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בימי קשי אלה ,אנו מבקשי,
לחזק את כל תושבי מדינת ישראל ובמיוחד את אנשי הדרו.
שביטויי של עוצמה וכוח ישמשו לכ חוס,
ש"כיפת ברזל" תהפו למטרייה ביו גש זוע,
ש"צבע אדו" ישמש כסיסמה לטיולי פריחות בדרו,
שתמיד נזכור שמעבר לגדרות ,לפוליטיקה ולאלימות,
חיי אנשי שרוצי שקט ,פרנסה ,חינו ובריאות,
ושנקמה לא תהפו את חיינו לבלתי נסבלי.
שנדע כולנו לתת כת ,להושיט יד לעזרה,
מי יית,
שכל זה יתגש במהרה.
רוני צור

המ ְז ִיר ת
משולח ַ
רוני צור ואילה אופנהיימר
"צבע אדו"
שוב לא שקט ...האירועי באר לא מאפשרי לא אחד מאתנו להישאר אדיש.
רצח הנערי היהודי ,הנקמה בנער הפלסטיני ,ועכשיו סערה גדולה בדרו .כמו
גלגל שמסתובב בכל שנה אנחנו חוזרי להסלמה ,ירי ,ופגיעה באזרחי .אנו
ערוכי לארח במגוו אפשרויות ,משפחות שמוכנות בבתיה הפרטיי ,בתי
ילדי ,ועוד .יש אלינו פניות מגורמי שוני ואנו נעני בחיוב ונשמח לראות את
ביתנו פתוח לקראת אלה הזקוקי לעזרה .פנינו ג לתנועה הקיבוצית שיחברו
אותנו ע קיבוצי שמבקשי עזרה.
בימי כאלה ג אנו נדרשי לבדוק את המוכנות שלנו וכ אנו עושי .בכל עניי
או הוראה שתגיע אנו נעדכ את הציבור.
קלפי
בקלפי שהתקיי השבוע התקבלו לחברות :מור וארז לבנה ,עמית וגיא סלע,
יעל שקד יונתי .ברכות להצטרפותכ הרשמית לביתנו .אנו רואות בכ עדות
לחיזוק הקהילה ומאחלות לנקלטי והקולטי המש מוצלח.
כמו כ נבחר ניב פורת כמרכז ממשי לוועדת הקלפי וחברי בוועדה נבחרו 
נדב רז ,גליה פומיני ,ישעיה אמיר וחני יוהנסו  ברכות לכולכ.
לנציגה בהנהלת החינו הציבורית נבחרה  רויטל זוהר )אשתו של שי( .ברכות
להצטרפות להנהלה.
אסיפה  /מועצה
בשבוע הבא ביו ג' תתקיי אסיפה /מועצה .בחלקה הראשו נדו בסוגיית
כתיבת המלצה על פתק הקלפי ,ובחלקה השני שיהפו מועצה ,אנו מתבקשי
לאשר העברה לקלפי של מרכזת ועדת בריאות וחברי הוועדה:
חנה דג $מרכזת ,בינה גל ,גילי זוהר ,חדוה ש ,עדי דור ,דונה רו ,עירית בהיר.
צרי לבחור ארבעה מהרשימה.
כמו כ במועצה זו נתחיל את הדיו בתקנו הרכב שבימי אלו עבר את אישור
המזכירות הרחבה .את התקנו כפי שמוגש לדיו במועצה נית לקבל אצל ציפי
סהר במזכירות הטכנית.
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אושר במזכירות
אושר במזכירות ריענו חברי למועצה ,על לוח המודעות תלוי מכרז לחברי
מועצה.
אושרה הגדרת תפקיד לניהול ענ הנוי ,ומודעת דרושי התפרסמה על לוח
המודעות.
פתחנו בסדרה של דיווחי של ועדות ופעילויות מרכזיות במשק למזכירות.
הוועדה מציגה את הנושאי שעומדי על סדר יומה ,מציגה תקציב ועמידה
ביעדי ,המזכירות שואלת ועורכת דיו ע הוועדה .עד כה נפגשה המזכירות ע
ועדת קליטה ומינהלת השיכו .הבאות בתור ה ועדות בריאות וחינו.
מחסומי באזור החינו  $הצבת המחסומי באזור החינו אושרה כבר לפני שנה
ופורסמה לציבור .עקב בדיקה והתאמה ,הוצבו המחסומי לפני כשבועיי.
ההחלטה על הצבת המחסומי באה בעקבות החשיבות והרצו לשמור על
ביטחונ ובטיחות של ילדינו .ריבוי כלי הרכב הממונעי הנוסעי על המדרכות
והמיקו המרכזי של מערכת החינו במרחב הגיאוגרפי חייב התייחסות לעניי.
זה מחייב את כולנו להתרגל ולהפני .ג מערכת החינו מתרגלת וקבעה נהלי
ואחראי לפתיחה וסגירה.
המחסומי סגורי בי השעות  16.30 $ 07.00האחראי לסגירה ופתיחה נקבעו
ע"י החינו .נכו ,שנית ע"י הזזת הפי לפתוח ולסגור באופ עצמאי ,א אנו
מבקשות מכל הציבור לנהוג באחריות .בימי הקרובי ייתלו על המחסומי
מחזירי אור כדי שייראו טוב יותר בשעות החשיכה.
הפאב הקיבוצי  $הפאב ,כשמו כ הוא ,מקו שבו נמכר אלכוהול .יש לנו אחריות
לדאוג שמי שלא מלאו לו שמונה$עשרה לא ייכנס אל הפאב ולא יקנה בו אלכוהול,
וזאת על פי חוקי המדינה .בפאב הקיבוצי שלנו ובמיקומו בתו אזור הבריכה ,אנו
נדרשי לשי לב עוד יותר .אנו פונות בעיקר אל ההורי  $אי להביא ילדי
לאירועי בתו הפאב .וא האירועי מתקיימי על הרחבה ,באחריותכ לשי
לב שילדיכ לא ייכנסו לפאב .דיו רחב יותר על בנושא ילדי בפאב ייער
בהנהלת החינו ויובא לידיעת הציבור.
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לידיעה  -לגזור ולשי על המקרר
מקלטי בעי חרוד איחוד) :פתוחי  ,מוכני (
הנהלת חשבונות
מקלט חינו  -ליד משרד החינו
מקלט חינו  -בג האקולוגי
מקלט מרפאה
מקלט תקשורת איל צור
מקלט בשכבת הנעורי
מקלט מחשבי
אנו מאחלות לנו ולכל המדינה שקט ושלווה
שבת שלו

áåè ìæî
çìô éîéñì
ïéðä úãìåäì
ãåã
ïåøåãìå øîúì ãëð
äùîìå øâäì ïá
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì
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עדכו ממשק חו
ישראל נוה

שירות מענה קולי לפניות למשק חו
לקבלת שירות בנושאי הבאי:
מי חמי ,מערכות גז ביתיות ,מערכת הביוב המרכזית דיווח על מפגעי,
מערכות האנרגיה מכבסה ומטבח.

השאירו הודעה במענה קולי  0722446051
הדוא"ל נשאר כשהיה israeln@en$harod.co.il $
הטלפו הנייד נשאר כשהיה 3690 $

תודה ובברכה,

áåè ìæî
àéâù ãòéììå øåðéìàì
ïáä úãìåäì
ìàëéî
àéâù éà'öìå äéìãì ãëð
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
øåàî íåúìå øåîéìì
ïáä úãìåäì
éøåà
øåàî éùùìå íéøîì ãëð
øéäá äøéôöì ïéð
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì
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משולח מנהל ענפי קהילה
יצחק צור
ענ( המזו  $לפני כחודשיי קלטנו לעבודה במטבח ש חדש בש פיטר.
ידוע שלא קל לקלוע לטעמ של כל חברי הקיבו ,א נראה שמספר התלונות
פחת.
בכניסה העליונה לחדר האוכל נמצאת תיבת משובי של ענ המזו .נית להעביר
הצעות לשיפור וג מילה טובה מדי פע לא תזיק ...נית לפנות אל מלי
האקונומית ואל שרו ב$שלו רכזת ועדת מזו בכל עניי ובקשה הקשורי לענ
המזו.
ע תחילת החופש הגדול מספר הסועדי בחדר האוכל גדל ,כמו כ אנו מארחי
בימי אלה משפחות ובני נוער מהדרו ,דבר הגור לעתי לעומס בהגשה
ובקופות.
צוות המטבח וחדר האוכל עושי ככל יכולת על מנת להקל על הלח בשעות
העומס.
לקיחת אוכל הביתה  $לפני שלושה שבועות התחלנו לשקול את המנות שנלקחות
הביתה .הדבר מקל על העבודה בקופה בעיקר בחלוקת אוכל בימי שישי .נית
לראות שההפרש בי כמות המנות שהמטבח מוציא לכמות שנרשמת בקופה
הצטמצ בעשרות מנות.
חברי הלוקחי אוכל הביתה בימי שישי ,מתבקשי לעשות זאת בשעות שנקבעו
לכ .אנא השתדלו לא להגדיל העומס על התור היושב בקופה בשעת ארוחת ערב
שישי.
תורנות הגשה ומכונת כלי ביו שישי  $מדי פע אנו מוצאי את חצר ההגשה
או מכונת הכלי ביו ראשו בבוקר במצב שמצרי ניקיונות והחזרת מצב
לקדמותו כדי שאפשר יהיה לפתוח את השבוע...
בקרוב יצור לכל פתק לתורנות הגשה ומכונת כלי  $ד הוראות לגבי דרישות
התורנות.
אנו רואי בחדר האוכל מקו חשוב לחיי הקהילה ורוצי לשמור עליו.
השקיית נוי בקי)  $ברחבי המשק כ 90$דונ נוי .מחציתו נוי ציבורי ומחציתו נוי
פרטי.
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מחיר מ"ק מי להשקיית נוי =  .9 11אנו צורכי כ  110.000 $מ"ק להשקיית נוי
בשנה )פי שניי מהכמות המומלצת לדונ( ,ומשלמי מעל מיליו  9בשנה על
מי להשקיית נוי.
חיברנו את מרבית הנוי הציבורי למערכת השקיה ממוחשבת ,דבר המאפשר
שליטה בכמויות המי .בקרוב נידרש להחליט הא לחבר את הנוי הפרטי למודדי
המי הדירתיי ,דבר שיאפשר לחברי בקרה יותר טובה על כמויות המי לנוי
הפרטי.
ישנ מקרי שבה חברי פותחי מי בדשאי ציבוריי על ידי עקיפת מחשב
ההשקיה .הדבר משבש את עבודת מחשב ההשקיה המרכזי ,וגור לבזבוז מי
מיותר.
אובד או נזק לבגדי במחס  $בחודשי האחרוני חלה עלייה במספר התלונות
בנושא אובד או נזק לביגוד שהגיע לענ הבגד .אנו מטפלי בתלונות ונוקטי
אמצעי שוני כדי לצמצ את התופעה .אנו רואי חשיבות בקיו ענ הבגד,
ונמשי לפעול לשיפור השרות לחברי.
הנוהל הקיי לנושא אובד או נזק לבגד:
א .דיווח ליהודית ולמשה.
ב .הודעה בכתב למנהל ענפי הקהילה ע תיאור הנזק ואומד העלות.
ג .לאחר שלושה חדשי המתנה ,יזוכה החבר ב 50%$ממחיר פריט חדש.

שבת שלו,
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ã"òùú äååöîä-øá éãìéì íéøåää øáã
כיתה ז' תשע"ד מורכבת מרועי אחד וחמש נערות,
התלכדת לכ יחדיו ,לרגל תכנית "המרו למשימות":
נפגשת ע נצה סמילנסקי בבית הכנסת ולמדת על השבת,
ערכת קבלת שבת "כמו פע" והפנמת ,שאי כל רע בטיפת מסורת ודת.
צבעת ,ייפית וחידשת את מקלט הדה"ו לתפארת קיבו עי חרוד איחוד,
הגעת ברכבת לתל אביב וצילמת את ביצוע המשימות  $בלי ללכת לאיבוד!
בנוס ,חמשת הנערות והנער המקסימי נסעו לטבעו לשמח קשישי,
הגיעו עד לבית$ג'א וטעמו ,ראו ולמדו על חיי מיעוטי )ושכולנו אנשי(.
וכמוב ,שששת המוכשרי נדדו ,הרחיקו וא הגיעו עד מצדה וי המלח,
נשמו קצת תולדות ע ישראל ,חזו בזריחה מופלאה,
עלו במעלה ההר וכל הזמ עשו שמח!
מה נוסי ומה נאחל? רועי ,מיתר ,גל ,איילת ,רומי וזוהר:
שתמשיכו להיות מקסימי כפי שאת,
שתגשימו את חלומותיכ,
שתקבלו את עול המצוות בשמחה וברצו,
שתלמדו ושתקיימו את המילי "עצמאות"" ,אחריות" ו"סקרנות";
וזכרו" :דר אר קדמה לתורה" ו "ואהבת לרע כמו"  $זו המהות!
תודות
כא המקו להודות לאימהות ,לאבות ,לסבי ולסבתות ,לדודי ולדודות
אשר הסיעו ,ארגנו ,תמכו ,לימדו וליוו את נערות ונער המצווה במשימות השונות.
תודה מיוחדת לאודי ולאסנת ,שהיו "הלב" בשנה החולפת  $המנוע הדוח והמארג
)בתמיכה וגיבוי של נגה שני(.
וכמוב  $תודה וכל הכבוד למדריכות המקסימות  $חמד מדינה וח גלד,
שהצטרפו כדי לדחו ולהעלות הילו ,ותמיד עשו זאת בשמחה וע חיו ☺
תודה לנצה סמילנסקי על ההשקעה ,הסבלנות ,על המתנות ועל שיעור במהות.
נרצה להודות לאס גוטסמ וליואב רז המקסימי והאלופי,
שהצטרפו אלינו למצדה )על תק של מלווי ושפי(.
תודה לאיתי נשיא ,אבנר מסורי וירי דורו היפי והאמיצי,
שעזרו לממש משימת יו רובינזו אי ש בפרדסי,
ולצוות המקצועני המוכשרי והמקסימי,
שללא תרומת למסיבת הסיו לא היינו מגיעי:
יובל בריל )צילומי ומצגת( ,צחי ברוידא )הגברה וכל מה שצרי(,
מיטב מדינה )מצגת ומשחק קומי מופלא( ,שחר אב$שוש ועמית הנס )הפקה(.
!ìåëá åçéìöäå äëøá åàù
,ãåàî íëá íéàâå íëúà íéáäåà
íéøåää
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,íéø÷éä éñåàå éãåàì
הנה היו סיימנו את שנת בר$המצווה שכללה משימות רבות ,פעילויות שונות ובעיקר
כי .כשמסיימי נזכרי בכל החוויות הנעימות ,הטובות ,הפחות טובות ובעיקר
בהתחלה .כשנזכרי בהתחלה  $דבר ראשו מסתכלי על האנשי ,לרוב
המשמעותיי ,אלו שכיוונו ועזרו לנו לאור כל הדר ,אנו ראינו אתכ ע החיו,
ההקשבה ,וההבנה.
השנה הייתה עמוסה ומלאה בכל טוב ,ולאורכה את תמיד היית ש ,בטיולי,
במשימות ,כשהיה קשה ,כשלא היה מוב ,כשרצינו לדבר ,כשרצינו שיקשיבו לנו,
פשוט ש.
ועל כ רצינו להודות לכ....

éãåà
כשהגענו לזח"ט קיבלנו שוק ,פתאו הכול חדש ,לא מוכר ,ומאוד שונה ,היה לנו קשה
למצוא את עצמנו ,ואז הכרנו אות .תמיד אתה שומר על אווירה נעימה וטובה,
שלכול יהיה נוח וכי ,את כל זה אתה עושה בהומור רב ,שנינות ,נחמדות ובמלוא
הח שזה חלק בלתי נפרד מאישיות המדהימה והנפלאה .השנה הייתה נפלאה
והרבה בזכות ,ע חיו ,אופי מדהי ,יכולות נהדרות והבנה נפלאה.äãåú .

éñåà
חברת הילדי הייתה עבורנו השנה מעי בית שני ובחברת הילדי את היית עבורנו
האימא .זאת שדואגת ,מארגנת ,מכוונת ,עוזרת ,שואלת לשלומ ,נותנת יחס ח
ואוהב ועושה זאת בלבביות .עשית בשבילנו כל כ הרבה בשנה זו ,עזרת לנו להתפתח,
ואט אט למצוא את מקומנו בחברת הילדי .היינו כיתה מאוד סגורה כשהגענו ואת
לא ויתרת וע כישוריי הנהדרי פתחת כל אחד מהניצ שלו להיות פרח מיוחד.
למרות כל הבלבול של השנה הזאת כיוונת אותנו@ ,פִ קסת אותנו.äãåú .

,íéø÷éä éñåàå éãåà øåöé÷á
את המדריכי הכי טובי שיכולנו לבקש ,ואנו מודי לכ מכל הלב על כל הטוב
שהענקת לנו ,כי כל זה לא היה מצליח וקורה בלעדיכ.

,íëúà íéáäåà
ã"òùú äååöîä øá éãìé
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עדכוני ממגזר המזו
מלי מנהלת מגזר מזו
שלו לכול
לאחרונה חלו במטבח שינויי פרסונליי .לפני כחודש החל את עבודתו אצלנו
הש פיטר .במהל החודש שינינו גיוונו והוספנו לתפריט היומי ,עד כה התגובות
של החברי מאד חיוביות ומקווה שימשי ג בעתיד .אנחנו קשובי לבקשות
ולהערות של חברי ,ולרוב ג נעני.
זה המקו להודות לסיגל שמילאה כחודש את מקומו של ראדיק )עד שפיטר נכנס
לעבודה( ועשתה עבודה נהדרת )עדיי עושה(.
אני רוצה להודות לכל הצוות הנפלא במטבח ובחדר האוכל .למרות שאנחנו בחוסר
מאד גדול של עובדי ,את עובדי במסירות ואכפתיות  $כל הכבוד.
החופש כבר כא ואתו שינויי בשעות הפעילות של חדר האוכל:
ארוחת בוקר כרגיל מהשעה  $ 7:00ועד השעה 9:00
ארוחת צהריי מהשעה  $ 11:30ועד השעה .14:00
ביו שני  14.7.14ארוחת ערב מפנקת בבריכה בי השעות 18:00$19:00
לאוכלי בבית ,עברנו לשקילת האוכל.
רשימת התורני החודשית תלויה על לוח המודעות.
בתחילת כל שבוע ,התורני מקבלי תזכורת.
כל שינוי ובקשה אנא בתיאו ע מלי או דפנה.
מזל טוב
לשרית
מנהלת חדר האוכל
לנישואי בתה

íéòð õé÷ åðì äéäéù
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בית הדר
שיחה ע נהאד סחניני  -רשמה זיוה אופנהיימר
נפגשנו ע נהאד ,מנהלת בית הדר לשמוע ממנה מה נעשה בבית.
כיו מתגוררי בבית ,כולל בדירוניות השיקו 14 ,איש וזו כמעט תפוסה מלאה.
צוות המטפלי כולל  11מטפלי ומטפלות.
"חשוב לי" אומרת נהאד" ,מפגש הבוקר ע האנשי .כבר מכניסתי לבית מחכי לי
דיירי לשיחה בענייני שוני .אני משתתפת בחלוקת ארוחת הבוקר ,זו ההזדמנות
לעקוב אחרי מה שאוכלי הדיירי וג זמ לתקשורת אישית.
נכו להיו נדרשי המטפלי לעבודה רבה וה עושי זאת )כמו תמיד( במסירות
ובאחריות.
להתנהלות הבית יש שותפי טיפול .נלי גרדי אחראית על התעסוקה .היא עובדת
ארבעה ימי בשבוע ,ובנוס לכ עוזרת כל יו בארוחת הבוקר ,בהגשה ובהאכלה.
בעבודתה מתאימה נלי לכל דייר תעסוקה על פי יכולתו ועל פי נטייתו ,ציור ,חֵ מר,
נייר ועוד .נלי קוראת סיפורי ומשוחחת על ספרי ועל ענייני דיומא וג מוצאת זמ
לשיחות אישיות.
שותפה נוספת לפעילות החברי היא דבורה נבו המגיעה אלינו מבית השיטה שלוש
פעמי בשבוע .דבורה מעסיקה באפיית עוגות ועוגיות בהשתתפות הפעילה של ברטה
ודפנה .משחקת במשחקי זיכרו ושותפה לנלי בהכנות לחגי.
את החגי חוגגי בבית הדר ברוב הדר וע .מודעות נתלות בשתי הכניסות לבית
ובה הזמנה לבני המשפחה ולחברי המשק .התכניות כוללות שירי ,בליוויו הנאמ
של אוֹרי והאקורדיו ,קריאות ,ומאכלי החג .לשמחתנו ,אנו זוכי להיענות יפה של
המשפחות וחברי עי חרוד.
אני רוצה לציי את הקשר היפה ע גנו רימו .טיול הבוקר של ילדי הגנו כולל
ביקור בבית הדר ,הילדי עוברי בבית ,מברכי ב"בוקר טוב" ומעלי חיו על פני
הדיירי ,משב רוח צעיר בבית שרוב תושביו מבוגרי.
החל מחודש יוני התחלנו פעילות חדשה :פינת חי .פע בשבוע ,בחמש אחר הצהריי
מגיעה אורלי פארל מנווה אור ל"שעת ליטו" ע חיותיה :ארנבות ,קיפוד ,ציפור,
ואפילו איגואנה וצפרדע .החברי יושבי במעגל כשהחיות באמצעו ,אורלי נותנת,
לכל מי שרוצה ,להחזיק חיה ובינתיי מספרת על אורח החיי של אותה חיה ,מה
היא אוכלת ,כיצד מגדלת את גוריה וכו' .החברי נהני מפעילות זו ומשתתפי
ברצו.
לאור הצלחת פינת החי הייתי שמחה שג הורי יבואו ע ילדיה למפגש זה
ובאותה הזדמנות ג ייווצר קשר בי ילדי וחברי לבית ולדייריו.
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חינו והוראה
אראלה ברוידא
אראלה ברוידא הגיעה לגבורות וחגגה ע בני משפחתה וחברי .במסיבה
שנערכה לכבודה במועדו העלתה אראלה זיכרונות מתקופות שונות בחייה.
אנו מביאי כא סיפור אחד על ימיה הראשוני בעי חרוד.

לעי חרוד הגעתי לאחר שירות צבאי בנח"ל  $הכשרת מעיי ברו ,עלייה
לקרקע בנחל עוז ושליחות תנועתית במזכירות ”הנוער העובד והלומד“,
בעקבות נישואיי לגדעו.
בעי חרוד עשיתי תפנית גדולה והתחלתי לעסוק בחינו.
התקבלתי יפה על$ידי מנהל בית הספר שפרוני ,ושאלתיו א אפשר
ללמד בכתות ז'$ח'.
"אראלינקה! זה לא מקובל אצלנו ,אנחנו מתחילי מכתה ב' ולאט לאט
עולי ע הילדי .בכיתה א' אי$אפשר ,כי זה מקצוע מיוחד" ,כ ,חד
וחלק!
בנוס לכ חשבתי כי יהיה זה נכו יותר ללמד ביישובי עולי ,ולא בבית
ספר מבוסס בעל ניסיו המאויש על ידי צוות מורי איכותי ובעל
מסורת חינוכית$קיבוצית.
רק לאחר החלפת מורה חולה התחלתי להבי את מהות הקשרי
המיוחדי שבחינו הקיבוצי ,ואת הלב הפתוח של הילדי וצרכיה,
והבנתי שג כא יש לי מה לתרו.
מורות ותיקות כלאה גור ,ומטפלות כתחיה גיארי שמשו לי סמל
ודוגמה לְ מה צרי לעשות ואי.
לאה הייתה מסורה כל כולה לייעוד שבחינו והייתה מוכנה להקדיש
מזמנה ללמד ולהנחות מורה צעירה בראשית דרכה ,כמו ג בהמשכה,
ועל כ אני אסירת תודה לה עד היו.
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יסלה לגביי את כל בעיות המשמעת לאור השני,
שח ְ
חוויה ראשונית ִ
אירעה בשבוע הראשו :בארוחת הבוקר הכריז תלמיד צעיר" :א לא
תתני לי עוד מלפפוני חמוצי ,תראי אי אני אפריע ל בכיתה!"
התגובה האינסטינקטיבית הייתה" :קו מהשולח ואל תגיע היו
לבית הספר" .הייתה זו העזה גדולה מצדי אבל הבנתי שהתלמידי
בודקי את המורה ואת חולשותיו ,ולכ אסור לפחד מה.
בחרתי לאהוב אות!
כמו$כ ,תפסתי את הקשר ההדוק בי הנעשה בבית הילדי בקיבו,
לבי הכיתה בבית הספר .האחד היה המשכו הטבעי של השני.
בית הספר המשות היה בית לעובדי בו ונת חופש פעולה לכל מורה
ללמד ולחנ על פי דרכו.
מצאתי עצמי עוסקת במקצוע שתפס את כל$כולי.
המורי באותה עת היו מלווי את הילדי בחייה בבתי הילדי ,ליד
שולח האוכל ,במקלחות ,בבית הספר ,בחופשי ולאחר שעות העבודה.
לאחר ארבע$עשרה שנות הוראה בכיתות יסוד יצאתי לשלוש שנות
לימוד באוניברסיטת תל$אביב :לימודי מקרא והיסטוריה.
חזרתי ללמד בחטיבת הביניי ולרכזה.
בגיל חמישי עשיתי הסבה מקצועית לספרנות תו לימוד בתל$אביב
ובאורני ,וחיברתי את שתי אהבותיי :ילדי וספרי.
השתבצתי בחדר העיו של בית$הספר שאותו ג ניהלתי ,ובו המשכתי
עד היו כמתנדבת בעבודה חלקית.
לאראלה
ברכות חמות לשני טובות,
בריאות ונחת ע משפחת
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למי שמעוניי להכיר באמת ...
ששי מאור

הגעתי לעי חרוד בשנת  1976לאחר לימודי הנדסה אווירונאוטית בטכניו
)סמסטר  (1אות לא השלמתי בגלל קשיי מימו וימי מילואי ארוכי מאוד,
בנוס למדתי הדרכה והוראה במכללת בית ברל )תעודת הוראה(.
התפקיד הראשו אשר הוטל עליי בעי חרוד היה ניהול ועדת ספורט במסגרתה
גייסתי כספי מרשויות הספורט של המדינה לצור הקמת מגרש הכדורגל ושיפור
מגרשי הטניס והכדורסל .היה כי גדול ומאוד נהניתי מהפעילות ומהיכולת לקד
את הנושא.
בשנת  1982יצאתי ללימודי הנדסאי מחשבי שלוש שני במדרשת רופי ,מחזור
ראשו של פקולטה זו שאותה סיימתי כהנדסאי מחשבי ,התמחות בתכנות .ע
סיו הלימודי בשנת  1985גויסתי על ידי מפעלי עמק יזרעאל לבית התוכנה
"מידע העמק" כמפתח תוכנת "מתת" אשר ברבות הימי תורגמה ל"מעלה" .בי
שאר תפקידיי במידע העמק היה פיתוח תוכנה על גבי פלטפורמת  PCלמרפאות
הקיבוציות ,הפיילוט עובד חלקית עד היו במרפאת מרחביה .בשנת ,1989
באיחוד של בתי התוכנה "מידע העמק" ו"מיגר" )גרנות( ,פנה אליי מנכ"ל ריקור
לשעבר בארי הולצמ וביקש ממני לחזור למשק ולהקי יחידת מחשב .הרמתי את
הכפפה ומשני מסופי בריקור ושני מסופי במשק ,הרחבתי את המערכת
לשימושי רבי ונוספי בשתי השלוחות ,בתהלי ארו ופעולה משותפת של
רבי הצלחתי להטמיע את מערכת ניהול החשבונות של מעלה ג בפלב.
"הוויכוח" שהתנהל על שולח הקיבו באותה התקופה דיבר על מאז משות,
מאוחד בי המשק למפעלי מתו כוונה לשק תמונה מלאה של הפעילות
העסקית ,פיננסית ,תזרימית של המשק" .מעלה" סיפק את המענה לנושא זה
ולנושאי רבי נוספי ואי ספק שהיווה מנו לפעילות העסקית והניהולית של
המשק מאז.
המחשוב של עי חרוד וקידמתי אותה
משנת  1989ועד  ,1995ניהלתי את מערכת ִ
בכל תחו .אלו היו שני קשות מאוד שבה נשאתי באחריות מקצועית וניהולית
והתמודדתי לבד ע נושאי הקשורי לפיתוח המערכת והטמעות יישומי בכל
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תחומי החיי במשק ובמפעלי ,תקופה לא קלה לתפעול ועבודה מול גורמי
ואנשי בנקודות לח מסביב לשעו.
במהל תקופה זו  1992–1990הוטלה עליי משימת ניהול ועדת קליטה .הימי ימי
העלייה הגדולה והמאסיבית מרוסיה" ,בית ראשו" .במסגרת פעילותי בוועדה
מיסדתי את נושא הבדיקות )גרפולוגיה ופסיכולוגיות( וחטפתי על זה לא מעט ,מה
שלימי הוב כצור מנדטורי וכמסננת הכרחית במיו של מועמדי הרוצי
לחיות בקרבנו .אני יותר משמח שהצלחתי לקלוט משפחות מ"בית ראשו" ,בני
חוזרי ונקלטי חדשי שהקימו בית ומשפחה בעי חרוד.
בשנת  1992ועד ) 1995במקביל לניהול מערכת המחשב( יצאתי ללימודי מינהל
עסקי בשלוחת בר$איל בצמח עמק הירד ,סיימתי ע דיפלומה ואני מצר על כ
שלא ניצלתי את האפשרות שעמדה לי לקבלת תואר על ידי בר$איל ולהמשי
ללימודי השלמה בתל אביב לצור כ.
בשנת  1995יצאתי לעבוד מחו למשק כמנהל מערכות מחשוב מטע דיגיטל בשני
ארגוני מפעלי גדולי ,טאוור סמיקונדקטור ברמת גבריאל – מומחה לתקלות
ופתרונות במערכות  ,VMSו"צי" חיפה  $מתחזק תוכנות מערכת ומטמיע יישומי
ניהול מערכות מחשב.
משנת היציאה שלי לעבודה מחו למשק עבדתי במספר ארגוני ) פאוור תקשורת,
 ,ThreeDesignהראל מחקר ופיתוח ,סיגו יועצי ,מחשוב ישיר ,דיגיטל ,מור
תקשורת( אשר הכשירו וקידמו אותי בתחו הניהולי והעסקי וסיפקו לי מידע
נרחב מאוד בניהול מקצועי שבא מעול ההייטק ונגע בקשת רחבה מאוד של
תחומי ,החל מעסקי חובקי עול ועד מסדרונות הממשלה .הרב$תחומיות הזו
משרתת אותי עד היו ,המידע הרב$תחומי שצברתי אשר הפ לידע תור לי רבות
בכל מה שאני עושה היו בכל תחו.
שאלו אותי א לא מתסכל אותי להציג את עצמי לתפקידי ולא להיבחר? אני
אופטימי ולא מסתכל על החיי מהצד המתוסכל שלה ,אני הצפרדע החרשת ,זו
מהסיפור שנפלה לבור ביחד ע חבריה ולא שמעה אות צועקי לה בקול גדול,
אי ל סיכוי ...הבור עמוק ...הקירות חלקלקי ...יש עלי סטיגמות ...דעות
קדומות ...לא תצליח ...נו את יודעי מה היה סו הסיפור ,לא צרי להמשי.
אני מזוהה וצבוע בירוק עז של "התחדשות שיתופית" ומוביל היו מאבק ביחד
ע חברי נוספי לקביעת דרכה ודמותה של עי חרוד לימי הבאי .אני פועל
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מתו תחושת אחריות לקהילה ולחוסנה ורוצה בכל מאודי לשמור על ערכי החיי
השיתופיי .הגענו לתובנות כי רק הסכמה אחת תייצר את הסיכוי לשינוי מבלי
לשבור ולרוצ את כל מה שנבנה בתהלי ארו במש  93שני .הדר ארוכה אבל
אנו פוסעי בה ביחד וזה כל ההבדל הקט אשר מקפל בו את התקווה והאמונה.
שינוי הוא תהלי חשוב ונכו וטבעי וצרי להיעשות על ציר הזמ כל הזמ,
מהפכות נוגדות את התהלי הזה ופוגעות בעיקר באוכלוסיות חלשות.
אני משמש כבר שנה רביעית וקדנציה שנייה )קלפי( כמנהל התרבות .המסד שעליו
אני מניח את אבני פעילותי מושתתי על האמירה המעגלית "תרבות בונה
קהילה" .אני מתייחס אל אמירה זו במלוא הרצינות והכוונה ומשתדל ליישמה
דר הפעילות התרבותית שאני מייצר .נתת את אמונכ בי בצורה גורפת ואני
מודה לכ מקרב לב על אמונכ בי והזכות לשרת מטרה חשובה זו .אני מתחייב
לפעול באותה הדר ג בתפקיד מנהל עסקי קהילה.
את כל המטע וניסיו החיי אשר נצבר במהל כל שנותיי בעי חרוד אני מביא
לכל מקו שבו אני נמצא ,אי ספק שתפקיד מנהל עסקי קהילה ימונ ויקוד
לרמת שירות שונה מהקיי ה במוב העסקי יזמי וה בפ החברתי.
זמינות ואיכות השירות היא אב יסוד בתפקיד ציבורי ,מענה מהיר ואיכותי היא
אחריות של בעל התפקיד והוא מחויב לה כלפי החבר .אני מתכוו לשנות את
הגישה הקיימת ולהיות אקטיבי ופעיל שטח בכל מה שקשור לאחריות של
התפקיד כלפי הגופי התלויי בו ,לייצג ולקדמ נאמנה תו כדי מת שוויו
הזדמנויות ,שקיפות ואחריות ציבורית.
חשוב לי להציג את מועמדותי ולהשפיע במקומות שבה אני חושב שיש לי יכולת
תרומה וכישורי .לא לכל התפקידי אני מתאי ,רוצה או יכול ,אני מקבל את
בחירות הציבור ,לא תמיד של אית .כבוגר "שכונת הפחי" ,שכונת ילדותי
בירושלי ,אני יודע מהיכ באתי ולא אני רוצה להגיע.
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 40שנה לתכנית "שרתי ל! ארצי"
ציפי לסקי

שבת  , 12.7.14שעה  11:30במשכ לאמנות
מספר :ד אלמגור ,שירה ופסנתר :אייל חביב ,עיבודי וליווי  $סטס גברילוב,
חליל$צד  $אנה גברילוב ,בהשתתפות זמרי אורחי.
א תהית מה לד אלמגור ולסדרת הקונצרטי "פניני מוסיקה" ,ובכ  $זו
סנונית ראשונה בז'אנר שישולב בסדרה זו החל מהעונה הבאה :אירועי זמר ושיח
)פרוט התכניות  $באתר המשכ(.
לגבי האירוע הנוכחי  $ד אלמגור נענה לבקשתי שנשלב בשירה זמרי מהעמק,
ואלו ה :ציפי סהר ,יובל בריל ,ירו יוס ,עמוס רובל מעי חרוד מאוחד,
שתי זמרות שגרות באזור המרכז א שורשיה בעמק  $ח לקס בת קבו גבע ,ועדי
כה  $נכדה למש' לבנו מעי חרוד מאוחד .סטס ואנה גברילוב מקיבו יזרעאל
גויסו לליווי המוסיקלי.
לשואלי מדוע עלות הכרטיס יקרה בעוד הזמרי$האורחי ה משלנו  $אסביר
כי בדר כלל כשמדובר באמ ידוע ,העלות היא בהתא )מטבע הדברי לא אפרט
זאת ביומ ,א הסברתי למתענייני באופ אישי( .בי הזמרי האורחי תופענה
ג שתי זמרות מקצועיות וכ מלווה$מעבד מוסיקלי וחלילנית  $כול שוכנעו
להופיע בהתנדבות ,כדי שעלות המופע תתאפשר כלכלית באול קט כשלנו ,וזה
ממש לא מוב מאליו.
אז אחרי כל ההסברי  $בואו להתרפק על פיסת נוסטלגיה ,הרחק מדיווחי
"צבע אדו"...
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בשעה טובה נישאו רו מלול ואדוה .הדי החתונה המיוחדת שלה הגיעו ג אלינו,
ופנינו לאדוה ולרו לספר לנו על החתונה החברתית שבה המוזמני לא רק
התארחו אלא ג השתתפו בפועל ממש.
כמו כל סיפור ,סיפורנו מתחיל בהתחלה ,כשאדוה )אשתי האהובה( ואני החלטנו
להתחת ,התחלנו לחשוב כמוב על קונספט החתונה.
ידענו שהיא תהיה במשק של ההורי של אדוה באלו הגליל ובסביבות חג
שבועות ,ורצינו מאד לעשות משהו שיהיה ייחודי ומחובר לנו ולצורת החיי שלנו.
כשהתחלנו במסע החיפושי נזכרה אדוה שכמה חודשי לפני כ נתקלה
בפייסבוק בד שנקרא "חתונה שונה" .היו בו תמונות וסרטוני מחתונות שרוב
התקיימו בחיק הטבע ,אבל הדבר המשמעותי בכל החתונות הללו הוא שהאורחי
לקחו חלק פעיל בחתונה.
מה זאת אומרת חלק פעיל? פשוט מאד ,במקו להביא קייטרינג שמבחר המנות
שלו מצומצ ובעיקר מאד יקר ,האורחי ה אלו שהביאו את האוכל ,ממש כמו
מפגש משפחתי גדול.
כשאדוה הציעה לי את הרעיו הזה ,שללתי מיד בטענה שאני לא מוכ להטריח את
האורחי שלי ..אבל היא ,שמכירה אותי כבר שמונה שני ,ידעה שצרי להניח
לרעיו הזה קצת לשקוע אצלי ,תו כדי היא המשיכה לתת טיעוני שמצדיקי
אותו ..ובסו נכנעתי ,ואפילו נדלקתי.
אז אי הוצאנו את הקונספט הזה לפועל?
הכנו סרטו הסבר לחתונה ,שמפרט את הקונספט ואת התפקיד של האורחי
בחתונה שלנו.
במקביל ,הקמנו אתר אינטרנט המחולק לקטגוריות שונות שבה האורחי יכולי
לקחת חלק .הקטגוריה העיקרית הייתה רשימת האוכל  $טבלה פשוטה בגוגל
דוקס ,שמחולקת לפי נושאי )למשל :סלטי ,תבשילי ,קינוחי וכו'( .על כל
אורח )א הוא רצה כמוב( היה להירש בטבלה ע המנה אותה הוא רצה
להביא ,כ שכל שאר המוזמני ראו מה כבר יש ומה צרי עוד להביא )גונ ושירה
בהיר הביאו דגי מעושני מעולי( .קטגוריות נוספות שהכנסנו לאתר היו
בחירת שירי לרחבת הריקודי ,לוח טרמפי וסידורי לינה.
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כמוב שבתחילת הדר ,עלו אצלנו ואצל משפחה וחברי הרבה שאלות .לא ידענו
אי זה בדיוק עובד ,א יהיה מספיק אוכל ,מה נעשה ע מנות כשרות ,א
לאורחי בכלל יהיה זמ ורצו להכי אוכל )כבר התרגלנו שאנחנו באי לחתונה,
מביאי צ'ק וזהו(.
בשביל שנוכל להתארג כמו שצרי ,שכרנו את שירותיה של שיר ,שהיא בעצ
מארגנת חתונות חברתיות .לאור כל הדר היא ייעצה לנו והדריכה אותנו באופ
בו יש לעשות ולנהל את הדברי.
לדוגמה ,כמה אנשי צריכי להביא אוכל כדי שיהיה מספיק לכול ,היא עקבה
יחד אתנו אחרי הטבלה ובנוס לכל זה היא ג עזרה לנו בהפקה של החתונה.
חשוב לציי שאנחנו מעול לא היינו בחתונה כזאת ולא היינו יכולי לחזות אי
תֵ ראה החתונה שלנו בסגנו הזה ,אבל משהו בתוכנו הרגיש שזו הדר הכי נכונה
לנו ושזה חייב לעבוד.
למזלנו הגדול ,היו לנו אורחי מדהימי שפשוט זרמו על הרעיו ואפילו התלהבו
ממנו והכינו את מיטב המנות שלא היו מביישות שפי ע  3כוכבי מישל.
ביו החתונה האורחי הגיעו ובקבלת פני מסרו את המנות שהביאו .שיר
והצוות שלה חיממו או קיררו לפי הצור ושמו פתק על התבנית או הסיר ע ש
האורח שהכי את המנה )כדי שכול יידעו איזה פשטידה מדהימה הוא הכי(.
בזמ האוכל בחתונה המזנוני היו מלאי במגוו המנות שהאורחי הביאו .ברגע
שנגמרה הלזניה יצאה במקומה פשטידת קישואי מיוחדת ,וכשאזל סלט החסה
של הדודה של הכלה ,יצא סלט גזר של האח של החת .האורחי הסתובבו בי
המזנוני וחיפשו את המנה שהכינו ,קיבלו מחמאות עליה והחמיאו בעצמ על
מנות של אורחי אחרי .בקיצור האוכל יצר חיבור ועניי בי המוזמני,
והתגובות שקיבלנו בזמ הארוחה ועוד מקבלי עד היו ה שהיה טעי ,מגוו,
מלא בכל טוב ומרגש .מרגש כי כל אחד השקיע את כל כולו במנה הזו.
בנוס ג בד החופה היה יצירה של המשפחות והחברי .כחודש לפני החתונה
קיבלו המשפחות מרובעי בדי שעליה רקמו או ציירו כל מיני דברי .לאחר מכ
אספנו את הבדי ותפרנו אות לחופה אחת גדולה וצבעונית ,מלאה באהבה
וביצירה מדהימה של המשפחות.
לסיכו ,אנחנו יכולי לומר שהיה פשוט נפלא וכי גדול לקחת חלק בקונספט
מיוחד וייחודי זה.

íåìù úáù
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עשר שני לצאת המחזור הראשו מבית ספרנו
עשר שני לצאת המחזור הראשו של בית ספרנו לחיי המחנה והמשק .מקומ
הילדי שהתלקטו אלינו והיוו את הגרעי של בית הילדי ,ועד  200ילדינו בבית
הספר כיו הזה .דר ארוכה ,דר נפתלת.
שלושה מחזורי יצאו כבר והנה עתה עומד בשער המחזור הרביעי .האנשי גדלו,
השתרשו בעבודה ,במשק ,בחיי החברה והקיבו ,בעי חרוד.
לא סיכו ,א על פי כ :חשבו נפש .חשבו השני וחשבו האד הצומח ועולה
בתוכנו .חשבו חברתנו הקיבוצית כולה ,דרכה ועתידה  $ביו זה נביאה חשבו.
הערב אסיפה כללית
על סדר היו :הכשרה משקית לנוער המתבגר
השנה נכנסת הכיתה הגדולה לעבודה במשק לחצאי ימי .הכיתה מונה  13נער
ונערה [...] .שאלת כניסת הילדי לחיי המשק ,הכשרת בעבודה וקליטת
בחברה היא שאלה נכבדה מאד ,הדורשת מאתנו תשומת לב ,מחשבה ומאמצי
משקיי לא מעטי .בקשר ע זה נתקיימו כמה וכמה ישיבות בירור בהשתתפות
הורי ,המזכירות ,מורי בית הספר ,באי$כוח ענפי העבודה ובוגרי בית הספר
"הוותיקי" .הדעה הכללית היא:
יש צור לכוו ולהדרי להלכה ולמעשה את הילדי הגדולי בכניסה לחיי
המשק ,בבחירת ענ( העבודה ובהתאקלמות בחברה הגדולה ,בהתחשב כמוב
ע צרכי המש שלנו ודרישותיו.
] [...נבחרה ועדה אשר עליה לסכ הצעות מסוימות כדי להביא לאישור האספה
הכללית.
הצעות הוועדה
חלוקת המתבגרי לענפי בשביל הכשרה משקית צריכה להתאי למסגרת
היסודית של משק מעורב וגדול.
הנוער יחולק לשלוש קבוצות 4 :נערי לפלחה 3 .נערות ו 2$נערי למטעי.
ו 4$נערות למשק החצר.
הכשרת המתבגרי נמשכת שנתיי .בשנה הראשונה מחצית היו לעבודה ,ובשנה
השנייה – יו עבודה של .במש שנה וחצי אלה על הנער להכיר לדעת למעשה
ולהלכה את מערכת הענפי שבה הוא מקבל הכשרה.
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תכנית ההכשרה נקבעת על ידי מועצת ההכשרה ומתאשרת באספה הכללית.
מועצת ההכשרה מורכבת ממורי בית הספר ובאי כוח הציבור.
תכנית ההכשרה מוצאת לפועל על ידי מוסד קבוע "ועד סידור ההכשרה" ב
שלושה אנשי :בא כוח המשק ,בא כוח הנוער הבוגר ובא כוח הנוער המתבגר.
בכל מערכת ענפי נקבעי אנשי לטיפול בנוער בעבודה באותו ענ.
הכשרה חקלאית להלכה נעשית במחצית הראשונה של היו בשנת ההכשרה
הראשונה ,ועל ידי שיעורי מקצוע קבועי אחת לשבוע.
יומ עי חרוד 1.10.1937

עדכו מהמרפאה
בשבועיי הקרובי בגלל חופשות הקי אנחנו עובדות בצוות מצומצ.
שעות הקבלה כרגיל ,כולל קבלה אחר$הצהריי.
אנא גלו הבנה וסבלנות.

בברכת בריאות שלמה
צוות המרפאה

משתתפי בצערה של
דליה שגיא ומשפחתה
במות האח
בועז גירשטיי
שלא תדעו עוד צער
בית עי חרוד איחוד
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חדש על המד
הנערה מהדואר סטפ צוויג :בתו מלחמת העול הראשונה ,נערה קשת יו
נוסעת לקרוביה בשווי .ש היא מבינה כמה החמיצה את נעוריה בשנות
המלחמה .ניתוח עולמה הפנימי על רקע המצב הכלכלי$חברתי באירופה אחרי
המלחמה.
יאיר ויהונת יאיר אגמו :יאיר ויהונת גדלו על ברכי הציונות הדתית ,שירתו
בצבא וכיו סטודנטי לקולנוע .יהונת ,סטודנט צעיר ומבולבל מנסה להבי מה
גר לו לרצוח את ארוסתו בפרק הראשו.
החצר הפנימית דני בר :בינואר  1940פשטו הבריטי על כפר הנוער ב$שמ,
חשפו סליק נשק ועצרו רבי מעובדי הכפר .מי היה המרגל שההגנה חיפשה? הא
חוסלו שני חפי מפשע? מבוסס על סיפור אמתי.
רומ מזדמ ,סיפור מחיי הנישואי אמנו בי$רב :מתח של פנטזיה ותשוקה,
שקר ובגידה ,מבוסס על סיפור אמתי שהתרחש באר.
סמטת מזל אריה הדס ועופר רגב :אד נעצר לעיני משפחתו .נאבק על חפותו
וכבודו .לאחר חמישי שנה מספר בנו את סיפורו מקרבות הבריגדה עד ימינו.
הייתה זו שנת  42נלה ביילסקי ,1942 :מלחמת העול בעיצומה ,שלושה קציני
גרמניי ורופאה אוקראינית מנסי ,כל אחד בדרכו ,להתמודד ע הברבריות
סביב ולשמור על אנושיות.
קי רודיארד קיפלינג :תרגו חדש ורענ של ספרו הקלסי של קיפלינג .סיפור
התבגרותו של הנער קי על רקע מפגש בי מזרח ומערב בתקופת השלטו הבריטי
על הודו במאה ה.19$
מתח
עקבות ניב קפל :חייו של סא בייקר משתני לבלי הכר כשאירוע אלי מותיר
אותו חסר כל .סיפור על טרור מודרני ,מזימות בינלאומיות ודיפלומטיה.
האיש מסי הניג מניקל :עלילת מתח המשלבת מהעבר וההווה המורכבי של
סי.
להג על ג'ייקוב וילא לאנדיי :סיפור על משפחה במשבר ,תעלומה מתוחכמת
ומסתורי.
22

חומת אש טו קלנסי :עוד רב מכר בעל עלילה קצבית של קלנסי .והפע לוחמת
סייבר ואמצעי נוספי.
האישה באג ריימונד צנדלר :קלסיקה בלשית .במהל חיפוש אחרי אישה
שנעלמה ,מתגלה גופה של אישה אחרת .הא יש קשר בי השתיי? והיכ
הנעלמת?
פנטזיה
בית האדס

ריק ריירד :כר רביעי בסדרת "גיבורי האולימפוס".

רומני
קתרי אוורסו
לכודי
קתרי אוורסו
האוצר
קייט יואיט
שוב מחדש
ירושת הדוכס קרול מורטימר
הצעה שערורייתית לי גרה
שירה
שירי לפני ומתו המבול

הלינה בירנבאו .שנות המבול של השואה.

עיוני
הסוד טמו באנשי :על ניהול ומנהיגות מורטו לי מנדח ע ג'ו א .בר:
המחבר ,איש עסקי ומנהיג חברתי בארה"ב ,מביא את משנתו וניסיונו רב
השני בכלכלה ובחברה.
נוודת איא חירסי עלי :מסע אישי מאסל לאמריקה .מעבר מאישה שבטית
מקוצצת כנפיי לאזרחית חופשית שוות ער בחברה המודרנית.
הנס רודול( :המצוד אחרי מפקד אושווי) תומס הרדינג :פרשת לכידתו של
מפקד אושווי .סיפור של שני גרמני ,קתולי ויהודי שחייה התפצלו והצטלבו
שוב בנסיבות מדהימות.
רזיסטאנס :יומנה של לוחמת בנאצי אנייס אומבר :תיעוד אישי של אחת
ממקימות תנועת ההתנגדות בצרפת .המחברת נתפסה ונשלחה למחנה עבודה
בגרמניה .לאחר המלחמה פרסמה את יומנה.
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ששי מאור

כאשר תשומת הלב מוקדשת למונדיאל קשה לקיי אירועי תרבות ,ג מסיבות
הסיו של בתי הספר ,חג המחזור ,שלל האירועי הללו דחו אירועי תרבות
קיימי ומתוכנני עד יעבור זע...
הרצאתו של ד"ר יצחק לנדאו על נושא ההומור בסיטואציות טעונות ,ריתקה את
המשתתפי הרבי וסיפקה טכניקות חייכניות להסתכלות על "שינוי" באשר
הוא .שעה וחצי של צחוק משחרר והומור חייכני ומלמד.
מטה התרבות של התנועה הקיבוצית מקי מאגר פנימי של חברי קיבו אמני
)מתחומי שוני( ,מרצי ומפעילי לילדי ולמבוגרי .המאגר ישמש את כל
מנהלי התרבות של התנועה בבוא להזמי אירוע קנוי .לפרטי נוספי והרשמה
למאגר נא לפנות אליי.
יו הגבר  18714יו שישי יציאה בשעה  8:00לאחר ארוחת בוקר למי
שמעוניי .נא להצטייד בלבוש מתאי להליכה במי ובפנס חובה .פרטי
והרשמה מעל גבי לוח המודעות ,ההרשמה תורד מהלוח בתארי  17$7$14בשעה.
ביו שבת  19714בשעה  10:30במסגרת "מטעמי שבת" תציג ענבל בר חיי את
סרטה "ער סנטימנטלי" ,סרט הגמר במסגרת לימודי קולנוע במכללת ספיר.
הסרט צול בעי חרוד איחוד ,בדצמבר  ,2013ברחבי הקיבו ובביתו של
צבי בר$חיי .הסרט מציג מערכת יחסי בי נעמי ,חברת קיבו מבוגרת על ערש
דווי ,לבתה רות ,שעזבה את הקיבו .זהו סרט אישי ,המבוסס על מערכות יחסי
קרובות במשפחה ועל האווירה ואורח החיי הקיבוצי.
 20714יו ראשו בשעה  19:15במועדו לחבר $ TED ,בעי חרוד.
פרטי מעל גבי לוח המודעות.
מסיבת בריכה ביו שישי  ,25714פרטי מעל גבי לוח המודעות.

