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ימי של שקט
ירד בר כוכבא

הנה ה באי ימי של שקט
אחרי הרעש הגדול והנורא
אפשר לנוח קצת על המרפסת
ולאסו את שברי הסערה.
הנה ה באי ימי של שקט
כבר שכחתי אי שה נראי
אפשר עכשיו לפתוח את הדלת
לשלוח אל הרוח ציפורי.
הנה ה באי ימי של שקט
נצא אל החלו לראות
א כלו כבר המי
אולי כבר יש באופק אדמה
זוגות זוגות
נצא זוגות זוגות
נביט אל השמיי
נחכה ביחד ליונה.

הנה ה באי ימי של שקט
אחרי שכבר איבדנו את הכול
תשב איתי עכשיו על המרפסת
תבכה איתי ביחד על אתמול .
הנה ה באי ימי של שקט
שנינו כא ביחד על ההר
המי כבר ירדו ויש ג קשת
אפשר לקו ,סו העול עבר.

המ ְז ִיר ת
משולח ַ
רוני צור ואילה אופנהיימר
"אבוא במנהרות ,ובמצדות ובמערות,
ובנקרות צורי ובמחילות עפר
איש בלב הלילה דרו וחרישי
צופה בי מבקש נפשי"...
נעמי שמר

אי מה להוסי על מילותיה של נעמי שמר ,כאילו נכתבו על ימי אלה .מדינת
ישראל ניצבת בכל פע מחדש ע התמודדות בלתי אפשרית ,מול טרור אכזר
וקשה .חפירת המנהרות על ידי החמאס והמצב הבלתי אפשרי שבו עומדי תושבי
הדרו כשיחזרו לבתיה הוא מהקשי שניצבו בפני תושבי ישראל.
אנחנו לשמחתנו ,רחוקי מאיו המנהרות ,אבל ג אנחנו מחויבי לשמור על
ערנות לימי חירו .
לחברי ממושב יבול ,שחוזרי הביתה בימי אלה:
כולנו כא בעי חרוד מבקשי לאחל לכ ימי שקטי ובטוחי ,
ממעל ומתחת.
שתשבו תחת גפ ותאנה )או במקרה שלכ בצל העגבנייה והדלעת(,
בשלווה ובנחת.
שכל דאגותיכ יהיו לפרנסה ,חינו ואהבת האד והמקו ,
שתוכלו בשקט להמשי ולקיי את חייכ בדרו .
את הקשרי שנוצרו כא במהל "צוק אית",
לא יוכל להרוס ,אפילו החמאס ! שליחו של השט.
למדנו להכיר ולאהוב ,אנשי פשוטי  ,צנועי וחביבי ,
ונקווה שהמפגש הבא לא יהיה בשל מטח של טילי .
שתחזרו בשלו למושבכ  ,ותשבו בנחת בביתכ .
מאחל בית עי חרוד איחוד
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צוות צח"י  צוות חירו יישובי
כל יישוב מחויב שיהיה לו צוות חירו יישובי .הצוות מורכב מבעלי תפקידי
מהנהלת הקהילה ,מרכזי תחומי ורכזי ועדות .לכל בעל תפקיד יש נוהל מסודר
לשעת חירו אבל הנהלי מופעלי רק בהוראת פיקוד העור .פע בשנה אנו
עורכי בדיקה פנימית משלנו לוודא שכל אחד יודע את תפקידו ,ג א פיקוד
העור לא מורה לנו לעשות כ .חשוב להדגיש שמדובר על מצב חירו כפי שמוגדר
על ידי המדינה וג ההנחיות ה לא פרי מחשבה ויוזמה פנימית אלא בהתא
לחוק ולהנחיות המדינה.
בקהילה שלנו יש מגוו גילאי וקבוצות שונות שצריכות תמיכה ועזרה ואנחנו
מנסי לתת מענה הול לכל קבוצה ולהיות מוכני בסיוע מתאי  .קיבו" עי
חרוד איחוד הוא קיבו" מאורג ומסודר בתחומי השירות והקהילה ,יש לנו רב"ש
שנמצא בקשר ע גורמי הביטחו הרלוונטיי החיצוניי ומיקומנו הגיאוגרפי
מקנה לנו עדיפות בשקט בטחוני מסוי  .ע כל זה יש לנו מחויבות להיות ערניי
ולהישמע להוראות פיקוד העור.
מקלטי ! בעי חרוד ישנ מספר מקלטי  :הנהלת חשבונות ,ג אקולוגי ,משרד
חינו ,מקלט מוזיקה ,מקלט מרפאה ,מקלט תקשורת )איל( ,מקלט שכבת
נעורי .
לפני כשבועיי ה נבדקו ונמצאו במצב טוב על פי התקני  .חשבנו שצריכי
להשאיר פתוחי  ,א קיבלנו הוראה מפיקוד העור לסגור אות  .דלתותיה
ייפתחו על פי הוראה.
בנוס למקלטי יש מרחבי ציבוריי מוגני  :כל השטח שמתחת המטבח וחדר
אוכל ,מתחת בית לביא ומרכז בריאות מתחת בית הדר.
אנחנו נמצאי בתהלי בדיקת עלויות למיגוניות לאזור בתי הילדי  .יש מספר
אפשרויות וכול יקרות מאוד .נבדקת התאמה לפי המסגרות והגילאי השוני
והנושא יצטר לעבור אישורי מתאימי .
מיקומנו הגיאוגרפי הבטוח )כרגע( מאפשר לנו לארח בביטחו את תושבי הדרו
ואנחנו עושי זאת באהבה גדולה .נוצרו קשרי טובי  ,ואנחנו מקווי שנדע
לשמור על קשרי אלה ג לאחר שו הקרבות.
תשלו על ארוחות בחדר אוכל
חדר האוכל מספק בכל יו שתי ארוחות לציבור החברי  ,הילדי  ,העובדי
השכירי והאורחי  .ילדי הקיבו" ,החברי ואורחיה אוכלי בחדר האוכל
במחיר מסובסד מאוד .שני ענייני שקשורי בעובדה זו עלו בתקופה האחרונה
וה בדיו בוועדת מזו.
3

 .1לקיחת אוכל הביתה מארוחת הבוקר ! ארוחת הבוקר מקבלת סבסוד מאוד
גבוה במטרה לשמור עליה ארוחה אטרקטיבית לחברי  .כאשר הלקיחה
הביתה הופכת להיות תחלי לקנייה במרכולית )מבחינת כמויות( זה פוגע
ביכולת לסבסד את הארוחה .אנו פונות ומבקשות לא לקחת הביתה אוכל
מההגשה של ארוחת בוקר.
 .2ילדי בית הספר התיכו שמזמיני חברי לאכול אצלנו בחדר האוכל בצהריי
כל השני היו בני הנעורי מזמיני חברי להצטר לארוחות הצהריי  .כל
השני זה נעשה בקנה מידה מצומצ יחסית ותמיד באירוח של מישהו מקומי.
בשני האחרונות ע השינויי שחלי בקיבוצי סביבנו ,נשארנו אנחנו
הקיבו" היחיד שמאפשר זאת .המנהג חברי ויפה ,כולנו ,כל מי שלמד בתיכו
שלנו ,עשה זאת בעבר באהבה .הזמני השתנו ,החברי שבאי לאכול אצל
ילדינו אמנ מחויבי על המשפחה המארחת א במחיר המסובסד של
החברי  .מדובר בקבוצות לא קטנות של בני נוער וכבר נתקלנו בתלמידי
התיכו שמגיעי עצמאית ,ללא בני משק מלווי  ,א אוכלי על חשבונ .
מדובר על בעיה כפולה ! ג סבסוד עמוק לקבוצה גדולה למי שאינו נמנה ע
הקהילה וג מצב שבו נגמר האוכל בהגשה בשעה מוקדמת )ובעיקר בימי של
ארוחות אטרקטיביות כגו "על האש"( .לקראת פתיחת שנת הלימודי תיער
שיחה ע בני הנוער שלנו על צמצו התופעה ,א חשוב שג הורי המארחי
וסבי וסבתות יבינו את עניי הסבסוד שעולה לנו כס רב.
החלטות מזכירות
בישיבת המזכירות האחרונה עודכ מנדט ותקנו לוועדת חברי  .המנדט והתקנו
היו בנויי מצרו של החלטות מתאריכי שוני ופזורי בי התיקיות השונות
ומצאנו לנכו לאגד אות למסמ אחד ע שינויי ניסוח קלי .
היו מרכזת את הוועדה נעמי הולצמ ,ורוני יושבת בה בתוק תפקידה כמזכירה,
חברי הוועדה ה  :תקוה ארצי ,דונה רו ואורי שפר.
ועדת החברי הוקמה ופעלה ממקו של פתרו ועזרה לחבר בתחומי שוני
ובמצוקותיו .עברו שני  ,פני החברה השתנו ,המבנה הארגוני של עי חרוד השתנה
וכיו יש גופי ונהלי שתפקיד לתת מענה למרבית פניות החברי  ,החל מנוהל
ערעורי ועד ועדת ייעו".
המנדט של ועדת חברי והתקנו שקיי על פיו מתייחס בעיקר לנושא עזרת
קרובי  .להל התקנו:
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מנדט וועדת חברי
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מת מענה בפניות אישיות של חברי קיבו".
תחו עזרת קרובי שאינ חברי עי חרוד איחוד )קרבה ראשונה :הורי ,
בני /בנות ,אחי /אחיות( ,הינו התחו העיקרי בפעילות הוועדה.
נושאי הסיוע האישיי ייבדקו אחת לשנה ויעודכנו בהתא .
הוועדה תתכנס בהתא לפניות החברי ובאחריות מרכז/ת הועדה.
באחריות מרכז/ת הועדה לקיי פרוטוקול הישיבות ולהעביר לגורמי
הרלוונטיי .
הוועדה לא תכריע במחלוקות בי חברי או בי חבר למוסדות הקבו".

קביעת קריטריוני לקבלת עזרת קרובי :
ועדת חברי נדרשת מדי פע לדו בבקשות חברי לעזרה כספית לקרובי
מדרגה ראשונה במצוקה כלכלית.
להל כללי שלפיה תוכל הוועדה לקבל החלטות וכמוב שנשאר ג מקו
לשיקול דעת.
 .1נית לפנות לעזרת קרובי רק לאחר מינימו חמש שנות חברות בקיבו".
 .2העזרה תידו רק בעקבות דו"ח בכתב של עו"ס או איש מקצוע אחר ובתוספת
הצהרת הנזקק על מצב פיננסי ) לפי שיקול דעת הוועדה(.
 .3יש לחדש את הבקשה כל שנה .חידוש הבקשה באחריות המבקש.
 .4גובה הסכו שנית לתת לחבר , 500 :בכל חודש.
 .5בעלי חובות כרוניי וחברי שאינ ממלאי חובת עבודה ,או שנמצאי
בסכסו ע הקיבו" )סכסו ע הקיבו" :א ורק א המזכירות הפעילה /
רחבה מחליטה ומיידעת על כ( לא יוכלו לקבל עזרת קרובי .
 .6כל פנייה תידו לגופה.
מסגרת תקציב שנתית:
 .1מסגרת תקציב שנתית לפעילות הוועדה ., 60,000
 .2מגבלת סכו לאירוע חד!פעמי או אירוע מצטבר שנתי ,יהיה בס ., 6,000
נסיעות על חשבו ועדת חברי :
נסיעות אישיות ע"ח ובאישור ועדת חברי יהיו במקרי הבאי:
החבר ייסע על כפתור מניע אישי ובסו החודש יביא לאישור מרכזת הוועדה.
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.1
.2
.3
.4
.5

ביקור בבית חולי של קרובי מדרגה ראשונה שאינ חברי משק )כפי
שהוגדר במנדט הוועדה(.
תדירות קבלת הרכב תהיה אחת לשבוע .באישור מרכז/ת הוועדה או מזכיר/ה.
במקרה של הורה /ילד /אח סיעודיי שהחבר נוסע לבקר בתדירות של
לפחות שתי נסיעות בחודש .נסיעה אחת תהיה על חשבו הקיבו".
אישור יינת לאחר שיוגש ד הנסיעות החודשי ע סימו הנסיעות הרלוונטי
ולא לפני.
במקרה של פטירת ב משפחה מדרגה ראשונה מחו" לעי חרוד ,יהיו שלוש
נסיעות ע"ח הקיבו" במהל השנה הראשונה אחרי הפטירה.

שבת שלו וימי שקטי

ניהול ענפי קהילה
רינת פיי רז
אני רוצה להודות על הבחירה ועל האמו שנתת בי ! זה בהחלט לא מוב מאליו,
ומפרג.
הכניסה שלי לתפקיד תהיה הדרגתית ובחודש אוגוסט אני מקדישה ימי פנויי
שיש לי ללימוד המערכת ע יצחק'לה.
היעד הוא שבתחילת ספטמבר ,אוכל להיכנס מלא ולקחת אחריות.
עד אז אני לומדת ומעורבת במה שאפשר ,ויצחק'לה ממשי לנהל את ענפי
הקהילה.

שתהיה שבת שלו

קול קורא לחברי עי חרוד איחוד ולבני בתפוצות
י“ח אלול קרב ובא
נשמח לקבל רשימות ליומ החג
שחל ב12.9.2014-
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משולח הבריאות
חנה דג
הבעת תודה
לחברי עי חרוד ,ברצוני להודות לכ על האמו המחודש שנתת לי.
בימי הקרובי אכנס את הוועדה ה"חדשה!ישנה" לפגישה ראשונה.
על הפרק עומדי מספר נושאי הנוגעי לבריאות הציבור ,לאחר שיסוכמו
בוועדה ניידע כמקובל.
מרפאה
שוב תזכורת לחברי .
קניית תרופות ואביזרי אורטופדיי שהומלצו על ידי רופאי מקצועיי  ,יש
לתא ע המרפאה.
קנייה עצמאית ללא תיאו לא תכובד.
ביטוח לאומי
אני פונה לחברי לברר מיצוי זכויות שה זכאי לה מהמוסד לביטוח לאומי,
כמו בעיה בריאותית מתמשכת וכרונית או כמו זכאות ל! 20%נכות כללית )שלא
מקנה קצבה א מקנה שיקו ( .נית להתייע" אתי הא יש מקו להגיש תביעה
לביטוח לאומי.
ברצוני להבהיר פעילויות אחדות של ה"ביטוח לאומי" הנוגעות לכל אחד מאתנו:
ביטוח לאומי מלווה אותנו לאור שלוש תקופות חיינו:
 .1מגיל  3חודשי עד גיל שמונה!עשרה ושלושה חודשי .
 .2מגיל שמונה!עשרה ושלושה חודשי עד  62לנשי ו! 67לגברי  ,בנושאי
של" ,נכות כללית" ו"תאונות עבודה".
 .3מגיל  62נשי ו! 67גברי  ,בנושאי של זִ קנה ,סיעוד והחמרה בסיעוד.
ביטוח "מג לקיבוצי" לניתוחי פרטיי
הצטרפנו לביטוח זה ביוני  ,2013לשביעות רצונ הרבה של החברי .
ברצוני להזכיר שוב לחברי כיצד להשתמש בביטוח זה:
עי חרוד משלמת פרמיה חודשית עבור כל החברי  ,מועמדי והילדי .
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ביטוח "מג לקיבוצי " הוא שדרוג של ה"ביטוח מושל " של הכללית והוא
מאפשר לחברי לקד תור לניתוח באופ פרטי ,כדי לא להמתי לניתוח ברפואה
הציבורית.
אחזור שוב על נוהל התשלו לגבי ניתוחי פרטיי  :חבר שבחר בניתוח פרטי
משל בעצמו ,בכרטיס האשראי שלו ,את עלות ההשתתפות העצמית של
המושל .התשלו לא נעשה על ידי המשק.
עלות הניתוח מוחזרת לחבר לאחר תביעה מ"כללית מושל " ומהביטוח "מג
לקיבוצי " .ה"מושל " של הכללית ,לא מכסה את כל עלות הניתוח )יש
השתתפות עצמית( ,ויש תוספות שונות כמו שתלי  ,שאת מספר לא תמיד נית
לדעת מראש.
החזרי בעבור השתתפות עצמית ובעבור אות תוספות יקבל החבר מה"מושל "
ומביטוח "מג לקיבוצי " .את ההחזר יראה החבר כזיכוי בתקציב.
מיו הצטרפות עי חרוד ל"מג לקיבוצי " ,שנה וחודשיי  ,מסתכמי ההחזרי
מהביטוח במאות אלפי שקלי .
אני ממליצה לחברי הפוני לניתוח פרטי להתייע! איתי בכל הנוגע לתשלו
כדי לא להיכשל בהוצאות לא מוכרות.
איקי ריי ,עובדת סוציאלית ,מקבלת חברי לפגישות טיפוליות.
אפשר לפנות אליה באמצעות חנה או זיוה.

העיקר הבריאות
ושנדע שקט בדרו

איזו אכזבה!
ראלי פרנק
לפני חודש וחצי כששמוליק שילוני הודיע על הזמ הבשל לעטו את הרימוני
הבטחתי לטפל בעניי .הגעתי למחס הג להוציא את שקי הרשת המיוחדי
שקניתי בשנה עברה א לא מצאתי  .חשבתי שאולי נשכחו בפינה נידחת שאיני
זוכרת אבל אחרי פירוק המחס הבנתי שה פשוט נעלמו .המחס לא היה נעול,
ועד עכשיו הרגשתי שאמונתי מצדיקה את עצמה .והנה אכזבה גדולה!
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אתר האינטרנט החדש  -סטטוס
יואב צור
לחברי שלו רב,
פניו של אתר האינטרנט שלנו עומדי להשתנות וצוות היגוי שאושר ע"י
המזכירות מוביל את המהל.
הרעיו המונח בבסיס אתר האינטרנט החדש הוא שבנוס ללוח מודעות קיבוצי
המפרס מידע כללי ופרטי ,יתווספו לאתר פונקציות שימושיות )פירוט בהמש(.
תוק "מערכת" שתפקידה יהיה להזי חומר לאתר :מהנעשה במשק ,בסביבה,
באר" ובעול  ,מאמרי  ,הגיגי  ,תמונות ,סרטוני מכל הבא ליד ,חברי
המעונייני להיות אקטיביי בתחו ,יתקבלו בברכה!
אנחנו נמצאי בשלב מתקד של הכנסת תכני א לצערי ,החברה הבונה את
האתר ממוקמת בשדרות ולכ הפעילות שלה מושבתת למעשה בחודש האחרו.
האתר החדש" ,ייכנס" לאותה כתובת של האתר הנוכחי )(www.en!harod.org
כ שלא יהיה צור לבצע שינויי כלשה במחשב.
השוני העקרוני בי שני האתרי הנו שבאתר האינטרנט החדש יהיה" ,אתר
תדמיתי" שיהיה פתוח לכל מי שייכנס לאתר )לכל ע ישראל( ויכלול את כל
המידע שהיה באתר היש ועוד הרבה יותר )הסברי בהמש(.
בתו "האתר התדמיתי" יהיה "שער חברי " שהכניסה אליו תהיה על פי הדוגמה
הבאה:

כדי להיכנס יצטר כל חבר להקליד "ש משתמש" )שנבחר ע"י החברי או למי
שלא בחר ,נקבע ע"י מנהל האתר ונשלח לכול ומי שלא שמר או קיבל ,יקבל
ממנהל האתר( וכ "סיסמא" שתישלח לכל חבר.
"שער החברי " יכלול את הפונקציות הבאות:
ספר טלפוני וכתובות דוא"ל – בדומה לקיי רק שהפע נשתדל לשמור נתוני
מעודכני .
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חבר יוכל להימחק מספר הטלפוני או למחוק פרטי מסוימי על מנת שלא
יתפרסמו.
תורי – תהיה אפשרות להזמי ולראות תורי למוסדות משק המחייבי תורי
כגו מרפאה ,מרפאת שיניי  ,קוסמטיקה ,ספרית ,פדיקור ,טיפולי יופי ועוד...
חבר שיכנס לתור מסוי )מרפאה למשל( יראה רק את התור שלו )יו ושעה( ולא
יראה את שמות החברי /ות האחרי בתור.
מערכת זו תנוהל ע"י המוסד ותעבוד במקביל לנהלי הקיימי )פתקאות,
טלפוני  ,אימילי  ,מסרוני ( ולאחר שנצבור ניסיו הפעלה ,נחליט על המש
הדר.
קריאות שירות ! אפשרות לבצע קריאת שירות למוסדות משק הנותני שירות
לחברי ) :משק חו  ,בני ,חשמלייה ,מחשבי ועוד.(...
המערכת תעבוד במקביל לנהלי הקיימי )פתקאות ,טלפוני  ,אימילי ,
מסרוני ( ,ולאחר שנצבור ניסיו הפעלה ,נחליט על המש הדר.
מאמרי אחרוני ! אקטואליה פנימית וכללית ,צוות כותבי מיוחד )!( יידרש
לעקוב אחר המתרחש בחצר הפרטית שלנו ובחצר הלאומית ולפרס מאמרי .
תהיה יכולת תגובה לכל חבר על כל מאמר בדומה לקיי ברשתות חברתיות כיו .
לוח מודעות ! לוח מודעות בדומה לאתר הנוכחי ,כל חבר יוכל לשלוח מודעה
ללוח ממחשבו הפרטי והמודעה תפורס ע"י האחראי ללוח.
קלפי הצבעה ! קיצור דר לקלפי הצבעה.
לוח אירועי ! לוח אירועי קיבוצי.
הרשמות ! הרשמות לאירועי )טיולי  ,התרמות ,מקומות ל“סדר“ או כל
הרשמה שהיא(.
מפת קיבו! ! מפה "דינאמית" אשר תציג את כל מוסדות ובתי הקיבו" וכאשר
יעמוד הסמ על בית מסוי  ,ייפתח חלו אשר יציג מידע לגבי אותו בית.
בשלב ראשו יוצג מידע בסיסי לגבי זהות הדיירי באותו בית ,בעתיד נוכל לשלב
מידע נוס.
בלוגי ! דיווחי של ממלאי התפקידי בקיבו! – בדומה ובמקביל לפרסומי
הנוכחיי ביומ ,בתקווה לרשימות תכופות יותר ,בכל בלוג תהיה יכולת תגובה
לחברי .
בלוגי של חברי ! כל חבר יוכל לפרס רשימות ומאמרי בנושאי המעסיקי
אותו.
בכל בלוג תהיה יכולת תגובה לחברי אחרי !
מתכוני ! מתכוני בישול/אפייה
שירות לחברי ! מידע על צריכת החשמל הפרטית ,נתוני הפרויקט הסולארי,
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מאמר על פרויקט טורבינות רוח שאנחנו בודקי כרגע ,ובעתיד מידע לגבי צריכת
המי הפרטית.
מוסדות ! הרכב מזכירות ,מזכירי  ,מזכירות ומרכזי משק בעבר ובהווה.
ועדות ומועצות מנהלי ! בעלי תפקידי  ,הרכב ועדות בקהילה ,הרכב ועדות
ומועצות מנהלי במשק.
תקנוני והחלטות ! מאגר החלטות ותקנוני המשק.
סטטוס תקציב ! סטטוס עדכני של תקציב החבר )השאיפה היא לקבלת מידע
.(Online
התקנת מודול התקציב מתעכבת בשלב זה בגלל בעיות טכניות.
לגבי האתר התדמיתי ,אני מזמי כל חבר אשר מחשב ברשותו להיכנס לכתובת
)הזמנית( של האתר ולבחו את תוכ הדברי בשלב שאיננו סופי.
כתובת האתרhttp://ein!harod.migvan.co.il/cgi!webaxy/item?index :
ביו חמישי ,7.8.2014 ,יתקיי במזכירות הרחבה דיו שיעסוק בתכני שיופיעו
באתר ונקווה שתו מספר ימי לאחר מכ ,יעלה האתר לאוויר )בתקווה ש"מגוו
אפקט" ,החברה הבונה את האתר וממוקמת בשדרות ,תחזור לעבודה תקינה(.

שטיחי במכבסה
שטיחי מכובסי ונקיי
נערמו על מדפי המכבסה
ומחכי לבעליה לחזור הביתה.
בעלי השטיחי,
אנא בואו בהקד לקחת.
שטיחי שלא יילקחו יועברו לנזקקי.
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חגיגת המלחמה
מנח איצקובי&
כשאני מביט במלחמה אני רואה מעגלי :
באמצע המתי  ,ההרוגי  .בתו צחנת המוות לא זזי ולא יזוזו לעול  .מסביב
המשפחות ,קרועות הלב ,הנפש ,הגו וכל חלק אחר .בוכות ועוד לא יודעות את
העתיד המר והעצוב שיהיה מנת חלק לעולמי .
במעגל הבא הפצועי  .שוכבי בבתי החולי כואבי ומדממי  .חולמי והוזי
את רגע הפציעה .את רגעי החרדה ,העש ,ריח המוות שמסביב ,את צעקות
החברי  ,האברי הקטועי ודממה.
אחר כ ,אלו שבדר שנמצאי בתו סערת המלחמה בתו הטנקי המטוסי
הנגמשי" המנהרות בבתי הממולכדי  ,מחפשי מאיפה יבוא הכדור הבא.
אחר כ שיירות ההולכי אל בתי החולי עמוסי בכל טוב בעיקר שוקולד
וממתקי  ,כאשר מרוב המוצרי לא רואי כבר את הפצועי והמשפחות .ע
מצעד אינסופי של פוליטיקאי המנסי לזכות בכל טיפה של פופוליז אפשרי.
במעגל הבא ,שיירות האוכל וכל דבר אחר אל החיילי שליד הגבול .המו אנשי
ע סירי  ,סנדוויצ'י  ,טנדרי משאיות כאשר כול כבר לא יכולי להכניס עוד
משהו לפה פ יקיאו הכול .ואחד כל כ נחמד ע מקלחת ניידת לרחו" מעט את
האבק.
השחקני  ,זמרי  ,ליצני וסטנדאפיסטי שמופיעי בכל פינה ,בכל חדר ,על כל
גבעה ,כפי שלא הופיעו מעול  ,רצי להצחיק בכל מחיר ,לשמח בכל מחיר ולעלוז
בתו המלחמה.
מעגל אלימות מילולית מטורפת ולפעמי פיזית על כל מי שמעז לצפצ מילה או
תמונה ,שמרמזת איכשהו על דעה אחרת מאותה חגיגת מלחמה שמסביב.
ומעל לכול  ,מסביב וממש מתו כל חור ! התקשורת .מגייסי כל כתב וכתבת
שרק נית ,שבימי כתיקונ בקושי מוצאי אייט כלשהו לדווח עליו והנה
עכשיו חגיגה של שידורי ללא סו מסביב לשעו .תמונות מכל פינה ,כאילו
אמנות הצילו  .תפסה אותי תמונה של טנק מרכבה על רקע השקיעה שהופיעה
במש כמה ימי בערו" כלשהו ,את הטנק שפגע במשפחה בת  18נפשות לא נראה
ואולי זה אותו הטנק .מאות פרשני ממלאי אולפני על גגות תל אביב או
בקריה .מומחי מכל השטחי מלהגי ללא הר ,תתי!אלופי  ,אלופי ואלופי!
משנה מנתחי מכל זווית ומנסי לשווא לחזות מה יקרה או מה צרי לעשות
כאשר ה כול לא יודעי באמת מה קורה ומה יקרה .לטעמי רק חזי סימנטוב
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מערו"  10קורקטי ומדבר תמיד ברהיטות ולעניי מבלי לנסות לדעת את העתיד.
ואני ,נבו ,עיי ,ובעיקר עצוב מאוד מול פני המשפחות ,ואיש אחד שאני כל כ
מתחבר אליו ,יצחק פרנקנטל .פעיל שלו ישראלי ,שבנו החייל נחט ונרצח על ידי
מחבלי מהחמאס ,ועקב הטרגדיה האישית הקי את חוג ההורי !פורו
המשפחות ,כדי לקד את רעיונות הפיוס והשלו בי העמי .

קיבו& עי חרוד )איחוד כמוב !(,
תיקי  ,מזוודות ,פני מבוהלות וחוסר וודאות הוחלפו עד מהרה בחיו ,בצחוק,
בשיזו ובתחושה אדירה של שייכות.
קיבלנו חיוכי וחיבוקי חמי בכל מקו שאליו הגענו,
במזכירות,
בבריכה,
בדואר,
במכבסה,
בחדר!האוכל ,בכיתות )א,ב,ג(,
במרכז בריאות,
בספרייה ,
על הגבעה ובשבילי ,
במוזיאו,
בכל מקו הרגשנו חלק ושייכי .
אומרי שאהבת חינ מקרבת את הגאולה,
אי ספק שאת במעשיכ  ,התנהגותכ ופניכ המחייכי  ,שכנעת את הגאולה
להתקרב!
אהבת חינ לא עברה מ העול ומהע .
בחיבוק גדול ,והכרת תודה,
משפחת מג
מושב יבול
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
שלמי תודה ליור רגב
מדור "היה היה ! סיפורי מפע " ,לא היה יוצא לאור אלמלי עזרתו הקבועה
ומסירותו של יור רגב ארכיונאי המשק .יור עובר על יומני ועלוני ישני
ומחפש חומר מתאי  ,ה על פי פנייתנו וה על פי יוזמתו .איתור של חומרי
אלו תור לזיכרו מעשי ואירועי מימי עברו ,שטעמ לא פג.
ברשימה הבאה נית לשמוע הד מזמני רחוקי למדורנו "עוצרי באדו " ,אלא
שהפע לא במכוניות עסקינ אלא ברכב של הימי הה  :סוסי העבודה והפרדות
שנשאו בעול התחבורה לכל צרכי המשק והחברי  .רבות נכתב ביומני הקיבו" על
השותפי הנאמני האלו לעבודת המשק ,והטיפול האחראי והקפדני שנדרש לה
כמו לרכבי היו .

יו המסמר
משבוע לשבוע הולכי ומתרבי אצלנו מקרי קשי של פציעת רגלי בהמות
העבודה על ידי מסמרי הנתקעי בפרסת הבהמה .במצב הכי טוב נגמר הדבר
בהפסד של איזה ימי עבודה וברוב המקרי ! של מספר שבועות.
בכל סביבת החצר ובדרכי מפוזרי מסמרי למאות ואי פלא שחלק מה ,
בצורות שונות ,נתקע בפרסה .אותו הדבר ג לאוטומובילי ועגלות על גלגלי
גומי .ה"פנצ'רי " הנגרמי על ידי המסמרי המפוזרי גדול למדי וגדול ההפסד
בחומרי תיקו ,בשעות עבודה ורב הרוגז.
בכדי למנוע אסונות אלו הנגרמי בידי אד נענינו בהבנה מצד ילדי בית הספר
והמורי  ,ונקבע יו לאיסו המסמרי  .כל הילדי התפזרו ברחבי החצר
בסיסמה :כל מסמר המתגולל בדר ! נזק בו ,נאספהו.
ולמבוגר בקשתנו:
אל תשלי החוצה מסמר או לוח תקוע מסמרי ! סופו שיגיע לפרסת הבהמה או
גלגל האוטו .ראית מסמר מתגלגל בדר ! אספהו למקו בו לא יוכל להזיק.
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חדשות מוסיקליות מהמשכ לאמנות
ציפי לסקי
רסיטל לפסנתר  :מסקרלטי ועד פרוקופייב
שבת  9.8.14שעה 11:30
פסנתר :איתמר פרג
)והפע !הכניסה חופשית!(

הפסנתר הצעיר ) (20איתמר פרג ,נכד למשפחת פרג מעי חרוד מאוחד ,בתוכנית
מגוונת ,של מיטב הרפרטואר לפסנתר :יצירות מתקופות שונות ! בארוק ,קלאסי,
רומנטי ומודרני.
איתמר ניג כסול ע התזמורות הסימפוניות החשובות באר" והופיע בארה"ב,
גרמניה ,שוויי" וצרפת.
"פרג ניג את הקונצ'רטו האולטרא!וירטואוזי של פרוקופייב בביטחו מפליא .הוא
הרשי בהחלט!" )"האר""(
♦♦♦♦

החלה ההרשמה לקונצרט פתיחת העונה של "פניני מוסיקה" :2014!15
אמ הקלרינט הבינלאומי גיורא פיידמ
ורביעיית הוירטואוזי  GITANES BLONDESמגרמניה
)כינור ,אקורדיו ,גיטרה ,קונטרבס(.
במגוו סגנונות :כלייזמר ,טנגו ,קלאסי ,צועני ועוד.
יו ג'  2.9.14שעה  19:30באול בית!ציזלינג ,עי חרוד מאוחד
)עקב ההתעניינות הרבה העברנו את הקונצרט מהמשכ לאול גדול יותר(.
כרטיסי  , 70 ,, 85 :במכירה מוקדמת בלבד ,עד .26.8.14
ההרשמה ! במשכ! טל .6038 .מומל" להקדי הזמנתכ !
♦♦♦♦

 40שנה לתכנית "שרתי ל ארצי"
המופע שהתקיי במשכ לאמנות ע ד אלמגור וזמרי מקומיי
יוקר בערו! המשק
החל מיו ששי הקרוב  8.8בשעה 18:00
ברצ במהל סו השבוע.

צפייה נעימה !
15

ששי מאור
תרבות עי חרוד מלאת הערכה לחיילינו הנמצאי בחזית הלחימה ותרצה להוקיר
תודה ע שו הקרבות במחווה של ערב מיוחד שיתקיי בפאב.
ביומ הקוד נפלה טעות )בתו לב( בפרסו לזכייה של יוני שובל ע נבחרת
ישראל בכדורסל לכבדי שמיעה ,הנבחרת זכתה במקו הראשו ולא במקו
השישי כפי שפורס בטעות.
חג המשק יתקיי בי"ז אלול  12!9!14יו שישי משעה  20:00בבריכה.
טיולי חג המשק יתקיימו בשבת ,י"ח באלול .13!9!14
פרטי המסלולי וההרשמה יתפרסמו לקראת סו החודש )ע חזרתו של אורי
מחופשה בחו"ל(.

למתגייס החדש
לשורות צה"ל

äéãôö ìàôø
שירות תור
ל ולצבא
שמור על עצמ
בית עי-חרוד
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