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עי חרוד בת 92
רז נור  מרכז המשק

י"ח באלול  חג המשק אינו כתוב בלוח השנה היהודי ,א לגבי חברי עי חרוד,
הוותיקי והצעירי ,הוא אחד הימי היותר חשובי שאנו מצייני .הוא מחבר
למקו ,להיסטוריה ,לעבר ,ופניו אל העתיד.
לפני  92שנה עלתה קבוצת אנשי צעירי למעיי חרוד שלרגלי הגלבוע ,וה חדורי
באמונה ורצו להקי כא ,על א" הקשיי ,קיבו! גדול וגדל .הבית הזה ,אשר הוק
מול מכשולי רבי ,בעמל יזע ודמעות ,נבנה מכוח אמונת והיאחזות באדמה של
הראשוני וממשיכי דרכ  אמונה בדר ,באד ובאדמה ,ביכולת ליצור קהילה
משותפת בעלת ערכי אנושיי וחברתיי גבוהי ,לפתח אמצעי ייצור מגווני
בחקלאות ובתעשייה ,לצד כוחו של היחד הקבוצתי והערבות ההדדית.
במש  92שנה ניבנה לאטו סיפור המקו ,סיפורנו .סיפור שיש לו התחלה ואי לו
סו" .סיפור שבו בכל שנה נוספת שורה ,בכל עשור נוס" פרק .סיפור שמאופיי
בתקוות ,בחלומות ושאיפות .סיפור על נחישות ויציאות ממשברי .סיפור על אנשי,
על ילדי  עלינו.
אז מה נאחל לעצמנו לשורות ולפרקי הבאי בסיפור עי חרוד:
שיימלאו אסמינו בר ,שלא יפסח עלינו המטר.
שנראה ברכה בעמלנו ,ושנדע לשמוח בחלקנו.
שנמשי לפתח את החקלאות היזמות והתעשייה ,ושלעול לא תרפינה ידינו מעשייה.
שנדע להרחיב את מעגל העסקי ,שהשקעותינו יישאו פירות נאי.
שלא נקפא על השמרי ,שנדע לחדש ואת המחר להקדי.
שנצעד אל העתיד בלי פחד ,ולמרות המחלוקות נעשה הכול ביחד.
שנדע לקבל ולהכיל את הנקלטי הבאי בשערינו ,כמו ג את האנשי החיי
בינינו.
שבתינו יהיו תמיד הומי מתינוקות ,ושנמשי להתמיד ולמלא את השורות.
שנדע לדלג מעל כל המכשולי...
והכי חשוב שנהייה תמיד בריאי!!!

חג שמח ושנה טובה !
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צ‘אי שגיא
לחברי שלו,
י"ח אלול שנת תשע"ג .אוגוסט  .2013שנת התשעי ושתיי לעי חרוד.
עצ אמירת הש י"ח באלול מביא לזיכרוני ריחות ומראות של סתיו .שרביטי
חצבי בגבעה ,ענני בוקר ,קרירות מתגנבת ושקיעות אדומות ,זה לא המצב השנה.
אנו עדיי בשלהי הקי! וי"ח אלול כבר כא .אפשר לקרוא לזה מתעלולי לוח השנה
העברי והלועזי .ובכל זאת יו הולדת וכמו בכל יו הולדת אנו סופרי את השני
ומטבע הדברי מתמקדי בעלילות השנה שחלפה.
אז מה היה לנו בשנה החולפת? ממש לפני ימי מספר אישרנו את הדוחות
הכספיי של הקיבו! .הפע אי בדוחות בשורה גדולה .ההיפ הוא הנכו .יש
ירידה גדולה של כמעט  20%בעוד" הכספי העומד לרשות הקיבו! לצרכי
השוני .הירידה ברובה היא תוצאה של ירידה במכירות של ריקור שה ברוב
תוצאה של המשבר הכלכלי העולמי העובר עלינו בשני האחרונות .תוצאות אלה
לא באו כהפתעה אלא נחזו מראש ונערכנו לה מבעוד מועד .א על ידי הורדת
ההוצאות וא על ידי השקעות שאמורות להביא בעתיד הקרוב והרחוק הגדלת
הכנסות.
השקענו במתקני סולאריי לייצור חשמל 2.9 .מגה וואט! זהו אחד הפרויקטי
הגדולי מסוג באר! .המתק מוכ להפעלה ומחכי א ורק לחתימת השר על
רישיונות הייצור .ברגע שזה יקרה מחברי את השלטר והחשמל יתחיל לזרו
ואתו ג הכנסה נוספת לעי חרוד.
התעשייה מצדה התארגנה ג היא ליו זה .בפלב נעשו מהלכי מהותיי
לשיפור התוצאות העסקיות .לא אפרט כא יותר כי אנו נמצאי ש בשלבי
האחרוני של העסקה .בכל מקרה שינוי זה אמור להעלות את פלב על פסי
בריאי הרבה יותר.
ריקור רכשה לא מזמ מפעל הנקרא "שרפי" .זהו מפעל המייצר מערכות תצפית
מרחוק שיש לו סינרגיה למוצרי ריקור הנוכחיי .ג כא אנו צופי הגדלת
ההכנסות לריקור אבל לא בשלבי הראשוני .ריקור שוקדת מזה מספר שני על
פיתוח מוצר חדש לשוק הצריכה הביתית והמוסדית .עדיי מוקד לפרט ולהרחיב
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עליו .זהו פרויקט לטווח ארו יותר ,בקירוב חמש שני מהיו .במקרה זה נכונה
מאוד האמרה של נחמ" ,או צל"ש או טר"ש" ,כלומר זה יכול להיות הצלחה
כבירה או הורדה בדרגה...
כ שבראייה כללית על א" התוצאות הפחות טובות בשנה האחרונה אני רואה
בשני הקרובות שנות מפנה וסיכויי טובי לשיפור מצבנו הכלכלי) .אבל שלא
תבינו לא נכו! עי חרוד במצב טוב ואפילו טוב מאוד .הנאמר כא הוא רק כדי
לחזור לתוצאות המצוינות שמלפני כשלוש עד חמש שני(.
במישור החברתי אנו עדיי נמצאי בעיצומ של דיוני על "עי חרוד לא".
כתבתי על כ לא פע ביומני האחרוני ואינני רוצה להכביר שוב מילי.
אתייחס במילי ספורות למאמרו של ששי מאור המופיע ביומ זה לגבי נוהל
קבלת ההחלטות .ששי תיאר נכונה את הדברי .אבל מסקנתו שונה מאוד משלי.
ניהלתי שיחות ג ע צוות התחדשות שיתופית וג ע הצוות הדומסלולי .זאת
במטרה להגיע להבנות לגבי היו שאחרי .נכו שאי הסכמה על נוהל קבלת
ההחלטות ,אבל מי בכלל חשב שיכולה להיות הסכמה על דבר כזה ובכל מקרה
נושא זה יובא לדיו באסיפה .אני גיליתי נכונות ללכת אחד לקראת השני משני
הצדדי .עובדה היא שהוק צוות משות" להובלת הבדיקה הכלכלית של המודל
הדומסלולי .עובדה היא שיש הבנה בשני הצדדי שצד אחד לא יכול להתעל
מהצד השני ועובדה היא שבתנאי מסוימי שני הצדדי יהיו מוכני לשבת יחד
ולדו ולבחו הבאת הצעה משותפת .עובדות אלה מחזקות בי את התקווה שמצבנו
יהיה טוב יותר.

יו הולדת שמח ,שנה טובה ושבת שלו
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משולח מרכז המשק
רז נור

פותחי שנה בסימ התחדשות.
לפני שבועיי סיימה ריקור מהל של רכישת שליטה )  (51%בחברה בש
"שרפי".
רכישת החברה בוצעה במסגרת מאמציה של ריקור בשני האחרונות להרחיב את
בסיס עסקיה לצור פיזור סיכוני והקטנת .החברה נבחרה מתו מספר חברות
שנבדקו.
חברת "שרפי" בבעלות משפחת "פוס" )משפחת חרדי בעלי עסקי רבי
בחו"ל( נוסדה לפני שש עשרה שנה ,על ידי מהנדסי יוצאי יחידות מודיעי.
החברה ממוקמת באזור התעשייה הדרומי של יוקנע .בשנותיה הראשונות עסקה
החברה בפיתוח מוצרי וטכנולוגיות למשרד הביטחו ,ולפני כארבע שני נכנסה
לפעילות מסחרית .החברה עסקה עד לאחרונה בפיתוח וייצור מערכות
אלקטרואופטיות  לא מקוררות ,מוסלקות )מוטמנות( לתצפית ,גילוי וזיהוי,
לשימוש כוחות צבאיי מיוחדי .בשנת  2011מכרה החברה מערכות מוסלקות
)דור יש( בהיק" של  6מיליו  $ברווח גולמי יפה ,כאשר מרבית המכירות היו
ליחידות מיוחדות בצבא האמריקאי .לאחרונה החברה "יצאה מהאדמה" ופיתחה
סל מוצרי לשווקי רחבי יותר ,בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה ,כשוק האבטחה
ושוק הגנת הגבולות .מוצרי חדשי אלה הבשילו בשנה האחרונה והחברה
קיבלה הזמנות הצטיידות מצה"ל לשני הקרובות )צה"ל בחר את מוצרי החברה
על פני מוצרי פתרונות אחרי שהוצעו על ידי חברות אחרות( אול השוק
האמתי נמצא כאמור בחו"ל ,ש נמכרו מוצרי להדגמות במדינות רבות.
ההחלטה על רכישת החברה נתקבלה לאחר בדיקת נאותות עסקית ,שבוצעה על
ידי חברת מחקר עסקי בילאומית ,שבחנה ה את התחזיות והמגמות בשווקי
העולמיי שאליה מוכוונת החברה ,וה את התחרותיות ,החדשנות
והאטרקטיביות של מוצרי החברה מול חברות מתחרות בעול בשווקי אלה.
בנוס" נבחנה התוכנית העסקית של החברה מול ממצאי סקרי השוק והפתרונות
שמציעה החברה.
תמורת השליטה בחברה השקיעה ריקור בחברה  2.25מיליו  ,$מתוכ  1מיליו
כהלוואת בעלי .בתו שלוש שני עומדת לריקור אופציה לרכישה מלאה של
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החברה .התכנית העסקית צופה הגעה למכירות של  15מיליו  $עד שנת .2016
היו לאחר השלמת העסקה עוסקי בסידור החברה ,חיזוקה ,והתאמתה
לתרבות הניהול בריקור .בשלב מאוחר יותר תיבח העברת החברה לחצר ריקור.
לא נותר אלא לאחל לריקור ולשרפי הצלחה.
ובמעבר להתחלה חדשה אחרת – בימי אלה עי חרוד משיקה יזמות חדשה
בעפולה .היזמות נקראת "אמאמה" .היזמות הוקמה בהובלת של עדי )דור(
פרידמ ,ושרו )זוהר( בדור ,והיא עוסקת במגוו פעילויות לאימהות ותינוקות,
כגו :מכירת מוצרי ,טיפולי למיניה )אישיי וקבוצתיי( ,משחקייה
ובית קפה .היזמות אושרה ע"י הוועדה הכלכלית ותנוהל תחת תאגיד האחזקות.
אני תקווה שהיזמות החדשה תאפשר לחברי רבי בעי חרוד ,העוסקי בתחו
הטיפולי ,נגישות לקהל לקוחות רחב יותר.
נאחל לעדי ולשרו הצלחה .הצלחת היא הצלחתנו.
הקמת הפרויקט הסולארי הסתיימה ובשבוע האחרו קיבלנו מחברת החשמל את
כל האישורי למתק.
לצור ההפעלה המסחרית נדרש לקבל אישור ממליאת רשות החשמל למת
רישיו הקבע ,ולחתימת השר הממונה על הרישיו )בתקווה שנספיק עוד לפני
החגי( .בהזדמנות זו אני רוצה להודות לער איצ'קובי! על תרומתו בליווי הקמת
הפרויקט ובניהול כל הממשקי בי הפרויקט לקיבו! ,הענפי והמפעלי .בנוס",
יש להודות ג למנהלי ועובדי הרפת ,הדיר והמפעלי ,על העזרה והסובלנות
ב"אירוח" הפרויקט בחצר ,וכמוב לחשמלאי שלנו ונותני השירותי אחרי
שסייעו למבצע ההקמה.

שנה טובה !
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מה חדש בריקור
ניסי אלפסי  -מנכ“ל ריקור
השנה כפי הנראה נעמוד ביעדי הכספיי שהצבנו לחברה ,וזאת למרות
הניתוחי שמציג סיב"ט ]האג" לייצוא ביטחוני[ ,המצביעי על ירידה בהיק"
היצוא הביטחוני לחברות קטנות ובינוניות בשיעור של כ 23%בשנת  2012מה
שנכו ג לשנת  ,2013וצמיחה של החברות הביטחוניות הגדולות .היצוא
הביטחוני בשלוש שני האחרונות צמח ב) 0.7%מכלכליסט .(24/7
תקופה זאת של ירידות היא תקופת הערכות טובה לדור המקררי העתידי ,ואכ
בסיוע משרד הביטחו אנו מפתחי מקררי חדשי ,קטני ,יעילי וחסכוניי
עבור דור הגלאי העתידי ,המכונה "גלאי חמי".
תחו חדש נוס" הוא פיתוח מקרר לשימוש בחלל .מקרר בעל דרישות ייחודיות,
מאתגר טכנולוגית ומחייב השלמת ידע.
בתנאי השוק בו אמינות ומחיר ה תנאי להצלחה אנו נערכי לשפר את האמינות
של מוצרנו .בתחו המקררי יש לנו הצלחה שיווקית ,חברת  SAGEMבחרה
במקרר שלנו למוצריה העתידיי .יש לציי שאנו מחזרי אחרי חברה זאת מזה
זמ רב.
לאחרונה זכינו סו" סו" במכרז מדפי לחברת  IBMוהתקבלה הזמנה ראשונה
שהפוטנציאל הוא מאות מדפי בעתיד .בהחלט עבודה ששכרה בצידה.
רכישת חברת שרפי:
השנה האחרונה התאפיינה בניסיו ממוקד לרכוש חברות בתחו המערכות
האופטיות .בסופו של תהלי נרכשה חברת "שרפי" אשר מכניסה את ריקור
לתחו עסקי חדש ,תחו המערכות האופטיות לשימושי צבאיי ואזרחיי.
חברת שרפי הנמצאת ביוקנע נרכשה במחיר סביר .בבעלות ריקור  51%ע
אופציה לרכישה מלאה.
לחברה מערכת ייחודית אופטית משולבת מכ"מ ומכלולי נוספי העונה לש
וזירוס.
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החברה המונה  22עובדי איכותיי ומסורי מספקת את המערכת כולל
ההתקנה בשטח והתממשקות למערכות קיימות בצה"ל .המערכת נרכשת ע"י
צה"ל וצבאות זרי.
בתקופה הקרובה המאמ! העיקרי להנהלת ריקור יהיה לקלוט את החברה,
להסדיר התנהלותה ולפתח את השווקי למוצרי הקיימי .עד סו" השנה
תושל הכנת תכנית אסטרטגית לחברה כדי לבנות ולהתוות את עתידה.
בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לדלית דרו חברת הנהלת ריקור ושרפי על
הטיפול המסור והמקצועי בכל נושאי משאבי אנוש )תחו שאיננו קיי בשרפי(,
עבודה מסביב לשעו ונסיעות רבות .אני בטוח שיש לנו תנאי התחלה סבירי
להצלחה לריקור ולחברת שרפי.
לבסו" ברצוני להודות לרמו ברוידא על עבודתו הטובה בריקור לאור השני
ולאחל לו הצלחה בשליחות לארה"ב בחברת הבת שלנו  RICOR USAבתפקיד
סמנכ"ל תפעול.

ולכ חברי המשק שנה טובה ממני ומכל עובדי ריקור.
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מחצר החינו
נגה שני
שנה חדשה בפתח ,ועוד לא הספקנו לסכ את השנה החולפת...
החופש הגדול היה אצלנו ממש גדול...
בכל המסגרות  א'ג' ,דהו' וחברת הילדי )ז'יב'( ,היה חופש מלא פעילויות,
נסיעות ,התרגשויות ,חוויות ומה לא...
בכל המסגרות נפרדנו מהבוגרי ,קיבלנו את "הקטני" החדשי ,וכבר מתחילי
מחדש.
זה המקו להגיד תודה ענקית לצוותי המדריכי ,שעשו עבודת קודש ,השקיעו
מחשבה ועשייה אינטנסיבית ולא חסכו מאמ! כדי שהחופש הזה יהיה חוויה שלא
תישכח במהרה לילדי ולהורי .היכולת לזמ מגוו כל כ עשיר של חוויות
במש חודשיי רצופי ,וע זאת לראות כל ילד ולתת מענה לצרכיו המיוחדי,
היא לא דבר מוב מאליו .התברכנו בצוות נהדר של מדריכי ,חלק ותיקי
ומנוסי ,חלק צעירי ,חלק שכירי ,אבל כבר לגמרי "משלנו" ,וחלק
חברי ,מועמדי או צעירי בהסדר  כול כאחד מלאי מוטיבציה ומוכני
ללמוד ,להקשיב ,לתת ,להשקיע ,והתוצאות אכ נראות בשטח! אני מאחלת
לכול שרק נוכל להמשי כ ועוד יותר...
לסיו החופש ולכבוד י"ח באלול התקיי הפנינג הורי וילדי על מדשאות חדר
האוכל .שיחקנו במשחקי ילדות ,הצטלמנו בבגדי חלוצי ,שמענו "סיפורי של
פע" באוהל החלוצי ,ציירנו על המדרכות וג יצרנו גינת פרחי צבעונית
וממוחזרת .לאחר טקס קצר סיימנו בתחרויות של הורי וילדי ,ושוב גילינו
שבאמצעי פשוטי "משלנו" אפשר ליהנות ביחד ולחגוג את החג הכי מקומי
שיש.
זה המקו להודות לרוני צור שעל התכנו והארגו ,ולכל מי שעזר ותר להצלחת
האירוע :נגה אמיר וגוני שובל בפינת היצירה ,אמי גרדי שסיפרה סיפורי מקו,
מיכה ,יובל וישעיה שהקימו את האוהלי ,יובל בריל שעל ההגברה והמוסיקה,
מירב ברוידא על המזנו ,עמיר פיי בהנחיית התחרויות וכמוב – ילדי חברת
הילדי שהקימו ,הפעילו וחיסלו .נקווה שנוכל להפו את האירוע למסורת...
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תזכורת קטנה  מערכת החינו הרחיבה מעט את שעות הפעילות.
מתחילת שנת הלימודי החדשה המערכת פועלת בכל יו עד השעה 16:30
)במקו עד  .(16:00אני מקווה שנסתגל כולנו )ילדי ,צוותי והורי( במהרה
ובקלות לשינוי.
ופנינו כבר אל החגי שבפתח 

16:00 äòùá 3.9 éùéìù íåéá
"êåðéçä úëøòî ìù "úéñåë úîøä
,äùãçä äðùì
.äðàú ïâ ìòî àùãä ìò
úåúáñå íéáñ ,íéøåä
! íéðîæåî íéøáçä ìë ïáåîëå
נאחל שתהיה לכולנו שנה טובה,
שנת צמיחה והתפתחות ,שנת שלווה וביטחו,
שנת שלו!

מזל טוב
ליעל ולגלעד מ
להולדת הב
אומרי

מזל טוב
לדנה ולגול מ
להולדת הב
איל

לסבתא דרורה ולסבא דוד
שפע ברכות לבביות
לכל המשפחות
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מחצר הגיל הר
חבצלת לייטמ  -מנהלת הגיל הר

לכל בית עי חרוד ובמיוחד להורי,
בשעה טובה ומוצלחת הסתיימה שנת הלימודי תשע"ג העי חרודית והתחלנו את
תשע"ד החדשה .כולנו יצאנו לשבוע היערכות וחופשה.
לסיי תמיד זה מתיש רגשית ופיזית  להיפרד מילדי ,הורי ,מטפלות וגננות
שנקשרנו אליה במש שנה שלמה ,למדנו והתרגלנו אחד לשני ועכשיו בשיא צרי
"למסור" למישהו אחר שייהנה מפירות עמלנו.
להכי את מסיבת הסיו ע התמונות והמתנות ,לאסו" ולנקות את מה שנצבר.
החו המעיק ,אווירת החופש הגדול ,הילדי המאותתי בחוסר שקט שה כבר
באופק ההתפתחותי הבא.
ע כל זאת צרי להתחיל ג לחשוב על השנה הבאה )כלומר הזאת( :למרק,
לנקות ,לצבוע ,להזיז רהיטי ,לשנות את החצר ,לגר" ...להעמיד ל"דו" את
הבית כדי שיתאי לקבוצה החדשה שתתרגש להיכנס אליו.
מכא אני מודה לכל המטפלות והגננות שצלחו את השנה במקצועיות ,במסירות
ובהתמדה ומוכיחות לנו כל שנה מחדש" :חינו עושי מאהבה או לא עושי
בכלל".
מספר הילדי והמטפלות מקרב ילדי חברי ומועמדי הול וגדל:
בשנת הלימודי תשע"ד מתו  96ילדי מכלל המערכת  64מה עי חרודי,
וכ  9מטפלות .כ ירבו!!!
השנה שמנו דגש על נושא הבטיחות והנה כמה דוגמאות:
בשיתו" ע החשמלייה ונדב רז הוחלפו בתי הנורות הפלורוסנטיי לבטוחי
וחסכוניי.
מנח ארצי העביר לכל הצוותי השתלמות בנושא בטיחות אש.
בשיתו" ע ועדת תכנו אנחנו בעיצומו של מהל לחסימת מדרכות מרכזיות
מסביב לבתי הילדי כדי לדלל ולהאט את תנועת כלי הרכב ולהגביר את ביטחו
תנועת הילדי.
ישראל נווה מכסה ונועל את בלוני הגז.
עברנו שוב קורס ריענו של החייאה ועזרה ראשונה.
כל זה בנוס" לשיפורי ,לריענו נהלי וכדו‘ במש כל השנה.
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גנו "רימו" נפרד מענת פורת שגיננה אותו בנחישות ורגישות .תודה רבה לענת
שעשתה עבודה יפה ומקצועית ונאחל לה המש טוב ושמח בכל אשר תבחר לעשות
ואולי "...היא עוד תשוב."...
רבי מכ היית שותפי לתסכול הגדול בחיפושיי אחרי גננת לרימו .משנה
לשנה המשימה נעשית קשה יותר ולא רק לנו  ,אלא בכל המדינה .בעזרתה של נגה
אמיר יצרתי לבסו" קשר ע גננת חדשה  ישנה שלקחה את המושכות  .הגננת
היא ריבי מרשפי שגיננה ברימו שנה אחת לפני כעשר שני .כל מי שזוכר אותה,
זוכר לטובה .אני בטוחה שצוות רימו המסור וההורי השותפי יעזרו לה
להיקלט ולהצליח.
ודבר אחרו ,אני מזכירה את השינוי בשעת סגירת המערכת.16:30 :
אני מבקשת לא להקדי את הגעתכ לפני  16:00כדי לא ליצור פער גדול מדי בי
הילד הראשו שיל הביתה לאחרו ,וכ לא לאחר אחרי .16:25
אהוד מנור כתב בשירו:
"בעיני הילדי האלה אני רואה שוב אותי ואות,
בעיני הלילה והתכלת אני רואה את כל מה שהובטח.
אז בואו ונחזיר לה את החיו,
בואו נחזק אות עכשיו.
כי הילדי האלה של כולנו,
נחבק אות כמו א ואב,
נחזק אות עכשיו.
ה קרובי,
פיתחו כבר את הדלת,
שימו את ידכ בתו יד
וזכרו שבזכותו של כל ילד
עוד העול הזה קיי"

מאחלת לכולנו שנה טובה
שנרבה בה שמחה ועניי.
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שיר פרידה מהורי הדה“ו
ישעיה אמיר

במילים שנאמרו אשתקד ,במעמד זה
דובר על הסכם עקרוני ,מעין חוזה.
וסוכם אז שרב החובל ,בעזרת צוותו
ימשיך להוביל בבטחה את ספינתו.
אכן ,חד-צדדי היה ההסכם
ואמנֶ ה רק עיקריו ,במטותא מכם:
ֵ
'הצוות ימשיך להוביל ולהדריך
ואנו ,ההורים ,נוקיר תודה ונעריך'.
כמו ספינת טיולים השטה בעולם
ובהתקרבה לחופים – עוגנת ִ ּבנְ ַמלָ ם.
הנקרה בדרך –
ֶ
ובכל נמל
יש משהו מיוחד ,דבר בעל ערך –
כך הם נוסעי הספינה – הלא הם הילדים,
כה שונים זה מזה וכה מיוחדים.
וגדולתם של הקפטן וצוות מלחיו
היא להבין כל נוסע ולדעת את צרכיו.
גם להעניק ,במידת האפשר ,לכל אחת ואחד
את מה שמתאים להם ,באופן שונה ומיוחד.
אחד אוהב לעמוד בחרטום ולהביט במים
אחר מעדיף ,ישיבה מזרחית בירכתיים.
יש מי שרוצה לטייל ברחובה של עיר,
לטעום ,להריח ,לפגוש ולהכיר.
ויש גם מי שיחצה עמק ומדבר
רק על-מנת שלא להחמיץ דבר.
לראות זריחה מפסגתו של הר
או את חלוקי האבן על גדת נהר.
לכל אחד מאוויים ורצונות,
שמחות משלו ואהבות קטנות.
לכל אחת יש בגד שאותו תאהב,
ובשבילה – הוא כסות של זהב.

ובהישמע הצופר בטרם הפלגה
ש ַקט וְ ָרגַ ע,
גם הים הרוגש ָ ׁ -
אז נאספים הנוסעים מקרוב ומרחוק
חוק.
ש ֹ
מלאי חוויות ועל פניהם ָּ -בבַ ת ְׂ
ֵ
ואם נחזור לְ עולם הנמשל ולַ מציאות,
נגלה שהצוות מראה ידע ובקיאות
בנושאי אחזקת הבית ,פעילות וגם בריאות
וכמובן ביחס אישי ,בלא לאוּת.
טוב כאן לילדים ו'כיף' ו'-סבבה',
שמענו זאת בעבר ולבטח גם להבא.
מורן ,ניצן ,אבנר וחן –
נאמר זאת פשוט – המשיכו בדרככם.
איני חולם בהקיץ וגם לא הוזה
אך אין ספק – קיימתם את החוזה.
ילדינו באו לפני שלוש שנים
צעירים ותמימים ,בנות ובנים.
נתתם כיוון ,שימשתם מגדלור
בנתיבי החברה – את הדרך לבחור.
לכעוס כשצריך אך בעיקר – לחבק בחום,
ולהציב גבולות של מותר ונכון.
ראינו היטב את שיתוף הפעולה.
לעבוד בהרמוניה – ֹזו אכן גדוּלה!
ילדים שוויתרו על אירועי משפחה
כדי להיות כאן – ֹזו הצלחה!
נוכל להמשיך להאדיר ולשבח
אך קצרה היריעה והזמן בורח.
אז רק נאחל לכם ,צוות נפלא,
שבתום הערב ,אחרי ההמולה,
שבו זה לצד זה וטיפחו על כתף,
זה מגיע לכם! לנו – היה איתכם כיף.
תודה ,מהורי בוגרי ו'
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משולח הבריאות
חנה דג
מרפאה
נפרדי מג'ודי .ג'ודי עבדה אצלנו בשנתיי וחצי האחרונות
כאחות טיפת חלב ואחות מרפאה .בנוס" לעבודתה אצלנו,
עבדה ג'ודי פעמיי בשבוע בארגו "צבר" הסועד חולי
בבית .ג'ודי אמורה לעבור למשרה מלאה באותו ארגו.
נאחל לג'ודי בהצלחה בעבודת חשובה זו .אנחנו נתגעגע למקצועיות ,לשקט
ולאווירה הנעימה שהשרתה במרפאה.
מחליפה את ג'ודי כאחות טיפת חלב אפרת עמיר מקיבו! מזרע .אפרת תעבוד יו
בשבוע.
לאפרת הנכנסת ולג'ודי היוצאת ,איחולי הצלחה.
חיסוני
בהתא להמלצות משרד הבריאות אנו מחסני את הילדי עד גיל תשע נגד נגי"
הפוליו .מתו  90ילדי חוסנו כבר .60
על המש מבצע החיסו תבוא הודעה מהמרפאה.
מזכירה להורי :החלטת ועדת בריאות וועדת חינו מ16.3.2011
"מערכת החינו בעי חרוד איחוד היא מערכת מחייבת חיסוני על פי משרד
הבריאות.
ילדי לא מחוסני לא יתקבלו למערכת החינו שלנו"
דר' דגנית וול"
מ 1.9.2013תתחיל דר' דגנית וול" לעבוד קבוע כרופאת המשפחה שלנו.
דר' וול" תעבוד שלושה ימי בשבוע :בימי ראשו שלישי וחמישי.
נאחל לדר' וול" שתהיה מחוסרת בעבודה.
תודה לדר' אלכס בלומברג ,שהחלי" אצלנו בחודשי האחרוני.
מסיבת פרידה לדר' ברכה דג
בשבוע שעבר נפגשנו במועדו חברי למפגש פרידה מדר' דג.
האירוע היה מרגש מאוד ,טעי מאוד ,ומצחיק מאוד.
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לחלק הטעי דאג מוטי פלטקובסקי )בעלה של סיני בהיר( שהפליא בעוגות,
פשטידות וסלטי .את החלק המצחיק מילאה דר' דינה אייז שנתנה מופע סטנד
אפ על חשיבות הצחוק והשמחה לבריאות.
ביטוחי בריאות לצעירי בהסדר
במסגרת ביטוח ”קטסטרופה“ ביטחנו ג את הצעירי עד גיל .30
ביוני השנה הרחבנו את ביטוח הבריאות שלנו ל"מג לקיבו!".
חבילת הביטוח החודשי שלנו הכוללת את קטסטרופה ומג לקיבו! )"מג ניתוחי
וטיפולי לקיבו!"( ,עלותה  D 72לחודש.
במזכירות פעילה ,הוחלט להמשי ולבטח את הצעירי עד גיל  30בביטוח
קטסטרופות בלבד ,בס  D 15.30על חשבו הקיבו!
הורי וצעירי המעונייני בביטוח" ,מג ניתוחי וטיפולי לקיבו!" ,מתבקשי
להודיע לי בהקד ויחויבו בס  D 57לחודש.
ביטוח "מג ניתוחי וטיפולי לקיבו"%
כפי שכבר פורס ביומני קודמי הצטרפנו לביטוח בחודש יוני השנה ).(2013
הביטוח בהחלט מתחיל להוכיח את עצמו.
 ניתוחי  יש להעביר טופס תביעה והמלצה לניתוח ,לפני הניתוח ,כדי לבדוק
כיסוי עלויות ע חברת הביטוח )מוזמני אליי להכי בעזרתי את הניירת
הדרושה(.
 הוצאות אחרות  להעביר אליי חשבונית מס/קבלה מקורית.
 תרופות  יש להעביר תביעה מסודרת לפני שמתחילי להעביר חשבוניות/
קבלות.
שר"פ
השבוע חולקו בתאי הדואר מגנטי למקרר כדי שיהיה בהישג יד מספר הטלפו
של שירותי שר"פ.
 .1מוקד שר"פ  צוות הרופאי והמוקד עומדי לרשות המנויי ,למת סיוע
בכל מקרה של צור רפואי דחו" ,החל משעות הצהריי )ומרפאת היישוב
אינה פועלת( ועד למחרת בבוקר כולל בסו" שבוע )שעות השירות ה ע"פ
ההסכ ע היישוב(.
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 .2אבחו מידי עלידי רופא  מנוי הפונה למוקדשר"פ מאובח באופ מידי ע"י
רופאהמוקד שמחליט על אופ הטיפול בו.
 .3במקרי חרו  )לפי הרגשתו הסובייקטיבית של המנוי/ה( יש לפנות באופ
מידי למוקדשר"פ ,המאויש ע"י צוות רפואי מיומ ופועל  24שעות ביממה.
הצוותהרפואי במוקד יבצע אבחו ראשוני ויחליט על טיפול מידי ומיטבי
במנוי/ה על פי מצב .במקרה הצור יופעל פינוי מהיר לבית החולי
באמצעות ניידת טיפול נמר! .במקביל תימסר הודעה על כ לבני משפחה/איש
הקשר.
 .4מוקדייעו%רפואיטלפוני  נית על ידי רופאי בכירי בתחומי :רפואת
ילדי ,רפואת משפחה ,נשי והיריו ,קרדיולוגיה ,גריאטריה
ופרמקולוגיה .נית לקבל הייעו! – מכל מקו באר!.
 .5רופא לביקורבית  הזמנת רופא לבית המנוי/ה או לכל מקו אחר שבו שוהה
המנוי/ה .השירות כולל:
א .בדיקה רפואית מקיפה )כולל א.ק.ג .במקרה הצור(.
ב .טיפול רפואי.
ג .מת תרופות ל  24שעות.
ד .מת הפניה למיו )ע"פ הצור(.
השירות כרו בתשלו 'השתתפות עצמית'.
 .6משלוח הפנייה למיו ע"י המוקד 
במקרי דחופי  ע"פ החלטת רופאהמוקד  יופנה המנוי\ה ישירות לחדר
המיו ,ו"טופס הפניה למיו" יישלח בפקס לחדר המיו.
 .7מרפאתלילה  לרשות המנויי עומדת מרפאתלילה המשמשת כמיוקדמי
לבית החולי )כדאי לפנות למרפאה לפני כל פנייה לחדרמיו(; פרטי על
מרפאתלילה באזורכ יש לקבל ממוקדשר"פ )כתובת ,טלפו ,שעות פעילות(.
השירות כרו בתשלו "השתתפות עצמית".
 .8שירות לנמצאי בחו"ל  מנוי/ה שנמצאי בחו"ל ,יכולי לפנות למוקדשר"פ
ולקבל  :א .ייעו! רפואי רלוונטי לאר! בה ה נמצאי;
ב .לקבל מרש לתרופות שיועבר לפקס באר! שבה ה שוהי.
נית להתקשר ל"מוקד" מכל מקו באר! ובחו"ל למספר טלפו 0732341234
או לחייג את מספרטלפומקוצר מטלפו בזק של הקיבו!733 :

שנה טובה ובריאה לבית עי חרוד
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מה חדש בעי חרוד האירוח הכפרי
מאיר דורו
מה חדש ,יש מבנה הסעדה חדש !!
הקי! בשיאו הסתיו בפתח ,הגבעה יבשה וצהובה מ הקי! ,והירוק טר הגיע
למחוזותינו .נתבקשנו להביא מעט מידע מ הנעשה אצלנו בענ" האירוח הכפרי,
האמת ,אכ עברה חלפה עונה או שתיי מאז שכתבנו ליומ.
מבנה הסעדה החדש באירוח הכפרי החל לשמש אותנו החל מתחילת אפריל.
המבנה החדש הוק כמבנה הנקרא בנייה קלה ,כלומר בתו מחצית השנה
מאישור למפעל ,קיבלנו מבנה מוכ לעבודה .מבנה זה משנה אצלנו סדרי
ומשמעויות ,בסופו של דבר ,האורחי מרוצי מאד וזה מה חשוב.
נציגת האירוח הכפרי ואחראית לקבלת האורחי היא ציפי לסקי שדואגת
ומארגנת בנאמנות את כל הנדרש בנושא הפעלתו של מער המזו לאורחי,
עוד בחידושי ,ביצענו שדרוג לחדרי ,כלומר ,החדרי שנקראי אצלנו חדרי
"אירוח קיבוצי" ) החדרי במבני חברת הנוער לשעבר  +חדרי חיילי לשעבר,
כ 26חדרי ( לאחר כ 14שנה של שימוש שוט" ,היו זקוקי לריענו .השדרוג
מבוצע בשני שלבי ,כולל בעיקר החלפת ריהוט ) לא כולל שבירת קירות וכד' (.
שלב ראשו שודרגו  12חדרי החיילי )דלתות כתומות( ,שלב שני יבוצע בסו" שנה
זו ,חדרי חברת הנוער )דלתות כחולות(.
שנת  2013נפתחה אצלנו בתקווה גדולה להמש פעילות תיירותית משמעותית
לאחר שסיימנו את שנת  2012בתוצאות טובות מאד ,א ,חודשי מר! ואפריל
הביאו אותנו מהר מאד למציאות של המזרח התיכו ,ביטולי של קבוצות
תיירי בעיקר מאירופה ,הגיעו עוד ועוד .הסתבר שמה שרואי כא לא רואי
ש ,כלומר המדיה השפיעה מאד בחו"ל ובעקבות מבצע "עמוד ענ" ביטלו את
בוא חלק מהקבוצות שהיו צריכות להגיע אלינו במחצית הראשונה של השנה .ע
זאת ,צפי קבוצות אלו גדל משמעותית החל מאוקטובר שנה זו ,בתחילת 2014
צפויה לחזור אלינו לשבוע של הקבוצה מטייווא )לא המטפלי (...שנהנתה
אצלנו אשתקד .הזמנות לקבוצות לשנת  2015כבר החלו להגיע.
באשר לתיירות פני ,נכו לעכשיו ,לאחר שיש לנו אישור כשרות למבנה ההסעדה
החדש יש עלייה בביקוש של קבוצות ישראליות ,בהמש נפתח אפשרויות ג
לאירועי משפחתיי ומפעליי למיניה.
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יש שוב התעניינות רבה של קבוצות תיירי ) כולל מסי ( לראות ולבקר בקיבו!,
לא נותרו הרבה קיבוצי במתכונת שלנו ,וה מגלי עניי לשלב בשהות אצלנו
סיור חקלאי מקי" וכ בכל הקשור באקולוגיה .נקווה שנוכל לממש פוטנציאל זה
שעשוי להגדיל את תפוסת הלינות באמצע השבוע.
זה המקו להודות לכל אחד ואחת שנותני יד למער האירוח שאנו מציעי
לאורחינו .המגוו הוא רחב ,ג בענפי השירות והבריכה וג בענפי החקלאות,
גד"ש ,פרדס ,מדגה ,רפת ,דיר והאורווה,
אנו מארחי יותר ויותר קבוצות דוברי צרפתית וגרמנית ,כא נציי שוב את
עזרתו הרבה של חבר ותיק שעוזר לנו מאד באירוח זה ,עזרא פיי ,שתמיד מוכ,
ונעתר בכל שעה לפגוש את התיירי ולשוחח אית בגרמנית ,צרפתית ,אנגלית
ועוד.
לאחרונה שהו אצלנו ידועני כגו :דב גילהר מערו!  ,10שגריר בריטניה בישראל
ומשפחתו ושבוע אחריו ארקדי דוכי ומשפחתו ,אנו ,נתבקשנו במרב המקרי
הנ"ל לשמור על צנעת האורחי ומנוחת בזמ שהיית אצלנו.
לסיו ,אנו צוות האירוח נשמח להמש קידו ופיתוח הפוטנציאל הטמו פה
בראש הגבעה ,ע סיוע ותמיכה של כל מי ומי בקיבו! .בהזדמנות זו נאחל שנה
טובה ומבורכת לכולנו ,שנה שתביא הסכ שלו  ,שנה גשומה והרבה ירוק ע
בוא החור" בקרוב.
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ïâã øåè÷åãî äãéøô
äôå÷ú äì äîú ,åäæ
.ïâã äëøá øåè÷åã úôå÷ú
,åðúåà úéååéì íéðù äøùò-ùîç
.äøåâñ úéöåáé÷ äìéä÷
äñéðëá êìöà úáùééúî ,ùåçîå
Å áåàëî äì ùéùë
.äùéâô äîàéú äøéëæîä ìëéîù øçàì
ùôðì ÷ø àåä øå÷éáä íéúòì
...úîøåæ úà äæ íò óàå
ì"æç åøîà ïåëðù úòãåé êåîë éî éøä
.äàéøá ùôð íò êìé ãéîú àéøá óåâù
.÷ôåñîå êééçî øáçä úà àéöåî äæ øö÷ ùâôî
,êùîä àåáé êúà ùâôîì íéúòìå
,"÷åá" íéàøå÷ íéøáçä åðçðà äæì
.øåîç øúåé úö÷ë êì ãåùçä åäùî ìåìùì éãë äæ ìëå
åðúåà úéååéì
,äçôùîå äçôùî ìë
.äçîùå áöò éòâøá
,íéãëðå íéãìé åðúà úãìé
.íéøáçå úåøáçî úãøôð íéîòôì åðøòöìå
íééçä øåæçî äæ ,ïë
åðúà úøáò åúåàù
.êúà åðøáò åðçðàå
åðìéáùá íù úééä íéòâø íúåà ìëá
.úåòîãá óàå ÷åçùá ,÷åçöá
íéãøôð åðà úòëå
.íéáøåòî úåùâøá
äçìöäå úåàéøá äáøä ìçàð êì
ïâã äðçî
.äçååøå úåàéøá úæëø
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שיטת ”הזמ“
יור רגב
לד"ר דג הייתה שיטה.
שיטה פשוטה ויעילה וחכמה היא בעצמה המציאה ושכללה...
עזרה לה כמוב ג המזכירה.
והשיטה נקראה "הזמ".
מהר מאד למדתי ,חקרתי ובדקתי ,ואת השיטה פיצחתי.
לימי נתקפתי בכאבי עזי ,לא מוגדרי ולא ממוקדי ג מבחו וג מבפני.
ימי עברו וג שבועות והכאבי לא מרפי אפילו מתעצמי.
ובו ביו נגמלה בי ההחלטה  -להיפגש ע הרופאה.
למרפאה מיהרתי ולמזכירה פניתי ,מיד דחו ע הרופאה פגישה.
בכובד ראש ובפני חתומות מודיעה המזכירה" :אי עכשיו תור אולי בעוד שבוע,
אולי שבועיי ,ואולי בכלל בעוד חודשיי".
נגררתי הביתה כולי דאבה ,אי מה לעשות צרי! לחכות.
עבר שבוע ,עברו שבועיי ,ג חודש וג חודשיי התור כנראה מכא עד ירושלי.
ובעודי מחכה והכאב לא מרפה .לפתע פתאו הזימו הגיע:
בוא מהר למרפאה הרופאה זמינה.
אצתי רצתי למרפאה ומגיע לדלת הרופאה ואוי ואווי הכאב נעל .מה עושי?
מבויש ונכל כולי גונח ,לא ידעתי הא לספר על מה שהיה או על מה שיהיה.
ולבסו לאחר הרבה דיבורי גניחות ונאקות בדקה אותי הרופאה :לחצה פה
לחצה ש” ,התכופ ,התיישר“ ,והודיעה" ,הכול כשר" .ומיד בזריזות שלפה את טופס
הדיאגנוזה:
"הנ"ל זקוק לחוק דחו".
את הטופס לקחתי ולכיס הכנסתי ,יצאתי חפוי ראש ומבויש אבל בריא ושל כמו
חדש ומחכה לפע הבאה ,כי השיטה עובדת ומבריאה.
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ãåøç ïéòî ïâã äëøá øåè÷åã ìù äãéøô úëøá
אנשי עי חרוד היקרי
זכות גדולה נפלה בחלקי ללוות אתכ כרופאה במש חמשעשרה שני ,החל משנת
 1998ועד היו .כפלא היית בעיניי! לראשונה בחיי פגשתי קשישי צעירי בני
תשעי ,חדי ,מתפקדי ומאריכי ימי עד גיל מאה ויותר! צעירי בני שמוני
שעובדי בחריצות ,לומדי בחוגי ומטיילי באר! ובעול!
לא פע חשבתי על כ שאי כל קשר בי רשימת האבחנות הרפואית המפוארת של
מטופל זה או אחר ובי איכות חייו ותפקודו .ג במצבי הקשי ביותר דרגת התפקוד
ואיכות החיי שהושגה גרמה לי להתפעל ולהתפע.
ובאמת  תסבירו לי  אי את עושי זאת? עוצמה מדהימה יש לכ כא בתפיסת
הבריאות בצניעות ,ובדר החיי שבנית כא.
ליוויתי את הילדי והנוער הנפלאי שאת מגדלי כא ,והתרגשתי ע צאת לצה"ל
וע שוב הביתה ,ע לימודיה וע נישואיה ,וע הפיכת להורי בעצמ!
אבל ,תרשו לי  להביע דאגות שעלו בי  דאגתי כשראיתי את בני השלושיארבעי
מתניעי קלנועית במקו ללכת ברגל ,מסיעי את ילדיה בכלי הרכב במקו לטייל.
דאגתי כשילדה סיפרה לי שאוכלת בורקס בבוקר" ,משה בתיבה" בצהריי ופיצה
בערב .אני בטוחה שלא עשיתי די בכדי לשפר מצבי אלו ,א אני סומכת עליכ שתדעו
להשקיע בכיווני אלו טוב ממני .ולא בכדי שדורות הרופאי הבאי יזכו לחזות בפלא
תוחלת ואיכות החיי של עי חרוד איחוד  כמוני.
ומעבר לכל ,אני מבקשת להודות במיוחד לצוות המרפאה המדהי שזכיתי לעבוד
במחיצתו  אחרי למעלה משלושי שנות עיסוקי כרופאה אני יכולה לומר לכ
בוודאות שלמה" ,אי דברי כאלה!" שלמות של עשייה בעבודת צוות מסורה ויעילה
למע בריאות הקהילה! וא" פרט נשמט מכ .המו תודות :דלית ומיכל ,חדוה ,ענת
ג'ודי וכל האחיות שזכיתי לעבוד אית בעבר :סימי ,פנינה וקטי ,והצוות הנפלא מבית
הדר :אסתר סמילנסקי ,ופנינה ואודיל בעבר ,וניהאד .ועדת בריאות ,חנה דג וכל
קודמותיה.
יקיריי  תודה על השני הנפלאות במחיצתכ.
תמשיכו כ בקו הבריאות ובאיכות חיי טובות.
מכל הלב,
ברכה,
ועוד תודה אחרונה
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היו שאחרי...
ששי מאור  -צוות התחדשות שיתופית
הכותרת אומנ לקוחה מז'אנר סרטי מדע בדיוני המתאר את היו שאחרי !? ,
אבל היא בהחלט מתקשרת למציאות העי חרודית ההולכת ומתגבשת ממש
מתחת לאפינו בימי אלה.
צוות התחדשות שיתופית )איל ,איציק ,ששי( החל לפעול לפני כשלושה חודשי
מעט לאחר פרסו החוברת הכחולה.
במהל פגישות ההקמה של הצוות התגבשו והתכנסו הדעות השונות ונסגרו
הפערי בי חברי הצוות ,הוגדרו מטרות ודרכי פעולה להשגת.
אחת מהמטרות שקבענו לעצמנו היא "שמירה על הקהילה וצביונה השיתופי"
בדגש על התחדשות  ,שינויי והתאמות המתבקשות מאופי השתנות הזמני.
יצרנו מפגשי של ציבור השיתופיי ופרשנו בפניו את ההתלבטויות ,האפשרויות
ודרכי הפעולה שלנו.
מתחילת דרכנו פעלנו בשיתו" פעולה ע מזכיר הקיבו! ,בקשותינו )חוות דעת
משפטית ובדיקת רואה חשבו לחוברת הכחולה( מולאו לשביעות רצו כול ולא
נתקלנו בהתנגדויות מצד כלשהו.
שלמות  ...אידיליה  ...לא מה שאת חושבי .לפני כחודש פנינו למזכיר הקיבו!
וביקשנו ליצור מפגש משות" של צוות דומסלולי ע צוות התחדשות שיתופית
בנושא הכי חשוב ואקוטי "נוהל קבלת ההחלטה" אשר מצור" לחוברת הכחולה.
אנו רואי בנוהל זה את עיקר הדברי ומייחסי לו חשיבות א" מעבר לחוברת
הכחולה ,נקודת המוצא לבקשה נבעה מכותרת רשימה זו והתמקדה בתהלי
שאנחנו מעריכי כי יתבקש מאליו בגלל שתי אפשרויות שעשויות להיווצר .א'
החוברת הכחולה עוברת ברב קט ,ב' החוברת הכחולה לא עוברת ברב קט .
במצב כזה מתקיימת בעיה חברתית לא פשוטה ,גרסת צוות התחדשות שיתופית
להמש התהלי בו החילונו לפני כעשור היא כי אי מנוס וצרי "לשבת ביחד"
ולנסות לתא הסכמות על מנת להנמי להבות לפני כניסה לדיוני א חפצי
חיי אנו כקהילה שלמה .זה היה המניע לבקשתנו ומבחינתנו א" הגדרנו זאת
כתרגול למצב שבו נצטר ללכת בדר המל ,בדר של דיבור ,הידברות
ותקשורת לטובת היו שאחרי.
מזכיר הקיבו! בקש לברר אתנו את בקשתנו לפני יצירת מפגש משות" ע צוות
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דומסלולי ,נענינו ,נפגשנו ,הבהרנו את בקשתנו ברוח הדברי דלעיל והסיכו
היה כי המזכיר יבדוק מול צוות דו מסלולי את בקשתנו ויחזיר תשובה א
מסכימי להיפגש .סיכו פגישתו של המזכיר ע צוות דומסלולי כפי שהועבר
בדוא"ל אלינו היה..." ,שעמדת הצוות הדומסלולי באשר לנוהל קבלת ההחלטות
כתובה בחוברת ואי לה כוונה לסטות ממנה ,"....כמוב שפגישה משותפת ע
צוות דומסלולי לא התקיימה.
קיבלנו את תשובת המזכיר לפנייתנו למפגש ע צוות דומסלולי בנושא "נוהל
קבלת ההחלטה" לא בהפתעה גמורה אולי במעט השתאות לא יותר .לא ויתרנו
ויזמנו פניה ישירה במסלול אחד על אחד ,לאחר מספר ימי קיבלנו תשובה,
"שאי תשובה ולא תהיה תשובה"  .נסת הגולל על הרצו של צוות התחדשות
שיתופית לייצר רגיעה והסכמות טרו דיוני בחוברת הכחולה.
אנחנו לא כועסי ולא נפגעי ולא עוזבי פנימה ,אנחנו נמשי לדבוק במטרה
הראשית שלנו והיא שמירה על שלמות הקהילה העי חרודית בדרכי
הדמוקרטיות העומדות לרשותנו.
צוות התחדשות שיתופית פועל ויפעל לכל אור הדר בכוונה אמתית לשמירה על
מסגרת החיי המשותפת השלמה ,הדמוקרטית ,תו הידברות ישירה ועקיפה ע
כל גור אשר ינסה ולו במעט למת את ההשפעות השליליות של המחנאות
והפילוג אשר מתרחשי כבר קרוב לעשור בקהילתנו.
הא נית לומר משהו אופטימי על היו שאחרי ?...לצערנו המנהרה התארכה
והאור בקצה הפ להבהוב נר קלוש ,הלוואי ונטעה ונתבדה ובסו" יתברר לנו
שאנו הוזי ורואי "צל הרי כהרי" .התקווה תמיד קיימת.
"מה שלא הול ביותר כוח נפתר ביותר שכל" .
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ברכות

é÷ñøéî äéîåøì
לרגל בחירתה
כחיילת מצטיינת גדודית
עלי והצליחי
בית עי-חרוד

íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
ברכת חבר חייל לראש-השנה
ברכת חבר חייל  -יהודה אדר
מבי המולת גלגלי תותחי ואלפי חיילי ,ערב רב של מדי חומי
ופעמי ניצחו צבאיותַ ,אפנה קולי הביתה  -לחיי עליה נחלומה.
שנת תש"ה תושייה תביא לנו  -עוד נחזור אליי עי חרוד.
ע ה"שנה טובה" קבלו ג ברכת "יו הולדת" מחייל יהודי.
ובשוקק צבאות אדירי אשא ברמה קולי-קול ,עי חרוד -לרבי,
לעמנו.
ופדות שלמה
שלכ י .אדר
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ששי מאור
תודה לשוש מדינה וגוני שובל על עיצוב הקיר המרכזי בחדר האוכל לשנתנו ה 92ועל
הצגת תמונות התינוקות לשנת .2013
חגגנו את חג המשק בטקס קצר ובמופע אנרגטי וסוח" של סי היימ ,תודה לרז נור על
הברכה ולמקריאה ער איצקובי! ,תודה לעידית צפדיה ,תודה לבארי הולצמ על
אזכור מורשתו של שלמה לביא במלאת  50לפטירתו.
תודה גדולה לחבורת הזמר ולמנצחה אילו אביר ,אשר מצליחי לרגש אותנו
ולהעניק לנו תחושת גאווה מקומית.
תודה לגוני שובל אשר עזרה לי בארגו הערב .תודה לקהילת עי חרוד על הפרגו הרב.
עי חרוד ממשיכה לצמוח ולהוריד את הגיל ,מראש השנה בשנה שעברה ועד החג
השנה נוספו לנו שניעשר תינוקות אשר מצטרפי לשמחה שבלב .מזל טוב ,כ ירבו
תינוקות בחצרנו.
ביו שישי  30813נצא לטיול משק בשני מסלולי .כל הפרטי וההרשמה מעל לוח
המודעות בלובי חדר האוכל.
ביו שישי  30813מסיבת בריכה .

תרבות עי חרוד מאחלת לכל משפחות קהילת עי חרוד שנת בריאות.
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ãåàî áåè ãåøç-ïéòá

זאב

בעי -חרוד
טוב מאוד,
אי ש כס כלל.
עוברות עגלות
רצונ! לעלות?
אמור רק" :עמוד!"
מעמיד הבחור,
נות ג להחזיק במושכות
וחסל.
רצונ! אשכול
ענבי לאכול?
לא צרי! ג לשאול.
סור אל הכר,
תחת גפ בצל
אתה יושב,
קוט
ואוכל.

ש סנדלר לחייט
תופר נעליי,
החייט לסנדלר
מעיל ,מכנסיי.
וכ!
לנפח.
הגנ
מביא ירקות מ הג .
חלב  -החולבי ,פת  -הזורעי,
דבש  -הכוור .
ש
כול
יחד יושבי לאכול,
יחד יוצאי במחול.
טוב מאוד
בעי -חרוד!
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äðùä-ùàøì äðùä-ùàøî
äðùä åãìåð
'à äúéëì åìò

õéáå÷áì äéãò

á"é åîééñ

àãéåøá øáðò

éúðåé åäéìà çð

øìä ã÷ù

øåàî áéáà

ïåøåã éáéì

äðéãî øùåà

ïééô éðù

ïîøåèñ ìåñ

éãøâ äéàî

éáøòî ïãò

æø øåà

éãøâ ïåìà

óñåé-øåî íòð

éåìä äéì

äéãôö ìàôø
èåâå÷ øéîà
èéáù øåàî

ïîãåø äîìò

ìàôø ïá øîåú

øðáåøâ áãð

øéäá éîøë

éìåàù äéìãåà
øðáåøâ ïåìà
èéáù ïåø

øìä ïöéðå

åìù éãò
ïî éøîåà
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282

íéøáç

40
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6
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140

íéãìé

14
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íäéãìéå íéãîòåî

10
539
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ïî ìéà

íîìåòì åëìä
éàðé á÷òé
éìàéçé éìéò
éìàéçé éàçåé
ïäë ããåò
é÷ñì äéáö
õðéî äðç
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