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צ‘אי שגיא
לחברי שלו.
בשבוע שעבר נפתחו ארובות השמיי וגש רב ירד .הרוח העזה שנשבה הפילה ע
גדול )ענק!( באזור שיכו ותיקי שנפל על בית ושבר חלק מהגג .היו עוד מספר
נזקי קטני אבל בס הכול עברנו את הסערה בשלו וע מאז מי משופר
מאוד .נאחל לעצמו שנה חקלאית מוצלחת.
ומה בחצר?
השבוע ביו שישי ייפתח סמינר לנקלטי שלנו .יש היו בחצר הקיבו כשלושי
נקלטי חדשי .ועדת קליטה החליטה שיהיה זה נכו לקיי מספר פגישות
שמטרת היכרות קרובה של הנקלטי ע החיי בעי!חרוד על היבטיה השוני.
הכרת ההיסטוריה הקרובה והרחוקה של עי חרוד ,מפגש ע בעלי תפקידי
מרכזיי והזדמנות לנקלטי לשמוע ולהשמיע .הסמינר יונחה על ידי יות מוקד,
שהוא יוע ארגוני בעל ניסיו רב בהנחיית סמינרי כאלה .מרכזת הסמינר מטע
עי חרוד היא ציפי לסקי )ברכות על הנכונות( .הסמינר יכלול כארבעה מפגשי,
חלק בימי שישי וחלק בימי ראשו בערב .אני מבקש ממקומות העבודה השוני
שבה עובדי הנקלטי שלנו לעשות כל מאמ ולשחרר את החברה מהעבודה
לטובת הצלחת הסמינר ובעיקר הצלחת הקליטה.
בחירות :כידוע ב! 22לינואר יתקיימו הבחירות לכנסת .על סדרי ההצבעה תבוא
הודעה נפרדת על לוחות המודעות .אצלנו יהיו שתי קלפיות שיוצבו בחדר האוכל.
יו הבחירות הוא יו שבתו במדינה וכ ג בעי חרוד .כלומר חדר אוכל
והשירותי האחרי יהיו סגורי .אנא שימו לב והתכוננו בהתא.
במקביל וללא קשר לנ"ל מתקיי ג תהלי בחירות למזכיר התנועה הקיבוצית.
היו מכה בתפקיד זה זאב שור מקיבו עי!גב אשר מסיי את הקדנציה השנייה
שלו בתפקיד .ישנ שלושה מועמדי לתפקיד :אית ברושי ! חבר קיבו גבת ויו"ר
המועצה האזורית יזרעאל לשעבר .אבשלו ויל ! חבר קיבו נגבה המתמודד ג
לכנסת ברשימת מרצ ,ונמרוד מדר !חבר קיבו ניר אליהו .כל המועמדי
מפרסמי בעיתונות הקיבוצית את משנת .אית ברושי ג ביקר כא בעי חרוד
והציג את עצמו בפני חברי רבי .נית למצוא אינפורמציה על המועמדי
באינטרנט ובפייסבוק )חפשו אית ברושי או אבשלו ויל או נמרוד מדר ותמצאו(.
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לאית ברושי יש ג אתר משלוwww.eitanbroshi.co.il .
ההצבעה תיער ב! 5בפברואר  .2013זכאי לבחור כל חברי הקיבו  .ועדת הקלפי
שלנו תנהל את תהלי הבחירה בדומה להצבעות הרגילות שלנו הנערכות בקלפי.
פרטי יפורסמו על לוחות המודעות .אנא אל תזניחו ובואו להצביע.
שנה אזרחית חדשה התחילה ואנו בעיצומ של אישורי התכניות השונות לשנת
 .2013תכנית המשק שממנה נגזר סכו המסגרת שיועמד לרשות הקהילה וכמוב
תכנית השקעות הקהילה והתקציב השוט .7כל התכניות יובאו כמוב לאישור
האסיפה מוקד ככל האפשר ולאחר אישור בוועדה הכלכלית ובמזכירות.
השבוע אנו דני באסיפה בתכנית העבודה של ועדת הביקורת לשנה זו ) (2013וכ
בתכנית הבינוי של השכונה המערבית .פרויקט דיור זה נועד בעיקרו להוסי 7דירות
למצאי הדירות הקיימות בעי חרוד .יש לזכור שמזה  25שנה לא נוספו דירות
חדשות בעי חרוד) .הדירות החדשות שכ נבנו היו במסגרת פינוי!בינוי ,כלומר
במקו דירות אחרות שנהרסו( .מצד שני כל דירות הקבע הקיימות מאוכלסות.
כ שא חפצי אנו בגידול דמוגרפי הוא מחייב גידול במספר הדירות .הדברי
ידועי ואינני רוצה להכביר כא מילי .בתוכנית אנו מקצי את המשאבי
הראויי ואני מקווה שהדברי יאושרו באסיפה בבוא העת.

החלטות מזכירות
מתארי 27.12.12
הוחלט:
 המזכירות מאשרת את השתתפות מרכזי ועדת חינו ,ועדת דירות ומש"א
כחברי בוועדת קליטה.
 המזכירות מחזירה את "עמדת מערכת הבריאות לגבי נקלטי" אל ועדת
בריאות לתיקוני ושיפורי ובהתא לתקנו הקליטה הנוכחי.
 המזכירות החליטה להקי צוות "אד הוק" לאיתור מועמדי נוספי לוועדות
המסיימות את כהונת בימי אלה .הצוות יכלול את רוני צור ,נגה שני ואייל
גרדי ,יפעל ע מנהל מש"א ויביא הצעותיו תו חודש ימי.
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בחירות לתפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית
צביקי נור
לחברי עי חרוד איחוד שלו
מזכיר התנועה הנוכחי וולוולה )זאב שור( משלי שתי קדנציות בתפקיד ומסיי
את תפקידו כמזכיר התנועה הקיבוצית.
בעקבות כ מתקיימות ב  5/2/13בחירות למזכיר התנועה הקיבוצית הבא.
למרות שמרבית חברי הקיבו אינ מרגישי ואינ מודעי לכ ,יש חשיבות רבה
לתפקידה של התנועה ,בהשפעתה על כל קיבו ועל כל חבר ,ה במישור הפנימי
וה במקומנו ומעמדנו כלפי חו  .מכא חשיבות לכל אחד מאתנו החברי ,מי
יעמוד בראש התנועה.
אחד המתמודדי על תפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית ,הוא אית ברושי
מקיבו גבת.
במסגרת פעילותי הציבורית  ,יצא לי להכיר ולהערי את פעילותו של אית ברושי
ואני רואה בו מועמד ראוי ביותר לתפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית.
אני קורא לחברי עי חרוד ,לבוא ב!  5/2/13ולהצביע בעד אית ברושי לתפקיד
מזכיר התנועה הקיבוצית.
חברי המעונייני באינפורמציה נוספת ! אשמח שיתקשרו אליי.

áåè ìæî
àøéôù éîòìå ä'ìäðåéì
éàåùéðì
ïåéñ ì"áò áäø
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì
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áåè ìæî
÷éöéàå úéãéòì
çéìöî íééçìå éôéöì
éàåùéðì
øôåò ì"áò øåæî
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì

על קברו של משה ירו
רחל אליהו )שטנר(
באפריל  1943הסתדרנו ילדי "הכיתות" ובית הספר בשני טורי לקבל את "ילדי
טהר" .זה היה לאחר שלאה קר=סקל ]גור[ המורה שלנו בכיתה גימ"ל הסבירה
מאי הגיעו ומדוע אינ מלווי בהוריה .הבנו אז שה לא בחרו במסע הזה,
ומאוחר יותר ג קלטנו כמה קשה ,דמיוני ,ארו ונורא היה המסלול שעברו עד
שהגיעו לעי חרוד.
מוישלה ,כ קראנו לו תמיד ,הצעיר מבי ארבעת האחי השתלב במהירות
בחברתנו .לא ייבב ,לא בכה ,ולא רט .מהר מאד היה מקובל בלי שמ של זרות.
מבי עניי ומבי מתי ואי לסייע.
תמיד אזכור את "מסע האל "7של הגדנ"ע למצדה .מסע קשה ,מפר וארו.
בשליש האחרו של הדר היה זה מוישלה שהוריד ממני את תיק הגב והעמיסו על
שלו ועוד המשי לדחו 7אותי בעלייה עד למעלה .זהו מוישלה ,תמיד מוכ להושיט
יד ע חיו ,ותבונה רבה.
"ילדי טהר" בגרו והתפזרו בכל האר  ,והיו מלוחמיה ובוניה של המדינה הצעירה.
ובתו כ באה נועה ,ג היא מהעמק ,הוקמה המשפחה ,הילדי ,השליחות
לאפריקה ,ובניית בית לתפארת בהרצלייה ,בית ח שבו התלכדו החברי מכל
תקופות חייה.
דומה כי מוישל'ה לקח איתו את עי חרוד לכל מקו ,והיה ברור שנפגשי מעת
לעת בבית ,לשמחת והנאת כול.
מוישל'ה חבר אהוב,
נזכור ונ ְֶחסר אות תמיד.

משתתפי בצער של
משפחות ירו ושפר
במות
משה ירו
)אחיו של שרגא ז"ל(

שלא תדעו עוד צער
בית עי חרוד איחוד
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תערוכות חדשות במשכ לאמנות ,עי חרוד
התערוכה ַ%י לִ ילָדֵ ינ תגיע לסיומה ביו שבת ה! .26.1תערוכה זו שהתבססה על
יומ הרשת )בלוג( של עינת אמיתי ,בת קיבו גשר ,דוקטור למדעי המחשב
בהשכלתה" ,סוחרת בזיכרונות טובי" ,אספנית וחוקרת של תרבות לילדי
בקיבוצי ,זכתה להתעניינות עצומה בקרב הקהל שנהר בהמוניו בסופי השבוע
ובימי החול.
התערוכה והספר חזרו והזכירו את התרבות הפנימית העשירה שנוצרה עבור
ילדי שגדלו והתחנכו בקיבוצי .רעיונות בתחומי האדריכלות ,הקשר אל הטבע,
חצר הגרוטאות ,האמנות ,המשחק והצעצוע ,הספרות ,התיאטרו ,הבובטרו,
הקולנוע והחג.
את סיו התערוכה נציי בכנס שיתקיי בשבת ט"ו בשבט .26.1 ,הכנס,
בהשתתפות מוקי צור )עי גב( ,יעקב גוטרמ )העוג( ועדנה קרמר )עי השופט(,
יתקיי בי השעות  11:00ל 15:00/באודיטוריו.
בשבועות הקרובי ייפתחו ארבע תערוכות יחיד חדשות:
ביו ,שישי  18.1בשעה  11:00תיפתח התערוכה "אוטו וילר :רטרוספקטיבה".
אוטו וילר למד ציור בפריז ,התנסה באימפרסיוניז ובאקספרסיוניז ,הושפע
מפיקאסו ,ממאטיס ומתנועת ה"יוגנסטיל" .וילר נמנע במתכוו מהצהרת אמוני
לסגנו אחד מסוי; אמנות הציור עצמה היא שריתקה אותו .הוא צייר נופי
מעוררי השראה; מראות אהובי עליו במיוחד היו האלפי השוויצרי
המתנשאי לגובה ,המשתני ע עונות השנה המתחלפות .בכל נסיעותיו צייר
תמיד וילר את סביבתו החדשה.
כמו יהודי רבי בני זמנו היה וילר תוצר של תנועת ההשכלה .עבודתו הצהירה
על היטמעות בתו החברה הלא!יהודית הרחבה .דומה שוילר חש לגמרי בנוח
בסביבתו ,כיהודי שמצא את מקומו בי השווייצרי .אוטו וילר היהודי חי כאזרח
שווייצרי והתאמ להשיג טוהר אסתטי חילוני.
תערוכה זו נקשרת בדר מיוחדת ג לקיבו עי חרוד איחוד .יוז התערוכה
והרוח החיה בהבאתה למשכ הוא נכדו של הצייר ,יהודה שפרכר ,המוכר לחברי
רבי כארכיטקט שתכנ מבני רבי במשק :הרפת ,הדיר ,שחר וריקור .וכעת
נקשר חוט נוס 7באמצעות התערוכה של סבו אוטו וילר.
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בשבת  2.2תיפתח תערוכתו של עודד הירש ,צל ובמאי ישראלי הפועל בניו!יורק.
בשבת ה 9.2/תיפתח התערוכה "שמוליק כ" :2ימי הדיו" .תערוכה זו משקיפה
על עבודתו של שמואל )שמוליק( כ משתי נקודות מבט :האחת מתארת מפעל
מסוע 7של אד אחד ,אמ רב!תחומי ורב !תפוקה ,שהיה בו!בזמ צייר ורש
מחונ ,מאייר ספרי ילדי נודע ,מעצב גרפי ,קריקטוריסט פוליטי ,צייר צבאי,
רש בהצגות תיאטרו ,אמ ציורי!קיר ,איש מסעות באר ובעול וג ! פסנתר
ואקורדיוניסט ...נקודת המוצא השנייה מתבוננת באופ ספציפי בדח 7העמוק שלו
לרשו כל הזמ ולתרג את אירועי חייו למגע הדיו במשטח הנייר ,כאומר" :אני
רוש משמע אני חי" ...מוק 7בבקבוקי הדיו ,מצויד בכלי רישו ובמחברות
סקיצות פעל כרש!מתעד ומדווח ,מעי צייר!שגריר ,היוצא אל העול ,מונע על
ידי סקרנות אישית ותחושת אחריות עמוקה כלפי המציאות וההיסטוריה.
בשבת ה 16.2/נחנו באירוע חגיגי את הסדנה על ש דודו גבע .דודו גבע )!1950
 ! (2005סטיריק ,עיתונאי ומאייר ! היה ממובילי תרבות הקומיקס והסאטירה
באר  .הוא פרס מדורי הומוריסטיי בעיתונות הישראלית ,וחיבר ואייר
עשרות ספרי .עד יו מותו ,לא חדל לשכלל את תרבות הקומיקס ,האיור
וההומור הישראליי .במהל השנה האחרונה ,עבר אוס 7יצירותיו הרחב כולל
ציורי ,סקיצות עבודה ואיורי ! בה כאלו שלא פורסמו מעול ! למשכ
לאמנות .הסטודיו המשוחזר יכלול מבחר מיצירותיו וכ את אוס 7הספרי
שפרס ,שאת רוב לא נית כיו להשיג .כמו כ תוצב בו עמדת וידאו לצפייה
בסרטוני אנימציה שיצר בשנות ה! 70וה!  ,80לצד קטעי ראיונות עמו וסרטי
שנעשו לאחר מותו .במרכז הסטודיו תוצב הספרייה הפרטית העשירה של גבע,
שתכלול מבחר מספרי האמנות שאס.7
התערוכה הרביעית – רטרוספקטיבה לצייר יחזקאל דוד קירשנבוי תתקיי
ביו שישי  .22.2קירשנבאו שנולד בפולי ,למד אמנות בבאהאוס בווימאר
בראשית שנות ה !  .20במחצית השנייה של שנות ה!  20פעל בברלי וע עליית
הנאצי עבר להתגורר בפריז וחבר לקבוצת האמני היהודי .כרוב עמיתיו
באסכולה של פריז נולד בבית חסידי שומר מצוות .תקופת השואה עברה עליו
בצרפת ,הוא איבד את אשתו ואת רוב בני משפחתו וג חלק הארי של יצירתו
אבד .אמ שחייו וגורלו שלובי בתהפוכות המלחמה ,השואה והניסיו לחזור
לחיי ולאמנות לאחר מוראותיה .יצירותיו שנוצרו לאחר תקופת השואה ,כמו
יצירות של אמני יהודי נוספי בפריז באותה התקופה משקפות את הל
האובד ,הגעגוע והניסיו להציב יד לעול שנמחה ,שהיה חלק מזהותו ומהווייתו
כאד ואמ.
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מלבד תכנית התערוכות העשירה נמשי להפעיל את האודיטוריו החדש ע"ש
מירו סימה בתוכניות של מוסיקה וקולנוע ,בעיקר בשבת ,בשעה  .11:30הכניסה
לסרטי ולקונצרטי הינה בתשלו.
הציבור מוזמ
בש צוות המשכ,
אילה אופנהיימר

קונצרטי במשכ
ציפי לסקי
לקונצרט הראשו במסגרת סידרת הקונצרטי באודיטוריו החדש הגיע קהל רב
ולחלקו לא היה מקו...
כדי שלא יקרה שוב שחברי ייאלצו לחזור כלעומת שבאו ,חשוב להזמי
כרטיסי מראש ,בשל מגבלות המקו באול .
הקונצרט הקרוב "מברלי עד ניו!יורק" יתקיי בשבת  9.2.13בשעה  11:30ובו
נארח את הזמרת!שחקנית נגה מורג ,בליווי פסנתר וכלי!הקשה ,בתכנית משירי
גרשווי )" "summertimeמתו "פורגי ובס" ועוד( ,קורט וייל ואחרי.
מומל מאד!
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
זיכרונות מימי החור
יוס רייכנשטיי

)מתו יומ עי-חרוד מאוחד(

אני זוכר חור 7שהיה כל כ גשו עד שמנח אריאב אמר” ,מר  ,עזוב אותנו ע
גש“ .בעי חרוד שבמעיי היה המחנה והייתה שכונת המגורי וביניה משתלה
ואחריה בית הספר .בחור 7היה בו נוראי שהעגלות ע גלגלי הע היו מעמיקות
אותו .כדי שלא נבוסס בו עברה עגלה ע פרדות ואספה אותנו מחדרי ההורי ,ג
א המרחק היה רק כ! 500מטר.
זוג פרדות היה רתו למבנה שפינה את הבו  ,כדי שאנשי יוכלו ללכת ב“מחנה“.
כילדי לבשנו ג בחור 7רק מכנסיי קצרי וכדי לקמ בבד תפרו רק כיס אחד.
בימי הקור יכולנו לחמ בכיס רק יד אחת והשנייה הייתה תמיד תחת החגורה.
אי ההורי ,שבעצמ לבשו מכנסיי ארוכי ,הסכימו לדבר ! איני מבי עד
היו .בכיתה היה יעקב סלנט ]המורה[ מקי אותנו ועושה לנו תרגילי לחימו,
כי תנורי לא היו אז בכיתות וג לא בחדרי ההורי .אני זוכר שכילדי נהגה
אימא שלי להיכנס למיטות שלנו כדי לחמ אות לפני שהלכנו לישו.
כשאבא שלי חזר משליחות בגרמניה הוא הביא לאחי ולי טרנינגי ,כמוב
שסירבנו ללבוש אות ,לא רצינו להיראות שוני בחברת הילדי.
בחדר האוכל פיזרו נסורת על הרצפה שלא תתלכל מהבו  .אחת לשבוע היו
מפני אותה ,שוטפי ומפזרי נסורת נקייה.
כשגדלתי עבדנו בענפי .במספוא וברפת חילקו מגפיי ואני לא יצאתי מה
מתחילת החור 7ועד האביב .בחור 7היינו מביאי תלת מהשדה לרפת .הסוסות
תמיד שקעו בבו וזאת הייתה עבודת פר .סחבנו את הקלשוני ע הירק על
הגב ,מבוססי בבו עד העגלה שעמדה די רחוק כדי שלא תשקע בשדה .אני ג
זוכר שנה גשומה במיוחד כשהמזרעות שקעו בבו ובאותו חור 7אי!אפשר היה
לזרוע בשדות שבעמק.
בסיכומו של דבר ,אני לא זוכר את ימי החור 7כתקופה קשה אלא את חווית הבו ,
שכל החור 7בוססנו בתוכו .אבל היו ג הנרקיסי והרקפות על הגלבוע
והפטריות...
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אלפו טלפו  2013מתעדכ
לתשומת לב החברי#
האלפו תלוי על לוח המודעות בלובי חדה“א.
אנא עדכנו ושנו לפי הצור:
מספרי טלפו ,ניידי ,#ביתיי #ומיילי - #על אלפו זה.

äñáëîä ïî
חברי יקרי !
אנא שמרו על שקיקי כביסה תקיני
כדי לשמור על הכביסה שבפני...
ִמ ְKלִ י חסרי או קרועי ! נית לתק אצל רוני קיי.
שקיקי קרועי ! החליפו בחדשי.
מספרי לא ברורי ! אנא חדשו בטרמופ ‘.
תודה ,זיוה אופנהיימר

‚¯Ù ÈÏÈÏ
¯Ï˜Ù ÔÂ¯˘ÏÂ

ì"äöî ïëøåøçùì úåëøá
åðéìà ïëáåù êåøá
äîéòð úåáìúùäå
ãåçéà ãåøç-ïéò úéáá
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ששי מאור
לדידי תרבות היא הטעם של החיים,
התבלין שהופך לעתים את היום האפור ליום חג.
תרבות היא האור ,הצבע ,הריח.
היא שעוזרת לנו לחיות יפה יותר וטוב יותר.
היא הסם המעורר למחשבה ,הבנה ,ולהשראה.
על אחת כמה וכמה כשהיא נובעת מחיינו,
ממה שכואב ומה שמרומם בקיבוץ.
מניסיוננו למדנו שחוויה תרבותית עשירה
מקרבת ,מחזקת ונוסכת ביטחון במהססים.
תרבות קיבוצית מחזקת את היחד.
אותו יחד המעוצב על ידי היסוד הרעיוני,
עליו אנו בונים את חיינו כחברה אחרת.
היחד שבלעדיו אין

קיבוץ) .קובה דורון(

תודה לענת אגסי גרובנר על עיצוב המודעה ל"ש 7עי חרוד".
יו שישי  18!1!13טיול מיטיבי לכת פרטי והרשמה בלוח המודעות.
יו שישי  18!1!13בשעה  21:30במועדו ,מופע "דר המשי" ע המשוררת צרויה
להב והזמרת מיקה שדה בשירי" ,דר המשי"" ,כמעט סתיו"" ,פרח"" ,א 7אחת",
"תפילת האמהות"" ,רומיאו"" ,על הגשר היש"" ,דלתות נפתחות"" ,נעמיד פני
יתומי"" ,שרה ברחובות"" ,ימי התו"" ,לאל 7נמר"" ,יו עצמאות" ועוד...
יו שבת  26!1!13בשעה  10:30נערו טקס נטיעות כמיטב המסורת והפע ניטע
עצי מעל מגרש הטניס.
מרכזת את החג רעות שלו ,מי שמעוניי לתרו מוזמ להתקשר אליה.
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יו שבת  2!2!13בשעה  12:00תיער תחרות בי בשלני ואופי עי חרוד.
ההרשמה בעיצומה ,פרטי מעל גבי לוחות המודעות .בשבת זו תוגש ארוחת
צהריי כהשלמה למנות השפי )הארוחה בתשלו( .כול מוזמני לקחת חלק
ב"ש 7עי חרוד" ,כל משתת 7מקבל סינר מתנה ,התחרות נושאת פרסי למקו
ראשו ושני.
אירוע "ש 7עי חרוד" יתקיי במידה ויירשמו אליו .שבועיי לפני האירוע
הרישו חלש ומטיל צל ספק על קיומו ,מועד אחרו להרשמה. 26!1!13 :
יו שישי  15!2!13בשעה  17:00תיער קבלת שבת בחדר האוכל ע "רביעיית
אסי "7בחדר האוכל .פרטי נוספי בהמש.
יו שישי  22!2!13בשעה  21:30במועדו ,מופע "עופ...עופ עופרה" ,סטנד!אפ על
אהבה! על גברי נשי ומה שביניה .ערב של צחוקי ובידור ע השחקנית
הקומיקאית עופרה ויינגרט.
יו שישי  1!3!13בשעה  21:30חדר האוכל ,פורי .פרטי בהמש.

לידיעת החברי,
יו הבחירות  22.1.13לכנסת ה19 -
יו הבחירות הינו יו שבתו
חדר-האוכל וכל מוסדות המשק סגורי.
נא להתארג בהתא.
הקלפי יתקיי בחדר האוכל

