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חנה לוי
איננה
2013 - 1920
אימא שלנו הנפלאה והמיוחדת נולדה בד' באלול  ,1920בשכונת מאה שערי
בירושלי ,דור שביעי של ילידי האר ,מירושלי ,טבריה ,וצפת .בת אמצעית
אחרי אח ואחות ,ולפני אחות ואח .הורי לא פנאטיי .אבא סוחר מטבעות,
כותב לוחות שנה ,ידיד של גדולי הארכיאולוגי .מתקד מאוד בדעותיו ,על
הבנות ללמוד !
מגיל צעיר אימא הייתה עמוד התוו" של המשפחה .נולדה כדי לעזור.
עזרה בבית ,במשפחה ,בהקמת המדינה ,בקליטת עלייה ,ובעצ במה לא .תמיד
בנכונות והמו #רצו #טוב .חיי מלאי של נתינה ,חמלה ,קבלה של כל אחד ואחד
כפי שהוא ,לא מתלוננת ,יודעת שזה מה שצרי" לעשות .צו השעה.
בת  17יצאה ע אחותה הגדולה מהבית לעזור לה לגדל את שתי בנותיה ללא בעל.
זה מוב #מאליו .זהבה עובדת לפרנסה ,וחנה מגדלת את ירדנה וצבייה .מפסיקה
ללמוד ,בעצ עושה סטאג' באימהות ,קוד בנות אחותה ואחר כ" שתי ילדות
נפלאות ואהובות ,יתומות מאב ,עדה ונירה שוור שבה #טיפלה .הקשר עד היו
הדוק כמו משפחה .טיפלה באהוד נצר ז"ל ,לימי פרופסור לארכיאולוגיה שנישא
לדבורה & קרובת משפחתה שחוקרת שני את תולדות המשפחה.
אימא התגייסה להגנה במסווה של התנדבות במג #דוד אדו .בבית לא ידעו שהיא
חברה בהגנה .כא #הכירה את אבא ,וג זה בסודי סודות ,עד שפע חלתה ואבא
בא לבקרה ,עמד בחו ושרק לה )אותה שריקה המלווה את המשפחה כל השני(
ביקשה רשות להכניס אותו הביתה & לצור" העניי #חבוש כיפה & ומאז התקבל
בברכה בבית.
שש שני היו חברי כשברקע המאורעות ,מלחמת העול ,תקופה לא פשוטה
בירושלי ,באר ובעול.
בקי  1941נישאו .אבא עבד אז בצפו #י המלח במפעל האשלג ,אחראי על צי
המכונות ,קטרי ,וכלי הרכב .ג אימא לסירוגי #ירדה לעבוד במטבח הפועלי,
ג ש אהובה על כול.
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בשנת  1943נולד מאיר ובשנת  1947נולד דודו .כשהיה ב #חצי שנה פרצה מלחמת
השחרור ,אבא נשאר תקוע בי המלח שבעה וחצי חודשי ,בירושלי מלחמה
קשה .אימא מטופלת ע פעוט ותינוק חולה בשעלת קשה שלא ברור אי" שרד
אותה .שואבת ממאיר כל העת עידוד וחיזוקי .ילד טוב ונוח ,עוזר ולא מקשה.
בהפגזות אימא הייתה מכניסה את שניה לתו" ארגז כלי המיטה עטופי
בשמיכות מתחת למיטה ,ומאיר שומר על דודו ,מחבק אותו .לא פע נאלצה
אימא להשאיר לבד ולרו להשיג פח מי ,פח נפט ,מזו #כשהיה .לעתי עמדה
בתור וכשהגיעה תורה אזלו המי או הנפט.
פע חיכתה בתור ע שכנה ,וכשקיבלה את פח המי רצה חזרה הביתה ובדיוק
אז נפל פגז במקו שעזבה ושכנתה נהרגה .זעקות השבר אצל השכני שברו את
אימא .לא היה לא #לברוח ע הילדי .וכ" שבעה וחצי חודשי לבד ללא עזרה.
אי"?
יו יו כתבה לאבא מכתב וכשאפשר היה לצאת רצה לשלוח אותו .רק דברי
טובי כתבה ולכ #כל מכתביה ,בניגוד לאחרי ,הגיעו אל אבא והוא היה קורא
אות לחבריו כמו עיתו .#לא הבינו למה רק אבא מקבל מכתבי והאחרי לא.
בתו המלחמה נפתרה התעלומה .הייתה צנזורה אזרחית ,ואת המכתבי
המייאשי לא העבירו לנמעני שבינתיי הפכו לחיילי.
כשאבא חזר הביתה וראה את אימא אחרי זמ #רב כל&כ" ,פר בבכי .אימא הייתה
כל&כ" רזה ,חלשה ומותשת.
לאט לאט ע המו #קושי כמו כול ,החלו במסע החיי .אני נולדתי ,כמו שאימא
ביקשה וקיוותה ואמרה לכול ,שילדה בת כדי שיהיה מי שיטפל בת לעת זִ קנה,
אמרה ולא ידעה מה אמרה.
גדלנו שלושתנו בבית ח ,הורי אוהבי .הבית פשוט ,צנוע ,אבא עבד קשה,
כמעט לא ראינו אותו בבית .היה לנו אבא של שבת .בשבתות טיילנו המו .#לאבא
היה אופנוע ע סירה והמו #חוויות ילדות שלנו ה #מהטיולי הרבי שעשינו
באופנוע וברגל .מאוחר יותר כשאבא עבד בתה"ל היינו מצטרפי אליו בחופשי
לשבוע ימי לנסיעות בכל קצווי האר ,בנגב בגליל ,כשחפרו והקימו את הסכרי
באר ,כל פע ילד אחר ,שבוע של חוויה בלתי נשכחת.
בני הדודי מכל הענפי תמיד שמחי לבוא להתארח אצלנו ,תמי ואמנו ,#רפי
וצביקה מגבת ,מצטופפי,ישני שני ילדי במיטה ,אבל מכייפי יחד בכל
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הזדמנות .תמי ממש גדלה אצל אימא .בבית לא אוכלת כלו ,ואצלנו & הכול בלי
בעיות .אימא הייתה לה לאימא שנייה וכ" נשארה תמיד.
בשלב מסוי אמא לקחה על עצמה משימה לא פשוטה .ההורי הביאו את סבתא,
אימא של אבא ואת אחותה המבוגרת ,לגור איתנו בבית .אימא טיפלה בשתיה#
במסירות אי #ק .עשר שני בדודה ,ועשרי וחמש שני בסבתא .גדלנו ע שתי
סבתות בבית ,היו לזה המו #יתרונות ,אבל לאימא זה לא היה פשוט.
הבית שלנו היה מלא ספרי .הורי קוראי ואנחנו בעקבותיה .הילדי
היחידי שמקבלי יותר מספר אחד בספרייה כי מחליפי ספרי רק פעמיי
בשבוע.
אימא פעילה בקליטת העולי הבאי לאר ,פעילה בבית הספר שלנו ,בוועד
ההורי ,מטפלת באמה החולה ,נוסעת אליה בשני אוטובוסי לפחות פעמיי
בשבוע ,למאה שערי בקצה השני של העיר.
בדיוק לפני שלושי שנה ,ב& 15בינואר  1983הצלחנו להביא את ההורי לעי#
חרוד לחיות איתנו .שני נפלאות לכולנו .להורי ,לילדי ולנו .עופר נולד כשכבר
היו כא.#
שתי&עשרה שני ע אבא ועוד שמונה&עשרה שני בלעדיו.
כל השני היו פעילי .שניה עבדו בהתנדבות אבא במרכולית ואימא במחס#
הילדי .כמעט עשרי שנה .היו לה חברות שאהבו אותה מאוד .כל מי שנכנס
למחס #הודה לה על הקיפול ,תיקו ,#ומיו #הבגדי לתאי .וכל העת פינקה אותנו.
כל אחד מה שהוא אוהב .כל מי שבא יוצא ע "שקיק בתו" שקיק" ע עוגיות...
מכינה לכול את הפינוקי של סבתא ,סלטי ,עוגות ,עוגיות שרק היא יודעת
להכי ,#שנשלחות לכל בני המשפחה מקרוב ומרחוק .עד קיטו שבאקוודור נשלחו
העוגיות לנכדי של אחותה כשהיו בשליחות מגבת .כאב גדול חוותה כשאייל
נהרג ,זמ #קצר לאחר שוב ארצה & קשה להשלי !!
אוהבת את כול .חיבוק ,נשיקה ,רק לפי מה שכל אחד אוהב .יודעת בדיוק מה,
כמה ולמי .מעול לא כפתה את עצמה .הכול בצניעות .באור" רוח ובהמו #טוב לב.
כמו שאחעד אומר ,סבתא אוהבת אותי הכי הכי ,וכ" מרגישי כול ,אוהבת כל
אחד הכי הכי.
אהבה גדולה ענקית למיכאל מהיו הראשו #שנכנס אלינו הביתה .ומיכאל החזיר
לה בגדול .כמו שאמרה :הב #השלישי שלי .טיפל בה הכי הכי שאפשר .וכמוב#
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לכלותיה ,שאהבה ועזרה לה #בגידול הילדי .כל פע שמאיר או דודו יצאו
למילואי ,ההורי היו נוסעי לירושלי ,למילואי סבא&סבתא.
פעמיי טיפלנו באימא אצלנו בבית לתקופות לא קצרות .לפני שתי&עשרה שני,
במש" שנתיי ובתקופה האחרונה למעלה משנה עד שהבאנו לה עובדת לטיפול
מלא.
כ #אמאל'ה ,כולנו אוהבי אות" ,עצובי להיפרד אבל מפויסי ,כי יחד אית"
ביקשנו שהסבל ייגמר.
זכית לעשרה נכדי נפלאי ,מוצלחי ,דואגי ל" ,מצלצלי אליי" כמעט כל
יו ,מספרי ,משתפי ,באי לבקר ,מחבקי מנשקי ,מביאי אליי" את
הניני ,חמישה&עשר חמודי שברכותיי" ימשיכו ללוות את כולנו .אחייני של"
ילדיה ונכדיה ,מכל הקצוות מוקירי ומכבדי ,את כול את מברכת יו יו
וכ" נזכור אות" תמיד.
נוחי ל" אימא יקרה .התגעגעת לאבא .בזמ #האחרו #חלמת עליו המו .#קראת לו
לעזרה .אולי עכשיו תיפגשו ש למעלה .ספרי לו עלינו.
אני מבקשת להודות לכל החברות הטובות שלי שליוו אותי בדאגה ,בשליחת
דרישות שלו לאימא .באמפטיה .לבתיה וינקור שתמיד לצדי בעזרה ועצה.
תודה מיוחדת לרוני קיי על החברות ארוכת השני ע אימא ,על הדאגה והכבוד
שנתת לה .לאיל #שעזר כשנזקקנו לעזרתו ,וכמוב #לאחיות והרופאה שליוו אותנו
כל העת .לאנג'לה שטיפלה באימא במסירות רבה בשנה האחרונה.
תודה לכל בני המשפחה שנענו לכל קריאה .לדודו ולמאיר ,לתמי שתמיד איתי,
לאחייני וילדיי היקרי .
והכי הכי למיכאל והבנות .יערה ,מה הייתי עושה בלעדיי"? יחד שרדנו את המסע
העצוב והארו".
תודה לכל מי שבא ללוות את אימא ולהיות אתנו.
בש כל המשפחה
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סבתא יקרה
התכונה הכי בולטת שאפיינה אות" ,הייתה ההסתכלות על החצי המלא של הכוס
בכל דבר .תמיד חיובית ,לדבר בחיוב ,לחשוב חיובי ,לחפש את הטוב והיפה בכל
דבר ,וכ" ג ניסית להעביר לנו תמיד.
כשאני חושבת אחורה על כל כ" הרבה דברי חיוביי ,עולי בי ריחות ,מראות
וטעמי:
העוגיות המפורסמות של" ,סלט תפוחי אדמה ,עוגות שמרי ע קינמו,#
געפילטע&פיש ועוד.
נסיעה לשוק מחנה יהודה וקנייה בדוכני השוני ובסופה את משאירה את
הסלי לסבא ,שיעבור בערב ויביא הביתה את הקניות.
פומלות מיריחו & עוד הרבה לפני שהפרי התפשט ברחבי העמק.
טלפו #לסבתא מהג ,#לשאול אי" מכיני חרוסת או קניידל" לפסח ,או אי"
מכיני קליפות הדר לט"ו בשבט.
לבוא לאסו 0אגוזי מהדשא ,להריח את הנרקיסי בחור ,0או לבוא ע הילדי
לספור כמה חצבי יש בגינה של סבתא )כי אי #דברי כאלה בשו מקו אחר(...
חביתה ע נענע ופטרוזיליה וסלט לארוחת ערב ,תה ע חלב ועוד המו #המו#
זיכרונות טובי ונעימי.
תמיד דואגת לכול ומעניקה ככל יכולת" לילדי ,לנכדי ולניני ולכל האחייני
והאחייניות ,ילדיה ,נכדיה וניניה ,כמו ג לכל החברי הרבי מכל השני.
ולסיו :א למאיר שלו מותר לנכס משפטי מפורסמי שסבתא שלו הייתה
המקור שלה ,לעניות דעתי ,חבורת מונטי פייטו #חייבת לסבתא תמלוגי רבי
בגי #שיר המפורס"always look on the bright side of life".. :
ולאימא שלי היקרה ,שלמדה ממ" מצוות כיבוד הורי במוב #המלא והיפה –
מעריכה כל רגע וכל נתינה.
באהבה רבה,
יערה
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צ‘אי שגיא
לחברי שלו.
בשבוע שעבר אישרנו באסיפה את תוכניות המשק והקהילה לשנת  .2013פחות
מעשרי חברי וחברות הגיעו לאסיפה .אני תוהה לפעמי מדוע? הרי החלטות אלה
משפיעות בסופו של דבר על כל אחד ואחד מאיתנו בחיי היו יו .נכו #שהדברי
מגיעי לאסיפה כבר לעוסי היטב ואי #הרבה מקו לשינויי ,אבל בכל זאת נראה
לי נכו #שחברי הקיבו יגלו התעניינות רבה יותר .אני מקווה שנצליח לממש את
התוכניות כפי שנכתבו .החוברות זמינות במזכירות הטכנית.
אחד הסעיפי בתוכניות הוא השכונה המערבית .הקצבנו סכו נכבד לעבודות
בשכונה .בנוס 0ובמקביל אנו מנסי לקבל מהמדינה תקציבי המיועדי לפיתוח
תשתיות.
המדינה באמצעות משרד השיכו #עוזרת ליישובי להקי שכונות מגורי על ידי
מענק כספי הנית #לאזרחי על חלק קט #מעלויות פיתוח המגרשי .ג לעי #חרוד
כקיבו שיתופי יש זכות לקבל מענקי אלה עבור חברי הקיבו .המענק הוא על ש
האזרח אבל הוא נית #לרשות המקומית האחראית על בניית השכונה .במושבי או
הרחבות יישובי שבה הבניה היא פרטית המענק בסופו של דבר מגיע אל האזרח
בצורה של הקטנת העלות לפיתוח התשתיות המוטלת עליו על ידי הקבל #המבצע.
אצלנו בקיבו המענק בסופו של דבר מגיע לקיבו שהוא זה שנושא בעלות הבנייה.
כדי לממש את הזכות הזו אנו צריכי להעביר למשרד השיכו #פרטי אישיי רבי
על חברי הקיבו כגו #תעודת זהות ,תעודות נישואי ,#עלייה לאר וכו' .לש כ"
נעשתה לאחרונה פנייה אל החברי למלא טפסי שוני .ציפי סהר במזכירות
הטכנית מרכזת את הטיפול בנושא .אני מבקש מכל החברי שפנו אליה להגיב
בזריזות בהתא לפנייה .התחלת העבודות בשכונה המערבית תלויה ג בגור זה.
חצר הקיבו מלאה שמועות ומידע לא מדויק באשר לפנייתו של אסא גיארי לצאת
לחופשה מיוחדת .כדי למנוע ולעצור את גל השמועות אני מבקש כא #להעמיד דברי
על דיוק:
לפני כחודשיי הודיע אסא גיארי על יציאתו לחופשה כלכלית .המזכירות לא קיבלה
את הודעתו אבל מינתה במקביל צוות הידברות איתו .הצוות לאחר שנפגש ע אסא
מנסח בימי אלה מסמ" הסכמות המבוסס על החלטות ותקנו #הקיבו .המסמ"
יובא בסופו של דבר לאישור המזכירות ועקרונותיו יפורסמו בציבור .אני מקווה שעד
אז תיפסק הרכילות שלפעמי היא אפילו פוגעת.
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בקרוב מאוד יושלמו העבודות במרכז הקוסמטיקה החדש שנבנה מתחת לבית
הדר .המקו ירכז בתוכו את כל הפעילות הקשורה לרפואה משלימה,
קוסמטיקה ,תספורת ועוד תחומי דומי .הכוונה לנהל את המקו כמרכז
המכיל בתוכו פעילויות שונות כאשר כל פעילות מתנהלת כלכלית באופ #עצמאי
ולכאורה "שוכרת" את המקו לשימושה .נוהל עבודה המתאי לרוח דברי אלה
נמצא כרגע בהכנה.
הבחירות לכנסת מאחורינו .כ" ג הבחירות לראשות התנועה הקיבוצית .אני
מאחל לאית #ברושי הצלחה במילוי תפקידו .לפנינו הבחירות למועצה האזורית
הגלבוע .בחירות אלה אמורות להתקיי בסו 0שנה זו .עדיי #אי #תארי" מדויק
ועדיי #איננו יודעי מי יהיו המועמדי אבל יש כבר התחלה של התארגנויות
שונות .בשני האחרונות משפיעה המועצה האזורית יותר ויותר על אופי
והתנהלות היישובי שבתחומה ולכ #יש חשיבות גדולה לעומד בראשה .אני
מקווה שנדע לבחור את הטוב ביותר עבורנו.
הגשמי האחרוני הביאו לפריחה גדולה בשדות ובגבעות .הירוק משובב נפש
ועי .#אני ממלי בכל פה על טיול בגבעת קומי ובאזור בכלל.
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החלטות מזכירות
החלטות מתארי 17.1.2013
• המזכירות ממנה את מיה בריל כממונה על הטרדות מיניות בקיבו.
• אושרה תכנית השקעות לשנת  2013כפו 0לכ" שסכו המסגרת שיאושר
בוועדה הכלכלית לא יקט #מהסכו שאושר )13.732.600ש"ח(.
החלטות מתארי 31.1.2013
• המזכירות אישרה מסמ" המגדיר את זכויות המועמדי במערכת הבריאות.
נית לקבל את המסמ המלא במזכירות הטכנית.
• המזכירות מחליטה להעמיד דיור לרופא משפחה החל מאוגוסט  2013ומנחה
את ועדת דירות להכי #דירה לצור" זה.
• המזכירות מחליטה לעדכ #את מחירי טיפולי רפואה משלימה ל& E 60לטיפול.
חלוקת התשלו בי #החבר והקהילה תישאר לפי ההחלטות הקיימות.
בעוד שנה יתקיי דיו #נוס 0בנושא זה.
החלטה מתארי 7.2.2013
המזכירות מאשרת את תכנית הקהילה לשנת .2013
•
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משולח ועדת השכלה
אילה אופנהיימר
חברי המעונייני לצאת ללימודי בשנת לימודי
תשע"ד ) (2013 & 2014מוזמני לפנות לוועדת השכלה.
אפשר לפנות אליי או לציפי במזכירות הטכנית.
הפוני יקבלו טופס בקשה ליציאה ללימודי המפרט את כל הסעיפי
הדרושי לדיו #בבקשה כגו :#נושא ,מוסד ,מש" הלימודי ,מספר ימי
הלימודי בשבוע ,שכר לימוד ופרטי רלבנטיי נוספי ,א יש.
את הטופס המלא יש להחזיר בהקד לת.ד.3 .
ההרשמה פתוחה עד סו 0מר .2013
הערה חשובה לחברי השוקלי יציאה ללימודי:
ועדת השכלה עניינה לימודי שמטרת הגדלת יכולת ההתפרנסות של החברי.
ככלל חוגי ותחביבי אינ כלולי בתחו האחריות של ועדת השכלה הואיל וה
הופרטו ומופיעי כסעי 0בתקציב האישי.
חברי המעונייני להתייע לפני הפניה לוועדה מוזמני ליצור קשר ולתא
פגישה.

עדכוני מהנהלת חשבונות
אוולי הנס
לחברי שלו,
לאחרונה הגיעו אליי בקשות להעברת דפי התקציב אל החברי בצורה
דיסקרטית .כדי להיענות לבקשה מצד אחד וכדי לא להקשות על החלוקה מצד
שני ,יוכלו החברי המעונייני בכ" החל מתקציב פברואר ) 20למר( לקבל את
דפי התקציב אצלי במשרד .חברי שלא יבואו לאסו 0את הדפי אצלי במשרד
יקבלו אות יו אחר כ" )ב&  21לחודש( בתא הדואר.
במקביל התחלנו בשנה האחרונה במגעי לרכישת תוכנה שתאפשר לחברי
לראות את פירוט התקציב שלה דר" האינטרנט בזמ #אמת .עד אז אנו מקווי
כי ההסדר הנ"ל יית #תשובה מספקת למבקשי זאת.
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משולח הבריאות
חנה דג
עדכוני ממרפאת השיניי נמסר על ידי גוני שובל
דר' אדוארד פישמ #סיי את עבודתו במרפאת השיניי שלנו לאחר
חמש שנות עבודה .אנו מודי לו על הטיפול המסור.
במרפאת השיניי מבוצעי טיפולי השיניי במקצועיות ובאווירה נעימה.
ממשיכי כרגיל ע הצוות שלנו:
הרופאה ,דר' קרולי #פרוסט בימי ראשו #וחמישי.
האורתודנט ,דר' סרג'יו שר&לב.
השיננית ,שלומית ינאי בימי שני.
השירות נית #ג למטופלי מבחו.
למקרי דחופי נית #לפנות אליי.
שמרו על חיו" בריא.
ביטוחי
לתזכורת:
• כל החברי מבוטחי ב"כללית מושל" )כרטיס זהב(.
ביטוח זה מאפשר למבוטח שלוש התייעצויות בשנה ע רופאי
מומחי העובדי ע הכללית .השתתפות של המושל בניתוחי שלא
ברפואה הציבורית .תרופות ועוד.
• ביטוח "משלי" או "מג #לקיבוצי" )ביטוח קטסטרופות( & הוא
ביטוח בריאות פרטי דר" ביטוח חקלאי של חברת "דקלה" שבו אנחנו
מבוטחי משנת  .2000ביטוח זה נות #למבוטח :תרופות מצילות חיי
או מאריכות חיי שאינ #בסל התרופות.
ניתוחי מצילי חיי באר או בחו"ל .השתלות.
שדרוג פוליסת הביטוח הרפואי :מחלקות בריאות ורווחה והמשפטית,
ביחד ע משקי הקיבוצי וחברת הביטוח דקלה מציעות לקיבוצי שדרוג
פוליסת הביטוח הרפואי& "מג #ניתוחי וטיפולי לקיבו" ,שהיא פוליסה
ייחודית לניתוחי פרטיי וטיפולי אמבולטוריי.
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הפוליסה באה בשני רבדי:
רובד מורחב א'
נות #ביטוח רפואי לניתוחי פרטיי ושירותי אמבולטוריי.
הביטוח מממ #שתי התייעצויות לפני הניתוח ,שכר מנתח על פי
בחירה ,שכר רופא מרדי ,חדר ניתוח ,עלות שתל עד ,E 50,000
אשפוז עד  30ימי ,אח/ות פרט/ית במהל" האשפוז ,אובד #כושר
עבודה כתוצאה מניתוח ,ועוד.
• שרותי רפואה אמבולטוריי:
הפוליסה מעניקה כיסוי מקי 0למגוו #שירותי אמבולטוריי.
מאפשרת בחירת רופא על ידי המבוטח ושתי התייעצויות ע רופא
מומחה לשנת ביטוח .יינת #החזר כספי בשיעור של  85%מההוצאה
ועד ס" של  E 1500להתייעצות.
בדיקות היריו #רחבות עד סכו של  E 3000בכל היריו .#הפריה
חו גופית .פיצוי בגי #ימי אשפוז.
רובד ב' מורחב
נות #ביטוח רפואי לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות.
על מנת להסביר על הפוליסה ויתרונותיה מקיימת התנועה כנסי
אזוריי.
השבוע נסענו צ'אי ואני ליו עיו #כדי לשמוע את נציגי "חברת דקלה"
על יתרונות הביטוח.
כיו במצבי של אי #ברירה אנו ממני ניתוחי פרטיי לחברי
בעלויות מאוד גבוהות.
אנחנו שוקלי הא להצטר 0לביטוח זה.
נביא זאת לדיוני בפורמי המתאימי לאחר שנעשה שיקולי
כדאיות הביטוח.

úåàéøá ÷ø

11

המצילה כבר מצלצלת...
אילה אופנהיימר וצוות החג
ליל הסדר מגיע השנה מוקד במיוחד ביו שני  25במר .מיד לאחר מסיבת
פורי נית #יהיה להזמי #מקומות באמצעות הדואר האלקטרוני בנוס 0לפתקי
המסורתיי בתאי הדואר .בי #א תחזירו את הפתק לקופסה בלוח המודעות או
תעשו הזמנה או&#ליי #אנא הקדימו והזמינו מקומות עד ה" 15.3כדי שנוכל
להיער" ולהיענות ,ככל הנית ,#למרב הבקשות.
לתשומת לב כל החמולות ,ההורי ,הדודי ,הסבי והסבתות – ברושמכ את
מספר המקומות הדרושי לכ אנא הקפידו לתא זאת ע שאר השלוחות
המשפחתיות המקומיות וכ" ייחסכו מכולנו בלבולי בגלל הזמנות כפולות .א
הנכ מזמיני עבור חברי נוספי אנא ציינו בהערות את מי לחייב ובכמה מנות
על מנת שנוכל לחלק את החיוב בי #כל החברי המסבי עימכ .במידה ויש
עדכוני ושינויי ,אחרי שכבר העברת את ההזמנה בדוא"ל או לתיבה ,נא
להודיע לבני קיי על מנת שנוכל להיער" בהתא.
חברי החוגגי במקו אחר & אנא ציינו זאת .ג זו אינפורמציה חשובה!
ובינתיי & בלי קמח אי #תורה & תזכורת על ההתארגנות לחג:
• להזמנת אוכל לליל הסדר ,לחברי החוגגי במקו אחר ,יש להירש בלוח
המודעות .חברי שיירשמו יקבלו בתא הדואר טופס להזמנה מתפריט החג.
ההרשמה המוקדמת חשובה למטבח לצור" היערכות לחג ולכ #מהרו והעבירו

את הזמנתכ ליובל באקונומיה או לשרית בחדר האוכל עד יו
ראשו ה&.10.3
•

•

השנה תהיה החלוקה הביתה בכלי שייארזו מראש על ידי צוות המטבח
בהתא להזמנות מראש .חברי שלא יזמינו לא יוכלו לקבל אוכל הביתה!
ביו ליל הסדר ,יו שני 25 ,במר ,לא יוגשו ארוחות בוקר וצהריי בחדר
האוכל .הציבור מתבקש להתארג #מבעוד מועד לארוחות בבית כדי שנוכל
להכי #את חדר האוכל לחג.

ליל הסדר הוא יותר מתפריט ומידת ההצלחה שלו תלויה לא רק באיכות האוכל
ונינוחות ההתארגנות .מידת ההצלחה של ליל הסדר תלויה קוד כל ובעיקר
במידת ההשתתפות של הציבור בערב עצמו .בשני האחרונות יש התעוררות
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וחזרה אל הסדר המשות ,0דבר שמוסי 0חיי ועניי #לסדר ומאפשר גיוו #בתוכ#
)יותר זמרי ,רקדני ,ילדי וכו'( .משפחות וילדי ,סבאי וסבתות ,מבוגרי
וצעירי ,כול מוזמני להשתת & 0מי בקריאה ומי בשירה & אפשר לפנות לנגה
שני ,יובל בריל או לאילה אופנהיימר וכל יוזמה תתקבל בברכה .התוכניות רבות,
הזמ #קצר וההשתתפות היא העיקר!

פורי שמח!

לידיעת הציבור

ביום שלישי הקרוב 5.3.2013
אזור המתקנים והדשאים מסביבם
ירוססו נגד יתושים.
לאחר הריסוס אין להתקרב לאזור
המתקנים והדשאים

עד למחרת אחר-הצהריים 6.3.2013

בברכה
ישעיה אמיר
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בי תיקו לשינוי ,חיי בהקפאה
ששי מאור
בבואנו לבחו #את מכלול החיי שלנו כא #והרצו #של חלק מאתנו לבצע בה
שינוי ,אנחנו צריכי לקחת בחשבו #שתוצאות ומסקנות הבחינה ישפיעו על כל
אחד ואחת בצורה שונה והתוצאה הסופית האישית אינה אחידה לטוב ולרע
וזרועה הפתעות לרוב.
מופלא הדבר בעיניי שרבי רבי מבי #נושאי דגל השינוי היו עד לא מזמ" #שומרי
החומות" אשר דאגו לשמור את מערכות החיי שלנו במסלול השמרני ,היציב,
המקובע ,הקיבוצי הקלאסי ,השיתופי ,ה #מבחינה כלכלית וה #מבחינה חברתית.
חלק גדול מהצלחתה הכלכלית של עי #חרוד נזקפה לאותה גישה שמרנית אשר
הקימה מפעל מצליח כדוגמת ריקור .שני רבות שמרו "שומרי החומות"
בנאמנות על גישה שמרנית להרפתקאות פיננסיות וכלכליות ,לא פע נזרקה לחלל
חדרי הישיבות האמרה שהפכה למטבע לשוני מקומי" ,א המכונה עובדת למה
להחלי ,"0אז מה קרה? ומדוע התהפכו היוצרות? שלפתע שומרי החומות ,אצי
רצי לשינוי מהפכני וקיצוני לתפיסת ארוכת השני.
שינוי מביט קדימה ,שינוי אינו מתייחס לעבר או להווה ,כל מהותו הוא העתיד.
תיקו #רואה עבר ,הווה ,עתיד ומנסה לתק #ולהתאי את הטעו #תיקו .#לכל גישה
יש את החסרונות והיתרונות שלה והשאלה העומדת כא #לבחינה היא מה נכו#
ומתאי לקהילה שחיה כא .#אני בדעה כי מהפכות ושינוי קיצוניי מהסוג
שחלק קט #מאיתנו רוצה לחולל יפגע מאוד ברמה האישית בכל אחד ואחת
ממרכיבי קהילה זו" .המכונה עובדת "...ולא יעזרו כא #דיבורי על "משתמטי
עבודה"" ,בטלני בכוח"" ,פרזיטי"" ,רושמי עבודה"" ,אבטלה סמויה",
"שברירי משרות" ,אלו לא הסיבות האמתיות לרצו #לשנות ולהפו" עולמות ,אלו
ה מקצת מהחוליי שטעוני תיקו ,#נית #לתקנ א משקיעי מאמצי
בכיוו ,#נדמה לי שזה לא המצב .לא פע התבטאתי מעל במה זו בצור" לגוו #את
מקורות הפרנסה שלנו ה #מבחינת סיכו #כלכלי וה #מבחינת מקורות תעסוקה,
הדברי נכתבו ,הא נפלו על אוזניי קשובות ,אני לא בטוח ,לפעמי תלוי מי
אומר אות ועד כמה הוא שיי" לבראנז'ה כזו או אחרת כדי שמדיבורי בסו0
יהיו עיבורי.
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אנחנו מעבירי במו ידינו את השליטה על גורלנו הכלכלי לידיי חיצוניות )פלב,
ריקור( .נכו #גרעי #השליטה )מניות בעלי( בידינו ,לכמה זמ ?#מישהו יכול
להבטיח שריקור בעוד חמש שני תהיה של עי #חרוד!? ללא ביסוס כלכלי אית#
כפי שהוא היו "המכונה הזו "...לצערי תל" בדר" ההפרטות ,ותנדוד לפרק זמ#
לא ידוע בדרכי ותצבור כאב ,עד שתמצא בוודאי את עצמה במציאות חיי שונה
לגמרי ממה שיכלה ורצתה להיות .היו ,ממש עכשיו יש באפשרותנו ל ת ק 
ולהחזיר עטרה ליושנה ולפחות את הניהול והשליטה על גורלנו הכלכלי להחזיר
לידינו ויפה שעה אחת קוד .אני קורא מכא #להחזיר את משרות הניהול של
המפעלי לידיי עי #חרודיות!
אז מה באמת המרחק בי #שינוי לתיקו ,#תיקו #עוסק בהפיכת המקו הזה לשל
טוב יותר ,שינוי הוא תהלי" מעבר ממצב  Aלמצב  Bשהחזרה ממנו היא תהלי"
בפני עצמו השוא 0לאפס מבחינת היכולת לחזור לנקודת המוצא )  .(Aולכ#
דיבורי על דו"מסלולי שהוא כסות ועלה תאנה לשינוי דיפרנציאלי הנו תהלי
שאי ממנו חזרה למצב בו אנו נמצאי היו שיתופיי.
קיי הבדל מהותי בי #הרצו #לתק #לבי #הרצו #לשנות ,אני שיתופי ודוגל
בתיקוני תמידיי ורציפי כאסטרטגיה ,כגישה לפתרו #של כל תחלואינו .אנחנו
יושבי על הגדר וחיי בהקפאה .זה לא בריא לאור" זמ ,#אפשר להתקרר.

¯Âˆ Ô¯Â˜Ï

ì"äöî êøåøçùì úåëøá
åðéìà êáåù êåøá
äîéòð úåáìúùäå
ãåçéà ãåøç-ïéò úéáá

áåè ìæî
éà'öìå äðåìãì
úéãåäéìå é÷éáöì
ãëðä úãìåäì
äòåðìå ïåìéàì ïá
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì
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בית הספר היסודי עמק חרוד
זכה בפרס חינו
ליאורה דות מנהלת בית הספר היסודי
בית הספר היסודי עמק חרוד זכה בפרס חינו" לאחר שעמד בכל המדדי
המעידי על כ" שהוא מקו המחנ" ומלמד באופ #הראוי לציו .#בכתבה אפרט את
הסיבות שבזכות #מצא משרד החינו" לנכו #להעניק לנו פרס זה:
בית הספר עמק חרוד מדגי את היכולת להפו" מבית ספר קט #וקיבוצי לבית
ספר אזורי וגדול ) 622תלמידי 22 ,כיתות שבה #ארבע כיתות חנ"מ( תו" שמירה
על מאפייני מובהקי של ארגו #אינטימי הש דגש על שייכות ,מחויבות,
תקשורת וחברות לצד ערכי לאומיי של אהבת הע והאר .ייחודו של בית
הספר באקלי ובתוכניות החברתיות הקיימות בו .בית הספר מאמי #שאלה
צרכי בסיסיי כדי שתתרחש למידה ,ולכ #פועל בדרכי מגוונות לשמור על
האופי הייחודי שלו ,ומצליח .הצוות מהווה דוגמה לתלמידי ולהורי לתקשורת
מקדמת ,לאחריות אישית ולקידו אקלי טוב ומיטיב בבית הספר.
להל #פירוט קצר של עיקרי הפעולות המייצרות אקלי ייחודי זה:
א .לביה"ס תכניות עבודה הכוללות דרכי הוראה מגוונות תו" דגש על הוראה
דיפרנציאלית ה"פורצת" את דלת הכיתה מבחינת המרחב הפיסי וקבוצות
הלמידה .התוכנית מקדמת תכני פדגוגיי ומתחשבת בצרכי הקשורי
ברווחת התלמיד .בבית הספר תלמידי בעלי צרכי מגווני :ארבע כיתות
חנ"מ ,תלמידי מפנימיית "הבית לילד" ,תלמידי שילוב ,תלמידי מורכבי
שהגיעו מאזורי רישו אחרי בוויסות המועצה.
בית הספר שמקבל את כול בברכה הקי מערכת מעני על מנת להכיל את
כל תלמידיו :פרויקט חונכות שבו שותפי עשרות רבות של ילדי ,פתיחת שני
"חדרי חמי" ,מער" רחב של מתנדבי לפעילות פרטנית וקבוצתית ,פעילות
בפינת חי ,התגייסות והתנדבות לפעילות ע תלמידי על בסיס קבוע של צוות
המינהלה & מזכירה ,אב&בית ומורי בצוות ,וכ #תוכניות העצמה מיוחדות
המותאמות באופ #אישי לתלמידי.
ב .תעודת הזהות של בית הספר היא האקלי הייחודי שלו .תרומה מרכזית
ליצירת אקלי זה היא "שפת התקשורת הלא אלימה" ,שהיא שפה אחידה
המוכרת ומחייבת את הצוות ,ההורי והילדי .בנוס & 0בית הספר רואה את
תפקידו להפי שפה זו ג בקרב הגננות ,ועדות החינו" והמתנ"סי בישובי.
השפה כוללת "מודל לפתרו #סכסוכי" וכל תקנו ,#תכנית חברתית ,תכנית
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התערבות חינוכית או פדגוגית מונחי על ידי עקרונות ה"תקשורת הלא
אלימה".
תכנית חברתית רחבה ומובנית תומכת א 0היא ביצירת השפה הבית&ספרית
והאקלי המיוחד .עשרות תלמידי שותפי בוועדות ,ימי שיא המדגישי
מנהיגות ויחסי בי #אד לחברו ,הפסקות פעילות ,תרומה לקהילה וכדומה.
ג .בית הספר מחשיב ומכבד את מורשתו :מורשת העמק ומורשת הע והאר.
בתוכנית הלימודי ,תוכניות ייחודיות השמות דגש על הכנה משמעותית
לקראת כל טיול ,סיורי קבועי בסביבה הקרובה ,תכניות ספציפיות
הקשורות להתיישבות בעמק ,תכניות שבית הספר פיתח בשיתו 0ע מוזיאו#
"בית שטורמ "#וה #קשורות להתיישבות והגנה .וכ #טקסי ראש חודש
המצייני אירועי הקשורי לע ולאר ,מפגשי "שירה עברית" )שירה
בציבור( שבה משתתפי כל התלמידי.
ד .בית הספר עמק חרוד מתנהל תו" שיתו 0הצוות בתהליכי חשיבה קבועי
הנעשי בכל תחו ,וכחלק מתהליכי הערכה קבועי הנעשי בתחומי
שוני .כמנהלת אני מאמינה שחשיבה משותפת מייצרת מחויבות ושייכות,
לצד פתרונות טובי ומגווני המתקבלי "ממכפלת המוחות" הקיימי
בצוות.
כל פעילות משמעותית אשר לה היבט רחב ,נעשית בתהליכי שבה שותפי
אנשי רבי מהצוות ובחלק ,הצוות כולו .תהליכי שיוצרי מחויבות
ומסירות גדולה של הצוות להחלטות ולתהליכי בבית הספר.
לסיכו & אנו משתדלי לעשות כל שנית #כדי לשמש דוגמה" ,לעשות את" ...ולא
"לדבר על" ...לקיי תקשורת מקרבת ע הילדי והמבוגרי ,ולעשות את
עבודתנו ע הרבה נשמה ומתו" כוונות טובות.
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מא ָראו )שווי( לעי-חרוד
ָ
הביאה זיוה אופנהיימר
ב 18.1-נפתחה במשכ לאמנות התערוכה "אוטו וילר :רטרוספקטיבה" .אוטו
וילר למד ציור בפריז ,התנסה באימפרסיוניז $ובאקספרסיוניז ,$הושפע
מפיקאסו ,ממאטיס ומתנועת ה"יוגנסטיל" .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) באמצעות התערוכה של סבו אוטו וילר.
בפתיחה החגיגית של התערוכה סיפרה אורית שפרכר על ה“מסה ומעש“ של
מסע התמונות משווי' למשכ לאמנות בעי חרוד:
חברי ומשפחה יקרי,
אנו שמחי שהגעת לפתיחת התערוכה של הצייר השוויצרי אוטו וילר & סבא של
יהודה שפרכר.
כבר שני אנחנו חולמי על תערוכה כזו ,ולא תיארנו לעצמנו איזו דר" ארוכה
צפויה לנו .זה התחיל כאשר חבר שמבי #באמנות הסתכל על התמונות של אוטו
וילר שתלויות בביתנו ואמר" :מגיע לו תערוכה" או בלשו #הע ,התמונות ברמה
גבוהה.
וכ" ,בנובמבר  2005נסעתי פע ראשונה בחברת אמו של יהודה ,מירי שהייתה אז
Kראו בשווי כדי לעשות סקר ראשוני וצילו של התמונות.
בת  ,87לעיר הולדתה ָ
מירי במר האופייני לה התרוצצה ברחבי העיר ,כשאני מדדה בעקבותיה ,חידשה
קשרי ישני בעירייה ובמוזיאו #והנחנו את היסודות לתערוכה.
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השלב הבא היה מציאת מוזיאו ,#וכ" הגענו למשכ #לאמנות בעי #חרוד.
זה המקו לציי #כי עי #חרוד זה סוג של בית עבור יהודה מאחר והוא מתכנ#
במשק כבר כ& 30שנה :הרפת ,הדיר ,מפעל ריקור והאירוח הכפרי כול "ילדי"
שלו ,והקשר ע המקו והאנשי הוא קשר מיוחד וארו" שני ,כ" שהבחירה
בעי #חרוד בעצ סגירת מעגל והיה ברור שזה המוזיאו #המתאי והטבעי לערו"
את התערוכה.
גליה בר& אור ע העיניי הטובות שלה לאמנות ,הסתכלה על צילומי התמונות
והחליטה במקו לאשר את התערוכה .נקבעה האוצרת ,דבורה ליס המסורה,
נקבע תקציב ויהודה והמשפחה בהולנד יצאו לדר" לקושש תרומות.
היית מאמיני? הסכו נאס !0ע עלילות משנה נוספות בסיפור ,גילוי קרובי
משפחה שה נדבני אמנות באנגליה ועוד...
וכ" עברו לה #השני ,תארי" הפתיחה נדחה מספר פעמי ,מסיבות שונות ,וכבר
האמנו שהעיסוק בתערוכה הוא סוג של סגולה לאריכות ימי...
ואז יהודה קרע את הגיד ,כ #את גיד אכילס .ישב יהודה ע הגיד במש" ימי
וניהל את המערכה & באנגלית ,הולנדית ,גרמנית ,עברית ,במיילי ובטלפו – #ע
צלמי אמנות ,רסטורטורי ,חברות ביטוח ,חברות הובלה ,שמאי ,עמילי מכס,
עד שהגיע היו שבו הכריז יהודה בקול גדול :התמונות נאספות בשווי.
ואחר כ" :הקונטיינר עוזב את שווי ,מגיע לנמל ,עוזב את הנמל ,מגיע לאר!
אופס ,עוד פע ענייני מכס וגש שלא מאפשר פריקה ,וניצול קשרי ישני בעי#
חרוד בשביל מלגזה להוריד את הארגזי ,ותו" כדי – גיל גולדפיי #ודבורה ליס
ִשכתבו הגהות ותרגומי של הקטלוג התלת&לשוני ,ועור" לשוני ,וגרפיקאי ובית
דפוס ,והמיילי הולכי וסובבי בי #שווי והולנד וישראל.
בקיצור & מהומת אלוהי.
וכ" צ'יק&צ'ק תו" שבע שני פלוס ,קרמה התערוכה עור וגידי.

מקווי שתגיעו ותיהנו .יהודה בטוח נהנה מהדר"!
אורית ויהודה שפרכר
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חדש על המד
סיפורת
אפריל שבור
פיאוני

איסמעיל קדרה .החיי באלבניה בצל מסורת גאולת הד.
פרל באק .קורות משפחה סינית&יהודית בסי #במאה ה&19

רומ רומנטי
מירה מג#
עיניי כחולות מדי
חמישי גווני של אופל ג'ימס א.ל.
אמריקה :העול החדש ביידיש ובעברית .סיפורי .עריכה; מת #חרמוני
לי #גרה
סו 0שבוע מפתיע
קרל מורטמר
כניעה לעבר
גרגורי דיויד רוברטס .אוטוביוגרפיה
שאנטרא
דיי סילביה
חשופה לעיניי"
צ'ייס נובק
תאומי
שי שטר .#עולמ המורכב של תושבי ירושלי בעבר
מיקי ,אני מדברת אלי"
ובהווה ,בפשטות ובח #כובש.
אס 0גברו .#רומ #על המציאות האבסורדית ביהודה ושומרו.#
הגבעה
קריסטי #קאשור .ספר שני בסדרת  :שבע הממלכות .פנטסיה.
אֵ ש
מתח
האיש שהתנד 0כעש#
המזכרת
בכוונת זדו#
מורשת סטונהנג'
מלכודת כפולה
אישה הכלוב
אלכס קרוס
תישאר קרוב
תאומי
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שובאל מאי  .מותח #סקנדינבי
טס גריטס#
ג'ו #לסקווה .מותח #משטרתי
ס כריסטר .מותח #מהפנט .מושל למעריצי ד #בראו.#
קרי #גרהרדס .#רומ #מתח פסיכולוגי עוצר נשימה.
בלש .ראשו #בסדרת מדור
יוסי אדלר אולס#
ג'ימס פטרסו .#מותח #קצבי ומפתיע .גדוש הומור ורגש.
הרל #קוב#
צ'יס נוסק

עיו
מאיר עמית&האיש והמוסד
ב #לאד & #החיסול
בלתי שביר
אצילות הרוח
צ'רלי צ'פלי#

אמנו #ז'קונט
מרק בוד#
לורה הילנברנד .סיפור הישרדותו שלא ייאמ#
של טייס במלחמת העול השנייה
ריב רימ#
סטיב #ויסמ .#סיפור חיי

ילדי ונוער
יומני הסודי ביותר & מעלילות בית הספר מקריל
מעשה במל" אחד והרבה צבעי & דתיה ב #דור

ג'י בנטו 4 ,#כרכי.

מוסיקה במשכ לאמנות

"אהבה ,תשוקה ותפילה"
)בשיתו! האופרה הישראלית(
שבת  , 9.3.13שעה 11:30
הגיבורות האופראיות הגדולות מכול ,מכרמ ועד לאדית פיא.%
אריות ודואטי מאת ביזה ,רוסיני ,רוול ,דבוז'ק ומלחיני נוספי.
בביצוע סולניות האופרה הישראלית:
נעמה גולדמ & #מצו&סופר#
שירי הרשקובי & סופר#
אית #שמייסר & פסנתר
"הצלחה לנעמה גולדמ #ששרה נהדר ,שיחקה מצוי #והפגינה אישיות טרגית
כיאה לכרמ) ."#מ #הביקורת ב"האר" על האופרה "כרמ "#במצדה (2012
שבת  9.3.13בשעה 11:30
)מש" הקונצרט כשעה ורבע ברצ(0
מחיר הכרטיס E 55 :במכירה מוקדמת E 65 ,ביו הקונצרט
יש להזמי #כרטיסי מראש6038 :
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ששי מאור
תודה לענת פורת על קישוט הקיר המרכזי לט"ו בשבט.
אירוע "ש 0עי #חרוד" חש 0בפנינו חבורה נהדרת של בשלני ואופי ,אשר
השקיעו זמ ,#מר ,מחשבה ועבודה בהכנה של מנות טעימות שאזלו מ #הדוכני
במהירות האור ,לא נשארה שו מנה שלא נאכלה עד תומה ,זהו מבח #התוצאה
להצלחה ,אנחנו נוציא לקחי ומסקנות מאירוע זה על מנת לשפרו ולשדרגו בשנה
הבאה.
 15משתתפי הציגו  30מנות מגוונות.
במקו הראשו #זכתה דסי פורת .במקו שני זכתה אוולי.#
את הפרסי החליטו הזוכות לשת 0ע כל משתתפי האירוע ובכ" זיכו אות בשי
צנוע ,ברכות לזוכות.
תודה גדולה לנבחרת השפי :איל #צור,לינה פרג ,אוולי #הנס ,#דסי פורת,
ויוי שפירא ,זיוה שירי ,יצחק ומרי עבודי ,גליה פומיני" ,מרי מאור ,רותי פניאל,
יוני שובל ,דוד רוחס ,דונה רו ,#מרג'י פלג.
תודה לפנינה נוה אשר בהתראה קצרה מאוד לקחה על עצמה הפקה של אירוע
לוגיסטי מורכב.
תודה לכל תורני חברת הילדי  ,תמיד מוכני ונמרצי.
תודה לרבקה ב #רפאל ,לימור מאור ,עינת מאור ,תורניות הרישו .
תודה לענת אגסי על המודעה.
תודה למטבח.
טיול ההמש" למיטיבי לכת בשבילי הגול #הסתיי במעידות והחלקות שנגמרו
בטוב ,היה קשה ע תמורה בצד.
הפגישה ע מעיי #סמידי )מנשותיו של גואל רצו (#חשפה אותנו לעול בלתי מוכר
ובלתי נתפס של כתות מהצד הפנימי של החיי בה ,הפגישה הייתה מרתקת
וגילתה לנו עול של התנהגויות מניפולטיביות מורכבות שהמוח מתקשה לקבל
ולעכל אות ,#ההשתתפות הייתה ערה והיה רצו #גדול מאוד להבי #מעט את העול
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שנחש 0בפנינו.
טיול המשפחות אל הדרו האדו ,התקיי ביו שטו 0שמש חמימה ומזג אוויר
נעי בגזרה הדרומית .את סיכו הטיול העלו על כתב ,פלא מדינה וזוהר שמאלי,
הנה הוא לפניכ ,לא נגעתי:
היו $טיילנו בדרו $האדו$
ראינו כלניות אדומות וג $סביוני $צהובי $לאלפי$
כשנגמר האדו $נהיינו קצת עייפי $ורעבי$
אמרו לנו כי יש הפתעה ,הולכי $למסעדה,
אכלנו ש $מאכלי $טעימי $וקינחנו בטריקולד ופאי בכל מיני טעמי.$
היה כי) היה טעי $וג $נעי $נעי $נעי.$
בדר חזרה שיחקנו משחקי $מאוד מהני.$
משימות נתנו לנו ,באוטובוס טיילנו ,לא חסרו משחקי $כלל.
ולפני עי חרוד היה טוב מאוד ,בכניסה כשהגענו שרנו בקולי קולות כיאה לילדי
עי חרוד ,הבאנו שלו.$
ת $טיולנו המעניי מאוד ,רוצי $עוד....
תודה גדולה למאמ של אורי שפר #אשר לא ויתר וליווה בשטח את הקבוצה
הגדולה.
עופרה ויינגרט #בהופעתה "עו 0עו 0עופרה" על גברי ונשי ומה שביניה,
העלתה בח #רב רגעי מצחיקי מתו" מערכת יחסי זוגית .הקהל הרב אשר
מילא את המועדו #נהנה מערב קליל ומשחרר ומזווית ראייה מחויכת על היחסי
בי #המיני.
בתארי"  1.3.13יו שישי מסיבת פורי בחדר האוכל,
פתיחת דלתות בשעה  21:30האירוע בתשלו לאורחי,
 E 40לאורח באמצעות תקציב החבר המארח.
בשבת  9.3.13טיול מיטיבי לכת ,פרטי והרשמה מעל גבי לוח המודעות.
בתארי"  11.3.13יו שני ,טיול לירושלי )מוזיאו #ישראל ,מנהרות הכותל(
פרטי והרשמה מעל גביי לוח המודעות.
בשבת  16.3.13בשעה  ,10:00מטעמי שבת לילדי ,מופע מוסיקלי "סיפורי
ושירי ילדי".
בשבת  23.3.13טיול מיטיבי לכת ,פרטי בהמש".
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ביו שישי 1.3.13
ניפגש כולנו בחדה"א
לחגוג ולשמוח במשתה
של השנה !
בתכנית :צילומי ,תחרות תחפושות נושאת
פרסי ,הופעות ,אוכל ושתייה כיד אובמה
וריקודי עד אור הבוקר.

ביקורת דרכוני ועלייה למטוס

בשעה 21:30

אז הכינו ויזות ,התחפשו בהתא ו ...
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