו זוג יוני .בשנה האחרונה
התדרדרה בריאותו והוא נאל& לגור בבית הדר .אי די מילי חמות לצוות הרפואי
והסיעודי שעזר לאבא ,ואני מבקשת להודות לה בש המשפחה מקרב לב.
בערב לפני שנפטר היינו איתו בבית החולי ,הוא הכיר את בירגיטה ואותי וידע
היכ הוא נמצא .שאלתי אותו א כואב לו והוא הניד ראשו בשלילה .בבוקר עוד
התעורר ודיבר ע שושי מבית הדר ,ובסביבות עשר חלה הרעה פתאומית במצבו
והוא התקשה לנשו .באחת'עשרה בקירוב ,נפטר.
אבא היה איש של ניגודי ' הוא לא היה אד שומר מצוות ותיעב את הדת
הממוסדת ' מאיד( גיסא ' הוא היה יהודי וציוני בכל רמ"ח איבריו .לכ ,אינני
אומרת כמקובל" ,תנוח על משכב( בשלו" ,או" ,הוא מביט עלינו מהשמי",
אלא ,אבא אתה חי בלבנו ובזיכרוננו ' שלי ,של המשפחה ,של החברי ושל כל בית
עי חרוד.

יעקב ,היית הרפתקת חיי
בירגיטה ינאי
הגעת כסופה ,כהוריק ,והעפת אותי למקו נשגב.
בראת סדר עול חדש ,הצבעי נהיו חזקי יותר והחיי היו בפסגה תמיד.
אהבנו זה את זו עד הסו ,א( בו בזמ איש לא יכול היה לתסכל אותי כמוהו.
חבריו הכירו את עקשנותו ' מה שהיה בראש שלו נשאר לעולמי.
ועדיי ' הוא יכול היה להוריד את הירח בשבילי ' והוא אכ כמעט עשה זאת
מספר פעמי.
לא היו לו גבולות.
הוא ידע זאת וג אני ידעתי זאת ' וביודענו זאת שנינו ,מה היא מעט עקשנות?
כמה חזק זה להיות מסוגלת להגיד על אד שאתה בוטח בו יותר מאשר בעצמ(.
ככה חשתי כלפי יעקב.
אמי ,אמיתי ,אחד ויחיד.
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הוא היה אזרח העול שרצה הכול ,א( באותו העת ,הסתפק במועט.
יעקב אהב את עי חרוד .הקיבו& היה חלק ממנו ,ומה שטוב לעי חרוד היה טוב
ג לו .לפעמי הוא דאג בנוגע לרוחות חדשות הנושבות לשינוי ,א( בו'זמנית היה
משוכנע שעוצמת הקיבו& חזקה ממהמורות בדר(.
בשבועות האחרוני ישבנו יחד והבטנו בתצלומי ישני שלו ' והיו רבי .
הטיולי לאירופה ) כולל לשוודיה (  ,לארצות הברית  ,וכמוב צילומי מאר&
ישראל האהובה ומעי חרוד ביתו.
זאת הייתה דר( יפה להיפרד מחיי יפי.
הסופה עברה חלפה וג שקט ההוריק  ,א( יעקב יישאר לנצח כיעקב האחד
והיחיד.
יעקב ,היית הרפתקת חיי.
בהזדמנות זאת רוצה אני להודות לאנשי הנפלאי פה בעי חרוד :כאשר שאלו
לשלו יעקב כמעט תמיד דרשו ג לשלומי .זה חיזק אותנו וג לימד אותי משהו
שאשא עימי עד סו ימיי.
לצוות המרפאה ולוועדת בריאות ' היית מקצועיי א( ג אנשי בעלי לב ח.
לכל העובדי בבית הדר ' תודות .את שוקדי לגרו רק טוב לכל מי שגר ש.
לא אשכח את הסבלנות שלכ כלפי יעקב וכלפיי.
תודה מיוחדת לאישה שהביאה ורדי אדומי באופ קבוע ליעקב :זה גר לו
עונג רב.
תודה לכולכ.

לזכרו של יעקב ינאי
שונמית אור )גור-אריה(
עולמו של יעקב כבה .ימי חייו החד 'פעמיי תמו .זוהי אמת מרה שאי 'אפשר
לכופ אותה .במותו בבת'אחת הוא הופ( לזיכרונות.
הוא היה אד שעומד על דעתו ואיננו מתקמט בקלות .הוא היה אינדיווידואליסט
וח מכל גינוני של רוש .הוא היה אמיתי ,בלתי מעושה .הוא היה אבא טוב
ואוהב מאד לבתו גליה וסבא מסור לנכדיו .אהבה אחווה והערכה היו שוררות
בינות בהדדיות.
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ההתעניינות שלו בהיסטוריה ,נִ תבה אותו לארכיאולוגיה .הוא התמקד בעיקר
במטבעות עתיקי .יעקב רכש ידע עצו בנושא ולמד לזהות במומחיות ובדייקנות
את המטבעות .העוסקי בנומיסמטיקה )מטבענות( באר& הכירו אותו והוקירו
מאד את בקיאותו.
בידענות ,בשקדנות ובאחריות הוא היה שות לחפירות בבית שא .הוא ג הדרי(
קבוצות של מבקרי מתענייני במבוכי של החפירות ,בהסברי מאלפי .הוא
למד ותיעד את עבודתו בחפירות לפי כללי האקדמיה.
במש( שני הרבה הוא עבד בפלחה  .הוא נהג בטרקטורי למיניה  .כשהגיע
בבטחה.
למשק הבולדוזר )אז עד לא המציאו את הש דחפור( הוא נהג בבולדוזר ִ
בהחלטה על בניית בריכת'שחייה ראויה במעלה הגבעה ' במקו בריכת העפר
הזכורה לטוב בשירי העינחרודי ' בגלל קשיי תקציב  ,על דעת כול הוכרע
שהחברי יבנו את הבריכה בהתנדבות  ,לאחר יו העבודה  .יעקב חפר ע
הבולדוזר את המתווה של האג לבריכה .השיפועי התלולי שבה חפר ,היו
מצמררי.
הפילוג בעי'חרוד הטביע בו חות של אי סליחה ואי מחילה.
יעקב היה איש של עקרונות .השקפת עולמו וזיקתו להוויה הקיבוצית'שיתופית
היו מוחלטות .ה היו כנות ואמיתיות קנאיות ובלתי מתפשרות.
בתקופת עבודתו בחפירות הארכיאולוגיות בבית'שא ,הוא הכיר את בירגיטה,
שבאה בהתנדבות לעבודה בחפירות .הכרות הבשילה לנישואיה .יעקב אהב
אותה מאד .היא התקבלה באהדה לחיק המשפחה הרחבה .כחמש'עשרה שני
מאושרות הוא חווה עימה.
באחריתו ,הטיפול שטופל בבית'הדר  ,היה מעולה! תודתנו לעובדי הבית הזה ,
המעניקי מסירות אמת ,ומקפידי לשמור על כבוד האד בשלהי חייו ובקצו!
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תערוכה חדשה במשכ לאמנות ,עי חרוד

יל ֵדינ
ַי ִל ָ

תרבות לילדי בקיבוצי

יל ֵדינ היא פרי מסע ב ארבע שני שערכה עינת אמיתי ,בת קיבו&
התערוכה ַי ִל ָ
גשר ,דוקטור למדעי המחשב בהשכלתה" ,סוחרת בזיכרונות טובי" ,אספנית
וחוקרת של תרבות לילדי בקיבוצי .במהל( המסע תיעדה עינת את המחקר
בראיונות אישיי ובאיסו מקורות מידע כתובי מארכיוני קיבוציי ומאנשי
פרטיי ברחבי האר& ,שאות פרסמה ביומ רשת )בלוג( בש "תרבות לילדי
בקיבוצי".
התערוכה והספר חושפי בראשונה תרבות פנימית עשירה לילדי שגדלו והתחנכו
בקיבוצי .כלולי בתרבות זו רעיונות בתחומי האדריכלות ,הקשר אל הטבע,
חצר הגרוטאות ,האמנות ,המשחק והצעצוע ,הספרות ,התיאטרו ,הבובטרו ,
הקולנוע והחג.
סרטי נדירי בפנס קס  ,מתקני למגרש משחקי  ,צעצועי יצירתיי ,
בובטרוני ,איורי לספרי ועוד ' כל אלה מוצגי בתערוכה ,יצירות שנוצרו
עבור ילדי בקיבוצי וחלק הופצו ברחבי האר&  ,החל בשנות ה '20
למאה העשרי ועד ימינו.
הולדת הילדי הראשוני בקיבוצי העלתה שאלות ותהיות שנוגעות לאופי
התרבות שביקשו המבוגרי ליצור עבור  .בכל קיבו&  ,על 'פי מוצא של
המייסדי וכישרונ של חברי הקהילה  ,נוצרו מסורות מקומיות של תרבות
לילדי .התרבות שנוצרה הייתה מוכוונת ליצירה וצריכה עצמית בכמה מעגלי:
הבי'אישי ,המשפחתי ,הקיבוצי'קהילתי ,התנועתי והארצי.
הקהילה היוותה ג קהל ,ג מאגר יוצרי ' א בחזרות למופע ,ביצירת קיר
פסיפס לבית הילדי ,בהכנת מתקני החצר ,וכדומה ' ועצ ההכנות הפכו למכשיר
חינוכי 'תרבותי  .מכיוו שהשתתפות התבססה  ,וברובה עדיי מתבססת  ,על
מתנדבי ,נוצרו ג שיתופי פעולה ייחודיי בי יוצרי ,שנמשכו חודשי ,שני
ולעיתי א עשורי רבי .תרומת של יחידי לעשייה הקהילתית מודגשת
וייחודית .לעתי ,אפילו פעולה חד'פעמית ,כמו תרגו ספר או חריזת חרוזי
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לכבוד יו'הילד ,הטביעה את חותמה על תרבות הילדי המקומית ומהווה חלק
מהזהות המקומית מאז ועד היו.
בע לי המ ל אכ ו ת המ ס ור ת יו ת ה ת גי יס ו ל ט וב ת ה מ אמ & ה כל ל י ו תר מ ו
מכישרונותיה המקצועיי :המסגר הקי מתקני'משחק מברזל ,הנגר עיצב
צעצועי ,התופרת הכינה תלבושות להצגות ,והאמ המקומי הכי תפאורות .חברי
הקיבו& האחרי שחפצו בכ( חברו לבעלי המקצוע והתגייסו להכי אירועי'תרבות
על טהרת היצירה העצמית  .ברמה הקיבוצית 'קהילתית היצירה התרבותית
שכללה ציורי קיר על קירות בתי הילדי ,הקמת מתקני משחק וחצרות ,המחזה
והצגה של מחזות מקוריי ,כתיבה והלחנת שירי ילדי ,הקמת תיאטרוני בובות,
תכנו והכנת צעצועי  ,תחזוקת מתקני לונה 'פארק מתוצרת עצמית  ,קישוט
בריכת הילדי בפסלי ,פסיפסי ומזרקות ,ועוד – היוו כול חלק מהמאמ&
המשות ליצירת זהות ומסורת מקומית .רוב היצירות הללו לא יצאו את גבולות
הקיבו& ונשארו בגדר פולקלור מקומי.
התערוכה והספר מעלי שאלות על משמעות השיתו בחינו(  ,על מעורבות
הקהילה בחינו( הילדי ,ועל תרומתו של המבוגר לעיצוב הסביבה התרבותית
שבה גדל דור העתיד ,שאלות העולות כיו לדיו בתיאוריות חינו( עכשוויות.
התערוכה תהיה פתוחה עד סו דצמבר  .2012כול" מוזמני"
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
הווי
ערב חג הסוכות .בחצר המשק מורגשת תכונה רבה לקראת בניית הסוכות בחצרות
בתי הילדי ועל יד הבתי הפרטיי .המרכז הוא בשדרת הדקלי .זק נוער וט
באי הנה לאסו כפות דקלי שעובדי מטע החצר גוזמי במכוו לחגי אלה.
חביבי ה פעוטי הגני הסוחבי אחריה כפות דקלי ארוכי במצב רוח
מרומ .לפני עיני( הול( ונוצר הווי מיוחד של ערב חג בקבוצה.
וכשאתה מסתכל בשורת הפעוטי האלה הסוחבי אחריה את כפות הדקלי
המתפלשי באבק מתעוררת ב( מחשבה :מדוע לא לסדר בתהלוכה אל הגני
כשכפות הדקלי מורמות בידיה – כדר( המנהג היהודי – ושירה בפיה? ביד
האמ להכניס בזה רוח חיי וצורה הולמת.
הגננות הוותיקות זוכרות עדיי את ה"סוכות ,הראשונות שהכינה רבקה רובינה
בעי חרוד בתו( הגני למטה  .זה היה ארגז מקושט שבתוכו הושיבו בובות .
מסביב ל " סוכה " זו הסתדרו כל הפעוטי  ,הגננת והעובדות במעגל ויצאו
בריקודי.
26.10.1951
מ הארכיו
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חדש על המד
סיפורת
בתו( אד אחד
חמישי גווני של אפור
הפרדס של עקיבא
קי& בלתי מנוצח
אסיר השמי

ג’ו אירווינג
איי .אל .ג’יימס
יוכי ברנדס
רותה ספטיס
קרלוס רואיס ספו

רומ רומנטי
העדה
משאלת לב
אור ירח לעת בוקר
נערה מברלי

נורה רוברטס
ג’וד דוורו
ג’וד דוורו
ג’ק ווליס סימונס

מתח
רשת אפלה :פשע ריגול וטרור באינטרנט
מקורק
ירח קפוא
כוכב השט
צד אפל
עיו
 1973הדר( למלחמה

יגאל קיפניס

áåè ìæî
éåìä øðáàå ìáðòì
úáä úãìåäì
äéì
úåçîù åáøé ïë
úåçôùîä ìëì
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מישה גלני
אוא קולפר
יא קוסטי וגנר
יו נסבו
בלינדה באואר

áåè ìæî
ïâã éìàå äæéìòì
ãëðä úãìåäì
øåî
øôåòìå ïçì ïá
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì

ששי מאור
בי הדרכות הטיולי בחו " ל תפסנו את חיי מור יוס ) בעלה של נורית שני (
להובלה והדרכת טיול החופי המסורתי שלנו  .כא תודה לחיי על הליווי
וההדרכה העשירה של טיול החופי ,תודה מאוחרת שנשמטה בתו לב מהיומ
הקוד.
למרות איחורו של מנחה סדנת בניית העפיפוני ,ההשתתפות הייתה ערה וניבנו
 40עפיפוני.
הפניניג הטסת העפיפוני פרש על דשא החשמלייה את הדור הצעיר על שלל
תינוקיו וילדיו  ,תקווה ורודה לשנה החדשה שנת התחדשות וצמיחה  ,חגיגה
צבעונית קולנית ושמחה.
מופע "חלילי עול" היה מרשי ,מהנה ובאיכות גבוהה מאוד .ערב של צלילי
חלילי מכל העול בהרכב מוזיקלי עשיר.
יריד האוספי התמקד השנה באוספי חברי ,השתתפות החברי במעשי ידיה
באירוע הייתה מרשימה ביותר .תודה רבה לכל מי שטרח ,עזר וסייע להצלחת
הערב.
יונהל'ה שפירא ,מיכאל רענ ,ויוי שפירא ,לינה פרג ,מיכה דרו ,רוני קיי ,אודיל
כספי ,חדוה ש& ,גלעד יחיאלי ,פלא מדינה ,צבי בר חיי.
תודה למשתתפי טקס החג ,לילדי הג והוריה ,לילדי ה'דה”ו ,יהודית לוריא,
מנח איצקובי& ,נחמ פונדק  ,ציפי לסקי ולכל חברי חבורת הזמר.
תודה למארגנות יריד האוספי :לינה פרג ,רינה יחיאלי ,ויווי ותמנה שפירא.
תודה לאס גוטסמ )יונתי( ,לדורית ודניאל רוחס על הסיוע הרב למוסיקאסי.
תודה רבה לתורני הרבי ולחברי שסת על הדר( עזרו לקיומ של כל אירועי
חג סוכות.
תודה רבה וגדולה לכל מי שהביא מטעמי מפרי ידיו ,הרשימה גדולה וארוכה.
תודה למובילי החג שוש מדינה אשר ריכזה את טקס החג ויריד האוספי ואיציק
צפדיה אשר על הסוכה.
תודה מיוחדת ליערה רענ שממשיכה לתרו כבת משק מחויבת ג כאשר אינה
גרה ' חייה כא.
בחג סוכות ניסינו להחזיר עטרה ליושנה בנושא תורנויות התרבות ולשת עד כמה
שנית מספר רב של חברי ,חברות ,נקלטי ,תושבי וצעירי בכל הסטטוסי
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החדשי והישני .ההצלחה הייתה רבה ומידת ההשתתפות הייתה גדולה .ריבוי
התורני גר למש( תורנות קצר במיוחד שלא העיק יותר מדי  ,כול יצאו
בהרגשה טובה של עשייה ותרומה לקהילה בהרמת חגיה .אני תקווה שרוח זו
תמשי( לפעו במהל( כל חגי ואירועי התרבות הרבי העומדי לפתחנו.
חבורת הזמר של עי חרוד סיימה את תקופת בדיקת ההיתכנות לקיומה בהצלחה
מרובה ע הופעה בטקס חג סוכות  .בשבוע הקרוב תיפגש החבורה לסיכו
הפעילות וקביעת דר( התפתחותה העתידית .אני משוכנע כי הקמה של חבורה זו
תית מענה אישי וציבורי לצור( של התרבות בגו אשר יוביל חגי ואירועי בעי
חרוד וישמש גרעי ליישומי תרבותיי רבי ,אנחנו עדיי ממשיכי" לקלוט
חברי" ,חברות ,צעירי" ,נקלטי" אשר מעונייני" לשיר בחבורה .נית לפנות אל
ששי מאור בכתובת הדוא" ל של התרבות או בפנייה ישירה ל' ,8756החבורה
מונה היו חמישה'עשר חברי וחברות בהרכב של שלושה גברי ושתי'עשרה
נשי ,מנצח החבורה הוא אילו אביר.

דרושי שומרי לילה
בי השעות  21.00עד 6.00
בימי שישי עד שני .26-29/10
מי שיכול בבקשה
לפנות אל כנרת -מש"א.
תודה!

