ַאל ִּת ָיראּ ִ ,כי ִא ְּת ָך ָאנִיִ :מ ִּמזְ ָרח ָא ִביא זַ ְרעֶ ָך,
ימן
ו ִּמ ּ ַמעֲ ָרב אֲ ַק ְ ּבצֶ ּ ָך .א ַֹמר ַל ָ ּצ ֹפון ּ ֵתנִי ,ו ְּל ֵת ָ
חוק ,ו ְּב ֹנו ַתי
יאי בָ נַי ֵמ ָר ֹ
ַאל ִּת ְכ ָל ִאי; ָה ִב ִ
ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ.
ישעיה מג ,ה-ו

12.4.2013
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חנה מינ
איננה
2013 - 1922
חנה מינ לבית זליגמ  ,נולדה בשנת  1922בברלי שבגרמניה .למשפחה שלושה ילדי.
חנה  הבת האמצעית .הייתה לה אחות גדולה ממנה ואח צעיר" .הוריי היו אמידי,
ורחוקי מציונות סיפרה חנה .הבית היה מסורתי .זכורה לי אווירת החגי ,שירי
החזנות שאבא היה שר בקולו היפה והח בניגו אשכנזי".
עד כתה ח' למדה חנה בבית ספר גרמני שבו נחשפה לאנטישמיות חריפה .לאחר
שהפצירה בהוריה עברה לבית ספר יהודי על ש הרצל ,שבו הכירה את הנושא
הציוני .אז קיבלה את החלטתה לעלות ארצה והיא נערה צעירה בת  16בלבד .ההורי
התנגדו א $חנה הייתה נחושה בדעתה" .עוד בגרמניה ידענו שאי שקט באר .הוריי
נהגו לומר שאי סיכוי לחיות בשלו ע הערבי" ,רק כשהבינו את חומרת המצב
בגרמניה חתמו  בחוסר רצו גמור  על הסכמת.
ע ההורי נשמר הקשר עד תחילת  1940במכתבי ומדי פע קיבלה דרישות שלו
ופתקי קטני שהועברו באמצעות הצלב האדו .ע כניסת איטליה למלחמה
וסגירת הי התיכו פסק הקשר .וחנה בת ה 90אומרת" ,ואני התגעגעתי ובכיתי לא
מעט .עד היו אני נושאת בתוכי טראומות הקשורות באותה תקופה "
המשפחה כולה נספתה בשואת יהודי אירופה בלי שנודע תארי $ומקו קבורת.
חנה הגיעה לעי חרוד בפברואר  ,1939בקבוצת עליית הנוער האחרונה שהורשתה
לצאת מגרמניה ,הקבוצה מנתה  120ילדי א $עקב מצוקת סרטיפיקטי ה
נאלצו להגיע טיפי טיפי  .והיא מציינת" :ראשוני היו 'הקפיטליסטי' אלו
שהוריה יכלו לשל את כרטיס הנסיעה .אני הייתי בי הראשוני .הגענו לעי
חרוד  ,חברת נוער ד'  חמישה נערי ונערות .במש $הזמ צמחה הקבוצה לשישי
בני נוער .עקב מצוקת הדיור הלינו אותנו בצריפו ליד משק החי בשכנות ל'בוצי'
הקופה הצעקנית .היה זה יו גש ע בו נורא .הנעליי התמלאו בבו וג ריצפת
הצרי) כולה כוסתה בו .דוקטור אופנהיימר ,הייקה הוותיק ,בא לפגוש אותנו
הייקי החדשי והציע לנו לפרוש שק בכניסה לחדר וכ $עשינו .למרות החינו$
המוקפד הגרמני ,התהלכנו בגרביי והתחלנו להרגיש שייכי".
פרק אחר שהאיר חותמו הוא המזר שהיה בעצ ציפית ממולאת בקש דוקר ,כי למי
יש סבלנות להוציא את הקוצי .וג חדר האוכל זכור היטב" .אכלנו מצלחות פח
ושתינו מספלי פח .סכי אחד שירת שולח של של סועדי .ובנוס) האוכל הלא
מוכר תר ג הוא ל'שוק הקליטה' .לא ידענו מה אנחנו אוכלי .האשכוליות היו
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חמוצות ,כאלה שלא נית לשווק .הריבה הייתה מעגבניות" א $הסוכר אוי הסוכר
זכור לטוב" .כשיצאנו מגרמניה כבר חשנו בחוסר מצרכי רבי וקוביות הסוכר
המונחות בחופשיות היו המעד שנית לקחת בכיסי לרגעי משבר .מאוחר יותר
גילינו שבעליית האורווה מאוחסנת תערובת המיועדת לפרות ובה שברי חרובי
מתוקי והתחלנו ליהנות מהממתק הטבעי.
ידיעת השפה עזרה לי להשתלב מהר ולהיות מעורבת .אמנ ע ילדי המקו לא היו
קשרי א $חברי רבי פתחו את בית ולב לפנינו.
התגייסות בני משק לבריגדה ולצבא הבריטי גרמו למצוקה בידיי עובדות ואנו חברת
הנוער השתלבנו בענפי ,דבר שתר רבות להרגשת הגאווה והשייכות".
חנה נישאה לשלמה מינ ז"ל ,וחיתה בעי חרוד  74שני.
בראיו שנער $לפני שנתיי מציינת חנה:
"אפשר לומר דברי רבי על חיי בעי חרוד א $החשובי ביותר ה אלו :כשבאתי
לעי חרוד החיי היו קשי .א ע הכאב והקושי הכרתי שיש במקו הזה אנשי
מיוחדי ורוח מיוחדת .בזכות ההכרה הזו מצאתי את הכוח להתגבר על הקשיי,
להמשי ולמצוא טע בחיי הקיבוציי ,חיי שקסמ לא פג".
חנה השאירה אחריה שלושה ילדי ,נכדי וניני .וזה ניצחונה.
יהא זכרה ברו

סבתא,
גו) עדי ושביר כפורצל  ,א $הנפש צוק אית .
היית צלולה וחדה כבדולח משובח ,דעתנית ובעלת עקרונות .חכמה כל כ ,$מלאה
בתבונה ובעומק בהתבוננות על החיי .אישה של המילה הכתובה והעצה הטובה ,ע
ידי זהב שאפו עוגות ועוגיות נפלאות שטעמ עדיי בפינו ,ותפרו בגדי ,כובעי,
תחפושות ,וילונות ומה לא ...והתיקוני והטלאי שבוצעו ביד אמ כמלאכת מחשבת.
העצמאות והפרטיות היו כל כ $חשובי ל .$אהבת את בית $ואת חיי ,$חיית חיי
מלאי ,עשירי ,פשוטי וצנועי .המשפחה שהקמת הייתה הניצחו האישי של$
ילדי ,נכדי וניני מילאה אות $בשמחה והייתה מקור לגאווה גדולה ולכוח.
הסו) היה קשה מנשוא .בבית החולי עוד כינית אותו כ"סיפור טרגי קומי" ותהית
באוזנינו הא את הגיבור הטרגי או הקומי או שניה .א $ג את הסו) בחרת לסיי
לפי דרכ $באצילות ,באומ ובגבורה .עכשיו כשהסבל נגמר אפשר לנוח וג להתענג על
עוד פרוסת לח ע שכבה נדיבה של חמאה ודג מלוח ,כמו שנהגת להגיד לי" ,תמרחי
לי שכבה נדיבה ,א כבר לחטוא  אז כמו שצרי."$
אוהבת אות $תמיד
חמוטל
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סבתא חנה יקרה
חיית חיי עשירי ומלאי בער $ובמשמעות.
הלכת בדר $של ,$בדר $שבה האמנת ,ועשית את הדברי בדר $של ,$דר $שהיו בה
הרבה אומ ונחישות ,הרבה כוח ומשאבי פנימיי ואמונה בעצמ $ובבחירות של.$
בחרת לשמור על הכבוד של $עד לרגעי האחרוני של חיי .$ג בשבועות האחרוני,
כשעברת רגעי קשי שדרשו כוחות והתמודדות רבי ,ביקשת שיקשיבו ל ,$שיכבדו
את הרצו של ,$ידעת מה נכו ל.$
סבתא ,היו ב $איכויות ומעלות רבות ,מי שהכיר אות $חש בה והוקיר אות ;
הנדיבות הגדולה שב ,$הדאגה והאכפתיות שהיו ב $כלפי בני אד בכלל והמשפחה
של $בפרט .החכמה והתבונה הרבות; תמיד הרשי אותי שקראת כל כ $הרבה
ספרי ,מסוגי שוני ,וידעת לתאר בפשטות ובבהירות את התמצית שבכל ספר.
הייתה ב $צלילות וסקרנות ויכולת להתעניי ולדבר על כל נושא והייתה ל $הדר$
הייחודית של $להתבונ על החיי ,ע הרבה אופטימיות וחושהומור.
עלית לאר מגרמניה ,אר הולדת ,$בגיל צעיר במסגרת עליית הנוער .נערה בת 16
לבד ,ללא הורי ומשפחה ,ובנית את חיי $כא  ,כמעט מחדש ,בכוחות עצמ $ע
הרבה אומ .הקמת ע סבא שלמה ז"ל )שאותו לא זכיתי להכיר( משפחה גדולה
ורחבה.
המשפחה הייתה בעבור $ניצחו אישי ומקור לגאווה .כל אחד מאיתנו קיבל את
תשומת הלב המיוחדת ,זכרת את כל התאריכי החשובי והקפדת לבר $את
כולנו בחו בכל יו הולדת ואירוע.
לפני כמה שבועות ,כשביקרתי אות $בבית הדר ,סיפרת על העלייה של $לאר .אי$
הגעת לקיבו וקיבלו אות $ודאגו לכל מה שאת צריכה בלי לבקש תמורה ,ול $לא
היה הרבה לתת ,רק לעבוד קצת בתמורה לכל מה שאת מקבלת .ואז אמרת שזה
קס ל  $הרעיו שהאנשי האלה נותני ל $כל מה שאת צריכה בלי לבקש דבר
בתמורה.
ונראה שבסיפור הזה טמוני ג כמה מהדברי שייחדו אות $וליוו את חיי;$
הנדיבות ורוחב הלב ,האהבה והאכפתיות לבני אד ,והצניעות של.$
סבתא ,בשבועות האחרוני ליווינו אות $ע הרבה אהבה ותמיכה ורצו לעזור
ולהקל עליי $ככל שנית  ,וג עכשיו אנחנו כא  ,מלווי אות $ותומכי ב $בהמש$
המסע של.$
אוהבי ומתגעגעי  ,ילדיי $נכדיי $וניניי$
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äîå÷úì äàåùî
חצי-תריסר "סת מזל"
הביאה זיוה אופנהיימר
בזמ מלחמת העול השנייה היה עזרא פיי ילד פליט שעזב ע הוריו את אוסטריה
לבלגיה ,כשפרצה המלחמה נלקח אביו למחנה מעצר ועזרא ואחותו נשארו ע אמו
ּדה ]שאותה הכרנו משהותה בעי חרוד[ בבריסל .האב הגיע לניס באזור החופשי
ְטרו ֶ
של צרפת והא חיפשה כל דר( לחבור אליו" .אני סיפרתי בתחילה שהיו לנו
חצי-תריסר 'סת מזל' ,הדתיי אומרי על כ( 'יש אלוהי' ,אנחנו שאיננו דתיי
קוראי לזה מזל" ,מספר עזרא בזיכרונותיו .את הדר( מבריסל לפריס ומפריס לניס
צלחו עזרא אחותו ואמו בזכות כמה "סת מזל" כאלו .הסיפור הוא ארו( ואנו
מביאי אותו כא בקיצורי הנדרשי.
כשהתחילה ההתקפה הגרמנית על בלגיה ,בריסל הופצצה מ האוויר.
השלטונות הבלגיי עצרו את כל הגברי בעלי הדרכוני הזרי .ה נלקחו למחנה
מחו לעיר לצור $מיו )טריאז'( וחקירה .את הפליטי היהודי ה התכוונו לשחרר
ואת הגרמני והאוסטרי השאירו לבירור נוס) .לא ידענו היכ אבא נמצא מלבד מה
שהוא אמר לנו על המחנה שבו עצרו את בעלי הדרכוני הזרי.
לאחר ניסיו כושל להגיע לצרפת חזרה הא ע ילדיה לבריסל .מהאב עדיי לא
שמעה דבר.
אבא הגיע לדרו צרפת ע חמשת אלפי האנשי שהבלגי עצרו .הוא אושפז
בבית חולי והצליח להיחשב כחולה ג לאחר שיצא מהאשפוז ,כ $שלא ישלחו אותו
לא) מקו ולא יעצרו אותו במחנה ,ומכיוו שהיה מנהל חשבונות טוב הוא עבד ש
במשרד בהנהלת חשבונות .הוא אמר שהוא צרי $לאכול דיאטה ונשאר איכשהו בבית
החולי .אבא אס) בולי והוא לקח אות אתו למחנה המעצר בבלגיה ולדרו
צרפת .והנה התברר שהרופא הראשי של בית החולי היה ג הוא אספ בולי .וכ$
אבא נת לו מדי פע את אחד הבולי היפי שלו ובזכות הורשה להישאר זמ רב
בבית החולי.
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בית החולי היה שיי $למחנה סנט.סיפריא ) .(ST.CYPRIENאבא שהה רוב הזמ
בבית החולי ורק תקופות קצרות שהה ג במחנה .בזכות כישוריו וידיעתו את
השפה הצרפתית הצליח לברוח מהמחנה בנובמבר  1940והגיע לניס בדרו צרפת.
ש בעזרת קשרי הוא קיבל אישור להישאר במקו וג אישור להביא את
משפחתו.
הוא כתב מכתבי רבי ובכול כתב שנעשה כל מה שנית כדי להגיע לניס .אימא
סיפרה לי אחר כ $שלא הייתה לה שו אפשרות לצאת ]מבריסל[ .לא היו לנו
דרכוני ולא היו לנו ניירות ,ובלי ניירות אי אפשר לקבל דרכו ובלי דרכו
איאפשר לקנות כרטיס רכבת ובלי כרטיס רכבת איאפשר לקבל מקו ברכבת.
הכול איאפשר .היינו אובדי עצות.
אני סיפרתי בתחילה שהיו לנו חציתריסר "סת מזל" ,הדתיי אומרי על כ$
"יש אלוהי" ,אנחנו שאיננו דתיי קוראי לזה מזל.
יו אחד ,היה יו בהיר ויפה ,ישבתי על המרפסת והסתכלתי החוצה .ברדיו
שמענו חדשות מאנגליה ומבריסל .ופתאו אני אומר לאימא" ,אוטו גרמני ברחוב,
אוטו גרמני של קצי ".טוב ,בכלל לראות אוטו ברחוב הזה היה משהו יוצא דופ .
והאוטו עוצר לפני הבית שלנו .אימא מהר סגרה את הרדיו .ויוצא מהאוטו גנרל.
אני בתור ילד של אר כבושה ידעתי הכול ,וידעתי לזהות גנרל .היו לו תגי
צהובי של חיל האספקה .הנהג פותח לו את הדלת והוא אומר" :פמיליה פיי ?"
הוא נכנס לחדר ואומר בצרפתית" :אני יודע שאת אוסטרי ,אני מדבר
גרמנית" ,התיישב והמשי" :$את גברתי" ,הוא אומר לאימא שלי" ,תופרת בגדי
לכל השכונה ,את תופרת טובה מאד .השמלות האחרונות שתפרת בשביל גברת
מרטי היו בשביל אשתי .אשתי קרובה של גברת מרטי  ,הבאנו לכ בד וכל
הדברי ואת תפרת את השמלות .אני יודע שהאיש של $נמצא בדרו צרפת ,אני
יודע שאת רוצה לעזוב ולנסוע לש .אני" ,הוא אומר" ,אני איש צבא ,אני לא
שלה ,אלה שלה זה הנאצי .אני ב אד אציל ,אני מתנגד לה ,א אוכל
לעזור אני אעזור .תבואי מחר בבוקר לקומונדטור )המפקדה( ,תלכי לחדר זה וזה,
ותבקשי את הסמל זה וזה .תביאי אית $את כל הניירות שיש ל ,$הפספורטי וכל
הדברי ,ואני מבטיח ל $שיהיה בסדר" .הוא נישק את ידה והל.$
אימא שלי אמרה" ,מה יכול לקרות?" למחרת בבוקר לקחה את כל הניירות שלה
והלכה לש .בצהריי היה לנו דרכו מעבר והתחלנו לארוז מזוודות ,נאמר לנו
לקחת מה שפחות .הגענו לתחנה לעלות על הרכבת לפריס .זה היה בחור)
 19401941הקור היה נורא .קנינו כרטיסי וקיבלנו מקו על האקספרס
לפאריס .כיו מבריסל לפאריס נוסעי ברכבת שלוש שעות ,אנחנו נסענו לילה
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של .במש $הלילה היו הפגזות ואנו נאלצנו לצאת ע המזוודות ולחכות בחו על
יד הרכבת .היו יריות ,חוש $ופחדנו שלא נמצא את המקומות שלנו ,כל הזמ
שמרנו שנישאר יחד.
בפריס גרו אצל קרובי משפחה א( המטרה נשארה להגיע לניס.
דרו צרפת שבו שרר שלטו וישי היה כמו פלנטה אחרת .אר חופשית כמו
פורטוגל או כל מקו אחר לא כבוש .ניס הייתה אזור חופשי לא תחת הכיבוש
הגרמני .בפריס נמצאה הקונסוליה של וישי וכיה בה קונסול צרפתי זק שלו
הייתה הסמכות לתת תעודות מעבר .אימא הלכה כל יו לקונסוליה הזו וניסתה
לקבל תעודת מעבר לניס.
הייתה אפשרות להבריח את הגבול בי צרפת הכבושה לאזור של וישי אבל הגבול
היה רחוק והיה חור) קשה ואימא פחדה שע שני ילדי קטני היא לא תוכל
לעמוד במסע הזה .אז היא אמרה או פאריסניס ישירות או פאריס.
אימא המשיכה ללכת לקונסוליה של וישי ללא הצלחה .יו אחד איבדה את
סבלנותה ,התפרצה לחדרו הפרטי של הקונסול והתחילה לצעוק .היא זרקה ספר
מהשולח  ,הפכה כיסא צעקה ובכתה ,הקונסול קרא לעוזריו ,נתנו לה כוס תה
והקונסול אמר לה שתחזור מחר בבוקר ותקבל תעודת מעבר" ,אבל לא להשתגע
עוד פע ולא לשבור שו דבר ,בבקשה ".היא באה למחרת בבוקר וקיבלה תעודת
מעבר בשביל המשפחה .וע תעודת המעבר קיבלנו כרטיס רכבת וע הכרטיס
עלינו על הרכבת שהייתה רכבת לילה .בגלל ההפגזות רכבות לא נסעו ביו אלא
רק בלילות .הרכבות נסעו על פח מה שגר לסירחו  .בכל קרו ישבו במקו
שמונה אנשי כרגיל ,שניעשר איש .לא הייתה תאורה מלבד נר קט  .במש$
הנסיעה ירדנו מהרכבת פעמי רבות בגלל הפגזות או איו הפגזות .ואז בשתיי
בלילה נעצרה הרכבת .עמדנו ליד החלו וראינו שבקצה הרכבת עולי אנשי של
הגסטאפו .ה לא היו במדי אבל אנחנו ידענו כבר לזהות אות :מעיל גש לב ,
כובע ,פרצו) של "דג מלוח" .ואז הקונדוקטור בא אלינו ולקח אותי ואת אחותי
ועוד שלושהארבעה ילדי קטני ואמר לאימא שלי" :את נוסעת בלי ילדי".
לקח אותנו למחס על יד השירותי של הקרו  ,מחס שבו הוא החזיק מגפיי
ופנסי ומכוש ומצרכי מהשוק השחור ,דח) אותנו פנימה ואמר" :שקט! הכול
יהיה בסדר" ,וסגר את הדלת מבחו.
את ההמש $אימא סיפרה לי אחר כ .$באו שני אנשי של הגסטפו ,בדקו את
הניירות ,לקחו את הדרכו שלה ושאלו איפה הילדי .היא אמרה" :אני נוסעת
בלי הילדי לפגוש את הבעל שלי בדרו צרפת .א הכול יהיה בסדר אני אחזור
לקחת את הילדי ,ה אצל הגיסה שלי בפאריס" .האיש של הגסטפו החזיר את
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הפספורט ושאל" ,איפה המזוודה של ,"$הוא הוריד את המזוודה וראה שיש בה
רק בגדי של נשי ולא של ילדי ,סגר את המזוודה אמר "הייל היטלר" ויצא.
אחרי תחנה נוספת נעצרה הרכבת ואנשי הגסטפו ירדו ממנה .ואז הקונדוקטור
הוציא אותנו מהמחס ואמר שהוא יודע שהגסטפו מורידי בלילה מהרכבת את
הילדי היהודי .הוא ידע שאנחנו יהודי על פי הפספורטי שלנו והסתיר
אותנו .כדי לקבל מקו ברכבת צרי $להראות את הפספורט .הקונדוקטור ראה
את הפספורטי שלנו וזכר.
לקראת בוקר הגענו לניס ,ראינו דקלי ,את הי הכחול  מראה נהדר .לפני
המלחמה ניס הייתה עיר בת חמישה עשר אל) תושבי אבל עכשיו במלחמה
התגוררו בה רבע מיליו אנשי רוב רוב פליטי.
אימא כל הזמ דאגה" :אי $נמצא את אבא?"
הגענו לתחנה ,יורדי ואבא מופיע" .אי $ידעת שאנחנו נגיע?" נדהמה אימא והוא
ענה" ,שלושה חודשי אני הול $פע ביו לתחנה לפגוש את הרכבת שמגיעה
מפאריס".
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יו הזיכרו לשואה 2013
הביאה זיוה אופנהיימר
יו הזיכרו לשואה ולגבורה תפס במש( השני את מקומו בחברה הישראלית
במתכונת טקסי ועצרות מרשימות .לגודל הצער למרות הטקסי החגיגיי רבי
מניצולי השואה החיי באר* עדיי לא זכו לתמיכה ולשיקו כראוי לה ורבי ,רבי
מדי ,מצויי במצוקה כלכלית ונפשית .לצד חוסר המעש הממלכתי קיימות עמותות
וארגוני המנסי לתק מצב זה ונאבקי לשפר את מצב של הניצולי.
בבית חולי "העמק" מתקיימת עבודה חשובה ומסורה התומכת בניצולי המגיעי
לבית החולי ,ה לאשפוז וה לטיפול אמבולטורי .את העבודה הזו מרכזת הדסה
בנימי  ,עובדת סוציאלית בצוות השירות הסוציאלי של "העמק".
ביקשנו מהדסה לספר על עבודתה:
מספר של ניצולי השואה החיי בקרבנו הול $ומתמעט מדי שנה .זאת ועוד,
אוכלוסיית הניצולי מזדקנת .ניצולי השואה שנותרו בחיי לימדו אותנו על
כוחותיה ,על תעצומות הנפש ועל התושייה שלה ,אול עלינו מוטלת אחריות
אישית ולאומית לספק לה איכות חיי בזקנת .החברה הישראלית מציינת את יו
הזיכרו לשואה ולגבורה בטקסי ועצרות .למרבה הצער רבי מניצולי השואה
מצויי בתנאי פיזיי ,כלכליי וחברתיי קשי ,ללא מערכת תמיכה ראויה.
בביה"ח ה"עמק" היינו עדי למצוקת הקשה באשפוז ולקראת השחרור מביה"ח ,ה
רגשית וה אינסטרומנטלית .וכ לקושי של המטפלי בהתמודדות ע הטיפול בה.
ולכ משנת  2002נעשית עבודה חשובה ע ניצולי השואה על ידי עובדי סוציאליי
ובשיתו) צוות רבמקצועי ,שאותו אני מרכזת.
מטרתנו להגיע לרמת איתור מקסימאלית של ניצולי שואה המאושפזי במחלקות
ויחידות ביה"ח כולל במיו  .לתת תמיכה רגשית הולמת לניצול השואה ולמשפחתו,
סיוע סיעודי  ,מיצוי זכויות מיטבי ,הנצחת שמות הנספי בשואה באמצעות מילוי
"דפי עד" ,שהיא מצבת נצח לדורי דורות.
ראשית עבודתנו התרכזה בהגברת המודעות של צוותי רפואיי ,סיעודיי ופארא
רפואיי לאיתור ניצולי השואה ,זיהוי צרכיה המיוחדי והפניית לטיפול עובדת
סוציאלית של המחלקה .מודעות זו הושגה בי היתר באמצעות הכנת עֶ רכה לצוות
הרבמקצועי על טיפול בניצולי שואה מאושפזי ,תצפית בסרט העוסק בקשייה של
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ניצולי השואה ,במטרה להעניק תובנות טובות יותר על עולמו של ניצול השואה
ושיפור העבודה איתו .ארגו וליווי סיור מודר $ב"יד וש" בירושלי לצור$
העמקת ההבנה לשואה.
ניצולי השואה מאותרי ע"י עובדות סוציאליות באמצעות תוכנה מיוחדת ,וכ
באמצעות הפניות של צוותי ביה"ח ,וגורמי בקהילה .עובדות סוציאליות של
ביה"ח מגישות בקשות לסיוע סיעודי לניצולי שואה בתו האשפוז :ניצולי שואה
המשתחררי מביה"ח כולל חברי קיבו יקבלו באופ מידי עזרה סיעודית בבית
במימו הקר לרווחת ניצולי השואה ,בכפו) לרמת הכנסה ומצב תפקודי וכאשר
אינ מקבלי גמלת סיעוד מביטוח לאומי .העזרה הניתנת היא  50שעות סיעוד
למש $חודשיי .בשנה מוגשות ע"י עוסיו"ת כ 300בקשות לקר לרווחת ניצולי
השואה.
לבעלי גמלת סיעוד מקסימאלית נית להגיש בקשה ל 6או  9שעות סיעוד נוספות
בשבוע ,בהתא לקריטריוני שנקבעו בקר לרווחת ניצולי השואה.
מש $השני גברה המודעות בקרב צוותי רבמקצועיי בביה"ח וה מפני
ניצולי שואה רבי לטיפול עו"ס המחלקה .קיי שתו) פעולה הדוק בי הצוותי
ותמיכה מהנהלת ביה"ח לעבודה חשובה זו .אני גאה בכ $כי בביה"ח ה"עמק"
קיימת מודעות גבוהה והקפדה על הפניית ניצולי שואה הנזקקי לטיפול סיעודי
בבית .הפניות לצוות העוסיו"ת לטיפול בניצולי שואה הול $וגדל מדי שנה וכ$
ג מספר ההפניות לסיוע סיעודי מהקר לרווחת ניצולי השואה .לאחרונה החלה
לעבוד בביה"ח עו"ס מטע "החברה להשבת רכוש" המתמקדת במיצוי זכויות
ניצולי השואה.
ב 2009עברו חלק ממתנדבי ביה"ח תכנית הכשרה למילוי "דפי עד" .ההכשרה
התקיימה ביוזמתי והועברה על ידי צוות מ"יד וש" .המתנדב יוסקה בדיחי,
ב  ,81מילא עד היו כ" 200דפי עד" .ובהמלצתי נבחר וקיבל את "מג סגנית
השר לאזרחי ותיקי ,מתנדבי מצטייני" ,על עשייה ברוכה זו בי יתר
פעולותיו ההתנדבותיות.
אני חברה בוועדת ההיגוי של הקר לרווחת ניצולי השואה ,ובמסגרת זו שותפה
בארגו ימי עיו אחת לשנה בנושא לעוסיו"ת ולצוותי רבמקצועיי.
אנו מחויבי להתגייס לטובת אוכלוסייה זו שהינה בבחינת "דור הול $ונעל".
איננו יכולי למנוע את הידרדרות מצב בריאות של ניצולי השואה או למנוע את
מות א $אנו יכולי לכבד את עבר הקשה ולתרו לאיכות חייה בהווה.
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â"òùú úåàîöòä íåé
קצר פה כל כך האביב
דויד גרוסמן
יש רגע קצר בין אדר לניסן
שהטבע צוהל בכל פה
הוא שופע חיים
שיכור ומבושם -
איך שיופי יכול לרפא!
נסער ומשולהב ומתיז
ניצוצות -
אך עוד רגע ייבּ ול ויצהיב
כי הנה בשוליו כבר הקיץ ניצת -
קצר פה כל כך האביב.
קצר וחטוף ושובר את הלב
לחשוב שהוא תכף ידעך
מבטו רק נפקח
אך התחיל ללבלב -
רק ניתן לי ותכף נלקח.

אביב עול-ימים וסוער
וסופו -
כבר כתוב בעלי ניצניו,
אבל הוא מסתחרר
כפרפר במעופו,
וכמוהו  -נצחי בעיניו.
קצר וחטוף ושובר את הלב
לחשוב שהוא תכף ידעך
מבטו רק נפקח
אך התחיל ללבלב -
רק ניתן לי ותכף נלקח.
ואת ואני היודעים
ונורא הדבר שרק הוא לא -
עד כמה קצרים החיים,
החיים הקצרים שניתנו לו.
נדיב ונסער ומכאיב
קצר פה כל כך
האביב.

יו הזיכרו לחללי מערכות ישראל
ביו ראשו ד' אייר תשע"ג 14.4.2013
נתייחד ע זכר בנינו-חברינו
בטקס התייחדות וזיכרו
בחדר -האוכל בשעה  20:00ע הצפירה
השנה ,ימלאו  40שנה למלחמת יו כיפור
חלק מטקס הזיכרו יוקדש לנושא זה

בתו הטקס הציבור מוזמ
להישאר ולשיר שירי זיכרו
מיו שישי  12.4.2013בשעה 18:00
יוקרנו ברצ .בערו* של המשק
סרטי הזיכרו של הבני
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כ התחלנו

מתו יומ 11.2.1949

היכ הבנזי ? יש עוד סטני לניקוי? איפה הסמרטוטי? ישנ ְמל ִָאי?
שאלות אלו התעופפו אותו לילה סגרירי ,מלווה טפטו) דקיק של גש ,באול
הכריכייה של בית הדפוס של הקיבו המאוחד.
הזמ  :ראשית המאורעות באר ע פרו המלחמה הנוכחית ]מלחמת השחרור[.
השלטו המנדטורי שולט עדיי בכל השטח היהודי ואילו האזורי הערביי מופקרי
לחלוטי או נכו יותר ,מודרכי למלחמה ביהודי על ידי אותו שלטו עוי  .מניסיו
ההתקפות הערביות במקומות שוני באר בזמ ההוא ,ינואר  ,1948נמצאנו למדי כי
זמ התחלת היא בשעות הראשונות של זריחת השמש [...] .אילזאת החליטו אנשי
הביטחו כי במקרה דומה כדאי להקדי תרופה למכה :להוציא כוח החוצה ,על מנת
להיפגש ע האויב בשטח.
אותו ערב התקבלה פקודת יציאה למחלקת חי"ש המורכבת מאנשי ובני משקי
מהעמק .הפקודה באה עקב ידיעות כי הערבי מתכונני להתקפה על העמק ולא ידוע
מאי תיפתח .א ממזרח או ממערב .בהתא לזאת הוחלט לרכזנו בזרעי ]על יד
מעיי חרוד[.
אותו ערב פתחו בפע הראשונה דלת בנוכחות של אנשי שמספר עולה על אחד
והחלו להוציא נייר כבד קשור בחוטי :חבילות שונות ,משונות ומשומנות .בזאת
החלה פרשת הוצאת הנשק "העלו והיקר".
הו אותו ניקוי ...לא עצ הניקוי אלא הייעוד שבו  לעול לא אשכחנו .היה כאילו
הזמינו אות $לחתו $סרט מתוח על פני דר $המובילה לתקופה חדשה.
] [...העבודה החלה בשמונה בערב ,עת התאספנו כולנו מכל המשקי ,אחרי יו עבודה
מפר $ודרוכי לקראת הלילה הצופ בתוכו את הבלתי נודע .בחצות כמעט ונשלמה
פרשת עבודת של כל ה 32איש ביחד והנה מתברר כי אי ְמלָאי לכדורי ,אי כלי
כמספר האנשי ,אי כדורי רובה רגילי ,א $לכל עצה :יש מא"זי ולה הפתרוני.
ומכיוו שכל ההכנות נעשות בעי חרוד ,הרי כשפוני אל המא"ז המקומי והוא
"משאיל" ל"ארגו ההגנה" דלי מלא מלאי.
והבעיה החדשה שצפה עתה היא בעיית הבעיות לתקופה ההיא ,חגור .היינו יוצאי ע
שני רימוני בכיסי או בתרמיל צד 100 .כדורי בכיסי או בתרמיל צד ,שלוש
מחסניות לסטא בכיס או בתרמיל צד .תרמיל צד מילא בשעתו את החגור כולו .וג
הוא לא היה לכול .כי הכול ,החל מהלבוש והאוכל וגמור בעיתו וסיגריות ניתנו לפי
נדיבות לב המשק שהיה מצייד את אנשיו.
בשעות הקטנות של הלילה המחלקה מגיעה לזרעי ומחכה לפגוש את האויב .א( לאחר
שחלפו השעות "הבינונו מיד כי לא היו ולא מצד זה תיפתח אותה התקפה[...] .זו

הייתה הפעולה הראשונה בעמק במלחמה זו .את הנשק לא שימנו יותר ולא טמנוהו
בסליקי .נשארנו דרוכי לקראת הבאות .כעבור שבועיישלושה אירעה ההתקפה
על טירת צבי.
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משולח המזכיר

צ‘אי שגיא

לחברי שלו ,אז מה נעשה בחצר הקיבו שלנו?
תקופת החגי כבר כמעט מאחורינו ואנו נערכי לקראת הקי .ולראיה צוות הבריכה
מתחיל בפעולות ההכנה לעונה .בטוח שתהיה לנו עונת רחצה נעימה.
לפני כשבוע אירחנו כא את רש האגודות השיתופיות החדש .מי שעדיי לא יודע אז
רש האגודות הוא הממונה מטע המדינה על התנהלות של האגודות השיתופיות.
הפגישה הייתה נעימה ברוח חיובית והרש אפילו הביע רצו לעזור לנו במסדרונות
השלטו כפי יכולתו.
הימי עוברי והטרקטורי עדיי לא עובדי בשטח השכונה המערבית .התוכניות
מוכנות ,הוגשו לוועדה המקומית והיתר הבנייה בדר .$אנו מתעכבי בשל רצוננו לקבל
את מענקי משרד השיכו לשכונה זו .כפי שהסברתי ביומ קוד אנחנו זקוקי
להסכמת אישית של חברי להעביר את הזכות שיש לה למענק לקיבו .מספר גדול
של חברי כבר עשה זאת .למעשה רוב רוב של אלו שיש לה זכאות כזו .אבל חסרות
לנו עדיי חתימות ספורות .אני מקווה שהאחרוני יבינו ויירתמו למאמ .עדיי יש
לפנינו הלי $בירוקרטי לקבלת המענק אבל זה כבר סיפור אחר.
לאחר בדיקות רבות התקבלה השבוע במינהלת השיכו החלטה על העיקרו לפיו ישופצו
בתי הקומתיי .המינהלת התלבטה בנושא זה לאור $זמ רב .נבדקו מספר גדול יחסית
של רעיונות .לכול יתרונות וחסרונות .בסופו של דבר התקבלה כאמור החלטה
האומרת כי בבתי הקומתיי תתאפשר הרחבה בתו $קווי הבניי הקיימי וייתכ מצב
של ויתור על אחת מהדירות שבבניי לטובת הרחבה של הדירות האחרות .לכל בניי
צרי $יהיה לתפור פתרו משלו .ההחלטה תובא לאישור הציבור.
לשפש) את העיניי כדי להבי שאיננו חולמי! לאחר "איומי" חוזרי ונשני החלו
עבודות השיפו של מגרש הטניס שלנו! הדבר כל כ" $מסעיר" משו שאנחנו במו"מ ע
המועצה האזורית מזה יותר מ 10שני! לקבל מה עזרה לשיפו המגרש .הנושא חזר
ועלה בכל מפגש שלנו ע רשויות המועצה .כל המזכירי איל  ,ונחמיה ושוב איל
ולאחרונה אני .אז צרי $לבר" $שהחיינו" ולקוות שהמגרש יחזור לתפקוד בזמ הקצר
ביותר.

íåìù úáù

החלטות מזכירות מתארי  ! 14.3.13חתימת חברי עבור זכאויות בנייה
הוחלט :המזכירות מבהירה כי בהתא לתקנו הקיבו חברי מחויבי להעביר לזכות
הקיבו את זכות למענק בנייה ממשרד השיכו או מכל גו) ממשלתי אחר ולחתו על
מסמכי הדרושי לש כ.$
המזכירות תתחיל בתהלי $של בחינת מנגנו פיצוי מסוי לחברי שהעבירו את הזכות
כאמור ,במקרי של עזיבת הקיבו או שינוי אורחות חיי.
המנגנו יבוסס על שחיקת הפיצוי לאור $השני כתלות בגורמי שוני כמו ותק,
מגורי בדירת קבע וכו'.
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חסל סידור פסח כהלכתו
אילה אופנהיימר
סו) מעשה במחשבה תחילה וליל סדר נוס) מאחורינו .בהלל ובשירי ,בנינוחות
ובאווירה טובה נחגג ליל הסדר בחדר האוכל בנוכחות כ 420חוגגי.
בשני האחרונות אנחנו רואי חזרה של חברי רבי לליל הסדר בחדר האוכל.
זו שמחה מיוחדת לראות את חדר האוכל מלא ולחזור ולפגוש חברי ותיקי
ומשפחות צעירות שמחדשי וממשיכי מסורת עינחרודית רבת שני.
תהלוכת השיבולי ו "כפינו"" ,מה נשתנה" ו"בתופי ובמחולות"" ,שיר
המעלות" ו"שולח עור ,"$ליל הסדר העינחרודי נבנה ונשזר ,כמו מחרוזת ,כל שנה
מחדש .וככל שנה ג השנה היו חלקי מסורתיי שמלווי אותנו כבר שני
רבות ולצד חידושי ותוספות.
השנה הוביל את ה"סדר" איילו אביר .איילו  ,שעובד ע חבורת הזמר ,הביא
עמו קצב חדש ויחד ע חבורת הזמר וחברי נוספי העשירו את ליל הסדר
בשירי חדשי ובביצועי רענני לשירי ותיקי .את השירה ליוו חטיבת כלי
הנשיפה של משפחת זיסר ,אלכס ,גיורא ואלו שמנגני אצלנו כבר הרבה שני
וריטה ,על הפסנתר.
עד שיגיע ה"סדר" הבא ,זה המקו להודות לכל מי שהיו שותפי בהכנות :למי
שסידר ,התקי  ,תלה ,ארז ,פתח ,חימ ,חילק ,סחב ,פירק ,שר ,קרא ורקד ,והכול
בשמחה ,בנכונות וברוח טובה .תודה לכול! ותודה מיוחדת לצוות הוותיק הנושא
כבכל שנה בעול המורכב של ליל הסדר ובחיבור כל הפרטי ,גדולי וקטני:
אסתר וישראל סמילנסקי ,בני קיי ,יהודית שני ,נגה גלד  ,נגה שני ויובל בריל.
"כאשר זכינו לסדר אותו כ נזכה לעשותו"
להתראות בשנה הבאה
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זיכרונות
מיכאל אוד  -עי חרוד מאוחד
במעלה הדר $למצפור הגבעה פגשתני עורכת היומ  .בי "שלו" ל"מה נשמע"
ביקשה ממני לכתוב משהו ליומ המשק ,זיכרונות מהעבר .תחילה משכתי
בכתפיי ,אינני ממספרי הסיפורי ומה כבר אחדש לבני דורי .אבל התצפית
מהמצפור מרגשת תמיד מחדש ,הלב מתרונ  ,והזיכרונות צפי ועולי .נשארה
המשימה להעלות על הכתב שמא יהיה בה חידושמה או ִריענו לדור הצעיר
יותר .העמק ,הירוק כולו בשיאו של האביב ,משתרע למלוא רוחב העי ממערב
וממזרח ורק הגלבוע סוגר ושומר על העמק הנפלא שלנו .כתמי המי הרחבי של
בריכות הדגי והאגמי קורצי ל ִ8רכת האדמה .הטבע חוגג ופור בכל עוזו
ובשמחת חיי אל מול השקיעה.
אינני מכיר את ימי הראשית של גאולת אדמות העמק ,אלא את תקופת נעוריי של
אמצע שנות הארבעי .בלב העמק עדיי השתרעה ביצה ממארת .אפיק נחל חרוד
היה קרוב יותר למטעי שלאור $הגלבוע .סב $של קנה וסו) ועצי אקליפטוס
גבוהי ליווה את האפיק לכל מהלכו ואפילו שתי או שלוש טחנות קמח חרבות
עדיי ניצבו לאורכו .רכבת העמק המפורסמת שמתחדשת זה עתה עדיי פעלה עד
לליל הגשרי שלפני מלחמת העצמאות .צרי) פח מתחת לבית האריזה האזורי
שימש כתחנת הרכבת של עי חרוד ותל יוס).
במקו הפרדסי של היו השתרעו גני עצי פרי ,תפוחי ואגסי ,וכ כרמי ענבי
שהיינו מתגנבי אליה לבצור אשכולות בטר הבשילו כראוי .איסו) זמורות
הגפ לאחר זמירת הייתה אחת מעבודות החובה של הילדי ,כמו מסיק הזיתי
בכר של אלברטו  ,וכמו קטי) האשכוליות .שתי תעלות בטו הוליכו את מימי
מעיי חרוד להשקיית המטעי ושדות השלחי  ,מה לא נותר היו שריד .תוואי
תעלת הגלבוע עבר לאור $ולרגלי מדרו ההר בקו גובה מעל למטעי ,ממנו הוזרמו
המי בתעלות עפר להשקיית הפרדסי .התעלה הסתיימה בבריכת עפר
אופרטיבית מערבית לריחנייה .תעלת קומי חצתה את העמק ממזרח לכביש
גדעונה היו ,חצתה את הכביש ליד הכניסה לגבע ,ונמשכה מזרחה עד לבריכת
העפר שלנו ועוד בהמש $לבריכת העפר של תל יוס) .הילדי ,ג המבוגרי
שבה ,היו מתרחצי ערומי בבריכת העפר כפי שמונצח בשיר הבריכה .הכביש
העולה לעי חרוד ,וכ זה שעולה לבית הספר המשות) טר נסללו וערביי הכפר
קומי היו עולי בדר $הזאת מהכביש ומתחנת הרכבת אל הכפר וכ בירידה ממנו.
ה השקו את עדרי הצא והבקר שלה ממי התעלה ממערב לתנובה .אנחנו
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בלכתנו לבית הספר היינו חוצי את מהלכ של הכפריי ועדריה .מאוחר יותר
נבנתה בריכת בטו במעלה הגבעה שאליה הוזרמו המי במשאבה לצורכי ערביי
הכפר.
במקו שבו ממוק המצפור עמד בניי אב גדול ,בית השי .$היה זה בניי מרשי
בגודלו בנוי אבני בזלת ,אבני גזית מסותתות ,צופה אל כל סביבותיו ממש כמו
המצפור כיו רק גבוה יותר .אינני מאוהדי ארגו "זוכרות" אבל אינני מוחק
זיכרונות.

ציפורי פליטות-תרבות בחצר המשק
בני אופנהיימר
ציפורי פליטותתרבות ה ציפורי שהובאו לאר כציפורי נוי לגידול בכלובי,
ברחו והחלו להתרבות בטבע ,בדר $כלל על חשבו ציפורי מקומיות.
בשני האחרונות נראות במשק שתי ציפורי חדשות הנמנות על פליטות אלה.
הראשונה היא ְד ָר ָרה מצויה .הובאה מדרו אסיה וממרכז אפריקה .ציפור בצבע
ירוק ,בעלת זנב מעוי ארו $ומקור תוכי שחציו העליו צבוע אדו עז .גודלה
כארבעי סנטימטרי ,דוגרת על עצי ובתו $מחילות של נקרי .נית לראותה
לפנות ערב כשהיא מעופפת בלהקות ומשמיעה קולות רמי .הדררה נהפכה
לציפור מזיקה בעיקר לשדות החמניות ולמטעי עצי הפרי למיניה.
השנייה היא מַ איְ נָה מצויה .ג היא הובאה כציפור נוי ,מהודו .חומה ,בעלת ראש
אפורשחור ,מקור צהוב ,רגליי צהובות ,סביב העיניי עיגול צהוב ובקצה הזנב
פס לב  .גודלה כשל זרזיר מצוי .היא חיה בתו $היישובי ,קולנית מאד ,אוכלת
הכול וג טורפת גוזלי ציפורי בקיני.
אוכלוסיית הציפורי השתנתה לאור $השני .נוספו עורבני ,נקרי ,עורבי
אפורי ועוד .לצערנו נכחדו להקות ציפורי שיר ,החוחיות ,הירקוני ,החמרייה
היפיפייה ,טוב שעדיי נותרו בחצרנו הציפורי שהשכילו לבנות את קיניה מוגני
מפני טורפי ,הצופיות ,הפשושי ,הירגזי ,שדוגרי עכשיו .בבית שלנו זכינו
לדגירה של זוג צופיות שבנו את קינ בחסות קוצי ורד גבוה .הייתה זו חוויה
לעקוב אחרי בניית הק  ,מעו) הצופיות ממנו ואליו ועד פרישת הגוזלי כנפיי.
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הבעת תודה
עדנה וינברגר
עקב פציעה שהיתי בבית הדר שלושה חודשי .ברצוני להודות
בשמי ובש משפחתי לצוות בית הדר המופלא על הטיפול המסור,
היחס הנפלא והעידוד בימי הקשי .לי זה לא היה מוב מאליו.
את דוגמה ומופת.
כאשר נשאלתי אי $הצוות בבית הדר עניתי "נפלא" ועל כ $נאמר
לי שהוא נבחר בקפידה ב"פינצטה" .במבח התוצאה ה"פינצטה"
הייתה באיכות מאוד משובחת.
כמו כ תודה מכל הלב לצוות המרפאה ולחנה דג שיעצו לי
להיכנס לביתהדר ,במחשבה ראשונה היה לי קשה מאד לקבל את
ההצעה ,מכל הבחינות ,א $בדיעבד אני מודה שזו הייתה הצעה
מאד נבונה .ותודה גדולה לנורית הפיזיותרפיסטית שעוזרת
ומעודדת בשיקו הממוש.$
עי חרוד צריכה להתגאות בבית שכזה .אי דברי כאלה.

áåè ìæî
éãøâ ÷øáìå äìéäì
éãøâ éîàì
ãëðä- ïáä úãìåäì
ïåìà
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
éìåàù éçìå øãäì
ìàéðô äãåäéå éúåøì
éúðåé ìòéìå é÷éîì
äãëðä-úáä úãìåäì
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì
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עוצרי באדו !
בינה גל
לידיעת האוחזי בהגה:
בזמ הקרוב יצטרפו למצבת רכבי החברי מספר רכבי של עובדי חו שמפאת
גיל המופלג ,קילומטרז‘ גבוה ומצב פיזי לא הכי הכי ,מוגבלי לנסיעה רק בטווח
שבי עפולה לבית שא.
והרכבי ה:
גיטס פס ירוק שבאחריות אליא סטורמ

קיה ריו שבאחריות הגר דג

קיה ריו שבאחריות מיה בריל

הנוהגי בה מתבקשי לגלות הבנה והתחשבות ה ברכבי עצמ וה בחברי
האמורי לצאת אית לעבודה למחרת בבוקר.
בתקווה להבנה

áåè ìæî
éìàéçé äðéøì
éàåùéðì
ïééòî ì"áò ìéâé
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì
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áåè ìæî
éðáéì äéøàìå äøåáãì
äãëðä úãìåäì
ìçø
øðìå éøéîì úá
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì

ששי מאור
תודה לבני רו על הנכונות להצטר) לצוות ההגברה.
טיול מיטיבי לכת פרק ד' בשביל הגול לווה בתנאי מזג אויר קריר וגשו ,למרות זאת
יצאו לטיול חבורת נועזי שבוודאי מלאי חוויות וסיפורי מגבשי .תודה לאורי
שפר  ,מיכה דרו ואייל גרדי על הארגו והליווי.
חג הפסח חוזר ותופס את מקומו הראוי כאחד מחגי הליבה של הקיבו .א תימש$
מגמת העלייה במספר המשתתפי ,נצטר $למצוא מענה ממשי למקו או להתארגנות
שונה על מנת להכיל את כול .השנה בצוק העתי גייסנו את אילו אביר )מנצח
חבורת הזמר( להובלת הסדר .אני מקווה שישראל סמילנסקי אשר הוביל את הסדר
ונשא בעול במש $שני רבות יחזור שנה הבאה וייקח את ההובלה שוב .בהזדמנות
זאת תודה לישראל על התרומה רבת השני לחג הפסח ולתרבות בכלל .החג עבר
בהצלחה תודות לצוות מסור אשר מוביל את האירוע שני רבות.
טקס קציר העומר נער $השנה בחלקת הלימוני הישנה ,במזג אוויר נפלא וע
משתתפי ואורחי רבי ,חגיגת אביב ריחנית ומרעננת פתח ותקווה לשנה טובה.
תודה רבה לרעות שלו מרכזת החג כבר שנה שנייה ברציפות.
תודה ליערה ב צבי.
תודה לעדי פרידמ וסיו שביט אשר סייעו בארגו .
תודה לתורני גלעד מ  ,ניצ שמאלי ,עמית הנס  ,רפאל צפדיה ,שחר אב שוש  ,שיז)
יוס).
תודה לח סהר על ההגברה.
תודה למארגני ולמשתתפי הרבי  :שירי פיי  ,נגה סנדרובי ,בנות דה"ו ,לרוכבי
מהאורווה ,לציפי ולדור סהר ,לכל משתתפי ריקוד הזוגות ,לאורי שפר  ,לקוצרי,
למאלמות.
טקס יו השואה ,יו מיוחד בשנה אשר מדגיש את בש המה ולש מי אנו ממשיכי
להילח על מדינתנו ,טקס מרגש .חבורת הזמר שרה שיר מרגש אשר העניק למעמד
את הטו והגוו הראוי לו .חבורת הזמר הופכת לחלק משמעותי ובלתי נפרד מאירועי
וחגי עי חרוד ובכ $משיגה את אחת מהמטרות החשובות של הקמתה.
תודה לעליזה דג  ,למירב פטרו ולזיוה אופנהיימר.
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אנו נערכי לחג הגדול ביותר בשנת התרבות שלנו ,חג השבועות מרובה האירועי.
השנה החג ייחגג במתכונת שונה ואנו זקוקי לידיי רבות ,כל פנייה ויוזמה תתקבל
בברכה.
מחס התרבות הגדול )מתחת לחדר האוכל( עבר השנה שטפו ובינוי אשר הרסו ציוד
הגברה באלפי ; ונגזרות מסורתיות אשר נתלו על גביי הקיר המרכזי במש $שני
רבות .את הנגזרת של חג החנוכה נית היה להציל .פניתי לזיוה ב רפאל אשר נרתמה
למשימה בחפ לב .בעדינות ,בהשקעה של שעות רבות וברגישות של יד אומ תיקנה
זיוה את המגזרות אשר תמשכנה לשמש אותנו בעוד הרבה מאוד חגי חנוכה .תודה
גדולה.
ע שו $סערת החגי ,נצא ליו האישה וג הגברי לא יקופחו ,יש למה לצפות
עובדי על התכני ,פרטי בהמש.$
אחד מתפקידי התרבות הנו עידוד יצירה מקומית .במסגרת "יוצרי תרבות" נפתחה
תכנית שנתית שבה יוצגו עבודות אמנות פרי עבודת של חברי בחדר האוכל .סנונית
ראשונה לחשיפה תהיה שולה זוהר .אני מקווה שרשימה זו תתאר $ותית במה
ליוצרי מקומיי .כל המעוניי להציג את עבודותיו בכל תחו ,מוזמ לפנות אליי.
יו שישי ל' ניס תשע"ג  12.4.13בשעה  21:00במועדו לחבר
"סיפור אהבה אר ישראלי".
ביו ראשו ד' אייר תשע"ג  14.4.13בשעה  20:00טקס יו הזיכרו לחללי צה"ל
בחדר האוכל.
ביו שני ה' אייר תשע"ג  15.4.13בשעה  11:00טקס הזיכרו לחללי צה"ל
בבית הקברות.
ביו שני ה' אייר תשע"ג  15.4.13בשעה  16:00טקס הזיכרו בבית הקברות
עי חרוד מאוחד.
ביו שני ה' אייר תשע"ג  15.4.13בשעה  20:00טקס יו עצמאות
במגרש הכדורסל.
ביו שני ה' אייר תשע"ג  15.4.13בשעה ) 21:30לאחר סיו הטקס
במגרש הכדורסל( ,בירה ונשירה בחדר האוכל.
ביו שלישי ו' אייר תשע"ג  16.4.13בשעה  16:00הפנינג יו העצמאות על
דשא חדר האוכל.

