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ִ ׂשימ ּו ׁ ֶש ֶמן
נוסח עברי:לוי קיפניס
ִ ׂשימ ּו ׁ ֶש ֶמןֶ ׁ ,ש ֶמן זַ יִ ת,
אור ַּב ַּביִ ת!
ֵרות ַה ְד ִליק ּו ,יְ ִהי ֹ
נ ֹ
רור ָלנ ּו!
אור ָלנוּ! דְּ ֹ
ֹ
ַעל ֵּכן נ ִָא ָירהַ ,על ֵּכן נ ִ ָׁש ָירה
אור.
מונָה יָ ִמים ִ ׁש ַירת ָה ֹ
ְ ׁש ֹ
עופֶ ֶרת,
אֵ ׁש ַה ְד ִליק ּוַ ,ה ִּתיכ ּו ֹ
יבון ְל ִתפְ אֶ ֶרת
ו ְּצק ּו נָא ָלנ ּו ְס ִב ֹ
טוב לָ נ ּו!
טובֹ ,
סֹב ,סֹב ָלנוּ! ֹ
ַעל ֵּכן ָנס ָֹּבהַ ,על ֵּכן נ ְִרק ָֹדה
יבון!
מונָה יָ ִמים ִר ּקוּד ַה ְּס ִב ֹ
ְ ׁש ֹ

החלטות מזכירות
מתארי24.10.2013 :
לאור ההתנהלות הבעייתית של המועצה האזורית ,חוסר שיתו הפעולה שלה,
הדרישות הבלתי מתפשרות והערמת הקשיי ללא כל הצדקה בנושא כספי
התמיכה של משרד הבינוי והשיכו לפיתוח התשתיות של השכונה המערבית,
מחליטה המזכירות לוותר על כספי התמיכה ולהתחיל את הבנייה באופ עצמאי.
כאשר בבדיקת זכויות הפנסיה של בני זוג הנמצאי בתהלי קליטה נמצא כי
זכויות הפנסיה שצבר אחד מה גבוהות יותר מסכו היעד הפנסיוני לחברי עי
חרוד איחוד בני גילו ,וזכויות הפנסיה שצבר ב הזוג השני נמוכות מסכו היעד
הפנסיוני לחברי עי חרוד איחוד בני גילו ,רשאי הקיבו ,בהסכמת שני המצטרפי
ובכפו לחתימת על מסמ מתאי ,להקטי את ההפקדות עבור ב הזוג
שזכויותיו בעוד ולהשתמש בהפרש להאצת ההפקדות עבור ב הזוג שזכויותיו
בחסר ,כ שההפקדות להשלמת זכויות הפנסיה של שני בני הזוג ייעשו באופ
שיביא לאיזו והשוואה של הזכויות הפנסיוניות של כל אחד מבני הזוג לסכו היעד
הפנסיוני לחברי עי חרוד איחוד בני גיל.

äëåðç ìù ïåùàø øð
נעמי שמר
נר ראשון

נר ראשון של חנוכה
לי יאיר בחשכה

ונר שני

נר שני כמו חבר

ונר שלישי
עם הנר החמישי

ורביעי

כבר שותים חפשי

החמישי

כשמגיע נר שלישי

חפשי

והשישי

מתחשק לי כבר לשיר

יין חם וריחני

והשביעי

הו מה טוב ומה נעים

עם השביעי והשמיני.

והשמיני.

סביבון וסופגנית

סביבון וסופגנית

האורים שבחלון

ורקדן ורקדנית

ורקדן ורקדנית

לי מוסרים דרישת שלום

שגעון של מסיבה

שגעון של מסיבה

ואפילו לשמש

תבואו גם בחג הבא.

תבואו גם בחג הבא.

האורים שבחלון....

האורים שבחלון...

שבא אתו להידבר.

הנה הנר הרביעי.

יש כאילו אור חדש.
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לקראת האסיפה
נחמ פונדק
א לא יקרו אירועי בלתי צפויי ,נושא הפרטת החשמל אמור להגיע לדיו
באסיפה בשבועיי הקרובי .כזכור ,הנושא הזה כבר עלה לדיו ונדחה בשנה
שעברה בקלפי .לקראת הניסיו החוזר להעביר הפע את ההפרטה" ,ליקקנו את
הפצעי" מהפע הקודמת ,ניסינו לנתח מה היו הסיבות לכישלו ולהציב מול
תשובות ופתרונות .להערכתנו ,הסיבות העיקריות לכישלו בסיבוב הקוד היו:
* תחושת אי"ביטחו בנתוני צריכת החשמל שדווחו לחברי.
* חוסר תקשורת ואמו בצוות שהוביל את התהלי.
* הניסיו לכפות חיסכו בצריכת החשמל כבר מהשנה הראשונה להפעלת התכנית.
* אי"השלמת התקנת דודי שמש ומפסקי בכל הדירות.
מול הסיבות האלו הצבנו הפע את התשובות והפתרונות הבאי:
♦ בינתיי "התבגרנו" בשנה בתחו של איסו הנתוני .מינינו צוות שיתגבר את
החברי וביקש להפנות אליו טענות או שאלות בקשר לאי"סבירות של צריכת
החשמל הביתית ) והיו אכ חברי שניצלו הזדמנות זו(.
♦ הרחבנו את הצוות שמטפל וילווה את נושא ההפרטה על ידי תוספת של שני נציגי
ציבור .בשלב ההתחלה הנציגי"מתנדבי אלו ה אורי שפר ושי דקל .נחמ
הצטר לצוות רק לצרכי עזרה בהעברת הנושא במזכירות ובאסיפה.
♦ בשלב זה הגדרנו את שנת  2012כשנת הבסיס להפרטה בלי שו מקד חיסכו.
המשמעות היא שבמידה וההפרטה אכ תופעל בשנת  ,2014כל החיסכו שיושג
יעבור לתקציבי החברי.
♦ בינתיי הותקנו עוד דודי שמש בדירות חברי )ואלו שעדיי ממתיני יקבלו
"פיצוי נדיב"( ,ובעיקר " הותקנו מפסקי בכל הדירות.
בקיצור " אי תירוצי...
באסיפה עצמה יימסרו נתוני השוואתיי "מפתיעי" לגבי צריכת החשמל
הפרטית בשנה זו שמה נית ללמוד שאפילו ללא ההפרטה מסתמ חיסכו די
משמעותי בצריכה .כמו כ ,יימסרו הסברי ויוצגו השיקולי שלפיה נבנתה הצעת
ההפרטה .בקיצור " יהיה מעניי!!
והערה לסיו ,בהצעה שתוצג גלומה הגדלת תקציב אישית מוסווית .כמעט כולנו
חסכנו כבר או יכולי לחסו בשנה הבאה אחוזי משמעותיי לעומת ההקצבה
הנדיבה המבוססת כאמור על נתוני שנת .2012
הא תאפשרו להזדמנות שכזאת לחמוק?
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המתק הסולארי  -הישורת האחרונה
ער איצקובי
לחברי שלו,
כמו בשנה שעברה ,חג החנוכה המתקרב הוא הזדמנות טובה לעדכ בנושא שמביא
אור לחיינו במוב המילולי של המילה .אמנ הפעילות בשטח נגמרה אבל המתק
עדיי לא נכנס לפעילות ייצור חשמל .א כ ,קצת על הפעילויות האחרונות ועל
הצפי קדימה:
לפני כשלושה חודשי ,באוגוסט האחרו המתק הופעל בצורה מלאה ונבדק ע"י
חברת החשמל .למש כחצי שעה ייצרנו חשמל על מנת שהטכנאי יוכלו לבדוק
אותו ג מבחינה טכנית וג מבחינת התקשורת והשליטה ע מרכז הבקרה .למרות
שהשעה הייתה שעת אחר הצהריי ,עדיי נרש ייצור בהספק נאה של  800קילו"
וואט שה בער שליש מההספק המרבי הצפוי של המערכת .לצור השוואה "
באותו זמ ייצרנו יותר חשמל מכל המתקני על הרפתות ברמת"צבי בשיא יכולת
ג יחד.
לאחר קבלת אישור חברת החשמל שהמתק עומד בדרישות הטכניות הגשנו את
הבקשה לרישיו הייצור הקבוע .התהלי הבירוקרטי כולל קבלת רישיו זמני
המאפשר את הקמת המערכת ובסיו ההקמה )השלב שבו אנו נמצאי כעת( קבלת
רישיו קבוע על מנת להזרי חשמל לרשת ולקבל את תמורתו .בחודש האחרו
אישרה מליאת רשות החשמל את הבקשה ,היא נחתמה ע"י שר האנרגיה והמי
ובא לציו גואל .על סמ הרישיו הקבוע הגשנו לחברת החשמל בקשה להפעלה
מסחרית שמשמעותה להתחיל להזרי חשמל לרשת .ביו רביעי האחרו קיבלנו
את האישור המיוחל ותארי החיבור נקבע ל"  " 28.11.2013בעוד כשבוע.
במקביל להלי הבירוקרטי ,ביצענו במהל החודשי ספטמבר ואוקטובר את
העבודות האחרונות בשטח כולל תיקוני ו"פינישי" .במהל "הרצת המערכות"
התברר לנו שהמערכת רגישה מאוד להפרעות הנובעות מהרשת הארצית כאשר
המשמעות היא שבכל קפיצה או נפילה באספקה מחברת החשמל " המתק מתנתק
אוטומטית מהרשת מסיבות של בטיחות ויש צור בחשמלאי שיגיע לחבר את
החשמל מחדש ,אחרת מגוו המערכות של המתק מתחילות להשתבש .לשמחתנו
ג לבעיה זו נית מענה ועד לחיבור המתק תהיה לו יכולת החזרה אוטומטית שלא
תדרוש התערבות אנושית .בהזדמנות זו אני מבקש להודות לאורי שפר על הזמינות
והעזרה ג בשעות הקטנות של הלילה ולמשה נשיא וצוות השומרי שמגיעי לכל
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התראה ולא מוותרי ג כשידוע שבשלב ההרצה קיי סיכוי טוב שמדובר ב"זאב
זאב".
ע הפני קדימה " אנו מתחילי להתכונ לתקופת ההפעלה המסחרית שתימש
בעשרי השני הקרובות .לכל מי שתהה ושאל " בשבועות הקרובי ננקה את
הקולטי שצברו אבק בשנה האחרונה ולמעשה לא נוקו מאז שהותקנו .בנוס
אנחנו לומדי כיצד להתנהל מול קבל התחזוקה של המתק ,חברת "אינטר
אלקטריק" ,שג הקימה אותו ועכשיו "מחליפה כובעי" .פעולות התחזוקה
יכללו מעבר לניקיונות ג בדיקות תקופתיות של הציוד ,טיפולי שגרתיי
וכמוב מענה לתקלות .נצטר ללמוד ביחד אי לתפעל את המערכת המורכבת הזו
וסביר להניח שהתקופה הקרובה תהיה מעניינת.
לסיו ,כמו שהכותרת אומרת " אנחנו בישורת האחרונה .עבודה של כשנה וחצי
שכללה עשרות עובדי או יותר וטונות של ציוד תסתיי בקרוב וכולנו נוכל
להתגאות שבעי חרוד פועל מתק ייחודי שמשלב טכנולוגיה ,עסקי ,תכנו
ארו"טווח ואיכות הסביבה.

חג אורי שמח

קול קורא מהמרפאה
החור בפתח,
השפעת בדר,
מדוע להרגיש לא טוב )הילדי( ,ולשבת בבית )ההורי( " א
אפשר להתחס ולהישאר בריאי.
אנו מזכירות לחברי להקדי )את השפעת( ולהתחס.
במיוחד מומל לחס את הילדי.
איגוד רופאי הילדי הישראלי ממלי על החיסו ובמיוחד
לגילאי בי חצי שנה לחמש שני.

בברכת חור בריא
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משולחנה של ועדת מזו
שרו ב שלו-קרמר
 .1בעקבות פניות רבות של חברי אליי ואל חברי הוועדה בטענה כי התקציב אינו
מספיק ובשל התייקרות מוצרי המזו עשינו בדק בית שהעלה כי עדיי יש מבי
החברי שמצליחי לחסו מתקציב ,ולאלו שלא חלק מהעלייה בהוצאה נובעת
מארוחות הערב שהיו בבריכה ,ממכירת לח אית בחדר האוכל וכ מהיצע של
מזו יקר יותר )כגו סטייקי וכדו'(.
ערכנו בדיקה פנימית שבה נבחנה הצמדתו של התקציב למדד הכללי אל מול
הצמדתו למדד המזו והמסקנות ברורות – עדי המצב כמו שהוא בטווח הרחוק.
כמו כ הזמנו ייעו חיצוני ,על ידי משה ב דוד ,שסקר אותנו מול שאר משקי
עמק יזרעאל ולהל מסקנותיו:
להל הממצאי המרכזיי:
א .החלטת אסיפה מ  12/5/1998קובעת שיו כלכלה כולל מרכולית הוא 13.2
 2ועוד  10%לאירוח ,סה"כ  2 14.52החל מ  . 1/1/1998סכו זה ממודד
)מדד המחירי הכללי(
ל "  30/9/2013הוא  .2 21.15נזכיר כי אותה החלטה הצמידה למדד
המחירי הכללי.
ב .תקציב יו כלכלה בפועל בעי חרוד איחוד ביולי  2013הוא 2 27.8 :והוא
כולל ארוחת בוקר ,ארוחת צהריי ,ארוחת ערב ,מרכולית 10% ,תוספת
לאירוח ומאה  2תוספת לארוחות חגי פסח ושבועות.
ג .שווי הארוחות לפי דבורה ,מנהלת הסחר של משקי עמק"יזרעאל ,ומנהלת
צוות הצריכה של כל ארגוני הקניות הקיבוציי:
 .1התערי לקיבו מופרט :בוקר ,צהרי וערב "  21.67ללא מרכולית וללא
אירוח .התקציב כולל מרכולית ועוד  10%אירוח הוא 28.63 :ש"ח.
 .2התערי לקיבו לא מופרט :כולל מרכולית ואירוח הוא 23.07 :ש"ח.
הערה  :1תקציב הכלכלה בנתוני דבורה )מע"י( מגל בתוכו ארוחות שישי
שבת וחגי.
הערה  :2מרכיב המרכולית אצל דבורה הוא לידיעה בלבד ולא נכלל
בתקציב הכלכלה .כא הוספתי אותו מתו גישה שמרנית
ומרחיבה ,ועל כל הסכו הוספתי  10%לאירוח ,מה שמדגיש את
הגישה השמרנית המרחיבה עוד יותר.
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ד .סקר ההוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
ההוצאה המשפחתית החודשית למזו כולל פירות וירקות ב" 2011הוא
 .2 2,251המשפחה מונה שני הורי ושני ילדי 16.1% ) .מס ההוצאה
החודשית( .תקציב זה בערכי יולי  2013הוא.2 2,386 :
ה .התקציב החודשי ביולי  2013המקביל בעח"א למשפחה ע  2הורי +ילד
בג  +ילד בתיכו הוא.2 3,103 :
ו .השינוי בהרכב המנה בארוחות החברי:
מינואר ועד ספטמבר  2013הייתה עלייה במספר המנות "היקרות"
בכ" 3,300מנות ,עלייה של  1,230מנות "רגילות" ,וירידה של  450מנות
"זולות" " ביחס לאותה תקופה ב .2012
.2

.3
.4

.5

שינויי כוח אד במטבח " לראדיק התווס סו"ש איגור קופי נאחל לו הצלחה.
כעת במטבח עובדי על הוצאת אבקות המרק מהאוכל והחלפת בציר טרי ,כל
זאת מתו הרצו להקפיד על שימוש בחומרי טבעיי ובריאי יותר.
עובדי המטבח וחדר האוכל יצאו בשבוע שעבר ליו כי מרענ בפארק אפק,
ראש הנקרה וסיימו את היו בעכו " תודה לכל ממלאי המקו שדאגו לנו.
החל מהשבוע הוחזרה ארוחת הערב והיא תתקיי בימי שלישי בי השעות
 ,18:00"19:30לבקשת הקהל...
בימי אלו אנו עובדי במר על פרויקט אשר במרכזו תפריט מסודר ומאוז
לילדי אשר לוקחי אוכל בהגשה ולעתי השפע מבלבל אות .בשיתו ע
מערכת החינו ייקבע תפריט שבועי ותיער הגשה במיוחד עבור בשעות שה
חוזרי מביה"ס " כל זאת על מנת לכוו אות לאוכל בריא יותר שיוכ סמו
יותר לשעת הגעת .נקווה שהמהל יצלח וכל זאת בעזרת צוותי החינו
והמטבח.
מזכירה כי שעות ארוחת הערב בימי שישי ובחגי ה בי השעות .18:30"20:15
בחדר האוכל מוצבת תיבת פניות לוועדת מזו,
נשמח לקבל תגובות ,הערות והארות .
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שימו שמ...
øîééäðôåà äåéæ äîùø ,øèöì éëãøî øôéñ

במסגרת חיפושי אחרי גידולי חדשי החלטנו לנסות לגדל זיתי לשמ ונטענו
שטח צנוע של  50דונ .מטע זה שונה ממטע זיתי רגיל :העצי צפופי מאד,
נמוכי וצרי ,צורה המתאימה למסיק שלה הנעשה על ידי מכונה הקרויה
"8וצֶ ֶרת" ,כיו שזו אותה מכונה הבוצרת ענבי ליי.
המטע שלנו כיו ב חמש והחל להניב לאחר שלוש שני .הזני יובאו מאיטליה
ומספרד וזיתיה מכילי אחוז גבוה של שמ באיכות טובה.
את השמ מפיקי מהזיתי בבית בד בדגניה א' ,מפעל השיי לקבוצה .הוא עובר
בדיקות קפדניות ועומד בתקני איכות גבוהה .השמ המופק מיועד ברובו לתצרוכת
מקומית של חברי עי חרוד ובינתיי אי כוונה להתרחב.
השנה ייצרנו כ" 6.5טו שמ ,כמות נחשבת למכובדת א כי יש מקו לשיפורי.
השמ מאופס במחס על יד הנגרייה במכלי פלסטיק גדולי ושני גמלאי
אחראיי על מילוי המכלי המיועדי לכלבו זוהר .עיצוב המכלי היפה בוצע
בידיו האמונות של משה מירסקי.
העבודה במטע נעשית כחלק מהעבודה במטע החוחובה .עד עתה עבדתי חלקי במטע
א לאחרונה מסתמ כוח צעיר שיקבל עליו את הענ .
ומ הזית אל החוחובה:
מטע החוחובה משתרע על  400דונ וניטע לפני  22שני .הוא מיועד להפקת שמ
מזרעי ע החוחובה .הגרעיני נופלי על האר ומש ה נאספי באמצעות
מטאטאי .הפועלות )תושבות ג'ני( מנפות את האדמה ומפרידות את הזרעי.
ליקוט הזרעי נעשה מספטמבר ועד הגש ,ואחר כ מתו הגשמי עד יוני .השמ
מהווה  50אחוז ממשקל הזרעי.
מולדת החוחובה במקסיקו ש שימשה כמקור לשמ למאור ,כיו שמ החוחובה
מיועד כולו לקוסמטיקה .הזרעי נמכרי לבית בד ייחודי להפקת השמ והוא נמכר
בחו"ל לתעשיית הקוסמטיקה .כשלושי אחוז מהייצור העולמי של שמ החוחובה
נעשה בישראל .הרווחיות נעה בהתא לביקוש העולמי שאי לנו שליטה עליו.
בשני האחרונות קיבלנו מחירי טובי והשנה לדוגמה המחיר גבוה במיוחד.
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מה שמייקר את העלויות אצלנו היא עבודת הידיי של איסו הזרעי .אילו
הנובע מ העובדה שהאדמה שלנו חרסיתית ולא נית לאסו על ידי מכונות כפי
שנעשה באדמות לס או חול בנגב .ג היבול בנגב גבוה משלנו עקב התנאי
האקלימיי המתאימי יותר.
שני המטעי ,החוחובה והזיתי ה חלק בלתי נפרד מהגד"ש ואני נעזר בחברי
הענ לצור עבודתי.
נאחל למרדכי בריאות טובה והמש טיפוח מטעיו להנאת צרכני שמ הזית
המשובח ,וצרכניות החוחובה ליופי וטיפוח.

מהמטבח בתודה
יבואו על הברכה החברות והחברים ששינסו מותניים ,הפשילו שרוולים,
חגרו סינרים והתייצבו מאחורי הסירים והמגשים.
וכל זאת כדי לאפשר לנו ,צוות חדר אוכל והמטבח ,לצאת בשמחה ליום כיף.
ואלו שמות:
ציפי סהר ,תומר סהר ,זיו דור ,איציק צפדיה ,יובל דרום ,כנרת דקל,
אודי מערבי ,ענבל הלוי ,דוד מן ,הגר אדלר.

תודה בש כולנו,
יובל נצר האקונום
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אוכל עושי  -ומגישי  -באהבה
ע יובל האקונו והצוות
רשמה זיוה אופנהיימר

פגשנו את צוות ההסעדה אחרי יו כי הנער אחת לשנה" .התחלנו בפארק
אפק" ,מספר יובל האקונו" ,פארק מרהיב ,בריכות וצמחי מי ,מש המשכנו
לראש הנקרה ,ירדנו ברכבל והתרשמנו ממצגת הרכבת שעברה ש מאר"ישראל
ללבנו .תחנה אחרונה הייתה בעכו ,ש נית זמ חופשי לשוק ולסיורי בי
החומות .נהנינו מיו חופש ,מאינטראקציות אישיות ללא מתח ומאווירה
טובה"  ,מסכ יובל את יו הכי .
ביקשנו מיובל להיפגש ע הצוות ולהכיר את האנשי ,המבשלי בעבורנו
ומגישי לנו ,שישה ימי בשבוע.
רדיק ספקטור  ,הוא הש  .יליד " ,1981למדתי בהולידי "אי ,בד גורמה
ובהתמחויות פרטיות .עבדתי במסעדה שנסגרה ובהמש הגעתי לעי חרוד .אני גר
בעי חרוד מאוחד" ]ואנו מוסיפי ,עדיי פנוי[ .על מצב המטבח רדיק לא חוס
שבחי" :הציוד במטבח הוא מהטובי שעבדתי בה .ה באיכות וה בתחזוקה,
וכ ג המצרכי .תנאי שאפילו לא קיימי במסעדות שפי".
איגור קופי ,טבח ,מתמחה בקונדיטוריה .בעל ניסיו של תשע שני .גר בעפולה,
נשוי ואב לשניי" .עבדתי לפני כ בקריית טבעו .לעי חרוד הגעתי באמצעות
רדיק".
סמי ג‘ומעה ,לפני המטבח עבד ברפת שלוש שני ,מתוכ שנה אחרונה בשילוב ע
חדר אוכל .כיו עובד במטבח .סמי גר בטייבה ,נשוי ואב לשני בני ושתי בנות.
"מבסוט לעבוד במטבח".
סיגל אוחנה ,אחראית על הסלטי והכנת הירקות לבישול ולהגשה .גרה בבית
שא .לפני בואה לעי חרוד עבדה בקייטרינג של טירת צבי.
נסרי חלדי ,נשואה ואימא לארבעה :בכיתות ד' וב' ,ב שלוש וב שנה וחצי .חיה
בנעורה" .לפני כ עבדתי במפעלי באזור ,חיפשתי עבודה והגעתי לעי חרוד.
מהמטבח כא למדתי לבשל ירקות מוקפצי וסלטי והוספתי אות לתפריט
במטבחי הפרטי".
שרית שמחו ,ילידת בית שא ,אימא לחמישה ילדי ,17 ,21 ,תאומות בנות שש
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ובת חמש .שרית אחראית על חדר האוכל ,על הצוות ,הציוד ,הניקיו וכו' .לפני כ
עבדה שנה וחצי כאחראית חדר האוכל של פלב" ש הכירה את שרית ג .ובאמצעותה
הגיעה לחדר האוכל שלנו .היא בתפקיד כבר שנה וחודשיי ומגיעה לעבודה ברכב
שלה.
אֶ מָ ה יעקובוב  ,גרה בעפולה ,נשואה ,א לחמישה ילדי וסבתא לחמישה נכדי.
"עבדתי כצורפת במפעל ופוטרתי .הלכתי ללשכה וביקשתי לקבל כל עבודה שתימצא.
הציעו לי את המטבח בעי חרוד וקיבלתי ברצו כי רציתי מאד לצאת מהבית ולעבוד.
אני כא כבר ארבע שני ,עובדת בחדר אוכל ומרוצה מהמקו" .אמה עצמה שומרת
כשרות אבל לא מפריע לה לעבוד בחדר האוכל שלנו שאינו כשר.
ברכה שיגוט ,עובדת בחדר האוכל שלנו כבר עשר שני .חיה בעפולה והגיעה דר
לשכת העבודה .ברכה אימא לארבעה ילדי ,עלתה כילדה מאתיופיה וכיו כותבת
ספר על עלייתה ארצה והיקלטותה בישראל.
ברכה ואֶ מה מגיעות לעבודת בהסעה של יור אב שוש.
גלי גור ,בת עשרי ושש ,בעלת תסמונת דאו וגרה בדיור מוג בחפציבה .בדיור גרי
עוד חמישה"עשר דיירי וה מלווי במדריכי ותומכי .דורית כה"נור היא רכזת
הָ שמה במוסד ובאמצעותה הגיעה גלי אלינו .על מקומה של גלי בצוות מרחיב יובל:
"ביקשתי לצר לצוות אד בעל צרכי מיוחדי ובקשה זו השתלבה ע הצור של
דורית למצוא לה תעסוקה .אני מאמי שכל אחד צרי לתרו בתחו שלו תרומה
לחברה ,ושילוב אד בעל צרכי מיוחדי היא דר נכונה לעשות זאת .כמוב
שקבלתה נעשתה בשיתו ע מוסדות המשק .גלי עובדת חמישה ימי בשבוע ,שש
שעות ביו והיא עובדת חדר אוכל לכל דבר ,ומכא שג הדרישות ממנה ה כמו מכל
אחד מהעובדי .לאחרונה ,על פי בקשתה ,נכנסה ג לעבוד במטבח .היא בעלת
מוטיבציה רבה ,אוהבת לשיר ובקשר טוב ע כול .חשוב לנו מאד שתרגיש כחלק
מהצוות ,אני שמח לציי שהצוות קיבל אותה בחו ובתמיכה והיחס אליה הוא כמו
לבת".
יובל נצר ,האקונו" .ב קיבו דליה .בת זוגי היא מבית השיטה ולפני שש שני עברנו
לבית אלפא להיות קרובי יותר למשפחה .כיו אני חבר בית אלפא ועומד לבנות ש
את ביתנו .אנו הורי לשלושה ילדי ,עשר ,שמונה וארבע.
בדליה הייתי אקונו ואחר כ ביזרעאל שנתיי וחצי .לא למדתי באופ פורמלי )מלבד
קורס בבטיחות מזו( אבל רכשתי ניסיו רב.
המטבח שלנו ממוחשב באופ מלא .כל ההזמנות ממוחשבות על פי תפריטי מראש.
כל תעודות המשלוח מוכנסות למחשב ומכא נגזר ג מחיר המנה לחבר.
על פי הרישו במחשב אני עוקב אחרי מכירת המנות ועל פי נתוני אלו קובע את
התפריט .אני משתדל לגוו ככל האפשר וזה כמוב בשיתו ע הטבחי .אני יכול
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להציע מנה חדשה א הביצוע הוא בידי הש וצוותו .בתכנו התפריט אני מתייחס
לגיוו מבחינת החומרי וצורת הבישול ,מטוג ,אפוי ,וכו' ,וג שילוב בי מנות יקרות
ומנות זולות כדי לאפשר לחברי לבחור ג על פי המחיר .באשר למנות הצמחוניות,
עדיי התפריט הצמחוני הוא בעייתי לעומת הבשרני .בי היתר נובע הקושי מכ שמספר
הצמחוני קט ביחס לאוכלוסייה כולה ,וקשה לכוו לרצו האנשי .כעת ע צירופו
של איגור לצוות אנו מנסי לשפר את המנות הצמחוניות.
אני מאמי בשקיפות והייתי רוצה לקבל יותר תגובות מהציבור כדי שנוכל לכוו לרצו
הציבור ולשפר את השירות.
אני מתייחס לצוות כמו למשפחה .כ מגיעי להתנהלות טובה ולשיפורי .אנו
מצייני ימי הולדת ובקי נפגשנו בבריכה ע המשפחות.
אני עובד כא כאילו עבדתי בבית שלי ושוא לתת את השירות הטוב ביותר .על פי
תפיסה זו התחלנו בארוחות ה"בוהוריי" ,וארוחות הערב בבריכה .בקרוב אני מקווה
נתחיל ג בארוחת ערב בחדר אוכל אחת לשבוע או שבועיי".
ואחרוני חביבי מבקש יובל לציי את חברי המשק החברי בצוות:
צביקי ש ,%מחסנאי ואיש המחשבי של המטבח .בתפקידו חולש צביקי על כל הרישו
והמעקב של ההזמנות וההוצאות ,מעקב שבלעדיו לא נית לבצע את העבודה המינהלית
של הקומפלקס ,מטבח וחדר אוכל.
דפנה גרזו ,האחת והיחידה .בימי אלו קיבלה דפנה חדר עבודה משלה שבה היא
ממשיכה את עבודתה הברוכה המוכרת לכולנו לאור שני.
אית ב רפאל ,אופה את לחמיו הטעימי והבריאי ומתקד ליזמות עצמאית.
נסיי& בתודה ליובל ולצוותו שבזכות& אנו נהני&
מארוחות טעימות ומושקעות.
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עדכוני ממרכז יופי ובריאות
אביבה ,בש כל צוות המרכז
בתחילת חודש אוגוסט ובשעה טובה החל לפעול מרכז הטיפולי החדש .המרכז
החדש מאכלס בתוכו צוות מטפלי ואנשי מקצוע הנותני שירותי בתחו היופי
והבריאות לציבור החברי וללקוחות חיצוניי ,כל זאת תחת קורת גג אחת.
"לפנק לפנק" ( במה השקענו
כמרכז נות שירות בתחו היופי והבריאות ומבלי להיכנס לחישובי ,חשוב לציי
שהושקע סכו נכבד במרכז החדש! ההשקעה כללה :מערכת כיבוי אש ,מיזוג
אוויר ,אבזור ,ריהוט כולל ,תאורה ונוי .בנוס נרכש ציוד מקצועי חדש למספרה
ולפדיקור הכולל שתי עמדות חפיפה ,שלוש כורסאות תספורת"צבע ,כורסת
פדיקור מתכווננת הכוללת אמבטיית ג'קוזי.
בבקשה עזרו לנו לשמור על המקו והציוד.
מי ומי במרכז החדש:
טיפולי& משלימי&
נעמי הולצמ ,רפואה משלימה " נשימה  /הילינג  /רפלקסולוגיה.
מרי מאור ,יד ענוגה " רפלקסולוגיה  /ארומתרפיה  /עיסויי טיפוליי.
אלינור שגיא " רפואה סינית  /שיאצו.
טיפולי יופי ובריאות
אורית נשיא ,יופימקומי " קוסמטיקה  /מניקור לק ג'ל.
מספרה אסתר גרינגס ,אורי רו ,ענבל אב שוש ,הילה.
פדיקור ( רחל ומור.
כל עכבה לטובה " ע המעבר נוכחנו לדעת שיש צור ב"טירונות" יותר ארוכה
כדי לאפשר לצוות לבחו את העבודה במבנה החדש ולעלות על בעיות וחסרונות.
אז החלטנו לקחת את הזמ להתרגל ,ללמוד ,לטפל ולתק ליקויי שצצי בשוט
על מנת שנוכל להגיע לאירוע פתיחה חגיגי ורשמי במרכז איכותי ,מקצועי נעי
ונוח למשתמש באשר הוא!
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מספר עדכוני& ובקשות:
חניה " לאור מיעוט מקומות חניה בכלל ועבור קלנועיות בפרט הוחלט להכשיר
מחדש את המשטח בחזית הדרומית של המרכז לטובת חנייה מהודקת במיוחד
עבור קלנועיות.
לחוני"ות לסוגיה ,בעלי קלנועיות או קלאבקרי ,אנא הקפידו לחנות בצורה
מסודרת ובמקומות המיועדי ,כדי לאפשר חנייה ללקוחות נוספי.
בבקשה לשמור על השקט " באופ טבעי "ימי המספרה" הינ ימי עליזי של
מפגש נשי )בעיקר( וההמולה רבה...במקביל בחדרי הטיפולי הסמוכי
מתבצעי טיפולי משלימי ,ש השקט הוא חובה! מאחר ואווירה נעימה
ורגועה הינה חלק מהותי מחוויית המשתמש במרכז על כל פעילויותיו ,נודה לכ
על מודעות לשקט ולשמירה על האווירה הנעימה והרגועה של המקו!
שילוט הכוונה וחניה למרכז ובמרכז " בקרוב.
נמשי לעדכ באופ שוט

חג שמח

íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
חנוכה בימי הה
נזיפה לבית הספר .חברי התרעמו אמש על הברכה המסורתית" :ברו אתה
אדוני "...שברכו הילדי על נר חנוכה .לא הייתה כל רשות לבית הספר לעשות
זאת על דעת עצמו .יש להביא דברי כאלה לבירור מוקד באסיפה.
ביו שישי יואר חדר האוכל ב"חשמל רוטנברג".
מיומ עי חרוד 2.12.1934

מיומ בית הספר
בשובו מנסיעתו בימי החנוכה הביא שפרוני דמי חנוכה לנגריית בית הספר,
השלוחי מאת המרכז לחינו :מקצועה ברזל ,מפסלת גדולה 16 ,מקדחי,
קשתנית,
 3מברגי ומטר.
מיומ עי חרוד 3.1.1939
14

ּּקא
יבו ָ
ִח ּ

תינוק נולד
תינוק נולד ,משפחה נוצרת
תינוק נולד ,קהילה מתרחבת
חיבוקא מתרחבת
ברצוני לפתוח ולמסד מסורת עינחרודית חדשה ,שתקל ותעזור
ליולדת ולמשפחה בתקופה שלאחר הלידה.

ובמה את תהיו שותפי?
כשנתבשר על לידה ,נדאג במש" שבועיי )בימי א' ג' ה'( מרגע
הגעת הר" הנולד הביתה ,להעניק למשפחה דבר מה לארוחת ערב
של אותו יו.
אני מזמינה את כול להשתת #בשמחה המשפחתית-קהילתית,
וה ְס ֵד ִריי ,חברי וחברות ,סבתות וסבי
ילדי ונוער ,צעירי ֶ
מגדול ועד קט.
לקראת חזרת הביתה של הר" הנולד והוריו ,אכי רשימה
מסודרת לפי הימי לכל השותפי שמוכני להירת לחיבוק הח.

אנא צרו קשר בהקד )א ֹו-ט ֹו-ט ֹו מגיעי תינוקות חדשי(

גוני שובל-סרבסטיי 052-8393242 :
Email: yogoni@hotmail.com

תודה רבה על שיתו #הפעולה והנכונות  -גוני
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עדכוני והתראות בנושאי סלקו
שי דקל והגר אדלר
היי עי חרוד,
מזמ לא שמעת מאתנו ,אז מה חדש?
מסלול חדש בסלקו& :מסלול שעלותו  2 95לפני מע"מ ) 2 112כולל מע"מ( .במסלול,
שיחות ללא הגבלה ה למכשירי הקיבו וה למספרי מחוצה לו ,אי הגבלה על SMS
)לא לשימוש מסחרי( .כמו בשאר המסלולי ג במסלול הזה יש עלות להודעות MMS
וחיוב על דמי קישוריות לטלפוני נייחי.
וכמוב נפח של  GB2גלישה ,וכמו בשאר המסלולי ג כ ברגע שעוברי את מכסת
הגלישה יש האטת קצב ולא תוספת תשלו.
סלקו& חו"ל
ושוב תזכורת לחברי " לפני טיסה לחו"ל מומל בחו להפעיל שירות סלקו חו"ל,
עלותו  2 59לפני מע"מ בלבד והוא חוס הרבה עוגמות נפש במהל החופשה.
יש לציי ולהדגיש כי השירות אינו חל על שיחות בי מכשיר הסלקו למכשירי
מקומיי קוויי וסלולאריי )העלות גבוהה מאוד כ" 2 20לדקה( .נית לצלצל לכל
מספר ישראלי ,קווי או סלולארי ,בעלות החבילה )לכל יעד בעול עלות שיחה שונה,
מומל לברר לפני הטיסה(.
ג במקרה של ספק בשימוש במכשיר בחו"ל ,מומל בחו בכל יציאה מהאר להשקיע
את  59השקלי.
שירות נוס שסלקו מספקת הוא שירות סינו שיחות .ברגע שמפעילי את השירות
)יש לבקש ,אנחנו משתדלי לשאול כל אחד( כל שיחה נכנסת למנוי בחו"ל ועוברת דר
מענה קולי .מי שברשותו קוד גישה יכול לעבור ולהגיע למנוי ,המנוי מקבל הודעה על
כל משתמש שניסה להגיע אליו ולא עבר את החסימה .על מנת להפעיל את השירות,
לפני העלייה למטוס יש לחייג כוכבית  610הקוד לכניסה למערכת הוא  1234ואז יש
לקבוע קוד ב ארבע ספרות ,במידה ולא שונה הקוד ברירת המחדל היא .9999
גלישה סלולארית בחו"ל ג היא יקרה ולכ במידה וגולשי ללא חבילה החשבו
מתנפח מהר מאוד ומגיע לסכומי נכבדי.
סלקו שידרגו את חבילת הגלישה :המחיר עלה מ "  2 29יומי ל "  2 33יומי ,אבל
הגלישה היומית גדלה מ" 50MBל". 150MB
לתשומת לבכ :שימוש בסלולר במהל הפלגות בחו"ל יקר מאוד ולא כלול בשירות
סלקו חו"ל.
לסיכו :לפני היציאה לחו"ל צלצלו אלינו והפעילו חבילת סלקו חו"ל .מוטב לשל
 2 59ולהסיר דאגה מהראש.

סו שבוע נפלא
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עדכוני מיופימקומי
אורית נשיא
חנוכה בפתח ,החור מתעכב כהרגלו אז הנה מספר פעולות קטנות שעושות נס לעור
הפני:
טיפוח ושמירה על עור הפני& במיוחד בעונות המעבר:
ניקיו שומר ומחדש את העור " לא להתעצל! להקפיד לנקות ולהסיר איפור לפני
השינה בתכשירי ניקוי ייעודיי המשלבי חומרי הזנה .פעולת הניקוי פותחת ומנקה
את נקבוביות העור ומסייעת בשמירה על עור חיוני ובריא לאור זמ.
פילינג זה "שפשו " חשוב ( אני ממליצה לבצע פע בשבוע פילינג :מסיר תאי
מתי ,מונע היווצרות נקודות שחורות ,מנקה ביסודיות ומסיר עודפי שומ מעור
הפני ,גור לעור לייצור מוגבר של חומצה הילארונית וקולג ,המפחיתי את
תחושת היובש ומעניקי לעור הפני מראה חיוני ובוהק.
להחזיר את הלחות " שינויי הטמפרטורה הקיצוניי ,הרוחות והיובש כל אלו גורמי
להתאיידות של נוזלי ויובש של עור הפני .אני ממליצה להשתמש בקרמי עתירי
לחות ,המזיני ומחדשי את מעטה עור הפני ג יחד.
תזונה " באופ טבעי וישיר תזונה נכונה משפרת את חיוניותו ובריאותו של עור הפני.
הקפידו לשתות מי במהל היו ,לאכול מסודר ולהימנע ממאכלי עתירי שומ...
למרות שסופגנייה או לביבה אינ נכללות תחת הכותרת של מזו בריא בכל זאת אני
ממליצה "על טעימה במידה"! תיאבו ,שמחה וחיו לא פחות חשובי לבריאותנו!
כל מה שרצית לדעת על מניקור לק ג'ל:
לאחרונה פנו אליי לקוחות וחברות משק כדי לברר הא יש מניקוריסטית בקיבוצנו,
והא אני יכולה להמלי או להפנות למניקוריסטית באזורנו .אז זאת ההזדמנות
לעשות לכ "מניקור בתחו המניקור".
הקדמה קצרה " בשני האחרונות נהפ מניקור לטרנד עולמי סוח  .בשל הביקוש
הרב התחו נמצא בהתפתחות מקצועית מתמדת ,השוק רווי במגוו של חומרי,
צבעי ,אביזרי ,קישוטי ,שיטות וטכנולוגיות.
לאור הביקוש וההתעניינות הגוברת החלטתי לעבור הסמכה של חברת ,Bio Sculpture

חברה עולמית ,המובילה בתחומה מזה  25שני בשל התמחותה בטיפול וטיפוח
הציפורניי& הטבעיות.
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כל מוצרי החברה נועדו להעניק פתרונות ייחודיי ,חדשניי ומפנקי .השיטה
שפיתחה חברת  BIOSCULPTURE®-GELייחודית וראשונה מסוגה ,שיטת
המניקור האירופאי " היבש ,סטרילי ולא פולשני )מותא למדינות חמות( ועיצוב
בג'ל בהתאמה אישית ,תו אפיו סוג הציפור.
המוצר בעל  5כוכבי בטיחות ! לפרטי נוספי על החברה והמוצרי:
www.biosculpture.co.il
בנוס את מוזמנות לבקר בד ה"פייסבוק של "יופימקומי" ולהתרש מפרסומי
ותוצאות בתחו.
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ìáåéä úðù ïîéñá "ãéôì" øòåð úøáç
בספטמבר  1963התאספו ובאו מכל קצווי האר כארבעי נערי ונערות
בני  ,13"14צעירי ,מבוהלי ,מבולבלי ,שרצו מאוד ללכת לקיבו וחלק כאלה
שהקיבו היה פתרו נהדר בשביל בנסיבות חייה באותה תקופה.
להתחיל חיי חדשי ,להכיר חברי חדשי ,מקו חדש ,אנשי חדשי,
מחנכי ישירי ,וכאלה שחשבו שתפקיד לחנ אותנו...
ממרו שנותינו היו ,אנחנו יכולי להבי כמה המעבר והקליטה היו לא
פשוטי ,חברה סגורה שהחדש בה הוא חריג ,שונה .לא קלה הייתה הדר...
במהל שנת  1963"1964חלק עזבו ,חברי חדשי הצטרפו ,חלק רק עברו כא
למספר חודשי .בכתה יו"ד נוספו והצטרפו נערי חדשי ,ומכא המשכנו ,עד
מאי  ,1967כשמדי פע מישהו נשבר מגעגועי ,ועזב.
הקבוצה שנשארה המשיכה יחד בימי טובי וג בימי פחות קלי .המו
געגועי הביתה .ובכל זאת הרבה חברות ,אהבה ודאגה אחד לשני .למדנו המו "
התחנכנו לעבודה ,לחלוק חדרי ע חברי נוספי ,ארבעה נערי בחדר אחד,
לעתי לא היה קל.
המורי שלנו היו מנח גול ואהרו חרמוני ,שהיו אז בני גילנו היו ,וורדה
המטפלת ,ג היא בת גיל .אז נראו לנו הכי זקני בעול ...ציפורה דור
המחסנאית אשר על הבגדי והטיפול בה .ואורה אשכנזי הצעירה יחסית לה,
זכר לברכה!
בשנה השנייה הצטר יוסי שילוני ז"ל כמדרי חברתי לשנתיי עד שיצא ללמוד
ונפל במלחמת ששת הימי.
במאי  1967כשהחלו לגייס חברי לקראת המלחמה ,הפסקנו ללמוד וחלק
מהבני התגייסו מיד .היתר נשארו במשק ,ובעצ נשאו את עבודות השדה
והמשק על כתפיה ע הכיתה המקבילה במשק וע החברי המעטי שלא
גויסו.
לא ח ר ה מ ל חמ ה רו ב נ ו ה ת גי י ס נו ו מכ א  נ פ ר דו ד רכ י נ ו ל ש ני  רב ו ת !
חלקנו חזרנו מהצבא והקמנו כא משפחות ,רוב החברי פנו איש איש לדרכו
ברחבי האר והעול.
מק עשרי שנה התעורר רצו גדול לאסו את החברי ,להיפגש ולדעת מה קורה
ע כול .ארבעה חודשי לקח ללקט את הכתובות ולאתר את החברי ,וביו
 8.8.1987נפגשנו כא בעי חרוד אחרי עשרי שנה לפיזור .מאז אנחנו שומרי על
קשר ונפגשי מדי פע .חלקנו נשארו חברי קרובי וממשיכי בקשר הדוק.
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בדר איבדנו את חברתנו הטובה והיקרה דבורה זהבי ז"ל ומדי שנה ,כבר עשר
שני ,מתאספי סביב קברה .ואת חברנו שמוליק גרוסמ ז"ל.
כאמור ,השנה אנחנו מצייני יובל שני לתחילת דרכנו המשותפת ,כשאנחנו
עדיי צעירי ויפי " ואוי למי שיגיד אחרת " רובנו מגדלי משפחות ,ילדי,
נכדי ,ומשתדלי לשמור על קשר בשמחה .נקוה שכ נמשי ג בעתיד ונוסי
וניפגש בשמחות!
למפגש הגיעו חברי מכל רחבי האר  :מכמו ועד איילות 27 ,חברי ,ורבי ע
בני ובנות הזוג .גאולה ,דני ,אברה אשכנזי ,רמי ,רותי הירש ,ועליזה ,מאוד
הצטערו שלא יכלו לבוא וביקשו למסור ד"ש ח לכול.
לצערנו ישנ חברי שלא הצלחנו לאתר עד היו וליצור אית קשר וחבל .עושי
מאמ לאתר את האחרוני שלא איתרנו ,כדי להיפגש כולנו בפעמי הבאות.
היה מרגש ומהנה.
נמשי לשמור על קשר ולהיפגש תמיד בשמחה.
שולה זוהר ,דליה שגיא ,אריה ליבני ורפאלה רענ.

áåè ìæî
ïîãåø éøåàìå úéøéùì
é÷ñðìéîñ ìàøùéìå øúñàì
ãëðä-ïáä úãìåäì
ïá
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì

למתגייס החדש
לשורות צה"ל

éãøâ éøîò
שירות תור
ל ולצבא
שמור על עצמ
בית עי-חרוד
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÷éìå äáéáà úàî äî÷î
ãéôì øòåðä úøáç ìù ìáåéä ùâôî áøòá äàø÷åä
שלו לכ חברי ,רק אתמול עוד היינו ילדי ,אחר כ נערי צעירי ,את
קולטי ,חלפו לה כבר חמישי שני .זה כבר יותר ממחצית מהחיי .היינו קצת
נאיבי ,נערי פוחזי אבל אידאליסטיי ע גאווה שזו המולדת ואי בלתה.
היינו אופטימיי חסרי תקנה .גאי להיות שייכי כי לא העלינו בדעתנו אז
קרבות רחוב ע סכיני ,מטעני נפ וסחר בנשי ,פוליטיקאי מושחתי,
פדופילי ושאר מרעי בישי.
כשהרעות הייתה רעות שרנו באמת ובתמי ע כבוד רב ללחני ובעיקר למילי.
כשבפרדסי לבלבו העצי ,והפרי הפי ריחו למרחקי ,ידענו אז שנראה את
הימי האחרי .כמו הדר אל הכפר שהייתה זרועה בעצי האלוני והאלה ,כי אז
בימי האחרי ההר היה ירוק כל ימות השנה והשיטה פרחה ג בבית הערבה.
בפרדס ליד השוקת היה ריח למי ג בשעות בי הערביי ,ותמיד הייתה ערימה
של חברה על הדשא .על שפת י כנרת התהלכנו יחפי ,אוחזי יד ביד כי זו
הייתה התגלמות האהבה והאינטימיות כשהיינו לבד.
ואת זוכרי אי היו כא פע שקמי .קצת בשמש ,קצת בצל והבנות צחקו וענו
בזמרה "היי הליל" .ובלילות שרה הרוח על חלקת אלוהי הקטנה ,על פיסת
שמי ,על הדבש ועל העוק.
הצניעות הייתה סמל וגאווה כי כולנו היינו באותה הסירה .אז איפה ה הימי
האחרי? ואיפה ה הבחורות הה ע הקוקו והסרפ? ע טורייה וע שברייה,
סרפ ,אולי נראה אות א נצליח לראות את הימי האחרי.
את זוכרי את השירי ששרנו אז? את שמי הפז כשהייתה מלכות אפילו
לחרמו והאוהבי ששטו על גלי הרוח ,נישאו על כפיי לקטו כוכבי בשמי.
אפילו לסימונה מדימונה שרנו על אהבה יוקדת לשחורה ולנאווה .ושחרחורת
הייתה סמל לבריאות ,ליופי וכמיהה להיות כמותה .והיו? שזופה זה מרש
למחלה שזקוקה להקרנה.
מי זוכר את ריחו של ע הרימו? ותות שדה מרמת השרו שהיה לו טע מתוק
כמו של הטבע והיו נשאר ממנו רק הצבע .והשוק שהחלי צבעי בלי הר כי
תוצרתו צמחה על אדמה רחומה ולא אדמה ע לב של אב.
כי ג א היה רע ,והמיסי עלו ,והשערי ננעלו אמרנו זו ארצנו היחידה ואי זו
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אגדה .וביו סגריר או יו בהיר ידענו ,אנחנו לא נפסיק לשיר.
ושוב יצאנו אל הדר .אוחזי יד ביד כי היינו ע אחד ,לב אחד .וידענו אז כי
דרכנו לא לשווא .ידענו ג מה אומרות עיניי כי היה ל עניי ע פועלי הבניי.
ע מנגינת החליל צעדנו בהר ,בעמק ועל כל שביל ,כ זהו ,היו ג כאלה אי"אז
בימי.
מי העלה בדעתו שממטרה יכולה לפזר פניני אורה? וכשנשיר את המזמור יעלו
מי מ התהו .הלוואי שהיינו יכולי לעשות זאת ג היו כשהאר מתייבשת
והכנרת מתחננת.
את זוכרי את הימי בה נערה יפת עיניי הלכה לבדה בי הערביי
וכששמעה קול פרסה ,פגשה רוכב צעיר ישוב על גב סוסה .וכששאל אותה "לא
ילדה" השיבה "להרי" והוא אביר שכמותו הרי אותה על סוסתו.
תנסו לדמיי היו נערה שהולכת לבד אל ההרי ,יש לה סיכוי לצאת בחיי? מי
יגיד לה בואי איתי אל הגליל כי היו זה יו אביב ונוכל להתהל סביב סביב .ומי
יל היו בעקבותיה על אדמה עיקשת וצרובה? והיא כמו איילה תועה בערבה
תחפש את ציוני הדר כי לא תרצה הרחק לנדוד ,ומעל פסגת הר הצופי תראה
עיר עוטפת אור .כי זאת ירושלי שהייתה פע ירושלי של זהב עד שבאו אוהדי
בית"ר והפכו אותה לעיר באפור.
אוי חברי ,מה אגיד מה אומר ,יכולתי להמשי כ אתמול היו וג מחר .לחבר
בי המילי ,לקשר בי האירועי ולהתאי את השירי ,אבל עייפתי והחלטתי
להשאיר זאת לחגיגות השישי.
ובכל זאת אסיי בנימה קצת יותר אופטימית מחד כי היו הוא בכל זאת יו
מיוחד .לא נורא נתגבר ,עוד נגיע לחו הזוהר כי רעות שכזאת לעול לא תית את
לבנו לשכוח וכי באר הזאת נולדנו ,באר הזאת נחיה ונשב בה ,יהיה מה שיהיה.
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פנייה לחברי לקראת הבחירות למועצה
חנה דג

ביו שלישי ה" 24לדצמבר יערכו הבחירות למועצות האזוריות בכל האר.
כפי שכול יודעי בתשע"עשרה השני האחרונות ראש המועצה שלנו הוא דני
עטר .בבחירות השנה מתמודדי שלושה :דני עטר המבקש לזכות בקדנציה חמישית,
אבנר חייט מחבל תענ ,ועובד נור מג נר.
עובד נור ב עי חרוד איחוד ,נשוי לדורית כה ג היא בת עי חרוד הורי לשלוש
בנות ,חיי ביישוב ג נר.
עובד שימש בשני האחרונות כיו"ר ההנהלה של היישוב ג נר )בהתנדבות( ובהחלט
הצליח לעזור לייצב את הגירעו הכספי ואת המצב החברתי הקשה
שג נר הייתה שרויה בו.
לאחרונה התכנס פורו היישוב הוותיק בגלבוע והחליט לצאת בקריאה ברורה
להחלי את יו"ר המועצה ולתמו בעובד נור.
דני עטר כבודו במקומו מונח .הקריאה להחליפו באה משו שלאחר  19שנה של
כהונה ,ראויה המועצה שלנו לחידוש ולפני רעננות .למנהיגות אחרת ,מנהיגות
מעודדת ומשתפת .לאחרונה נערכות פגישות משותפות החוצות מגזרי של פורו
היישוב הוותיק ע אנשי הכפרי ואנשי המושבי ,וכול יוצאי בקריאה משותפת
לתמו במועמדות של עובד נור.
אני קוראת לכל בעלי זכות הבחירה מגיל  17ומעלה לממש את זכות האזרחית
והציבורית לבוא ולהצביע.
חיילי מצביעי בבניי המועצה ביו שישי ה" 20לדצמבר במה שנקרא" ,מעטפות
החיילי".
♦
♦
♦
♦

הכול תלוי באחוזי ההצבעה.
הפע אנחנו לוקחי את האחריות לידינו ומגיעי להצביע.
כל קול קובע...
ובהחלט נית לעשות מהפ.....

ביו רביעי ה" 20.11.13בשעה  19:30אירחנו את עובד נור במועדו חברי למפגש
שבו הציג את משנתו וענה לחברי.
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ששי מאור
פתיחת עונת המשחקי התקיימה במגרש המשחקי ,אירוע ראשוני בתקווה
להמשכיות ותחילתה של מסורת .תודה לעינב דור ויובל בריל.
יו שלישי כ"ג כסלו  26"11"13בשעה  16:30סדנת אהילי נייר לקראת חנוכה
בחדר האוכל.
יו רביעי כ"ד כסלו  27"11"13בשעה  18:00טקס הדלקת נר ראשו וארוחת חג
בחדר האוכל.
יו שני כ"ט כסלו  2"12"13בשעה  16:30הפרחת פנסי סיניי ,כל משפחה
תקבל פנס סיני אחד ,ההפרחה מדשא חדר האוכל.
בשבת  7"12"13טיול משפחות למערת עלמה ,פרטי והרשמה בהמש.
בשבת  14"12"13טיול מיטיבי לכת ,שביל מי לי ,פרטי והרשמה בהמש.
ביו שלישי  24"12"13טיול כריסמס) ,הטיול שהוחמ מלפני שנה( ,פרטי
והרשמה בהמש.
מתבשל ערב מרקי אשר ישולב בערב ריקודי לצלילי שנות ה"  '80 '70בפאב
אנופלס ,כל המעוניי לתרו מכישרונו מוזמ .

