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וְ ִכיָ -תבֹא ּו ֶאלָ -ה ָא ֶרץּ ,ונְ ַט ְע ּ ֶתם ָּכלֵ -עץ ַמאֲ ָכל
ויקרא ,י"ט ,כג
אמר לה הקדוש ברו הוא לישראל:
א על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב ,לא תאמרו :נשב ולא נטע.
אלא הוו זהירי בנטיעות.
שנאמר" :ונטעת כל ע מאכל".
כש שנכנסת ומצאת נטיעות שנטעו אחרי ,א את היו
נוטעי לבניכ.
מדרש תנחומא ,קדושי ,ח' ,עמ' תקפ"ט

צביה ביסטרינסקי-לסקי
איננה
2013 - 1914
על קברה
יס ְטרי נ ְְס ִקי ,נולדה בשנת  1914בפולי ,בכפר קט א ו ְֹרנ וֹב ֹו סמו
צביה לבית ְ ִ$
ָאטי' ,בת למשפחת סוחרי מדורי דורות.
סימי ִ
לעיירה ְ
הימי ימי מלחמת העול הראשונה ,הגרמני נכנסו לכפר וגירשו את התושבי
היהודי ליער .המשפחה פונתה בעגלה רתומה לסוסי .שק צנימי ופרה צמודה
לעגלה סיפקו את המזו למשפחה בעת שהותה ביער .באותו חור נורא ואיו,
חור של רעב וקור ,נולדה הבת הבכורה ,צביה .אחריה נולדו עוד חמישה ילדי
באב .האב היה סוחר תבואה והא ניהלה חנות
ששלושה מה נפטרו בעוד ִ
מכולת.
עד שנת  1919היחסי ע הגויי היו טובי א כשהאזור עבר לשלטו הרוסי
ואחריו לפולני פרצה האנטישמיות והחלו הפוגרומי .המכות נחתו בזו אחר זו:
רעב ,מחלת הטיפוס ,והוצאות להורג.
היהודי בכפר היו שומרי מסורת .מכיוו שבכפר לא היה בית כנסת היו מתכנסי
בכל חג אצל משפחה יהודית אחרת או נוסעי לעיירה סימייאטי'.
מגיל צעיר התבלטה צביה בכישוריה ונחשבה לתלמידה מצטיינת בבית הספר
הפולני בכפר .בגיל שלוש*עשרה שלחו אותה הוריה לבדה לעיר סימייאטי' ללמוד
בבית הספר "תרבות" ש התגוררה אצל משפחת פונדק )זרובבל ז"ל וישעיהו ז"ל
פונדק(" .כשהתגעגעתי להורי" ,סיפרה צביה" ,הייתי הולכת אליה ברגל 14
קילומטרי דר היער".
בתו בית הספר הצטרפה צביה לתנועת "החלו הצעיר" ולהכשרה לחיי קיבו
בעיר לודז' .בהכשרה הכירה צביה את איצ'ה .דרכיה נפרדו כשצביה עלתה ארצה
ב* 1935ואיצ'ה בא כמעפיל שנתיי מאוחר יותר.
לעי חרוד הגיעה צביה ע ההכשרה הפולנית ,בחו הלוהט של חודש אוגוסט.
חבלי הקליטה בקיבו לא היו קלי.
צביה ואיצ'ה היו משפחה מרכזית בקהילת יוצאי פולי בעי חרוד .חברות אמיצה
הס0רביצי,
ֶ
הפונדקי ,הרוזָ 'נסקי ,ה ָנג ִָריי,
ָ
נרקמה ביניה לבי הפינְטֶ לי,
הזינ גֶרי והד וֹרי ,רבי מה איבדו את משפחותיה בשואה וחיי החברה
בקיבו מילאו את מקו המשפחה.
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צביה עבדה ברפת ,בבית התינוקות ,במטבח ,בג הירק ,בחדרי החולי ,ובמחס
גפ"ת )גמולי ,פעוטי ,תינוקות( .עד גיל גבורות הקפידה להגיע יו יו למחס
התאי לעבודת הגיהו והקיפול.
כישרונותיה הארגוניי ,הגינותה ואחריותה הרבה הובילו אותה לשורה ארוכה
של תפקידי ציבוריי :חברה מובילה בוועדת ביטחו ,ועדת עבודה ,ועדת
בריאות וועדת חברה .בהמש כיהנה כחברה בוועדת הבריאות הבי*קיבוצית
וזכתה להערכה רבה.
בזמ הפילוג כאבה את המשבר והייתה מעורבת בקרע המורכב והקשה .הייתה
אחראית על חלוקת מוסדות הילדי והמחסני במשק.
לאחר הפילוג ,ב *  1955התנדבה להיות מזכירה ולעזור בהקמת המשק החדש,
עי חרוד איחוד .צביה הקימה את ה"איזולאטור" )חדר חולי( לימי בית הדר.
את כל תפקידיה הציבוריי מילאה בתחושת שליחות ונאמנות לרעיו הקיבו
ובניית האר .באחריות ובמסירות אי ק.
צביה ואיצ'ה ,משפחה קטנה ,אבא ,אימא ושני ילדי ,נִצָ ה ומנח .בית מטופח
תמיד ,גינה פורחת כל ימות השנה ,ריחות מאפה ותבשילי מפיצי את נינוח
סביב.
צביה ששורשיה נעקרו בעודה צעירה ,שקדה כל חייה להיאחז בשורשי חדשי
ובאדמת אר*ישראל – זכתה לראות ענפי וצמרות ,נכדי וניני.
המשפחה מבקשת להודות לאנשי הרבי שהושיטו לה יד ופתחו את לב בדר
הארוכה שבה פסעה .תודה לסגל הרפואי על שלוחותיו השונות שכיבדו אותה
וטיפלו בה בחו ,כפי שהיא נתנה למטופליה .אולי בכ בערוב ימיה העניקו לה
בבית הדר משהו מביתה שאבד.
ינעמו ל צביה רגבי האדמה שכה אהבת.

אֲ ֵהבו ְּך גַ ם ַה ּ ְפ ָר ִחים

שאול טשרניחובסקי

אֲ ֵהבו ְּך גַ ם ַה ּ ְפ ָר ִחים ַה ְק ַטנִ ים – גַ ם ֵהם

שם
ש ְ ּכ ֵ
אֲ ֵהבו ְּך גַ ם ַה ּ ְפ ָר ִחים ַה ְק ַטנִ יםֶ ,

ש ֵהם
ַה ְק ַטנִ ים ַה ְצנו ִּעים ַהלָ לוֶּ ,
שם
עולָ ם ְ ּב ֵאין ֵ
של ִרבּ ֹון ָה ֹ
מו ֶ
עולָ ֹ
ְ ּב ֹ

יהם ,וְ ֵהם
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ש ַא ְּת ָ ּכאן ֹ
ֶ
ש ִכים ְ ּכ ֶאל ֵאם
ַע ְרגוּ ,וְ נִ ְמ ָ
ֵאלַ יִ ְך י ַ

רו ָאה – י ִָציצוּ.
וּלְ לֹא ַעיִ ן ֹ

חו ָקה.
ְר ֹ
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החלטות מזכירות
מתארי 10.1.13
אישור ועדת הקלפי שלנו כוועדת קלפי לבחירת מזכיר התנועה.
אישור יו הבחירות לכנסת כיו שבתו כנהוג בכל האר.
מתארי 17.1.13
אושרה תכנית השקעות לשנת  2013כפו! לכ שסכו המסגרת שיאושר
בוועדה הכלכלית לא יקט מהסכו שאושר ).(& 13.732.600

äàôøîäî íéðåëãò
דלית אריאב וצוות המרפאה
החל מחודש פברואר  ,2013בימי שני ,המרפאה תהיה פתוחה
לקהל רק לבדיקות ד ולמקרי דחופי .בהמש היו יבוצעו
מעקבי וטיפת חלב לפי זימו מראש.
במסגרת המלצות קופת חולי ,אנחנו מפני את כל התיקי הרפואיי הידניי לארכיו
קופת חולי.
אנשי שמעונייני במסמכי שלה מלפני  10שני ויותר )שלא נסרקו לתיק הממוחשב(
מתבקשי ליידע אותנו טלפונית בשבועיי הקרובי.
מסמכי ,סיכו ביקור ותוצאות בדיקות רפואיות יש להעביר למרפאה ,לידיעת הרופאה.
אחרי סריקה החומר יוחזר לבעליו בתא*הדואר.
מומל לשמור בקלסר את המסמכי החשובי.
ושוב אנו מבקשות:
להקפיד על זמני קבלת קהל במרפאה .הפסקת בוקר בי .10:00 * 9:30
•
אנא הימנעו מכניסה בשעות שאינ קבלת קהל.
•
מרשמי והמלצות לטיפול מרופאי מקצועיי יש להביא למרפאה ,לקבלת אישור.
•
תרופות חודשיות * רצוי להגיע באופ אישי .זו הזדמנות לבצע את המעקבי
•
שאנחנו נדרשות לעשות כמו :משקל ,לח ד וכו' ...
חלוקת תרופות כרוניות בי  17ל* 25בכל חודש.
•
עדיי יש חיסוני שפעת !!
•
לבירורי נוספי מוזמני ליצור קשר.

,äîìù äàåôø úëøáá
4

 46שני במטבח שלנו
שיחה ע דפנה גרזו
רשמה :זיוה אופנהיימר

שני רבות התרגלנו לראות אור במטבח ובחדר האוכל בשעות המוקדמות
)מאד( של הבוקר וידענו שדפנה כבר ש ,שקועה בעבודתה .לאחרונה קיצרה
דפנה את שעות עבודתה א $עדיי #נמצאת במטבח כל יו )א היא לא בטיול
באר& או בחו"ל(...
דפנה ,חלק בלתי נפרד מנו' המטבח שלנו ,התפנתה לשיחה על עבודתה רבת
השני.
אני במערכת האקונומיה*מטבח*חדר אוכל כבר ארבעי ושש שני .בזמנו לא
גויסתי מטעמי בריאות והתחלתי את עבודתי בחדר האוכל בגיל
תשע *עשרה וחצי .עבדתי בחדר האוכל ועזרתי ג באקונומיה .בי היתר סידרתי
ביצי בסלסלות לארוחות הבוקר והערב והכנתי מנות פירות ומנות חמאה
ל"מבריאי" ,שאושרו על ידי המרפאה כפי שהיה מקובל בימי הה.
אחת לשבוע הייתי אחראית על חלוקת המצרכי לעוגות :קמח ,ביצי ,מרגרינה,
סוכר ,אבקת אפייה וסוכר וניל...מצרכי נוספי שחולקו בתקצוב היו פירות ,גבינה
צהובה ,נקניק וחמאה .שני רבות דאגתי להגשת האוכל לילדי בית הספר ,ארוחות
בוקר וצהריי .לילדי שחזרו מהעבודה חיכתה ארוחת מנחה שכיו כבר לא הייתה
מתקבלת בתפריט הצנוע שלה :תה ,לח ,ריבה ,וקפה ציקוריה ...בהמש עברתי
לעבודה מלאה באקונומיה .דפנה כבר לא זוכרת בדיוק את סדר האקונומיות

שאית #עבדה א $היא מזכירה את חיה ארצית ז"ל ,יוס' דור ז"ל ,יעל רגב ז"ל,
ותיבדלנה לחיי ארוכי ריטה בורלא ובינה גל.
העבודה כללה קבלת סחורה ,לח ,ירקות ,וסידור על המדפי במקרר ובמחס
האקונומיה .ביצי עוד קיבלו מהלול המקומי .את התוצרת שינענו על משטחי ע
שאות הרימו בעזרת מלגזת יד קטנה.
הייתי שותפה לכל חידוש טכנולוגי שהוכנס למטבח ולחדר האוכל :תנורי,
מחבתות ,מיקסרי ,קונבקטומט ועוד ועוד .חידוש טכנולוגי משמעותי היה הכנסת
המער לרחצת הסירי ותבניות הנירוסטה .מער מורכב זה כולל השרייה ,רחצה
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וסידור בעגלות מתאימות .בעקבות ניסיוני לאור שני בעבודות המטבח הפכתי
למקצועית בהפעלת המערכת זו )ובשאר ”הציוד הכבד“( ולעתי קרובות היה עליי
ללמד את התורני כיצד לתפעל אותה .עד היו אני נקראת מדי פע "להציל"
תור שמסתב במבוכי המכונה .מערכת משוכללת נוספת היא מכונת רחצת
הכלי שקיבלנו בזכות פלב" וג אותה ליוויתי ועדיי מלווה בהפעלתה.
שני רבות התחיל יו עבודתה של דפנה השכ השכ בבוקר ,והסתיי בשעות
אחר הצהריי המאוחרות .לא לפני שהגישה את ארוחת הצהריי לילדי בית
הספר שלמדו יו ארו .$רק לפני כשנה ,בעקבות אילוצי בריאותיי עברה
לעבוד חמש שעות.
כיו אני אחראית על הכנת ארוחת בוקר ,כולל לשחר )בחד"א( וסלסלות
לצימרי .נוס לכ כחמש*עשרה מנות לפלב ,עשר לגד"ש ,ובקשות מיוחדות
לפי צור .במסגרת השיפוצי וההיערכות מחדש קיבלתי את החדר ששימש בזמנו
מטבח ילדי .יש בו מקרר ,שולח עבודה ,כיור וכל הציוד הנחו .במש היו אני
מכינה את האריזות האישיות של דבש ,טונה ,גרנולה ,לארוחות הבוקר ,ושקדי
מרק לערב שבת.
למרות השעות הארוכות במטבח לא ויתרה דפנה לאור $כל השני על פעילויות
מגוונות ,בעיקר במסגרת דורות בגלבוע :נסיעות לחו"ל שלוש פעמי בשנה -
צרפת ,איטליה ,פולי ,#גרמניה ,אירלנד ,תאילנד ,טנזניה  -רשימה חלקית .חוגי
אחר הצהריי כמו קולנוע ,התעמלות ,הבנת האמנות ,ריקודי בט #ועוד .הצגות
תיאטרו #בעפולה ,אופרות בתל אביב ומופעי נוספי עד כמה שנית .#וכמוב #לא
נית #לשכוח את הטיולי הרבי שבה לקחה חלק ה #כמטיילת וה #כאחראית על
האוכל.
לאחרונה עברתי מטעמי בריאות לגור בדירונית בבית הדר .אני מרוצה
מהמקו ונהנית מדאגת וטיפול של אנשי הצוות .ג ש איני שוקטת על
השמרי ועוזרת כפי יכולתי .בזמני הפנוי קוראת ,פותרת תשבצי ,רואה
טלוויזיה ועוסקת בעבודות יד ,אי רגע דל.

דבר אחד בכל זאת מצער את דפנה ועל כ $היא מבקשת לכתוב:
לצערי אני נתקלת מדי פע בהתנהגות מרגיזה בחדר האוכל ,הנובעת מזלזול
במקו ובעובדיו :חברי שלא מורידי את הכלי בזמ ,בארוחות ליל שישי ,מה
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שגור לכיורי גדושי עד גדותיה בכלי מלוכלכי ,מפות לא מסודרות על
השולחנות ,כיסאות זרוקי ,השתוללות ילדי ע כדור בלובי ,אותי שאכפת לי

מהנעשה בחדר האוכל זה מצער ומתסכל .ולא נותר לנו אלא לבקש את תשומת
לב החברי לדבריה ולתק #היכ #שנית.#
ולסיו ,נאחל לדפנה בריאות וכוח ,והמש $פעילות מהנה ומועילה.

ספירת ציפורי הבר שבקרבת משכנות האד 2013
מיו שישי  15/1/2013ועד שבת 16/2/2013
טוביה קאה  -עי חרוד מאוחד

ספירת הציפורי נועדה להערי את הרכב מיני ציפורי הבר שבקרבת ביתנו ואת
מספר וכ לאפיי מגמות ושינויי באקולוגיה שלה במהל השני.
בעזרת הסקר הזה ,ואלו שיבואו בשני הבאות בעקבותיו ,אנו מקווי לאפיי
מגמות השתנות אלו לתועלתנו ולתועלת הציפורי שבקרבתנו.
כל שנדרש הוא לבחור אחד מימי הספירה ולהקדיש חצי שעה לצפייה בציפורי
בקרבת ביתכ ,לציי אילו ציפורי ראית וכמה ,ולהקליד את המידע באתר
האינטרנט .כל מי שמעוניי להצטר לספירה השנתית של ציפורי הבר בחצר,
מוזמ להיכנס לאתר  www.yardbirds.org.ilולהשתת.
לשאלות ובירורי נית להתקשר לטוביה קאה.0506*984701 :
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עדכוני מהתקשורת הסלולרית
מיקי יונתי
שלו וברכה,

 .1בחוזה החדש ע סלקו כל ארבעת המסלולי מתייחסי רק לשימוש
לשיחות טלפו * זמ אוויר ,לשליחת ולקבלת  smsונפח גלישה באינטרנט .כל
שימוש נוס עולה כס ,לדוגמה * "שירות המתנה נעימה"" ,הורדת שירי
ומשחקי"" ,מיקו מכמונת מהירות"" ,GPS ,חבילת  3צלצולי"mms ,
ועוד ,זה נקרא "שירותי נלווי" .אני ממלי לעיי בחשבו האישי שלכ,
במידה ויש חריגות לבדוק למה ולשנות בהתא לצור.
 .2כל רוכשי האייפו והגלקסי למיניה שימו לב :למי שאי חבילת גלישה וגולש
בצורה מזדמנת מרצו או לא מרצו יכול להגיע לחשבו של מאות שקלי!!!
 .3חבילת סלקו חו "ל * עקב מקרי חוזרי שבה לא נית להתקשר מחו"ל
לישראל וחיובי שגויי ,אני ממלי לכל מי שמתכנ לנסוע לחו"ל לבחו עימי
אלטרנטיבות.
 .4חשבונות המנויי מצויי במשרדי ,אני ממלי לכול לבדוק את עלויות
השימוש .הנכ מתבקשי להגיע בשעות הקבלה ולקבל את החשבו ,אשמח
להסביר במידת הצור.
 .5קי ימ ו ת הט ב ות למ נו י י בח בי ל ה  I 75 * 1וב חב י לה : I 1 1 5 * 2
הטבה ראשונה *  300דקות זמ אוויר ללא עלות להתקשרות ל* 53מדינות .יש
לחייג  * 013קוד מדינה * מספר טלפו .רשימת המדינות מצויה באתר סלקו.
הטבה שנייה * זכאות לדיבורית קבועה לרכב ללא תוספת עלות.
 .6קיימת הטבה למנוי המצוי במסלול ממעטי דיבור  :I 9.9לשדרג מכשיר קיי
לשלושה דגמי :נוקיה  ,C2נוקיה  ,AHSA 300סמסונג גלמיס  ,5511ללא עלות.
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 .7לידיעתכ ,שליחת מכשיר לתיקו נמשכת בי שבועיי לשלושה שבועות.
 .8בדיקת היתכנות לסדנת תפעול לאיפו וגלקסי .הייתי מעוניי לדעת הא יש
מנויי המעונייני להשתת במפגש שיית לה הסבר כיצד לתפעל את
המכשיר .מי שמעוניי להשתת מתבקש ליצור עימי קשר במייל.
 .9מתחילת ינואר  2013המשרה מוגדרת כחצי משרה.
שינויי בשעות קבלת קהל:
ימי א' * ה' משעה 13:00 * 10:30
יו ב' * אחר הצהריי משעה 18:00 * 17:00
יו ו * משעה .10:00 * 09:00
חיילי בסדיר ובמילואי יקבלו שירות בשבתות וחגי.
Email : mobile@en*harod.co.il
משרד 04*6486290 :פקס 04*6486525 :נייד 052*3320946 :ללא קיצור.

áåè ìæî
õù é÷éáöìå äåãçì
úãìåäì
éáéì äãëðä
úðòìå ïúåãì úá
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
éáøòî éãåàìå úéîòì
ïåøåã øéàîìå äéìèì
ãìô åãåãìå äøéàîì
úãìåäì
ïéðä-ãëðä-ïáä
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì
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עדכוני מדואר עי #חרוד
רפאלה רענ#
סני הדואר בעי חרוד קיי מאז ימי אשכנזי ז"ל ,ואולי לפניו? הילדה כה ז"ל
החליפה אותו ועבדה שני רבות בדואר עוד במקומו הקוד )היו חנות
הספרי( .מאוחר יותר שופ הלובי של חדר האוכל ונבנה חדר לדואר .הילדה
עבדה בו שני רבות עד שחלתה .נורית צור החליפה אותה עד שלפני כחודשיי
נפגעה בתאונת דרכי .זה המקו והזמ לאחל ל נורית החלמה מהירה.
בתקופה הראשונה להיעדרה של נורית החליפו אותה בעבודה :דודו פלד ,סימי
פלח ,עדנה ויינברגר ורחלה לצטר .בהמש נתחלק בתפקיד לפי הצור רוחלה
ואני.
במסגרת השינויי ישנו רעיו לעשות סדר חדש בתאי הדואר.
כיו תאי הדואר האישיי של החברי ותאי דואר של מוסדות וענפי נמצאי
באותו מקו .בכוונתי לרכז את כל תאי הדואר של המוסדות והענפי )המפוזרי
בי התאי האישיי( ב"אג" אחד הפונה לכיוו המלתחה .תאי הדואר האישיי
הממוקמי כיו באג זה )מ *  (305ישובצו בתאי המתפני ,בתיאו ע
החברי .ישנ תאי דואר פנויי במקומות נוחי ונית לעשות שינויי לשביעות
רצו החברי שמיקו התא לא נוח לה )גבוה מדי או נמו מדי( .כמו כ נעדכ
את מדבקות השמות בחזית התאי .רשימת מספרי התאי עודכנה ונתלתה על
הקיר בתו מסגרת מסודרת.
נשמח על שיתו הפעולה ותודה לכל העוזרי ,היועצי ,המבצעי והתומכי.
הערה חשובה :דואר יוצא ,להכניס רק לתא "דואר יוצא" ולא בטעות לתא
מתחתיו .במקרה לגמרי התגלה דואר יוצא יש שהצטבר בטעות משני עברו
ושכב בשקט בתא התחתו וחיכה למשלוח...
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קונצרט במשכ:

"מברלי עד ניו-יורק"
שבת  , 9.2.13שעה 11:30
משירי קורט וייל ,גרשווי )" "summertimeועוד(.
החל ממוסיקת הקברטי של ברלי ,דר* השנסוני של פריז,
מחזות-הזמר של ברודווי ועד התיאטרו הישראלי.
נגה מורג  -זמרת ושחקנית ,אודליה סבר  -פסנתר,
רוני פרנס  -כלי הקשה
"חגיגה מוסיקלית-תיאטרלית מרתקת עד מאד.
זמרת צעירה ע קול נפלא וביצוע דרמטי מוסיקלי
מהמעולי שיש כיו".
מיכאל אייזנשטדט ,האופרה הישראלית.
להזמנת כרטיסי :טל .המשכ 6531670 ,6038
במכירה מוקדמת- 55 :
ביו הקונצרט- 65 :
המקומות באול מוגבלי .מומל .להזמי כרטיסי מראש.

שקד הלר
מסיי י“ב במגמת המחול בתלמה ילי
מופעי הסיו יערכו בתיאטרו גבעתיי במועדי הבאי:
 18/2/2013יו ב' ,בשעה 20:30
 19/2/2013יו ג' ,בשעות  14:00ו – 20:30
 20/2/2013יו ד' ,בשעות  14:00ו – 20:30
הזדמנות מצוינת לראות וליהנות!!!
לינק לפסטיבל בכתובת:
http://www.thelma-yellin.co.il/162441
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ששי מאור
מופע "דר המשי" ע צרויה להב ומיקה שדה ,היה מיוחד ומרגש ,הפירוש שמיקה
נתנה לשירי הידועי של צרויה אשר מבוצעי על ידי מיטב זמרי ישראל היו גרסת
ביצוע שקטה אשר חדרה ללבנו בכוח קולה הצלול והבהיר של מיקה.
טקס נטיעות ט"ו בשבט נער מעל מגרש הטניס ,נטענו יער עצי נוי במזג אוויר נפלא
ובאווירת הפנינג שמחה.
תודה לרעות שלו אשר ריכזה את החג.
תודה לדורו קוגוט ,שירית רודמ ,שיז יוס ,שחר אב*שוש על העזרה בארגו.
תודה למיכה דרו על ארגו שטח הנטיעות ורכישת העצי.
"ש עי חרוד" יצא לדר ויתקיי בשבת  2*2*13החל משעה ) 12:00ההגשות ייפתחו
בשעה זו( בחדר האוכל ,כול מוזמני לטעו מבישולי השפי של עי חרוד ,ארוחת
השפי בתשלו סמלי על פי הקטגוריות .ארוחת הצהריי במחיר קבוע של I 9
לאד ,כולל את בישולי השפי.
בשבת  , 9*2*13טיול מיטיבי לכת לרמת הגול ,פרטי והרשמה בלוח המודעות.
ביו רביעי  ,13*2*13בשעה  17:00במועדו ,הרצאה מרתקת העולה על כל דמיו מפי
מעיי סמידי אחת מ* 21נשותיו של גואל רצו ,אשר פותחת צוהר קט לעול הכתות.
בערב שבת  ,15*2*13בשעה  17:45קבלת שבת ע רביעיית אסי בחדר האוכל .נשיר
ביחד משירי השבת המוכרי והידועי ,נדליק נרות ונבר על היי והחלה.
בשבת  ,16*2*13נצא לטיול משפחות אל הנגב "האדו" ,פרטי והרשמה מעל גבי
לוח המודעות בלובי חדר האוכל.
בערב שבת  ,22*2*13מופע של עופרה ויינגרט "עו עו עופרה" ,על גברי נשי ומה
שביניה.
בערב שבת י“ט אדר ,1*3*13 ,מסיבת פורי ,האירוע ייפתח לקהל בשעה ,21:30
כניסת אורחי בליווי חברי/דור צעיר ) ( I 30רישו בכניסה מהלובי.

