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צ‘אי שגיא
לחברי שלו
שני אירועי שקרו לאחרונה מביאי אותי להידרש לנושא לא נעי במיוחד.
אירוע ראשו קשור ללוח המודעות .לאחרונה מצא מי שמצא לנכו להשחית
מודעה שתלה חבר אחר על לוח המודעות .המודעה המקורית נתלתה ע ש
החבר שתלה אותה כמוב .החבר המשחית לא טרח כמוב לפרס את שמו אלא
רק תלה תגובה לא ראויה על המודעה המקורית.
אירוע שני קשור לתאי הדואר .לאחרונה קיבלתי תלונה על פתיחה וחיטוט
במכתבי ודברי דואר שלא על ידי הממוע.
אני רוצה להבהיר את מה שלדעתי מוב מאליו:
א .אי זה מקובל במקומותינו להשחית מודעה של חבר אחר.
ב .אי זה מקובל במקומותינו לפרס מודעה ללא ש המפרס.
ג .אי זה מקובל במקומותינו לפתוח מכתבי שאינ של.
ד .פעולה כזו איננה חוקית ואי זה מקובל במקומותינו לעבור על החוק.
שני אירועי אלה מעציבי אותי מאוד משו שה מעידי על פגיעה בער
החברות בי אד לרעהו .א יש ל מה להגיד לחבר אנא אזור אומ ואמור זאת
בגלוי ובצורה מכובדת .א מגיע אלי מכתב לא של ,אנא החזר אותו למרכז
הדואר בלי שפתחת אותו .בוודאי ובוודאי אל תפתח תאי דואר שאינ של .אלו
ערכי בסיסיי בתרבות האנושית בכלל ובחיי הקיבו בפרט .חבל לי שיש כאלו
שאינ מכבדי זאת ופוגעי ברקמת חיינו .אינני רוצה לאיי או להפחיד אבל
א דברי מסוג זה יימשכו נהיה חייבי להתקי מצלמות באזור המדובר כדי
למנוע אירועי כאלו בעתיד .אז אנא...
ולנושא אחר .הבחירות למועצה האזורית.
בעוד כחודשיי ב 24לדצמבר ייערכו בחירות לראשות המועצה האזורית הגלבוע.
כרגע ישנ שלושה מועמדי המתמודדי על התפקיד :דני עטר מיודענו ,אבנר
חייט ,תושב התענ ועובד נור ב עי חרוד הגר היו בג נר.
משמעות הבחירות היא גבוהה מאוד למועצה שלנו בכלל ולעי חרוד בפרט .לפני
כחודש ימי התקיימה פגישה של אנשי מרכזיי מתו כל יישובי היישוב
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הוותיק )פורו היישוב הוותיק( ונשמעה מש הקריאה לתמו בעובד נור לראשות
המועצה .לדעת הפורו כהונה של כמעט  20שנה היא ארוכה דייה כדי להצדיק
החלפת היו"ר .אני קורא לחברי לגלות ערנות ואכפתיות בנושא הבחירות
ולהצטר& לתומכי .המעונייני יכולי להיכנס לד& הפייסבוק בכתובת שלהל,
להתרש ולעודדhttps://www.facebook.com/OVEDNUR11?ref=profile .
ונושא משמח הרבה יותר.
חמישה מועמדי הגיעו לסו& תקופת המועמדות שלה ועומדי לקבלת
לחברות על ידי הצבעה בקלפי .זוהי קבוצה ראשונה מתו כ 30מועמדי לחברות
הנמצאי היו בעי חרוד .אני תקווה שבשני הקרובות ייכנסו עוד ועוד
מועמדי לחברות מצד אחד ובמקביל נקלטי חדשי יתחילו את תהלי
המועמדות .חברה חפצת חיי חייבת לשמור על איזו וגידול דמוגרפי .מאמ
מתמש של השני האחרונות של ועדת קליטה ושל הקיבו כולו מתחיל לשאת
פרי וזו בהחלט סיבה לגאווה.
כה לחי לוועדת הקליטה ולכולנו.
שבת שלו

דווח דו-מסלולי
צוות הדו-מסלולי

הצוות הדומסלולי לא נח ולא שקט על שמריו בחודשי האחרוני.
לאחר שהתקבלה החלטה על בדיקה של היתכנות כלכלית למודל המוצג
חיכינו בסבלנות לפרסו תוצאותיה .לאחרונה נער סיכו ועומדות
לצאת התוצאות מסוכמות וכתובות.
הצוות מתכנס בהרכבו המורחב למפגש ביו ראשו 27 ,באוקטובר
בשעה  19:00במועדו ,להצגת העדכוני שנעשו במודל ובחוברת,
לבחינה משותפת של תוצאות בדיקת ההיתכנות ולחשיבה משותפת
לקראת שלבי הדיו הציבורי המסכ והאסיפה.
כל המעוניי להצטר לחשיבה משותפת זו מוזמ בחו למפגש.
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החלטות מזכירות ואסיפה
החלטת אסיפה מ12.9.13
א .המזכירות מחליטה להקי מחסו שרשרת זמני בכניסה לשכונת העיר
העתיקה.
המחסו יופעל לתקופה של חודשיי בלבד החל מסו& ספטמבר .2013
המחסו ייסגר בשעות  06:30עד  08:30בבוקר ,וב  15:30עד  16:30אחה"צ.
בשאר שעות היממה המחסו יהיה פתוח.
יישמר מעבר פתוח לקלאבקארי בכל שעות היממה.
המחסו יופעל על ידי תושבי השכונה.
ב .המזכירות מחליטה על שיפו חדר הישיבות ומנחה את ועדת תכנו להכי
תכנית מתאימה.
ג .המזכירות מחליטה על חלוקת בונוס של  2מיליו שקל לחברי .אופי החלוקה
בהתא להחלטה הקיימת מספטמבר .2012
ד .שכונה מערבית והמועצה האזורית .להציג ב  02לאוקטובר בפגישה ע צוות
המועצה האזורית את המתווה שלנו .א המועצה לא תקבל את המתווה
שלנו( לנסח מכתב המתאר את השתלשלות הדברי ולשלוח אותו כטיוטה אל
ראש המועצה .א לא תהיה תגובה לדברי אלה ,לחזור אל המזכירות
בשאלה הא לוותר על המענק או לא.
ה .מאשרי תוספת תקציב של  45אל& שקל להרחבת בית העלמי) .סה"כ 85
אל& שקל( .ועדת תכנו תטפל בהסדרת והתאמת התב"ע של בית העלמי
למציאות.
ו .המזכירות אינה מקבלת את הערעור של ההורי על הסדר רישיונות נהיגה
לנערי שנקבע על ידי המזכירות הפעילה.
יוק צוות של שלושה אנשי שיבח את נושא שיעורי הנהיגה ויביא הצעה
למזכירות.
החלטת אסיפה מ1.10.13
תקנו קצבת יחידי מאושר ומועבר להצבעה בקלפי )בעד או נגד(.
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משולח מנהל ענפי קהילה
יצחק צור

לקראת תכנית משק 2014
ע תחילת הרבעו האחרו של השנה אנו מתחילי להיער להכנת תכנית המשק
לשנה הבאה .למנהלי הענפי ומוסדות הקהילה נשלחו בקשות להכי תכנית
עבודה לשנה הבאה וכ להגיש בקשות לתכנית השקעות עד לסו& חודש אוקטובר.
אני רואה בהכנת תכנית עבודה חשיבות רבה ,בראש וראשונה למנהל הענ& .הכנת
תכנית שנתית מאפשרת למנהל הענ& לבחו את הפעילות שעליה הוא מופקד
בצורה מסודרת ומקיפה :מה מטרת הפעילות ,הא מבוצעת בצורה מיטבית,
היכ נית לשפר ,הא נית לחסו בעלויות ,הא כוח האד עונה על הדרישות,
הא נית להגדיל הכנסות ,הא נית לשפר השירות וכדומה.
מנהלי ענפי המעונייני בליווי ועזרה בהכנת תכנית עבודה שנתית ,יכולי לפנות
אליי ואשמח לעזור.
דוחות תמחיריי
לפני מספר חודשי קלטנו תמחיר חדש בש יצחק לביא .מערכת התמחיר
שודרגה והיו נית לקבל דוחות תמחיריי חודשיי בצורה ברורה ומאירת
עיניי .כל מנהל פעילות מוזמ ליצור קשר ע יצחק התמחיר ,לקבל הסבר לגבי
הדו"ח התמחירי החדש )המר ֵIז בצורה ברורה את נתוני הכרטסת התמחירית(,
ובמידת הצור לבקש תיקוני או עדכוני לגבי הדו"ח .הכוונה שכל מנהל פעילות
יקבל הדו"ח במייל מדי חודש.
הפרטת חשמל
בימי אלה שוקד צוות בהובלתו של נחמ על הכנת הצעה משופרת להפרטת
החשמל) .כזכור ,הצעה ראשונה בנושא שהוצגה לציבור לפני שנה לא עברה
בקלפי(.
כוונת הצוות ללמוד הסיבות לאיההצלחה להעביר את הפרטת החשמל לפני שנה,
ולהביא הצעה אטרקטיבית שתהיה מתאימה למרבית הציבור.
צריכת מי להשקיית נוי
בבדיקה שערכנו לאחרונה לגבי היק& צריכת המי להשקיית נוי בחצר המשק
עלו הנתוני הבאי:
בשני  2013 ,2012צריכת המי להשקיית נוי )פרטי וציבורי( ,עומדת על 134,496
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מ"ק  ,ו 118,932מ"ק בהתאמה.
בחלוקת כמויות המי הנ"ל לסה"כ שטח הנוי בקיבו )  90דונ( נית לראות
שכמות המי הממוצעת לדונ לשנה עומדת על  1,494מ"ק ו –  1,321מ"ק
בהתאמה.
כמויות אלה גבוהות פי  2.5מהמלצות המומחי להשקיית נוי באזור עמק חרוד,
העומדות על  550מ"ק לדונ לשנה.
בהתחשב בעובדה שמחיר המי להשקיית נוי עומד היו על  K 7למ"ק ,נראה
שבניהול נכו של ממשק ההשקיה נית לחסו מאות אלפי  Kבשנה.
צוות המי בקיבו נדרש לבחו את הנושא ולהביא הצעות לייעול וחיסכו
בעלויות השקיית הנוי במשק.
ארנונה
מוגדרת כמס מוניציפאלי המוטל על היישוב למימו פעולתה של הרשות
המקומית.
גובה המס נקבע לפי סיווג המבני ביישוב ולפי השטח שלה .נכו לשנת 2013
היק& תשלומי הארנונה שהקיבו נדרש לשל מתקרב לשני מיליו  Kבשנה.
מזה מספר שני שאנו מנהלי מאבק מול המועצה לשינוי הסיווג של מספר
מבני במשק ,דבר העשוי להוזיל משמעותית את עלויות הארנונה שאנו
שמשלמי .הגשנו השגה על חיובי הארנונה לשנת  .2012ההשגה נדחתה על ידי
המועצה .הגשנו ערר על ההשגה שנדחתה ,והערר נדחה ג הוא .הגשנו ערר נוס&
לוועדת ערר עליונה א הדיו בנושא עדיי לא התקיי ,ויתכ שיגלוש לבית
משפט.
אנו מלווי על ידי משרד עורכי די רכס רוזנזפט נורקי שמאמיני בצדקת
טענותינו ומקווי שלא נצא בידיי ריקות בסו& ההליכי.
יזמויות
בשנת  2011אישרה המזכירות תקנו יזמויות ,כחלק מהחלטה להקי מסגרת
מסודרת שתטפל בכל נושא היזמויות ,החל משלב הרעיו ,הכנת תכנית עסקית,
אישור הפעלה וליווי ובקרה בשוט& .צוות היזמויות כולל את מנהל ענפי הקהילה,
המזכיר ומנהל מש"א.
היו פועלות במשק כ 18יזמויות .חלק מופעלות על ידי חברי בגיל הפנסיה,
חלק מהוות השלמת משרה ,וחלק מסובסדות על ידי הקהילה .כל היזמויות
נמצאות תחת בקרה שוטפת ,חלק מקבלות ליווי עסקי צמוד ונית לראות מגמה
של התייעלות וגידול בהכנסות.
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מעברי מתוכנני וארגו מחודש של מבני החינו #במשק
מערכת החינו הגישה תכנית לביצוע שינויי וארגו מחדש של בתי הילדי ,וזאת
לאור הגידול הצפוי במספר הילדי במערכת החינו.
השינויי והמעברי מתוכנני על פני מספר שני .בשלב ראשו הכוונה לייעד את
המבנה שמשמש היו את החינו המיוחד ,השכפולית ומחס יד שנייה לטובת
הז'ח'ט.
בימי אלו בוחנת המזכירות הפעילה את האפשרויות השונות להעתקת
השכפולית ,החינו המיוחד ויד שנייה ,וזאת במסגרת בחינת ייעודי ושימושי
למבני קהילה בחצר הקיבו.

שבת שלו

סיו העונה בבריכה
זיוה אופנהיימר
מה עוד לא נאמר בשבחי הבריכה שלנו ,בריכה התורמת לבריאות הגו והנפש,
לשמחת הילדי ולהנאת המבוגרי .
ע סיו העונה ברצוננו לשוב ולהודות לצוות המסור והחרו ,בראשותו של
הלל ד ,שבזכות נהנינו מהמקו הנהדר הזה.
תודה על מי נקיי וצלולי  ,שירותי מצוחצחי ומשטחי נקיי .
תודה לשומרי הס )הרבי ( משכבת הנעורי .
ותודה מיוחדת למצילי הקבועי  :ירי דורו ,קור צור ,ח גלד .ולמצילי
המתגברי  :ארד ארצי וגיא זלטי ,שהשכימו קו ע שחייני הבוקר ואיחרו בנש
ע שחייני הערב ,ובי לבי השגיחו ושמרו ימי ארוכי על קהל גדול ושוקק,
באדיבות וברוח טובה.
נתראה בשמחה ובבריאות בשנה הבאה.
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משולח הבריאות
חנה דג
מרפאה
הסתיו כבר כא ואתו בדר השפעת  החיסוני במרפאה
כבר הגיעו ומחכי רק לכ.
מוזמני להתחס במש השבוע בי השעות:
 8:00עד  12:00למעט הפסקת בוקר בי השעות  9:30עד 10:00
בימי שלישי וחמישי אפשר ג בי השעות  15:00עד .17:30
בימי שישי עד השעה .11:30
בימי שני רק חיסוני טיפת חלב.
לאחר קבלת החיסו יש לחכות רבע שעה במקו.
החיסו מומל לכול ובמיוחד לחולי כרוניי ילדי וקשישי.
פוליו
לכל אלה )המעטי( שעדיי לא חיסנו את ילדיה ,מוזמני להתחס.
בתיאו ע אפרת )אחות טיפת חלב שלנו(.
התרמת ד
מתנצלי בש מד"א ,שלא הגיעו ערוכי מספיק כדי להתרי את כל מי
שרצה לתרו .מד"א מודי לתורמי ומתנצלי מאוד בפני אלה שנדחו.
סוכ ע מד"א שבהתרמה הקרובה בריקור יוזמנו כל אלה שבאו לתרו ונדחו
בהתרמה הנוכחית.
ביטוח מג לקיבוצי
כפי שכולכ יודעי הצטרפנו לביטוח "מג לקיבוצי" ביוני השנה.
הביטוח הוא של חברת הביטוח "דקלה" המבטחת ג את "כללית מושל".
שיתו& פעולה בי שני הביטוחי.
הסבר קצר להבהרה של שיתו& הפעולה הזה:
חבר הפונה לעבור ניתוח פרטי  "כללית מושל" משתתפת בתשלו הניתוח,
וקובעת את תשלו ההשתתפות העצמית של המבוטח לניתוח.
לאחר שנקבע ס ההשתתפות העצמית" ,ביטוח מג לקיבוצי" משלי ומכסה
את מה שנדרש בהשתתפות העצמית.
בימי הקרובי תחולק בתאי הדואר הפוליסה האישית של כל אחד ואחת
)מחברת "דקלה"( וחוברת הסברי לגבי מה שנות הביטוח.
חברי מוזמני להתייע ולשאול לגבי הפעלת הביטוח וניצולו על הצד הטוב ביותר.
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לסיו רק בריאות

את קולטי?
ציפי סהר  בש ועדת קליטה
לקראת ההצבעה בקלפי

"אנשי טובי באמצע הדר אנשי טובי מאוד")...נעמי שמר(.
השלמנו את מסלול הקליטה של קבוצת המועמדי הראשונה.
אלה ה סנוניות ראשונות של סתיו  .2013חשוב לציי שהמועמדי שאות נציג
עברו ועמדו בדרישות תקנו הקליטה שהתקבל ב .2011הדר לגבי קבוצה זו
הושלמה ואנו כקהילה נדרשי להחליט הא לקבל כחברי מ המניי .
ועדת קליטה ,המזכירות והאסיפה הכללית מצאו לנכו לאשר את המועמדי
כמתאימי וראויי להתקבל לחברות בעי חרוד.
למי שלא הספיק להכיר נציג את האנשי מאחורי השמות:
עינב דור  בת משק ,בת של מאיר וחגית דור ,מועמדת מאוקטובר  .2011אימא
של עוז ,שבה לעי חרוד אחרי שהייה ממושכת בארה"ב .עובדת כמנהלת סני&
סי אספרסו בבית השיטה.
רויטל זוה ר  בת מושב שיתופי מולדת ,אשתו של שי זוהר )הורי של זיו(,
מועמדת מדצמבר  .2011מורה ומחנכת בבית הספר היסודי "עמק חרוד".
מיה צוקר  בת קיבו נתיב הל"ה ,אשתו של שגיא צוקר )הורי של מור(,
מועמדת מספטמבר  .2011עובדת בגיל הר.
רעות )שפר ( וזאב )צ'פלה( שלו  רעות ,בת משק ,בת של אורי ודליה שפר,
וזאב ב מושב רמת צבי הורי לעומר ועדי .רעות עובדת בגיל הר וזאב עובד
בגד"ש .מועמדי מאוקטובר .2011
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מוועדת ביקורת
אמי גרדי
לש הכנת תכנית ביקורת לשנת  ,2014אנו מזמיני את החברי ואת מרכזי
הענפי להביא הצעותיה לביקורת.
לנוחיותכ ,העמדנו תיבה בלובי של חדר האוכל.
הצעות תתקבלנה עד ה 28לאוקטובר.
יש לפרט במידת האפשר את הבקשה ולהקפיד לחתו עליה.
להבהרות נוספות נית לפנות לחברי הוועדה :קנת הנס ,הלל ד ,בני רו ,אמי גרדי.

ע עובד זה יעבוד
בבחירות הקרובות לראשות המועצה מתמודד עובד נור מול דני עטר.
עובד ,ב עי חרוד ,נשוי לדורית כה בת עי חרוד ,הורי לשלוש בנות,
חיי בג נר.
היישוב הוותיק בעמק מתייצב כולו בתמיכה בעובד לראשות המועצה.
חברי המעונייני לתרו למערכת הבחירות של עובד,
מוזמני למסור את גובה תרומת לצ'אי שגיא או לחנה דג.

é÷ñøéî äéîåøì
ברכות לשחרור מצה“ל
ברו שוב אלינו
והשתלבות נעימה
בבית עי-חרוד איחוד
10

עשר סיבות טובות להפרטת החשמל
נחמ פונדק
מפה לש חלפה לה שנה מאז שנושא זה הובא להכרעת הציבור )ונדחה לצערי( .היות
וההיגיו והצור במהל שכזה לא השתנה ,ולאחר הפקת הלקחי מהכישלו בסיבוב
הראשו ,לקח על עצמו צוות שכולל את נדב ,יצחק צור ,אורי שפר ,שי דקל ונחמ
להכי ולהרי את הנושא לסיבוב נוס& בתקווה שהפע ההפרטה תאושר ותופעל כבר
בשנת הכספי הבאה.
הצעה מעודכנת כבר הוגשה ,נידונה ואושרה על ידי המזכירות .עוד לפני שתידו
באסיפה ובקלפי יינקטו כמה צעדי "בוני אמו" וההצעה תוצג ותוסבר לציבור
באמצעי המקובלי אצלנו במטרה להרוג את הטענות של" ,לא הבנו"" ,הנתוני לא
מדויקי"" ,החיובי בדירה שלי לא נכוני " וכו' ,ולהבהיר לכל חבר את פרטי
ההצעה ,מה השתנה מההצעה הקודמת ובעיקר  למה היא כדאית לו )ולמשק.(...
בשלב הפתיחה בחרתי לחזור ולנמק מדוע כל המהל הזה חשוב ומשרת ה את
החברי ,ה את הקיבו וה את המדינה .להל ,עשר סיבות טובות:
כי תצרוכת החשמל השנתית הממוצעת כרגע נותנת קרב רציני לתצרוכת של
•
עובדי חברת החשמל וגבוהה פי יותר משתיי מהממוצע בתנועה הקיבוצית.
כי ההוצאה לחשמל של הקיבו מהווה כ 10%מהוצאות הקהילה ותופסת את
•
המקו הרביעי המכובד ברשימת ההוצאות.
כי מחירי החשמל נמצאי בעלייה מתמדת ובזמ האחרו ג הוגדל משמעותית
•
המס על הצריכה.
כי יותר מ 70 %מהחברי צורכי חשמל מתחת לממוצע ,שזה אומר שכ30%
•
צורכי מעל הממוצע ,חלק אפילו פי שתיי ויותר מהממוצע.
כי במאמ' יחסית קט נית יהיה לחסו #סכו משמעותי שיישאר בידי
•
החברי .חיסכו של  10%למשפחה )שנית להשגה בנקל( משמעותו כ800
ש"ח תוספת שנתית לתקציב המשפחה !!! .כבר בחצי שנת  2013מסתמ
חיסכו של כ 15%  20%לעומת שנת  ) 2012שתהווה את שנת הבסיס (.
כי על סמ הניסיו שהיה בנושא הפרטות של לח ,חלב ושאר מוצרי
•
בסיסיי ,ברגע שהיה עליה תג מחיר התצרוכת ירדה משמעותית.
כי בינתיי התקינו מפסקי לדודי השמש בכל הדירות שבה יש דודי כאלו,
•
ויש מוני חשמל ברוב /כל דירות החברי.
כי בינתיי התקדמו בהתקנת דודי שמש בעוד כ 20דירות ,וג אלו שאי לה
•
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דוד שמש מקבלי פיצוי נדיב ) ביותר ( על הצור לחמ בחשמל.
כי רמת חוסר האמו בצוות שמוביל את ההפרטה והאמו בדיווחי צריכת
החשמל השתפר ,נושא שהיה חלק מהבעיה בסיבוב הראשו.
כי כבר בסיבוב ההצבעות הקוד כ 40%מהחברי תמכו בהפרטה .יספיק
שכנוע של עוד כ 30חברי בהצדקת התהלי כדי לאשרו.

•
•

המש יבוא...

ברכות לריטה בורלא
בת

90
כה לחי !
בית עי-חרוד
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éøôëä çåøéàì äãåú úòáä
אירוח של כנס אקדמי
לכבוד צוות האירוח הכפרי בעי חרוד איחוד,
ברצוני להודות לכ על האירוח הנפלא שהענקת לסדנה הבינלאומית על אנדוקרינולוגיה של
דגי.
לשיתו& הפעולה ,הגמישות לשינויי של הרגע האחרו ,והנכונות לעזרה בכל נושא ,היה ללא
ספק חלק מרכזי בהצלחה הגדולה של האירוע ,שתוכנ בזמ קצר ותחת אילוצי חיצוניי
רבי.
בנוס& להיבט הארגוני בו הכול עבד כשורה ובאווירה רגועה ומרגיעה ,ברצוני לציי את
שביעות הרצו וההנאה הרבה של משתתפי הסדנה מהאר ומחו"ל .כול ציינו את יופיו של
האזור ,נוחות החדרי ,הגינו והטיפוח הסביבתי ,והיחס הנהדר של הצוות.
בשיחות בי המארגני והמשתתפי עלה שוב ושוב שהבחירה בעי חרוד לקיו הסדנה
הייתה אחד הגורמי המרכזיי בהצלחתה ,ובעובדה שהיא תיזכר כאירוע ייחודי ושונה
מסדנאות וכנסי אקדמיי אחרי המתקיימי בדר כלל במלונות או מרכזי כנסי
עירוניי גדולי .אי לי ספק שהשהייה שלנו כקבוצה במתח הכפרי תרמה רבות להיכרות
ולפיתוח הקשרי האישיי בי החוקרי מרחבי העול.
תודה רבה לכ על האירוח והעזרה,
דר' אבנר כנעני
המכו לחקר בעליחיי  המחלקה למדעי העופות והמדגה
מנהל המחקר החקלאי  מרכז וולקני  משרד החקלאות

האירוח הכפרי שלנו  -על מפת האתרי הטובי באר
באתר האינטרנט  makoחיכתה לנו לאחרונה בשורה נעימה :אתר האירוח הכפרי שלנו
נבחר בי  8אתרי הצימרי הקיבוציי הטובי באר !
בכתבת התחקיר קיבל האתר שלנו ניקוד גבוה במגוו קטגוריות ,ואכ יש מקו
לגאווה .בהזדמנות זו נעדכ כי החל מחודש יולי ניכרת עלייה משמעותית בביקוש
ובתפוסת האורחי.
הדבר מתבטא ג בנושא קבוצות .באוקטובר הנוכחי אנו מארחי  14קבוצות ,מתוכ
 10מחו"ל ו 4מישראל .הקבוצות ג אוכלות אצלנו ארוחותערב ולעתי ג צהריי.
ישנה עליה בהזמנות ג מהמגזר הדתי בעקבות קבלת תעודת כשרות למקו.
תודה לכל מי שפוגש את האורחי בחצר הקיבו ,מסביר פני ומסייע בכל דר.
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היכונו להנחתה...
בשעה טובה הסתיי שיפו מגרש הטניס .המשטח הוחל מ היסוד ,המגרשי
נצבעו בחמרה לוהטת והקווי מבהיקי בלובנ  .הרשתות נמתחו ,הגדר תוקנה -
הכול מוכ לפתיחה.
כדי לשמור על הנכס היקר הזה ,על מנת שישמש לאור& ימי במצב תקי ,יש
להקפיד על כללי התנהלות ה של המשחקי וה של קהל הצופי :







עלייה למגרש הטניס א ורק בנעלי ספורט.
אי לעלות על מגרש רטוב.
חל איסור חמור להיכנס ע אופניי ,רולרבליידס או "רכב" אחר.
נא לשמור על ניקיו המגרש.
אי להכניס דברי אוכל ומסטיקי לתחומי המגרש.
בסיו השימוש במגרש יש לכבות אורות ולנעול שערי.

אבשלו מדינה התמנה אחראי על מגרש הטניס.
נית לפנות אליו בכל שאלה ובעיה הנוגעות למגרש.
טלפו נייד0524570901 :
קיצור27901 :
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חיי תדליק את האורות ,בבקשה!
יוסי מלול
השעה שש לפנות ערב ,קהל חברי וילדי מתכנס במגרש החדש ,התרגשות גדולה
ניכרת אצל כול .חיי מצליח עומד קרוב לעמוד החשמל ,מחזיק בידו חבילה
גדולה ועטופה נייר סודי ואז הוא נקרא להרי את השאלטר  כל האורות במגרש
הטניס החדש באחת ,במלוא הדר ויופיי .המשחק הראשו על מגרש הטניס
בעי חרוד יצא לדר.
זה היה "רק אתמול" ב ,31.10.1977השבוע לפני  36שני שעברו ביע& והנה,
ממש בימי אלה ,הגענו לשיפו ולחנוכה מחודשת של המגרש.
הימי ימי פעילות ספורטיבית רבה במשק ,ילדי ומבוגרי ,במגוו מקצועות.
אני כיהנתי כמדרי חברת הילדי וכרכז הספורט הצעיר של המשק ,מגרש
הכדורסל שופ וקבוצות רבות מאוד שיחקו עליו לאור כל היו ,בהובלתו של
מרדכי גל .טניס ,היה ועדיי ,משחק לבודדי וליחידי סגולה .יעקב כה ומאיר
דורו  פעילי בליגת הטניס ,ליד אורי שפר ואבשלו )רק עכשיו מתחיל
הערב (...וג אריה לבני וצביקי לוריא.
יעקב כה ואני ליווינו את ענ& הספורט במשק והשתדלנו להרחיב את הפעילויות.
ספורט הטניס היה צעיר יחסית במדינה ובסביבה לא היה ממי ללמוד הרבה
)למעט פעילות לא מוצלחת של המגרש במאוחד( .פנינו להנהלת הקיבו לקבל
תקציב לבניית מגרש טניס כפול ,כי פעילות הספורט של הילדי הייתה גדולה
ממגרש כדורסל אחד )בטר אול המועצה( .על א& התקופה הצנועה ,קיבלנו
תקציב ראוי ויצאנו ללמוד את הפרטי.
נסענו כמעט לכל מגרש טניס קיי מהמרכז וצפונה .התמקדנו ב"מרכז הטניס"
ברמת השרו ,למדנו וציירנו כל פרט והגענו למסקנה ,שאנחנו צריכי לעשות הכי
טוב שאפשר וכלקח מהמאוחד ,שהמגרש יחזיק שני רבות מאוד ,ג א נחרוג
קצת מהתקציב )ואכ ,חרגנו קצת יותר מקצת.(..
התחלנו לעבוד אחרי פסח וקבענו תארי סיו של סו& אוקטובר – "אחרי
החגי" .חיי מצליח צחק עלינו ואפילו התגרה בדמיו שגילינו .החלטנו לעשות
התערבות על השוקולד הגדול ביותר במחס זוהר ,סיכמנו שחיי יוזמ להדליק
את האורות בערבו של היו האחרו של סו& אוקטובר.
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השוקולד היה אתגר מספיק גדול כדי להשתדל מאוד ,להאי קצב ולעמוד בלוח
הזמני" .הפטיש" מעזה )ערבי בעל שרירי מפותחי שעבד במשק( שבר את
עמודי הבטו של מס הקרנת הסרטי הענק ,בשולי הכדורסל ,וטרקטור הזחל
הפיל את המס לקרקע לתשואות הילדי .הקבל מדלית אל כרמל עבד מהר על
תשתית המגרש ובאיכות מעולה והשיא היה בהתגייסות החברי לכל השאר.
מדהימה ומרחיבת לב הייתה התופעה של הרצו להתנדב ולעשות  כל מי
שהתבקש הגיע ועזר ,אנשי מקצוע במסגרות וג עוזרי ונותני עצות .העמודי
לגדרות מסביב ,הרשת הירוקה והצפופה ,השערי הקשיחי ,הנעילה הפשוטה
א מאריכת ימי ,הספסלי לאור המגרש ועוד .בילינו כל ערב במגרש להכי
את החומרי שהמתנדבי יגיעו ויוכלו לעבוד ברצ&.
חברות הביאו שתייה וכיבוד והאווירה הייתה מרוממת מאוד.
ערב ועוד ערב ,שבוע ועוד שבוע ואז הגיעו עמודי התאורה )יש אומרי
שהחשבונית מקיבו געש לא הגיעה עד היו( .החשמלאי הרכיבו את כל
החוטי הנחוצי ,הגענו ליו הקובע  א לא הספקנו לצבוע את קווי המגרש.
וכ ,ב 31.10בבוקר ,מדדנו את קווי המגרש וע גיר עבה עברנו ,פע ועוד פע,
על הקווי כדי שה ייראו היטב בערב ,ע הדלקת האורות.
ניתנה התראה לחיי ללכת למחס זוהר ולקנות את חבילת השוקולד ,שכולנו
דמיינו את הטע המתוק שלו .בהגיע השעה שקבענו ,הזמנו את כל המעגלי
הרבי שתרמו "להיריו וללידה" של המגרש וקראנו – חיי ,תדליק את האורות,
בבקשה!
זה היה רגע של התרגשות גדולה לכולנו.
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ה"מדידות" של עימנוליק
יואב צור
כבכל שנה ע בוא הסתיו עולה השאלה הנצחית :הא נזכה לשנה גשומה? הא
ירדו הממטרי בעית ?
שני רבות היה עימנוליק ליפשי ז“ל האיש שאליו הופנו שאלות אלו ובו תלו את
התקווה לגש .
על עימנוליק” ,האיש של מזג האוויר“ בעי חרוד ,מספר בנו ,יואב ,שממשי& את
המסורת המשפחתית.
מעל ביתנו היש שעל הגבעה היה ממוק "כלוב" קט מע שכולו עשוי מתריסי
ישני העומדי על מסגרת ברזל בגובה של שני מטר לער ,שלידו מד הגש
ואנטנה גבוהה שבראשה שבשבת ע תרנגול הרוחות.
לכלוב הזה קרא אבא" ,המדידות" ,ובתוכו היה עול ומלואו של ציוד למדידת
מזג האוויר.
אבא היה רוש במחברת עבה את פרמטרי מזג האוויר שלוש פעמי ביו ,ציוד
המדידה סופק על ידי השירות המטאורולוגי והנתוני שנרשמו:
א .לח אוויר )ברומטר(
ב .טמפרטורה )מדחו( ע מדידת מקסימו )ביו( ומינימו )בלילה(
ג .לחות )היגרומטר(
ד .התאיידות
ה .לחות יחסית )יחס המבוטא באחוזי בי כמות ה אדי שבאוויר בנפח
ובטמפרטורה נתוני(.
ו .כיוו הרוח
ז .עוצמת הרוח
ח .כמות הענני בשמיי )" 8היה שמיי מכוסי בענני"(
ט .מד גש )בחור&(
בסו& כל חודש היה אבא יושב ערב של ומעתיק בכתב יד רהוט את כל הנתוני
שרש על פני גיליו נייר גדול ,והיה שולח בדואר נייר זה לשירות המטאורולוגי.
ה"מדידות" היו פינה קסומה והייתי ר ע אבא "למדוד" בכל פע שהזדמ לי.
אבא שירש את התפקיד מסבא זלמ ,הכשיר את כל הבני לבצע המדידות ,היה
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מסביר לנו ביסודיות את תפקידו של כל מכשיר ואנחנו כשבגרנו קצת ,היינו
מחליפי אותו ברישו ה"מדידות" בפעמי הנדירות שנעדר מהמשק.
מעשה שהיה ,כ #היה:
בשנת  ,1985במלאת ברמצווה ליוני בני ,החלטנו במשפחה לתת מתנת יו הולדת
ליוני ולסבא ולנסוע לביקור בשירות המטאורולוגי שבבית דג.
הרמתי טלפו לשירות ,דיברתי ע האחראי למודדי השוני ברחבי האר
והוזמנו לאחר כבוד לביקור מקצועי.
בהגיע המועד ,לקחתי רכב ,אבא לבש בגדי חג )מכנסי חאקי וחולצה לבנה( ויצאנו
לדר לממלכת הקסמי.
התקבלנו בכבוד מלכי ,ונער לנו במש מספר שעות סיור מקי& שלא פסח על א&
עמדה וא& פונקציה במבנה הענק של בית דג תו כדי הסברי ממצי ומפליגי
על מער המחשוב המודרני ,המאפשר לה לקבל נתוני מזג אוויר מכל העול על
מנת ליצור את התחזית הסינופטית המקומית ,וכמוב את החשיבות הגדולה
שמייחסי בשירות המטאורולוגי לנתוני מזג האוויר המדווחי על ידי המתנדבי
השוני ברחבי האר באופ קבוע ושיטתי.
לקראת סו& הסיור הוזמנו לקפטריה המקומית והתכבדנו בכוס קפה ועוגה ואבא
היה האד המאושר בתבל.
תו כדי שאבא ויוני שותי קפה ואוכלי את העוגה ,משכתי את מארחנו לפינת
הקפטריה ושאלתי אותו מה ה עושי ע כל הדוחות החודשיי שאבא שולח
לה כבר מעל  30שנה.
האיש הביט ימינה ושמאלה ,ראה שאבא ויוני עסוקי בשלה ואז אמר לי בלחש,
בוא איתי לרגע...
הלכנו במסדרונות השירות המטאורולוגי ,ובקצה מסדרו ארו ואפלולי הוא פתח
דלת ישנה ונכנסנו למחס חשו שנורה בודדה האירה בקושי רב עשרות ארונות
מדפי גבוהי ,ארוכי וצפופי שעליה היו מאוכסני מאות קלסרי
מאובקי.
למראה הפליאה שבעיניי הסביר הבחור שכבר כמה שני תחנות מטאורולוגיות
אוטומטיות ממוחשבות מפוזרות ברחבי האר והציוד האלקטרוני החדיש שנמצא
בה ,משדר אחת לכמה שעות את שלל נתוני מזג האוויר למחשב המרכזי בבית דג
ולמעשה ,כיו ,אי כבר צור אמתי בדיווחי המודדי...
הוסי& ואמר שדיווחי מזג אוויר על ידי מודדי מתנדבי התחילו למעשה באמצע
המאה ה   19והיוו את מקור המידע היחידי עד לפני כמה שני ,וה מאוד
מעריכי את עבודת המודדי שכול אנשי די מבוגרי ולא נת לה לב
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להודיע לה שכיו כבר אי כל צור בדיווחיה ,ועל כ ה ממשיכי לשמור
אית על קשר ולקבל את דיווחיה.
ציי הבחור שהנתוני המסופקי על ידי המודדי השוני נשמרי בארכיו
ומשמשי חוקרי ,סטודנטי ואדריכלי הרוצי לקבל נתוני מזג אוויר יותר
נקודתיי.
חזרנו לקפטריה ,אספתי את אבא ויוני ,נפרדנו לשלו ממארחנו שהודה לאבא
בחו רב על עבודתו המסורה רבת השני והוסי& ,עימנוליק ,תדע ל שכא אצלנו
בשירות המטאורולוגי ,שמ מהווה סמל ודוגמה.
חזרנו לעי חרוד ,אבא היה מאושר ,ואני ,מעול לא סיפרתי לו על המחס
המאובק שבקצה הפרוזדור...

áåè ìæî
é÷ñðìéîñ äöð àúáñì
ãëðä úãìåäì
ììä
ìèéîìå áãðì ïá
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì
áåè ìæî
éðáì äéøàìå äøåáãì
éàåùéðì
éøåàå øáðò
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì
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äâåðò ãé
øåàî íéøî
"הָ יָה ִפ ְריוֹ לְ מַ אֲ כָ ל וְ עָ לֵה 0לִ ְתר0פָ ה" ספר יחזקאל מז ,יב.
שנה חדשה ,החור& בפתח ,וזאת הזדמנות מצוינת לספר על הנעשה ב'ידענוגה'
בפרט ,ובאופ טבעי על רפואה משלימה בכלל .א עוד לא ניסית  כדאי שתדעו
שטיפולי משלימי הולכי להפו לחברי הכי טובי שלכ!
ב ע ש ור י  ה א ח ר ו נ י ה מ מ צ א י  ו ה מ ח קר י  ב ת ח ו  ז ה מ ע יד י ש ת ו ר ו ת ט י פ ו ל
במס ג רת הרפואה הקונבנציונלית וה חודרות יותר ויותר ל"זר המרכזי" של
ה רפ ו אה המ ו דר נ ית .
בנקודת מפגש זו ובמהל עשרי שנות עבודתי בתחו ,זיהיתי צור לשלב
מספר שיטות טיפוליות על מנת לאפשר טיפול במגוו רחב של בעיות ,תו שילוב
מושל בי שיטות הטיפול השונות והתאמת תמהיל טיפולי אישי ללקוחותיי.
על קצה המזלג...מהו 'התמהיל' הטיפולי שעומד לרשותכ ביד ענוגה:
• ארומותרפיה  טיפול בעזרת שמני אֶ תריי העשויי מפרחי ארומאטיי,
צמחי מרפא ,תבליני ועצי.
• רפלקסולוגיה  טיפול דר כפות הרגליי .בבסיס השיטה עומדת ההבנה כי
הגו& וכל מערכותיו משתקפי בכפות הרגליי ,ועל ידי עיסוי ולחיצות
באזורי מסוימי ובעוצמות משתנות נית להשפיע עליו.
• עיסוי רקמות עמוק  תהלי טיפולי של שחרור מתח מרקמות הנמצאות
בשכבות עמוקות ושטחיות בגו&.
• עיסוי טיפולי לבעיות גב אורטופדיות  טיפול המתמקד בהגמשת מפרקי
והגדלת טווחי תנועה.
• עוצמת הרכות  שיטת טיפול הוליסטית אוניברסאלית המפעילה את הגו&
בהפעמות )נענועי( בקצב לב העובר.
הטיפול המשלי מסייע במגוו רחב של בעיות ,כגו  :כאבי ראש ומיגרנות,
נוקשות יתר בגו& ,כאבי גב ,FIBROMYALGIA ,שיגרו ניווני,
אוסטאואריטריטיס ,נדודי שינה ,גלי חו ,תופעות גיל המעבר ,בעיות אוזניי,
תסמונת קדווסתית ועוד מגוו רחב של בעיות.
למידע נוס& על התחומי והטיפולי השוני את מוזמני לבקר באתר של
ידענוגה www.anooga.co.il
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מה חדש בידענוגה
שנה חדשה התחלות חדשות .אני שמחה לבשר שבמהל חודשי הקי עברתי
לקליניקה חדישה ומעוצבת במרכז הטיפולי החדש )מרת& בית הדר( .במקביל
ובשעה טובה עלה לאוויר אתר אינטרנט חדש לידענוגה.
מכשיר טיפולי חדש   Handy Cureמכשיר לייזר ר לטיפול בדלקות ולשיכו
כאבי .המילה האחרונה בתחו הטיפול בכאב אקוטי או כרוני ,בפצעי ,פציעות
ספורט ,דלקות ,אקנה ובחידוש העור .הטיפול במכשיר מומל על ידי רופאי
ומטפלי ונמצא בשימוש בהצלחה רבה במחלקות כאב בבתי חולי ,ביחידות
הצבא ,קבוצות ספורט וכד'.
העלאת מחיר טיפולי – בתחילת שנת  2012התחלתי תהלי של מינו& פעילות יד
ענוגה לכדי יזמות עסקית ,מקצועית ורווחית .כחלק מהתהלי יועלה המחיר
עבור טיפולי במהל חודש אוקטובר .עלות טיפול לחברי משק יעמוד על .K 80
את טיפולי הרפואה המשלימה ימשי הקיבו לסבסד לפי הנוהל הקיי :שליש על
חשבו החבר ,שני שליש יסובסדו על ידי ועדת בריאות.
טיפי – המלצות – מבצעי
תמצית 'פרוסטה'  בניגוד לבעיות הורמונאליות רבות אצל נשי ,אצל הגברי
בדר כלל העניי מתרכז בבלוטה קטנה איש ברצפת האג ,בלוטת הערמונית.

מחקרי ומעקבי קליניי רבי מראי כיו על יעילות הטיפול באמצעות צמחי
מרפא למניעה וטיפול בתופעות של ערמונית מוגדלת.
הטיפול בצמחי המרפא יעיל במהותו ומסייע בהפחתה של ייצור
דיהידרוטסטוסטרו ) (DHTובסינתזת האסטרוג.
רכיבי :דקל ננסי ,איסטיס ,צבר ,רימו  ,ליקורי' ,שורש סרפד ,גדיל .
הטיפול מסייע בהפחתת התהלי הדלקתי ובהורדת רמות SHBGבד .תערובת
הצמחי אפקטיבית לטיפול והקלה על התסמיני הנלווי להגדלה שפירה של
בלוטת הערמונית ,באופ בטוח ,וללא תופעות לוואי משמעותיות.
הטיפול בתמצית 'פרוסטה' הראו ירידה ברמות ה  .PSAהטיפול נמש #כחודש
עד שלושה חודשי.
שמ  –Hempשמ זרעי קנביס
אכ ,אצלי זה חוקי וא& מומל! צמח הקנביס הנו צמח שיכול למלא את כל צרכי
האד למזו ,תרופות ,ביגוד ,בנייה ,אנרגיה ושמירה על איכות הסביבה.
שמ קנביס מעניק לגו& חומצות שומ הכרחיות בריכוז אופטימאלי .עוזר
בהעלאת החיסוניות של הגו& ובהתמודדות במצבי דלקת .מועיל במחלות עור
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שקשורות ביובש קיצוני וגרד כמו פסוריאזיס ,אקזמה ,ואסטמה של העור .בזכות
הרכב השומני הרפואי והמזי יעיל במצבי שהגו& זקוק לסיכו שמ משובח כמו
מחלות מפרקי ,כאבי שרירי ושיגרו .מסייע בניקוי מערכת העיכול ומטהר את
הגו&.
השפעה מרפאת לילדי ע חוסר קשב וריכוז ואוטיז בזכות אומגה  3ואומגה .6
ערכת 'חור בריא'  עונת מעבר ,שינויי מזג אויר קיצוניי והחור& בפתח ,זה הזמ
המתאי לטיפול מונע וחיזוק המערכת החיסונית .אני ממליצה על ערכת 'חור&
בריא' המסייעת לגו& להתמודד ע מחלות החור& השונות .הערכה כוללת שלוש
תמציות מנצחות:
תמצית 'חור קל' :פורמולה מיוחדת לחיזוק המערכת החיסונית.
רכיבי :סמבוק ,לפצו ,קצח ,אכינצאה ,עלי זית ,איסטיס ,אסטרגלוס,
לטיפול ולמניעה של הצטננות ,שפעת ומחלות חור& שונות .הצמחי שבתמצית
מגבירי את יכולתו של הגו& להתגונ ולהתמודד מול וירוסי וחיידקי באמצעות
העלאת רמת הכדוריות הלבנות בד.
שמ אקליפטוס  לשמ אקליפטוס יש רכיב פעיל בש אקליפטול ).(Eucalyptol
החומר הפעיל נחשב לנוגדדלקת ,נוגד התכווצויות ,מקל על גודש וכאבי ,מחטא,
מעורר ,דוחה חרקי ומבש.
מומל לטיפול בבעיות של דרכיהנשימה .התקררות ,שיעול או א& דול& ועד
לאסטמה ,ברונכיטיס וסינוסיטיס .ממרי ומרכ .מתאי לשימוש בעור רגיש,
ובמיוחד בעונות מעבר.
עובד בצורה עדינה .מומל לילדי קטני ותינוקות.
ישנ מספר סוגי של שמ אקליפטוס המותאמי לילדי ולבגירי.
שמ – ' 'WINTERתערובת שמני בעלת תכונות אנטיספטיות .לשמ תכונות
מחממות המתאימות במיוחד לתקופת החור& .למריחה על הגו& בעיקר פלג גו& עליו.
מומל לילדי ומבוגרי.
אל תהססו לפנות אליי בכל שאלה ובעיה.
בריאות ואושר,
מרי מאור
0528772137
Miryam@anooga.co.il
www.anooga.co.il
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ִחי ּבוּּ ָקא
בשמחה גדולה אנו פותחי את

ּּקא
יבו ָ
בית ִח ּ
כמקו מפגש עבורכ
אימהות ,אבות ותינוקות
לפני כניסתכ לבית התינוקות
בואו לשת ,לשחק ,להתייע,
לקבל חיבוק ,הקשבה ופינוק,
קצת אתנחתא משגרת היומיו
גוני תקבל אתכ בימי שלישי ורביעי
בי השעות  10:30עד 13:00
ּקא )בית תמר(
יבו ָ
בח ּ
להתראות ִ
חבצלת וגוני
052גוני052-8393242 :
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חדש על המד
סיפורת
פרוזה אחרת
בנות ריאד
הצעי& האדו
סוד שמור
קיבו ברלי
עיני חלו

מימוש תשוקותיה של נשי יוצרות.
אורית שחגובר
ימיה הראשוני של הספרות באר.
רג'א אל סאנע ארבע צעירות מודרניות מול המסורת האיסלמית
בסעודיה.
רומ היסטורי .מלחמה ונקמה בימי מרד בר כוכבא.
ר אור
כר מס'  3בסדרת "דברי ימי קליפטו".
ג'פרי ארצ'ר
סיפורה של החברה הישראלית .הסיפור של כולנו.
יוסי עוזרד
ג'י א קרנ

מתח
אותי את מחפשי
נקמת ד בפריז
ישנונית
מתה כמו
הפירמידה
מחוברת אלי
יצור פראי
פרשת רמברנדט
האישה המסתורית

אמנדה קיל וילימס
סטיב ברי
מרק בילינגה
מסדרת רבפקד רוי גריס.
פיטר ג'מס
הנינג מנקל
סילביה די
ג'וש באזל
סילבה דניאל חיפוש אחרי ציור גנוב של רמברנדט.
אמנדה קוויק מותח רומנטי על רקע לונדו
הוויקטוריאנית.

נוער
ב נפטו :גיבורי האולימפוס 2
אות אתנה :גיבורי האולימפוס 3

מרד& משטרתי .
מרד& אחר אוצר נפוליו.

ריק ריירד
ריק ריירד.

עיו
משה צימרמ
גרמני נגד גרמני :גורל של היהודי 19381945
אגדה העוסקת בתפישת הזמ האנושית.
מי' אלבו
שומר הזמ
24

ששי מאור
תודה לגוני שובל ושוש מדינה על תליית תמונות התינוקות ועיצוב הקיר המרכזי
בחדר האוכל לקראת ראש השנה.
חג סוכות התאפיי השנה על ידי פעילות ענפה של המשפחות הצעירות ,פתח
ותקווה לבאות .את החג עמסו על כתפ ,שוש מדינה וענבל הלוי ,אליה הצטרפו
הגר אדלר ,שירי פיי ,לימור מאור ,עינת מאור ,רויטל זוהר ,דורית רוחס ,אוולי
הנס .אשר ארגנו לנו חג סוכות שמח ועמוס אירועי במיוחד.
תודה רבה וגדולה להרבה מאוד חברי אשר לקחו חלק בארגו והפקה
ובתורנויות למיניה של אירועי החג.
תודה לחבורת הזמר ולמנצחה אילו אביר.
תודה לענת גרובנר על הכנת מודעת החג..
תודה לגילי גלד על הכנת הקליפ לחג הסוכות.
תודה לצוות ההגברה אשר עמל קשה ועמד במשימות הרבות של כל אירועי החג,
דוד רוחס ות מאור.
תודה לצוות החשמלייה ולבנאי.
תודה לראלי פרנק וצוות הסוכולוגיה על ארגו האירוע בג הירוק.
לקראת החג בפגישת הצוות הרחב ,נפגשנו ע מרכזות החג בעי חרוד מאוחד
אשר הביעו רצו לחגוג מספר חגי בצורה משותפת ,סיכו הפגישה הניח יסודות
לשיתו& פעולה תרבותי המבוסס על חגי גדולי ופתוחי כדוגמת חג סוכות,
שבועות .השנה ארחנו את עי חרוד מאוחד בסוכתנו ובשנה הבאה נתארח אצל
לאחד מאירועי חג הסוכות .השתתפות חברי רבי מעי חרוד מאוחד באירוע
מעידה על בשלות הזמ והמקו לחבירה תרבותית ,הפוטנציאל הטמו בשיתו&
הפעולה התרבותי הוא גדול ורחב בכל מוב ויתרו רבות לשתי הקהילות .עי
חרוד מאוחד משתתפי בהוצאות המופע שהתקיי אצלנו.
העפיפוניידה השנה הייתה צבעונית במיוחד והשמיי מלאו בה  .תודה לצוות
האירוע.
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חג סוכות על שלל אירועיו הרבי ת ,פנינו לחג חנוכה הקרב ובא ,כל המעוניי
לקחת חלק בארגו והפקה של אירועי חג החנוכה מוזמ לפנות אליי .כל יוזמה
לפעילות בחג תתקבל בברכה.
טיול דובי דביר המסורתי נער השנה לאזור בקעת הירד ושפלת יהודה .ליו
הראשו נרשמו חמישי חברי וליו השני עשרי ,גמישות זו מאפשרת לחבר
ברירה לזמ שלו ולתרבות מסייעת בהורדת עלויות )שינה בחו( .בתוכנית
הטיולי לזמ הקרוב ,הצגה שניה של הטיול לנהלל למי שהחמי ,טיול משפחות,
נא עקבו אחר לוח המודעות.
בשעה טובה סאגת עבודות שיפו מגרש הטניס הגיעו אל סיומ ,לצור תפעול
ותחזוקת מתק הטניס מונה אבשלו מדינה )ממשי בתפקידו( ויעבוד תחת
הנוהל החדש שהתקבל כהחלטה במזכירות הפעילה בכפו& למנהל התרבות
והספורט .בקרוב נפרס מספר כללי ונוהלי לגביי שעות פעילות ושימוש
במגרש .בהזדמנות ספורטיבית זו ברצוני ליידע את הציבור על הקמתה של קבוצת
נשי שרצה ושורפת את מגרש הכדורסל פעמיי בשבוע.
בתארי  19102013יו שבת בשעה  10:30במועדו לחבר במסגרת "מטעמי
שבת" יספר לנו מושיק לי ,קריקטוריסט פוליטי בעיתו דבר  ,בשבועו כותרת
ראשית ו מעריב ,על קריקטורות והסיפורי שמאחוריה ,בליווי קריקטורות
מאוספו ובהדגמה חיה שבה הוא ימחיש את תהלי התהוות הקריקטורה משלב
הרעיו ועד הפרסו.
בתארי  311013יו חמישי בשעה  16:45במועדו לחבר שעת סיפור" ,איתמר
פוגש ארנב" של דויד גרוסמ ,מספר גבריאל הדר ,יוזמה וארגו בשמת לוריא.

הרצאות ייחודיות על-ידי גרשו שיינמ
רותי קמחי וצוות תרבות
בשנה החולפת שנת תשע"ג גרשו שיינמ הרצה לנו סדרת הרצאות שעסקה
ביהודי ,נוצרי ומוסלמי.
נושאי ההרצאות:
א .ספרד במאה ה12
הרמב"  רופא ופילוסו& יהודי מפורס בעול .ספרו הגדול "מורה נבוכי"
 ראייתו את האלוהי כדמות רוחנית.
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יהודה הלוי  גדול המשוררי בשירת יהודי ספרד .חלק א'  שירי אהבה,
שירי יי ושירת חול ,ובחלק ב'  שירת קודש.
ב .ראשית השינוי ביחס ליהודי בספרד הנוצרית במאה ה.13
הרמב" והוויכוח בברצלונה.
מצב של היהודי בספרד במאה ה 13היה טוב .אוגוסטינוס מאבות
הכנסייה טע שהיהודי ה ע נבחר.
ג .ספרד בתקופת המלכי קרל החמישי ופיליפ השני.
בראשית המאה ה 16הייתה השתלטות של הספרדי על הארצות
שקולומבוס גילה שה אמריקה הצפונית ואמריקה הדרומית.
ד .האנוסי המפורסמי בספרד ובפורטוגל במאה ה 16ובמאה ה.17
ההרצאות הועברו אלינו בצורה מעניינת ,מושקעת ומאתגרת.
על כ נאמר לגרשו  תודה רבה.
בשנה זו שנת תשע"ד ירצה לנו גרשו סדרת הרצאות שתעסוקנה בנושא
היסטוריה של גרמניה.
בהרצאות נשמע על ראשית הכבוש הרומי את האזור שהוא הגבול הצפוני של
הדנובה והריי ,ופלישת השבטי הגרמני לטריטוריה הרומית במאה ה 2לספירה.
בהמש יעסקו ההרצאות בהיסטוריה הכללית והיהודית בגרמניה עד התחלת
מלחמת העול הראשונה בראשית המאה ה.20
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סתיו לב(
יור טהר-לב
ושוב ירדה עלינו שיירת
חסידות
בדר +מ( השלג אל השמש.
ובחולצת שבת הלבינו השדות,
לקראת הסתיו ארצי חמה
נושמת.
הנה יורד הסתיו ע השקיעה
העצובה,
על דר +העפר ועל עקבות
האהבה.
על מרחבי השל ולוב( הכותנה,
על פני האנשי צרובי הקי.
על משעולי העדר צונח האבק,
עלי האזדרכת בסחרחורת,
ראשי החצבי שוב עולי מ(
המחנק,
שבי( ראש השנה לבי( החור.
נשוב ונעבור בי( חמה לבי( ענ(,
על דר +העפר המתחדשת.
על פני שדות הכותנה העומדי
בעירומ,
בי( ברק הממטרות לבי( הגש.

