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.åäëðçìe ùã÷îä úà øäèì äìòð ,åðéáéåà åôâéð äðä :åéçàì
Æ øîà äãåäéå
úà åòø÷éå [...] íîåù ùã÷îä úà åàøéå ïåéö øä åìòéå äðçîä ìë ìä÷ééå
ùãç çáæî åðáéå [...] ùã÷îä úà åøäèéå [...] ìåãâ éëá åëáéå íäéãâá
úà åìòéå [...] äøåðîä úà åàéáéå íéùãç ùãå÷ éìë åùòéå [...] ïåùàøë
ìò äøåúä éô ìò ïáø÷ åáéø÷éå [...] ìëéäá åøéàéå äøåðîá øùà úåøðä
íéîé çáæîä úëåðç úà åùòéå íäì çéìöä øùà ùãçä ä ìåòä
È
çáæî
çáæîä úëåðç éîé úåéäì ìàøùé ìä÷ ìëå åéçàå
Æ äãåäé íéé÷éå [...] äðåîù
ùãåçì íéøùòå äùéîç íåéî äðåîù íéîé äðùá äðù íãòåîá íéùòð
ääåáâ äîåç áéáñî ïåéö øä úà àéää úòá åðáéÇå .ìéâå äçîùá åìñë
.íé÷æç íéìãâîå
('ã ,'â íé÷øô ,'à øôñ ,íéàðåîùç)

מעשה בלביבות
חוה פרנקל
הוי חנה זלדה ,אשתי האהובה
חג חנוכה הגיע ובא
ובחנוכה נפשי מה חשקה
לאכול לביבה חמה ומתוקה,.
הוי רבי קלמ ,אישי היקר
אצלי במטבח קמח לא נשאר
בעלי היקר ואי זה אוכל
להכי לביבה בלי קמח בכלל?
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הוי רבי קלמ אישי היקר
אצלי במטבח לא נשאר סוכר
בעלי היקר ,ואי זה אפשר
להכי לביבה בלי טיפת סוכר?

אז רבי קלמ שינס את מותניו
חבש כובעו נעל מגפיו
השוקה דוהר ,קונה הוא מהר,
שק קמח לב והביתה חוזר.

עיי רבי קלמ נפשו עצובה
נועל מגפיו וחושב על לביבה
לשוק הוא חוזר רעב עוד יותר
סוכר הוא קונה והביתה דוהר.

הנה חנה זלדה ,אשתי האהובה
הנה ל הקמח להכי לביבה
כי בחנוכה נפשי מה חשקה
לאכול לביבה חמה ומתוקה.

הנה חנה זלדה זוגתי האהובה
הנה הסוכר הכיני לביבה
כי בחנוכה נפשי מה חשקה
לאכול לביבה חמה ומתוקה.

הוי רבי קלמ ,אישי היקר
אצלי במטבח שמ לא נותר
בעלי היקר ואי יתכ
לאכול לביבה א שמ אי לי אי?

הוי רבי קלמ ,אישי היקר
שמא נידחה הלביבות למחר
בעלי היקר ,ה אי זה אפשר ,
להכי לביבה כשהכוח נגמר?

שוב משנס רבי קלמ מותניו
חובש כובעו ונועל מגפיו
השוקה דוהר ,קונה הוא מהר,
כד שמ טהור והביתה חוזר.

אז רבי קלמ חול מגפיו
לובש הוא סינר מפשיל שרווליו
ולש הבצק יוצק ויוצק
צוחק אחרו רק מי שצוחק.

הנה חנה זלדה ,אשתי האהובה ,
הנה ל השמ להכי לביבה
כי בחנוכה נפשי מה חשקה
לאכול לביבה חמה ומתוקה.

הוי חנה זלדה בוקר כבר בא
עיניי פיקחי הנה לביבה
כי בחנוכה נפשנו מה חשקה
לאכול לביבה חמה ומתוקה.

החלטות מזכירות
ב  8.11.2012הוחלט:
המזכירות מבקשת ממינהלת השיכו להאי את קצב התקדמות הפרויקטי
השוני ובעיקר את ההכנות לבניית השכונה המערבית ,בתי הקומותיי והתחלת
העבודה ש.
ב   15.11.2012הוחלט על נוהל אירועי בבריכה ועל אישור אירוח משפחות
מהדרו לתקופת מבצע ”עמוד ענ“ ,באירוח הכפרי שלנו.

äëéøáá íéòåøéà ìäåð
הקדמה
נוהל זה בא לתת מענה להתנהלות של אירועי רועשי בבריכה החורגי מעבר
לשעה  .23:00הבריכה נמצאת בלב המשק ומסביב לה שכונות מגורי .קיומ של
אירועי רועשי במש' השני בבריכה יצר חיכוכי בי החוגגי לדיירי הסביבה
ובי הדיירי לממסד .ברור שזהו מצב לא רצוי מבחינה חברתית ויש לנסות להגיע
להסכמות .עד עתה נהוג היה לקיי מספר אירועי מצומצ במש' השנה )על
אצבעות יד אחת( שנמשכו עמוק אל תו' הלילה .קיומ התקבל בהבנה וסובלנות
אצל דיירי האזור .אול ישנו תהלי' של הגדלת מספר האירועי )או הבקשות
לקיי אירועי כאלה( ונוצר צור' מצד אחד לתת תשובה למצוקות הדיירי
ומצד שני להגדיר את צורת הפעילות כדי לאפשר לציבור לנצל את המקו
)הבריכה(.
 .1במש' כל ימי הפעילות בבריכה ,ובפרט באירועי  לא יופעל רמקול לכיוו
המזרחי של הבריכה אחרי השעה .24:00
 .2אירוע פרטי הוא אירוע המאורג על ידי חבר או קבוצת חברי ואינו פתוח
לכלל הציבור.
 .3באירוע פרטי אי להשמיע מוסיקה בעזרת אמצעי הגברה מעבר לשעה .23:00
 .4אירוע ציבורי:
א .אירוע ציבורי הוא אירוע המאורג על ידי גו +ציבורי )מזכירות  ,חינו',
תרבות  ,ענ , +מפעל.(...
ב .באירוע ציבורי נית יהיה להשמיע מוזיקה רועשת עד השעה .01:00
ג .מהשעה  01:00יש להנמי' את עוצמת הרמקולי ב.50%
ד .תפקידו של האחראי לאירוע לוודא שהדבר אכ נעשה.
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ה .מהשעה  01:30ואיל' אי להשמיע מוסיקה באזור הפתוח של הבריכה.
נית להעביר את הרמקולי לתו' הפאב פנימה.
ו .מספר האירועי הציבוריי בשנה לא יעלה על שישה ויהיו בעיקר בחגי
ומועדי מיוחדי.
אחריות:
 .1לכל אירוע תהיה כתובת שמית אחת בלעדית ומולה נית יהיה לתא או
לקבול על רעש ,שעות וכו‘ ,שחרגו.
 .2אחראי האירוע מחויב להיות במקו במש' כל זמ האירוע וזמי טלפונית.
חריגי:
למזכירות תהיה אפשרות לחרוג מכללי אלה במקרי מיוחדי על פי שיקול
דעתה וביידוע הגורמי הרלוונטיי.

¯È‰· ¯˙ÈÓÏ

ì"äöî êøåøçùì
åðéìà êáåù êåøá
äîéòð úåáìúùäå
ãåçéà ãåøç-ïéò úéáá
Ê¯ ÏÈ‚Ï

éîåàìä úåøéùä íåéñì úåëøá
éçéìöäå éìò
êëøã êùîäá
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הפרויקט הסולארי  -תמונת מצב
ער איצקובי
אי' הזמ עובר כשנהני...לפני כשמונה חודשי נית האות והפרויקט הסולארי
יצא לדר' .למי שטר שמע  מדובר נכו להיו בפרויקט ייצור חשמל בהתקנה
על גגות הגדול מסוגו בישראל והוא מתוכנ לייצר כמות חשמל שנתית כפולה
מהצריכה הביתית במשק או כמחצית מס' הצריכה של עי חרוד איחוד.
הפאנל הסולארי הוא למעשה לוח עשוי סיליקו או תרכובת של סיליקו מוג
בזכוכית מחוסמת נגד פגעי מזג האוויר .כאשר הלוח נחש +למקור אור כלשהו
)לחו השמש אי משמעות כא( הוא מייצר זר חשמלי דומה לסוללה .נית
להשוות את הפרויקט להקמת שורותשורות של סוללות המתנקזות כול לנקודה
אחת המחוברת לרשת החשמל הארצית ומזינה אותה .חדרה  מאחוריי'...
הקמת פרויקט חשמל סולארי בסדר גודל שכזה דורשת מספר גדול של קבלני
בשטח :גגני ,מתקיני ,מסגרי ,בנאי ,חשמלאי ועוד ועוד .הקבל הראשי
הוא חברת "אינטר אלקטריק"  חברה גדולה וותיקה בתחו .העבודה מתנהלת
בצורה מתגלגלת כאשר כל שלב מהווה בסיס לשלב הבא ומתקד מאזור לאזור
ומגג לגג .בנוס ,+חלק גדול של העבודה מתבצע על גגות שגובה בי  4ל 16מטר,
מה שמגדיל את הסיכו לעובדי ודורש אמצעי בטיחות רבי ו"מגילה" של
אישורי.
בשלב הראשו נדרשנו להכי תשתית מתאימה וכחלק ממנה החלפנו בדיר ,ברפת
ובפלב קרוב ל 10.000מ"ר של גגות ישני בחדשי וחיזקנו אות .זו הייתה
הזדמנות מצוינת להיפרד לשלו מכמה וכמה טונות של אסבסט ולהחלי +אות
בגגות איכותיי שישרתו אותנו עוד הרבה שני.
לאחר שכל הגגות נמצאו ראויי להתקנה ,התחלנו בהרכבת מערכת העגינה .אלה
ה משולשי האלומיניו שנית לראות כבר על רוב הגגות ועליה מתקיני את
הקולטי )"פאנלי"( הסולריי .עד היו הותקנה מערכת העגינה על כל הגגות
בדיר ,ברפת )מתקרב לסיו( והתחלנו בעבודה ג במפעלי .קוד בפלב ובשלב
הבא ג בריקור .הרכבת מערכת העגינה מתוכננת להסתיי באמצע דצמבר.
בהמש' קיבלנו ג חצי מכמות הפאנלי הסולריי וכבר סיימנו את הרכבת על
הגגות.
מרכיבי נוספי של המערכת ה ממירי לשינוי זר החשמל מזר ישר הנוצר
בפאנלי לזר חילופי שנית לספק לרשת ,שלושה חדרי חשמל שיוקמו בדיר,
ברפת ובמוס' וירכזו אליה את החשמל מהגגות ,ומערכת שליטה ובקרה
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שתאפשר לדעת בכל רגע נתו מה מצב המערכת והא והיכ נדרש טיפול.
אפרופו טיפול ,כל הסוד לרווחיות של מערכת חשמל סולארי הוא ביעילות .ככל
שהמערכת יעילה יותר ועובדת בנצילות גבוהה יותר  רווחיותה עולה .היות
והמערכת הזו גדולה ומורכבת מאוד ,הסיכוי להגיע ליעילות של  100%הוא קט
ביותר .גורמי סביבה שבראש כמוב האבק אבל ג הממירי ,הכבלי ואפילו
מזג האוויר "תורמי" לירידה בנצילות של המערכת .מכל אלה הפעולה הפשוטה
ביותר ובעלת ההשפעה הגדולה ביותר על נצילות המערכת היא ניקיו הפאנלי
מאבק ולכלו' ופעילות זו תרכז כנראה את רוב העבודה ביו שאחרי.
בימי אלה אנו מבצעי את עבודות החשמל בדיר .חיווט כל הפאנלי
)כ 9,000יחידות( הוא משימה סיזיפית אבל הוא לב העניי – קשירת מחרוזות של
פאנלי לכלל יחידה אחת שמייצרת חשמל .נוס +על כ' ,כל מי שעובר במשק
העליו רואה את התעלות שנחפרות להנחת כבלי החשמל .בשלב הבא יבוצעו
בעיקר סיו ההתקנות על הגגות בפלב ובריקור ,בניית חדרי החשמל ועבודות
לחיבור כל מרכיבי המערכת .בקצב ההתקדמות הנוכחי מתוכנ לסיי את התקנת
כלל הציוד בסו +ינואר הקרוב כאשר לאחר מכ נבצע סדרת בדיקות מול חברת
החשמל לוודא שהכול כשורה ועומד בתקני הנדרשי .לבסו +א לא יחול שינוי
דרמטי ,נצטר +החל מחודש מר הקרוב למועדו יצרני החשמל הסולארי
בישראל.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות באופ אישי לעובדי בענפי השוני במשק
העליו שמקבלי בסבלנות ובהבנה את איהנוחות הזמנית ,נעני לכל בקשת
עזרה גדולה כקטנה ובכ' מאפשרי לנו לעמוד בלוח הזמני הצפו +ולהשלי את

çîù íéøåà âç

הפרויקט המורכב הזה.

הפרויקט הסולארי במספרי:
הספק מותק 2.9 :מגהוואט
כושר ייצור שנתי 4.75 :מיליו קוט"ש
שטח כולל 30 :דונ
פאנלי סולאריי8.869 :
ממירי163 :
אור' חפירות כולל 2 :ק"מ
אור' כבלי כולל 63 :ק"מ
מוטות אלומיניו 44 :טו
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מ המטבח שלנו
יובל נצר
שלו לכול
מזמ לא כתבתי לכ מה קורה אצלנו ,אז
זה הזמ לפני סו +השנה האזרחית.
בחדר אוכל ,לימור מאור סיימה את תפקידה
ובמקומה נכנסה לניהול חדר האוכל שרית סמחו מבית שא.
אני מאחל ללימור הצלחה בדרכה החדשה כדיאטנית בבית החולי פורייה,
והצלחה לשרית בחדר האוכל שלנו.
בעמדת הש +נפרדנו מרתב שיבלי  .את התפקיד קיבל רדיק ספקטור ,בחור צעיר
הגר כתושב בעי חרוד מאוחד.
ודאי שמת לב לכיסאות חדשי בחדר האוכל .חלק מהישני התבלו וקשה
לתקנ ,עקב כ' החלפנו לאחרונה כ 50כסאות .החדשי ה מאותו הדג אבל
לא לגמרי זהי.
בשבוע האחרו התחלנו להגיש בארוחת הבוקר לחמי שאית אופה .עד עכשיו
ה החליפו את הלחמי של אורני בהצלחה ונראה לי שהחברי מאוד אוהבי
את השינוי בלח.
מהשבוע הקרוב נתחיל למכור לחברי בימי שישי חלות תוצרת אית .החלות
יעמדו לקנייה בזמ חלוקת האוכל הביתה בי השעות  .11.3012.45החלות נאפות
ביו שישי ומוגשות לחברי טריות מ התנור...
בחג המשק האחרו הכנו ארוחת בוהוריי ,ארוחה המשלבת את ארוחת הבוקר
וארוחת הצהריי .הארוחה זכתה להצלחה רבה והרבה חברי אמרו שלא אכפת
לה להפו' אותה לארוחה קבועה ביו שישי.
הכוונה בארוחה כזאת היא לתת לחברי בימי שישי אווירה של בית קפה וזמ רב
יותר לבלות בחדר האוכל .אנו מתכווני להגיש ארוחות כאלו בשבוע הראשו של
כל חודש .נתחיל בארוחה הראשונה בינואר ונפרס לפני כ את מועדה ואת זמנה.
עוד ארוחה חדשה שנתחיל במהל' ינואר היא ארוחת ערב .הארוחה תהיה חלבית
ותשתנה מדי פע במתכונת של ארוחת קונספט ,לדוגמה ,ארוחה סינית או
איטלקית .הארוחות יתקיימו בימי רביעי אחת לשבועיי ויתפעלו אות בני שכבת
נעורי.
7

עדכוני מהפריימריס למפלגת העבודה
ד כה
לחברי מפלגת העבודה בקיבו עיחרוד איחוד שלו,
לאחר שסיימנו בהצלחה את אירוע הפריימריס למפלגת העבודה .אני מנצל את
האירוע הזה בכדי לידע אתכ שאחרי שני רבות שמילאתי את התפקיד של
המקשר בי מוסדות המפלגה ע חברי המפלגה בקיבו ,אני מסיי את התפקיד.
לאחר פניות רבות ,בכתב ובע"פ ,למתנדב שייקח על עצמו את התפקיד החשוב
הזה ,ניאותה פנינה נווה לקחת על עצמה את התפקיד .פנינה אושרה ע"י מוסדות
המפלגה וג נבחרה לחברה במועצת המפלגה.
אני מאחל לפנינה הצלחה בתפקיד ומבטיח להגיש לה עזרה ככל שתידרש.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לחברי ששמרו על נאמנות למפלגה למרות
השינויי והמהפכות שהתחוללו בדר'.
אני מקווה שהמפלגה תשתק במהרה ותתפוס שוב את מקומה בהנהגת המדינה.
אנחנו עומדי בקרוב בפני הבחירות לכנסת .בחירות שיקבעו את גורל המדינה
לשני הבאות .לדעתי ,עלינו לעשות כל מאמ בכדי להחלי +את הממשלה
הנוכחית הזו .וזה מתחיל קוד כל ,שא +אחד לא יוותר על זכותו לבוא להצביע
ולהשפיע.
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רקוויא לענ הלול
נינה פלס
לנגד עינינו משתנה הנו ,+בניני נעלמי והאופק נפתח...
לאחר הפילוג ע הקמת המשק שלנו על הגבעה ,נבנה ענ +הלול על כל שלוחותיו,
כמקובל באות הימי ,הכול מהכול :מדגרה שהוסבה בהמש' לכלבו זוהר ,שני בתי
אימו ,שבה גידלנו אפרוחי שבקעו במדגרה .שתי סוללות ללהקות פיטו ,שלושה
לולי טפחות ללהקות רבייה .רבייה כבדה המיועדת לייצור ביצי פוריות לעופות
לבשר ,ורבייה קלה המיועדת לייצור ביצי פוריות לעופות שיטילו ביצי מאכל .שתי
סככות גדולות ,שבאחת מה מחזיקי היו את העגלות הקטנות של הרפת ,לייצור
ביצי מאכל.
ברבות השני הייתה מגמה בענ +הלול של התמקצעות בשלוחה אחת ,אנחנו עברנו
ע כל הלול שלנו לייצור ביצי מאכל .המכסה שלנו הייתה של  4,5מיליו ביצי לשנה.
את כל המכסה הזו ייצרנו בשני לולי אוטומטיי ,מבוקרי אוויר ,שבה חלוקת
האוכל ואיסו +הביצי נעשו בצורה ממוכנת .אחרי שסגרנו את המדגרה המשכנו
לגדל בבתי האימו שלנו ,אפרוחי קנויי לצרכי הלול שלנו.
אחרי שני של עבודת צוות גדול ומפואר הצטמצמנו בהתא לקידמה הטכנולוגית
ובהמש' הכריעה הכלכלה ,שרווחי יותר לייצר חלב מאשר ביצי מאכל ,מה שהביא
את קברניטי המשק להמיר את מכסת הביצי שהייתה לנו בתוספת למכסת החלב.
כ' ת לו סיפור ענ +הלול במשק ומאז עמדו רוב המבני הישני ריקי ושוממי,
רק לזיכרו .ע היעלמ נעל ג הזיכרו ובקרוב במקו קרקור תרנגולות יישמעו
ש קולות בניי והתחדשות.
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חו]צ[מזה  -עיצוב הבית
פנינה נוה
חברי ,תושבי ,בנות ובני שלו רב,
מזה כחמש שני שאני עוסקת בעיצוב ותכנו פני הבית  .תהלי' השוואת תנאי
הדיור במשק כרו' בשיפו וחידוש בתי החברי ואני ליוויתי מעל עשרי משפחות
בתהלי' זה ,החל מתכנו מטבחי ,חדרי רחצה ,ארונות וחדרי ארונות ועוד .ליווי
הדיירי בכל התהלי' ,עזרה וייעו בתכנו פני הבית ,תמיכה ,ליווי והכוונה בבחירת
החומרי  קרמיקה ,צבע ,תוספות גבס ועוד...
בתהלי' שיפובניית הבית אנו חווי לא אחת מצבי לח הנובעי מהצור' לקבל
החלטות בנושאי שבה איננו תמיד מתמצאי )כמה פעמי אנחנו משפצי או
בוני את ביתנו בחיי?(
שיפו הבית דורש תשומת לב רבה לפרטי גדולי וקטני כאחד .התייחסות
מקצועית ואוהדת לצרכי של כל אחד ,לחלומות ולרצונות  מקלה על התהלי' באופ
משמעותי ומונעת טעויות שאית נצטר' לחיות בהמש' השני.
למזלנו ,בתמונה הכללית והרחבה ,אנחנו זוכי לליווי מקצועי ותומ' של צוות
מינהלת השיכו שעושה עבודתו נאמנה.
א כ' ,מדוע עולה צור' נוס ?+צוות המינהלת ,כולל את ראש המינהלת ,אדריכל
ואנשי המקצוע עליה ה מפקחי ופרויקטור המפקח ומלווה באופ אישי מספר
דירות בוזמנית.
כא עולה החו]צ[מזה  כיוו שמעבר לכל הנ"ל מדובר בבית הפרטי שלכ ,בארגונו
וסידורו על פי הרגליכ ,צרכיכ ואהבותיכ )טעמכ האישי(  דבר הדורש תשומת
לב מיוחדת ,הכרה והבנה מעמיקה יותר ברמה האישית ופעמי רבות ,החלטות
שלכ ,שישפיעו באופ משמעותי על התוצאה .וכא אני נמצאת בשבילכ  לייע,
לתמו' ,לכוו וללוות ,כ' שהתוצאה של החלטותיכ תהיה כפי שהתכוונת ורצית.
את שרותיי אני מלווה בתמונות תלתממד המשקפות לכ כמעט אחד לאחד כיצד זה
ייראה במציאות ,מה שעוזר ומקל עליכ את קבלת ההחלטות .בנוס ,+התמחותי
המקצועית ויכולתי היצירתית נותנות מענה במצבי שבה קיימת התלבטות
ואיוודאות.
בכל זה ,אני מלווה אתכ באהבה ובחדוות היצירה ועומדת לרשותכ בכל התהלי.
כדי להתרש יותר ,לראות תמונות של פרויקטי שביצעתי ,ללמוד יותר על הצד
המקצועי שלי ,את מוזמני לאתר האינטרנט שלי שעלה בימי אלה.
כתובת האתר   http://flashdesign.co.ilאפשר לרשו או להעתיק ולהדביק
אותה בשורת הכתובת בעמוד האינטרנט.
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חיבור על חנוכה
אתמול בערב חנכה התישבנו על הספסל וחנוכיה עמדה באמצע החדר,
כל הילדי הביטו על החנוכיה ,ירבעל ]ירובעל לביא[ הדליק את הנר
הראשו ושושנה ]"המורה"[ הדליקה את השמש ואחר כ' שרו שירי.
אחרי השירי אכלו כול .אחרי האכל הביטו כל הילדי על
החנוכיה .אבא של משלה ]משה[ שטורמ עשה אותה מענ +זית ,וג
שושנה שמה שמ זית .אחרי האכל העבירו את החנוכיה.
סו+
נכתב על ידי עמליה שמאלי ז"ל בכיתה ב' או ג' 19281929

ïåéëøàä ï
î
מיומ בית הספר )התאחר(
בשובו מנסיעתו בימי החנוכה הביא שפרוני דמי חנוכה לנגריית בית הספר,
השלוחי מאת המרכז לחינו' :מקצועה ברזל ,מפסלת גדולה 16 ,מקדחי,
קשתנית 3 ,מברגי ומטר.
מתו' יומ 3.1.1939

מהחלטות ועדת חברה
]מוקדש ל“רקוויא ללול“[
בישיבת ועדת החברה מ 7.11.1950בהשתתפות עובדות הלול הושמע דיוחשבו
על היעדר שיטתיות בנתינת תוצרת הלול לחברי בשביל קרוביה והתקיי דיו
על הסדר העניי.
הוחלט:
 .1בהתחשב ע הקיצוב החמור של המזו באר והמצב בענ +הלול יש להפסיק
את חלוקת התוצרת בלול.
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 .2חבר זכאי לקבל עו +אחד ו 10ביצי בשנה ,על חשבו תקציבו האישי.
 .3החברי שיש לה הורי מחו למשק רשאי לקבל עו +נוס +במש' השנה.
 .4חבר חולה הנמצא מחו למשק רשאי לקבל תוספת מתוצרת הלול ,לפי
החלטת ועדת הבריאות ,בהתא למקובל במשק לגבי החולי ,מינוס מנת
הקיצוב שהוא מקבל בעיר.
 .5ביחס למתנות הניתנות ע"י פעילי המשק מתוצרת הלול ,הוחלט :יש לתת
אות רק במקרי יוצאי מ הכלל ולפי החלטת מזכירות המשק.
ועדת החברה
מתו' יומ מס‘ 10.11.1950 309

חיסול הלולי הפרטיי
בזמ האחרו התרבו הלולי הפרטיזניי וה"מגיפה" מתפשטת והולכת ,כי רואה
אד אצל שכנו ומיד מתעורר בו היצר.
כלכל מגיפה יש ג לזאת כמה סימני לווי שליליי שתוצאותיה מסוכנות:
א .לעומת החיסוני הרבי שמקבלי העופות בלול לא זוכי עופות אלו לשו
חיסו שהוא וכבר קרו ביניה מקרי מוות .קיימת סכנה חמורה של העברת
המחלות ללול.
ב .מאי מקורות מזו אחרי נלקח המזו מהלול )תופעה זו היא רק שנייה
במעלה(.
מסיבות אלו הוחלט על חיסול מידי ומוחלט של הלולי הפרטיי .אל תאלצו את
עובדי הלול לבצע זאת בעצמ.
מתו' יומ 23.5.1958
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עודד כה
איננו
2012 - 1930
עודד נולד ב 1930במעיי חרוד ,ב בכור להוריו שרק'ה ודודק'ה ז"ל חלוצי חדורי
ציונות ואמונה בדר' הקיבוצית ,אמונה שעוד תשפיע רבות על מהל' חייו של עודד.
מגיל צעיר התגלה עודד כילד מחונ ומוכשר ביותר ומספרי שבגיל שלוש ידע כבר
לקרוא.
לבד מהיותו ילד נבו מאוד ,היה עודד ג יפה תואר ,חייכ ומסביר פני ,ולכ ,כאשר
הגיע אוסישקי לבקר בעי חרוד ,נבחר עודד ב החמש להגיש לו את שי הקיבו.
אוסישקי שאל את הילד לשמו וכשזה ענה לו 'עודד' שאל אותו אוסישקי' ,ואת מי
תעודד?' 'את ע ישראל!' ענה לו הזאטוט הציוני בביטחו גדול ,וחיוכי מלאי גאווה
נשלחו אליו מכל עבר .הרגע ההוא נשמר ונזכר והאירוע התפרס בעיתונות בלוויית
תמונתו של עודד הקט ע אוסישקי הגדול.
בגיל חמש וחצי עלה עודד לכתה א' והצטיי בלימודיו .שושנה המורה זיהתה מיד את
כישוריו של עודד ונעזרה בו כקריי וכשחק בקבלות שבת ובהצגות ילדי שהופקו
בקיבו.
לאור' כל שנות בית הספר היה עודד תלמיד מצטיי ואהוב על מוריו וחבריו ,הוא הרבה
לכתוב שירי ביומנו האישי וגדל להיות נער יפה תואר ,רגיש ופגיע.
בשנת תש"ח ועודד ב שמונהעשרה ,הופסקו לימודיו שלו ושל בני גילו ,ה גויסו לצבא
ולקחו חלק במלחמת השחרור .עודד נשלח אז לקרב נגד העירקי במזאר שעל הגלבוע,
הקרב היה קשה ואכזרי וממנו חזרה נפשו היפה של עודד פגועה ושבורה.
באותה תקופה ,לא הייתה מודעות והכרה בהל קרב כפציעה הדורשת התערבות
טיפולית.
חייו של עודד מרגע זה לוו במצוקות נפש וקשיי חברתיי .למרות זאת המשי' עודד
ושירת כרג בגדוד  13בגולני וכקשר בשירות המילואי.
עודד הצטר +לצוות הפרדסני בקיבו ובכ' המשי' את החזו החקלאי והציוני של
הוריו .הוא טיפח פרדס אשכוליות למרגלות הגלבוע שא +נקרא על שמו 'פרדס עודד'.
בכל שנות עבודתו בפרדס זכה עודד להערכה על פועלו ותרומתו.
מגיל צעיר גילה עודד עניי ומעורבות רבה בנעשה באר ובעול והיה מרבה בכתיבת
מכתבי למערכות העיתוני.
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ברבות השני נוספו חוליי הגו +למצוקות הנפש ועודד עבר לחסות 'בית הדר' ,ש שהה
בשני האחרונות .בדרכו הנינוחה התחבב עודד על צוות המטפלי והדיירי במקו.
עודד זכה לטיפול מסור ומכבד עד יומו האחרו.
נזכור את עודד ב ואח ודוד רגיש ומרגיש ,איש עדי נפש ,מסביר פני ,ע חיו' קט,
שכל חייו לא חטא ולו חטא אחד קט כלפי הסובבי אותו.
יהי זכרו ברו

עודד
אני נושאת עמי
את צער הפרידה,
את זיכרונות הילדות,
המפגשי ,החוויה.
אני נושאת עמי
את זיכרו אחי הגדול
ואני הקטנה
שרועי על השטיח
ואתה מצייר בשבילי -
חיילי שוכבי ויורי.
מלחמה.
אני נושאת עמי
את מבט הח
את החיו המופנ
הקט.
לעתי ,אני האחות הבכורה
ואתה התינוק של אימא
מוג בסינרה.
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ובזמני שאני אני
וכמו אי שבריר ממ עמי,
ובכל זמ אחר
שבשגרה
אני נושאת עמי
את צער הפרידה.
ואתה ,עודד
במקו שעברת אליו עתה,
ש ישררו השקט והשלווה.
תמה המלחמה.
מירי שפירא

ששי מאור

עונת "מטעמי השבת" נפתחה במופע "שירת רחל" ,הופעה מקסימה ומרגשת
שלוותה לכל אורכה בשירה של הציבור שחלקו הגיע ג מעי חרוד מאוחד .בי
שיר לשיר התוודענו להיסטוריה האישית ,לאהבות ,לסיפור חייה של המשוררת
הלאומית .למרות ההשתתפות הרבה ) , (75רבי לא הגיעו ליהנות מחוויה מרגשת
בבוקרצהריי של שבת .תודה לכל המפרגני הרבי.
אנו מתכווני להפיק פע בחודש את "מטעמי שבת" ונשתדל לגוו עד כמה
שאפשר את התכני לקהלי שוני.
בתחילת השנה האזרחית הבאה שבת  12בינואר  2013נרצה לקיי תחרות
בישולי בסגנו מאסטר ש +אשר תתקיי בשבת בצהריי כארוחה לכל חברי עי
חרוד .פרטי רבי נוספי והרשמה לקטגוריות ההשתתפות מעל גבי לוחות
המודעות לאחר חג החנוכה.
טיולי רבותיי טיולי ...רבות נכתב )אורי שפר וג אנוכי( על כ' שהטיול מעצי
את ההנאה בכל חושי הגו .+בשני האחרונות הטיולי א +הפכו לנוחי יותר
בעקבות התארגנות לארוחות .מגוו הטיולי ,קצב והתאמת לגילאי
וליכולות שונות נעשה מתו' מחשבה רבה לכ' שיגיעו מקסימו חברי לטיול,
לצערי לא קורה כ' ,באופ מגמתי ישנה ירידה תלולה בהשתתפות בטיולי שאנו
מארגני ,זו בהחלט שאלה מעניינת מדוע.
ולמה? ציבור החברי מדיר את רגליו מהשתתפות במשהו חוויתי ,השול +משגרת
היו ותור רבות לכל מי שמשתת +בטיול ולא רק במוב הרחבת הידע .הא זה
אחד מסימני השפע? הא גורמי חברתיי? הא עייפות? כבדות? לאות? עוד?+
למה בדיוק לא משתתפי? הרי טיול שובר שגרה ומפגיש בי אנשי ויוצר
דינמיקות חברתיות שלא יכולות להתקיי בפורו אחר .אני קורא לחברי עי
חרוד לקחת חלק גדול ומשמעותי יותר בטיולי הבאי עלינו לטובה .התקציב
הוא של כול וחבל שרק קומ "משוגעי" ייהנו ממנו.

15

אירועי חג חנוכה
יו ראשו כ“ה בכסלו תשע“ג  9.12 -בשעה 18:00
הדלקת נר ראשו ,סדנת יצירת חנוכיות מחומרי
טבעיי ,שתייה חמה ,קרה ,וסופגניות.

יו חמישי כ“ט בכסלו 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 ) , (3-10שתייה חמה ,קרה,
כיבוד לילדי וסופגניות ג.

