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ש ֶדה.
שק לִ ְׂשפָ ַתי וְ גָ וַ ע ַּב ָ ׂ
ּח נָ ׁ ַ
ָהרו ַ
עות ֶה ָחזֶה
ִמ ֵּבין ַצלְ ֹ
ש ֶדה:
ּ ָפ ְרצ ּו ּ ִפ ְר ֵחי ַה ּ ָ ׂ
חוגְ גָ ּה ְ ּב ָצהֹב
ַח ְר ִצית ֹ
דַּ ְרדַּ ר ְמ ַחיּ ְ
ֵך וְ ֵסיפָ ן,
טוב.
ַרעֲ נֵ ן וָ ֹ
ָּב ָאה יַלְ דָּ ה זְ הֻ ַּבת ֵעינַ יִ ם
קו ֵרן.
יה ֹ
עור ּ ָפנֶ ָ
וְ ֹ
ש ֶדה ָּכ ְרע ּו ַא ּ ַפיִם
ָּכל ּ ִפ ְר ֵחי ַה ּ ָ ׂ
ש ַמיִ ם –
נו ְפלִ ים ַה ּ ׁ ָ
נו ְפלִ יםֹ ,
ו ִּפ ְתאֹם – ֹ
וְ ַהיּ ֵָר ַח בּ ֹו ֵער.
שלְ וָ ה ִ ּב ְכפָ ֵרנ ּו
ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵּבה ׁ ָ
ַּבבּ ֶֹקר ְ ּב ֶט ֶרם ַח ּ ָמה.
ש ֶמת
נו ׁ ֶ
ַרק ֶרגֶ ל יְ ֵחפָ ה וְ ֹ
ּ ָתחו ּׁשָ :האֲ ָד ָמה ַח ּ ָמה.
עולֶ ה ִמן ָהאֲ גַ ם ָּב ֵע ֶמק.
ֵאד ֹ
עֲ ָרפֶ ל ַקיִ ץ .וְ ַח ּ ָמה.
ַּבז ָאדֹם ּפ ֹו ֵרץ ִמ ֶ ּנגֶ ד –
הוֶּ ,בגֶ דָּ ,בגֶ ד!
ֹ

¯ÈÎÊÓ‰ ÔÁÏÂ˘Ó
לחברי שלו.
לפני מספר ימי הסתיימה קייטנה של ארבעה ימי לילדי קבוצת החופש
מהפנימייה בכפר יחזקאל .לילדי אלה אי מסגרת משפחתית להתארח אצלה בזמ
החופש .זו השנה השנייה שעי חרוד מארחת בהצלחה קייטנה כזו מהפנימייה.
בנוס ,בשבוע שעבר הגיעו כל ילדי הפנימייה למספר שעות לערב כי בבריכה.
האירוח של ילדי הפנימייה בבריכה מתבצע כבר מעל שנתיי בעיקר בתקופות
שהבריכה בכפר יחזקאל לא פעילה .הפעילויות נערכו והסתיימו באופ מאוד מוצלח
ע הרבה הנאה מצד ילדי הפנימייה ומחמאות רבות מהצוות החינוכי של הפנימייה
לאנשי הפעילי שלנו שהרימו את הפרויקט .כל הפעילות היא תרומה של עי חרוד
איחוד לפנימייה ולילדי .לא מעט חברות וחברי עי חרוד איחוד יחד ע חברי
מהסביבה הקרובה התנדבו ועזרו בארגו וביצוע הפעילויות.
יבואו על התודה והברכה –
פנינה נוה ושירי ברוידא )כפר יחזקאל( ,שהובילו באו וגאו את ארבעת ימי הפעילות,
והרימו אחלה משימה .רפאלה ,נגה אמיר ,ירו כה) ,מרמת צבי( אלקנה )עובד בגד"ש
שלנו( ואלכס ב .שכל אחד מה הוביל פעילות מיוחדת לו .ולבסו צוות הבריכה
העשוי ללא חת ,הלל ד ,ירי דורו ,ארד ארצי ,ח גלד ,אבנר מסורי ושיר חוגי
המשתפי פעולה ומגלי הבנה רבה ורגישות לצרכי של ילדי הפנימייה.
פעילות מסוג זה איננה דבר מוב מאליו וכרוכה בהרבה עבודה ארגונית ומאמ!
משות של כל העוסקי במלאכה .מסתבר שג בימינו נית להרי פרויקט כזה
המבוסס על התנדבות.
ועוד תודה אחת אחרונה גדולה מאוד לרמו ברוידא שיז ,ארג ,דח ,והוביל את כל
הפרויקט מאחורי הקלעי .יישר כוח!
אומרי שכל התור נתר .לא עסקתי ישירות במלאכה ולכ אינני בי התורמי.
אבל אומר שזו גאווה גדולה לשאת את ש עי חרוד איחוד שבאמתחתה יש מפעלי
מסוג זה.
ועוד בנושא הבריכה  #לאחרונה רבי המקרי בה מגיעי לבריכה אורחי חברי
ללא המארחי .מצב זה בעייתי ועלול ליצור חיכוכי מיותרי ,אנא הקפידו להגיע
לבריכה ע אורחיכ.
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בישיבת המזכירות שהתקיימה בתארי  19.07.12הוחלט:
 .1הקיבו! יסבסד נורות חיסכו שמחיר קניית עד  & 15לנורה )כולל מע"מ(.
 .2נורות כאלו יימכרו בכלבו בלבד לחברי במחיר מסובסד בהתא להחלטת
מזכירות .7476
 .3נורות יקרות יותר יימכרו במחיר מלא כמו כל פריט אחר בכלבו.
בישיבת המזכירות שהתקיימה בתארי  26.07.12הוחלט:
המזכירות מאשרת את ציפי סהר כמחליפתה של נלי גרדי במזכירות הטכנית.
בישיבת המזכירות שהתקיימה בתארי  02.08.12הוחלט:
 .1המזכירות מאשרת את הדוחות הכספיי לשנת  2011של הוועד המקומי.
 .2המזכירות קיבלה עדכו על פרויקט הטורבינות ברמת יששכר ומאשרת אותו
בהתייחס לנושא הסביבתי בעיקר.
 .3המזכירות מאשרת העברת מוד תקשורת לאחריות החברי:
א .החל מקבלת החלטה זו יחדל הקיבו! לשאת בעלות אספקה או תחזוקת
מוד ואבזרי תקשורת אחרי בבתי החברי.
ב .חבר המעוניי להתחבר לאינטרנט ירכוש פריטי אלה על חשבונו.
ג .מוד שהקיבו! סיפק בעבר לחבר יישאר ברשות החבר.
ד .החל מיו קבלת החלטה זו יחויב החבר על פעולות תחזוקה או קניית
מוד.
ה .המשתמש רשאי לרכוש מוד אינטרנט מכל סוג ,מכל ספק שיבחר.
מומל! להתייע! ע אנשי המחשבי אצלנו בנושא המודמי ,לפני רכישה.
 .4המזכירות אינה מאשרת מתיחת קו#עירוב של עי חרוד מאוחד מסביב לבית
הכנסת.
 .5המזכירות אינה מקבלת את הצעת ועדת תרבות לתשלו על תורנויות פירוק
חגי.
בישיבת המועצה שהתקיימה בתארי  08.08.12הוחלט:
המועצה מאשרת את הצעת המזכירות למסלול טרו תושבות.
בישיבת האסיפה הכללית מתארי  08.08.12הוחלט:
האסיפה מאשרת את הדוחות הכספיי לשנת .2011
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שעלת
בשנות החמישי והשישי החלו לחס את כלל ילדי ישראל כנגד מחלות שעד אז
התפרצו כמגיפות ,ומחלות כגו :חצבת ,פוליו ,שעלת ועוד נעלמו כמעט לגמרי.
בשני האחרונות "חיסו העדר" נחלש היות ויש כמה קבוצות שלא מחסנות את
ילדיה.
הקבוצה המדאיגה אותנו ,היא אות הורי שאינ מחסני את ילדיה מטעמי
"אידאולוגי" ,התנהגות שלא נית לכנות אותה אלא טפילית כיוו שהיא
מתבססת על כ .שלמרות שה לא מחסני ,ה לא מסכני את ילדיה כיוו
שכלל "העדר" מחוס .הסכנה הגדולה מתעוררת כאשר ילד לא מחוס חולה
באחת המחלות האלו ומדביק תינוקות וילדי שעדיי לא השלימו את חיסונ נגד
המחלה.
בעקבות המצב שמתרבי הילדי הלא מחוסני נחלש "חיסו העדר" ובשני
האחרונות אנו עדי לחזרת של מחלות שנעלמו כבר עשרות שני .אחת המחלות
האלו היא השעלת.
לאחרונה אירעו בעמק מספר מקרי של ילדי ,מחוסני ,שנדבקו בשעלת ,וא
אצלנו היו כמה מקרי.
צוות המרפאה בהנחיית משרד הבריאות נת הנחיות לטיפול מונע להורי הג
וכיתה א'.
בקשר לאירוע זה נזכיר את ההחלטות בנושא שהתקבלו בעי חרוד:
לפני שנה דנו ועדת בריאות וועדת חינו .בנושא החיסוני וקיבלו ההחלטה
משותפת )מ (16.3.2011 #מערכת החינו .בעי חרוד איחוד היא מערכת המקבלת
א .ורק ילדי מחוסני.
בקרוב נקיי פגישה והרצאה לכל ההורי במערכת החינו) .כולל הורי
חיצוניי( של דר' ביביאנה חז ,רופאה מומחית ביחידה למחלות זיהומיות בבית
חולי העמק ובמחוז צפו.
מקווה שיגיעו כל ההורי ,לא רק ההורי המשוכנעי בחשיבות החיסוני אלא
ג אות הורי מפקפקי .בואו לשמוע ולשאול שאלות.
)דברי אלו נכתבו ללא קשר לרשימתה של משפחת דורו בהמש .היומ(.
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תודה לרותי קמחי
אנו מודי לרותי קמחי על עבודתה המסורה במש .השני
שבה הייתה אחראית על המנקות בבתי החברי.
רותי מילאה את תפקידה במסירות ודאגה מכל הלב
לצרכי החברי הנזקקי לשירות זה.
מחליפה את רותי חגית דור.
לרותי תודה ,ולחגית בהצלחה.
י"ח באלול בבית הדר
לכבוד י"ח באלול ,נקיי בבית הדר יו פתוח שבו נארח את כלל חברי עי חרוד,
ונציג תערוכת עבודות פרי עמל של דרי הבית..
כיבוד ואווירה טובה מובטחי לאורחי.
האירוע יתקיי בשבת 8 ,בספטמבר ,בי השעות  10:00בבוקר עד  20:00בערב.

úåàéøáä ø÷éòä
חנה

תזכורת מחדר-האוכל
ארוחת הבוקר מוגשת לחברי עד השעה  9:00בלבד!
אנא כבדו את בקשתנו.
איחור בפינוי ההגשה גורר איחור בהתארגנות לניקיונות
ולארוחת הצהריי.
בנוס ,אי לקחת אוכל מהגשת האירוח הכפרי.

!äãåú
צוות חדר האוכל והאירוח הכפרי
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כמה תזכורות משולח מש"א
לאחרונה עלו מספר שאלות בנושא חובת עבודה ותורנויות והייתי רוצה לרענ את
ידיעת הציבור במספר דברי:
• חובת העבודה חלה על כל חברי עי חרוד עד גיל  .65על גברי לעבוד  45שעות
שבועיות .לנשי ישנ מדרגות תק שונות המשתנות בהתא לגיל.
• בתחילת כל שנה כל החברי מקבלי מכסת ימי חופש חדשה בהתא לגיל.
עבודת שעות נוספות מעל התק הדרוש תוסי ימי חופש לצבירה .אי#עמידה
בתק הדרוש תפגע בצבירה הקיימת ותחויב מתו .ימי חופשה הקיימי של
החברי.
• בני זוג ששניה עובדי במשק יכולי להעביר אחת לשנה קלנדרית אחד לשני
ימי חופש )בכפו להגבלה המצוינת בתקנו העבודה(.
• לא נית לצבור יותר מ 60#ימי חופש בשנה .בתחילת שנה ימי חופש עודפי שלא
נוצלו ע"י החברי יימחקו ,רק אז תינת מכסת ימי החופש לשנה החדשה.
• על כל החברי לעשות תורנויות עד גיל  ,65על כל חבר להעביר כפתור בכל כניסה
ויציאה מתורנות ,השעות נחשבות לעבודה לכל דבר .התורנויות מנוהלות על#ידי
מנהלי הענפי ,נית לפנות ג למש"א במקרה הצור..
• השתתפות בוועדות השונות במשק היא בהתנדבות )אלא א הוגדר אחרת( ,על
חבר הלוקח חלק בוועדה לציי בדוח העבודה את ש הוועדה ואת השעות שבה
נכח בה על#מנת שזמ זה לא ייחשב כהיעדרות.
• על החברי שנעדרי מהעבודה עקב בעיית בריאות להביא אישור רפואי
בהתא ,ללא אישור ,ההיעדרות תחשב כחופש.
• חברי שנית לה אישור מיוחד מוועדת חברי להיעדר ממקו עבודת,
צריכי להעביר למש"א עותק מהאישור ולתא מראש מול מנהל הענ על#מנת
שיאשר את מועד ההיעדרות.
• על עובדי חו! הנוסעי לעבודת ברכב של המשק לשחרר את הרכב מהסידור
בסיו יו עבודת.
ע כל שאלה נית לפנות אלינו,
אית מורג וכנרת דקל #מש"א
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êåðéçì ãéãé
שנת הלימודי התשע''ב הסתיימה ושנת הלימודי התשע''ג מתדפקת בפתח.
חשוב לי לשת אתכ במיז חשוב של עמותה הנקראת" :ידיד לחינו.".
זוהי עמותה של גמלאי התורמי שעות מזמנ לטובת החינו ..ה מגיעי לבית
הספר ומביאי מניסיו חייה ,ידיעותיה ,מאהבת ונדיבות לטובת הילדי.
ה משלימי בבית הספר את המשולש הנצחי :הורה  #תלמיד #מורה #מתנדב.
ה מחזקי את הדימוי העצמי של הילדי ומעצימי את הדימוי של המבוגר
בעיניי הילדי ובכ ,.תורמי לשיח הבי דורי.
תרומת ההתנדבותית היא ג לשיפור איכות חייה וג תרומה לקהילה וביחד,
זהו צירו נפלא.
צעירי ומבוגרי שותפי לעשייה ברוכה ולחברה בריאה יותר .הגמלאי באי
לבית הספר ,מקדמי ילדי בקריאה כתיבה ,שעת סיפור ושעת משחק .המורות
מאתרות ילדי שזקוקי ליותר תשומת לב ,תגבור ואהבה ובעזרת הגמלאי
מאפשרות למלא צרכי אלה .בשנת הלימודי הקודמת זכינו לראות בבית הספר
היסודי את ניצה אופיר ,פנינה קוסובי!' )זוהר( ,שרהל'ה זהרוני ,גמלאיות מוכרות
לכולנו שתרמו מבנק הזמ שלה עבור קהילת בית הספר .כמוה ראינו עוד גברי
ונשי בגיל הפנסיה מכל יישובי המועצה שהיוו עוד עיניי הרואות את ילדי בית
הספר ועוד לבבות שהיו ש עבור.
אני קוראת לכל הגמלאי ולכל מי שיכול לתרו מזמנו לקהילה הבית ספרית
לבוא אלינו כדי שבעזרתכ עתידנו כחברה יהיה טוב יותר.
נציגת עמותת "ידיד לחינו ".במועצה האזורית גלבוע היא חווה עשת מכפר
יחזקאל ודרכה נית להתנדב במסירות לפעילות חשובה זו.
מספר הטלפו ליצירת קשר052#2666033 :
בש צוות בית הספר ,אני מקווה לראות רבי מקרב הציבור מצטרפי ליוזמה
ברוכה זו בשנת הלימודי הקרובה .לידיעתכ ,אי צור .בידע קוד בהוראה,
אלא רק בידע של אהבה ונתינה לזולת.
בברכה,
עידית צפדיה

7

עוצרי באדו !
התחשבות בחברי! " איכות חיי!
איכות החיי שכולנו נהני ממנה מושגת בי היתר מנהלי מסודרי ומהסכמה
חברתית .הימנעות מעישו במקומות ציבוריי וברכבי היא אחת מאות הסכמות
חברתיות שקיבלו גושפנקה בהחלטות האסיפה וקיומה תלוי במשמעת העצמית של
החברי .לשמחתנו רוב רוב של החברי מקבלי על עצמ להימנע מעישו ברכבי
המשק א .עדיי קיימי לצערנו חברי בודדי שמתעלמי מהסכמה זו.
חבל שמי שמעש ברכב לא מעלה על דעתו את הרגשתו הרעה של הנוסע אחריו,
סירחו העישו שלא פג במהרה מהווה מטרד לאור .הדר .ומפר את נוחיות של
הנוסעי.
אי בידנו אמצעי אכיפה .אי לנו משטרה וצווי הרחקה .לא נותר לנו אלא לחזור
ולפנות לחברי אלו בבקשה :אנא הימנעו מעישו ברכבי המשק.
גילוי דעת
שוב פע יש לה טענות .מה ה חושבי שאני אל .ברגל? בחו הזה? כמוב
שהצטרפתי לנסיעות ברודיוס ,פע במושב הקדמי ופע במושב האחורי ,אי.
שהסתדר .אז נשרו שערות על המושבי  #נכו ,לא מעט ,הרבה  #אז מה ,מזה לעשות
עניי? א זה מפריע למישהו )למי שצרי .אותו ביו ראשו?( שייקח מברשת וינקה,
לא נורא .והערת שוליי ,מה רע בריפוד ר .של שערות כלביות?
בברכת הב#הב
חבר על ארבע בעל פרווה וזנב
תזכורת לנהגי! הצעירי!
על פי תקנו %הרכב שאושר בישיבת מזכירות בתארי :8.11.2000
נהגי עד גיל  21לא רשאי לנהוג ברכב שגילו פחות משנה.
נהג חדש )לפי חוקי המדינה( לא רשאי לנהוג ברכב גדול בשנה הראשונה.
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מהמשכ לאמנות
בספטמבר הקרוב מתוכננת להיפתח במשכ לאמנות תערוכה מקיפה בנושא
תרבות ילדי בקיבוצי .חפצי ,ספרי ,איורי ,פנסי קס ,תכניות למתקני
משחקי וכל מה שנופל תחת ההגדרה – תרבות שיצרו מבוגרי עבור ילדי
בקיבוצי.
אנחנו מחפשי עוד חפצי לתערוכה .א יש לכ:
• סרטי שצוירו לפנס קס
• ספרי ילדי של פע
• ספרי שנכתבו במיוחד לילד או לקבוצה לאירוע מסוי
• משחקי וצעצועי שנעשו במתנה ליו הולדת או לבית הילדי
• בובות וחיות
• עגלות
• וכל מה שנראה לכ מתאי לנושא ...נשמח לבוא לראות!
אפשר להתקשר למשכ 6038
או לאילה אופנהיימר נייד 3173

למתגייס החדש
לשורות צה"ל

àéùð ìáåé
שירות תור
ל ולצבא
שמור על עצמ
בית עי-חרוד
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הענ הזה הוא של כולנו!
מ הידועות הוא שמי שמחזיק בענ תיירותי נדרש לתודעת שירות גבוהה ואיכותית.
זהו הא'#ב' של הענ ,א אתה אכ רוצה להצליח.
ענ האירוח קיי אצלנו מזה כ 15#שנה ונית לומר בסיפוק שמרבית החברי
משתפי פעולה והפנימו את העובדה שלצור .שגשוגו הכלכלי של הענ יש לוותר
לעתי על נוחות )הנוכחות בבריכה ,הרעש" ,המקו הקבוע" בחד"א וכו'( .יש לא מעט
חברי שא יוצרי ביוזמת קשר ע האורחי ,א זה בבריכה או סת ליד מכונות
הקפה.
מקרה חריג מאד אירע השבוע ,ומאחר ואי לנו אמצעי אכיפה והכול מבוסס על
הסכמות ורצו טוב של כ ו ל  ,חשבנו ליידע את הציבור ובהזדמנות ג להסביר
מספר דברי.
ביו ג' השבוע שני חברי יצאו לדר ....והתיישבו בחד"א דווקא בשולחנות הכפולי
שעליה היה שלט מאיר עיניי "שמור לאירוח הכפרי" .נציי %שחדר"האוכל היה חצי
ריק באותה שעה.
באותו יו 90 ,אורחי היו צפויי להגיע לארוחת הבוקר .מעל  70איש אנו חייבי
לשריי עוד טור שולחנות כפולי ,כדי לספק מקו למשפחות הגדולות שמגיעות )ללא
הטור הזה יש לנו רק ארבעה שולחנות משפחתיי כפולי( .כ .עשינו ,וכל החברי
כיבדו זאת  #חו! מאות שני חברי ,שלמרות ההסברי המשיכו לשבת ש זמ
ארו .מאד ,כאשר תו .כדי ישיבת כל פינת האירוח מתמלאת באנשי עד אפס מקו
וה נותרו שניה בשולחנות הכפולי הללו .אחת מחמולות האורחי שהגיעה נאלצה
לנדוד לפינה אחרת בחד"א.
הסבריה של נציגת האירוח נענו במענה הבא" :כ ,ראיתי את השלט והורדתי אותו
מכא .נמאס לי מהשטויות שלכ" ועוד פניני.
כדאי להבי מה בדיוק קורה ש :רוב האורחי מגיעי בי  8:30ל 9:15#וכאשר אי
מקומות בפינה של האירוח ה "נודדי" לשולחנות של החברי ,שברוב כבר לא
נקיי ,אי בה את הכלי היפי שרכשנו )מפיוני,מלחיות( ובעיקר ה מרוחקי
מנציגת האירוח שנמצאת ש כדי להעניק לה יחס אישי ומענה לכל שאלה ובקשה
שמתעוררת ,החל משאלות על הקיבו! ועד המלצות לטיולי וכד'.
כמו כ כשאות חברי#משק קמי מהשולח שנועד לאירוח ,אי לנו זמ לנקות
אחריה ולהחלי מפות ,בגלל העומס.
נדגיש שמרבית השנה אי בעיה ,כי כמות האורחי לא מחייבת את השימוש בטור
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השולחנות הנוס.
לאחרונה מראי הנתוני על קפיצה ברווח הנקי של הענ :כ & 400.000#בחצי
השנה האחרונה.
צוות הענ משקיע רבות כדי שזה יקרה .בקרוב ,תו .פחות משנה ,יעמוד על תילו
חדר#אוכל צמוד לאירוח.
בואו נתאזר בסבלנות )ג מי שמאד קשור למקו הקבוע שלו( ונמשי .לתרו
כולנו לשגשוג האירוח הכפרי שלנו.
תודה לכל הנותני כת )וחיו ,(...מעניקי לנו רוח גבית אוהדת ומסייעי
להצלחת הענ.
צוות האירוח הכפרי

áåè ìæî
øåö áàåéìå úéâçì
äãëðä úãìåäì
øäֹæ
áéáøìå éðåéì úá
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì
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"היו שאחרי  #החיי על פי הדו#מסלולי"
הקדמה
אני מבקש להעלות לדיו ציבורי פתוח ונגיש את הנושא אשר נמצא בראש סדר הענייני
הציבורי נכו לעכשיו,על מנת לחשו בגובה העיניי את מכלול ההתלבטויות והאינטרסי
בנושא אשר נמצא על סדר יומנו.
הרשימה נכתבה בצורת דיאלוג בי שני חברי בעלי דעות מנוגדות אשר באמצעות אני
מנסה לספק חומר למחשבה ,אני לא מתיימר להיות "צדיקי הדור" ולבטא אובייקטיביות
)אי לדעתי דבר כזה( אני בפרוש נוקט קו אידאולוגי המצדד בקיבו! השיתופי .אני טוע
לצדק ושוויו מלא בחלוקת נכסי הקיבו! ,הקופה המשותפת ,נכסי הוניי ואחרי.
לא תמיד התשובות שלמות ,לעתי ה מעוררי מחלוקת ,זה בדיוק הרעיו המרכזי ,לעורר
לחשיבה ותגובה.
אני מזמי כל אחד ואחת מחברי עי חרוד להגיב בצורה עניינית וא להוסי  ,כ .נפרה את
השיח הציבורי .נדמה לי כי גישה זו יכולה לסייע ל כ ו ל   ...ולתרו רבות להבנה" ,מידע
הוא אב היסוד לקבלת החלטות נבונות" .למי שיש שאלות ומבקש את התייחסותי ,מוזמ
להעביר לחתו מטה.
"אי %כל רע בשינוי ,כל עוד הוא נעשה בכיוו %הנכו ".%וינסטו %צ'רציל
פרק א' " " ...היה וחלמתי חלו!"..
תופי  :כמה אתה משל על ארוחת הצהריי בחדר האוכל?
פריצי :בדיוק כמו..
תופי  :הכיצד  ,הרי אתה מרוויח יותר ממני.
פריצי :אבל אני משל מיסי קהילה גבוהי משל ,.קניתי בכס את הסבסוד של
המזו ולכ אני משל כמו..
תופי :אני מבי שזו ג דעת .על המכבסה ,משק חו ,חשמלאי ,בתי ילדי ,בקיצור כל
ענפי השירות יפלו בחלוקת הוצאה שווה על כ ו ל  כאשר ההכנסות שלנו
שונות ,מאוד שונות האחת מ השנייה ,כאשר ל .יש יכולת קניית שירותי גבוהה
יותר ,מעניי יהיה לבדוק מה גבולות הזמ והיכולת של מערכות שירותיות אלו
לשרוד ועד מתי רמת המחירי של השירותי לא תעמוד בפר! של חוקי השוק
הקפיטליסטי.
פריצי  :אי .אתה מגיע לבית חולי ?
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תופי  :תראה אני קצת מבוגר ולא מרגיש בטוח בנהיגה ,אני תמיד זקוק למישהו
שייקח אותי לבית חולי או למרפאת עומר שלא נדבר על בתי חולי
במרכז ,לא תמיד הילדי שלי יכולי ולכ מה שאני עושה ,אני מזמי
מונית שעולה לי המו כס שאי לי כל כ , .אני מניח שאתה מסודר אה...
יש רכב פרטי יש ילדי בסביבה הקרובה ,איזה מזל יש ל..
תופי  :תגיד לי פריצי ,כמה אתה משל על תרופות ?
פריצי :תשמע אני רוצה להגיד ל .משהו ,הבריאות יקרה ,יקרה מאוד ,אני רואה
את הכתבות בטלביזיה על אנשי אשר לא מטפלי בעצמ ואפילו שומו
שמיי לא לוקחי תרופות כי אי לה כס לקנות וה מעדיפי
את המעט שיש לה לשמור לטובת אוכל  ,חשמל ומי ,מה אגיד ל .עצוב
לי לראות ,אני שמח שיש לי ואני יכול לדאוג לבריאותי.
פריצי  :כיצד תשפר את המוטיבציה להתפרנסות?
תופי  :שאלה ענקית ,אוניברסלית ,אנסה לתת ל .תשובה קצרה ואפילו במילה
אחת ,אני לא בטוח שנית להסביר הכול במילה אחת אבל היא לדעתי
מכילה את כל מרכיבי הפתרו ומילת הקס היא "עידוד" ,ההיפ.
מסנקציות ,עונשי וכו ...או מ " #תמורה לתרומה" "שכר דיפרנציאלי"
ונגזרותיו המבוססות על חלוקת הו הציבור בצורה לא שוויונית .תחשוב
קצת לעומק ותגלה כי פעולה חיובית אגרסיבית שיש בצדה יצירת
מחויבות של החבר להצלחתו תפעל טוב יותר מהגישה ההפוכה שבגלל
פירות הצלחותיה אתה שואל את השאלה החשובה הזו ותגלה כי עידוד
בכל נושא ותחו ,לימודי ,הכשרות מקצועיות ,סיוע ממשי באיתור
פרנסה ,שילוב חבר בענפי המשק ובמפעליו בצורה אמיתית ולא רק כאמירה
מהפה לחו! ,הקמת מפעלי נוספי ,יצירת מקורות פרנסה לחבר היא דר.
שלא בדקת ולא ניסית כי היא קשה ויוצרת מחויבות ממסדית לתהלי .ואת
זה אתה צרי .להסביר לי  ,הא לממסד יש רצו  ,כ ואמיתי לשפר את
המוטיבציה להתפרנסות ? אני לא בטוח ,הריצה אחר פתרונות הכס
מעידה על כ .שלממסד אזל הכח המנטלי ולכ הוא מפיל את "הבעיה" על
החבר ,צר לי פריצי "הבעיה" משותפת ,נתת לי גט כריתות ודנת אותי לגורל
שונה משל. .
תופי  :הא בקיבוצי שעברו הפרטות "הבעיה" נפתרה?
פריצי  :אני נפגש במסגרת תפקידי ע לא מעט חברי מקיבוצי רבי שחלק עבר
את התהלי .בצורה כואבת עד מאוד ,הנתוני אינ חד#משמעיי וג אי
כל כ .מאגר מידע מבוסס בנושא ,ההתרשמות שלי משיחות בנושא זה,
נחלקת לשתיי .אחת ,בקיבוצי בה ההפרטה טרייה )שנתיי שלוש(
המעבר לא שינה דבר מאחר ורשת הביטחו רק הגבירה את התופעה ולא
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ממש פתרה אותה ,לא צרי .להיות חכ גדול על מנת להבי מדוע .שתיי,
בקיבוצי בה ההפרטה עברה את שלב הביניי )חמש שני ומעלה( המצב
יציב מהבחינה הזו שישנ שתי אוכלוסיות ברמות מהותיות שונות האחת מ
השנייה .שורה תחתונה ,המעבר לא פתר את בעיית ההתפרנסות ,הוא פשוט
העביר אותה במאה ואחד אחוז לחבר ,א אתה רוצה אפשר לראות בזה סוג
של פיתרו.
תופי  :מה ע כל "התלויי" ובעלי הצרכי המיוחדי ?
פריצי :אני משל מיסי קהילה גבוהי על מנת לאז ולתמו .בחלשי וברשת הביטחו.
תופי :מה יקרה ביו בהיר אחד שלא תרצה להמשי .לשל מיסי?
פריצי :אני מניח שלא כל הזמ אשל את המיסי הגבוהי לתחזוקה של האוכלוסייה
החלשה ,בהחלט יהיה מצב שבו אחליט לצמצ את מיסי למקו.
תופי :אני חשבתי שקבלנו החלטות בנושא הזה ,הכיצד תחליט בצורה עצמאית לא
לשל מיסי ? .אתה הריי יודע שקבוצה לא קטנה זקוקה למיסי אלה על מנת
לשרוד ,לא ליהנות ממנעמי החיי.
פריצי  :חייב להיות קשר בי יכולת ההתפרנסות לתקציב  ,התמורה אינה
שוויונית לתרומה ?
תופי :א הבנתי את השאלה אז אתה מניח כי כול בעלי יכולת זהה והקשר לפרנסה
הוא חד #ערכי ,אחד הדברי היפי בקיבו! ,בקבוצת האנשי שחיה כא היא
שכולנו שוני האחד מ השני ג בנושא היכולות והיחד שלנו הוא "סכו
החלקי הגדול מ השל" .היחד הזה יצר תמהיל של כוחות אשר יצרו את
מפעלי עי חרוד וענפיה ,אי תקדי לכ .שקיבוצי אשר עברו הפרטות יצרו או
הקימו מפעלי חדשי ,תחשוב על זה בהקשר של השאלה של ,.א אתה
מעוניי בתשובה מעט יותר כלכלית אזי כל תפקיד וכל עבודה צריכה להימדד על
ידי תפוקות .דוגמאות לאנשי שמחזיקי כותרת ולא עובדי ישנ כמו כאלה
שעובדי בהילו .ראשו ,או מסמני וי ליו עבודת .א תרצה התמיכה
"בחלשי" זה אחד הנושאי הכי הומאניי שיש והכי חברתיי שהקיבו! יצר
והצמיח אשר בא לתת תשובות במקומות שבה החיי יש לה רצו משלה
ואתה לא כל כ .שולט בה ,ברגעי צער בעיקר אבל ג בשמחה ,קוראי לזה
"ערבות הדדית" .זהו הער .המבדל אותנו מהחברה העירונית וזה הער .אשר
ישמור עלינו בזמני קשי .לימדו אותי שא רוצי לבדוק נושא בכל תחו
מפעילי עליו את התנאי הקיצוניי )בצורה כזו בודקי את מקררי ריקור(,
בחברה הגלובלית שלנו א נדמה שמחר  ,חס וחלילה נופלות עלינו פצצות
אטו  ,הקהילות שישרדו ה הקהילות ע הערבות ההדדית הגבוהה.
ששי מאור
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מותק ,הילדי! התחסנו ?!?!?!
בטח כבר הספקת לשמוע שמחלת השעלת חזרה למחוזותינו והיא "חוגגת" תחת
כל ע! רענ.
ילדי רבי מכל הגילאי והמיני )וחלק מהוריה( משתעלי לכל עבר
וממשיכי להדביק עוד ועוד...
אנו במאה ה 21 #ומחלות שכאלה ,לפחות כ .חשבנו ,פסו מ העול.
א .מסתבר שיש יותר ויותר הורי שמסרבי לחס את ילדיה ומסתמכי על
חיסו "העדר" .כלומר ,מסתמכי עלינו ,ההורי שכ דואגי לחס את ילדיה.
בתחילה חשבנו שמדובר בקבוצת הורי מקיבו! תל יוס ,א .לאחרונה נודע לנו
שיש ג מספר הורי בעי חרוד איחוד שבוחרי לא לחס את ילדיה.
ע כל הכבוד ,ובדר .כלל אנו מכבדי דעות שונות ומשונות משלנו ,א .פה מדובר
פשוט בסיכו ילדינו ובבורות לשמה.
כיו החיסוני בטוחי מאוד ובעלי סיכו נמו .ליצור תגובה והמקסימו הוא
לפתח תופעות לוואי של הרגשה כללית לא טובה ,חו נמו .ואוד מקומי .כ.
שהתועלת עולה בהרבה על הסיכו לתגובה חריפה ועל הסיכו ללקות במחלות
עצמ.
משרד הבריאות יכול רק להמלי! לחס א .לא יכול להכריח הורי לחס וכ .נוצר
מצב שאלה הדואגי לחס את ילדיה כבר אינ בטוחי ג ה ,בי א הילד
כבר חוס ואז יפתח מחלה מוחלשת ובי א טר השלי את כל סדרת
החיסוני.
בחינו .ובמרפאה עושי את המקסימו לנסות ולמגר את המחלה מאז התגלו
מספר מקרי של ילדי ומשפחותיה שחלו או חשודי כי נדבקו בשעלת.
מעבר לכ ,.בחינו .לא מקבלי ילדי מבחו! שלא חוסנו א .לא כ .לגבי ילדי
הקיבו!.
הפע מדובר בשעלת שהסיכו שלה לסיבוכי יחסית נמו .והיא פוגעת בעיקר
בשני קצוות הגיל ,תינוקות רכי ומבוגרי שיכולי לפתח את סיבוכי המחלה
) ג הסבי והסבתות עלולי להידבק( ,א .בפע הבאה יכולות להיות מחלות
הרבה יותר קשות ע סיבוכי והשלכות הרבה יותר משמעותיי ,כגו ,מחלת
החצבת שכבר נתנה אותותיה בכמה אזורי וישובי בה לא חוסנו ילדי.
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אנא קחו זאת לתשומת ליבכ ומקווי מאוד שתתנו את הדעת שיש בקרבנו
כאלה המסכני את ילדינו )וג את ילדיה שלה(.

åðìåëì úåàéøá
יפעת ואריאל דורו

התייחסות לכתבת! של יפעת ואריאל דורו ,%מטע! ועדת בריאות
והמרפאה:
המידע שנכתב על ילדי עי חרוד איחוד נכתב על דעת של אריאל ויפעת
בלבד.
ילדי עי חרוד איחוד מחוסני.
ושוב ,רק בריאות לכולנו.
חנה
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לכבוד:
אריה שגיא
מזכיר קיבו! עי חרוד איחוד
שלו רב,
בחודשי האחרוני עסקה התנועה הקיבוצית לא מעט בנושא התרבות הקיבוצית.
בועידה ה 4#של התנועה הקיבוצית אשר עסקה בתעודת הזהות הקיבוצית בעת
הזאת ,יצאה קריאה להנהגת התנועה להקדיש במהל .שנה זו מועצה לנושא
התרבות הקיבוצית .לשמחתנו  #צוות המזכירות ומזכיר התנועה הרימו את
מ:ע ֶצ ְַ 8ר45ת באפעל.
ה"כפפה" ובסו יוני התקיימה ֶ
ששי מאור רכז התרבות מקיבוצכ ,היה שות לצוות היגוי נרחב שגיבש את
המסגרת למבנה וההתנהלות של מועצת התרבות ואת הצעות ההחלטה לקראת
הדיוני ביו זה.
בדיוני הרבי שקיי צוות ההגוי באה לידי ביטוי תפיסתו של ששי התואמת את
תפיסת מטה התרבות כי בינוי הקהילה מתרחש באמצעות התרבות ,תרבות בונה
קהילה!
במציאות בה חלי על הקיבוצי תהליכי התחדשות ושינויי  #יש ליחס חשיבות רבה
לפעילות תרבותית  #חברתית היוצרת אקלי חברתי חיובי ,התומ .בבניית קהילה
איכותית חזקה וצומחת ,שייכות וקשר למקו וגאוות יחידה.
אנו מודי לששי על שלקח חלק פעיל ומשמעותי במהל .שנה זו ברב שיח על מקומה
וחשיבותה של התרבות הקיבוצית ,שהיה שות בפעילויות ותהליכי חשובי שיז
והוביל מטה התרבות והתנועה הקיבוצית.
מטה התרבות ימשי .להיות בקשר ע ששי ולהוות כתובת עבורו ועבור רכזי
התרבות האחרי.
אנחנו מאחלות לששי המש .עשייה תרבותית חברתית פורייה.
בברכה,
ריקי רז  #מנהלת מטה התרבות הקיבוצית
תלמה להב  #הדרכה ולווי
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
החופש הגדול בבית-הספר
החופש הגדול בבית"הספר
החופש החל ביו החמישי כ"כ בתמוז וימש .חודשיי ימי כ"ב אלול.
כתה א'  :תמשי .ללמוד ע רבקה עוד כחודש ,כי הכיתה החלה את לימודיה השנה
באיחור של חודשיי.
כתה ב' :כל הכיתה עברה לכתה ג' .שושנה – המורה בחופש .ע הילדי נמצאת הח'
עפרה )מורה מפולניה( .היו מאורג ומסודר :עוסקי במלאכת#יד ,בציור ,במשחקי
חופשיי; בבוקר הונהגה  1/2שעה של קריאת#חובה לכל הילדי .הילדי מבקרי
במועדו בית#הספר .כמה ילדי נרשמו למלאכת#יד למתפרה .התערוכה של הכיתה
נדחתה ע שאר התערוכות של הכיתות לי"ח אלול.
ע כמה ילדי מהכיתה ,הזקוקי לזאת  #תעסוק שושנה המורה לחוד שעה נוספת
בכל יו )בבוקר( #בקריאה ,כתיב וחשבו.
כל המורי ,ג אלה שבחופש ,ממשיכי לאכול ע הילדי.
דיני#וחשבונות אספות הורי מכל הכתובת יימסרו במש .ימי#החופש.
סדר#היו
ב 7 #עד 7 1/2
מ 7 1/2 #עד 8
מ 8 #עד 10
מ 10 #עד 12
מ  3 #עד 5
ב6 #
ב8 #

התעמלות כללית.
ארוחת בוקר.
עבודה.
רחצה.
הקראות ,משחקי על המגרש
ארוחת הערב
שוכבי לישו )כדאי שההורי יקפידו על כ .שהילדי ישכבו
לישו מוקד בשי לב לזאת שה נמצאי מרבית היו בתנועה(.

הודעה מאת מחס בית#הספר :ההורי ,אשר ילדיה נוסעי לחופש ,מתבקשי
להודיע על זאת כמה ימי קוד – אחרת אי אפשרות להכי את הילד לנסיעה כהוג.

מתו .יומ עי#חרוד :כ"ח בתמוז תרצ"ז 7.7.1937
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תכנית החוג האזורי לספרות 2012&13
החוג מתקיי בימי ראשו ,במועדו של קיבו' עי חרוד מאוחד,
בי השעות 21:00 & 19:30
יו א'  21.10.12הבמאי יאיר קידר" :שבעת הסלילי של יונה וול & "+הקרנה
ופגישה ע הבמאי
יו א'  18.11.12המשורר רפי וייכרט :טיול בי שירי גש ,מהשירה העברית
ומשירת העול
יו א'  2.12.12הסופר אשכול נבו" :המסע לנוילנד" & תהלי +הכתיבה
שמאחורי הרומ
יו א'  6.1.13ציפי גו גרוס" :כבר לא ילדה של א ,אחד" & העצב,
הא יש לו סו) ?,ציפי עורכת ומגישת התוכנית "ספרי
רבותי ,ספרי" בגלי צהל .פסיכולוגית קלינית&חינוכית(
יו א' 3.2.13

פרופ' משה יצחקי" :להמתי לעצמ +מעל פיסת נייר ריקה" &
על סוד הקס בשירתה של ויסלבה שימבורסקה

יו א'  3.3.13הסופרת רונית מטלו" :בתו +הכתיבה ומחוצה לה".
מספריה" :זה ע הפני אלינו"" ,שרה ,שרה"" ,קול צעדינו"
"השפעה בלתי הוגנת" )ע אריאל הירשפלד(
יו א'  21.4.13בלהה ב אליהו" :זאת שעפה אחורה" )אגי משעול( &
על "חדר&המורי" של הספרות העברית
יו א' 5.5.13

שי זרחי :שירי תפילה של אמיר גלבוע

יו א' 2.6.13

החוקר והסופר אברה בלב :האמהות בספרות העברית החדשה
)מספריו 9" :אמהות ואמא"" ,שבעה"(

יו א'  23.6.13פרופ' אריאל הירשפלד :על "הנידח" כטרגדיה ביצירת ש"י עגנו
)הסיפור הראשו בכר" +אלו ואלו"(
הכניסה להרצאות & חופשית

| ייתכנו שינויי.

התכנית מתפרסמת מבעוד מועד על מנת לאפשר למעונייני להספיק לקרוא את
הספרי ש"יככבו" בתכנית השנה .שימו לב לסיפורו של עגנו "הנידח" שמופיע
בכר' .אלו ואלו' )הסיפור הראשו ,שעליו ידבר אריאל הירשפלד(.
בתודה ,אילה בשור ,טל' )ע( ) ; 6485701ב( 6485689
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ביו שישי 10 ,באוגוסט ,בשעה  22:00ברחבת פאב "אנופלס" איתי פרל במופע,
"מסע בלוז".
"לא רק שפרל יודע לדבר בלוז בשפת הקודש ,המילי פשוט טובות בלי קשר.
יש במדינה הזו אי סו סיבות שיגרמו לכ לבכות ולכ ג לא חסר על מה לכתוב
בלוז .פרל כותב ושר את מה שכולנו חושבי אבל כבר התייאשנו לומר" )ביקורת
בעיתונות(.
בעזרת ת מאור נבנתה מערכת קולנוע ביתי אשר תפיק באיכות גבוהה ותעניק
לתרבות אפשרות להקרי סרטי באיכות גבוהה של קול ותמונה .תודה לת על הסיוע
בהקמת המערכת המשולבת בציודי שוני וחיבור למקשה אחת.
דוד רוחס אחראי על ציוד ההגברה הקלה )בידוריות  ,מקרני( אני מבקש לפנות אליו
בבקשות לאירועי מכל הסוגי לפחות יו לפני התרחשות האירוע ,דוד לא יכול
להיענות בתו .יו העבודה לבקשות אד#הוק ,קחו זאת לתשומת לב ,כל מארגני
האירועי המשקיי והפרטיי.
מסיבת הבריכה בצהרי יו שישי לצעירי הייתה הצלחה ,הצבעוניות והנעורי פרצו
ובלטו מעל כל חלקת דשא .אנו נמשי .בקיו אירועי אלה ועד סו הקי! יתקיי
לפחות אירוע נוס .לכל המוטרדי בנושאי עלויות וכו' ושמעונייני לקבל מידע
ולהבי את המשמעות נא לפנות לחתו מטה.

הסרט לילדי "ריו" ,המספר את קורותיו של גוזל תוכי מהג'ונגל ועד לכר .הגדול
ריתק את ילדינו למס .ברחבת הבריכה .ביו חמישי ,ה 16#באוגוסט ,יוקר סרט
ילדי נוס" ,מדגסקר  ,"2והפע יהיה ג פופקור .
ששי מאור

