כל אלה בני קטורה

יום ששי י'ב אב תשע"ג

גליון 0101

0.313110.

קיץ חם במגב"ס!
החופש הגיע ועמו העונה החמה במגב"ס 3בשבוע
הראשון של החופש בילו ילדינו בכוללות ובבריכה וגם
נפגשו עם שאר ילדי האיזור לבילוי ב"מתנפחים"
רטובים ומאתגרים ביהל 3גם ה 4-ביולי נחגג אצלנו עם
משחק בייסבול אמריקאי רב גילאי שארגנו החורגינים
האלופים 3בתום השבוע הראשון חגגנו עם מסיימי י"ב
 01שנות לימוד וגם  01שנות חינוך משותף איכותי3
בהצלחה למסיימים בהמשך הדרך 3תודה ענקית
ליהודית ,לעומר ולרונית על הליווי המשמעותי והחשוב
בשנה האחרונה ולכל המחנכים שטיפחו והצמיחו ואהבו
את החבר'ה האלה מימי באובב ועד היום3
השנה הוחלט שתוכנית הקיץ בכוללות תכלול את
הנושא קיבוץ קטורה – לקראת חג המשק ה  .04כפי
שיסופר בהמשך ,פעילויות מתאימות כבר החלו
וחברים רבים לוקחים בהן חלק ותורמים מזמנם
וניסיונם!
בכוללת סברס התקיים שבוע טבע מלא משחקים,
יצירה ,טיול וחיות 3בסוף השבוע שעבר הגיע שלמה
מיהל עם חיות פרוותיות שהיה מה זה כיף ללטף333
בשבוע מוסיקה שהתחלנו מופיעים ילדים משכבות
בוגרות בפני ילדי הכוללת ומספרים על כלי הנגינה
והחוויה שלהם 3כמו-כן השתתפנו בסדנת מוסיקה
מיוחדת וידידותית לסביבה 3יהודית אוחזת בשרביט
הקסמים ועמה הצוות הקבוע לחופש :מאיה שהגיעה
לעבוד איתנו וחוספינה מנעם דרום אמריקה3
בקקטוס מובילה צליל ,שהגיעה אלינו מראשון לציון
לתקופת הקיץ 3בשבוע שעבר היתה פעולה בנושא
הועדות בקיבוץ ,שהעבירה שרון בן חיים 3שיאו של
השבוע היה תחרות פרסי קקטוס ,שנמשכה שלושה
ימים ,ובה הציגו מיטב כישרונות הכוללת שירים,
ריקודים ו " "one shot clipsמדהימים וזכו בגביעים
ומדליות מדליקים מתוצרת עצמית 3לצד צליל סייעו אורן
ואיתי 3השבוע חזר אלינו רפי ,מדריך הכדור-יד ,להמשיך
עם צליל בתכנית החופש עם משחקי שיתוף פעולה שני
מירוצים למליון ,מאסטר שף אחד ,וגיבוש אמנת
קקטוס לקיץ משובח3
החבר'ה של פפאיה וליצ'י עובדים ותורמים תרומה
חשובה ומשמעותית למשך הקיבוצי בגיל הרך ,רפת,
סברס ,נוי ,קרן קולות ,מטבח ,חדר אוכל – ברוח טובה,

בחריצות ובכישרון 3אחרי העבודה נפגשים בכוללת
ונהנים מפעילויות ומליווי של מדריכים איכותיים3
בשבוע שעבר היו רב החבר'ה של פפאיה במחנה כדור-
יד ואילו בליצ'י הגיעו החבר'ה בהמוניהם למשחק חפש
את המטמון בנושא ההסטוריה של קיבוץ קטורה
ובהשתתפות  1חברי קיבוץ שעמדו בתחנות וסיפרו
לנוער סיפורים שלא יאמנו על תחילת הדרך 333גם
המשחק המוצלח הזה אורגן על-ידי שרון במסגרת שנת
ה 341-יישר כח!! עוד היו טורנירים רבים ולסיום השבוע
משחק מאסטר שף קינוחים מטורף3
שגיא לוטמן מצטרף לצוות ליצ'י 3שגיא ילווה את החבר'ה
בלילות הקיץ וגם יקדם את טיפוח הבית ,לרווחת
תושביו ושכניו3
עוד השבוע – דפנה סיימה את תפקידה כרכזת מגב"ס3
תודה רבה לדפנה על עבודתה היסודית והלא פשוטה3
אני מחליפה אותה ומתחילה להבין למה אני נכנסת333
דפנה תשאר כחברת ועדה ותסייע כמיטב יכולתה3
ומה לפנינו? חלוצים כבר יצאו והשבוע זה מתחיל –
מחנה הקיץ של נועם!!! מדריכים וחניכים יוצאים לחוויה
מיוחדת במינה ,שמסכמת שנת פעילות ברוכה 3תהנו,
תבלו ,וחזרו אלינו בשלום!!!
ובאוגוסט – טיול אופניים ,קיבוציאדה ,רפסודיה,
מוסיקה ,קרמבולה ,כדור שוקולד ענק 3333יהיה כיף!
המשך חופשה נעימה!
איילי.

דבר העורך :הכוח משחית
כחברי קיבוץ כל אחד מאיתנו חייב דין וחשבון על דבריו ועל מעשיו ,ולא בפני בית דין של מעלה אלא בפני זה שכאן,
בקהילת קטורה 3מה חבר קיבוץ ,קל וחומר עורך העלון שבידיו ניתן כוח לתאר את מה שקורה אצלנו מנקודת מבט
מיוחדת ,ולכן עליו להיזהר בדבריו3
בשבוע שעבר נתתי דרור למחשבותי ולמילי ,והתוצאה הייתה שאנשים נפגעו למרות שזו לא הייתה הכוונה3
והתוצאה הייתה שקיבלתי על הראש ,ובצדק 3המחשבה הראשונה שלי הייתה להתפטר מהתפקיד ,אבל קרול אמרה
לא לדבר שטויות333
ברור לי שעל מנת לקבל תגובה אני צריך לעיתים להיות פרובוקטיבי ,אבל כאן חציתי איזה קו אדום ולכן אני מבקש
סליחה ומחילה מכל מי שנפגע מדברי3
כמובן שאי אפשר להבטיח שזה לא יחזור ,אבל אם זה יקרה שוב – אני מבטיח להתנצל שוב333
יורם

דוחות ..........................
סיכום ישיבת ועדת מגב"ס 40.7.41
בהשתתפות :בת שבע ,דיאנה ס 3קטי ,יהודית ,אורן ,איתי ,עומר ,איילי ,דפנה
 כניסה של איילי לריכוז הועדה :חברי הועדה מודים לדפנה על העבודה המבורכת שעשתה ומאחלים לאייליבהצלחה3
 מחנות קיץ – הוחלט לדבוק בהחלטת המגב"ס לגבי מחנות :מחנה אחד לכל ילד3 תמונת מצב פעילות קיץ (מצ"ב "קיץ חם במגב"ס")3 כח אדםבקקטוס עובדים כרגע שני שכירים ואיילי מלווה אותם באופן צמוד 3הועדה שוקדת על מציאת מוביל קבוע לקקטוס
בתום הקיץ3
כניסת שגיא לוטמן לצוות ליצ'י – עד סוף אוגוסט :שגיא ילווה את הנוער בשעות המאוחרות ,וכן יקדם את טיפוח
המבנה3
שגיא יהיה זמין בטלפון במקרה הצורך לנוער ,להורים ולכלל הציבור מ  00:44עד  ,40:44שעת הגג המוסכמת
לחזרת הנוער הביתה.
מספר הטלפון של שגיא.450-1908494 :
עם סיום תפקידה הציגה דפנה שלושה נושאים שדורשים המשך התייחסות בקרוב:
 הגדרת תפקיד מקשר י"ב לפני תחילת עבודתה/ו של המקשר/ת הבא/ה והמעבר לחדרים 3המעבר צפוי באוקטובר3 עדכון דרך הטיפול וסנקציות במקרים של התנהגות לא מקובלת3 עבודת נוער – מבט כולל מחודש והסכמה על נהלים נכונים3צוות חג  04יום רביעי 1.7.41
משתתפים :דפנה שמשון ,קרול ,ליאורה ,דני רוזנפלד,
מרטין ,סנדי ,ג'ודי


מרטין  -פרוייקט צילום3
חברים צריכים למסור תמונות למרטין עד סוף יולי !!!
מי שרוצה להצטלם מתבקש ליצור קשר עם מרטין
בהקדם האפשרי3



לוגו – ראינו כמה דוגמאות ובחרנו שניים להמשיך לעבוד
עליהם3



אלפון  -עוד לא הוחלט סופית



לכתוב שיר  -ג'ודי תפנה לרונית דבאוי לשאול עם היא
משלבת כתיבת שיר בהכנות להצגה



לראיין את החברים – הוזכר החשיבות לתעד את סיפור
קטורה דרך החברים :גם הקמת קטורה וגם איך כל אחד

הגיע לקטורה 3חסר עדיין מי יאמץ פרויקט כזה ואיך
לבצע3


משה פלקוף מארגן סרטים בנושא קיבוץ או עם רקע של
קיבוץ כדי להקרין פעם בחודש ,החל מנובמבר – ערב
חברתי



צהרי שישי או ערבי נוסטלגיה – עוד בבדיקה
יש אנשים שכבר "רצים"
ברנדה וסנאית – אחראיות על שלושת ימי החג 14-12
אוקטובר
סוזי – ספורט ביום השבתון
אביגיל מוריס – פעילות ארכיון ביום השבתון
רונית דבאוי ושרי – ההצגה
שרי ועפרה – המצגת
שושי – הטקס
מרטין – פרויקט צילום קולג'
ביל וג'ודי – תפילות ילדים "כל אלה בני קטורה"
רשמה :ג'ודי

הודעות ..........................
חג ה.......... 04-תמונות לקולאג'........
אני שלחתי מיילים לכל בני המשק שקיבלתי עבורם
כתובת מדור צעיר אבל חלק חזרו אלי 3אני מבקשת מכל
הורי להזכיר לילדהם לשלוח תמונות3

אני שוב מזכירה לכם להביא\לשלוח תמונות לקולאג' חג
ה 41-של "כל אלו פני קטורה"3
ניתן לשים לי בתא דואר ( )042תמונה או לשלוח למייל
martines@ardomnet.co.il

אני מבקשת לקבל תמונות עד סוף יולי3
שכחתי להגיד3333333333

 30חברים ובני משק שגרים בקיבוץ-תמונה שכל אחד
בנפרד (ילד מתחת לגיל שנתיים יחד עם אחד ההורים)3

אם מישהו רוצה שאבן יצלם אותם לקולא'ג נא לתאם
איתו פוטושוט ( 3)photoshootמספר הטלפון שלו הינו
 ,114-11411.4נא לא להתקשר בין  0.311ל302311-

 31בני משק שלא גרים בקיבוץ ושיש משפחה או בן\בת זוג
קבוע-תמונה משותפת3

תודה
מרטין

 3.תושבים-תמונה משפתת3

עדי ונדב סולויי מגיעים לקליטה :ברוכים הבאים!
ביום שלישי  023130.הגיעו לקליטה עדי ונדב סולווי עם בנם תומר3
הם יגורו במרתף א' בדירה הסמוכה לספרייה3
בשבועות הקרובים ועדת קליטה תערוך קבלת פנים לכבוד המשפחה3
מקשרת :טלי עדיני.

אחרי ספירת הקולות:
טלי ודוד התקבלו למועמדות שלב ב'.

מזל טוב!

לא על הזבל לבדו יחיה האדם
לחברי ותושבי חבל אילות שלום רב,
בתאריך  143130.בשעה  01:11נקיים פגישה בנושא אתר הקומפוסט האזורי3
הפגישה תתקיים במנהלת האנרגיה3
וחבורת סבבע
טל גולדמן

הנדון – סיוע לחיילים חרדים המבקרים בשכונת מאה שערים בירושלים
המטרה
לאור התנכלות מילולית ופיזית לחיילים המבקרים
בשכונת מאה שערים את משפחותיהם וחבריהם אנו
פותחים נקודת אבטחה ליד מאה שערים3
השיטה
 30ניפגש בצומת רחובות "שרי ישראל" – רש"י ליד כיכר
נורדאו3
 31כל חייל שיעבור דרכנו ,נלווה אותו רגלית או ברכב3
 3.במידה ויווצרו תנאים מאיימים נזעיק טלפונית את
המשטרה – הליווי יעשה ללא שום כלי משחית3
אירגון
 30ימי פעילות בשבוע:
כל חמישי בשעות 01:11-10:11
כל שישי בשעות 01:11-01:11

31
3.
34

31

תחילת פעילות – מיידית עם שני המתנדבים
הראשונים!
התנדבות – דרושים מייד בחורים (לא בחורות) מגיל
צבא ,קרי מזג ואיכפתניקים ,חשוב שיהיו רבים בנקודת
הריכוז ליד "מאה שערים"3
גורמי הבטחון והעיר ידעו מראש על פעולתינו3
הרשמות – מזכירות מח' המשימות – כל יום 1:11-
301:11
טל' 1.-2.11..1 :פקס1.-2.11... :
מיילginatak@tkz.co.il :
רויטל114-41..144 :
ציוד – להצטייד במים ,אוכל ,כובע3
יואל מרשק
מרכז מחלקת משימות

.......................... עולמנו
Abstract
Conditionally replicating adenoviruses (CRAds) utilize tissue-specific promoters to control
the expression of the early genes, E1A and E1B, to preferentially replicate and lyse tumor
cells (oncolysis). Previous CRAds used in prostate cancer (PCa) gene therapy require
androgens to activate prostate-specific promoters and induce viral replication.
Unfortunately, these CRAds have reduced activity in patients on androgen-suppressive
therapy. We describe a novel prostate-specific CRAd generated by fusing the E1A gene to
the androgen receptor (AR) cDNA with a point mutation in codon 685 (C685Y). The E1A-AR
fusion neutralizes the previously described mutual inhibition of E1A and AR, and the C685Y
point mutation alters specificity of steroid ligand binding to the AR, such that both
androgens and nonsteroidal anti-androgens can activate viral replication. We demonstrate
that the mutated E1A-AR retained the ability to function in regulating AR-responsive genes
and E1A-responsive viral genes. In combination therapy of virus, bicalutamide (antiandrogen) and radiation, a profound impact on cell death by viral oncolysis was seen both in
vitro and tumor xenografts. To our knowledge, this is the first gene therapy engineered to
be enhanced by anti-androgens and a particularly attractive adjuvant strategy for intensitymodulated radiation therapy of high-risk PCas.

 אז למה העתקתי את המאמר (אפילו לא ניסיתי3 אתה בחברה טובה3ניסית לקרוא ולא הבנת אף מילה? אל תדאג
 לאיזו דרגה של ידע ותחכום מגיעים3לתרגם כי זה נשמע דומה בעברית)? רק כדי להראות לאן פני מדע הרפואה
 מיליונים3 בכל יום מתפרסמים מאמרים על ניסויים חדשים ותרופות חדשות שמתגלות או מיוצרות3חוקרי הסרטן
 ובכל זאת אנשים מתים מסרטן כל יום – מה שמראה עד כמה,מושקעים ומיטב המוחות עוסקים בזה יומם ולילה
3) למעשה,מסובכת המחלה (מחלות
יורם
vq=large&http://www.youtube.com/watch_popup?v=mWhD5bc6Fmg

: צפיה נעימה--- חתול ותנשמת
?איך מצלמים עטלף
 לפני בואה של3 ערב3קיץ
 צא החוצה ותנשום את3החשיכה
 שב במרפסת3האוויר הצלול
 הסתכל על תנועת הרוח3בשקט
בעצים ששתלנו במדבר הקשה
 הקשיב לקולות של הילדים3הזה
 שים לב3הקטנים לפני השינה
לנמלים העסוקות בשעות
 שים לב3הקרירות של היממה
 שים לב לרגע3לשקט מסביב
3 ואז הם באים3שנדלקו הפנסים
, באים משום מקום3הם מהירים
 ועוקבים,מתעופפים גבוה ונמוך
אחרי כל תנועה שלך בלי לראות
, אתה הדייג, אתה הצייד3אותך
אתה מנסה צילום אחרי צילום
 עד שהאובייקט,בחושך היורד
נכנס במקרה ברגע שאתה מפעיל
3את הצמצם
משה

שבת שלום

 יורם ומשה:עורכי העלון

