בוו

כסר
יי

חדר האונ

הפעם ,שבנו למקורות ,ובטרם ניקלע למסעדה
הלא נכונה ,הלכנו לבדוק את מטעמי חדר
האוכל של שמיר .המבנה קצת מיושן ,וגם
המט בח הוא לא בדיוק המילה האחרונה ,אבל
האוכל דווקא הפתיע לטובה ,ולבד מהמרק
שנשאר מיותם ,יצאנו וכל תאוותנו בבטננו.
מה שמוכיח ,שהאושר נמצא מתחת לאף

לוח אירועי תרבות בגליל העליון
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 רסיטל לפסנתר  -באולם בית הארחה,קיבוץ הגושרים  -שעה 03.12
 מועדון  +03במטולת כנס רכזי תרבות  -באולם המועצה -מ.א.ג.ע .שעה 00.90

39

 תזמורת ראשון לציון בהיכל התרבות -בק"ש בשעה 03.02
 קונצרט ג'ז  -מערב-מזרת בקיבוץ מחנייםשעה 00.12

3

 -מחנה נוער מוסיקלי בקיבוץ עמיר

3

 -מועדון זמר בקיבוץ מנרה  -שעה 00.12

3
39

3

 -מפגש צעירי הגליל בתל-חי שעה 03.22

 פתיהת שבוע קול המוסיקה  -קונצרט מיוחדבהיכל התרבות בק"ש.

עמ  539632 61ממוהרבד].
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קטן

הבוקר

חדר האוכל בשמיר מגושם ומסיבי ,אבל יש להם קורנפלקס בארוחת
ב .גובהו מעל פני הים  052מ' ,דבר האומר דרשני,
ב
שלא לומר חשוד ביותר,
ג .גילו שווה בדיוק למספר פעילי המועצה
תה ,משעייפה נפשנו משיטוט בלייני
האזורית.
במסעדות הגליל ובבורגרנצ'ריו ,זה הזמן
ד .שמיר שייך לקיבוצי הג'ון דיר (לעומת משקי
הנכון למעט חשבון נפש .ובכן ,שבים
:
האינטרנאש).
ה .שללו לי את רשיון הנהיגה ,ואם אופניים ,אז
למקורות .ובעצם מה רע בחדר-אוכל
הקיבוצי?
בטח לא כפר הנשיא.
סיני אחד חכם אמר פעם" ,רצונך לעמוד על מצבו
האמיתי של הקיבוץ? נא לבקר בחדר האוכל בארוחת פתיחת העונה
הערב" .או בתרגום ליידיש" ,אמור לי כיצד יתמלא
תרר האוכל בשמיר מגושם ומסיבי ,ואם יורשה לי,
חרר האוכל בערב ,ואומר לך כיצד ייראה הקיבוץ".
גם הסר חן .אל המבנה ההיסטורי נתפר אטריום ,וביחד
תלמידי המנדרין וגוריו שהתאבקו למרגלותיו ,פידשר
הם מסמלים אי התאמה וכו' .גם המטבח ארכאי ,אך
זאת כך :מצבו החברתי והכלכלי ,יציבותו ,שמחת
הפצצה האמיתית נופלת כאשר מסתבר להולך הרגל
החיים שבו וכו' ,כל אלה באים לידי ביטוי בתפוסה של
החף (אופניים) ,כי המבנה נעדר שירותים .יש משהו
חדר האוכל בארוחת הערב (ביום חול כמובן ,כפי שגם
ציבורי אי שם בהמשך המררכה ,אך על מנת לזכות
צולם).
בקל"ב ,יש לפנות לחוה ,שתכוון למירה ,שתשכנע את
שכן קיבוץ בו חרר האוכל הומה ,איננו יכול להיות
גילה לשחרר את מפתח המתקן לכמה קטנות .ועד כאן
רע ,ואילו קיבוץ בו נראה חדר האוכל כקונייטרה,
המבזק.
שלא לדבר על קיבוצי האגרה ,יצטרך לטרוח הרבה
ואל החדשות בהרחבה :בעתיד הלא רחוק ,ישופץ
ולהסביר את מצבו הנוכחי .אגב קביעה מרעית זו,
המכנה כולו (שירותים!!!) ובא לשמיר גואל .הרבר
נקבע גם הקיבוץ המקרי לחלוטין בו יתארח כתבנו,
איננו חלום באספמיה לקיכוץ בו הגזבר איננו חדל
והפור נפל דווקא על שמיר ,מסיבות מחקריות גרידא!
לרגע לצחוק .כאשר תיבחן למשל ארוחת הבוקר (על
א .שמיר נמצאת בדיוק בחצי הררך בין להבות
מנת להגיע לשיאו של המופע בעת סעודת הערב
הבשן לכפר סאלר.

קורס רכז?
ספורט
מחלקת טספורט של המועצה איזורית הגליל העליון
מודיעה על

קורס רכזי ספורם
מטרת הקורס להעביר למשתתפים ידע בסיסי בכל הקשור לניהול
ספורט בכלל וספורט עממי בפרט.
א המועצה משתתפת ב" 004ש"ח מעלות הקורס.
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הנועה תחיתפ לע עידוהל םיחמש

-0מ"

דנלילג/םולבירפכ יקאייק

ךילשהל ילילגה רוכיצל ארוק הז ינשגר קרפ ןיא

.דמחנ
טלחהב .דמחנ .בל תמושת טעמל ןנחתמ ,םירהצה
ןמ לותב רתונש שיובמ בורכ קרמ ותואו ןיעה
לכ אולמל םיטלסו םיגד ,ל"נכ ירירווא ןֶּבָל ,לעוש
תלובישב הלולב הקותמ הניבג ,ינמור"ירגלוב ץוביקל
האיכ )יתפצ והשמ םתס אלו( לבק'צק ,ןומניקבו בטורב
תוירטיא ,תיב השעמ תוביר .םירהצב ןאכ הנגפוהש

המרל רבעמ ףא ילוא ,ןווגמו

רישע רחבמה

").קוחר בורק"( ןוילע

חוכ ידיב םהיתורידל םיבאשנ םירדענה םידעוסה
יכ ןחבאל רהממה יניס הז ,ןכאו .שישי יניס ותוא
בוש ןייצל רקש ותוא ולוכ רסמה םצעב והזו .םייח
שחור קסעהו ,היסולכואה תובכש לכמ םידעוס 0
דכ .דואמ בוט יכ ?בוט יכ הז המ .בוט יכ האורו עיתפמ
.ברע םע ונבתכ עיתפמ םיינפואכו םייפקשמב שומח
.לודגה םלענה והז ?ברעה תחוראב הרוק המ ךא

תיבב ומכ ןיא

לו

ו  - - 05םירדק

אלמ -הרעמ

ה זוחא -20כ ,קיר טעמב= היכלמ
.היסולכואהמ זוחא -50כ ,אלמ טעמכ  -ןנוג

. 7רוגס= הנפד |
>
.םירדובו םיברנתמ סבור ,םידעוס 50כ -ה |
..:אלמ -תורג
> ':אלמ -אסאס
;רוגס לכואה רדח  -רחשה תלייא

:ונאצמש המ חזו ,לוח ימיב

ברעה תחוראב רוזיאב לכואה
ירדח תסופת תא קודבל ונאצי

הסופת תקידב

קוחצב
אצמיי
,הנוכנ
םרטב

.ףרוטמ
ץרפו יניסה רמא ,ףאל תחתמ שממ דימת
רשואה .תיבבש הדעסמה ומכ ןיא יכ רוכזנ
אלה הדעסמב הכיבמה היצאוטיסל עלקינ
ךא .הווצמ תדועסל הרימש סוטלו וידימ לכה

).ןבומכ תורמשמב(
שיא "800כ ודעסי תבש תולילב .אתובר ךכב
ןיאו ,שיא "500מ הלעמל םירהצב לכואה רדחב ורבע
,לכה ךסב .בהזב םלקשמו והשמ םימשוגמ .תימלוג
הניסרחמ םה ןאכ םילכה יכ רוכזל שי .תחא סוכ וליפא
הרבשנ אל התע דעש האילפב ומצעל ןייצמ ונבתכו
,רפסה תיב ידלי עיגהל םיליחתמ  13.00תוביבסב
:רימשמ הבוטה שפנה .איה התמזויב הודח השוע
תאזו ,ןותיעהו תוריפה ,בלחה םג ועיגי ןוזמה םִע
).ירועיסה תיבה ",ןויבס" ינכוש םניאש הלא( םירירע
םילוחל לכוא איבהל תאצויו ,השגהה תרמע תא הורח
תשטונ ,ךרעל  12.00העשב .םיקוחר םימימ ראבה
יווה תא הריכזמ וביבס תשחורה תוליעפה .יטסלפ
הפשא חפמ באשנ יתרוסמה םיקסרפאה טופמוק
.ברעב ,םירבדה עבטמ ,אוביו
הלעי רזוחה רודישהו .תוחוקלל הפצמ ,ןואגב וריס תא
שרוג ןיידע קרמה וליאו ,םלוכ השגהה ילכ םינקורמ
החוראה םותב .וז הכרעהל םיפתוש ץוביקה ירבח
םג יכ רבתסמ .לעמ ותוא תומטוא ןמש תויחוצחצו
שגר רסח בורכ קרמ .ונכהא ךכ לכ אל קרמה תא
אקוור .הפי םיצר םיטלסה םג .םיצוביקה תיברמב רבכ
הצומ הז ןיינע יכ המוד ךא ,ךלמה דיכ  -תופסותה
.השגהה תלגע תא תורמנמ
הז אשונ לע תויצאירו יתשו ףועל תנבומ השלוח

ונבתכל שי ,ךכל ףסונב .תוילילגה ראפה תודעסמ
לא ץורל ךרוצ ןיא בוש ,תאזכש ארפוש ירחאו .יקוקיל
.םימכח )!םושה לש אמאה ,םוש
המדא יחופתב
והשמ
הז המ( םוש בטורב תומחמחשו תוכר תוירטפ .העתפה
ןאכו .תינוחמצה הנמה קרבית ןכ לע ,ררסב יד ,רמול
ךיא ,הארנ שלוגה הזו .עובש ירמ דבכב ףלחתמה
שלוגה אוביו הלעי ',ב םויב ונא םידמועש ןוויכמו
'.ו םויב תויראשה רעצמל רעו 'א םוי לש גרב לחה
,תיעובש תונמ תמישר ,רומדת רגוב ,וירמל .לכואה
רדחל תיארחאה ,לכימ לש הלעב ,לשמל אוהו ,אוה
ןכ ומשכש ),יקריע אל( וירמ אוה יצוביקה ףשה

> 1טשלוגה אוב*ו הלע*

.תושעל המ .הז הככ
.החוראו החרוא בגא ןותיע םיארוק רימשב ,םירבדב
ףודרה ןרע :םליצ

ץעמ גצימ ,ינבא רואמ

תוינוכמ *
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דחוימ ריחמ םיצוביקמ תוצובקל ).תועש  3תוליעפ ןמז(  13ליג דע  3ליגמ םידליל דחוימב םיאתמ רתאה

ךיראנ המל ,רוציקב .ןטקה לדבהל ,אב בורקמ
הז םיינפואה בכור המתי ,רחא ץוביקמ םינוש םניאו
טעמכ יתרבחה דובירהו הלחנה תקולחש ןוויכמו
.ברע תעל החרית
תויגוזה .םייתחפשמ תונחלוש ואצמיי אלו טעמכ
,הלא תופי תועשבו .רבכמ הז ונקורתהש םיקיתווה
תונחלושב ,ברעמ םורדב םמוקמו ,ףשנב ורחאי
ש"רגה ידבוע .ךרדב םיבצינה עטמה ידבוע תחונמ
תא תיבשי לבל םהה תונחלושה לא שממ תייבתיו
,םש רלונ וליאכ שממ ,המימי םימימכ ותניפל
ץר ץא ירטה ברנתמה .םירופיצה תדידנכ ירותסמ
ןיינע .סנֶהל סנֶהמו רורל רודמ תרבוע םיינידנולבה
תונחלושה תרוסמ רדציכ רבדה בשחיי אלפל
.םיבדנתמה םיעורש ,לשמל ןימימ .יטסירומוה רבזגל
םרוגה אוה"אוהש ,גשגשמה ימוקמה לעפמה ,ג"אלשה
ישנא וקהבי ,לשמל םש .השגהה תלגעל ךומסב
הנושארה תונחלושה תללוסב תחלצל בורק עקתיי םא
ול יואו .אוהה ףגאה לא רשייה ,וריב ושגמ ,תוששואמ
עספי ",הליגר"ב הכזי יכ לייח .ברעמ ןופצ יתכריב
םיעור ,לשמל ,םיריעצה .הלש ףגאה וא ןחלושהו
העיס לכ .תואיכ לכואה רדח הפוממ ,חיתפה רחאל
?").הפיא לכימ הפיא .רבד הזיא
הפ יל ביג וי ואנ ?הלאה םיבדנתמה םע דימת ונתוא
םיעגשמ המל ,למיהנסטוג ?שלוג ייס וי טאו .ינוחמצ
,ךל תרמוא ינא ינוחמצ"( עפומה ךשמהב חינזל .ךפוהה
ןיינע ,תירבע תרבוד תושיגמה ןמ תחא תוחפלש הלא
תועשב אדוות ,לכואה רדח תודבועמ ,לשמל הורח
.ץוחל םינפה ןיב הנחבהה
רסוחו הנבמה לש ותוירוטדנמ לשב ילוא .רימשב
ןחבמב תדמוע הנניא ') -וכו דחיב בוש םה יתממ ,הז
תא שובלל תבייח איה המל ,אצוי ימ ,סנכנ ימ תוארל(
"חתפה לא םינפה םע רימת םישנה"  -רחא םוקמ
לכב בוט תכלוהש העיבקה .םייתרבחה םיפוריצה
םג םתומכו םיעובק טעמכ תומוקמה ?),המ אלא(
לכואה רדח לש ןשיה וקלחב ומקמתי םירבחה .הנועה
תא חתופ םיקיתווה רוביצו ,תלדה תרעפנ קוירב
 11.30העשב :הככ ךלוה הזו .םייתרכחהו םיירנילוקה
ויטביה לע בטיה בצמה קדביי ,םירהצה תחוראב
.האופ סוד .לדבהה לכ הזו .םיצופצפו
הוולש םג שי ?ונרמא סקלפנרוק קר ".רקוב תחוראב
סקלפנרוק סהל שיש ,םיצוביקה ותמועלו ,ללמואה
בורה" .קסופ אוה ",םיקלח ינשל תקלחתמ תושונאה"
.םכח יניס ותוא סיוגי בוש ),םילכ יוסינ :רמאנש
,םירהצבו רקובב תובכלה תא רישכהל שי ,תפתושמה

