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דול
ַהחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ
לאה נאור

דול
מון ָ ּג ֹ
אוּלַ י ֶא ְבנֶ ה ַא ְר ֹ
חול
שוּי ּ ֻכלּ ֹו ְצ ָד ִפים וָ ֹ
ָע ׂ
דול.
ַּבחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ
אוּלַ י ָא ִקים לִ י ַקיְ ָטנָ ה
ְס ָתם ֵּבין ָענָ ן לַ עֲ נָ נָ ה
דול.
ַּבחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ
אוּלַ י ַא ְׁשקה ֶאת ַה ִּג ָ ּנה
שנָ ה
עו ִׂשים ְ ּבכָ ל ׁ ָ
ש ֹ
מו ׁ ֶ
ְ ּכ ֹ
דול.
ַּבחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ
אוּלַ י ָא ִׁשיר לִ י ִׁשיר ֶא ָחד
ֻחד –
ָחיד ו ְּמי ָ
שהוּא י ִ
ֶׁ
דול.
ַּלחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ

עות
אוּלַ י ֵאצֵ א לְ ַמ ּ ָס ֹ
עות -
ֵּבין ֶה ָה ִרים וְ ַהגְ בָ ֹ
דול.
ַּבחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ
ש ָעה ּ ְפנ ּויָה
וְ ִאם ֶא ְמ ָצא ׁ ָ
ֶא ְק ָרא ֶאת ָּכל ַה ִס ְפ ִריָּה –
דול.
ַּבחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ

רוך
עוד ָא ֹ
ִ ּכי ַה ַ ּקיִ ץ ֹ
דול,
עוד ָ ּג ֹ
וְ ַהחֹפֶ ש ֹ
רו ִצים ,לְ ַה ְס ּ ִפיק
שרִ ,אם ֹ
וְ ֶא ְפ ׁ ָ
ֶאת ַהכּ ֹל –
דול.
ַּבחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ

אוּלַ י ֶא ְׁש ַּכב לִ י ְס ָתם ַּבצֵ ל
וְ ֶא ְת ַּב ּ ֵטל וְ ֶא ְת ַּב ֵטל –
דול.
ַּבחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ
שב לִ י ָּכאן
אוּלַ י ּ ָפ ׁשוּט ֵא ׁ ֵ
וַ אֲ בַ זְ ֵּבז לִ י ֶאת ַה ְּז ַמן –
דול.
ַּבחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ

יפונִ ים
אוּלַ י ָא ִעיף עֲ ִפ ֹ
ִמ ָּכאן וְ ַעד לָ עֲ נָ נִ ים –
דול.
ַּבחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ
חות
סוף לִ ְׂש ֹ
סוף ֹ
אוּלַ י ֶאלְ ַמד ֹ
חות –
או אֲ נַ ֶסה זֹאת לְ פָ ֹ
ֹ
דול.
ַּבחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ

רוך
עוד ָא ֹ
ִ ּכי ַה ַ ּקיִ ץ ֹ
דול
עוד ָ ּג ֹ
וְ ַהחֹפֶ ש ֹ
רו ִצים ,לְ ַה ְס ּ ִפיק
שרִ ,אם ֹ
וְ ֶא ְפ ׁ ָ
ֶאת ַהכּ ֹל –
דול.
ַּבחֹפֶ ש ַה ָ ּג ֹ

צ‘אי שגיא
לחברי שלו
לפני כשבועיי בשעת לילה מאוחרת נשמעו מאתר התצפית בגבעה קולות ירי רמי.
לא מעט חברי התעוררו בפליאה ואפילו בבהלה לשמע הקולות .בבדיקה שנעשתה על
ידי צוות הביטחו ומדריכי חברת הילדי הסתבר כי חבורת נערי מסיימי י"ב
מהאזור החליטו להשתעשע מעט והפעילו מספר זיקוקי כנראה כאות לשמחת על
סיו שנות הלימודי שלה .כאמור נעשתה על ידי צוות הביטחו ועל ידי נציגי
מערכת החינו עבודת בילוש וחקירה מקיפה שבסופה אותרו הנערי .לשבח של
הנערי ייאמר שה התייצבו כא בעי חרוד בפני צוות שלנו והביעו את התנצלות על
המעשה .התפתחה שיחה קצרה במפגש שבה מצד אחד הוסבר והובהר לה חומרת
המעשה )להבהיל יישוב של באישו לילה( שעלול היה להיגמר לא טוב .מצד שני
הנערי קיבלו מחמאה על האומ להתייצב ולהודות בטעות .אני מקווה שזה ישמש
לה לקח לעתיד.
המהל של בדיקת ההיתכנות הכלכלית של המודל הדו מסלולי ע"י בודק חיצוני יצא
לפני כשבוע לדר .הבודק הוא רואה חשבו ממשרד "מבט יועצי" המקושר לברית
פיקוח .לבודק יש ניסיו בבדיקות דומות ע עשרות קיבוצי אחרי ,כל אחד ע
המודל שלו .צפוי שהבדיקה תאר כחודשיי .צוות הבדיקה הכולל את צביקי נור,
חנה דג ,איל צור ,ששי מאור ,רז נור ואני ,ילווה את עבודת הבודק ויביא בסופו של
דבר את הממצאי לידיעת הציבור .אינני יודע כרגע אי ייערכו הדיוני אחרי
הבדיקה .אני מניח שלא מעט תלוי בתוצאותיה ולכ צרי להיאזר בסבלנות ולחכות.
ובתחו אחר לגמרי חברי בוודאי נפגשו לאחרונה בשני עובדי צעירי ב"תא
מלא" .לצערי נאלצנו להיעזר בעבודה שכירה ג בתחו זה .אני אומר לצערי משו
שסוג עבודה זה יכול להתאי למגוו גילאי רחב ולהיק" עבודה גמיש מאוד ובכל
זאת לא קמו מבינינו החברי/ות שמוכני לקחת על עצמ ולהיכנס לתחו .אינני בא
לפגוע חס וחלילה בעובדות הוותיקות שכ מתייצבות בנאמנות יו יו ועושות ש את
מלאכת .ה עושות עבודה מבורכת ,אבל נדרשו עוד ידיי עובדות כדי להספיק ולטפל
בכל הכביסה וכא )ָ ַ'לְ נ .$לדעתי זו תעודת עניות לנו כחברה שנאלצנו לקחת עבודה
שכירה ג לקטע זה של חיינו בעוד שיש בתוכנו לא מעט שעות עבודה לא מנוצלות
שהיו יכולות להיות מופנות לצור זה .נקודה זו נמצאת בלב המחלוקת בי הקיבו
הדיפרנציאלי לשיתופי .על א" שאני תומ בקיבו השיתופי אני רואה כא בעיה וניצול
לרעה של האפשרויות שקיבו שיתופי מאפשר לחבריו .חבל.
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שבת שלו

החלטות מזכירות  -החל מתארי 13.6.2013
 .1בדיו על "יזמויות" עלו ההערות הבאות:
 .1היזמות צריכה לקבוע לעצמה את מחיר הטיפול )השירות( שהיא נותנת.
המשק יקבע איזה טיפולי יסובסדו ומה עומק הסבסוד.
 .2צוות היזמויות יחד ע נציג ועדת בריאות יקבע את עומק הסבסוד בנושאי
רפואה משלימה.
 .3לצר" נציג ציבור לצוות היזמויות.
 .4בכל מקרה של יזמות שמושקעות בה שעות גלובליות )בהתא להיק" המשרה
המאושר ליז( יש לחייב את היזמות בכל השעות הגלובליות שהוקצו ולא רק
את שעות הטיפול.
 .5החתמת כל היזמי על "תקנו יזמויות".
 .2אושרה רשימת הלומדי ותקציב ועדת השכלה כפי שהוגש:
בס  458אל" שקל.
 .3אושרה הצעת ועד הנהלת הנאמנות למנגנו תשלומי פנסיה כדלהל:
 .1הנושא יועבר לאישור האסיפה.
 .2קצבאות הפנסיה של כל החברי ישולמו מהקרנות ישירות לחשבו הבנק
של הנאמנות.
 .3הנאמנות תעביר מחשבו זה לחשבו הפנסיונר קצבה חודשית בגובה
פנסיית המטרה.
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המזכירות מאשרת כניסת ליעד ואלינור שגיא ,ויפעת דורו )אשתו של אריאל
דורו( למועמדות לחברות .התחלת תקופת המועמדות מ  01יולי 2013

.5

קלנועיות:
עי חרוד עוזרת לחברי מבוגרי בניידות על ידי הקצבת קלנועית אחת בלבד
למשפחה על פי נוהל קבלת קלנועית .אי לאפשר קלנועית שנייה למשפחה אלא
במקרי מיוחדי ולאחר החלטה מיוחדת של צוות מוועדת בריאות והמזכיר.

 .6גבעת קומי :
יש לתק את השערי השבורי שמסביב לאתר.
יש לחסו את הדרכי א על ידי סלעי וא על ידי גדרות.
יש לנתק את המי והחשמל לאתר החל מ .22:00
יש להטיל על שומרי הלילה לבקר במקו לפחות פע אחת בלילה ולעלות במיוחד
במקרה ומזהי שיש נוכחות באתר מעבר לשעות המקובלות
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הנוי  -מהגיגיו של גנ
מיכה דרו  -מנהל ענ הנוי

עי חרוד הוא קיבו גדול וותיק ע תנאי שטח לא פשוטי .כאשר הגעתי
לעי חרוד בתור נער בשנת  1974שלטו בקיבו עצי ברוש ופיקוס ענקיי .הנוי
הציבורי היה ברובו שיחי שוני ומשוני וגינות החברי היו קטנות ופשוטות.
במהל השני נית לראות את הגיוו והשוני שהכניס כל אחד ממנהלי הנוי
אחד אהב מדשאות גדולות בכל שטח פנוי ,שני הקי מסלעות וטראסות ,שלישי
פרחי עונתיי בשלל צבעי ,ובשני האחרונות כחלק מפרויקט הבינוי ,פיתוח
שטחי נוי מגווני צמחיה הכול יפה ,הכול מרשי והכול דורש טיפול ותחזוקה
אינטנסיבית.
מיד ע היכנסי לתפקיד ניהול ענ" הנוי התברר לי שזהו ענ" שירות חשוב מאוד
לחברי ה בהיבט הציבורי – טיפוח ושימור פני המשק ,וה בהיבט הפרטי – כל
אחד וחלקת האלוהי הקטנה )או גדולה( שלו.
הענ" מתנהל על פי תכנית שנתית ומסגרת תקציב שנתית המאושרת בתחילת כל
שנה ומבוקרת ע"י מנהל ענפי הקהילה .ישנ ג פרויקטי המתבצעי ע"י הנוי
א ממומני ע"י מינהלת השיכו וועדת תכנו .לכ מתו מחויבות לעמוד
במסגרת התקציבית קשה להיענות לבקשות לפרויקטי אשר לא תוכננו ולא
תוקצבו בתחילת השנה )תשובה לרשימה מהיומ הקוד(.
אנשי צוות הנוי ה :צביקי צוקר האחראי לכיסוח הדשאי ,דוד מ האחראי על
הנוי בבית הקברות והשקיה בחצר ,ניסי ב ברו המבצע תחזוקה שוטפת ,ויו
בשבוע קבל חיצוני שעוזר בתחזוקה השוטפת של השטחי הציבוריי הגדולי.
כמו כ אנו נעזרי ביובל דרו )העובד בענ" איכות הסביבה( בפינוי פינות הגז.
לגיזו העצי מוזמ לפי הצור גוז עצי מקצועי .זה המקו לציי כי פינוי
הגז לא תמיד מתאפשר באותו היו ומטופל בהמש השבוע.
אנו משתדלי מאוד לתת מענה הול לבקשות החברי ובאופ אישי אני משתדל
לקבל ברוח טובה וא" בהומור טלפוני בשבת בבוקר בנוגע לממטרה שלא עובדת
במדשאה פרטית ) ,(...מכסחת בלי דלק ועוד מיני בקשות וקושיות .חשוב לנו
4

להיענות לפניות של חברי מבוגרי ויחד ע זאת ראוי להדגיש שאי אפשרות
לבצע עבודות תחזוקה שוטפת של הגינות הפרטיות מעבר לכיסוח וגיזו.
העבודה מתבצעת על פי אזורי המשק במחזוריות קבועה .היות ומדובר בשטחי
ציבוריי גדולי מאוד לעתי נדחה מעט הטיפול בפניות הפרטיות.
מאז שנכנסתי לתפקיד טיפלנו בדברי הבאי:
 .1מחשוב מערכת ההשקיה הציבורית לטובת חיסכו הכרחי במי והתייעלות
לשרת
בעבודה .המערכת פועלת באמצעות קריאה אלחוטית ומחוברת ָ
ההשקיה של הגד"ש המובילי בתחו באזור .תודה לגד"ש.
 .2תכנו מסודר ומקצועי של הנוי בשטחי ציבוריי תו התייחסות והתאמה
למצוקת המי .לדוגמה – הסבת מדשאות לשטחי מחופי ברסק גז
)המיוצר מהגז המקומי( ,או שתילת שיחי ועצי חסכוניי במי.
 .3הפחתה משמעותית בשימוש בחומרי ריסוס רעילי לאד ,לצומח ולחי
וכחלופה עבודת חרמש מכני נרחבת .מדיניות זו משרתת את המגמה
ה"ירוקה" מבחינת איכות הסביבה ומאפשרת הופעת של פרחי בר עונתיי
כגו תורמוסי ,פרגי ,כלניות ,חוטמיות ועוד .אנו נחשבי למובילי
ביכולת לשלב בי נוי יפה ואיכות סביבה.
ולסיו – מי ,מי ,מי!
אני לא בעד ייבוש גינות ומדשאות ציבוריות .לכ שימוש מושכל במי יסייע
בשמירה על עי חרוד יפה ומטופחת במסגרת המגבלות הקיימות .חשוב להשתמש
בקוצבי מי להשקיית הנוי הביתי ומעבר להשקיית צמחי הגינה בצינורות טפטו"
במקו ממטרות.
את הציוד נית לקבל דרכי ובעזרתי.
מייל לפניותgreenkibbutz@en hrod.co.il :

íåìù úáù
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סו סיפור
רעיה צימרמ ,בש הספרניות
וקהל המשתמשי והנהני
בשקט בשקט נסגרה חנות הספרי שלנו ,מקו מיוחד ונעי ששימש את כולנו
באהבה שלושי שני.
מוסד זה הוק על ידי אראלה ברוידא וטופח על ידה בנאמנות ובהתמדה.
תמיד אפשר היה לבוא ,לחפש )ולמצוא( ספר למתנה או לבית ,מכל הסוגי,
סיפורי לילדי ,ספרות למבוגרי ,אלבומי ,אמנות ,בישול או סת ספר מעניי
לטיול.
אראלה רכשה ספרי ,קיבלה הזמנות ,סיפקה לחברי תמיד ברוח טובה
ובמאור פני בהתנדבות ובנכונות ,ג מעבר לשעות הפתיחה הרשומות.
ועל כל אלה תודה גדולה מאד.

מוסיקה במשכ לאמנות
שבת  6.7.13בשעה 11:30

מאיטליה עד ארגנטינה
הקונצרט יבוצע ע"י שלושה אמני #ישראליי #מהשורה הראשונה :זמרת הסופר
סיו רות ,#ילידת בואנוס איירס ,המופיעה על מיטב במות העול ,#חוברת לכנר
המ כ סי ק ני ה בי נ ל א ומ י א ד רי א י ו ס ט ו ס ו ל פס נ ת ר  ה נ פ ל א י ו נ ת ז ק .
מופע אנרגטי המשלב את השירי #האהובי #של רוסיני ובליני ,לצד הקטעי#
הווירטואוזיי #ביותר לכינור מאת פגניני ועד לשירי הטנגו האהובי.#
קונצרט חובה לאוהבי המוסיקה האיטלקית ,הספרדית והארגנטינית.
)מש הקונצרט כשעה ורבע ברצ((
מחיר הכרטיס 55 :שקל
מומל +מאד להזמי כרטיסי #מראש. 6038 , 6531670 :
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מזל טוב
לדבורה ולאריה לבני
להולדת הנכד
עומרי
ב לקר ולשלומי
ברכות לבביות
לכל המשפחות

מזל טוב
לאליעזר גול
להולדת הני
נכד לעירית וליחזקאל
ב לאבנר ולשביט
שפע ברכות
לכל המשפחות

מזל טוב
למרג'‘י וליעקב פלג
להולדת הנכד
יהונת
ב למרי ולגדי
שפע ברכות
לכל המשפחות

מזל טוב
לפני ולמושיק יסעור
לנישואי
מעיי עב"ל יובל
ברכות לבביות
לכל המשפחות

מזל טוב
ללי ולאליא סטורמ
להולדת הבת
סול
לסבתא מרי ולסבא ששי
לרבתא סבתא צפירה
איחולי וברכות
לכל המשפחות

מזל טוב
לרעות ולזאב שלו
להולדת הבת
עדי
לסבתא דליה ולסבא אורי
לרבתא סבתא יהודית
איחולי לבביי
לכל המשפחות
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תגובה לכתבה

"מי ה הדיפרנציאליי שחושבי רק על כס"
מרי מאור
מי ה השיתופיי שחושבי על עי חרוד? מי ה השיתופיי שרוצי ומאמיני
בשיתו" ובשוויו בדרכי נוע ?
השיתופיי ה אלו שטיפלו וממשיכי לטפל בילדיה של "המפרנסי".
השיתופיי ה אלה שהחזיקו את המשק על כתפיה כאשר צברת "תארי"
והשכלת.
השיתופיי ה אלה שכיבסו את בגדיכ.
השיתופי ה אלה שחרשו וזרעו את השדות של עי חרוד במש  92שני.
השיתופיי הקימו מפעלי בעי חרוד.
השיתופיי בנו מערכות מיחשוב ,חינו ,בריאות.
השיתופיי ה אלה שמחזיקי את מערכות השירותי )חשמלייה ,משק חו,
תקשורת ,בניי(.
השיתופיי ה חברי נהדרי הדואגי לעי חרוד ולעתידה.
השיתופיי בעד קליטה.
השיתופיי בעד הגדלת התקציב האישי.
השיתופיי בעד קיבו עי חרוד.
מספיק ודי להתנשאות!
"...קשה להבי כיצד אד "...העוסק בחינו לפרנסתו מתיימר להיות גור מחנ
ולא מצליח לראות מה שציבור של רואה ,יש ל קושי כנראה בהבנת הנקרא,
החוברת הכחולה מדברת על כס"! מחשבוני ,תמורות ,תגמולי וע מה מפתי
את הפנסיונרי? ע גלידה? לא...ע כס"! אני מצפה מגור מחנ לפעול לקירוב
לבבות ולא לתמו בהצעה חברתית איומה ונוראה כדוגמת החוברת הכחולה.
"...יושבי ש אלה "...הדיפרנציאליי והיו עושי ככל יכולת לשמור בעיקר
על עצמ והרב גילאיות ממש לא מעניינת אות ,חפשו ער "צעירי" בחוברת
הכחולה ,כל מה שאת מוצאי ש קשור לפנסיה ולגיל הפנסיה.
השיתופיי ה אלה שרצו לשבת בוועדות ,רצו לשאת בתפקידי ,רצו לעבוד
במשרות ניהוליות על בסיס היכולת שלה ,א לרוב הראו את הדר החוצה ע
חוסר הערכה ,פרגו וזלזול .א כבר ק שיתופי אחד והתנדב לנהל את ועדת
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התרבות בתקופה הכי קשה לעי חרוד ,התקבלה בגינו החלטת מזכירות תקדימית
ומוזרה שא" לא אחד ממנהלי התרבות הקודמי לא עבר אותה ,שעליו לעבור
קלפי ,תעודת עניות לקבוצה שכותבת הרשימה ולצער של רבי מחברי
המזכירות כולל כותבת הכתבה" :מי ה הדיפרנציאליי שחושבי רק על כס"",
נבחר מנהל התרבות שמאז רק עושה לנו טוב והרבה.
הפרחת סיסמאות על שמירת החברה העי חרודית ,אינה מקנה לכותבת הרשימה
זכות יתר ,כי החוברת הכחולה עוסקת בעיקר אי לפלג ולחלק את החברה
העי חרודית לשווי ושווי יותר.
רשימותיו של ששי ביומ מתארות את המצב בגובה העיניי וחושפות את מה
שלא נאמר או שנאמר בי השורות .אני מבינה שיש חברי שקשה לה ע
החשיפה הזו ,צר לי על כ לעתי האמת עירומה.
ככה לא בוני קהילה ,ככה לא מחנכי לסובלנות ,לריבוי דעות ולכיבוד הזולת.
קצת תודה ופרגו למנהל התרבות לא היה מזיק.
על הצלחתה של עי חרוד חתומי חברי עי חרוד לדורותיה מהכובסת ועד
אחרו המנהלי .לא קבוצה ולא יחיד.

משתתפי בצערה של
משפחת פונדק
במות האחות
נורית
שלא תדעו עוד צער
בית עי חרוד איחוד
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
ביקור פרופסורי ומורי מביירות
יומ מס'  126ט"ז בניס תרצ"ו 8.4.36
מכתב זה קבלו חיי שטורמ וצירקי מעמוס לנדמ מבירות.
"אני שולח אליכ קבוצת מורי צרפתי המלמדי בקולז' הצרפתי הממשלתי
בבירות ומתעניני כל בתנועה הציונית ,בעיקר מנקודת מבט פעולותיה
החברתיות וההתישבותיות .כל שייכי למפלגה הסוציאליסטית בצרפת ,אנשי
רציניי מאוד .מכיו ששמעו ג על חג הפסח וה"סדר" שאת חוגגי ה היו
מאוד שמחי לו הרשית לה להיות אורחיכ ל"סדר".
ה יקחו עמ אוהלי וג מזו וישמחו א תרשו לה רק להעמיד את המחנה
בקרבת מקו .הקושי הגדול בזה שה מדברי רק צרפתית או ספרדית .אי צור
להדגיש את חשיבות הדבר שהאנשי האלה יקבלו תמונה נכונה מ ההוה ,א
נזכור ,כי ה מחנכי רבבות צעירי ערבי כא ויש לה ג קשרי רחבי ע
חוגי הממשלה ומוסדות שוני בצרפת .אנו התחלנו כבר כא לקרב לרעיו
ולהסבירו לה ,א העיקר כמוב מוטל עליכ ג ביחס שתראו וג בהיק"
ההסברה .אני תקוה שתקבלו כראוי".
באורחי טפלו חיי שטורמ וצירקי בעזרת אורחת מתרגמת ולוינסו .סיירו
במשק ,קבלו הסברות ,נפגשו אצלנו ע אליהו גולומב ,היודע צרפתית .התנו אתו
על שיחה נוספת בתל אביב בועד הפועל של ההסתדרות על מפעלנו באר.
בי העשרה  4נשי 6 ,גברי.

תזכורת חוזרת למשתמשי חדר עיו
חדר עיו נועד א ורק ללימודי.
אי להשתמש בו למטרות אחרות כולל:
ישיבות ,פגישות וכו',
ללא קבלת רשות מהספרניות.
כמו כ ,אנו מזכירות שוב :אי להכניס לחדר
דברי מאכל למעט מי וקפה.
בברכת לימודי
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פוריי  ,הספרניות

ששי מאור
מסיבת הבריכה שאורגנה על ידי צעירי הקיבו ,סיפקה משב של רוח נעורי שובבה
ושמחה לבריכה היפה שלנו.
תודה גדולה ורבה לכל מארגני ומשתתפי האירוע.
ביו האישה השתתפו  53בנות מכל הגילי ומכל הסטטוסי מדור צעיר ועד ותיקות
היישוב ,המפגשי במעגלי החברתיי ובאווירה חופשית ומשחררת יצרה את
התחושות הטובות אשר סיפקה אנרגיות חדשות למצברי המתרוקני .תודה
למארגנות נילי הלר ואוולי הנס.
ביו הגבר השתתפו  54גברברי עי חרוד וג כא חת הגילי והסטטוסי היה זהה
ליו האישה .פרקנו את עודפי האנרגיה במתח הפיינטבול ונרגענו בטיפולי הספא,
בסדנת האלכוהול גילנו את כל מה שלא ידענו ובי לבי יצאנו לטיול אופניי,
ריינגרי או סת השתכשכנו בג'קוזי או בבריכה ,יו משחרר ומרגיע שמפגיש
מעגלי ויוצר הזדמנויות להיכרות ולדו שיח.
הצגת תיאטרו העמקי "הצוואה" בהשתתפות אריאל הלר וציפי סהר ,חשפה בפנינו
סיפור מרגש על שרידות אנושית ,הורי שעברו את מחנות הריכוז ומערכת היחסי
בי בני משפחה לניצולי שואה.
בשבת  13 7 13שעה  10:30במועדו ,נארח במסגרת התוכנית "מטעמי שבת" ,את
מירי וזולו שפירא בסיפורי מסע "מסביב לעול בחמש שני" ספור השיט מסביב
לעול בסירת מפרש מלווה במצגת מלהיבה ובסיפורי הרפתקאות במהל המסע.

יהודי #נוצרי #ומוסלמי - #סדרה ייחודית ע #גרשו שיינמ
רותי קמחי בש #הצוות המארג
הנושא :יהודי נוצרי ומוסלמי.
היו כבר מספר הרצאות שיפורטו להל:
א .התקופה הביזנטית באר) ישראל
בלטה בה העיר טבריה שבה נכתב התלמוד .באותה תקופה עלתה הנצרות באר
וסגרה את מוסד הסנהדרי ,מוקמי מאות מנזרי במדבר יהודה אשר חוסלו
בידי הפרסי.
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ב .הקראי ראשית הקראות בבבל
התפשטות במאה ה  11בעול ומנהגיה
ג .ספרד יהודי וחשמונאי
עליית המרכז היהודי בספרד במאה התשיעית .עליית מספר של היהודי
כולל מספר הרופאי היהודי ובראש הרופא היהודי "אס" הרופא" ,על
שמו נקרא היו בית החולי "אס" הרופא".
ד .ספרד במאה ה 12
רבי יהודה הלוי .הרמב".

רמב" רבי משה ב מימו

חברנו גרשו שיינמ מרצה בסדרת ההרצאות.
מספר מילי על גרשו:
כמרצה ההרצאה מרתקת ומעניינת.
מבהיר היטב את הדברי.
מתבטא בשפה עשירה ומגוונת.
מתכנ כיאות את זמ ההרצאה.
בונה את ההרצאה שלב אחר שלב.
מקשיב לשאלותינו ,מעודד שאילת שאלות ומתייחס אליה.
מכבד אותנו כקהל שומעיו.
אנו ממליצי בחו לבוא ולהאזי להרצאותיו.

