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ההר הירוק תמיד
מילים :יורם טהרלב

ּ ָפ ַק ְח ִּתי ֶאת ֵעינָ יָ ,היָה ָאז ח ֶֹד ׁש ׁ ְש ָבט,
יתי ֵמ ָעלַ י ִצ ּפ ֹור ְק ַט ָ ּנה ַא ַחת
ָר ִא ִ
ָחיד
ש ַמיִ ם וְ ָענָ ן י ִ
ו ְּתכֵ ֶלת ַה ּ ׁ ָ
יתי ֶאת ָה ָהר ַה ָיּרֹק ּ ָת ִמיד.
וְ ָר ִא ִ
שנָ ה,
מות ַה ּ ׁ ָ
ָה ָהר ַה ָיּרֹק כּ ֹל יְ ֹ
חולֵם וְ ׁש ֹו ֵאל
עוד ֹ
אֲ נִ י ֹ
ּחו ֶת ָ
אש ֹונָ ה,
יך ְ ּכ ָב ִר ׁ
לִ נְ ׁשֹם רו ֹ
לִ ׁ ְש ַּכב ְ ּב ִצ ְ ּל ָ
ך ַּכ ְר ֶמל.
רון
ש ָ ּכ ֹ
ח ֵקי יַלְ דוּת ַק ֵּלי ַה ּ ׁ ִ
ְ ּב ִמ ְׂש ֲ
רון
ָר ַד ְפ ִּתי ּ ַפ ְר ּ ָפ ִריםֶ ,ה ְחלַ ְק ִּתי ַּב ִּמ ְד ֹ
ש ִּתי לִ י ִמ ְס ּת ֹור לְ לֵ ב ּ ָת ִמים
וְ ֵעת ִח ּ ַפ ְׂ
ָאז ָּב ַר ְח ִּתי ֶאל ָה ָהר ַה ָיּרֹק ּ ָת ִמיד.
שנָ ה...
מות ַה ּ ׁ ָ
ָה ָהר ַה ָיּרֹק כּ ֹל יְ ֹ
נות ָה ַאהֲ ָבה
ש ֹ
נות ַה ְּנעו ִּריםּ ִ ,ב ׁ ְ
ִ ּב ׁ ְש ֹ
תו ְך י ָָד ּה
ִט ּ ַפ ְסנ ּו ִ ּב ׁ ְש ִבילָ יו ,י ִָדי ְ ּב ֹ

בו ִכים,
דולִ ים וּנְ ֹ
ָהלַ ְכנ ּו לַ ָּצבָ אְּ ,ג ֹ
מות ָחזַ ְרנ ּו ְ ּכ ַא ִחים
ִמ ּת ֹו ְך ַה ִּמלְ ָח ֹ
ֵהבֵ אנ ּו ַעל ַּכ ּ ַפיִ ם ֵר ַע וְ י ִָדיד
וְ נִ ְפ ַר ְדנ ּו מוּל ָה ָהר ַה ָיּרֹק ּ ָת ִמיד.
שנָ ה...
מות ַה ּ ׁ ָ
ָה ָהר ַה ָיּרֹק כּ ֹל יְ ֹ
וִ ילָ ֵדינ ּו ְ ּכ ָבר ַהי ּ ֹום ֵהם עֲ לָ ִמים,
הו ֵרינ ּו – ְׂש ָע ָרם ִהלְ ִ ּבין ֵמרֹב י ִָמים.
ֹ
ירים נִ ְהיֶה כּ ֹל בּ ֶֹקרֵ ,עת נַ ִ ּביט
ַא ְך ְצ ִע ִ
ֶאל ָא ִחינוֶּ ,אל ָה ָהר ַה ָיּרֹק ּ ָת ִמיד.
שנָ ה...
מות ַה ּ ׁ ָ
ָה ָהר ַה ָיּרֹק כּ ֹל יְ ֹ

ִה ׁ ְש ַק ְפנ ּו לַ ּ ֶמ ְר ָחק ,לְ ֵעבֶ ר ֶה ָע ִתיד
וְ ָחלַ ְמנ ּו ַעל ָה ָהר ַה ָיּרֹק ּ ָת ִמיד.

מוקדש לטיול לכרמל המוריק מחדש
בהדרכתו המלהיבה של חיי מור-יוס

שנָ ה...
מות ַה ּ ׁ ָ
ָה ָהר ַה ָיּרֹק כּ ֹל יְ ֹ

צ‘אי שגיא
לחברי שלו.
"מסביבנו ייהו הסער" ,החמאס יורה עלינו וצה"ל משיב וחוזר חלילה .יישובי
הדרו הסובלי כל השנה נכנסו למרכז הסער .קיבוצי רבי החליטו לפתוח את
השערי ולארח משפחות מהדרו עד יעבור זע .ג עי חרוד החליטה לעזור כפי
יכולתה ולאפשר למשפחות מיישובי עוט עזה להתארח לתקופה זו בחדרי האירוח
שלנו .זו תרומתנו הצנועה למאמ המלחמתי הכללי .נקווה שתקופה זו תהיה קצרה
ככל האפשר ושנית יהיה לחזור לחיי שקטי בדרו ובאר כולה.
בשעה טובה התחלנו בפינוי הלולי לקראת עבודות התשתית לשכונה החדשה.
דחפורי ומשאיות עלו על השטח ומתחילי להרוס את המבני הישני ולפנות את
הפסולת .אנו בעיצומ של סגירת תכניות התשתית ובקשת היתרי בנייה מה"פרי".
תכניות התשתית ה פזל מורכב מאוד של תכניות שעורכי מהנדסי תקשורת ,חשמל,
ביוב ,מי ,נוי ,שטח ,ועוד .כל הנתוני הללו מרוכזי על ידי אדריכל נו אחד המעלה
אות זה על גבי זה ומייצר תכנית תשתית אחת לכל השכונה .התכניות אושרו לא
מזמ במינהלת השיכו ויובאו לציבור לאישור .אני מאוד מקווה שבסו שנת 2013
יעמדו כבר בתי על תיל בשכונה החדשה.
נושא מעיק ולא נעי עולה לאחרונה על שולחני והוא קנסות תעבורה ובמיוחד קנסות
מהירות .כידוע הציבה המשטרה מצלמות מהירות במקומות שוני .מצלמות אלה
מצלמות רכב הנוסע במהירות מעל המותר ושולחות לבעל הרכב הודעת קנס .במקרה
כזה ש הנהג איננו ידוע למשטרה כי הרכב איננו נעצר ואי בירור מי הנהג .ולכ
הקנס מכפיל ומשלש את עצמו ומגיע לשלושת אלפי שקל!!! קנס זה מוטל על בעל
הרכב שבמקרה שלנו הוא הקיבו )דו"ח כזה נקרא "דו"ח תאגיד"( .לבעל הרכב יש
אפשרות להודיע למשטרה מי נהג ברכב ואז הקנס מופחת משמעותית ומוטל על הנהג.
ההחלטות שלנו מאפשרות לחברי הקיבו לא למסור את שמ ואז מופעל הקנס
המרבי .בשל ריבוי מצלמות המהירות שהציבה המשטרה לאחרונה גדלו משמעותית
מספר "דוחות התאגיד" שאנו מקבלי ונדרשי לשל סכומי גבוהי .בדעתי
להביא נושא זה לדיו מחדש כדי לשנות את המצב הקיי .ובינתיי וג אחר כ& ,אנא
הורידו את הרגל מהדוושה וסעו בזהירות.
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עמוד ענן
נצה סמילנסקי
תפילה לשלו חיילי צה"ל וכוחות הביטחו נאמרת בשבתות ובחגי.
תפילה זו חוברה על ידי הרב שלמה גור בראשית שנותיה של המדינה ,והיא
נאמרת אחרי הקריאה בתורה.
בשבת האחרונה ,בזמ מבצע "עמוד ענ" ,אמרנו את התפילה בהתרגשות רבה.
מן המקורות
מבצע "עמוד ענ" הש בתורה
הש לקוח מהתורה .כינוי ל"עמוד הענ והאש" שהלכו לפני בני ישראל
בצאת ממצרי להנחות בדר&.
"-א יָמ* ,עַ מ*ד הֶ עָ נָ יוֹמָ " )שמות י"ג (22
"וְ יִסַ ע עַ מ*ד הֶ עָ נָ ִמ ְ0נֵיהֶ " )שמות י"ד (19
"וַ ה' ה ֹולֵ 4לִ פְ נֵיהֶ  יוֹמָ   ְ3עַ מ*ד עָ נָ" )שמות י"ג (21
יֵ ,ק ה'  ְ3 ...עַ מ*ד עָ נָ" )שמות י"ד (24
"וִ ַ
"וַ י ֵָרא ה'  ָ3אֹהֶ ל  ְ3עַ מ*ד עָ נָ" )דברי ל"א (15
" ְ3עַ מ*ד עָ נָ יְ ַד ֵ3ר אֲ לֵיהֶ " )תהילי צ"ט (7
"*בְ עַ מ*ד עָ נָ ִהנ ְִחיתָ  יוֹמָ " )נחמיה ט' (12

È¯‡È‚ Ï·ÂÈÏ
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משולח הבריאות
חנה דג

סל בריאות לחברי עי חרוד איחוד 2012
עדכנו את חוברת "סל בריאות  :לחברי עי חרוד איחוד".
נית לקבלה במזכירות הטכנית.
החוברת נותנת תמונה מעודכנת לנובמבר  2012על כל זכויותיו של החבר במערכת
הבריאות שלנו.
החוברת מופיעה ג באתר של עי חרוד.
חיסוני
על:פי החלטת ועדות בריאות וחינו& שלנו ,מיו " : 16.3.2011למערכת החינו& של
עי:חרוד איחוד יתקבלו ילדי מחוסני בלבד ,פנימיי וחיצוניי".
ילדי הנמצאי במערכת החינו& שלנו מחוסני בכל תכנית החיסוני על פי
המלצות משרד הבריאות.
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 200מילי על ריקור סולאר
נחמ פונדק

לקראת החשיפה של החברה בכנסי ,בעיתונות ובחו"ל ,וכדי שחברי עי חרוד
יקבלו מידע ממקור ראשו החלטנו "לצאת מהארו"  .להל תקציר על החברה
שכיו היא כבר "ילדה מתבגרת" בת שלוש:
ריקור סולאר – כשמה כ לא היא .למרות שהוקמה בשנת  2009במטרה לנצל
אנרגיית שמש להפקת חשמל כמטרה עיקרית ) באותה השנה יישומי סולאריי
נחשבו "לדבר הבא" ,(...תו& כדי התקדמות הפיתוח היישו הזה הצטנ במידה
מסוימת ,א& לעומתו יישומי של ניצול אנרגיה מבוזבזת בכלל ושיפור הנצילות
של מערכות חימו מי בפרט על ידי הפקת חשמל במקביל לחימו מי ,מראי
פוטנציאל של החזר השקעה ROI :קצר ומבטיח .החברה שהוקמה על ידי ריקור
במתכונת חברת הֶ זנק ,מבוססת על הליבה הטכנולוגית של חברת הא :
התבססות על מחזור טרמודינמי הנקרא מחזור סטירלינג ,א& משרתת את משימת
פיזור הסיכוני ופונה לשווקי ) אזרחיי לש שינוי ( אחרי .עד כה הושקעו
בחברה כארבעה מיליו דולר ממקורות עצמיי ועוד כמיליו וחצי דולר ממקורות
שבסיס המדע הראשי של מסו"ת )תכנית יוריקה האירופאית ,קר : BIRD
ארה"ב  /ישראל ומאגד  . (SESנכו להיו ,כשלוש שני ממועד ההתנעה של
הפעילות,החברה נמצאת בשלב של אספקת דגמי הנדסיי לשתי חברות זרות
גדולות שאמורות להיות הלקוחות העיקריי .התכנית העסקית מניחה השגת
חוזי מסחריי כבר במהל& השנה הקרובה והתחלת מכירות סדרתיות בשנת
.2015
למרות שהפוטנציאל השיווקי למוצרי החברה וסיכוני השוק נראי מבטיחי
) התכנית העסקית מניחה מכירות של כ 80:מיליו דולר בשנת  ,( 2018עוד רבה
הדר& וההגדרה של סיכויי ההצלחה של הפרויקט" ,או צל"ש או טר"ש" נראית
מתאימה .או שזה יהיה "הדבר הבא" של עי חרוד או שפשוט יתמוסס .נחכה
ונראה...
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ארבעה ימי ב KEBLE COLLEGE-אוקספורד
סיפרה :ד“ר ג‘ודי ה

הביאה :זיוה אופנהיימר

ג'ודי ,מה עשית באוקספורד?
אכ ,לא סיפור רגיל.
מדי פע אני גולשת באתר של ההוצאה לאור של אוניברסיטת אוקספורד )שבו נית
להוציא חומר בנושא דקדוק אנגלי לצרכי עבודתי( .באתר זה מוצעות מדי פע
תחרויות שונות כמו הגרלה לתקופת סטז' המיועדת למורי צעירי במשרד ההוצאה
כשכל העלויות ה על המזמינה .נהגתי להשתת בתחרויות:הגרלות אלו והמשכתי ג
כשלא זכיתי .בחודש מר השנה התפרסמה הגרלה בש" :כתוב על הקריירה של&
בהוראת אנגלית ,מה משמעויותיה בעבור& וכיצד קורס להוראת אנגלית למבוגרי
יהיה יעיל בעבור&" .מיד השבתי ,שלחתי ו...שכחתי.
כעבור חודשיי:שלושה קיבלתי מייל מאוקספורד המודיע על זכייה .שנייה לפני
שהקשתי דיליט )ודאי מדובר בווירוס( קראתי שוב את כל פרטי הכתובת ופתחתי:
"שמחי לבשר ל& שזכית להשתת בקורס מטע ההוצאה לאור של אוניברסיטת
אוקספורד" ,והקישור פירט מה כלול בהזמנה :טיסות ,העברות באנגליה ,ארבעה
לילות בקולג' אוקספורדי ,שתי ארוחות ביו והעיקר ,קורס מרוכז ב שלושה ימי
כולל חומרי לימוד נלווי" .יותר מדי טוב מכדי להיות אמתי" ,אמרתי לעצמי
ואישרתי את קבלת ההזמנה ליח"צנית ,שענתה כי אכ הכול נכו.
ביולי הגעתי להית'רו ,חיכו לי ע שלט ,ולימוזינה הסיעה אותי עד לפתח KEBLE
 COLLEGEשבו התאכסנו חברי הקורס .במקור הש קולג' הוא שמו של מקו
המגורי של הסטודנטי :יש בו מגורי ,ספרייה ובחזיתו מתנוסס סמל הבית.
אוניברסיטת אוקספורד היא האוניברסיטה הקדומה באירופה ובעיר עצמה מצויי
כשלושי קולג'י שבכל אחד מה עד אל סטודנטי .הקולג'י מצויי בבנייני
שנבנו במאות קודמות )הראשו כבר במאה ה (14:ומרשימי בארכיטקטורה היפיפייה
שלה.
נותרו לי שלוש שעות עד פגישת ההיכרות בשש בערב ויצאתי להכיר את הסביבה.
הבתי חלק עתיקי מאד וחלק ממחצית המאה הקודמת .הבנייה נמוכה ,והרבה
בתי פרטיי .בטיול הגעתי למוזיאו אשמוליא שהוא המוזיאו העתיק באירופה
)הכניסה חופשית( .התצוגות מתעדות את ההתפתחות החומרית של אנגליה ,ממצאי
ארכיאולוגיי ,אוספי של כלי זכוכית וכלי חרסינה ממאות קודמות ואמנות בריטית
מהתקופה המקבילה לאימפרסיוניסטי הצרפתיי .ביליתי ש שעה וחצי קסומה
ומדהימה .הרחובות והבתי העתיקי השרו אווירה של תקופות אחרות וכ& הגעתי
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בשעה היעודה לפאב )נבנה לראשונה ב" (1350:הטלה והדגל" ,ששמו כנראה אזכור
לאחת ממלחמות הנצרות.
ערכנו היכרות 36 :משתתפי מעשרות ארצות כולל עומא ,קטאר ולבנו .כמעט
כול דוברי אנגלית משובחת .תענוג לשוחח .בשיחה גילינו שכל אחד זכה
בהשתתפות בקורס הזה בזכות פעילות אחרת ,כמו מורי שקיבלו כפרס מהמחוז
שלה או מורי בתי ספר לשפות  :כול מאושרי בזכייה הזו.
המשכנו לארוחת ערב בפיצרייה ברחוב הראשי ששמו" ,שוק התירס" ,ש חיכתה
לנו חוויה מיוחדת :במדרגות צרות עלינו לחדר עתיק בקומה השלישית ,ש בשנת
 1600יש שקספיר בדרכו מסטרטפורד ללונדו ומאז אסור לשנות דבר בחדר.
למחרת ,אחרי ארוחת בוקר אנגלית דשנה על שולחנות ארוכי בחדר אוכל הדומה
לזה שבסרטי הרי פוטר )חדר האוכל שבסרט אכ צול בקולג' אחר באוקספורד(
והליכה נמרצת בת חצי שעה אל משרדי ההוצאה לאור התחילו השיעורי בחדרי
הלימוד של ההוצאה.
חולקנו לארבע קבוצות והלימוד התנהל בהשתתפות פעילה של הנוכחי בקריאה,
כתיבה ,הקשבה ודיבור .שלושה ימי מתשע בבוקר עד ארבע אחר הצהריי של לימוד
והתנסות אינטנסיביי בחומרי ובשיטות הוראה מגוונות .שיטת הלימוד דימתה
אותנו לתלמידי כדי שנבי מה עובר עליה והתקיי משוב שוט בינינו לבי המרצה
)המצוי( .בתו כל שיעור מילאנו טפסי הערכה לשיעור ולמרצה ,טפסי המועברי
להוצאה לאור.
בערב של יו הלימודי הראשו הוזמנו כולנו לארוחה במסעדה לבנונית ,כא בא
לביטוי הידע האישי של אנשי המזרח התיכו ,לבנו ,קטאר ,עמא ואני ,שידעו להסביר
לחברי הקבוצה מהו כל מאכל .בערב הבא יצאנו לפאב )מ (1870:וש ,כמוב ,פיש אנד
צ'יפס ואפילו בירה ,משקה לא אהוב במיוחד עבורי .בערב האחרו הלכנו לTURF :
 ,CLUBפאב משנת  1320המצוי בסמטה צרה ועל קירותיו שלטי עתיקי האוסרי
על קרבות תרנגולי...
למחרת עמדנו לעזוב .את הבוקר ניצלתי לטיול אחרו בעיר בחברת שתי חברות
לקורס )רומניה ובולגריה( .כידוע סיפורה של "עליסה באר הפלאות" נכתב בעיר
אוקספורד והעיר מלאה באזכורי לספר הזה ,מזכרות ,פסלי בגינות ובכיכרות
וכמוב ספרי .בשיטוטנו ברחובות הגענו לתיאטרו שלבור ,מבנה עגול יפיפה
מהמאה ה .16:בעוד אנו מתבוננות בתיאטרו יצאו ממנו סטודנטי בגלימות וכובעי
של בוגרי" :כרגע קיבלתי תעודת פוסט דוקטורט ברפואה" ,סיפרה לנו אחת הבוגרות
בתשובה לשאלתנו .בירכנו וצילמנו.
ג'ודי ,מה לקחת אית מהקורס הזה?
הפקתי מרב התועלת .יצאתי ע רעיונות ותובנות שכמה מה כבר מיושמות.
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לדוגמה ,בחינת רמת הדיבור של הסטודנטי המבקשי ללמוד בקורס שלי
באמצעות שאלו מילולי שבו כל אחד צרי& לגלות פרטי על חבריו בכיתה .רעיו
נוס שיישמתי היה ריאיו קבוצתי ולא אישי של המועמדי לקורס.
ע חבריי לקבוצה הקמנו אתר בפייסבוק ואנו מתכתבי ,מעבירי רעיונות
וחומרי ומקיימי קשרי אישיי.
אנחנו מסתכלות בצילומי היפי מאוקספורד וג'ודי מתגעגעת" :נשארתי ע
טע של עוד עוד ועוד  :קס של מקו"" .מחכה להגרלה הבאה".
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לידיעת החברי משתמשי האינטרנט
איל צור  -רכז תקשורת
בחודש יוני השנה הופעלה אצלנו מרכזת אינטרנט חדשה בכוונה לייעל ולשדרג איכות
תקשורת האינטרנט אצלנו בחצר .הכוונה בקטע זה היא לאפשר מהירויות תקשורת
אינטרנט גבוהות ,ויחד ע זאת אפשרות בקרה וניהול המערכת בזמ אמת ע"י צוות
המחשבי שלנו.
היות ומשתמשי האינטרנט משלמי מחיר קבוע עבור השימוש ,ה בערו האינטרנט
המשות ,וה בערוצי האישיי דר& .012
בערו המשות )בזקבינלאומי( משלמי החברי  N 40לקצב הורדה של כMB 5:
כאשר משתמשי  012משלמי כ N 85:לערו פרטי כנ"ל.
הכוונה היא להציע  3מדרגות קצב למשתמשי הערו המשות במחירי שוני
בהתא :
 MB 5במחיר /N 40חודשי )קצב בסיסי כפי הקיי כיו(
 MB 10במחיר /N 80חודשי )/N 139 <== 012חודשי (...
 MB 15במחיר /N 120חודשי
למרבית המשתמשי יש מוד שחור המוגבל בקצב הורדה של עד MB 6
המודמי הלבני והראוטרי מאפשרי קצבי עד MB 15
חברי שירצו שדרוג בעניי זה ,ה בהחלפת מוד או בדיקת המחשב האישי ועדכו
הגדרות ,יידרשו בסיוע צוות המחשבי )ניב ,מאיר( כאשר עלות מוד חדש כN 146:
ועלות ש"ע של ניב או מאיר היא  ,N 90ובכל מקרה שווה יהיה להתייע אית לפני
החלטה כלשהי בנושא האמור.
משתמשי  012עפ"י בחירת ,יוכלו לחזור לקבוצת המשתמשי בערו המשות על
מנת לחסו& הוצאות שימוש .
במהל& שנת  ,2013לאחר הרצת המתכונת המוצעת ורכישת ניסיו ה של המשתמשי
וה של צוות המחשבי ,יתאפשר לחברי לשנות סטטוס ההגדרות עפ"י בחירת
והתשלו בהתא.
במהל& השבועיי הקרובי ,יושלמו פעולות עדכו והכנת המערכת הממוחשבת של
המרכזייה ויער& ניסוי על קבוצת משתמשי בהרצת ההגדרות החדשות.
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אורווה עושי באהבה
זיו דור
מה מתרחש בחצר?
כחלק ממבצע פינוי הלולי ,שהגדיר מחדש מהי עמידה בלוחות זמני ,נאלצנו
לוותר על 'לול הסוסי' שלנו שהכיל בתוכו מחס אוכפי ,מועדו רוכבי ,גְ ֵד ָרה
מק*רה ומספר תאי שנדחסו לה יחד ע הרבה אווירת חווה.
בעזרת צוות הנהלת האורווה )חנה דג ,רז נור ויצחק'לה צור( ,תיעלנו את
האילוצי לכיווני חיוביי ומצאנו מענה כמעט לכל מחסור  :בצד המערבי של
הגדרה המרכזית הוצבו תאי מודולריי )שניתני לפירוק והרכבה במקרה
הצור&( ולצד הוצבה מכולה שנראה היה שהשיא כבר מאחוריה ,א& לאחר
מתיחת פני קלה – הפתעה! בעזרת עבודה מקצועית יותר של החשמלאי וצוות
הבניי ,ומקצועית פחות של צוות האורווה ,השגנו תוצאה אסתטית ונעימה,
במינימו עלות ומקסימו תפוקה.
אז אמנ ,שטח האורווה הצטמצ ויחד אתו ג מספר המקומות המוגני מגש
)גילוי נאות:יכול להיות שהחור מתעכב בגללנו( ,א& אנו אופטימיי ובטוחי
שע הרבה אנרגיות חיוביות הכול יסתדר...
הכול בסדר בספר העדר?
מי שביקר באורווה בימי האחרוני ייתכ ונתקל בשתי בהמות חביבות ואוהבות
קהל שהגיעו אלינו מיוו ,וזהו סיפור בקצרה:
אישה אמריקאית שמגדלת ומאמנת סוסי רכיבה אמנותית ,מקווי ד משובחי,
עברה ליוו בעקבות האהבה והביאה עימה את סוסיה וכלביה .בעקבות המשבר
הכלכלי שפקד את יוו ולאחר שבעלה הותיר אותה ע כל הסוסי ,הכלבי
ועשרה יורו בלבד ,היא נאלצה להיפרד מהסוסי ולחזור לארה"ב .בחיפושיה אחר
בית טוב לסוסי היא בחרה בישראל )כיעד קרוב ויציב כלכלית( ופנתה לעמותה
להגנת הסוס בישראל .מנכ"ל העמותה ,צביקה תמוז ,פנה אלינו בידיעה שנוכל
להפיק תועלת מסוסי ספורט טובי ויחד ע זאת יוכל להרגיע את בעליה שה
אכ בבית טוב )את רותי שלנו קיבלנו מהעמותה לפני מספר שני ומאז היא לא
מפסיקה להפתיע מדריכי ,רוכבי ושופטי כאחד(.
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הסוסי נשלחו לישראל בעזרת תרומות והמו רצו טוב ,כ& שמלבד הבירוקרטיה
המרובה ,המחיר ששול עבור הבאת היה צנוע ביותר .המסע שעברו השלושה
)שתי הנקבות שלנו וזכר שהועבר לבית אחר( היה ארו& ומייגע ,במהלכו ה לא
טופלו כהלכה ,ולכ החביבוRת המדוברות עוד לא שמנמנות ומדושנות כמו שאנחנו
אוהבי ...אנגלית ויוונית ה דוברות שוט ,נאחל לה קליטה קלה בקיבו ואל
דאגה  :דירות כבר יש!
אנו רוצי לנצל את הבמה ולהזכיר:
אנו שמחי לארח את כלל המבקרי ,שבאי ליהנות מאווירה רגועה ,נו ואוויר
גבעות )ופתי:בר!( ,ומאושרי להוות מקו בילוי לנערי וילדי מהקיבו
ומהסביבה ...אז כמוב שכול מוזמני!
בשל הצפיפות שנוצרה בשטח התפעולי של האורווה ,אנו מבקשי מכלי הרכב
המסיירי )ריקי או עמוסי ילדי( לחנות בחו ולא לעבור בכביש המרכזי בדגש
על שעות הפעילות .עזרו לנו לשמור על בטיחות וסדר ,לא לרו ולצעוק ובבקשה
השאירו לנו את האכלת הסוסי.
תודות רבות לכל האנשי שעוזרי לנו כמעט ללא תנאי :ענפי השירות ,הנהלת
הקהילה ,צוות הנהלת האורווה ,בינה)!( ועוד ועוד אנשי טובי...
כל באי האורווה על שתיי ועל ארבע
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עדכוני מתא מלא
שפרה איצקובי
חברי יקרי,
תאי הכביסה הנקייה עולי על גדותיה.
אנא בואו לקחת ,ובמיוחד את השמיכות שאי לנו
מקו לאכסונ.
המחס פתוח ג בשעות הערב בימי שני וחמישי
בי השעות .19:00 : 18:00
נא לסמ בטוש את הבגדי כדי לגבות את סימו הטרמופ‘ שנוטה לעתי ליפול.
בגדי המיועדי ליד שנייה  :אנא מחקו את מספרכ והעבירו ישירות ליד שנייה.
בגדי שמספר נמחק ומגיעי ל“תא מלא“ לא יועברו ליד שנייה.

להעמיד דברים
על דיוקם
זיוה אופנהיימר
לאחרונה נשלח לעורכת היומ מכתב אנונימי שבו נכתב:
"ידוע לנו שאינ& נוהגת לפרס רשימות ללא ציו ש המפרס
אול הפע אולי תסכימי לשנות ממנהג&".
כדי להעמיד דברי על דיוק:
אי:פרסו רשימה ללא ציו ש הכותב איננו מנהג של העורכת
ואיננו נקבע על פי דעתה הפרטית.
ההחלטה מעוגנת בתקנו אתיקה של קיבו עי חרוד איחוד בסעי
מס'  ,6כדלהל" :כל הפרסומי חייבי לשאת את ש הכותב או
המביא לדפוס".
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
המלכה דו ְּמיָה
ביומ זה מתפרסמת רשימתו של זיו דור מהנעשה באורווה כיו .לכבוד רשימה זו נביא כא
את סיפורה של דומיה ,הסוסה הראשונה באורווה שלנו ,מלכת הסוסות הערביות באר.
וכ! מספר מנח אריאב ,שומר ותיק ואוהב סוסי מושבע:

בשלהי  1945כשמשה שטורמ קיבל את הפיקוד על השמירה בעי חרוד עדיי
לא הייתה לו סוסה .נסעתי לחפש סוסה.
בטבריה פגשתי את יצחק חנקי שהיה שומר בעמק הירד .מאד כיבדתי אותו.
לדבריו ,מסתובבת בכינרת סוסה מיוחדת ,לא טהורת גזע אבל מיוחדת .לא פוחדת
משו דבר .נסעתי לכנרת .בתחילה סירבו למכור אחר כ& התרצו .באתי בדקתי
והלכתי ללו אצל ידידי מתניה אברמסו .אחותו קראה ספר בש " ָגלָה בת הדור"
וכ& נקראה הסוסה ,גלה.
ימי אחדי מאוחר יותר נסעתי ע משה לבית המשפט בבית שא .פגשנו ש את
השומרי של צפו בקעת בית שא ,גיורא זייד ]בנו של אלכסנדר זייד[ ואברמ'ל
מחמדיה' .תגידו מברוק' ,אמרתי לה' ,יש סוסה'" .לסוסה של אבא קראו
דומיה" ,אמר גיורא ואני חשבתי לעצמי שלסוסה הבאה נית את הש הזה.
כשפרצה המלחמה ב  1948חדלו לשמור בשדות ע סוסי .ב : 1952:כבר הייתי
נהג בבית שא חרוד  :נהגו אנשי נורית וגדעונה לפשוט על הכרמי ושוב התעורר
הצור& בשמירה.
מוטקה )מרדכי לבנה ז"ל( עסק בזמ ההוא בהעברת צא מירד .הצא הועבר
מירד היכ שהיו מושב ביכורה .נקנו ראשי צא רבי ומוטקה ביקש ,וקיבל,
מהירדני סוסה .הבאתי אותה לעי חרוד .היא הייתה רזה ולא מרשימה אבל
לאחר שאכלה היטב והבריאה )סחבתי בעבורה חציר מהרפת (...התגלתה בכל
ד*מיָה.
הדרה .וש נית להִ ,
בתחילה גרה באורווה הישנה במאוחד ואחר כ& הבאתי אותה לדיר באיחוד ש
זכתה לטיפולו המסור של רובל'ה ריכנשטיי ז"ל.
בתחילה לא מצאנו לה ב זוג מתאי .יוסי בסי ]מכפר יחזקאל[ קנה סוס בעבור
נחו שריג לעדר הבקר של בית השיטה .זיווגנו בי הסוסי ולאחר שנה נולדה
סייחה ,דיצה ,ואחריה דוניה ודנה .אחד מבניה היה סוס מרו שניצח בתחרויות.
על דומיה רכבו מעט אנשי ,אני ,צביקי נור לפעמי ,רובלה מעט מאד ,כילד רכב
עליה רפי אריאב.
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ב 1956:הגיע לאר מומחה מאנגליה ,קיד ,לבחור סוסי גזעיי ערביי .דומיה
נבחרה על ידו כסוסה הערבית האצילה הראשונה באר.
וכ נכתב ביומ המשק מיו 24/5/1966
דומיה שלנו  :מלכת הסוסות
בי יו יצאה הסוסה "דומיה" מאלמוניותה ועלתה אל בי הכותרות .אכ ,זכתה
זו ושר המשטרה ב .שיטרית יעניק לה את גביע הסוסה הטובה ביותר באר.
היה זה ב"יו הסוס" ,שנער& ברמת:ג לכבוד פתיחת "ספר היוחסי" של הסוס
הערבי טהור הגזע באר .שבוע ימי קוד לכ סקר ובח השופט ר .קיד ,מאגודת
חובבי הסוס הערבי באנגליה  230 :סוסי ,שנחשבו ע"י בעליה כסוסי ערבי
טהורי:גזע .הוא קבע ,כי  22מתוכ מתאימי לתואר סוס ערבי טהור ואלה נכללו
ב"ספר היוחסי" שנפתח עתה.
כולנו שותפי בשמחת של "דומיה" ,מטפחיה ואוהדיה הנאמני ,ומברכי
אות ביו חג.
ומוסי& עמוס לבנה
בשנת  1952העבירו שלושי ושישה אל ראשי צא מירד לישראל במימו
הסוכנות .בירד שלט אז המל& עבדאללה .העסקה מומנה על ידי הסוכנות
שחילקה את הכבשי האלו למתיישבי החדשי שהגיעו לאר בעלייה הגדולה.
אבא ]מרדכי:מוטקה לבנה[ ניהל את קבלת הכבשי מהצד הישראלי .כאות תודה
על הקנייה הגדולה הוא קיבל בסיו העסקה סוסה ערבית בת שלוש שני.
זו הייתה סוסה גזעית ע סימו של בעלי הבית .דומיה הייתה סוסה מאולפת,
נוחה ביותר לרכיבה .רכבתי עליה ללא אוכ וללא מתג ,כשירדתי ממנה הייתה
נשארת על עומדה ללא תזוזה .מאוחר יותר היא נבחרה כסוסה הערבית הגזעית
הראשונה בישראל .היה ניסיו לגנוב אותה מעי חרוד א& הוחזרה על ידי אבא.
אחד מבניה שנרכש על ידי דדה ברקי מכפר יחזקאל הצטיי במרוצי .דומיה
חיה עד גיל  29שני ואז נאלצו להרדי אותה כיוו שלא יכלה לעמוד על רגליה.
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חדש על המד
ספרות יפה
סיפור אהבות
כללי הנימוס
ימי יגידו
בומרנג
בא לעול
האסיפה האחרונה
כמעט אהבה
שקיעת העול

כנרת רוזנבלו
אמור טוולס
ג‘פרי ארצ‘ר מחבר ”מלו ניו המפשיר“
טיטאנה דה רוניי מחברת ”המפתח של שרה“
מרגרט מציטיני
ישראל עוז
רפאל צור
ק פולט שני בטרילוגיה

מתח
משחקי קי קטלניי
כבשה שחורה
הלילות הנוראי
תעתוע אפל
נעול
מושבת השט

אנטוניו היל
ר אור
הרי ניקאנ
דנה מויסו
טו קלנסי
ג‘ימס רולינס

עיו
ילדה של קיבו
בראי השפה :אי& המלי צובעות את עולמנו
ביננו הלבנטיני :סיפורי מסעות
אריק שרו ראש ממשלה  :מבט אישי
כלה
ילדי
יומנו של חנו 6
סדרת ספרי :שקשוקה
יונת בלש ממש

ארנה גול ,ביוגרפיה
גיא דויטשר
בני ציפר
דב ויסגלס
אורה אחימאיר

ג‘ קיני
גליה עוז
דוד גרוסמ

כמו כ ממשיכי לתק ספרי לכול.
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ששי מאור

למרות תחזיות לסופה קשה ומזג אויר חורפי וגשו ,החלטנו לקיי את הטיול
הדחוי ליערות הכרמל .ההחלטה השתלמה ולמעט גש שחטפנו בנחל מערות היה
מהל& היו ללא גש ואפילו נאה .את הטיול חתמנו בארוחה נחמדה בדליאת אל
כרמל  .חיי מור:יוס מדרי& הטיול "חפר" לעומק במהל& כל הטיול וסיפק
הסברי מקיפי לכל מסלול הטיול ,תודה לחיי על ההדרכה המעמיקה
והמלמדת אשר שולבה בנגיעות הומוריסטיות במקומות ובמידה הנכוני ,אי
ספק שהדרכה ברמה מקצועית כזו משדרגת כל טיול ועי חרוד יוצאת נשכרת מזה
שחיי הצטר לצוות הטיולי ,אנו מקווי לפגוש אות& ג בטיולי הרבי
בהמש& אשר מצפי לנו במהל& השנה.
הטיול הבא מיועד לצאת בתחילת:אמצע החודש הבא ,פרטי והרשמה בהמש&.
ביו שבת  24:11:12בשעה  10:45אנו חוזרי לפעילות במסגרת "מטעמי שבת"
ונפתח במופע "שירת רחל" .בתוכנית יבוצעו שיריה של רחל המשוררת על ידי
שלישית זמרי ממשפחה אחת ויסופר סיפור חייה המרתק .תודה לדסי פורת
אשר לקחה על עצמה להוביל את אירועי "מטעמי שבת" אשר ייערכו פע בחודש
במהל& תקופת החור.

לו"ז אירועי חג חנוכה:
יו ראשו כ“ה כסלו תשע“ג  9.12 -בשעה 18:00
הדלקת נר ראשו ,סדנת יצירת חנוכיות מחומרי טבעיי
שתייה חמה ,קרה וסופגניות.
יו חמישי כ“ט כסלו תשע“ג  13.12 -בשעה 18:00
טקס חג חנוכה ,הדלקת נר שישי ,ארוחת ערב עשירה וחגיגית.
שבת ב‘ בטבת תשע“ג  15.12 -בשעה 10:00
מופע חנוכה לילדי ) , (3-10שתיה חמה ,קרה ,כיבוד לילדי
וסופגניות ג.
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