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המזְ ִ ּכיר ת
משולחן ַ
רוני צור ואילה אופנהיימר
האביב כבר כא ,פסח בפתח ,הילדי יצאו לחופשה ואנחנו כבר סוגרות חודשיי
בתפקיד.
ימי לא קלי עברו על כולנו ע היוודע דבר מותו של ידיד ז"ל ,בנ של יהודית
וצביקי לוריא .העצב על מותו של ב צעיר באמצע החיי הוא גדול וקשה.
כקהילה ,הורגש מאוד הרצו הטוב וההתגייסות לעזור ,ואנו מודות לכל מי שלקח
חלק בימי אלו.
חיי השגרה של קיבוצנו מלאי עניי ותוכ ,אנו מקפידות על חלוקת התפקידי
בינינו ולצד זה יש הרבה שיתופי פעולה בנושאי שבחרנו לקד ביחד.
בתהלי הבחירה לתפקיד הבטחנו שנעסוק בנושא אורחות חיינו בדר של
הסכמות .נפגשנו ע נציגי הצוות הדומסלולי וע נציגי הצוות של התחדשות
שיתופית והצגנו משנתנו בנושא כניסה לעבודה בצוות אחד .התהלי אינו פשוט
הואיל ושני הצדדי נדרשי לוויתורי ופשרות כדי שנוכל לגשר על הפערי
והמחנאות .הקמת הצוות ,אישור החברי ותוכנית העבודה יובאו לדיו ואישור
במזכירות הרחבה וכמוב באסיפה כללית .אנו תקווה שברוח טובה והרבה רצו
נצליח ביחד במשימה זו.
בקלפי האחרו התקבלו לחברות :נורית וחיי מוריוס  ,עמית ואודי מערבי ,לי
ואליא סטורמ .ברכות לקבלתכ ותודה למשפחות המאמצות שליוו את
הנקלטי בתהלי.
לצ'אי וחברי הנאמנות ברכות ולמיה בריל על הבחירה ליו"ר הנהלת החינו.
עוד מתוצאות הקלפי האחרו ,יש לנו מזכירות חדשה .נבחרי הציבור ה :אייל
גרדי ,יובל בריל ,שי דקל ,צביקי נור ,נחמ פונדק ,הלל ד ,ציפי סהר ,עמיר פיי
ומאיר דור .ברכות לנבחרי ותודה לחברי המזכירות היוצאת  שלמה פלס ,נגה
גלד ,נגה שני ועידית צפדיה.
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החלטות המזכירות מיו  3באפריל :2014
 .1קיבו' יזרעאל פנה למזכירויות היישובי וביקש תמיכה במאבקו בהקמת
מפעל פרוטרו באזור התעשייה "מבואות הגלבוע" בחבל תענ .המזכירות
דנה בבקשה ואישרה מכתב למועצה האזורית גלבוע שבו אנו תומכי
בהשעיית הבנייה של מפעל פרוטרו עד לקיו דיו ציבורי בנושא זה .כידוע
מדובר במפעל שנחשב מזה במיוחד ורבי מתושבי העמק כבר חתמו על
עצומה המתנגדת לבנות אותו בשטח המועצה.
 .2ועדת קלפי  כאשר אישרנו את הקוד האתי לקלפי הממוחשב התבקשנו
על ידי האסיפה לבדוק את מנדט ועדת קלפי והרכב החברי בה .ועדת קלפי
מנתה קבוצת חברי שחלק כבר אינ בתפקיד וחלק צריכי היו לעבור
בחירה מחדש .המזכירות אישרה את המכרז המעודכ והוא מפורס על לוח
המודעות.
 .3מועדו חברי וחדר ישיבות  מועדו החברי שופ' לפני שני אחדות
ומשמש את הקהילה ואת החברי במגוו פעילויות .לאחר שיפו' המועדו
נקבע כי המועדו ילווה בא בית ובצוות נאמני .את תפקיד א הבית
ממלאת אסתר רימו והיא אחראית לתיאו האירועי ולניקיו שוט .
בתקופה האחרונה התעורר הצור להחיות את צוות הנאמני שילווה את
המועדו בנושאי תחזוקה שה מעבר לניקיו היומיומי כגו החזות הפנימית,
המלצות לשיפוצי ,ניקיונות שנתיי וכיו"ב .המזכירות נדרשה לעניי ועדכנה
את נוהל הפעלת המועדו בהתא .בנוס נדרשה המזכירות להתייחס ג
לאחזקת חדר ישיבות .אסתר רימו קיבלה על עצמה להיות א הבית ג של
חדר ישיבות ולדאוג לניקיונו .את השימוש בחדר ישיבות מנהלת ציפי סהר
במזכירות הטכנית וצוות הנאמני ידאג לנושאי התחזוקה שה מעבר
לניקיו היומיומי .המזכירות התייחסה להבדלי בי המועדו לחדר ישיבות
וע זאת מצאה לנכו למנות את צוות הנאמני לשניה .נית לקבל את
הנוהל במזכירות הטכנית.
 .4נציגי ציבור להנהלה הציבורית של הבריכה הלל ד סקר את ההכנות
והתכניות לעונת הרחצה הקרובה .לבריכה שלנו יש קהל משתמשי גדול
ומגוו וכגודל הקהל כ רבי הרצונות וגדול הרצו לספק את כול.
המזכירות אישרה את נציגי הציבור בהנהלה הציבורית של הבריכה וה:
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שרו זוהר ,מאיר דור ,זיוה אופנהיימר ,רמו ברוידא ,טל מאור ואריאל ארצי.
צוות המצילי השנה יהיה :ירי דורו ,ח ב אנוש וח גלד.
בברכת עונת רחצה בטוחה ונעימה לכולנו.

נסיי בברכת אביב פורח וחג שמח

טקס הזיכרו לשואה ולגבורה כ"ז בניס תשע"ד
בש צוות יו הזיכרו לשואה  -זיוה אופנהיימר
טקס הזיכרו לשואה ולגבורה יתקיי אצלנו ביו ראשו .27.4
השנה יתקיי הטקס במתכונת שונה .הטקס יכלול שני חלקי:
הראשו ,חלק מהתוכ הקבוע שלנו ,הדלקת נרות ,קריאת בני י"ב ,קדיש ,יזכור
וקריאת שמות בני המשפחה.
בהמש )לאחר פסק זמ קצר( תביא עידית פרי בליווי מצגת את סיפור של
הילדי בשואה .הרצאתה תימש כשעה והיא מתאימה לילדי מכיתה ז'.
עידית פרי מוכרת לרבי מחברי עי חרוד מהקורסי שהעבירה ב"דורות בגלבוע"
בנושא השואה ,ומהסיורי שערכה בפולי ובגרמניה.
השנה הזמנו את עידית להשתת איתנו בטקס הזיכרו לשואה.
בהרצאתה תעלה עידית את סיפור של הילדי שנספו בשואה ,ילדי שלא זכו
להגיע לבגרות ולהגשי את זכות לחיות ,לחלו חלומות ,לאהוב ,לשחק
ולצחוק ,ושל הילדי שהצליחו לשרוד וניצלו.

החברי והילדי מוזמני.
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משולחן מש“א
סיגל גיארי
 .1לאחר תהלי חפיפה אינטנסיבי ופרודוקטיבי ע כנרת ,נכנסה א וֹרי רו
לתפקידה במש"א באופ פורמלי .כנרת עדיי משמשת בתפקידה במש"א יו
בשבוע לצידה של אוֹרי וממשיכה לסייע בשוט ככל שנדרש.
המייל של אוֹרי רו הואofficehr@enharod.co.il :
מספר הטלפו הנייד של אורי הנו0523792904 :
 .2בחודשי האחרוני הצטרפו חברי נוספי למגזר "עובדי החו'" של הקיבו'
ויש ג כאלו שעושי צעדיה לעבר מגזר זה....
;ִ רכת הצלחה שלוחה לכול  לחדשי ולוותיקי ולאלו שבדר.
על מנת לרענ את הנהלי ,בימי הקרובי יופ' לתאי הדואר של כל עובדי
החו' "נוהל עבודת חו'" .אנא קראו אותו בעיו .נוהל זה מחייב את כל עובדי
החו'.
 .3רכב עבודה :מבדיקות שעורכת מש"א באופ שוט עולה ,שישנ עובדי חו'
המזמיני את רכב העבודה לשעות רבות במש היו כאשר בפועל הוא משמש
אות לצרכי העבודה לטווח שעות מצומצ בהרבה )כלומר ,טווח שעות הזמנת
הרכב גדול יותר מאשר השימוש בפועל ברכב(.
עובדי חו' שאושר לה רכב משק לצרכי עבודת מתבקשי להזמינו רק
לצרכי ולזמ העבודה ולהעמידו לסידור הרכב בתו יו העבודה.
במקביל לקליטה הברוכה והרחבה של מועמדי לעי חרוד הועמדו ג רכבי
משק רבי לצרכי עבודת החו' .מצב זה יוצר עומס בלתי רגיל על סידור הרכב.
החזרת הרכב בתו יו העבודה תאפשר גמישות רבה יותר בסידור רכבי
לחברי.
אודה לשיתו הפעולה בנושא זה.
 .4נוהל עזיבת עובד חו את מקו עבודתו :חבר המתכנ לעזוב מקו עבודתו
כעובד חו' מתבקש לפנות למש"א טר עזיבתו את מקו העבודה.
מעבר לעובדה שהקיבו' עצמו צרי להיער לכ )עבודה ,ביטוח לאומי ,זיכויי
וחיובי ועוד( ,הרי שעזיבת מקו עבודה חיצוני מחייבת התארגנות והתנהלות
מסוימת של החבר מול המעסיק על מנת לשמור על זכויותיו )פדיו ימי חופשה,
העברת קופות וכדומה(.
ימי חיפוש עבודה יינתנו בכפו לאישור מש"א.
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 .5יציאה לעבודת חו  :חבר שמצא עבודה מחו' לקיבו' יפנה למש “ א טר
החתימה על הסכ העבודה .מש"א תבח את ההסכ יחד ע החבר ותעיר
הערותיה במידה ויש .מניסיוני ,רבי המקרי בה נית לשפר את ההסכ ו/או
לתק סעיפי שאינ הוגני/חוקיי.
ע חתימת החוזה ,יועבר העתק למש"א והחבר יחתו על נוהל עבודת חו'.
יש להבהיר כי מש"א אינה מתחייבת להצמיד רכב לעבודת החו' .קבלת רכב
לצרכי עבודת חו' מחייבת עמידה בקריטריוני מסוימי וכל פנייה תיבח
לגופה.
 .6הסעות של נהג בית :בעקבות פניות של חברי לשימוש בהסעות של נהג בית
לצרכי פרטיי ,ברצוני לרענ ולהבהיר את הנושא.
נסיעות נהגי הבית ה בעיקר לצרכי מש"א ובאחריות של מש"א .תפקיד נהגי
הבית ,בי היתר ,הוא הסעת של עובדי החו' למקומות העבודה מחו' לעי
חרוד .לכל נהגבית לוח זמני קבוע ומסודר שעליו אחראית אורי רו.
ככלל ,נהגי הבית אינ יכולי לקבל פניות של חברי להסעות פרטיות .פניות
מיוחדות של חברי לנסיעות פרטיות וחריגות יועברו ישירות לאורי רו ולא
לנהג הבית.
אנא הקפידו כל כ.
 .7קר מעגלי :
"קר מעגלי" הינה קר במימו המדינה לטובת עובדי במקצועות שוחקי,
מיסודה של לשכת התיאו של הארגוניי הכלכליי ,הסתדרות העובדי
הכללית החדשה ובשיתו משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
המדינה הקציבה לקר סכו של  600מיליו ? למש  10שני.
המטרה :לאפשר הכשרה ,הסבה מקצועית ושדרוג מקצועי ,לבעלי מקצועות
שוחקי )בכפו לקריטריוני שלהל( במימו המדינה.
הקורסי ניתני במגוו רחב של תחומי ומקצועות במכללות שונות ברחבי
האר' )למשל במכללת נתיב בטבריה(.
מרבית הקורסי מתקיימי אחת לשבוע )בשעות הערב או הבוקר( ונמשכי
בטווח שבי מספר חודשי ועד לשנה וחצי בער.
הקריטריוני של הקר להשתתפות בקורס:
א .החבר הוא מעל גיל  50ועבד לפחות שבע שני )במצטבר או ברציפות( במקצוע
שוחק.
ב .החבר הוא מתחת לגיל  50ועבד כ  20שנה במקצוע שוחק )במצטבר או ברציפות(.
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מהו מקצוע שוחק?
עבודה הכרוכה בסחיבת משאות כבדי ,עמידה ממושכת ,עבודה פיזית בתנאי
אקלי קשי ,עבודה בסביבת רעש הגורמת לירידה בשמיעה ,עבודה בתנאי חו
ורטיבות או קור )ללא קשר למזג האוויר( ,עבודה בסביבת חומרי מסוכני,
עבודת נהגי ומפעילי צמ"ה בנסיעות ממושכות ,עבודה בסיכו בטיחותי גבוה,
עבודה במשמרות קבועות לאור זמ ולפחות  5משמרות לילה בחודש וכדומה.
יציאה לקורס במסגרת הקר אינה בטיפולה של מש"א .מש"א רק מבקשת להביא
את הנושא לידיעת החברי.
טיפול בבדיקת הזכאות ,רשימת קורסי ,הרשמה וכדומה תיעשה ע"י החבר
ישירות מול הקר או ישירות מול המכללות שעובדות ע הקר .
טלפו של מכללת נתיב בטבריה ) 049111500איש קשר :מאיה אלתר(
נית ג לקבל דרכ את דרכי ההתקשרות ע הקר עצמה.
נדגיש ,יציאה לקורס זה או אחר הינה באחריות החבר וכל הוצאות הלימודי
לרבות נסיעות ,צרכי לימוד וכדומה ה על חשבו החבר.
ימי חופש לצור יציאה ללימודי  בתיאו ובאישור מראש של מנהל הענ טר
היציאה לקורס .ימי החופש )במידה ויאושרו( ה על חשבו צבירת ימי החופש
הפרטית של החבר עצמו.
חפשו בגוגל "קר מעגלי"  יש ש חומר רב בנושא.
בכל מקו ברשימה זו שבו נכתב "חבר" הכוונה היא ג ל"מועמד".
בהזדמנות זו ברצוני להודות לחברי על שיתו הפעולה הפורה בחודשי
האחרוני וכמוב לאחל חג שמח לכל בית עי חרוד.
את מוזמני לפנות אליי בכל שאלה ,הערה או בקשה....

חג שמח
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מעברים במבני הקהילה
יצחק צור  -מנהל ענפי קהילה
אחת התוצאות הברוכות של קליטת בני לחברות הוא הגידול במספר ילדי
המשק ובכלל בתו מערכת החינו שלנו .המחזורי גדלי ואית גדלי
הצרכי .כדי לתת תשובה לשינויי הדמוגרפי תעבור בשנתיי הקרובות
מערכת החינו שרשרת של מעברי שבסופ תתמק כל קבוצת גיל במבנה חינו
חדש המתאי לגודל הקבוצה ולצרכי הגילאי:
בשלב ראשו יעברו כתות הזח"ט למבנה "יד שנייה" –חינו מיוחד – שכפולית.
כתות אג יעברו למבנה הזח"ט.
קבוצת "תאנה" יעברו לבניי כיתות אג.
בית תינוקות "תמר" יעבור לבית "תאנה".
המעברי במערכת החינו מחייבי כמוב ג מעברי במבני הקהילה:
 .1מתפרת רוני קיי עברה למפעלו רינה ,ורוני חזרה לתת שירות תיקוני תפירה
לחברי במקו החדש.
 .2המבנה שרוני פינתה עובר תיקוני בדק בית וצבע ובימי הקרובי תעבור אליו
"יד שנייה".
 .3מתפרת דלונה השתלבה בתו מתפרת לאה ,והשכפולית תעבור למתפרת
דלונה לשעבר במהל החודש הקרוב.
 .4החינו המיוחד עובר בימי אלו לקרווא שהוצב בשטח מבנה המספרה
לשעבר.
נושא נוס שמתחיל לקרו עור וגידי בימי אלו ,הנו איחוד פעילויות ענפי
שירות .בשלב ראשו מתבצע איחוד פעילויות משק חו ובדק בית .התהלי החל
ויבוצע בהדרגה לפי השלבי הבאי:
א .נעשתה הגדרה מחדש של תחומי האחריות של הבניי ומשק חו .שירות
אחזקת אינסטלציה בדירות מגורי ומוסדות ציבור יעבור לאחריות בדק
בית .ר וֹמַ  העובד היו במשק חו יעבור לעבוד בבדק בית ויית שירותי
אינסטלציה בדירות החברי ובמבני הציבור.
ב .אינסטלצית חצר ,מרכזיות קיטור ,ביוב ,גז ,מוני מי ודודי מי חמי יישארו
באחריות משק חו.
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ג .מערכת ההזמנות של משק חו תמוחשב ותבוצע דר ניהול הרכש הממוחשב
של הבניי שבאחריות טל אלו .שלב זה החל לפעול מתחילת אפריל .2014
ד .מחס משק חו הנמצא במרת חדר האוכל יעבור למבנה הנגרייה ,וישולב ע
מחס הבניי.
ההתארגנות החדשה מחייבת כמוב בחינה של צרכי כוח האד והרכב בענ
המאוחד ובתקופה הקרובה תינת התייחסות ג לנושא זה.
נוהל קריאות לשרות:
 .1לקריאות שירות בנושא אינסטלציה בדירות חברי ומוסדות ציבור יהיה
אחראי משה נשיא.
נית להשאיר הודעה קולית או פקס ישירות למחשב הבניי  0722579897
או לנייד של משה נשיא  ) 0528698011מקוצר  .(2011
או למייל  moshen@enharod.co.il
 .2כל שאר קריאות השרות בנושא אינסטלציה בחצר ,גז ומי חמי נשאר
בשלב זה כמו היו:
למשק ח   6528להשארת הודעה ,או ישירות לישראל נווה  .3690
משה נשיא וישראל נווה מתואמי ביניה ויתנו מענה לכל קריאה כולל
*
כאלו הדורשת תיאו התיקו בי אינסטלציה לבדק בית.
ברצוני להודות לכל החברי שמעורבי במעברי השוני על שיתו הפעולה,
ובמיוחד לאות חברי שנדרשי לעבור ממקו מסודר ומוכר למקו חדש.

חג שמח
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ליל שימורים הוא
בש צוות החג אילה אופנהיימר
ליל הסדר מגיע השנה ביו שני 14 ,באפריל וככל שנה נתכנס בחדר האוכל חברי
ואורחי לחגוג סדר עי חרודי כהלכתו .ג השנה נפתח את ליל הסדר בתהלוכת
שיבולי .כ ל ה י ל ד י  ,ע אימא או אבא ,סבא או סבתא ,מוזמני
להשתת" .בלובי תעמוד אלומת שיבולי גדולה והילדי יוזמנו לקחת ממנה
ולצעוד לצלילי "השמש במערב" ,לעלות לבמה ולהכריז "שנת תבואה חדשה".
ג השנה יוביל את החג אילו אביר ,המנצח כל השנה על חבורת הזמר
המקומית ,וליד הפסנתר ,ריטה קולטמ .ג השנה אנחנו מצפי להשתתפות של
חברי ואורחי רבי  מי בקריאה ומי בשירה ,מי בפירוק ומי בעריכה...
השנה יחגגו בחדר האוכל כ 450אנשי ,ע גדול ורב .לאור הצפיפות הצפויה
אנחנו מבקשי מכל ההורי להשאיר את עגלות הילדי והעגלולי בלובי
התחתו ולהביא כסאות לפעוטות שאפשר להתאי לכיסאות חדר האוכל כי לא
יהיה מקו לעגלות.
כבשני קודמות המשפחות והחברי המשתתפי בסדר אחראי לעריכת
השולחנות בבוקר החג ולפינוי השולח המשפחתי ע תו ליל הסדר .בנוס ,
הואיל ויש לנו מספר מצומצ של תורני "חיסול" ,יהיה סידור חדר האוכל בתו
החג באחריות החוגגי .כל משפחה מוזמנת למנות נציגי מטעמה שיעזרו לנו
לארג ,לפנות ולסדר את חדר האוכל .
כל עזרה תתקבל בברכה ובכוחות משותפי העבודה לא רבה!

קצת סדר לפני ליל הסדר:
יו ראשו13.4 ,
חזרות בחדר האוכל:
קרייני  הזמנות אישיות יישלחו בתאי הדואר
16:45
תהלוכת השיבולי  ילדי וסבאי מוזמני
17:15
משעה  17:30יתקיימו חזרות לשירה ולריקודי על פי הזמנות אישיות
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יו שני 14.4

ביו זה לא יוגשו בחדר האוכל ארוחות הבוקר והצהריי
9:30 ' 9:00
10:00 ' 9:30
16:00
16:20

עריכת השולחנות המשפחתיי בחדר האוכל  שולחנות 1630
עריכת השולחנות המשפחתיי בחדר האוכל  שולחנות 115
שולחנות 115
חלוקת סלטי ושתייה
שולחנות 1630
חלוקת סלטי ושתייה
נציג אחד מכל משפחה בבקשה!

19:00

ליל הסדר בחדר האוכל

בברכת אביב שמח ופורח

íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
עת הזמיר הגיעה
חברי רבי הוזמנו ע"י פתקאות שלוחות מטע וועדת התרבות ,לבוא להשתת
במקהלה ,המתארגנת לקראת הפסח .בכרטיס ההזמנה צוי  לדייק בשעה
הנקובה )ב  ! 8:1/4במדויק( .הופיעו בודדי מ הוותיקי .הצעירי הופיעו בי
האחרוני .המקהלה התחילה להסתדר ב"מדויק" כשעה אחרי הזמ הנקוב .באו
מכל הגילי ומכל הגווני ,ותיקות Gותיקי עיחרוד )גוראריה ,י' ,מבנות עי"ח
ובניה מהמשמרת הצעירה  ע רב .חגי ]אדר[ הוא המנצח .וראה פלא  קולות
הסופר המתבלטי  חלק נכבד ביניה תופסות דווקא ותיקות )פניו של חגי
ממש צהלו לשמע קולותיה המצלצלי בעוז( .עוד כוח בגרונ!
הערב הראשו היה כעי פתיחה ,וחזרה כללית על השנו והידוע משני קודמות.
הח' פינקלשטיי ,הטנור הראשי במקהלה ,בא לחזרה ישר מעבודתו במטבח,
בבגדי עבודה .בגמר החזרה הוא סיכ במשפט קצר  זה היה ערב נעי.
25.4.1945
11

מהנעשה בנאמנות
צ‘אי שגיא
לחברי שלו.
לא מעט חברי פוני ומתענייני במה אני עוסק בימי אלה שלאחר סיו
תפקידי .אני כרגע בשלב של חיפוש עבודה ובינתיי אני נמצא במשרד הנאמנות
סוגר פערי שנפתחו בתקופה בה פעלתי במזכירות.
הייתי רוצה לעדכ אתכ קצת בדברי המתרחשי כא.
כחלק מהעבודה השוטפת אנו מצד אחד מושכי קצבאות פנסיה לחברי שעברו
את גיל  .65מי שמתעניי בדוחות הכספיי שלנו יודע שזהו סכו לא מבוטל
הנכנס לקופת הקיבו' כחלק ממקורות הקיבו' .זוהי תוצאה ישירה של השקעה
כספית גדולה וארוכת שני  מאז שנת   1994הנושאת פרי עכשיו .במקביל אנו
ממשיכי להפקיד כספי בקר הפנסיה של החברי הצעירי יותר.
לאחרונה מתפרסמי באמצעי התקשורת השוני אמירות מאוד כלליות על
"תספורות" של כספי הפנסיה .כספי הפנסיה שלנו מושקעי בחברת "כלל".
התשואה של קר הפנסיה שלנו בשנת  2013הייתה  ,12.3%תשואה בהחלט
משביעת רצו .ג בבחינה של שלוש שני אחרונות )  7.5%לשנה( וחמש שני
אחרונות ) 12.7%לשנה( התוצאות טובות .מצד שני צרי תמיד להשגיח ולא להיות
שאנני וכ אכ אנחנו עושי.
בימי אלה קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות השוני מתחילי לשלוח למבוטחי
את הדוחות השנתיי לשנת  .2013צפו למבול של מכתבי ודוחות .זוהי פעולה
שהמוסדות הנ"ל מחויבי לה על פי חוק המדינה ולא נית לוותר עליה .לא מעט
חברי כבר פנו אליי בשאלה מה לעשות ע הדוחות .לרובנו הדוחות מיותרי
ונית לזרוק אות לפח המחזור .אבל עובדי החו' שבהווה ומי שהיו כאלה בעבר
המקבלי דוחות כאלה לגבי קרנות שנפתחו לה ממקו עבודת מחויבי
להעביר דוחות אלה להנהלת ענ עובדי החו' )מש"א( .דוחות אלה מהווי את
הבסיס עליו מחושבות זכויותיה הסוציאליות והכנסותיה מעבודה .אז אנא
שימו לב ופעלו בהתא.
אני רוצה להזכיר שוב את מער הקופות והקרנות שלנו.
לכל חבר יש קר פנסיה אישית .בדר כלל ב “ עתודות ותיקה “ או ב “ עתודות
מיטבית“ .הדוח מקרנות אלה יפרט את הסכו הצבור לכל אחד ואחת על שמו.
לעובדי חו' ייתכנו כאמור לעיל דוחות ג מקרנות אחרות.
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בנוס לכ רשומות על ש כל חבר מספר קופות חיסכו בקרנות השתלמות או
בקופות גמל .חלק מקופות אלה ה קופות גזבריות .כלומר הסכו הצבור ש
שיי לקיבו' .חלק האחר של קופות אלה ה אישיות .כלומר הסכו הצבור ש
הוא של החבר ועומד לרשותו .דוחות של קופות אלה נית בלב שקט להעביר לפח
המחזור.
כרגיל חברי המעונייני בהבהרות נוספות מוזמני לפנות אליי ישירות.
אני רוצה לנצל הזדמנות זו ולבר שוב את רוני ואילה שהחליפו אותי .העברת
התפקיד התבצעה בצורה טובה ומהירה וה כבר מתפקדות כמזכירות ותיקות
ומנוסות .אני מאחל לה הצלחה בהמש .הצלחת היא הצלחת כל עי חרוד.

חג שמח

השכונה המערבית
אריאל הלר

שכונה מערבית  מרגיש כמעט כמו מכת מצרי.
קבלת היתר בנייה הינו תהלי ארו ומייגע ,תהלי אשר במהלכו אנו נדרשי למלא
דרישות שאות מציבה הרשות המקומית .לעתי ,כאשר משלימי את הבקשות
מתווספות בקשות חדשות.
היתר נית כמעט על כל פעולת בנייה :בנייה ,הריסה ,חפירה ,סלילה וכו' .כיו
המועצה מקפידה יתר על המידה על קיו לשו החוק ומגבירה את הפיקוח בנושא זה
שלא כמו בעבר .למע הסר ספק ,יש היתר בנייה לכל מה שנבנה עד כה במסגרת
פרויקט השוואת תנאי דיור.
אנו עסוקי בימי אלו בהשלמת הדרישות הסופיות ,וחדי החוט יכולי להריח את
ההיתרי מעבר לפינה ,כאשר ההיתר החשוב מכול ,הוא היתר לעבודות עפר
ופיתוח.
בנושא זה ,אנו נמצאי בוויכוח מחודש ע המועצה ,ויכוח שהתנהל בחלקו בדיו על
כספי המענק של משרד השיכו )עליה כזכור החליטה המזכירות בלית ברירה
לוותר( לגבי אחריות המועצה לתשתיות במשק או בתרגו אחר ,כמה כס המועצה
יכולה לגבות במסגרת הפרויקט .הוויכוח מנוהל בליווי משרד עורכי הדי של המשק
ובקרוב המזכירות תכריע בכיוו שבו נל.
אני ממשי לשמור על אופטימיות ואוסי ברוח החג שא עברנו את פרעה ,נעבור ג
את זה.

חג שמח
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ברכות חמות לחברי החדשי
שהצטרפו למשפחת עי חרוד:

לי ואליא סטורמ
עמית ואודי מערבי
נורית וחיי מור יוס
מאחלי לכ המש מוצלח נעי ופורה !!
ועדת קליטה

החלפת כרטיסי ויזה
ניצ ויס
לחברי שלו,
בקרוב יגיעו לתאי הדואר הודעות על החלפת כרטיסי הוויזה שברשותכ.
הכרטיסי הנוכחי של "ויזה  "calיוחלפו בקרוב בכרטיסי אשראי חדשי
של מסטרקרד בינלאומי השייכי למועדו משק. 1
תנאי השימוש בכרטיסי החדשי יהיו זהי אבל ע הרבה יותר הטבות.
החלפת הכרטיסי תיעשה בצורה מרוכזת לקראת סו החודש.
מידע נוס והסברי נית לקבל אצלי בשעות העבודה.

חג שמח
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תזכורת לחידוש דרכון
ציפי סהר  -מזכירות טכנית

אח...החופש...החופש ...החופש.....
האביב כבר כא ואיתו הגיעו ג החופשות ,מי באר' ומי בחו"ל.
על מנת להיות ערוכי "לכל צרה שלא תבוא" ,להל מספר תזכורות לגבי דרכוני:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

בזמ נסיעה ,על דרכו להיות בתוק לפחות חצי שנה )לפני שתוקפו פג(.
יש לחדש דרכו עד שלושה חדשי לפני שתוקפו פג.
עלות חידוש דרכו לבוגר הוא  ? 280ולקטי  . ? 140חידוש דרכו במימו
המשק.
נית להנפיק דרכו בדחיפות רק למי שטיסתו ממריאה בתו  24שעות .עלות
הנפקת דרכו שכזה היא .? 1120
בכל מקרה ,המשק מזכה את החבר רק בעלות חידוש רגיל של דרכו .
דרכו ראשו וחידוש דרכו  נית לעשות על ידי המזכירות הטכנית או ישירות
במשרד הפני .לש כ יש להצטייד בשתי תמונות עדכניות.
משרד הפני אינו עובד בחול המועד פסח וחוזר לפעילות ב.24.4
שעות פעילות משרד הפני:
מי א' ,ב' ,ג' ,ה'  בי השעות 8:0012:00
יו ב' בי השעות 14:3017:00
יו ד' בי השעות 13:3017:00

בברכת חופש נעי ושמח לכולנו
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משולחנה הערוך של ועדת מזון
שרו ב שלו-קרמר
שלו רב,
• לפני למעלה משבוע נפרדנו בטקס מרגש מהאקונו שליווה אותנו בשלוש
שני האחרונות יובל נצר ,שנפרד מאתנו ועבר לשדה אליהו.
את מקומו מחליפה מלי וורטמ ,אמא לשלושה ילדי וסבתא מאושרת לנכד.
מלי מתגוררת במושב בית יוס  ,חברת קיבו' אפיקי לשעבר ,עוסקת בתחו
הקולינריה וההסעדה כ  30שנה.
נאחל למלי הצלחה רבה וכניסה נעימה לנעליו של יובל ובמיוחד בתקופה כה
לחוצה של חגי.
• בזמ הקרוב נדו במזכירות בנושא סבסוד ארוחות החברי של הילדי
והנכדי שלנו ,הבעיה היא כפולה :האחת היא הסבסוד הרב של המשק על
ארוחות הצהריי ,והשנייה היא חוסר היערכות המטבח להגעת ובשל כ
נוצר לעתי מחסור במנות לילדי שמגיעי מאוחר מביה"ס.
• בקשה לחברי המבצעי תורנויותיה במטבח וחדר האוכל  אנא הודיעו
לדפנה או למלי על חילופי בתורנויות ,כיוו שלעתי תור לא מגיע ובבדיקה
לאחור מתברר שהיו אינסו חילופי ,א התוצאה היא חוסר בתור ועומס על
אלו שכ טרחו והגיעו.
• מזכירה לכ שתיבת פניות לוועדת מזו עומדת בכניסה העליונה לחדר האוכל
 הערות והארות יתקבלו בשמחה.

בברכת חג אביב שמח ופורח
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ידיד לוריא
איננו
1982 - 2014
ידיד לוריא ,בנ של יהודית וצביקי ,נולד בקיבו' בית אלפא
ב 21ביוני  .1982בגיל שנתיי עבר ע הוריו לעי חרוד איחוד.
ידיד גדל בעי חרוד ולמד בבית הספר המשות  .עבד בענפי
החקלאות ,בגד"ש וברפת.
שירת שירות צבאי מלא כלוח בהנדסה קרבית .לאחר השירות
הצבאי עבד בארצות הברית בהדרכת ילדי ברכיבה על סוסי
במחנות הקי' ובעבודות נוספות.
לאחר שובו מארצות הברית למד הנדסת בניי במדרשת רופי
ועבד כמפקח בנייה.
ידיד אהב טיולי ובמיוחד טיולי שטח אליה היה יוצא ע
חברי קרובי .לאחרונה התאהב בטיפוס מצוקי ,התאמ
והתמחה בתחו.
כמו בכל השבתות האחרונות ,ג בשבת זו יצא לטיול ע קבוצת
חברי בנחל בית העמק ש מצא את מותו.
אהבתו לטיפוס הדביקה את כל המשפחה והוא נהג לקחת עמו
לאימוני את אחייניו .אהבתו לחיי ,לטיולי ולטבע הייתה
ענקית.
ידיד השאיר אחריו משפחה גדולה ואוהבת וחברי רבי,
המומי וכואבי.
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ידיד
הלו?
כ ,שלו ,זה ידיד
מי מדבר?
ידיד
טוב ,אי קוראי ל?
טוב ,בשביל ,שמי ידיד!
זה ידיד ,על חמודות שלנו ,כשמו כ הוא תמיד בבתצחוק עד צחוק אדיר )עדי
צחוק אדיר(.
ב משפחה לתפארת וידיד אמת לחברי.
היית גור מאחד ומלכד במשפחה .היה ל הצור לא רק שאתה תהיה מחובר
אלא ג שכל אחד מאתנו אחד לשני.
מעניק לכל אחד את המתנה השווה שהרבה מחשבה מאחוריה ,לכל אחד משמונת
אחי וארבעה גיסי ,ע כל האהבה ותשומת הלב.
ע המחשב הנייד בצד תמיד מוכ לפתוח ולמצוא את הרכישה הנדרשת למי
מאתנו וכמוב לחברי.
בברכה שנשאת לאילו אחי ביו הולדתו אמרת כדרכ לאט ובהדגשה" :אילו,
אני לא מכיר דבר כזה חצי אח" ,היית אח של לכול .
לאחייני התייחסת כמו לילדי ,היית לוקח אות לבילויי מרתקי כאב,
ומשתעשע אית כאחד מה ,בפארק המי או בלונה פארק או בקירות הטיפוס...
כ ,קירות הטיפוס  מאז שדבק ב חיידק זה הרגשת צור לשת אות בחוויה
זאת ,שג ה ייסחפו בה יחד עימ ,ולא פחות חשוב ,להרחיק אות מהמסכי,
אכ ממש אב.
ידיד ,ששמ כמו ,הידידות הייתה מקודשת אצל .בטיולי ,בשמחות ,בעזרה
במעבר דירה או באסונות .תמיד היית ש ודאגת ששאר החברי יהיו ג ה.
למוקירי שנאספו כא היו נספר עוד שהשלמת לימודי הנדסת בניי ופיקחת על
בניית מתח מגדלי בחולו .לא דיברנו ע מעסיקי א אנחנו יודעי ששלטת
בתכניות ובביצוע ,לא התפשרת על דיוק ואיכות ,ואכ מעסיקי ידעו לא לוותר
עלי כאשר מעסיק אחר מש אות אליו וידעו להשאיר אצל.
ידיד יקר שלנו ,אימא אומרת" ,לא מתחבר לנו קטיעת חיי באחת ,ע אהבת
החיי האדירה של ,ע הזיקה המדהימה של למשפחה הגדולה שלנו".
ידיד אהוב שלנו ,סו שבוע לא תג יע .עכשיו לגעגועי לא יהיה ק' .
יודעי דבר אומרי שה א גוברי ומתעצמי .עכשיו ג אנו נהיה יודעי דבר.
מלא שלנו ,שוט בי המלאכי .הבט בנו .אני מקווה שנוכל להביט ב.
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אבא

ידיד שלנו ,דיד ידיד שלנו
כבר כמה שעות שאנחנו נמצאי בתו סיוט ,לא מוכני להאמי ולקבל
את הבשורה הנוראה.
הזיכרונות ממ ,התמונות של ,הצחוק המתגלגל שכלכ אופייני ל,
הכול ר' בראש בסרט אשר חוזר על עצמו ,ומה לעשות שבסרט של לא
מתאי מוות ובכי ועצבות שכזו ,זה פשוט לא הול ביחד.
אתה שכלכ מלא חיי ושתמיד מכניס אושר ושמחה בכל מקו אליו
אתה מגיע ,אי לעזאזל אתה קשור לכל הבכי הזה?
דיד ידיד שלנו ,אי שמחנו בכל סו שבוע כשהגעת לצפו .תמיד
הצלחת לשלב ולמצוא בתכניות של זמ עבור כול ,לכל משימה
משפחתית היית מתייצב ראשו ע החיו הזה של והעיניי הכחולות
וההילה של האושר שתמיד עטפה אות ואני א פע לא הבנתי מה
לעזאזל כלכ משמח בלהעביר דירה או עוד איזה מחס ובטח שלא
בשבת בבוקר ,והנה עולה לה תמונה של מעמיס רהיט כבד לעגלה,
זורק בדיחה לאוויר ור' מהר למשימה הבאה.
ובכל מסיבה אתה תמיד מסמר הערב מוש את תשומת הלב של כל
הסובבי ,א בסיפורי סביב השולח שתמיד מגלגלי אותנו מצחוק
או בהופעה היתולית ומצחיקה )ברוב המקרי בבגדי אישה( והנה עולה
עוד תמונה שבה אתה מחליט לתת הופעת ריקודי סולו ופתאו כול
מפסיקי לרקוד ומסתדרי סביב במעגל ואתה נות הופעת יחיד של
הריקודי הכי מצחיקי ומטופשי שאתה מכיר ואנחנו פשוט נקרעי
מצחוק עד שיורדות לנו דמעות .והנה ,כבר יממה שהדמעות לא
מפסיקות לרדת אבל הפע אי ריקודי ואי שטויות ואי אות כא
אתנו אלא רק חלל גדול ושחור שלעול לא יתמלא עוד.
יש לנו עוד כלכ הרבה דברי לספר עלי ,על האהבה לטבע ולטיולי
והאהבה למדינה הזו ,על השירות הצבאי והמילואי שהקפדת לא
לפספס א פע ,על המקצוע שבחרת בו וכלכ הצטיינת בו בלימודי
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ובעבודה ,על העזרה של בכל שבוע בבניית הבית שלנו ,על האהדה של
להפועל תלאביב.
כלכ הרבה זיכרונות ותמונות שלעול לא נשכח ,כלכ הרבה חלל וריק
שלעול לא יתמלאו.
אבל ידיד שלנו ,יותר מהכול את דיד ידיד ,דוֹד מדהי לכל האחייני של,
תמיד ראשו לעזור בכל מה שצרי ,לעול לא מפסיד א אירוע ,אפילו
מהסקי האחרו התקשרת לשאול מה כדאי להביא לה .כזה אתה ,תמיד
חושב מה לתת ואי לשמח.
דידי שלנו ,כל כ הרבה תמונות יש ל ע הילדי שלנו ,תמיד ה על
הכתפיי או הפוכי או תלויי עלי באיזה אופ מוזר וה צוחקי עד
השמי איזה אושר ושמחה הענקת לה בכל פע שנפגשת.
ובשנה האחרונה הדבקת אותנו בחיידק הטיפוס .באחת השבתות לקחת
אות לטפס על הקירות ,שמחנו על השבת החופשית שסידרת לנו
וכשחזרת שאלנו אות א ג אתה טיפסת ,אמרת שלא ,כי היית צרי
לדאוג לה .חשבנו שהבנת שבדיל הזה אנחנו ניצחנו אבל אז הגיעה השבת
אחריה ושוב פע לקחת אות .סחפת אות לאהבה של וה אהבו אות
יותר ממה שיכולת לתאר.
דידי האהוב ,אנחנו לא מוכני להיפרד ממ אז כשתסתכל עלינו מלמעלה
תזכור שתמיד תמיד תהיה חלק מאתנו ,תמיד תישאר דיד ידיד שלנו !
בשמת ואורי ביקלס
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ידיד אהוב

זוכרי ידיד ורע

יונהל'ה שפירא

אלו שפירא

למה הלכת לנו
איש צעיר שלנו
על חמודות
למה הלכת?
היית בשליש הראשו של החיי
ואהבת את החיי
והחיי אהבו אות

ידיד היה סלע
יציב חזק נאמ.
פע שובב ,פע רציני
לעתי קוצני.
ידיד היה ע',
צמח ,התפתח ולמד.
שתה מה שהשמש
נתנה לו.
אהב וכיבד ,והיה
לפעמי ג כבד.
אזכור את חיוכו ,צחוקו
וההומור משלו.
ידיד היה ייחודי,
דווקאי ,אמתי ,מוחשי.
ואז בא הסלע.

בילית ,עבדת
וכלכ הרבה חברי צברת
ספורט אתגרי כבש אות
העלה חיו רחב על פני היפות
העלה את האדרנלי בדמ הצעיר
למה הלכת לנו
ילד גדול שלנו
איש צעיר
על חמודות
ואותנו השארת ע עצב שלא יגמר לעול.
ליהודית ,צביקי והילדי
תנחומי שאי מילי
שיוכלו לנח
מלבד אהבה וחיבוק
שעַ ִמי ואני רוחשי אליכ.

משתתפי בצערו של
גיא ברק ומשפחתו
במות הא
רינה ברק
שלא תדעו עוד צער
בית עי חרוד איחוד
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תרומה לחברה במסגרת שנת בר-מצווה
טל אלו )אימא של רועי(
במסגרת שנת הברמצווה של ילדי כתה ז' ,קיבלתי על עצמי )כא לילד בכיתה(
את המשימה של תרומה לחברה )שמחו' לקיבו'( .בחרתי במפגש של ילדינו ע
אנשי הדור השלישי בבית אבות בטבעו .לנגד עיניי עמד הרעיו לנסות ולהטמיע
בילדי את ההבנה כי למרות קשיי הזיקנה ,אנו עדיי נשארי אנושיי וכי
הזיקנה יכולה להיות יפה יותר כשהסביבה תומכת ומחייכת ,כמילות השיר" ,אל
תשליכני לעת זיקנה".
הגענו לבית האבות בטבעו  ילדי הכיתה ע המדריכות למסיבת פורי .הילדי
הביאו משלוח מנות ,שרו ורקדו ע הקשישי והוסיפו המו שמחה למסיבה.
שמחתי לראות את התהלי שעברו הילדי מהרגע שבו שמעו מהי הפעילות
שנבחרה למשימה זו ,דר השיחות שניהלנו בפעולת ההכנה ועד רגע סיו המפגש.
היה בו מבחינתי אור גדול לראות את השילוב ו"החיבוק" בי בני הגיל השלישי
לילדי בר המצווה ,לשמוע את הצחוק ,לראות את החיו.

לילדי שנת הבר-מצווה
עי חרוד איחוד
תודה גדולה ואמתית.
אנו דיירי "דור טבעו" מודי לכ על הביקור המפתיע והמלט שהענקת
לנו בערב פורי.
הופעתכ הייתה לבבית ,מפרגנת ,מלטפת ומעודדת.
עשית שליחותכ בהנאה ובחופשיות .התאקלמת אצלנו בנוע ובהרבה
תשומת לב לכל הפרטי.
עשית מלאכתכ בנאמנות .הנעמת לנו!
תבורכו!
ועדת תרבות
ועדת אירועי
דיור מוג "דור טבעו"
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לסיום הלימודים
ישעיה אמיר

בימי האחרוני התבLרתי על סיו חובותיי האקדמיי בטכניו ,בלימודי לתואר
'מודד מוסמ'.
דר החתחתי בה צעדתי עד להשגת המטרה הייתה ארוכה ורצופת קשיי.
אני יודע שלא כל מי שמסיי לימודי לתואר  מפרס רשימה ביומ ,א הפע,
הרשו לי לחרוג מהנוהג המקובל ולהאיר מעט תחו שלא הכול בקיאי בו.
רקע כללי:
למ היו
לפני כמעט שני עשורי ,הגעתי ,בהמלצת חבר ,לעבוד במשרד מדידותִ .
הראשו לעבודתי במשרד עשה המודד שהעסיק אותי כל מאמ' עלמנת ללמדני את
המקצוע ,ג אחרי שעות הפעילות המקובלות .יחסו התומ )ואולי א ה'אבהי' מעט( 
גר לי לאהוב את מקצוע המדידות וכבר אז נזרעו זרעי החלו להיות מודד מוסמ.
מדידות קרקע נדרשות בכל מיז הנדסי הקשור לקרקע – מבני ,דרכי ,תשתיות,
בעיות ניקוז ,גבולות קדסטרליי ועוד .עבודת המודד מלווה מיזמי החל משלב
התכנו ועד לסיומ ,ה בהפקת מפות ,ה ביישו תכניות בשטח ,וה בפיקוח.
הניסיו שרכשתי בתקופת עבודתי במשרד המדידות וההכשרה שקיבלתי במהל
הלימודי בטכניו )בתחומי כגו ,GIS :צילומי אוויר ,סריקות לייזר ,חישה מרחוק,
מדידות קלאסיות ,קדסטר ו  (GPSסייעו לי רבות במסגרת עבודותיי בקיבו' ,במספר
הזדמנויות:
• סימו פינות בהכנת משטחי הבטו ל  10בקתות הע' של האירוח הכפרי ופיקוח
אנכי ואופקי ביציקת המשטחי
• איזו תעלת הניקוז לאור כביש הכניסה )שער כלבו מזכירות( לצור הסדרת
השיפועי.
• איזו שטח לחישובי כמויות עפר )מילוי וחפירה( בתכנו סככות רפת.
• סימו שטחי בגבעת קומי לצור סקר ארכיאולוגי של רשות העתיקות.
• איזו משטח )כמויות עפר ושיפועי( להפרדת שמני בריקור.
• מדידת שטחי דשאי לתכנו השקיה.
במהל השני שמרתי על קשר טוב ע חבריי במשרד .ה אלה שסיפקו לי את
מכשירי המדידה לעבודות בקיבו' ולפרויקט הגמר של הלימודי וא הנפיקו עבורי
מפות ,חישובי ומוצרי שלה נזקקתי.
Lכירת ציוד מדידה ושירותי משרד כרוכה בהוצאה כספית ניכרת ,שנחסכה בעבודות
הנ"ל ,הודות לה.
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הלימודי בטכניו:
היחידה לגיאודזיה ,או בשמה הטכניוני  'מיפוי וגיאואינפורמציה' ,שוכנת בפקולטה
להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניו ,ובה ישנ שני מסלולי לימוד .האחד מתמקד
במיפוי ממוחשב והמסלול האחר עוסק במדידות .ע זאת ,בכל אחד ממסלולי הלימוד
כלולי ג קורסי ִתכנות ,יישומי מחשב וקורסי מבוא של המסלול האחר.
הקלה עליי את הבחירה במסלול המדידות.
העבודה במשרד ֵ
כמו ברוב הפקולטות ,יש אפשרות ג ללימודי המש לתארי מתקדמי )מגיסטר
ודוקטור(.
בוגרי היחידה זכאי ,לאחר תקופת התאמנות )סטאז'( ,לתעודת מודד מוסמ.
הזכאות שמקבל בעליה של תעודת 'מודד מוסמ' היא הרשות לחתו על מפות ,ובעיקר
 מפות העוסקות בגבולות קדסטריי )גושי ,חלקות ,מגרשי ,נחלות וכיו"ב( .ע
זאת ,חייב המודד לזכור תמיד שזכאות זו טומנת בחGבה ג אחריות גדולה למהימנות
המוצר עליו הוא חות ולנכונותו.
כעת ,ע סיו הלימודי ,יש בכוונתי לחזור לְ משרד המדידות שבו התחלתי את דרכי
הגיאודטית ,ובתקווה שהחזרה למשרד ִתצלח  אGכל לבצע ,ביחד אית ,עבודות
מדידה נדרשות בקיבו' ,בסביבה ובכלל.
הגיאודזיה 'על רגל אחת':
מקצוע הגיאודזיה הוא תחו מתחדש .אע"פ ששיטות מדידה קלאסיות עדיי מהוות
את הבסיס לעבודת המודד בשטח ,הרי שציוד המדידה ,המבוסס כיו על אלקטרו
אופטיקה ,משתדרג ומשתפר מיו ליו )בדומה לטלפוני הסלולארי .(...ג מגוו
שימושי המחשב בנושאי המיפוי והתוכנות הייעודיות נהני מחידושי והמצאות
בתחומ.
דוגמאות לשימושי 'מודרניי' נית למצוא בתחומי רבי.
מכשירי מדידה:
א בעבר הלא רחוק )עד לפני כ 20שנה( היו מודדי שביצעו מיפוי בשטח נרחב בעזרת
רולטקה )סרט מדידה( ומד זוויות אנלוגי  הרי שכיו מכשירי מדידה אלו מהווי
מוצגי מוזיאוני בלבד .מכשירי המדידה החדשי מבוססי על לייזר )למדידת
מרחק( ,אופטיקה מודרנית ואלקטרוניקה.
ה' :GPS
• בימינו ,עלמנת למצוא את הדר הטובה ביותר לכתובת מסוימת  צרי להקיש 34
הקשות מקלדת כדי לפתוח מפה ממוחשבת .בעבר ,במקו מס המחשב היה לנו
אטלס או ספר מפות.
• כמעט כל אחד מאיתנו כבר נסע ברכב בהנחיית היישו  .Wazeיישו זה משתמש
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•

בשני תחומי גיאודטי לחלוטי  גיאודזיה לוויינית )  (GPSומיפוי ממוחשב.
בסביבתנו הקרובה אפשר למצוא מכשירי ניווט  ,GPSלא רק בנסיעות ,בטיולי
ובסמארטפוני אלא ג כאלו המותקני על הטרקטורי בחקלאות .על מגוו
היתרונות בעבודה חקלאית ע מכשירי אלו  יוכלו להעיד הגד"שניקי...
בסביבה הפחות קרובה  שוב ה  ,GPSבשימושי צבאיי רבי.

חישה מרחוק:
• שימוש בצילו תרמי לזיהוי מחלות בצמחי ובעיות ניקוז בשטחי חקלאיי.
• צילו ספקטראלי )הכולל ג קליטת אור באורכי גל שאינ בתחו הנראה( 
לשימושי מטאורולוגיה ,זיהו סביבתי ,גיאולוגיה ואפילו בתחו הרפואה.
תודות...
את הזכאות לתעודת הגמר אני חב בראש ובראשונה לנגה ,שהעניקה לי את האפשרות
לצדה כמוב  סבא ד הנפלא שנרת בלב חפ' ובחיו לכל משימת
להתרכז בלימודיִ .
שמרטפות .ג לִ ילדיי  שקיבלו בהבנה )מסוימת( את השעות הרבות בה נעדרתי
מהבית עקב המטלות הלימודיות  מוקדש חלק ניכר מהזכאות לתעודה.
עוד בטר חבשתי לראשונה את ספסל הלימודי הטכניוני  ידעתי ש'נקודת הפתיחה'
שלי בעייתית .שלא כרוב חבריי הסטודנטי ,התחלתי את הלימודי במצב 'נשוי .'+
אמי גרדי ,שכיהנה אז כמרכזת ועדת השכלה ,הפצירה בי לצאת ללימודי ולִ וותה זאת
בהסברי על חשיבות המהל.
בVר; Gהראשוני .במש כל תקופת הלימודי ,ג אחרי תו
אבל אמי לא הסתפקה ִ
כהונתה בריכוז הוועדה ,היא התעניינה במצבי ,עודדה אותי לא להישבר והייתה עבורי
מעי כדור מר' להמש הלימודי ,על א הקושי הרב שחוויתי.
תודה גדולה ל ,אמי.
שאפשר לי לצאת ללימודי  חזרתי הביתה מדי יו ,בתו
לפי 'ההסכ המשפחתי' ִ
הלימודי .בזכות בינה  מעול לא נשארתי בבית בגלל שלא נמצא עבורי רכב פנוי
ללימודי.
ג במקרי בה הודעתי לבינה על שינוי זמני הנסיעה שלי רק בבוקר הנסיעה  מצאה
בינה פתרו ,כ שהתאפשר לי להגיע ללימודי.
ללא עזרת בינה ,וללא היחס הנעי שזכיתי לקבל ממ  אפשר שלא הייתי מגיע היו
לנקודת הסיו.
אני מצטר בהזדמנות זו למברכי אות על פועל המבור ורב השני בסידור הרכב.
שאפשרו לי להשלי את הלימודי ולהגשי את
ועוד תודה  ג לכל בעלי התפקידי ִ
החלו.
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חדש על המד
פרוזה
אביגיל אמנו ז'קונט .רומ היסטוריבלשי ,המתרחש בתקופת המקרא.
מבט רענ על זמ היסטורי מורכב" ,לפעמי נקמה היא המרפא היחיד".
הדברי עצמ יאיר אסולי .נערה ושני נערי חניכי הציונות הדתית מחפשי את
דרכ בי חילוניות לחרדות .על רקע האינתיפאדה השנייה.
אישה זרה אבירמה גול .סיפור המסופר בשני קולות של שתי נשי :פרקליטה
בכירה ועוזרת הבית שלה ,עובדת זרה לא חוקית.
מזיכרונותיה של תולעת ספרי חיי באר .מסעות בעקבות סופרי וספרי.
קוב' רשימות שהתפרסמו בזמנ בעיתונות ובמוספי.
נמר מעופ" יעלי טבתקלגס בלד .מה קורה כשיו אחד שיחת טלפו קוטעת את
שגרת החיי  תיאור רגיש על מה שטמו בתיבת פנדורה ישראלית עכשווית.
חשבו רדו נת שח .מסע בעקבות הסבא מחלוצי המו"לת העברית בוורשה
ובאר' .אהבת הטרגית של יהודי גרמניה לאומה שהקיאה אות מתוכה.
אהבה ודעות קדומות אורלי קראוסוינר .רומ המתרחש כא ועכשיו א שורשיו
נטועי באפריקה.
אימא ר אור .א שילדה נעל נלחמת ,נגד כל הסיכויי ,לגלות את האמת מה
קרה לבנה.
בי בבוקר מרגרט מצאנטיני .סופרת איטלקייה בת זמננו בוחנת סוגיות של זהות,
מולדת ושייכות.
קתרי פנקולי .אישה המחליטה לשנות את חייה
העיניי הצהובות של התניני
תו הבנה עמוקה של נפש האד .ספר ראשו בטרילוגיה.
קתרי פנקולי .ספר שני בטרילוגיה .המש סיפור חייה
הוולס האיטי של הצבי
של הגיבורה מהספר הראשו.
המלכה הלבנה פיליפה גרגורי .אורח חייה הדרמטי של בני משפחת המלוכה
האנגלית במאה ה 15ובה נשי העשויות ללא חת.
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מתח
משולש קליפורניה עוזי עיל .עלילה מרתקת .אהבה כאובה ועול הריגול
הבוגדני וההפכפ.
מלכודת מאוחרת הרל קוב .מותח מאד .מצחיק מאד ומרגש מאד.
החווה טו רוב סמית .מי מהוריו של הב דניאל דובר אמת ,האב או הא.
נוער
יומני החופש הגדול העונה השנייה.
הקומדיה האנושית ויליא סרויא .הוצאה מחודשת בתרגומו של יהודה
אטלס .מלחמת העול השנייה מבעד לעיניו של נער ב ארבעעשרה בעיירה
אמריקנית.
מי היה סטיב ג'ובס פא פולג ואחרי .סיפור חייו של סטיב ג'ובס.
ילדי
לפעמי הי בוכה ולפעמי הוא שר צפרירה שחקור
עיוני
כיצד להיות אֵ מבלי לאבד את עצמ 0לדעת דולי קצ  .הסתכלות כנה
ומשעשעת על חייה החדשי כא צעירה.
קולנוע :לראות ולהבי )(3
זו לא השיטה ,טמבל עינת ויל וצבי ביסק .הא חילו שיטות שלטו יביא
לפתרו בעיות היסוד של המדינה.
תרפ"ט שנת האפס בסכסו 0היהודי'ערבי הלל כה .השבוע הטראומטי בשנת
 .1929בחינה פורצת דר של משולש היחסי אשכנזימזרחייערבי .חוש
עובדות מפתיעות.
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ששי מאור
מסיבת פורי נחוגה תחת הנושא של שירי עבריי .בשני האחרונות החג מתאפיי
כהתכנסות של הדור הצעיר על כל שלוחותיו מכל קצוות האר' לערב שמח ועליז אשר
מאחד ,מחדש ,מעדכ וקושר למקו את בנינו .תודה ליעל לב ,ח ב אנוש ,אושר
מדינה ,עד צור ,עומר דור ,רפאל צפדיה ,אמה פ ,זיו דור ,ירי דורו ,ח גלד ,ניצ
הלר ,יונת מירסקי ,תומר סהר ,יובל לב ,איל יוהנס ,מוטי פלטקובסקי ,ת מאור.
היה שמח ,עליז ורווי אלכוהול.
השנה בלטה באופ מיוחד היעדרות של גילאי הביניי ממסיבת החג ,נציגי בודדי
ממגזר גילאי זה נכחו לזמ לא רב .תופעה מתגלגלת זו אשר מתגברת בשני
האחרונות ,מאלצת אותי לחשיבה שונה על חגי פורי הבאי אשר צריכה לתת מענה
לקהל גילאי רחב מאוד שהדיר את עצמו מהחג .לקראת פורי הבא בכוונתי לשנות
את הקונספט ולהחזיר לחג את האווירה של פע ברמת התכני ובהתייחסות לכלל
האירוע .מאחר ורצו אינו מספיק במקרה זה ועל מנת שזה יקרה צרי יהיה להיבנות
צוות מתאי .גילאי הביניי מוזמני כבר עכשיו להרי את הכפפה ,ללא עזרתכ
יהיה קשה ,א בכלל ,לשנות את אופי החג.
בחג זה נשבר שיא שלילי ,בפע הראשונה לאחר שני רבות התייצבו לתורנות החיסול
 20) 100%תורני( מהמוזמני לתורנות אשר סיימו את התורנות והחזירו את המקו
לנקי ומצוחצח לאחר  35דקות קלילות .כאשר כול מגיעי ,התורנות מבחינת זמ
הופכת לחסרת משמעות וקלה ,אני מקווה שזה יימש ויהפו את חיי מנהל התרבות
לקלי יותר .
טיול הלקט למשפחות התקיי ביערות מנשה .יצאנו לחיק הטבע ביו קיצי ובליווי
מדריכת צמחי אשר סייעה בלקט הצמחי ,הסבירה ולימדה באיזה צמחי נית
להשתמש ולאיזה מטרות .ערכנו בישולי שדה מהלקט  ...היה טעי ובריא ,טיול שכולו
חוויה לגו ולנשמה .תודה לאורי ונדב על הארגו ,תודה לכל ההורי והילדי הרבי
אשר לקחו חלק פעיל מאוד בלקט ובבישולי .נית לראות את הפעילות המבורכת דר
ד הפייסבוק של התרבות.
הופעת של מני פאר ולינדה תומר נדחתה לתארי  2514יו שישי.
לפנינו מקב' חגי ואירועי רבי ,אשמח לצר לצוותי כוחות רענני .בקנה ,תכנו
חג העצמאות )טקס חג ,בירה ונשירה ,הפנינג( ,שבועות )טקס חג ,ענפי מארחי,
תהלוכת כלי( ,יו האישה ויו הגבר ,חג המשק ועוד המו אירועי לפתיחת הקי',
בריכה וכו‘...

חג שמח לכל בית עי חרוד

