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שחַ ת יִ ְפעָ ל.
ּבוֹ ר ּ ָכ ָרה ַו ּי ְַח ּ ְפ ֵרה ּוַ ,ו ִ ּי ּפֹל ְּב ׁ ַ
ֹאשוֹ  ,וְ עַ ל ָק ְדקֳ דוֹ חֲ מָ סוֹ י ֵֵרד.
ָש ּוב עֲמָ לוֹ ְבר ׁ
י ׁ
)תהלים,טז-יז(

בשער היומן הזה חשבנו להביא את השיר "הנה הם באים
ימים של שקט" ,אך תקוותנו נכזבה ,כיפת ברזל עדיין
מיירטת רקטות הנורות לרחבי ישראל ותושבי עוטף עזה
חשופים להפגזות.
אנ ו מ ש ת ת פ ים ב א ב ל ן של ה מ ש פ ח ו ת ה ש כ ו ל ו ת .
מאחלים החלמה מהירה ושלמה לפצועים ,וימים של שקט
לתושבי ישראל.
לו יהי.

המ ְז ִיר ת
משולח ַ
רוני צור ואילה אופנהיימר
"כמו רקפות ,בי הסלעי ,הפני היפי של האר מתחבאי...
וכשהיא לפתע צריכה שמי שהוא ישכב בבו בתו שוחה,
לא תאמי  ,אי ה מופיעי,
כמו רקפות בי הסלעי".
אריאל הורבי

הימי קשי ומעיקי  ,יש חרדה גדולה ועצב גדול ,ומתו הקושי מאירות הפני
היפות של האר ,של האנשי  ,של חברי עי חרוד.
בשבועיי האחרוני אנו מארחי מספר משפחות מהמושב יבול )בי כר שלו
לסופה( ,שהגיעו בעקבות פנייתה של גלי אופנהיימרנחמיה ,תושבת המקו  .חלק
מהמשפחות בדירות אירוח של המשק וחלק בבתי חברי שפתחו את בית ולב .
מלבד אנשי יבול ישנ משפחות נוספות מאזור הדרו שמתארחות בבתי חברי .
שלושה ימי שהו אצלנו חמישי ילדי חצרי  ,במועדוני הזח"ט ,והשכונה.
האירוח הכפרי בשיתו" ע המזכירות החליטו על מבצע אמצע שבוע חינ לתושבי
הדרו וג חדרי אלו מלאי עד אפס מקו .
כל זה נות תחושה של השתתפות במערכה הגדולה ששוטפת אותנו.
ומכא לתודות ,כי בלי עזרה ,תמיכה ושיתופי פעולה זה לא יכול לקרות:
למשפחות שפתחו לב ובית ולמשפחות נוספות שהביעו רצו וטר נמצאה לה
משפחה לאירוח.
למלי וצוות מטבחחדר אוכל )העומס גדול ,כמות המנות והסבלנות ג כשהתור
ארו.(...
להלל ד וצוות המצילי ) ,שעות ארוכות ומאמ מרוכז ,ועל ארוחת ערב שנעשתה
בשיתו" ע צוות המטבח וחדר אוכל(.
לציפי סהר  תיאומי  ,הפקות ,רשימות ,וחיו לכל אורח.
ליהודית במכבסה על הנכונות.
לנגה שני על אירוח ילדי חצרי )בני הנוער שלנו התגלו כמארחי פתוחי
ושמחי ( ,לבתי הילדי שמארחי ילדי מהדרו .
לצוות האירוח הכפרי.
תודה גדולה לכל הפוני  ,שרוצי לעזור ,זה הופ את הבלתי נסבל לאפשרי.
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כולנו תקווה שכל זה כבר יהיה מאחורינו ,שנדע ימי שקטי  ,ושלווה באר.
בית עי חרוד מבקש להשתת בצער של כל המשפחות האבלות בימי אלו.
אנחנו מאחלי החלמה מהירה ,ובריאות שלמה לכל הפצועי,
ומעומק הלב מבקשי לחזק את ידי לוחמי צה"ל באשר ה  אנו עוטפי אתכ
במחשבותינו יומ ולילה.
ולכל בני עי חרוד שבסדיר ובמילואי  חזרו הביתה בשלו ,ברכת הבית
שלוחה לכ.
בחודש אוגוסט תתקיי אצלנו ,בבריכה ובמתקני נוספי של הקיבו ,קייטנה
לילדי "הבית לילד" בכפר יחזקאל .מזה מספר שני שקייטנה זו מתקיימת אצלנו
והשנה תוביל אותה דורית רוחס ע מספר חברי נוספי  .פנימיית הבית לילד
בכפר יחזקאל מאומצת על ידי ריקור ובתקופה האחרונה עלו רעיונות מצד כל
הצדדי על הרחבת הקשר ע עי חרוד ,ולאו דווקא דר ריקור .אנחנו מקוות
שבקרוב נוכל לקיי דיו ציבורי בעניי.
בשבועיי האחרוני שמעה המזכירות דיווחי מוועדות שונות  בריאות ,חינו,
קליטה ושיכו.
בכל התחומי הללו נעשית עבודה רבה ,לעתי קרובות בלי שהציבור ייחש" לכלל
ההיבטי הכרוכי בהשגת המטרות המוצבות למרכזי הפעילויות .בדיו
במזכירות נשאלו שאלות ועלו נושאי לדיו וחלק יקודמו לידי דיוני רחבי
יותר.
פעילויות הקי השונות מביאות אותנו לחזור ולהזכיר נהלי שקיימי אצלנו:
פעילויות חיצוניות במתקני הקיבו מחויבות באישור מנהל ענפי הקהילה .חוגי
קבועי או תערוכות מכירה חדפעמיות ,בכל מקרה חייב החבר או החברה
המהווי אנשי קשר ,לפנות למנהל ענפי הקהילה ולהסדיר את הפעילות .יש הרבה
יוזמות ורצו טוב אבל כל זה מחויב בהתנהלות מסודרת ובהתא להחלטות
קיימות.
החלטות בקלפי:
רינת פיירז נבחרה לניהול ענפי קהילה .חנה דג נבחרה לריכוז וועדת בריאות,
בינה גל ,חדווה ש ,גילי זוהר ואירית בהיר נבחרו לוועדת בריאות .אושר תקנו
הרכב.
ברכות לכול והרבה הצלחה בתפקידי שקיבלת על עצמכ .הצלחתכ היא
הצלחתנו.

שבת שלו ובשורות טובות
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משולחנו של מרכז המשק
רז נור
בשני האחרונות הושקעו מאמצי רבי במטרה להקטי את התלות של כלכלת
עי חרוד בריקור ולפזר סיכוני  .לצור כ נצברו כספי בריקור ובתאגיד
האחזקות )החלק הארי הוא התמורה מהכנסת טנא לריקור ומכספי שהוקצו
להשקעות ולא נוצלו(.
בשנה האחרונה הגיעו לידי מימוש שלוש השקעות מהותיות בכיוו זה:
ההשקעה הגדולה ביותר הייתה בקיונרג'י ,ע רכישת נכסי "אינפיניה" שקידמה
את קיונרג'י באופ דרמטי בתחו הטכנולוגי ,בשלות ואמינות המוצר ,קו ייצור
מאובזר ,ובתחו השיווקי על ידי פתיחת תחומי שיווקיי נוספי שקיונרג'י לא
עסקה בה  .בנוס" קיצרה הרכישה באופ דרמטי את זמ הכניסה של קיונרג'י
לשוק והביאה לצמצו משמעותי של הסיכו העסקי .השלמת פיתוח המוצר
בקיונרג'י מתנהלת על פי התוכנית ואנו צפויי לייצר ולהתחיל למכור את המוצר
הסופי כבר ברבעו האחרו של שנה זו .בימי אלה קיונרג'י נמצאת בעיצומו של
מהל להכנסת משקיע שיממ את פעילות החברה בשנה וחצי הקרובות עד
למכירות מלאות ולרווח.
לקיונרג'י יש את כל הפוטנציאל להיות "ריקור  "2וא" מעבר לכ.
ריקור השקיעה ברכישת השליטה בחברת "שרפי " שפיתחה מוצרי
אלקטרואופטיי לתצפית וזיהוי לתחו הצבאי ולתחומי הגנה אזרחית והגנת
גבולות .צה"ל בחר במוצרי החברה כפתרו מועד" לסגירת שטחי מתי )כאלה
שלא מזוהי על ידי מערכות המיקו והתצפית הגדולות( בגבולות מצרי ירד
לבנו והרצועה .ע תחילת מבצע "צוק אית" בוצעה התקנה דחופה של מערכת
נוספת בגבול עזה .במהל השנה האחרונה השלימה החברה את פיתוח המוצר
הקיי ובימי אלה עוסקת בהרחבת סל המוצרי ונגזרות נוספות .מספר לא
מבוטל של מערכות נמכרו לגופי ומדינות שונות בעול וישנה ציפייה לקבלת
הזמנות מהותיות לאחר התנסות של הלקוחות ע המערכת .החברה צפויה להגיע
לרווח ב.2015
ההשקעה השלישית הייתה בפלב שרכשה )ע שות" נוס"( חברה מסחרית
בתחו המטבחי בש "קירוסקאי" .במסגרת העסקה הועברה פעילות
המטבחי של פלב  ,למעט הייצור העצמי ,לחברה המשותפת .החברה המשותפת
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קירוסקאי רווחית מתחילת פעילותה למרות חבלי לידה לא פשוטי הנובעי
ממיזוג תרבויות ארגוניות שונות .הרווחי בשנתיי הראשונות אמורי לסייע
לפלב לממ את המש העסקה כאשר ההשקעה הראשונה ) (50%מומנה על ידי
הבעלי )תאגיד האחזקות(.
בנוס" הבעלי מסייעי לאור השני לפלב במימו חברת הבת "ארומגנזיו "
שהיא רווחית בפני עצמה א נדרשת למזומני למימו הצמיחה ולהשקעות
)ארומגנזיו צפויה להכפיל את המכירות בטווח של שלוש שני (.
על א" העובדה שביצענו השקעות בסדרי גודל שלא היו מוכרי בעי חרוד ,חשוב
להדגיש כי כל הרכישות בוצעו מכספי שיועדו להשקעות ולפיתוח עסקי ולא
מהיתרות של הקהילה .ביצוע ההשקעות הוא צו השעה לעת הזו לאור השחיקה
במכירות ריקור בשני האחרונות ,מגבלות היתרי היצוא שהתהדקו ,וכרסו
ברווחיות הנובע משער הדולר.
תמורות מהותיות מההשקעות האחרונות צפויות להתקבל ב 2016בו בזמ
שנכנסנו השנה להשקעה גדולה בשכונה המערבית וקיבלנו החלטה לבנותה ברצ".
בהקשר זה חשוב לציי כי לקיבו יתרות מתאימות לביצוע השכונה ,ונוכל
להשלי את הקמתה ג בתרחישי קיצו.
במסגרת אסטרטגיה של ניהול סיכוני )"שלייקס על חגורה"( ,ניצלנו תנאי שוק
אטרקטיביי במיוחד להלוואות בבנקי  .הבנקי הציעו לנו הלוואות ללא
שעבודי וערבויות ,לאור העובדה שביכולתנו להוכיח לה שאי לנו צור בכס".
ההלוואות שנלקחו בקיבו )כשלייקס לבנייה( ובאחזקות )להשקעות עסקיות( לא
ישמשו אותנו בפעילות השוטפת ולא יופיעו בדוח המקורות והשימושי .
לסיכו  ,ברצוני לומר שאנו נמצאי בעיצומו של מאמ נרחב להרחבת סל
ההכנסות שלנו בתעשייה ,מהל זה ייצור בסיס כלכלי רחב יותר לכלכלת עי חרוד
לעשורי הקרובי .
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עדכוני מוועדת ביקורת
אמי גרדי
בימי אלו הסתיימה ביקורת ענ המטעי .המעונייני יוכלו לקבלה אצל ציפי
במזכירות.
בי היתר הביקורת מציינת:
"התרשמותנו הכללית היא כי ,הענ מנוהל באופ מקצועי ומניב הכנסות יפות
למשק .יחד ע זאת נמצאו מספר ליקויי בבקרה על הכנסות והוצאות הענ בה
נדרשת מעורבות גבוהה יותר של מרכז המשק לדעתנו.
המלצותינו בנושא מובאות בגו הדוח ובסופו ואנו סבורי כי יישומ ישפר הבקרה
על הענ".
לדר+ש תיקו ,וישנ המלצות שונות.
מטבעה של הביקורת ,מרב ההתייחסות מופנה ָ
הביקורת הבאה בתור היא לגבי האורווה.
כמו כ החלה "ביקורת מעקב" לענ" החינו .ביקורת מעקב אמורה לבחו הא
ההמלצות שניתנו בעבר ,על ידי המבקר) ,ביקורת החינו נערכה בשנת (2010
ואומצו על ידי המזכירות ,אכ מתקיימות.
ענ" החינו ,על שלוחותיו השונות נמצא בשיא העונה  החופש הגדול!! ויחד ע
זאת זה הזמ לבחו הסכמי ע הורי  ,הסכמי ע עובדי ולקבל החלטות לגבי
השנה הבאה .אני מודה לנגה שניסנדרובי ,שלמרות הלחצי הרבי נענתה
להירת ג לנושא הביקורת שהוא טרטור לא קט.
חילופי גברא בוועדת ביקורת הצעירו את הוועדה.
אני סיימתי תפקידי ואת מקומי כמרכז הוועדה ימלא בני רו .חברי הוועדה שנבחרו
לאחרונה ה  ,קנת הנס ,שמואליק שילוני ויעקב פלג .על פי תקנו הוועדה ,המרכז
נבחר בידי חברי הוועדה ומתחל" מדי שנה .אני מאחלת לצוות הרענ עבודה
מעניינת.
ולסיו  ,א במהל שנות תפקידי פגעתי במי מהחברי כא המקו להביע את
התנצלותי.
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המינהלת חופרת!!!
אריאל הלר
בהפתעה ובתדהמה ,קיבלנו מהמועצה האזורית את היתר הבנייה לעבודות
הפיתוח והתשתיות לשכונה המערבית.
המשמעות היא כי הוסר המכשול העיקרי אשר מנע את תחילת העבודות וסו" סו"
נית לצאת לדר .חדי העי ודאי הבחינו כי נערכו עד כה הכנות מעטות בשטח
ועכשיו ,נית יהיה לשחרר את צוואר הבקבוק )או את פקק השמפניה ,על פי
השקפתכ ( בדמות עבודות הביוב והמי  .כמו כ נית יהיה לבנות לוח זמני
אמתי וברמעקב לפרויקט.
מטבע הדברי  ,ישנ מספר פרצות בגדר ההיקפית שמסביב לאתר ,וה מאד
מזמינות .אני רוצה להזכיר כי מדובר בשטח בינוי שבו בורות ,יתדות ,אבני חדות
ומכשולי נוספי  .אנו נערכי לסגירה הדוקה יותר של אזור הבינוי והחברי
מתבקשי לא להמתי עד אשר נסיי אותה .כדאי כבר עכשיו להימנע מסיורי
בתו השטח ולהתרש מהנעשה תו כדי סיורי היקפיי .
שמונה משפחות נוספות יתחילו בקרוב את פגישות התכנו של דירת מול
האדריכל ולאחר מכ נוכל לפתוח בקשות חדשות להיתרי עבור דירות אלו.
להבדיל מההיתר לעבודות הפיתוח ,בנושא זה לא אמורות לצו בעיות ועיכובי
מצד המועצה.

בתקווה לימי שקטי יותר,
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אמאמה מתחדשת
עדי דור-פרידמ ורעות שלו
חדי העי בוודאי הבחינו שמשהו מתרחש ליד מרכז היופי החדש.
יש סיבה טובה לכל הדפיקות ,החפירות והאבק  פתיחת מרכז אמאמה בקיבו.
המרכז החדש ממוק ליד מרכז היופי ומרכז בריאות ,וצפוי להיפתח בכל יו .
בינתיי עשינו מתיחת פני קלה למרכז הבריאות והתחלנו להפעיל חוגי אחר
הצהריי ובערב ,כאשר הכוונה היא למלא את השעות הפנויות בלוח הזמני של
מרכז הבריאות ולא לפגוע בפעילויות הקיימות )שימו לב  מכיוו שמרכז בריאות
שוקק פעילות ומתוחזק באופ שוט" ,לא נית להשאיר מפתח כמו שהיה עד היו .
חברי המעונייני להשתמש במרכז בריאות מוזמני לתא עימנו(.
הפעילות באמאמה מתחלקת לשניי :
פעילויות בוקר אשר מיועדות לאימהות בחופשת לידה ותינוקות .פעילויות אלו
צפויות להתחדש ברגע שהמרכז יהיה מוכ.
פעילויות אחרי צהריי וערב אשר מיועדות להורי ולפעוטות ,ילדי  ,נשי
הריוניות וכלל הנשי .
נכו להיו מתקיימי במרכז בריאות שני חוגי קבועי :
הקשר המוסיקלי  מוסיקה בתנועה להורי ופעוטות מגיל עמידה ועד שלוש
וחצי .החוג כולל  8מפגשי  ,ובתארי  29/7מתחיל מחזור נוס".
סבי וסבתות מוזמני בשמחה להצטר" לחוג ע הנכדי  .ההרשמה בעיצומה.
חוג יוגה להריוניות .נשי בהיריו ,את מוזמנות!
לכבוד הקי ,יתקיימו בשבועות הקרובי פעילויות חדפעמיות אשר לא דורשות
התחייבות לטווח הארו:
שעת סיפור ויצירה  שעה של קס לכל המשפחה המועברת על ידי שוש מדינה.
תנועה בכי  מפגש חווייתי ע אביזרי שוני כגו מצנח ,חישוקי  ,כדורי
ועוד .מועבר על ידי סיני פלטקובסקי )בהיר(.
אמאמה שמה לעצמה למטרה לשת" פעולה ע ענפי נוספי בקיבו ,ואנו
עובדות במר על שיתופי פעולה שוני .
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אחד משיתופי הפעולה שלנו כבר מניב פירות ,ובימי אלו מתקיי חוג רכיבה
מקסי באורווה שלנו.
על פי תגובות ההורי והרוכבי הצעירי  ,הוא לא יהיה האחרו.
בהזדמנות זו אנו מעוניינות להודות לצוות האורווה המסור אשר לקח על עצמו
פרויקט לא פשוט ועומד בו בהצלחה רבה.
בנוס" פתחנו הרשמה לשני חוגי בבריכה :התעמלות במי להריוניות ושיעורי
שחייה לילדי .
הפעילויות באמאמה בתשלו  .גובה התשלו נקבע על פי קריטריוני שוני כגו
סוג ומש הפעילות.
אנחנו עובדות ללא הר" על חוגי ופעילויות נוספי  ,חלק ייפתחו כבר בשבועות
הקרובי  .שווה לעקוב אחר הפרסומי .
נשמח א תבואו לאמאמה ,לראות ,להתרש וכמוב להשתת" בפעילויות.

להתראות באמאמה!

למתגייסת החדשה
לשורות צה"ל

øìä ïöéð
שירות תור
ל ולצבא
שמרי על עצמ
בית עי-חרוד
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שרתי ל ארצי  -בעי חרוד
ציפי לסקי
לפני שבועיי אירח האודיטוריו של המשכ את ד אלמגור במופע 40 " ,שנה
לתכנית שרתי ל ארצי" .ייחדה את התכנית השתתפות של זמרי מקומיי ,חברי
ובני עי חרוד )איחוד ומאוחד( וגבע .המופע היה מלהיב והקהל ,שג השתת
בשירה ,התרגש ונהנה .ביקשנו מציפי לסקי ,המפיקה והרוח החיה מאחורי הסדרה
השנתית "פניני מוסיקה" ,לשת אותנו באחורי הקלעי של ההפקה הייחודית הזו.
לד אלמגור פניתי כבר לפני כשנה וחצי .היות שתכניותהזמר בהגשתו המרתקת
והמשעשעת ה משהו שאו טו טו ייעל מ העול  ,חשבתי שכדאי להזדרז .לא
הצלחנו לתא תארי מתאי  ,וקבענו לשנה קדימה ,ליולי  .2014מבי התכניות
שהציע ,בחרתי את " 40שנה לתכנית :שרתי ל ארצי".
האפשרות שהציע כללה פסנתרנית ושני זמרי  ,א העלות הייתה יקרה מאד .הצעתי
לד שיופיע רק ע הפסנתרנית ,ואת השירי ישירו זמרי מהעמק .לשמחתי הוא
הסכי  ,ובכ נית ג מענה לרצו שקינ בי זמ רב ,לשת" באירועי המוסיקליי
במשכ כישרונות מהעמק שלנו.
כשעמדתי לחתו על ההסכ  ,עלתה הבקשה לממ מונית מתל אביב ,הלו וחזור
כולל שהייה ,בשבת .התוספת הכספית הזו איימה למוטט את העניי )את מחיר
הכרטיס לקהל לא רציתי להעלות( .מה עושי ? ביקשתי מד לבדוק אפשרות למצוא
פסנתר אחר ,שג אוחז בהגה ...אחרי מספר ימי הציע ד פסנתר שהוא ג זמר
וג נוהג ,אייל חביב שמו ,א בתנאי  שהפסנתרנית הקבועה תסכי לוותר על
מקומה .את אייל שמעתי בעבר שר בקונצרט ,ושמחתי שמדובר בו .בינתיי התברר
שאת הפסנתרנית הקבועה של ד אני מכירה) ,כלתו של סשה ארגוב( והשגנו את
הסכמתה .כ זכינו במולטיטלנט :פסנתר ,שהוא ג זמר מצוי וג נהג ,תכונה
שעוררה בי חיבה יתרה כלפיו ☺.
בשלב הזה התחלתי להרכיב את רשימת הזמרי  .העינחרודי )איחוד ומאוחד(
הסכימו מיד .כמה זמרי סרבו ,א הזמרת הצעירה עדי כה נתנה הסכמתה )נכדתה
של טוני לבנו מעי חרוד מאוחד( ,וג הזמרת ח לקס ,בת קבו גבע .שתיה
מתפרנסות משירה א השתכנעו להופיע בהתנדבות .ה חיות כיו באזור תל אביב,
וסיכמנו שהחזרות הראשוניות תתקיימנה ש .
ומי יעבוד ע הזמרי המקומיי ? היות שהפסנתר גר רחוק ,פניתי לסטס )יזרעאל(,
האיש והאנרגיות ,בהצעה שלא יוכל לסרב לה )למרות שהיה רוצה ☺( :לכתוב
עיבודי לשירי  ,שיכללו ג חליל צד ,בנגינת אשתו אנה ,וללוות את הזמרי
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בפסנתר  כל זאת בתקופה הכי עמוסה שלו ,שבה מתקיימות ההכנות לקונצרטי של
סו" השנה בביתהמוסיקה שבניהולו...
סטס עמד בכ בגבורה ,בכישרו ,בקלילות וללא מתח .א המתח היה! )אצלי .(...ד
הודיע שה לא יוכלו להקדי בוא ביו האירוע ,בשל הופעה מאוחרת בלילה
שלפני .המשמעות :אי זמ אפילו לחזרה כללית אחת שתתרגל את המעברי בי
הסרטוני והסיפורי של ד ,לבי השירי של כל הזמרי  ,שאמורי לעלות כל אחד
בנפרד .ע כל ניסיוני בתחו  ,מעול לא הפקתי אירוע ללא חזרה גנרלית המוודאת
שהכול עובד ,ומחברת בי כל המרכיבי  .אמנ עשינו חזרות ע כל זמר ,כולל
בלאנס ,א ...מה יהיה למשל א החיבור בי המחשב של ד לציוד ההקרנה שלנו לא
יעבוד? וכהנה וכהנה.
בסופו של דבר ,חו מתקלת מיקרופו אחת ,הכול זר והחששות התבדו.
אגב ,האירוע צול על ידי יובל בריל בווידאו ,ומ הסת יוקר אצלנו בעתיד.
אני רוצה להודות לזמרי שלנו :ירו יוס" ,יובל בריל וציפי סהר ,שהגישו את
השירי האהובי "של פע " בהתכוונות ובפשטות כובשת ,ולכל המשתתפי  ,על
התנדבות ותרומת לאירוע המרגש הזה .ותודה לצוות המשכ ,שתומ ומאפשר
שכל זה יקרה.

צהרי שבת במשכ  -מקסי ומרגש
נינה פלס
זכינו למופע צהרי במשכ  "  40שנה לתכנית שרתי ל ארצי" ,שליוותה את
ההיסטוריה שלנו בשירה .בניצוחו ובהנחייתו של ד אלמגור ,המומחה באר לזמר
העברי .בביצוע )ברובו( של כוחות מקומיי  ,בעיקר מעי חרוד .ההנאה הייתה
מושלמת .השירי שליוו את כל חיינו ובביצועי מרגשי של הזמרי שלנו ,ציפי
סהר ,יובל בריל ,ירו יוס" וזמרי אורחי מהסביבה ובליווי מוזיקלי מקסי של זוג
המוסיקאי  ,סטס ואנה ,מיזרעאל.
כבר מהקריאה הראשונה של התכנית והמבצעי הופתעתי והתרגשתי .ואכ לא
התאכזבנו ,נהנינו הנאה מרובה מהשירי  ,הסיפורי שליוו אות  ,המבצעי והשירה
המשותפתִ .סקר אותי מאוד אי מתבצע אירוע שכזה ברמה כזאת וקיבלתי את
התשובות מציפי לסקי ,שעמלה וארגנה במאמצי רבי את השעות המופלאות הללו.
תודה ל ציפי ותמשיכי בפעילות המבורכת להנאת כולנו .זה סוג האירועי שהייתי
מוכנה שיימשכו עוד ועוד.
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ער סנטימנטלי
ענבל בר-חיי
בשבת האחרונה הוזמנו חברי עי חרוד למועדו לצפות בסרטה של ענבל
בר-חיי "ער סנטימנטלי" .לאחר ההקרנה נערכה שיחה ע ענבל ,חברי שאלו,
התייחסו ,וענבל ענתה .התגובות הרבות העידו על התרשמות החברי מהסרט ,ה
מהתוכ  ,האווירה והרמה המקצועית.
ביקשנו להיפגש ע ענבל ולשמוע ,אי סרט נולד...
סרט מתחיל מרעיו אמורפי ובהמש הופ לחומר ויזואלי ,לסיפור .כשאני רואה
משהו שתופס את העי אני רושמת לי את הסצנה ושומרת לעת מצוא .כ קרה כא,
הרעיו הראשוני התחיל בלוויה של דודתי בתיה ,הדליי הנזרקי בתנופה לערימה
לאחר שרוקנו מה את החול על הקבר גרמו לי תחושה לא נוחה )חוויה שבאה
לביטוי בסצנה הלפני אחרונה בסרט( .המעמד עצמו היה הזוי ,המשפחה שמרה על
איפוק ולעומת התפרצה העובדת הזרה בבכי קורע לב.
כתיבת התסריט אמנ החלה בהשראת דודתי ,א ע התפתחות הסיפור קיבל
הסרט חיי משלו ,והדמויות קיבלו אופי עצמאי .סרט טוב אינו חיקוי של המציאות,
ובדר כלל כשאנו כותבי תסריט ,מגיע שלב שבו הסיפור והדמויות כבר אינ
בשליטתנו ,ומקבלי חיי משל עצמ " .ער סנטימנטלי" אינו מתאר אנשי
אמתיי  ,הוא בדיה המבוססת על אלמנטי שוני הלקוחי מכל מיני מערכות
יחסי המוכרות לי.
למדתי בחוג לקולנוע במכללת ספיר .בחוג לומדי את כל התפקידי הכרוכי
ביצירת סרט :בימוי ,תסריט ,צילו  ,עריכה ,הפקה ועוד" .ער סנטימנטלי" הוא
עבודת הגמר שלי.
מתחילי בכתיבת תסריט ,תהלי ארו מאד .גרסאות רבות נכתבות עד שמשלימי
את הגרסה הרצויה .בסרט זה לדוגמה התקבל הנוסח השמיני של התסריט המקורי.
התסריט מוגש למנחה ורק לאחר אישורו מתחילי בעבודה המעשית.
השלב הבא הוא הפיכת התסריט לדימויי ויזואליי  .בתסריט כתובי דיאלוגי
ופעולות ואלו ניתני לפרשנות של הבמאי .ואז כשהבמאי מחליט יחד ע הצל אי
הסרט ייראה ויזואלית ,נכנס המפיק לתמונה לארגו הלוגיסטי :בחירת אתרי
הצילומי על פי דרישות מפורטות של הבמאי ,קביעת אודישני  ,ארגו הציוד ,ניהול
כספי ועוד ועוד ועוד...
12

לאחר קביעת אנשי הצוות :צל  ,תאור ,מקליט ועוזריה  ,מחזיק המיקרופו )נשמע
פשוט א דורש מקצועיות ודיוק( ,מעצב תפאורה ואביזרי  ,מאפרת ,מלבישה ,מנהל
תסריט .ג תפקיד זה יכול להישמע זניח א חשיבותו מרובה כי הוא השומר על
המשכיות הסצנות ואחידות חומר הגל  .תפקיד חשוב נוס" הוא עוזר במאי ,הוא
המנהל את אתר הצילו כדי לאפשר לבמאי "ראש שקט פנימי" לבימוי נטו.
ואז מתחילי לצל .
רוב העבודה נעשית בי הצילומי עצמ  .לכל צילו נדרשת עבודת הכנה רבה מאד
והצילו עצמו הוא כבר קצה הפירמידה .ימי הצילומי עצמ ארוכי
ואינטנסיביי  ,מציאות הנובעת מעלות הגבוהה .לכ יש להקפיד על תכנו מדויק
ולוח זמני קפדני עד רשימת לוח זמני לכל צילו .
הסרט שלי צול כמעט כולו בעי חרוד .אתרי הצילו כללו את הגבעה ,חדר אוכל,
בית הקברות ,שער הכניסה ובעיקר בדירתו של אבא שלי שהופקעה כליל לטובת
ההפקה .זכינו בשיתו" פעולה מרגש מצד חברי המשק ואני מלאת הערכה והכרת
תודה לכל מי שעזר ,השתת" ,התעניי והביע את תמיכתו.
ומי בצוות?
קולנוע זו עבודת צוות.
הפקת סרט גמר היא עבודה עצמאית לחלוטי שלי בכל הנוגע לצוות .ע זאת
המכללה נותנת אישור להפקה ,וציוד צילו וציוד טכני לשבעה ימי  .זהו סרט על
נשי  ,שכל הדמויות בו נשי  ,לכ בחירת הצוות נעשתה מנקודת מבט נשית .מראש
ראיתי בו סרט נשי ולאור זאת בחרתי לתפקידי המקצועיי נשי  ,כמעט כול
סטודנטיות מספיר .כהערת אגב יש לומר כי לא קל לנשי להשתלב בתפקידי
טכניי כמו צילו  ,הקלטה או תאורה .נראה לי שבחירה זו הוכיחה את עצמה.
נקודת המבט הנשית של הצלמת ,העורכת ,ושאר הנשי שעבדו על הסרט מורגשת
מאוד ומשפיעה על התוצאה הסופית .מקובל בספיר שהסטודנטי עובדי ללא
תשלו בהפקות של חבריה לחוג .המטרה כפולה :התנסות בעבודה קולנועית ועזרה
הדדית.
לאחר השלמת הצילומי מגיע תור העריכה .לעריכה תפקיד מרכזי ביצירת הסרט.
נית לומר כי זה בימוי נוס" של החומר הגולמי .העור "ממציא" מחדש את הסרט.
העריכה הראשונה נעשתה על ידי עור גבר שלדעתי לא הבי את הצד הרגשי של
הדמויות ולכ לא התחבר אליה .לבסו" המפיקה ואני ערכנו יחד .לעתי מעדיפי
עריכה של אד מחו להפקה כדי שיראה את החומר בעיניי אובייקטיביות א
במקרה שלנו ,בגלל היכרותנו האינטימית ע חומר הגל נשכרנו מכ שאנו עשינו
זאת.
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השלב הבא הוא עריכת סאונד ,הקולות ,רעשי הרקע" :התמונה היא אינפורמציה
הסאונד הוא הרגש" ,ג הפסקול נער על ידי אישה .המוזיקה התבססה על שיר
מקורי של חברתי ,נועה פידלר שכתבה ,הלחינה ושרה את השיר" ,סימני ".
הסרט מוקר יחד ע עבודות גמר של יתר הבוגרי ב"פסטיבל קולנוע דרו ",
בשדרות .זהו פסטיבל קולנוע בינלאומי ,המאורג על ידי המכללה ,וחלק ממנו כולל
תחרות של סרטי הבוגרי של ספיר .הסרט אינו מסחרי אבל נית להציגו בפסטיבלי
באר ובעול .
אני מעוניינת להציג אותו בהקרנות קהילתיות ,בדומה להקרנה שנערכה בעי חרוד.
זהו סרט אישי ועדי ,ואני מרגישה שהמפגש האינטימי ע הצופי בהקרנה קטנה,
הוא משמעותי בהרבה מאשר דר התיוו של פסטיבל או הקרנה באול גדול .אני
מאמינה שצפייה בסרט הנוגע בכאב הפרטי של יכולה להיות חוויה מזככת ומרפאת.
צופי רבי מתרגשי ומוצאי חלק מעצמ בסרט הזה ,וחשוב לי להיות עדה לכ.
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זבוב על הקיר ...
צבי בר-חיי
התבקשתי לכתוב על חוויתי כמי שליווה את צילומי הסרט של ענבל שנערכו
בעיקר בביתי ,וזאת כשאני בגדר "אורח נטה ללו" בדירתי.
קולות המלחמה מהדהדי בראשי ,רקטות ,מנהרות ,כניסה לעזה ,הרוגי ...
לבסו" החלטתי שבמקו שבו לא מתקיימי החיי  ,אי טע למלחמה.
ומעל כל זה מגוריה של בתי יוצרת הסרט ,בנחל עוז.
תמיד תהיתי מאיפה נולד המושג "תעשיית הקולנוע" .בבואי לראשונה הביתה
מהעבודה ,לאחר שהתרחש בו יו צילומי ארו שעתיד היה להסתיי בי עשר
לאחתעשרה בלילה ,תפשתי לראשונה את משמעות הביטוי.
זה היה למחרת הסערה הגדולה ביותר של החור" ,שהתרחשה כא .בו מסביב
והטמפרטורות של החור" האחרו ,שהיה קר במיוחד.
מאות ק"ג של ציוד ,עמודי  ,חצובות ,פרוג'קטורי מיוחדי  ,מונחי מחו
ובתו הבית מחכי לשימוש המיועד לה  .רהיטי הוזזו ממקומ או הוצאו
מהדירה ובמקומ הוכנסו אחרי  ,קיר מנוקב לצור תליית אביזרי ועוד היד
נטויה.
את כל הבלג )המאורג( הזה ניהלה חבורה של  20צעירי  ,רוב סטודנטי
לקולנוע במכללת ספיר ש למדה ענבל ,כשה מתרוצצי פנימה והחוצה,
מרכיבי ציוד ,ומזיזי פרוג'קטורי מדי כמה דקות ,לאחר כל צילו  ,הופכי
את הדברי על פיה לפי הצילו הבא.
האנשי הפנויי רבוצי על הספות בפוזות של צעירי וצעירות ,כלומר שרועי
בכל כיוו כשמאחוריה כבר  12שעות פעילות ומחכות עוד מספר שעות.
לכל אחד יש תפקיד מוגדר כגו צלמת ,מפיקה ,תאור ,ארטדירקטור ,עוזר
במאית וכו'.
ועל כל זה ,ביד בוטחת ,מנצחת דמות דקה ,קצת שברירית למראה ,ענבל.
אני יושב בכורסתי הקבועה שהוכרז עליה "אזור מפורז" ,מכורבל במעילי כי אי
להפעיל חימו בבית בגלל רעש המזג ,הדלת פתוחה לרווחה ,שיניי נוקשות מקור,
האורות כבויי כדי לא להשפיע על התאורה.
שאגת עוזר הבמאי" ,שקט על הסט" ,רועמת והס משתרר בכל אזור הצילומי ,
כלומר בדירה ומחוצה לה.
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אפילו הזבוב על הקיר )אני( לא זמז .
ואז נשמעת מילת הקס " ,אקש" ,והמצלמה מתחילה "לטרטר" ,נוצר "שוט"
בסרט ,שאור בדר כלל כמה שניות וחוזר חלילה.
מלכתחילה הוכרז ג חדר השינה שלי לאזור פרטי ,אבל מה ע השחקניות? צרי
לנוח בי הסצנות ,צרי להתלבש ולהתאפר ,בקיצור נשארה לי הכורסה בלבד עד
 121110בלילה כשאני מנסה להעביר את הזמ בצפייה בעבודת בעלי התפקידי
השוני  ,בהתלבטויות הצלמת ע ענבל לגבי זוויות הצילו ובצפייה במוניטור
)הוא המס עליו רואה הבמאית את שרואה המצלמה(.
וכ ,שוט אחר שוט ,סצנה אחר סצנה נוצרות אבני הבניי של הסרט ,שבחיבור
הנכו על ידי עריכה )שג ש הייתה ענבל מעורבת( נוצר הזמ ,שבו אנו צופי
ורואי ג את הסרט וג את מה שבתוכנו פנימה.
השבוע נגמר ,הציוד נאס" ,הרהיטי הוחזרו למקומ .
לי נשאר לסדר את כוננית הספרי מלוא הקיר ,אשר הארטדירקטור הפ על
פניה כדי שתתאי לאופי בעלת הבית בסרט.
פסי דבק על הרצפה לא נספרי והחורי בקיר אולי יתוקנו יו אחד.
לכל ההורי לילדי יצירתיי  ,ראו הוזהרת .
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משה פרנק לגבורות
משה הגיע לגבורות ומשפחתו נערכה לחגיגה חמה ואוהבת.
חברי שאלו את ראלי ,מדוע לא עשית לו מסיבת הפתעה? אבל ראלי
לא מתרשמת ממסיבות הפתעה ומאמינה שדווקא הדר שבה
משפחת תכננה והפיקה את האירוע  -היא הדר המתאימה לחגוג יובל
כזה:
של

מזה שנה משפחתנו מתכננת ומתכוננת לחגוג את יו הולדתו השמוני
משה .ככל שהתקרב התארי גברו הציפיות וההתרגשות.
לכבוד אירוע זה התאספה כל משפחתנו ,מארה"ב ומהאר .החגיגה התחילה ע
הגעת בני דודנו מארצות הברית וטיול משות" בהדרכתו של בננו ברו .ארבעה
ימי טיילנו ברחבי האר כשכל ערב חזרנו ללינה בבית .כא בעמק הדרי אותנו
ג בני קיי ותיאר לאורחינו את העבר וההווה של עי חרוד ועמק יזרעאל.
ערב לאחר המסיבה ישבנו בגינה היפה של המשכ וציינו בשמחה את נישואי
נכדתנו העומדי בפתח ,אכ ,מתנה מתאימה מאי כמוה לסבא )ותודה לשירי
ברוידא על ההפקה המושקעת( .חתונתה של הנכדה ,בתו הבכורה של דני והנכדה
הראשונה הנישאת ,נערכה מספר ימי מאוחר יותר והשמחה הושלמה ע הגעת
של בתנו שמעיה ונכדותינו מארה"ב.
להוסי" שמחה על שמחה יצאנו כולנו לצימרי בשדה אליעזר בגליל  ארבעה
ימי חוויה של ג עד!
חת הגבורות היה שות" מלא לתכנוני ולהתרגשות של לפני ואחרי ,וכ ,למרות
שהחודש הזה עבר מהיר כחלו הרי התקופה הארוכה של ההכנות והציפיות
תרמה לסיפוק ולהנאה של כולנו.

גרמפה היקר לי מכול!
מה אני יכול לאחל ל?
מה אני יכול לבקש בשביל שעוד לא ביקשת?
מה אני יכול לאחל ל להשיג שעוד לא השגת?
תמיד היית ותמיד תהיה הגיבור שלי!
הדמות לחיקוי שלי!
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האיש שאני יכול להתייע& איתו לגבי כל דבר .כל דבר בעול!
ע החכמת חיי של ,ע הניסיו  ,ע השכל ,ע הרצו תמיד לעזור לי להגיע
להבנות.
גרמפה ,אתה תמיד תומ ,תמיד מחבק ,תמיד מכבד ,אבל בעיקר תמיד תמיד
אוהב! אוהב אותי ע כל המגבלות והקשיי שלי .ע כל הסיבוכי שלי.
גרמפה יקר ,אתה הכול!
אתה סבא ,אתה אבא ,אתה אח ,אתה חבר,
אתה פשוט הכול!
תמיד כי את ,תמיד מצחיק את ,א פע לא משעמ כשאתה בסביבה.
אני רוצה להודות ל על השני שזכיתי להיות בחברת.
תודה על הכול!
אני אוהב אות גרמפה!
באהבה ובהערכה רבה
)הנכד המועד( נדב
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We are champion
יוני שובל סרבסטיי
אליפות אירופה בכדורסל לקבוצות של ותיקי לקויי שמיעה מגיל  36ומעלה,
התקיימה הפע בעיירה מורסקה סובטה שעל הגבול בי סלובניה להונגריה,
עיירה מקסימה מוקפת יערות ושדות ,הכול ירוק ,ובמרכז העיר פארק מיוער
ענקי.
באליפות השתתפו  12קבוצות מרחבי אירופה .אני משחק בקבוצה שנקראת
"ותיקי תל אביב" ,שחבריה באי מכל האר .המבוגר בינינו הוא ב  64והצעיר ב
) 37אני( ,כולנו עזבנו באר משפחות וילדי  .רוב חברי הקבוצה באו ממרכז האר
ומהדרו כ שרוב הזמ היינו עסוקי בלחפש קליטה באייפו על מנת להתעדכ
בנעשה באר.
שובצנו לבית קשה מאד ע קבוצות מספרד מדריד ,מרוסיה סנט פטרבורג,
ומהונגריהבודפשט .כל יו נערכו שני משחקי או משחק אחד ,אז לא היה זמ
רב להסתובב .את הבית המוקד עברנו בשלושה ניצחונות לא פשוטי  ,כולל קרב
של שתי הארכות נגד ענקי מדריד .ברבע הגמר שובצנו נגד סלובניה המארחת,
ובמשחק מול אול מלא באוהדי קנאי הצלחנו לנצח ולעלות לחצי הגמר .בחצי
הגמר התמודדנו מול קבוצה שמורכבת משחקני משבדיה ומפינלנד וג הפע
ניצחנו .בגמר התמודדנו נגד אתונה מיוו אותה קבוצה אשר ניצחה אותנו בשנה
שעברה בגמר .בחדר ההלבשה לפני הגמר אספתי את השחקני לשיחת עידוד:
חבריה ,אני לא רוצה לנצח בשביל עצמי או לנקו ביווני על השנה שעברה ,אני
רוצה לנצח בשביל החילי שנלחמי עבורנו בעזה ,בשביל המשפחות שמבלות
ימי שלמי במקלטי  ,בשביל המשפחות שלנו שהשארנו בבית ,בואו ננצח ונביא
קצת גאווה למדינתנו הקטנה .על המגרש הייתה רק קבוצה אחת ובסיו  40דקות
הראתה התוצאה  8543לטובתנו .היווני היו המומי מרוח הלחימה ומההקרבה
שהראינו וה מיהרו לבר אותנו.
ואסיי בנימה אישית 21 ,שני אני משחק כדורסל ומעול לא לקחתי מקו
ראשו או זכיתי באליפות ,ועכשיו כשזה סו" סו" קרה הגיע הזמ לפרוש...

ליוני ,כל הכבוד ,גאי ב! בית עי חרוד איחוד
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ששי מאור
יו הגבר בוטל בצוק העתי  ,החברה המארחת אותנו לקחה על עצמה משימת אירוח
של תושבי מהדרו  ,ה פנו אליי וביקשו לצר" את האירוח של המשפחות במתח
ע האירוע הפרטי שלנו ,חשבתי ואני סבור שזה אינו מתאי ולא יענה להגדרת
המטרה שלנו והפקת המקסימו מהמתח ללא הפרעה ,לכ ויתרתי לטובת הנושא
החשוב של אירוח משפחות מהדרו הח וביטלתי את האירוע המתוכנ ,לגבי
השאלה א יתקיי יו הגבר ומתי אהיה חכ יותר לאחר שתגיע הרגיעה.
הסרט "ער סנטימנטלי" המתאר מערכת יחסי בי בת לאימא אשר נמצאת על
ערש דווי הוקר במסגרת "מטעמי שבת" ,הרבשיח שנער לאחר הקרנת הסרט ע
במאית הסרט ענבל ברחיי  ,חש" מציאות קיימת במערכות יחסי סבוכות בי
אימא לבנותיה הנוצרות במהל החיי בתו המשפחה.
 TEDבעי חרוד התקיי תחת אירועי קשי שהגיעו אלינו משדה הקרב בעזה,
כשלושי חברי יצאו להתאוורר ממסכי הטלביזיה ולמש כשעתיי התנתקו
מאינפוזיית השידורי הישירי  .ההרצאות היו מסקרנות ,מעניינות ומלמדות וחשפו
אותנו למידעי בתחומי השוני  .הלקח שהופק מאירוע ראשוני זה הוא כי נכו
יהיה לקיי שתי הרצאות ולא שלוש לפי התכנו המקורי ,רצו החברי לקבל מידע
כולל ומקי" באמצעות שאלות ותשובות במהל ההרצאות הארי את זמ ההרצאות.
נא עקבו אחר הפרסומי בלוח המודעות לגבי ההרצאות הבאות.
נבחרת ישראל בכדורסל לכבדי שמיעה זכתה במקו השישי באליפות אירופה ,יוני
שובל נציגנו הוותיק בנבחרת חזר ע כרטיס השתתפות לאולימפיאדת החירשי ,
יוני פעיל ספורט אמתי וקוצר את פירות ההתמדה והנחישות .בהצלחה בהמש הדר
מכל בית עי חרוד.
מסיבת הבריכה נדחתה עד לרגיעה במצב הביטחוני.
צוות טיולי ותרבות יושב בימי אלה על תכנו טיול רבמסלולי וגילי לחג המשק,
בתחילת חודש אוגוסט תתלנה הרשמות למסלולי השוני )בתקוה שעד אז רוחות
המלחמה יירגעו( .
חג המשק מתחיל לרקו עור וגידי  ,כל מי שכוחו במותניו מוזמ להצטר" ...
יהיה שמח.

