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ב עו ֵֹרג לִ ִ י
זרובבל גלעד

ב עו ֵֹרג לִ ִ י לָאֹ פֶ ק
אֶ ל מֵ עֵ בֶ ר לֶהָ ִרי,
ָ  ִ ְמקוֹ צִ בְ עֵ יעַ ְר ַ י
ִמ ְ ַ ְ כִ י ַלעֲבָ ִרי.
הֵ & י ַָדעְ ִ י  ָ :נוֹ" זָר לִ י.
ֹ ה הַ ַ יִת ֹ ,ה הַ (ִיר;
ַ ֶ ָ,דה יָנב הַ ֶ+חֶ 
וְ טָ לֶה יִפְ עֶ ה ַ ִ-יר.
אַ  /הָ אֹ פֶ ק ְמפַ ֵ נִי:
" וֹא ,הָ צֵ ִ ,2מָ1ד ָ ב"
וְ נַפְ ִי ִ י ִמתְ ַל ֶ טֶ ת
 ְ3צִ וֹר ְביָה ִ כְ לב.

צ‘אי שגיא
לחברי שלו
עוד לא יבשה הדיו על מאמרי ביומ הקוד ויש מי שמאתגר את בקשתי לא לפגוע
בפרסומי שעל לוח המודעות ולהל הפרטי.
מודעת הרשמה לטיול באזור נהלל פורסמה על לוח המודעות .המודעה הייתה
תלויה כשבועיי ללא פגע .חברי נרשמו לטיול והכול לכאורה תקי .ביו ראשו
שעבר ניגש תולה המודעה להוריד אותה מהלוח כדי לתכנ את הטיול ולהפתעתו
המודעה לא נמצאה במקומה .חיפוש קצר בסביבה הביא למציאת קרעי המודעה
באחד הפחי שבלובי חדרהאוכל .לא ברור מי עשה זאת ולמה .למה מודעה זו כ
ואחרות לא .מדוע לפגוע בחברי שנרשמו ואולי לא נית יהיה לשחזר את
הנתוני .ביומ הקוד פרסמתי דברי דומי ואמרתי כי יש אפשרות להכניס
מצלמות ללובי כדי למנוע תופעות שכאלה .אני חוזר ואומר שהדבר אפשרי פשוט
וקל לביצוע וא לא תהיה ברירה נבצע אותו .חבל ,כי לדעתי אנחנו חוצי כא קו
מוסרי חברתי .זוהי קריאה למי שהדברי יקרי ללבו לעזור למנוע תופעות
כאלה.
בהצבעה בקלפי האחרו התקבלו לחברות ארבע חברות ועוד חבר אחד .זהו צעד
ראשו בהבראת המבנה הדמוגרפי של חברי עי חרוד .אני מאחל לחברי
החדשי השתלבות מלאה ומהירה בחיי עי חרוד .בהצלחה!!
כמו כ אושרה בקלפי ההצעה לתקנו קצבת יחידי וכ הצעת מינהלת השיכו
והמזכירות לשיפו בתי הקומתיי .אישור זה יביא לפעילות רבה בתכנו
השיפוצי ולוח זמני לביצוע .הפעילות באחריות מינהלת השיכו וועדת דירות.
צעד ראשו יהיה ביצוע סקר אחרו ומחייב לבירור רצונ של הדיירי א
להישאר בשכונה ולזכות בהרחבה על פי ההחלטות או לעבור לשכונה המערבית.
אני מניח ומקווה שהסקר ייצא לפועל תו שבועיי לכל היותר כ שנוכל להכניס
לתוכנית העבודה של השנה הבאה שיפו של בית אחד או יותר מבתי הקומתיי.
ובאשר לשכונה המערבית  לפני כשלושה שבועות נשלח מכתב אל יו"ר המוא"ז
דני עטר בבקשה לקבל את הסכמת המועצה למתווה שעל פיו נוכל להיעזר בכספי
משרד השיכו לבניית תשתיות השכונה .מכתב זה נכתב אחרי פגישות רבות שנעשו
במש השנה האחרונה ע אנשי המועצה שבה הסברנו את בקשותינו שזכו ג
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לגיבוי משפטי מתאי .הפגישות האחרונות שתוכננו ע המועצה נדחו או בוטלו
על יד ללא כל הסבר .המכתב שכתבנו אל יו"ר המועצה נשאר ללא מענה .לאור
כל זאת החליטה המזכירות לא לחכות יותר ולהתחיל את בניית השכונה
המערבית בכוחות עצמנו .בעקבות החלטה זו התחילה מינהלת השיכו לפעול
וסביר מאוד להניח שבתחילת דצמבר נראה את הטרקטורי עולי לשטח
ומתחילי בעבודה .אני משאיר לשיפוט הקוראי הא התנהגות המועצה שהיא
גור שלטוני המחויב בתגובות ותשובות לאזרח היא התנהגות ראויה.
בקרוב יחולו מספר חילופי פרסונאליי .אנו עומדי להיפרד מאית מורג
שמילא בעי חרוד את תפקיד מנהל משאבי אנוש במש תקופה ארוכה .תודות
לאית על המסירות וההתמדה .תפקיד מנהל מש"א בקיבו הוא איננו פשוט
ואית התמודד איתו בצורה ראויה להערכה .מכרז לקבלת מועמדי לתפקיד
מתפרס על לוח המודעות בימי אלה )אני מקווה ש"המשחית" לא ייפגע בו(.
אני עצמי עומד לסיי את הקדנציה שלי כמזכיר בסו #שנה זו .הכוונה לאתר
ולבחור מזכיר חדש )או מזכירה כמוב( שייכנס לתפקידו בראשו לינואר .2014
צוות לאיתור מועמדי הוק על ידי המזכירות והתחיל לפעול .במקביל יפורס
בקרוב על לוח המודעות מכרז לקבלת הצעות מהציבור הרחב.
בהצלחה לכולנו.

שבת שלו

למתגייסת החדשה
לשורות צה"ל

èéáù øåàî

ברכות חמות

àéùð ìáåéì
לסיו קורס קציני

שירות תור
ל ולצבא
שמרי על עצמ

עלה והצלח
כה לחי !

בית עי-חרוד

המשפחה
ובית עי-חרוד
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החלטות מזכירות
מתארי 17.10.2013
סיו תפקיד מנהל מש"א
נמסר דיווח למזכירות על סיו תפקידו של אית מורג וכניסה לאיתור מנהל
מש"א חדש.
מתנדבי
הוחלט לאשר עקרונית קבלת מתנדבי בעי חרוד .באחריות מש"א וועדת דירות
לתא מקומות עבודה ומקומות דיור עבור .הנושא יחזור לאישור המזכירות
לקראת יישומו ע המלצות הגופי הנ"ל.
מחסו בכניסה לשכונה מתחת לבריכה
המזכירות קיבלה את הערעור בנושא המחסו בכניסה לשכונת הבריכה.
במקו מחסו על הכביש ,תוק גדר לאור קו המפריד בי המאוחד לאיחוד
באזור המעבר לבתי הילדי של המאוחד.

ברכות חמות לחביירי החדשי:

עינב דור ,מיה צוקר ,רויטל זוהר ומשפחת שלו
ועדת קליטה שמחה ומברכת על הצטרפותכ למשפחת עי חרוד.
מאחלי לכ חיי טובי ומהני מלאי עניי עשייה וסיפוק בינינו.

ועדת קליטה
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דברי הדגי ...
תמיר גל

בשנות ה 50מיד לאחר הפילוג וחלוקת השטחי ,עמד לייזר מ ז"ל בראש קבוצה
שקיבלה עליה את בריכות הדגי מעבר לנחל חרוד ,במטרה לנצל את המי
ולמצוא מקור פרנסה נוס #לקיבו .ה הקימו בשטח של כ   45דונ מספר
בריכות ונתנו את יריית הפתיחה לענ #המדגה בעי חרוד איחוד.
בתחילת שנות ה 60עת חזר מרדכי גל מהצבא חָ בַ ר ללייזר וע עוד מספר חברי
החלו בהרחבת הענ #על ידי חפירת בריכות בצדו הצפוני של נחל חרוד ובעזרת
צירו #כמה דונ שלא טופלו על ידי המאוחד ,התחילו בבניית עסק שהל ונהיה
משמעותי בקיבו.
מעבר למקור הכנסה לקיבו ,אחת המטרות המרכזיות של הקמת הענ #הייתה
שמירה על הקרקעות תו ניצול מקורות המי הנובעי מהמעיינות לרגלי
הגלבוע .בתחילת שנות ה  70נוצר מצב שבאגודת המי יש שפע מי מליחי
בבארות בית אלפא ויש רצו וצור לנצל .לטובת העניי חברו מספר משקי על
מנת לבצע פרויקט חפירה משות #של הקמת בריכות דגי שיחסו הנחת צינור
והעברת המי לאזור המערבי .לימי נקראו חפירות אלו" ,הבריכות
המרוכזות" )עקב ריכוז בריכות בקובייה זו של מספר משקי( .לאחר שני של
ניצול מי וקבלת תשואה יפה מאזור זה שופצו ארבע הבריכות המקוריות לשני
מאגרי עמוקי שמהווי נדב חשוב במער פיטו הדגי עד היו.
ענ #המדגה בעי חרוד איחוד שהיה משמעותי ביותר מיו היווסדו קיבל במהל
שנות ה 80תפנית ודחיפה משמעותית בבניית מאגרי מי חדשי ועמוקי מתחת
לשטחי המשק .מאגרי אלו שימשו באות ימי מלבד לגידול דגי ג להשקיית
שטחי הגד"ש בעמק .לאחר מספר שני בעקבות תהלי של המלחת הקרקעות
כתוצאה מהשקיה במי אלו ,הופסקה פעולה זו והענ #הפ להיות יחידה נפרדת
בפני עצמה לגידול דגי בלבד.
הגידול העיקרי עד אות ימי היו דגי קרפיו ,דגי בורי ומעט דגי כסי .#הפסקת
ההשקיה על ידי הגד"ש ומחזור המי הגדול בתו הבריכות גר להמלחת מי
הבריכות וכתוצאה מכ החלטנו בתחילת שנות ה   2000על שינוי סל הדגי
והכנסת דג האמנו כדג המוביל בבריכות.
לאור כל השני עבר הענ #מכשולי רבי בדר ,מנזקי טבע וקרות בחור #ועד
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מחלות ווירוסי .למרות כל זאת ,ידע תמיד ענ #המדגה לשמור על יציבות
ורווחיות הודות לצוותי טובי ומגובשי שתמיד ריכזו את טובי בני המשק אשר
עבדו ,תרמו ובעיקר שמרו על הרוח העי חרודית ששמה נודע למרחוק.
בשני האחרונות ,למרות עלייה חדה במחירי המזו אשר השפיעה רבות על
עלויות הייצור ,ידע הענ #יציבות ורווחיות בעיקר הודות להתבססות וחיזוק
מעמדו של דג האמנו בשוק הישראלי )צורתו וטעמו מותגו כ"הדג הישראלי"(.
בעקבות שני רבות של יציבות ורווחיות ולאחר בדיקות רבות החלטנו לקבל
הצעה משכנינו ממערב ולצר #את בריכות הדגי של קיבו גבע לשטחינו .מטרתו
העיקרית של מהל זה הייתה לבסס את חוות הדגי שלנו ע שטח של  700דונ
ותוספת של כעוד  200טו אמנו לסל הייצור .המהל יצא לדר בחודש אפריל –
הבריכות אוכלסו והתחלנו לפט דגי במאגרי גבע.
בחודש יוני האחרו חלה תפנית משמעותית בנושא השיווק בשוק הדגי הארצי.
תפנית זו נבעה משלוש סיבות עיקריות:
 (1עקב טמפרטורות נוחות בחור ,20122013 #אחוז ההישרדות בדגי האמנו
בכל האר היה גבוה )דג טרופי אשר סובל מקור וזקוק לשמירה חורפית(.
 (2מלחמה בי שלושת חברות שיווק הדגי באר על פלחי שוק עתידיי.
 (3ייבוא מסיבי של דגי אמנו מסי.
הביטוי הראשוני והמשמעותי היה ירידה גדולה במחירי הדגי שהחריפה
בחודשיי האחרוני עקב הצטרפות דגי אמנו חדשי ממחזורי הפיטו של
הקי האחרו ולח גדול על השוק .הנתוני מצביעי על כ שבארבעת החודשי
האחרוני הפסידו כלל המגדלי באר כ 10מיליו  .1בחודשיי האחרוני אנו
מקיימי פגישות אינטנסיביות בפורומי שוני ונערכי לתכניות חירו על מנת
לעבור משבר זה באופ הטוב ביותר תו מת דגש על מזעור הנזקי ככל האפשר
ושיקו המצב הכללי בשוק.
במדגה בעי חרוד ממשיכי לפעול ג בימי אלו מתו מקו של אחריות,
מחשבה ומיצוי מקסימאלי של כל המשאבי העומדי לרשותנו על מנת לעבור
תקופה זו במהרה ומתו שאיפה לחזור להיות ענ #יציב ורווחי כפי שהיינו עד כה.
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כמו חדש
סיפרה תמר דורו
רשמה זיוה אופנהיימר

למי נועדה יד שנייה?
למי לא? לכול.
קהל המשתמשי כולל את מגוו האוכלוסייה :מבוגרי וצעירי ,חברי
וחברות ,צעירי וילדי .מקו כבוד שמור לסבתות ונכדיה א ג היתר צרכני
נאמני .ילדי אוהבי לבוא ולבחור לעצמ בגדי לפי טעמ ,אימהות צעירות
נהנות ממבחר בגדי תינוקות אופנתיי ממיטב הפירמות ,אמנ יד שנייה א
במצב תקי ונאה .ילדי בית הספר מביאי חברי וחברות מיישובי שכני וג
ה מתקבלי ברוח טובה ומקבלי את מבוקש.
כמות גדולה מועברת לנזקקי .שליח לדבר מצווה הוא יור אב שוש המוביל
בנאמנות בגדי לוויצ"ו עפולה".
במחס נוס #שומרת תמר וילונות ,שמיכות ,מצעי ,שקי שינה ,מדי ועוד ,אפילו
גטקעס שמועיל לחיילי בתורנויות השמירה הליליות .לפעמי אנשי זקוקי
באופ דחו #לשמיכות ונעזרי במחס זה .ואו #דה רקורד נגלה שג ידידינו על
ארבע נהני משמיכות ומרבדי שכבר לא ראויי לשימוש בבית .הצַ  ָ3עי
ו"ריקור" נהני א #ה משאריות וסמרטוטי לצרכי ניקיו.
בזמנו ניסו לשכנע את תמר לתמחר את יד שנייה א היא סירבה בתוק" :#לדעתי
זה שירות חיוני שיש לתת לחברי ללא תשלו ,ג א תתקיי הפרטה" ,היא
עומדת על דעתה.
יד שנייה לא קופאת על שמריה .שתי עונות מתקיימות בה ,חור #וקי .מחוסר
מקו לא נית להשאיר פריטי מעונה לעונה אלא נוהגי על פי הפסוק ,יש מפני
חדש תוציאו .תמר משאירה רק את חולצות הטריקו הלבנות שיפות לכל עונה:
"הייתי רוצה להשאיר את כל "הקולקציה" או מרביתה א זה לא אפשרי מחוסר
מקו" ,וכ בכל עונה מתחדשת התצוגה והיתר מועבר לנזקקי.
ע זאת ,ברוח הזמ ,פריטי מיוחדי נשמרי ג זמ רב יותר .פריטי וינטג' כמו
קורדרוי או חולצות פלנל חוזרי מדי מספר שני לאופנה ויש המבקשי דווקא
אות .המעונייני ישמחו לשמוע שתמר שומרת אות בשביל.
ג נעליי מכל הסוגי מתקבלות ליד שנייה .כמוב במצב תקי וראוי .חלומה של
תמר הוא הרחבת המקו ג לכלי וחפצי נוספי שאנשי ימצאו בה עניי.
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כרגע שאיפה זו היא באמת רק חלו כי המקו צר ג לבגדי א תמר מקווה
שיו אחד עוד ירחיב וחלומה יתגש.
יד שנייה היא מוסד פעיל ודינמי .באופ רשמי הוא פתוח ערב אחד בשבוע א
בפועל תמר עומדת לרשות המבקשי במש כל השבוע ונענית לכל פנייה ,אימא
שנזקקת דחו #למשהו או סטודנטי שמגיעי בסו #שבוע" :הסיפוק הגדול שלי
הוא במת מענה לצרכי החברי והילדי .אני נהנית לראות את בגדי יד שנייה על
האנשי .לפעמי יש ממש מציאות שגאי )גאות בעיקר (...להתנאות בה.
תמר כבר לא זוכרת בדיוק כמה שני קיימת יד שנייה .לראשונה נפתח המקו
ביוזמת של יוסי מלול שכיה אז כמזכיר ואסתר גרינגס הנמרצת" .אני" ,נזכרת
תמר" ,הצטרפתי לאסתר ובהמש קיבלתי על עצמי את התפקיד במלואו .אני
מאד מרוצה ממיקומה של יד שנייה כי היא נגישה לכול ובמיוחד לחברי
המבוגרי".
כל הפעילות ביד שנייה ,שעות רבות של עבודה מסורה ,נעשית על ידי תמר
בהתנדבות מלאה לאחר שעות עבודתה במזכירות .תמר עושה זאת בלב של
בתחושת "זכות לתת שירות"" :החלו שלי שהמקו ימשי לתפקד לאור שני
ושאוכל לתת מענה לכל פונה".
עניי אחד מעיק על תמר והיא מבקשת לבטא את דאגתה" :השמועות והתכנית על
פינוי המקו מצערות אותי מאד .על מתכנני השינויי להתחשב בכ שמוסד כזה
חייב להיות ממוק במקו מרכזי במשק כפי שהוא כיו על מנת שיוכל לשרת
את הקהל ובמיוחד המבוגרי ,על הצד הטוב ביותר".

ולנו לא נותר אלא להודות לתמר ולאחל לה כוח ובריאות להמש
פעילותה המבורכת.
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צאצאי אילי מגזע אוואסי מעי חרוד איחוד בערב הסעודית
בני שלו,
אני מקווה שמסר זה מוצא אות ואת צוות הדיר במלוא הכושר להצלחה !
ראשית היסטוריה:
בשנות השמוני טיפלתי )מטע "אגרקסקו"( בייצוא אילי מגזע  AWASSIלהודו
לטיפוח והשבחת העדר.
)אורי היה אז מרכז הדיר ,בוודאי יזכור "האופרציה"(
אני שמרתי על קשר ע ההודי .ה שלחו לי מספר פעמי דו"ח על פעילות
וג בשבוע שחל #קיבלתי את הדו"ח השנתי.
ועכשיו "הקוריוז":
הפע באחת התמונות מופיעי שני אילי ) AWASSIשה הצליבו ע אוואסי
סורי( שה מכרו לתחנת מחקר לערב הסעודית ,לא פחות ולא יותר !!!!
ה המליצו לה שיקנו ישירות מישראל א כמוב שה סירבו ,א כמוב קנו
מההודי למרות שידעו כי מוצא מישראל !
שאלתי אות מאיזה דור ה.
כפי שתראה להל ה מהדור ה 6או ה.7
אני מקווה שתמצא עניי בסיפור ואפילו תוכל לעשות פרסומת עולמית לגבי "כיבוש
שווקי חדשי" של האילי מעי חרוד הטובי ביותר במזרח התיכו "מהודו ועד
כוש".
מסור נא מסר זה ע דרישת שלו ג לאלישע גוטויי )אי לי המייל שלו(
וג ד"ש לאורי ע איחולי לבריאות.
ברכות להצלחה
צבי
מכתב שהתקבל בדיר עיחרוד איחוד 29.9.2013
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
נש הצבא
לאחרונה נער כנס לזכרו של וינגייט” ,הידיד“ ,ולפלגות הלילה שבפיקודו.
חלקו הראשו של הכנס נער בבית שטורמ ,ביר השגריר הבריטי והושמעו הרצאות.
החלק השני נער במבצר הצלבני בכוכב הירד ,באזור בו פעלו וינגייט ואנשיו.
חמישה חודשי שהו חיילי הוד מלכותו בחצר עי חרוד ,לבושי מדי ונושאי נשק,
מושא סקרנות והתפעלות לילדי המשק.
באחד הערבי נער ”נש “ שאת תיאורו מצאנו ביומ מהימי הה .
חיילי המקו פנו לקצי בבקשה להראות לנו את הריקודי הסקוטיי שלה .הקצי
נענה לבקשת ,יתר על כ הביא באופ מיוחד איש מהצבא מנצרת לארג את
הופעת .תופיע קב' מחללי ורקדני מהרי סקוטלנד .ע'פ האיניציאטיבה שלו
תודפס ג תכנית מפורטת בעברית ואנגלית ,אשר תחולק מחר .המשק קבל ברצו את
הדבר וישתת #ג מצדו בעריכת הנש #במוצאי השבת.
ב  6יצלצלו לאכול .ב  7.30מפני את השולחנות .החברי מתבקשי לבא בזמ
ל א כ ו ל  ,כ י א י  כ ל א פ ש ר ו ת ל מ ט ב ח ל ה ג י ש ב ע ר ב א ו כ ל א ח ר י .7 . 3 0
הנש #מתחיל בשעה  .8
הרקדני וכו' יופיעו באמצע חדרהאוכל .מקומות הישיבה יהיו מסודרי בצורת
חי“ת .בצד צפו יערכו שולחנות בשביל הצבא והנצירי ]חיילי מהעדה העלווית[.
בצד מערב ,על הספסלי הקרובי לאמצע ,יישבו חברי המקהלה וכו' ,החברי
מתבקשי לא להתיישב במקומות האלה.
התכנית כוללת :נגינת חלילי סקוטיי ,נגינה במפוחיתיד ,ריקודי ע'י קבוצת
הנוער מבשמ והנוער שלנו ,מקהלה ונגינה על הפסנתר .פרטי עוד יתפרסמו .הנש#
צרי להיגמר בהקד ,יש לכ צור לדייק בזמ .יישמעו ג דברי ברכה בעברית,
שיתורגמו לאנגלית .מבקשי מאוד בזמ התרגו לא לרעוש ולאפשר לצבא לשמוע
את הדברי.
יש חשיבות בפגישה זו ראשונה בי הצבא ובי הציבור .יש ג להעיר כי ה לא
יודעי את מנהגינו שמחיאת כפיי לא מקובלת אצלנו ולכ אימחיאת כפי יכולה
להתפרש על יד כעלבו .המקהלה שלנו מסיימת את הנש.#
יומ מס 241 .ט"ז תשרי תרצ"ז 2.9.36
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ילדי והורי מוזמני למפגש ע ספרייה וספרי
הספרייה תיפתח בימי שלישי
17:30 - 16:30 בי השעות
17:00 ובשעה
תתקיי שעת סיפור

5.11.2013 מפגש ראשו ביו שלישי
:ובהזדמנות זו אנו מזכירי את כללי ההתנהגות בספרייה
. לשמור על השקט.א
. אי מכניסי אוכל ושתיה לספרייה.ב
,מצפי לראותכ
הספרניות

áåè ìæî
ïðòø ìàëéîìå äìàôøì
äãëðä úãìåäì
ïééòî
éúéàìå äøòéì úá
ïöéðå íúåø éøéùì úåçà
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì
áåè ìæî
âøô íééçìå äàìì
ãëðä úãìåäì
øäåæ
äì÷ãìå æøàì ïá
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì
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áåè ìæî
éöøà ìàéøàìå éìâì
úáä úãìåäì
éðø÷
äå÷ú àúáñì
íçðî àáñì
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì

יד ענוגה
מרי מאור
ברשימתה של מרי מאור )ביומ הקוד( נשמטו בטעות מספר שורות.
אנו מביאי שוב את הפסקה בשלמותה.
"הָ יָה ִפ ְריוֹ לְ מַ אֲ כָ ל וְ עָ לֵה) לִ ְתר)פָ ה" ספר יחזקאל מז ,יב.
שנה חדשה ,החור #בפתח ,וזאת הזדמנות מצוינת לספר על הנעשה ב'0יד0ענוגה' 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
א לט ר נט יב י ו ת מ ס י יע ו ת ל א נ ש י  רב י  של א מ צא ו פ תר ו  למ צ וק ות יה  ב מס גר ת
ה רפ ו אה הק ו נ ב נ צ י ו נ ל ית וה  ח וד ר ו ת י ו תר ו י ו תר ל" זר  המ רכ ז י" של הרפ ו אה
ה מ וד ר נ י ת.

ששי מאור
הרצאתו של מושיק לי צייר הקריקטורות הייתה מעניינת ,מצחיקה ומלמדת.
נחשפנו לתהלי יצירה אשר מעביר בשפה ציורית עול של של דימויי ומסרי
הכול עלידי הגזמה ציורית של דמויות ומצבי.
שעת סיפור לקטני "איתמר פוגש ארנב" ריכזה לשעה קלה את ילדינו הקטנטני
והוריה.
ביו שישי  81113יתקיי טיול לנהלל בעקבות הספר "רומ רוסי" ,זהו טיול שני
שיוצא בעקבות הספר.
פרטי והרשמה מעל גבי לוח המודעות בלובי חדר האוכל.
ביו שלישי  261113תתקיי סדנת אהילי נייר לקראת חנוכה ,פרטי בהמש.
ביו רביעי ערב חג חנוכה ,כ"ה בכסלו תשע"ד ,271113 ,ארוחת חג וטקס הדלקת
נר ראשו בחדר האוכל ,פרטי בהמש.

