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משולח המזכיר
צ‘אי שגיא
לפני כשבועיי עצרה אותי ניידת משטרה ליד צומת נבות .השוטר היה אדיב
וביקש לראות את רישיונות הרכב ורישיו הנהיגה שלי .למזלי אני נושא אותו
איתי תמיד כ שלאחר בדיקה קצרה שוחררתי להמש דרכי .ולמה אני מספר
זאת? כדי להזכיר לכולנו שנהיגה ללא רישיו היא עבירה פלילית שמובילה
לקנסות ,לשלילת רישיו ולעתי אפילו למאסר .זאת רק לנוהג עצמו .ג בעל
הרכב צפוי לעונשי על כי מסר את הרכב לנהיגה של אד לא רישיו .להזכירכ
בעל הרכב במקרי אלה הוא הקיבו.
המקרה הגרוע ביותר הוא א חס וחלילה קורית תאונה ויש נזקי .נזקי גו או
נזקי רכוש .במקרה כזה אי כלל כיסוי ביטוחי והנהג ובעל הרכב נושאי בכל
הפיצויי שעלולי להגיע לסכומי נכבדי מאוד .כל זאת בשל נהיגה ללא
רישיו .למיטב ידיעתי תופעה זו נעלמה ממחוזותינו אבל רציתי רק להזכיר.
לאחרונה התחלנו בהרצות של הקלפי האלקטרוני .נערכו כבר שתי הצבעות ע
מיעוט משתתפי .הטכנולוגיה עצמה עובדת ואפילו עובדת טוב .אבל מיעוט
המשתתפי עדיי גור להיסוסי א לעבור לשיטה זו באופ קבוע .אני מבקש
מכל החברי להשתת בהצבעות הניסיוניות .נית הרי להצביע מהבית .כל מה
שצרי לעשות זה לשבת חמש דקות ליד המחשב ולהצביע .מי שעדיי מתקשה ולא
שולט בטכנולוגיה יכול לפנות לצוות המסור )ניב פורת וצביקי ש( ויעזרו לו .אז
אנא לכו להצביע!!
לא פע מגיעי מבקרי מהקיבו או מבחו אל בית העלמי שלנו כדי לפקוד את
קברו של אד זה או אחר .ה נכנסי ולפתע נעצרי ,רגע היכ נמצא הקבר
המדובר? בית העלמי הוא די גדול יש בו עשרות מצבות והזיכרו קצת חלש.
אסתר סמילנסקי זיהתה את הבעיה ועשתה מעשה .בניצוחה סומנו בבית העלמי
כל החלקות .הופק ספר ע פירוט באיזה חלקה נמצא כל קבר .הספר נעט ונכר
בקפידה כ שיעמוד בפגעי הזמ והוכנס לתא שנחצב בסלע בזלת גדול שהועמד
בפתח בית העלמי .כ הבא היו לבית העלמי יכול בקלות למצוא את דרכו.
ברכה חמה לאסתר ולכל העוזרי במלאכה.

íåìù úáù
2

החלטות מועצה
מתאריך :16.10.12
 .1המועצה מאשרת את רוני צור ,לתפקיד יו"ר הנהלת החינו בקלפי.
 .2המועצה מאשרת את אילה אופנהיימר ואריאל דורו ,לריכוז ועדת השכלה בקלפי.
 .3המועצה מאשרת את רשימת הלומדי ותקציב השכלה לשנת תשע"ג.
 .4המועצה מאשרת את הצעת הפרטת החשמל ,לבחירה בקלפי.
להל הצעת הפרטת החשמל כפי שאושרה במועצה
לקראת הקלפי שיתקיי ביו שישי 2.11

הפרטת חשמל
אושר במועצה 16.10.2012
החל מינואר  2013ולאחר אישור ההצעה בקלפי ישלמו חברי עי חרוד איחוד על צריכת
החשמל בדירותיה ויקבלו תקציב בהתא לתקנו שלהל:
 .1הקצאה משמעותה  7.105קו "ש לשנה )מהווה  100%מהצריכה הממוצעת בשנת
.(2011
 .2תערי ביתי  ,כפי שמוגדר על ידי "הרשות לשירותי ציבוריי חשמל".
 .3בכל שנה ייבדקו ויעודכנו הצריכה והמחיר לקו "ש מול ההקצבה .באחריות צוות
הליווי ובאישור המזכירות.
 .4זוג חברי בדירה אחת יקבלו שתי הקצאות.
 .5יחיד בדירה יקבל  1.5הקצאות.
 .6לכל ילד בדירה תתווס  0.25הקצאה.
 .7לתקציב החברי יתווס סכו שהוא המכפלה של התערי הביתי בהקצאה.
 .8תקציב החברי יחויב אחת לחודש על פי הצריכה בפועל הנקראת במונה.
 .9חבר יוכל לבחור בתחילת כל רבעו בשנה הראשונה ,הא להיות מחויב לפי תערי
ביתי או תעו "ז בהתא למחירי רשות החשמל  .חבר שלא בחר ,יחויב עפ "י תערי
תעו"ז כברירת מחדל.
 .10לחברי הגרי בדירות שבה יש דודי מי חמי ללא קולטי שמש ,יוקצו  682קו"ש
נוספי לנפש לשנה ועד לתקרה של  1.364קו"ש לדירה.
ותושב  ,החבר יקבל הקצאה אחת.
 .11ב מ ק ר ה ש ל ז ו ג  ,ח ב ר
החיוב )של הזוג( יהיה מלא לפי הצריכה בפועל.
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 .12תושב עצמאי ישל את מלוא הצריכה בפועל.
 .13שכונת נעורי  -ההפרטה תבוצע רק אחרי התקנת מוני מי וחשמל לכל
חדר.
 .14בתי צעירי  ,דור צעיר :ההפרטה תבוצע רק לאחר התקנת מוני מי
וחשמל לכל חדר.
 .15דיירי בית הדר לא יתוקצבו ולא יחויבו.
 .16כל הפעילויות בתחו הקיבו יחויבו ג ה על פי הצריכה בפועל )ענפי,
יזמויות ,מבני ציבור ,פעילויות וכדומה .באחריות המזכירות הפעילה לייש
סעי זה(.

משולח מש"א
כנרת מ
בשנה האחרונה ביקשנו מספר פעמי מחברי להתנדב לשמירת לילה.
לצערנו מעט מאוד חברי מתנדבי לעזור וברוב המקרי מדובר באות
החברי.
אנו מבקשי מהחברי להתנדב יותר למטרה זו ולאפשר לכולנו לישו טוב
ובבטחה בלילה.
אני רוצה להודות לגיא גרובנר ,גבי דג ,דוד מ ,בני רו ומשה נשיא שהתנדבו
לשמור עלינו בימי הקרובי שבה העובדי הקבועי יוצאי לחופשת חג.
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החוג לענייני חו וביטחו
נצה סמילנסקי
בימי אלו החוג מחדש את פעילותו .זו השנה השתי,עשרה שבה אנו מתכנסי
ומקיימי את החוג לענייני חו וביטחו .נפגשי ע מדינאי ומדעני ,אנשי
צבא ואנשי ביטחו ,שומעי את דבריה ,שואלי שאלות ומצפי לתשובות.
השנה נעסוק בנושאי הבאי:
המאז הגרעיני במזרח התיכו על השלכותיו השונות.
המזרח התיכו בצל האסלא.
דמוגרפיה בישראל .2012
מבט היסטורי על מלחמת ששת הימי ומלחמת יו הכיפורי.
הפגישה הראשונה היא ע פרופסור שלמה אהרונסו שירחיב את דעתנו בנושא
אירא הגרעינית.
א נרצה נוכל למצוא קשר בי נושא הרצאתו ובי פרשת השבוע שקראנו בבית
הכנסת ,פרשת "נח" .פרשה זו עוסקת בנושא מרכזי אחד :כיצד האנושות הצעירה
3הי;
9ר ,לִ פְ נֵי הָ אֱ ִ
שזה עתה נבראה ,השחיתה את דרכיה ,ככתוב" :וַ ִ; ָ:חֵ ת הָ ֶ
9ר ,חָ מָ ס" )בראשית ,ו' .(11 ,כתוצאה מכ נגזר על האנושות להיספות
וַ ִ;>ָ לֵא הָ ֶ
במבול.
והנה ,דווקא בדורות החוטאי הה אנו שומעי על התקדמות טכנולוגית
מרשימה" .י?בָ ל :ה?א הָ יָה ,,אֲ בִ י ָ@ ,לֹ;,פֵ D ִ@ Eוֹר וְ ע?גָב .וְ ִצָBה גַ ִ ,הוא ,יָלְ ָדה אֶ ת ,
;?בַ ל ַקיִ 3,,טֵ  ָ@ ,Fל,ח ֵֹרְ Fנח ֶ
ֹFת ?בַ ְרזֶ ל" )בראשית ד ,כא –כב(
מבחינה זאת דומה אותה התקדמות טכנולוגית לזו של ימינו אבל התקדמותה של
האנושות כיו אינה מלHווה בהתקדמות מוסרית .ג בימינו מרחפת עליה סכנה
של כיליו והשמדה המונית א לא ישתנו אורחות חייה.
מי יית ונזכה לראות את "הקשת בענ".
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טיול לזכרו של דובי דביר
זיוה אופנהיימר
במלחמת יו הכיפורי ביו ט"ו בתשרי תשל"ד ) (11.10.1973נפל ברמת הגול
דובי דביר ,ב עי חרוד ,קצי מודיעי של חטיבה  ,679בנ של אסתר ועזריאל
דביר ז"ל ואחיו של מיכאל יבל"א .לזכרו של דובי ,אוהב האר ומטייל מושבע,
מתקיי מדי שנה טיול ב יומיי המתמקד בהכרת האר בתחומי מגווני.
השנה יצאנו לשני ימי סיורי ברמת הגול .נופי ,טבע ,היסטוריה ,מי,
סכסוכי טריטוריאליי ועוד .חוויה מרגשת הייתה הביקור באתר הזיכרו
לחטיבה  .434 \679התאספנו על יד הטנק,האנדרטה ושמענו את סיפור הקרב של
החטיבה.
מדרי הטיול ,שלמה הראל ממושב אלמגור שליווה אותנו בשני הימי ,סיפר,
הוביל והוסי דברי ספרות ושירה .הסברי מאלפי ומענייני זכינו לשמוע
מבארי הולצמ שתר מהיכרותו את השטח לרוחב ולעומק.
ושלמי תודה:
לאורי שפר ,צביקי ש ,מיכה דרו ואייל גרדי על התכנו ,הארגו והלוגיסטיקה.
לדפנה  ,האחת והיחידה  ,לבינה ולאירה ,שנצחו על הצד הקולינרי ולא הותירו א
אחד רעב.
לנהגי שלא חסכו עמל והובילו לכל מקו ג בדרכי לא סלולות.
והרהור אישי :קשה לקבל ששוב לא מכתיפי תרמיל והולכי רגלי א בזכות
טיולי כאלה עדיי נית להגיע למקומות שבדר כלל אינ על סדר יומנו ,ועל כ
יבואו על הברכה צוות ועדת טיולי.
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משפחת צימרמ בעקבות מרקו פולו
למה מונגוליה?
ראשית ,לש הזמינו אותנו חברי
ושנית ,מונגוליה היא בי הארצות הבודדות שעדיי נותרו אותנטיות ולא
"התקלקלו" מהמודרנה והתיירות.
ושלישית ,שלושה ימי ביקור בסיביר ויממה של נסיעה ברכבת הטרנס,סיבירית,
מסע שמש אותנו במיוחד לאור הסיפורי הרבי ששמענו עליה עוד בצעירותנו.
נחתנו באולא באטור בירת מונגוליה .עיר עול שלישי טיפוסית .מיליו ורבע
תושבי ,במרכז העיר מבני בני ארבע עד שש קומות ,מעט בתי מסביב וכל
היתר פחוני ואוהלי מלוא העי .הרחובות רחבי א לא מתוחזקי כראוי,
מכוניות רבות והרבה פקקי.
במלו הפתעה :קיבל את פנינו בחור ישראלי ,ב קיבו יגור שהקי את חברת
הטיולי שאיתה טיילנו .הוא נשוי למונגולית ואב לשני ילדי .ממנו למדנו הרבה
על מונגוליה כיו.
האוכלוסייה מונה כ 2.5,מיליו איש ועוד מספר דומה של מונגולי המפוזרי
בעול ,בעיקר בסי .כ 60%,מהאוכלוסייה גרי בעיר הבירה ובמספר ערי שדה
וכל השאר נוודי ,חיי באוהלי הקרויי יורטות או גר ,העשויי משכבות של
לבד עמידות למי .במרכז היורטה  ,צמוד למוט המרכזי שמעליו פתח לאוורור ,
עומד תנור גדול לחימו ולבישול.
טיילנו רק בחלק קט של האר הגדולה הזו .נסענו בשישה ג'יפי ,ארבעה בג'יפ
נהוג על ידי נהג מקומי ,ושתי מדריכות מקומיות מקסימות ,סטודנטיות הדוברות
אנגלית טובה .הנהגי והמדריכות דאגו ג להכנת ארוחות הצהריי .עצרנו
במקומות יפי ,טובלי בירק ובפרחי ,הצוות העמיד שולחנות וכסאות
מתקפלי והכי את האוכל  ,מאד פשוט ובסיסי  ,הכול נעשה במהירות ובשקט.
שתייה חמה סופקה באמצעות טרמוסי ע מי חמי וכל אחד יכול היה להכי
לעצמו על פי טעמו.
החבורה שהתקבצה לטיול הייתה ג כ מעניינת וכל ערב זכינו לסיפורי מאנשי
שוני :על בודהיז ,בעיות תזונה ומחלות מרופא גסטרולוג ,שיטות חדשות
בהפעלת המוח אצל אנשי פגועי ,וג על יחידה  101ועל גידול חוחובה בעי
חרוד.
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הנו ברובו גבעות ירוקות של מרעה מלוא כל העי .לכל אור הדר נראי כתמי
של חו שחור ולב ,בהמות הרועות באחו :עזי ,כבשי ,פרות ,יאקי וסוסי,
ולא רחוק מה מקב של מספר יורטות שבה גרה המשפחה המורחבת.
הסוס הוא החיה המועדפת .סוסי מסמלי את מונגוליה עוד מתקופת ג'ינגס חא,
על גביה שט את ערבות אסיה וארצות אירופה .הסוסי משמשי לרכיבה בלבד
והמונגולי מיטיבי לרכב מגיל צעיר ביותר .חלב הסוסות נחשב למעד שמביא ג
למזל טוב כ שאירוח ביורטה כולל תמיד ג טעימה מחלב סוסות )לא טעי ,
חמו( .הסוסות מרשות להיחלב רק א סייח עומד צמוד אליה .להיות במונגוליה
בלי לרכב על סוס  ,זה לא נחשב ,כ שג אני )כ ,כ ,ג אני בגילי( ישבתי על סוס
וילד ב שתי,עשרה הוביל .זו הייתה חוויה מיוחדת במינה.
במש היו נסענו בדרכי עפר ,הכבישי מעטי ותחזוקת גרועה למדי .התרשמנו
מהמרחבי והנופי )הדי משעממי לדעתו של ישי( אבל אני דווקא נהניתי
מהמרחב והשקט האינסופיי .מהצמחייה ,פרחי גדולי וצבעוניי ,והחי ,עיטי
מאולפי המשמשי לציד ועוד.
בערב היינו מגיעי לחניו לילה שהורכב מכמה יורטות ,מבנה של מטבח
וחדר,אוכל ומבנה נוס של שירותי ומקלחות .מי חמי לא תמיד .הכול ברמה
הבסיסית ביותר .כל זוג קיבל יורטה ובה מיטות ,שולח ,כסאות ותנור,אח .בערב
הביאו העובדי עצי והדליקו את האח  ,חלק מהערבי היו קרי ביותר ,
ובבוקר השכ עברו שוב כדי להדליק את האח לפני הקימה )א לרוב לא הספיקו
להדליק לכול( .הכניסה ליורטה היא דר פתח נמו שיש להתכופ אליו בכניסה
וביציאה " ,התעמלות" שאת תוצאותיה חשתי היטב בגבי לאחר מספר פעמי.
ביקרנו במספר מנזרי בודהיסטי מענייני שג בה מעורבת האמונה השמאנית
)האלילית( ע הבודהיז .באחד המנזרי פגשנו קבוצת נערי בי הגילי עשר
ושמונה ,עשרה הלומדי את התורה הבודהיסטית .ילדי אלו נמסרי על ידי
משפחותיה  ,העניות בדר כלל  ,להתחנ להיות נזירי.
כאמור ,התעשייה והמסחר ברמה נמוכה מאד .ג חקלאות לא ראינו ,רק כרי דשא
עצומי המשמשי למרעה .רק בצפו נגלו לפתע לעינינו שדות חיטה עצומי
ושדות צמחי דמויי חרדל שמה מייצרי את שמ הקנולה.
גולת הכותרת שלה חיכינו מתחילת הטיול הייתה הרכבת הטרנס סיבירית וסיביר
ע ימת ביקל  ,ימת המי המתוקי הגדולה בעול.
עלינו על הרכבת בלילה במונגוליה ובבוקר כבר מצאנו עצמנו ברוסיה .כשהתעוררנו
גילינו שהקרו שלנו עומד בתחנה כפרית של צומת מסילות – לבדו ,לא קטר ולא
קרונות נוספי  ,קרו בודד בערבה...
אחרי שאלות ותהיות התברר שעלינו לחכות במקו זה חמש שעות עד שתגיע מתי
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שהוא רכבת אחרת ותאסו אותנו .זה נשמע ממש הזוי א התעשתנו והעברנו את
הזמ :קפה ,ארוחת בוקר וטיול בכפר והזמ איכשהוא עבר .לבסו ג הגיעה
הרכבת  ,חיבורי ,הזזות וממשיכי .בדר חולפי על פני כפרי סיביריי ,הנו
שונה לגמרי ממונגוליה ,יערות ,נהרות וכפרי .לאחר זמ עצירה נוספת ,ארבע
שעות  ,מחכי לרכבת שמגיעה מאי,ש .בקיצור ,חוויות .ברכבת השינה היו ג
נוסעי מלבדנו וג דיילות א מחוסר שפה התקשינו בתקשורת .מה שבכל אופ
סוכ בקבוצתנו שהמונגולי הרבה יותר נחמדי מהרוסי.
הגענו לאירקוצ'ק למחרת בבוקר ,מלו מפואר ,אוכל מערבי מכל טוב ,שירותי
ברמה מערבית  ,עול אחר.
למחרת שטנו על ימת ביקל בספינה )רעועה למדי( ,בגש ורוח אבל היה כדאי כי
הגענו לפינת חמד  ,אורח חבוי בתו יער מרחק חצי שעה הליכה ברגל מהימה.
שהינו ש בערב ובלילה ולמחרת טיילנו לאור הימה .בצהריי הגיעה רכבת
המקיפה את הימה דר מנהרות ודרכי יפות ומעניינות .ברכבת זו חזרנו
לאירקוצ'ק כדי לגלות שהמטוס יאחר בשש שעות .בעקבות העיכוב הזה הגענו
למוסקבה )טיסה של שש שעות( באיחור נוס ומצאנו שאיחרנו ג את המטוס
לאר .א כפי שנאמר" ,כל עכבה לטובה" ,בזכות זאת הרווחנו סיור ברכבת
התחתית של מוסקבה ,סיור בכיכר האדומה וטיסה למחרת במחלקת עסקי...
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למתגייס החדש
לשורות צה"ל

àéùð ìáåé
שירות תור
ל ולצבא
שמור על עצמ
חרוד-בית עי

áåè ìæî
ïìéà ì"áò úðòì
íëéàåùéðì
ïåø éøîæìå äðåãì
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
øéáãìå úéøùì
ñâðéøâ øúñàì
ñâðéøâ äéøàì
ñâðéøâ äèøáì
äðéðä-äãëðä-úáä úãìåäì
äéãò
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
ïåø ìéàìå ïåøéìì
ïåø éøîéæìå äðåãì
äãëðä-úáä úãìåäì
ã÷ù
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì
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מערכת החינו מזמינה למפגש בנושא

העקרונות על פיה פועלת
מערכת הגיל הר שלנו ויישומ בשטח
במפגש תציג נטע חכי
)היועצת החינוכית למערכת הגיל הר(,
יחד ע חבצלת ,את ”תו התק“ למערכות חינו בתנועה
הקיבוצית ,יוסברו המבנה הארגוני ,התכנית הפדגוגית-חינוכית
ויישומ ,בהקשר לאורח החיי והתרבות המקומית.

ביו שני 29.10.2012
בשעה  20:30בכיתות דה“ו
מוזמני כל ההורי
וג סבי וסבתות וחברי המתענייני.
להתראות ,חבצלת ונגה

חברנו
עילי יחיאלי
נפטר
בשנה ה 78-לחייו

משתתפי בצערה של
דרורה מ ומשפחתה
במות האח
בצלאל )צאלי( טבת

משתתפי בצער המשפחה
בית עי חרוד איחוד

שלא תדעו עוד צער
בית עי חרוד איחוד
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ששי מאור
טיול דובי דביר לאזור קצרי רמת הגול נפרש על שני ימי והפע ללא לינה ,מצב
זה אפשר השתתפות בטיול רק באחד הימי .הטיול הודר על ידי מדרי חיצוני,
תודה לצביקי ש ,אייל גרדי ,מיכה דרו ,בארי הולצמ ,אשר ליוו את הטיול
ובחלקי ממנו א הדריכו ותרמו את הידע שלה .
חג החנוכה יתקיי השנה בתארי מעניי  12,12,12יו רביעי )נר חמישי(  ,אנו
מחפשי כוחות להרמת החג ,כל יז תרבותי ,רעיונאי וביצועיסט מוזמני לקחת
חלק בעיצוב החג.
טיולי המשק לכרמל ולתבור יוצאי ביו שישי  2.11.2012בשעה 8:00
מחדר האוכל ,פרטי על גבי לוחות המודעות.
לפני כשבוע התכנסו חברי חבורת הזמר והחליטו למסד את החבורה ואת
פעילותה .לצוות הניהול נוספה אוולי הנס אשר תסייע רבות בניהול כל היבטי
חבורת הזמר ,מתיאומי ועד בניית תוכנית עבודה לשנה הבאה ,שתהייה מעל לכל
ספק חשובה לחבורה ולעי חרוד .החבורה פתחה את שנת הפעילות בהרמת כוסית
חגיגית .הדלת פתוחה למצטרפי חדשי מכל הגילי ,החבורה מונה נכו לרגע
זה  19חברי וחברות ,ברכות למצטרפי החדשי.

ברכות לאלו שפירא,
הלומד היסטוריה של אסיה
ושפה וספרות אנגלית בת זמננו
על קבלת תעודת מצטיי הדיק
באוניברסיטת חיפה

