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)מתפילת הנעילה(

תפילת כל נדרי
מהותה של תפילה זו היא הודעה ,הכוללת הכרזה על דעת בית דין כי יהודים
שנאלצים לחיות שלא על פי הדת היהודית עושים זאת כיוון שהם נאנסים לנהוג
כך שאם לא כן יתחייבו בנפשם.
הרקע לחיבור "כל נדרי" הוא התקופה שבה נאלצו יהודים בספרד מאימת
האינקוויזיציה להעמיד פני נוצרים .עם זאת אזרו עוז בנפשם להתאסף בהיחבא,
אחת לשנה ביום הכיפורים .במעמד זה הכריזו "אנו מתירים להתפלל עם
העבריינים" ,העבריינים בעל כורחם שנאלצים לנהוג כנוצרים בעוד בלבם פנימה
נשארו יהודים לכל דבר.
)על פי ספרו של הרב י.מ .לאו מועדי ישראל(

יום הכיפורים בווילנה 1945
מתוך ספרה של פנינה גופר ,עדות חיי
פנינה גופר ילידת קובנה עברה את אימי השואה בגטו קובנה ובכפרים הליטאים מתחזה
לכפרייה ליטאית .כל משפחתה נספתה .לאחר השחרור חזרה לווילנה .כאן היא מתארת את
יום הכיפורים הראשון לאחר השחרור.

ביום כיפור הלכתי עם חמותי לבית הכנסת .בימים כתיקונם אנשים שהוריהם
חיים עוזבים את האולם בזמן תפילת 'יזכור' ,הפעם הזו לא רק שאף אחד לא עזב
אלא שכמעט לא נותר מקום פנוי ,למרות ממדיו של אולם התפילה המרכזי .אווירה
מיוסרת של יתמות עמדה באוויר .רבים מהמתפללים ידעו שהם היחידים שנותרו
ממשפחותיהם ובאו להתפלל לעילוי נשמתם של יקיריהם .בעומדי שם חשתי שגם
הקירות בכו עם הקהל.
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çîù êà úééäå
רק ארבעה ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות הוא "זמן שמחתנו".
] [...לאחר שהתיישרו הלבבות ביום הכיפורים ,באה השמחה וקורת הרוח של חג
הסוכות.
מצוות השמחה ,כהוראה לחג זה מוזכרת שלוש פעמים:
ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים )ויקרא כ"ג(
ושמחת בחגך )דברים ט"ז(
והיית אך שמח )דברים ט"ז(
בכל מקום במקורותינו ,בו מדובר על חג סתם ,בלא לציין את שמו ,בידוע
שהכוונה היא לחג הסוכות.
אלו שבע המצוות שהתורה ציוותה עלינו בחג זה:
סוכה ,אתרוג ,לולב ,הדס ,ערבה ,שלמי חגיגה ,שלמי שמחה.
השניים האחרונים הנם קרבנות מיוחדים שהקריבו עולי הרגל בבית המקדש בחג
הסוכות.
חג הסוכות הוא אחד משלוש הרגלים  -החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות
לירושלים לעשות שם את החג.
למניין זה של המצוות יש להוסיף שני אירועים שנהגו בבית המקדש ,וגם בימינו
נהוג לציינם :מצוות "ניסוך המים" ובעקבותיה " -שמחת בית השואבה" שהינה
הלכה למשה מסיני ,גם אם אינה מופיעה במפורש בתרי"ג המצוות .במסכת סוכה
מתאר התלמוד לפרטי פרטים ,את טקס השאיבה והתהלוכה ממעיין השילוח אל
הר-הבית .שמחה המונית ליוותה טקס זה עד כדי כך שקבעו חכמים כי "מי שלא
ראה שמחת בית השואבה – לא ראה שמחה מימיו"
מנהג אחר בחג הסוכות הוא "חביטת ערבות" ביום "הושענא רבא"  -הוא היום
השביעי של החג  -ומקורו בתקנות הנביאים.
)הרב י.מ .לאור ,מועדי ישראל(
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משולחן המזכיר
מוצאי יום כיפור ,ואני עדיין מתלבט ומסתבך עם רשימת החטאים שלי ,שלא הספקתי
למרק ,לכפר ולבקש סליחה עבורם .נכון ,יש פה ושם חטאים שממש "חטא שלא
לחטוא" אבל בהחלט יום חשבון נפש רצוי וראוי לכולנו ואני מחמיר עם עצמי בפרט.
לאחר תקופה ממושכת של אסיפות ודיונים בנושא תהליך השינויים באורחות חיים,
נערך הקלפי הראשון בסדרת קבלת ההחלטות איך ממשיכים...
זכתה ברוב קולות החלופה שרק הצעה אחת תזכה במנדט להמשך התהליך והגשת
תכנית מפורטת לבחינה ובחירת הציבור .קלפי נוסף מתוכנן ליום שישי 16/10/09
שבו יידרש הציבור לבחור בין הצעות הצוות השיתופי וצוות התחדשות ,להמשך
התהליך האמור .הכוונה לצרף לקלפי גם נושא בחירת ועדת השכלה וועדת דור צעיר
כפי שאושרו ע"י המועצה.
מהחלטות המזכירות :
דו"ח חצי שנתי של שימושי התקציב ,הוצג בפני המזכירות תוך פירוט לגבי הפעילויות
"הגדולות" .בשורה תחתונה  -עומדים במגבלות התקציב כפי שהוגדר ואושר באסיפה.
ענפים ופעילויות שחורגים" ,מטופלים" באמצעות רונן מנהל ענפי הקהילה.
תכנית השקעות הקהילה ,מפגרת בקצב הביצוע והעומס מתנקז לרבעון האחרון.
בתחום השיפוצים ,מינהלת התכנון והשיכון התבקשה להציג בפני המזכירות חריגות
המסתמנות לעת הזו ,מול התקציב שאושר ,ולפרט נוהלי הביצוע כאשר בפועל
עובדים בשלושה מישורים ,מסיימים עבודות משנה שעברה ,מבצעים תוכנית
העבודות לשנה זו ,וכבר מתחילים בפעילות תכנון לקראת שנה הבאה )איזור ג' צפון(.
איציק יו"ר המנהלת התבקש להציג בפני המזכירות תוכנית כוללת לפיתוח ובינוי
בחצר הקיבוץ )רב שנתית( ,והדגשים לפרויקטים גדולים שעל סדר היום.
הוועדה הכלכלית אישרה מסגרת לבונוס שנתי סך שלושה מלש"ח בגין בזכות תוצאות
כלכליות של שנה שעברה ותוצאות מחצית שנה זו .למרות הקשיים והמפולות
הפיננסיות והכלכליות בעולם אנו שורדים עם ראש זקוף ,החל בריקור וכלה בגד"ש
ובהחלט יש מקום להיות אופטימי.
המזכירות קבעה מתן בונוס סך  ₪ 9500לחבר  /מועמד ,שהיו במעמד זה בשנה
שעברה בגינה ניתן הבונוס .הצעירים יקבלו סך  ₪ 1000בהתאמה .הבונוס יזוכה
לתקציבי החברים בחודש ספטמבר .לגבי עדכון התקציב הבסיסי כפי הנוסחה שקבענו
בזמנו ,לא יהיה עדכון תקציב השנה ,ושיעור  1.9%של מדד הוצאות המשפחה יתווסף
לבסיס תקציב .2010
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המזכירות קבעה השנה לגבי מילוי חובת העבודה ,חבר שאינו ממלא לפחות  50%מימי
העבודה השנתיים שבהם הוא חייב ,לא יקבל בונוס!
וזה אמור לגבי השנה שבגינה מחולק הבונוס ). (2008
המזכירות אישרה רשימת הלומדים לשנת הלימודים התש"ע )(2010 - 2009
סך ) ₪ 300.000עגול( .לסטודנטים החדשים ,בהצלחה .לממשיכים ,חזק ואמץ.
ולמסיימים ,כל הכבוד ומצפים להשתלבותכם חזרה במעגלי העבודה.
המזכירות אישרה תרומות :לבית שטורמן עבור שימור סרטים ישנים מימי ההתיישבות
הראשונים .לביה"ח העמק לשיפוץ ושדרוג חדרי היולדות במסגרת מבצע "עמק תרום".
ולעמותת הצנחנים כפי שאנו תורמים מדי שנה .תקציב התרומות שלנו כ₪ 50.000 -
שנתי ואנו תורמים לעמותות שונות בעיקר לנושא תמיכה ועזרה לילדים במצוקה
ובעלי נכויות הזקוקים למימון טיפולים יקרים.
המזכירות אישרה תקנון ונוהל לגבי הסבה מקצועית לחברים ,כפי הצעת מזכירות
מש"א .פרטים ניתן לקבל אצל איתן מורג וציפי סהר.
ציפי מסיימת בימים אלו עבודתה בצוות מש"א והולכת ללמוד טבחות ובישול.
מאחלים לציפי בהצלחה ותודה על עבודתך בצוות מש"א שעשית ברגישות ובנאמנות
והחזקת מעמד למרות השחיקה הרבה בעיסוק זה ,מול ציבור החברים והצעירים.
כינרת דקל מיועדת להחליף את ציפי לצדו של איתן מורג.
המזכירות אישרה שנת חופש להלל דן עפ"י בקשתו .הלל חזר לקיבוץ לפני כשנתיים
והתקבל לחברות לפני שנה .הסיטואציה בהחלט יוצאת דופן ,אבל בשיקולי טווח ארוך
החליטה המזכירות לאשר הבקשה ולאחל להלל שישוב במהרה ובשלום.
עונת הרחצה בבריכה לפני סיום ,והכוונה לשבת בפורום כל הנוגעים בדבר ,ולסכם
עונת הרחצה ולהתכונן לקראת שנה הבאה.
במסגרת ההכנות וההתארגנות בנושא המים בחצר ,הכוונה להתקין מוני מים לכל דירה
עם אפשרות של קריאה אלחוטית לרכזת נתונים ממוחשבת ,כל זאת לקראת תחילת
שנה הבאה ותחולת חוק "היטל הבצורת" במגזר הקיבוצי .הסכום הנדרש לפרויקט זה,
מוערך כחצי מיליון  ,₪כאשר אגודת המים מציעה הסדר הלוואה נוח וארגון משקי
עמק יזרעאל מציע הסדרי רכש נוחים למוני המים .אנו נדרשים להציג לרשות המים
פרטי האוכלוסייה שלנו בחצר )צרכני המים הפרטיים( ,ועל כך פונה נלי לחברים למלא
פרטים ונתונים נדרשים ,נא לשתף פעולה כנדרש.

çîù úåëåñ âçå íåìù úáù
אילן צור
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בתחילת ספטמבר סיכמנו בהנהלה הכלכלית את החציון הראשון של .2009
היום אנו נמצאים בסופו של רבעון ג' ואפשר כבר לראות את  2010מעבר לפינה.
היות ומרבית מנהלי הענפים נקראו לדגל השנה וכתבו רשימות ליומן זה וליומנים
שקדמו לו החלטתי להתמקד ברשימה זו בסקירה כללית ממעוף הציפור ,ולאחריה
להתמקד במה עשו הכספים שלנו בתיקי הניהול.
סך המכירות בחציון הראשון ב 2009-בריקור בפלבם ובענפי המשק גדלו ב4.5%-
לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,כאשר מרבית הגידול בריקור.
ריקור נהנתה בחציון הראשון משער דולר גבוה כאשר כבר ברבעון השני התחילה
מגמת ירידה בשער הדולר ,ירידה זו תבוא לידי ביטוי ברבעון השלישי של השנה.
יחד עם זאת קצב המכירות בחציון השני צפוי להיות גבוה יותר ,מה שאמור לפצות
על הירידה בשער החליפין.
במבחן השורה התחתונה התוצאות של ריקור בחציון דומות יותר ל 2007-שהייתה
שנת שיא ,מאשר ל 2008-שהייתה שנה חלשה.
פלבם עדיין מושפעת באופן ניכר מהמשבר בתחום הנדל"ן כאשר המכירות בחציון
הראשון זהות למכירות אשתקד והשורה התחתונה מאופסת .
בחקלאות ,הגד"ש והרפת מספקים שנה מוצלחת נוספת ,במדגה שומרים את הראש
מעל המים ,במטע הרווח באבוקדו מאזן את ההפסד בהדרים ,ובדיר שנה קשה
נוספת בצל משבר חריף בענף בארץ.
ביזמויות ,האירוח הכפרי מראה שיפור מתמיד בתוצאות ,ענף המחשבים ממשיך
לצמוח ,וקומיקום עדיין בגדר השקעה שצריכה להתחיל להחזיר את עצמה כבר
ב.2010-
בשורה התחתונה  2009צפויה להסתיים בתוצאות גבוהות יותר גם ביחס ל2008-
וגם ביחס לתוכנית.
מן הראוי לציין שבחודש יוני השנה סגרנו סופית את הגירעון האקטוארי לא לפני
שהפקדנו  4.9מיליון  ₪לסגירת הנזק שנגרם לקרן הפנסיה שלנו כתוצאה מהמשבר
בשוק ההון .סגירת הגירעון האקטוארי מהווה ציון דרך בכלכלת עין חרוד ,היות
והחל מחודש יולי והלאה יש למשק מקור משמעותי יציב וקבוע .למעשה תקבולי
הפנסיה הופכים ל"ענף" השני בחשיבותו במשק.
לאחר שסקרתי את הפעילות השוטפת של המשק ומפעליו אני רוצה לשפוך אור על
היתרות שצברנו בשנים שקדמו.
כזכור עין חרוד צברה במרוצת השנים כמה עשרות מיליוני  ₪בתאגיד האחזקות
ובחברת הנאמנות ,שהופקדו ברובם בתיקי ניהול אצל מנהלי השקעות בשוק ההון.
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הכספים מושקעים תחת מדיניות השקעה לפיה רק  20%מהתיק יכול להיות
מושקע במניות ו 80%-מושקעים באפיקים סולידים כמו אגרות חוב של המדינה
ותאגידים גדולים אחרים.
לפני שנה בדיוק פרץ משבר בשוקי ההון בעולם שלטענת יודעי דבר הוא המשבר
החמור ביותר לפחות בשמונים השנים האחרונות .משברים מהסוג הזה
מתאפיינים בכך שחלק גדול מציבור המשקיעים מתחיל לפעול בצורה לא
רציונלית .מרבית המשקיעים בשוק ההון הם פרטים בודדים שהפקידו את כספם
בקרנות השתלמות ,וקופות גמל בניהול של גופים )בתי השקעות( מוסדיים .במצב
הזה האזרח הקטן לא מודע לרמת הסיכון האמיתית של הנכסים בהם הכסף שלו
מושקע וכאשר הוא רואה את יתרות הכסף שלו מצטמצמות הוא לא רואה את
התמונה המלאה וממהר לפדות את כספו במזומן .זו בדיוק התופעה שאפיינה את
שוק ההון הישראלי בחודשים ספטמבר אוקטובר  , 2008ציבור המשקיעים
הפרטיים נכנס לפאניקה ומשך את כספו במחירי הפסד לא הגיוניים ,מה שגרם
למנהלי גופי ההשקעות למכור בהפסד נכסים בטוחים כמו אגרות חוב של ממשלת
ישראל שלא היה כלל חשש לפירעונן.
גם אנחנו כחלק מהשוק צברנו בחודשים אלה הפסדים דרמטיים שעמדו על
 4.5מיליון .₪
בפרסומים שלי לציבור באותה התקופה חזרתי וכתבתי ששוק ההון לאורך זמן
מנצח כל אפיק השקעה אחר ושמי שרוצה ליהנות לאורך זמן מהרווחים ,צריך
לדעת לספוג הפסדים בטווח הקצר.
למרות האמונה בצדקת הדרך גם אני הופתעתי לראות שהתיקון בא כל כך מהר.
היום לאחר סיכום של שמונה החודשים הראשונים של  2009תיקי הניהול שלנו
צברו רווחים של  5.5מיליון  ₪כאשר גם חודש ספטמבר צפוי להסתיים ברווח.
אני רוצה לנצל במה זו ולהודות לחברי ועדת הכספים וההנהלה הכלכלית על
התמיכה בימי סגריר ,ועל האמונה בצדקת הדרך .ולציבור הרחב אני רוצה
להודות על האיפוק ושמירת הפאסון גם כאשר על המדרכות הסתובבו שמועות על
הפסדים של  30מיליון .₪
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éëä éëä - áìçä óðò
ענף החלב בישראל הוא הענף החקלאי היציב והרווחי ביותר מבין ענפי החקלאות,
לאורך שנים רבות .זהו כמעט הענף היחידי שיש בו תכנון מרכזי ,שכולל מכסה ארצית
של כמות חלב ,מכסה פרטנית לכל יצרן ומחיר לחלב גולמי שנקבע בנוסחה ,על פי סקר
הוצאות לייצור ליטר חלב.
כך ,קשה מאוד להפסיד בענף שכזה ,כי מובטחת בו כמות ייצור מוגדרת וגם מחיר
שמכסה לפחות את ההוצאות ואם היצרן יעיל ,אזי הוא יכול גם להרוויח ואפילו הרבה.
בשנים האחרונות ידע הענף תנודות גדולות שהושפעו מהמצב בעולם .בשנים 2008-
 2006נוצר מחסור גדול בחלב בשוק העולמי שהביא לעליית מחיר גדולה של חלב
ומוצריו ולהגדלת הביקוש לחלב גולמי .בישראל זה התבטא בייצור חופשי  -משקים
רבים הגדילו את העדרים ,ייצרו הרבה מעבר למכסתם והגדילו את רווחיהם.
במחצית  2008התהפכה המגמה והמיתון העולמי נתן אותותיו גם בענף החלב והיה
צורך לעצור את הגידול בייצור ואף להקפיד מאוד שלא לחרוג ממכסת החלב .כך נאלצו
הרפתנים למכור הרבה פרות ולבצע מהלכי בלימה דרסטיים ,כדי להימנע מקנסות בגין
חלב עודף .ההערכה היא שבשנה הבאה –  ,2010תהיה עליית מכסה שתתבטא בעיקר
בתשלום גבוה על חלב עודף עד .3%
שוק החלב בישראל נחשב ל"שוק בוגר" והצריכה הכוללת שלו גבוהה יחסית ,בהתחשב
בכשרות שמגבילה אכילת מוצרי חלב עם מנות בשריות .לאורך זמן ,היקף השוק גדל
בשיעור הגידול של כלל האוכלוסייה .התחרות בין המחלבות גדולה מאוד ומדף החלב
בסופרמרקט נחשב לאחד המגוונים בעולם .הצרכן הממוצע נאמן לתוצרת ישראלית
ומפרגן לה בכל סקר שנעשה .המודעות שלנו לבריאות גבוהה מאוד והמחלבות
מוציאות לשוק הרבה מוצרי דייאט ומופחתי שומן.
הנושא שמעסיק אותנו מאוד הוא בעיית
"דור ההמשך ברפת"  -מי ייקח את הענף בדור הבא? על אף שהרפת נחשבת כיום לענף
עם הרבה תחכום וטכנולוגיה מתקדמת ,ממש "הייטק בזבל" ,הצעירים מחפשים
עיסוקים ופרנסות קלות ומכניסות יותר ונוטשים את כל עבודות הכפיים )בחקלאות
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כמו-גם בתעשייה( .אנחנו דנים בדרכים למשוך את הדור הצעיר לעבודה ברפת
כעיסוק לחיים וברור לנו שבסופו של דבר" ,רפת עושים באהבה"  -אפשר לשרוד
בעבודה כזו רק אם אוהבים פרות ונהנים להיות יום ארוך בחברתן.
הרפת בעין חרוד נחשבת לאחת הרפתות הטובות בארץ ,התוצאות המקצועיות
והכלכליות שלה מציבות אותה בצמרת הליגה הארצית והיא אכן משאירה תרומה
יפה לקיבוץ .נמרוד ויידנפלד שהכניס סטנדרטים מקצועיים מוקפדים ומוצלחים,
עבר לנהל רפת משולשת במירב שבגלבוע וינאי סנדרוביץ ,בא מניהול הרפת
במענית ,קיבל את המקל וממשיך במסורת ההצלחה הכלכלית .תוצאות מחצית
השנה הראשונה היו מעולות והגורם העיקרי הוא ,כמו תמיד ,הגורם האנושי
ברפת ,שעושה עבודה יפה מאוד וביחד עם התשתיות הטובות ,מביא להישגים
כלכליים מיוחדים.

äàìôð äðù åðìåëì äéäúù
יוסי מלול

ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּיִ ם ְדּרוֹר

ישעיה סא ,א

גלעד שליט 1195 -ימים בשבי
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ä÷ñôä à ì ì úôø
ראש השנה הינו חג של התחדשות .בענף כמו הרפת ,בו השגרה נמשכת כמעט ללא שינוי
במהלך כל השנה ,אנו זקוקים לאירועים מעין אלו שיאפשרו לנו לסכם ,להביט לאחור,
ללמוד ,ולהמשיך הלאה.
ואכן לקראת הסתיו אנו מחכים להבטחה" :הקיץ עבר החום הגדול ,שנה חדשה באה
לכל".
עם זאת ,לא מדויק לקבוע שאין עונות ברפת .הקיץ הוא עבורנו האתגר האולטימטיבי.
על פי האופן שבו נעבור אותו ייקבע לא רק כיצד תיראה השנה הנוכחית ,אלא גם כיצד
ייראו השנים הבאות .במשך תקופה של יותר משישה חודשים מצננים את הפרות בחצר
שמתקן זה עובד רצוף מארבע בבוקר ועד אחרי
ההמתנה פעם נוספת בין כל חליבה ,כך ִ
אחת בלילה של היום שלמחרת .למתיחת שרירים זו מתגייסים כולם  -הצוות הקבוע
ולצידו נערים ,נערות וחברים צעירים מהקיבוץ .זה גם המקום להודות לכל העוסקים
במלאכה ,אשר מתייצבים כל אחד בתורו ובמסירות מאפשרים לנו לעמוד במשימה
חשובה זו.
ואולם "מרוץ הדקים" אינו מאפשר לנו לצאת להפסקה .מייד לאחר החג )שלנו והשנה
גם של עובדינו הערבים( נתחיל להכין את הרפת לקראת החורף על ידי כיסוי ערמות
הקש שעומדות בחוץ ופעילויות נוספות ,מה שנקרא "הכן רפתך לחורף"...
בחצי השנה שעברנו הרפת לא שקטה על שמריה .מעבר לניסיון הקבוע לשמור על רמה
טובה ואף לשפרה ,אכלסנו את הסככה החדשה .דבר זה ִאפשר לנו לשפר את תנאי
המחייה של הפרות על ידי שינוי מבנה קבוצות החליבה ומיקומן ,ובסופו של דבר הגדלה
של השטח העומד לרשות כל חולבת .שינוי משמעותי זה עבר די חלק ,למרות שיש לנו עוד
מה ללמוד לגבי מבנה זה וכיצד לנצלו בצורה מיטבית.
מעל המלוּנוֹת ,בהן נמצאים היונקים ,נבנתה סככת צל אשר מקלה את עומס החום הכבד
ומאפשרת גם לעובדים תנאי עבודה סבירים במהלך הקיץ.
גיבוש הצוות הוא עוד יעד שיש להשקיע בו .בתחום זה ,כמו בתחומים אחרים ,אינני
מאמין שחוסר מעש ,בתקווה ש"משהו טוב יקרה איך שהוא" הינה גישה נכונה .ללא
ספק ניתן לעשות יותר ממה שאנו עושים ,ובכל זאת מצאנו את הזמן לצאת ליום כיף
בצפון ואני מקווה שלצד פעילויות נוספות נמשיך להשקיע בתחום זה מאמץ ותשומת לב.
אי אפשר לסיים ללא מילה על כלכלת הענף .לפני זמן קצר סיימתי את הצגת סיכומי
הענף לפני פורום מרכזי הענפים .מחצית השנה הראשונה של  2009הייתה בהחלט
מוצלחת ונקווה שכך נוכל גם לסכם את השנה כולה.
חג-שמח אמרנו כבר? ואם לא אז:

.äáåè äðùå çîù âç åðìåëì äéäéù
ינאי
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לחגי תשרי ולחג סוכות ,כמו לחגים אחרים במקרא יש גם היבט חקלאי .סוכות
הוא חג האסיף שבו אוספים את היבול החקלאי מהשדה ומן הכרם "וחג סוכות
תעשה לך שבעת ימים באוספך מגרנך ומיקבך")דברים טז  (13חג הסוכות מציין
סיום של מחזור חקלאי .כאשר היבול עולה יפה מתעוררת תחושה טבעית של
שמחה .אחרי האסיף מתחיל מחזור חדש של עבודות אדמה וזריעה .לקראת
העיבוד והזריעה המחודשים מתעוררת דאגתו של האיכר ,שאינו יודע אם השנה
החדשה תהייה שנה גשומה או חלילה שנה שחונה .אם יהיו הגשמים גשמי ברכה-או
חלילה גשמי זעף הרסניים .על פי המסורת נקבע בחג הסוכות גורל השנה מבחינת
הגשמים" .ובחג )סוכות( נידונים על המים )הגשמים(") .משנה מסכת ראש השנה
פרק א' משנה ב'( בישראל כבר שלוש שנים אנו נידונים על המים לרעה .שנים
שחונות נגזרו עלינו לאחרונה ,דבר שגרם לנו לעשות חשיבה אחרת ,שונה
לגביימערך הגידולים בשדה.
אם בעבר מרכז הכובד היה על גידולי הקיץ ,נכון להיום עברנו לגידולי סתיו-חורף
ובקיץ אנו מתמקדים בגידולים עתירי הון כגון :עגבניות ,אבטיח ,פפריקה וכו‘...
ההשקעה בגידולים אלו מורכבת יותר והפדיון בדרך כלל גבוה גם הוא.
בנוסף לעניין המים גידול הכותנה שהיה גידול עוגן במשק ובגידולי הגד''ש בכלל
בארץ ,מאבד את מקומו בגלל תנאי סחר עולמיים) .פירוט בהמשך( כשאנו נערכים
לתוכנית גידולים שנתית עלינו לקחת בחשבון את מכסות המים המוקצבות לנו.
לאחרונה ,קוצצו מכסות אלו בצורה דרסטית של  30אחוזים לכלל המשק ,והגד''ש
הוא הניזוק הבלעדי מבין כלל הצרכנים.
חיטה -בשנים האחרונות גידול זה הפך מרכזי בסל הגידולים של הגד''ש יש ביקוש
רב לגרעינים בעולם והחקלאים לא מצליחים לספק את התצרוכת המבוקשת .בכך,
נוגסים כל הזמן מהמלאים .ולכן ,מחירים גבוהים מאוד מצדיקים את הגדלת כמות
השטחים הנזרעים גם בשטחי השלחין וגם בשטחי הבעל .מקווים להמשך מחירים
גבוהים גם בשנים הבאות.
שום ובצל -בגידולים אלה אנו עובדים בשיתוף פעולה ארוך טווח עם גורמים
מסחריים ומגיעים ליבולים גבוהים מאוד ולפדיון מכובד.
תירס -בשנתיים האחרונות התחלנו לגדל זנים חדשים המתברכים ביבולים גבוהים
גם כן ולמרות היבולים הגבוהים ,זנים אלו טעמם אינו משובח והם נעדרי מתיקות.
מבחינתנו ההכנסה היא הקובעת ולא הטעם .כפי שאתם יודעים ,בשנה האחרונה
הייתה בעיה קשה עם מפעל "פרי גליל" שהוא מפעל מרכזי מאוד .כ 40 -אחוזים
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מעיבוד התירס בארץ מופנה למפעל זה ואי הוודאות בשנה החולפת באשר לעתידו
השפיע כמובן על תוכנית המזרע.
תבלינים -עברנו לעיבוד בשיטה של "שטח פתוח" בגידולים אלה .הזריעה לא נעשית
בערוגות כפי שהיה נהוג בעבר אלא על פני כל השדה .בכך נחסכות עלויות של הכנת
הקרקע ,לא פותחים ערוגות ,לא משקים השקיה טכנית ולא מתחחים ,פעולות שנעשו
בעבר וגזלו זמן יקר ועלות גבוהה .בזריעה בשטח פתוח זורעים על כלל השטח ובכך
מגדילים את שטח הגידול בעוד  30אחוזים לערך .אנו מתכננים לעבוד רק בשיטה זו.
בגידול התבלינים מתוכנן גם להוסיף תרד לייבוש עבור מפעל התבלינים בקיבוץ שדה
אליהו וגם תבלינים ירוקים -שמיר )שבת( ,כוסברה )גד -השדה( לייצוא עבור יצואנים
ממושבי התענ''כ.
אבטיחים  -אבטיח מללי ,עבוד גרעינים לפיצוח במשחקי הכדורגל של שבת .גידלנו
בשתי דרכים :בצורה של גידול חד-שנתי ובצורה של דו גידול על אפונה לתעשייה.
הצורה הראשונה הצליחה ,הצורה השנייה נחלה כישלון צורב בגלל וירוס שהועבר
על-ידי כנמות עש הטבק ,שלמרות ריסוסי המנע לא הצלחנו להדבירו .נסיק את
המסקנות לשנים הבאות .אבטיח סידלס  -אבטיח למאכל ,גידול שעלה יפה ,המחירים
היו טובים כי התזמון בקטיף היה כשנוצר חוסר בשוק .מכאן ,המחירים היפים.
אפונה -בדומה לשנים עברו גידלנו אפונה עדינה בשיתוף פעולה עם מפעל "סנפרוסט" .
פפריקה -מגדלים בשנים האחרונות למפעל תבלינים במושב אדירים .גידול עם
פוטנציאל רווח גבוה.
עגבניות -כל הקרקעות שלנו מאולחות בעלקת )טפיל צמחי הפוגע בעגבנייה( בשדותינו
נערכים ניסיונות בהדברת טפיל זה על ידי חוקרים מחוות הניסיונות בנווה יער.
העל ֶקת.
הגענו לממשק גידול המאפשר היום יבולים סבירים עד גבוהים מאד על אף ֶ
כותנה -המחירים מאוד נמוכים .מועצת הכותנה מתקשה למכור את היבולים עוד
משנת 2007לכן ירדנו בכמות .השנה גידלנו רק  100דונם של כותנה אורגנית.
ובעוד אני כותב שורות אלה הסתיים הקטיף שהיה קצר מאד.
הצוות  -קטן )ביחס לשנים עברו( אבל איכותי מאוד וכלל ההצלחות נזקפות לזכותו.
ופה המקום להודות לשותפיי לעבודה שנותנים את כל לבם ומרצם להצלחה הכללית
של הענף.

åðìåëì äáåè äðùå çîù âç úëøáá
איתן אביבי
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בשנה האחרונה נעשו שני מהלכים בדיר שאמורים לגרום מפנה בהתנהלות הענף:
הראשון ,הכנסת מערך חליבה חדש ,ממוחשב עד אחרון הפרטים ,והשני ,הכנסת
כבשים נוספות מגזע אסף שיתרונן על פני האוואסי הוותיקות הוא המלטה של
יותר טלאים וחליבה גם בסוף הקיץ והסתיו.
הכנסת מערך החליבה החדש אילץ אותנו לצמצם את העדר כדי לאפשר הטמעת
המערך בצורה חלקה ככל האפשר ,בלי הלחץ הנגרם משעות חליבה ארוכות.
בימים אלו ,סוף ספטמבר ,מתחילה עונת ההמלטות ועד סוף השבוע הבא אמורות
להמליט תשעים כבשים .השנה נגדל את כל הטליות על מנת להשאירן בעדר שלנו.
אנו מתכננים לחזור לעדר גדול )כפי שהיה בשנים קודמות( של  1250חולבות ועוד
 150כבשים בהיריון .כדי להגיע למספר כזה של ראשי צאן קנינו  250טליות מגזע
אסף ממשק צאן במושב שרונה .חלקן הרות ואמורות להמליט בהמלטת דצמבר.
כיום אנו חולבים כמות קטנה של חלב ,כ 450-ליטר ביום .שוק הגבינות בארץ חלש
בעיקר בגלל המשבר הכלכלי .עקב מחירן הגבוה יש האטה רבה בקניית גבינות
הצאן .בשר הטלאים ,לעומת זאת ,נמכר במחיר גבוה בהשוואה לשנים קודמות.
השנה לא יִ ֵצּאנו אך אני מקווה שבשנים הבאות נחזור ונייצא .פניות לקנייה
מתקבלות כל הזמן אך עדיין אין באפשרותנו להיענות להן.
ואחרונים אך ראשונים בחשיבותם ,צוות העובדים שומר על יציבותו :אורי ,בני,
רננה ,מחמוד ,חמודי ויוסף .הלל דן ,שעבד איתנו שלוש שנים ,יוצא לשנת חופש
ואנו מחכים לשובו במהרה.
בני אופנהיימר
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הנוי  -מהגיגיו של גנן
עין חרוד הוא קיבוץ גדול וותיק עם תנאי שטח לא פשוטים .כאשר הגעתי לעין חרוד
כנער בשנת  1974שלטו בקיבוץ עצי ברוש ופיקוס ענקיים .הנוי הציבורי היה ברובו
שיחים שונים ומשונים וגינות החברים היו קטנות ופשוטות .במהלך השנים ניתן לראות
את הגיוון והשוני שהכניס כל אחד ממנהלי הנוי  -אחד אהב מדשאות גדולות בכל שטח
פנוי ,שני הקים ִמסלעות וטראסות ,ושלישי פרחים עונתיים בשלל צבעים – הכול יפה,
הכול מרשים והכול דורש טיפול ותחזוקה.
מהתקופה הקצרה שבה אני מנהל את הנוי התברר לי שזהו ענף שירות חשוב מאוד
לחברים הן בהיבט הציבורי  -טיפוח ושימור פני המשק ,והן בהיבט הפרטי – כל אחד
וחלקת האלוהים הקטנה )או גדולה( שלו.
אני מבצע תפקיד זה בשילוב עם לימודי הדרכת טיולים .אנחנו צוות של שלושה עובדים,
אשמח לצרף כוחות רעננים ואכפתיים ולחזק את הצוות.
אנו משתדלים מאוד לתת מענה הולם לבקשות החברים ובאופן אישי אני משתדל לקבל
ברוח טובה ואף בהומור טלפונים בשבת בבוקר בנוגע לממטרה שלא עובדת במדשאה
פרטית ) .(...זה המקום לציין כי אנו עובדים על פי אזורי המשק במחזוריות קבועה .זהו
גם הסדר בו מטופלות פניות )לא דחופות( .היות ומדובר בשטחים ציבוריים גדולים
מאוד לעתים נדחה מעט הטיפול בפניות הפרטיות.
מה בתכנון:
כאשר נכנסתי לתפקיד הצבתי לעצמי מטרה לטפל בשלושה נושאים מרכזיים
שבלעדיהם קשה להתנהל :
 .1הכנת נוהל עבודה מסודר לטיפול בפניות החברים.
הנוהל יכלול הגדרות ברורות ביחס לסוג והיקף העבודות ,שבאחריות הנוי לבצע
בגינות החברים .מהם סדרי העדיפויות ,מסגרת התקציב ,מה היא כוללת ועוד.
 .2תכנון מסודר ומקצועי של הנוי בשטחים ציבוריים תוך התייחסות והתאמה
למצוקת המים .כגון ,השטח מתחת לחדר האוכל ,אזור בתי הילדים ,אזור בית הדר
ועוד.
ִ .3מחשוב מערכת ההשקיה הציבורית לטובת חיסכון הכרחי במים והתייעלות בעבודה.
אני לא בעד ייבוש גינות ומדשאות ציבוריות .לכן שימוש מושכל במים יסייע
בשמירה על עין חרוד יפה ומטופחת במסגרת המגבלות הקיימות.

!íéîùâ úëåøáå äáåè äðùì äìéôúáå äëøáá íééñà
מיכה דרום
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www.ein-harod.co.il

עם בוא הסתיו ,הגבעה יבשה מראשית הקיץ והירוק טרם הגיע למחוזותינו ,נתבקשנו
להביא מעט מידע מן הנעשה אצלנו בענף האירוח הכפרי .אכן עברה חלפה עונה או
שתיים מאז שכתבנו ליומן .ככלל ,אנו עדיין במתכונת זהה בשנתיים האחרונות,
כלומר  ,נשארנו כפי שהיינו מאז שהוספנו שש יחידות חדשות לזוגות ,שאותן פתחנו
בראשית  .2007מאז לא הוספנו חדרים או בניין מרכזי או ספא ייחודי וכדומה .המגמה
היא להוסיף להתפתח ולחדש כדי שלא נדרוך ונדשדש במקום מה שעשוי לשחוק את
איכותיות האתר שלנו ,ויוריד מן האטרקטיביות לאורחים שחוזרים אלינו תדיר .נוסף
לכך גם הצוות ישמח לראות שיש חזון ,יש עבור מה לצפות ובמה להתגאות ,כפי שהיה
עד כה.
שנת  2009נפתחה אצלנו בחשש גדול עקב המשבר הכלכלי בעולם ,הצפי היה לשנה
קשה יחסית וירידה בהכנסות .עם זאת ,אחרי סיכום חצי שנתי ובעיקר אחרי שעברנו
את חודש אוגוסט שהוא שיא העונה אצלנו ,אנו יכולים להודות שהופתענו ,בהחלט
במובן החיובי .חודש אוגוסט השנה הסתיים בהכנסה החודשית הגבוהה ביותר שלנו
עד כה.
כל זאת כאמור כרוך בהרבה עבודת צוות וסביר שאף הורגש בחדר האוכל ובמתקנים
הציבוריים הנוספים שבהם נעזר האירוח שלנו .זה המקום להודות לכל אחד ואחת
שנותנים יד למערך האירוח שאנו מציעים לאורחינו ,המגוון הוא רחב וכולל הן את
ענפי השירות והבריכה והן את ענפי בעלי החיים והאורווה.
לאחרונה אנו מארחים יותר ויותר קבוצות דוברי צרפתית .כאן נציין את עזרתו הרבה
של עזרא פיין באירוח זה .עזרא תמיד מוכן לעזור )בגרמנית ,צרפתית ואנגלית( ונעתר
בכל שעה לפגוש את האורחים ולספר להם על הקיבוץ ועל ישראל.
בתיירות הנכנסת קיימת תחרות גדולה על כל תייר או קבוצת תיירים .כיום יש שוב
התעניינות רבה לראות ולבקר בקיבוץ .לא נותרו הרבה קיבוצים במתכונת שלנו.
בנוסף מגלים עניין לשלב שהות אצלנו בסיור חקלאי מקיף וכן בכל הקשור באקולוגיה.
נקווה שנוכל לממש פוטנציאל זה שעשוי להגדיל את נפח הלינות באמצע השבוע.
מעת לעת שוהים אצלנו ידוענים כאלה ואחרים כגון אייל גולן ,סנטור וורנר מארה"ב
)על פי מה שנאמר לנו מיועד להציג מועמדות לנשיאות ארה"ב בבחירות הבאות(,
אהוד ברק ועוד .אנו התבקשנו ברוב המקרים הנ"ל לשמור על צנעת הפרט ומנוחת
האורחים ולא לפרסם את ביקוריהם.
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לאחרונה התחיל בחור צעיר מגבע לקדם במועצה האזורית את נושא התיירות
שהיה בתרדמת בשנים האחרונות ויש תחושה מרעננת של חידוש ויוזמה .ניתן
לראות ולשמוע על מופעים ב" ִמקהל" שבמעיין חרוד ועוד יוזמות שייתכן ויביאו
לפעילות והתעוררות של המרחב שלנו .למשל ,יש תכנון לבנייה של כפרי נופש
ואירוח חדשים במתכונת שונה במולדת ,בתל יוסף ובחפציבה .מלון חדש עומד
לקום בין גן השלושה )הסח'נה( ובין קיבוץ ניר דוד ,כך שיש למה לצפות.
לסיום ,אנו צוות האירוח נשמח להמשך קידום ופיתוח הפוטנציאל הטמון פה
בראש הגבעה ,בסיוע ותמיכה של כל אחד בקיבוץ .בהזדמנות זו נאחל שנה טובה
וברוכה לכולנו ,שנה גשומה והרבה ירוק עם בוא החורף בקרוב.
רשם :מאיר

עוצרים באדום

!

הסריון של חדוה חזר מנסיעה משופשף לכל אורכו בצדו הימני .הסריון מסרב
לגלות מי גרם לחבלה.
מי יודע? מי ראה? מי שמע דבר מה?
אחראים על רכבים שאיתם אין סידור ניקיון קבוע  -אנא אל תחכו שאני אפנה
אליכם לצורך ניקיון אלא פנו אתם אליי לפי הצורך.
הר ָכבים הגדולים מדגם רודיוס,
ותזכורת לנהגים הצעירים )היו"ד גימלים(ְ :
טויוטה ויונדאי  ,H1וכן הרכב באחריותו של זימרי רון  -אינם עומדים לרשותכם.
בינה
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ניסוך המים ושמחת בית השואבה
המשנה ,במסכת ראש השנה ,מציינת את ימי חג הסוכות כימים שבהם נידון
העולם על המים .בימי הסוכות נחתם גזר הדין  -האם יהיה ריבוי גשמים השנה,
או חלילה  -מיעוט גשמים .כדי לבקש שנה גשומה ומבורכת נהוג היה לשאוב מים
ממי השילוח שליד ירושלים ולנסכם על גבי המזבח" .אמר הקדוש ברוך הוא
לישראל :נסכו לפניי מים בחג ,כדי שאברך את שדותיכם בגשמים".
)הרב י.מ .לאו .מועדי ישראל(

? ïåùù...á íéî íéî
על בעיות המים של המדינה נכתב כבר כמעט כל מה שאפשר ואולי אפילו מעבר לכך.
אני רוצה להתרכז בבעיות המים של האזור שלנו והפתרונות המתוכננים לבעיות אלה.
האזור שלנו מקבל את מרבית מימיו מקידוחים ומעיינות לאורך רכס הגלבוע ,הניזונים
משלוחה צפונית של אקוויפר ההר .מיעוט הגשמים בשנים האחרונות יצר גרעון במילוי
החוזר של אקוויפר זה .כדי להימנע מפגיעה ונזק )שעלול להיות בלתי הפיך( במקור
מים זה ,נאלצה אגודת המים לצמצם ב 20%-את השאיבה ואת אספקת המים
לחקלאות לשנת  .2009לאור מיעוט הגשמים עד אמצע פברואר הייתה התכנית לקצץ
את המכסות של המשקים ב - 30%-דבר שהיה גורם נזק קשה עוד יותר לחקלאות
באזור.
הגשמים החזקים שירדו במחצית פברואר ,שיפרו גם את מצב האקוויפר ושיפרו גם את
המצב באזור עמק יזרעאל ממנו אנחנו אמורים לקבל קולחים במסגרת מפעל הקולחים
הגדול שאותו מבצעת אגודת המים – עליו ארחיב בהמשך  -דבר ִשאפשר לרשות המים
להקצות לנו כבר בסתיו זה  1.5מליון מ"ק קולחים שאותם אנחנו אמורים לקבל
ממפעל תשלובת הקישון בעמק יזרעאל .זאת במקום שאיבה של כמות זהה
מהקידוחים ,להתחלת מילוי המאגרים בסתיו הקרוב.
כפי שניתן לראות כבר מהנאמר עד כאן ,הפתרון לבעיית מחסור המים באזורנו הוא
הבאת קולחים.
על מפעל הבאת הקולחים דיווחתי כבר בעבר .להלן עדכון הנעשה בפרויקט
נכון לספטמבר :2009
לפני כשנתיים וחצי דיווחתי ביומן על פרויקט הקולחים שבקידומו אני עוסק ואותו אני
מנהל במסגרת עבודתי באגודת המים .ברצוני לעדכן את תמונת המצב ,מה נעשה
בשנתיים וחצי שחלפו ומהן התכניות לעתיד.
לעניין ה"קולחים"  -אתחיל בתזכורת לגבי מספר נושאים החשובים לראיית הנושא
והבנתו.
18

"קולחים" הם התוצר שמתקבל לאחר שמי הביוב )שפכים( עוברים טיפול וטיהור
לאיכות ברמה הנדרשת – במקרה שלנו ,לאיכות המותרת להשקיית כל הגידולים
החקלאים ללא הגבלה .את הקולחים לפרויקט אנחנו מקבלים לאחר שעברו את
כל הטיפול הנדרש ואנחנו איננו עוסקים בטיפול זה.
לפני כשמונה שנים החליטה ממשלת ישראל על מדיניות של עידוד הסבת
החקלאות לשימוש בקולחים במקום מים שפירים הנדרשים לצרכי שתייה.
השימוש החקלאי בקולחים פותר בעיה קשה של זיהום הים ומקורות המים
ושחרור המים השפירים חוסך התפלת מי ים יקרה ביותר.
יתרונם של הקולחים כמקור מים לחקלאות הוא בכך שכמותם מובטחת ויציבה
ואינם תלויים בכמות הגשמים .בני האדם הולכים וילכו לשירותים גם בשנות
בצורת.
העידוד הממשלתי נעשה ע"י מתן מענקים "נדיבים" להקמת מפעלים להשבת
ואספקת קולחים ,הכוללים הנחת קווי צינורות ,חפירת מאגרים והקמת תחנות
שאיבה.
על רקע עודפי הקולחים הצפויים באזור שממערב לנו והאיום על קידוחי המים
שלנו בגין החשש משאיבה לא מבוקרת של הפלסטינאים ,אישרה נציבות המים
את פרויקט הקולחים שלנו ,שמשמעותו הבאת הקולחים לאזור שלנו מאזור עמק
יזרעאל )קולחי חיפה והמפרץ( ושילובם במערכת הקיימת של אגודת המים
לאספקת מים לחקלאות ,במקום מי הבארות שנשאבו ושימשו למטרה זו עד
היום .הצרכן החקלאי לא אמור להיות מושפע מהשינוי.
בהתחלה היה מדובר בכמות קולחים למשקים חברי האגודה בלבד ,כמות
שאמורה להגיע בעתיד ל 14-מליון מ"ק .בהמשך פנתה רשות המים לאגודה
להרחיב את המפעל ולספק קולחים גם ליישובים ברמת יששכר  -לשטחי גזית,
אשדות יעקב ויישובים נוספים ,וכן להרחיב את המפעל להעברת קולחים גם
ליישובי עמק בית שאן .סה"כ כמות הקולחים במפעל אמורה להגיע ל 20-מליון
מ"ק.
היקף ההשקעות בפרויקט שעמד בתחילה על  105מיליון  ₪גדל משמעותית בגין
הרחבת הפרויקט ועומד היום על כ 210-מיליון  .₪גם משך ביצוע הפרויקט
התארך ואמור להימשך  6-7שנים.
בסוף שנת  2006קיבלנו תקציב לביצוע שלב א' של הפרויקט ,בסכום של 55.0
מיליון  .₪במהלך השנים  2007ו 2008-ביצענו את ההשקעות בסכום זה ,בעיקר
קווים ותחנות שאיבה.
את יתרת התקציב להשלמת הפרויקט ,הכוללת תוספת קווים ,חפירת מאגרים
והקמת מכוני שאיבה ,החליטה רשות המים לפרוס על ארבע שנים נוספות ,בשתי
מנות של כ 70-מיליון ש"ח כל אחת .לשנים  2009ו 2010-קיבלנו תקציב נוסף של
 70מיליון .₪
בהתאם להחלטות רשות המים ,שלב ב' של הפרויקט יהיה הבאת הקולחים
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לצרכנים ברמת יששכר ,במטרה להמיר ולשחרר מכסות מים שפירים ממי הכנרת
והמערכת הארצית .כמות הקולחים המתוכננת לצרכנים אלה היא  3.2מיליון
מ"ק .ההשקעות בשלב זה כוללות הנחת קווים ,בניית תחנות שאיבה והקמת
מאגר גדול מצפון מזרח לכפר טייבה ,ליד קו הנפט בדרך לגזית .את ההשקעות
הכלולות בתקציב זה אנו מתחילים לבצע בשבועות הקרובים.
בהזדמנות זאת ניתנה האפשרות גם למשקי האגודה לשפר את אספקת המים
לשטחים הקיימים ברמת יששכר .עין חרוד איחוד תביא מים במסגרת זו לשטח
ַכּ ְפ ָרא ,שעד היום היה שטח בעל.
בנימה אישית – אחזור על הדברים שכתבתי ברשימתי הקודמת:
אני רואה זכות גדולה שנפלה בחלקי  ,לקדם את נושא הבאת הקולחים לאזורנו,
אני מאחל לעצמי ולאזור כולו שנצליח יחד לבצע את הפרויקט ולהבטיח בכך את
המשך קיום החקלאות באזורנו.
עוד בנושא "מים בששון"  -באמת.
כחלק מההסכמים בין אגודת המים לרשות המים בנושא הסדרת אספקת המים
באזורנו ,נכללה אספקת מים ע"י האגודה ל"שיקום נחל חרוד".
במסגרת הסכמות אלה התחייבה האגודה להזרים  200מ"ק לשעה בנחל חרוד:
ָבש לפני כשלוש שנים בגין מיעוט הגשמים
מתוכם  50מ"ק למעיין עין יזרעאל ,שי ַ
ואולי גם בגין השאיבה הפלסטינאית באזור ג'נין ,ו 150-מ"ק נוספים באזור
הפרקיון 300 .מ"ק שעה נוספים ,אמורים להיות מוזרמים לנחל באזור ניר-דוד
על ידי אגודת המים של עמק בית שאן.
האגודה הניחה קו מבארות מליחות )  900מ"ג כלור( ,הנמצאות מתחת לכפר
יחזקאל ,עד עין יזרעאל .אספקת המים הנוספים לאזור הפרקיון תתבצע לאחר
שיפסיקו לזרום מי ביוב בנחל  -הביצוע צפוי בשנה הבאה.
בימים אלה התחילה האגודה בהזרמת המים לעין יזרעאל ו"המעיין" חזר לזרום
ולמלא את הנִ ְק ָבּה התעלות והבריכה .חידוש זרימת המים החזיר את המקום
להיות אתר אטרקטיבי ומהנה .הציבור מוזמן לבקר וליהנות.
צביקי נור
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הענקת "אות ראש העיר למתנדב"
למשה פרנק
מדי שנה מעניקה עיריית מגדל העמק "אות ראש העיר למתנדב" כאות הוקרה
למתנדבים מצטיינים ,המתמידים למעלה משלוש שנים ברציפות.
בין המתנדבים שזכו השנה לאות נבחר משה פרנק על התנדבותו במוסד "בית
גרבסקי" לנכים קשים.
בית גרבסקי הוא הוסטל של חולים הסובלים מניוון שרירים .המוסד מוחזק על
ידי ארגון חב"ד .משה מגיע אחת לשבוע בימי שישי להוסטל ומארח לחברה לשני
מטופלים :בחור בשנות השישים לחייו ,חבר קיבוץ ,שעקב מצבו נמצא בהוסטל
הזה .משה מספר שאדם זה למרות שיתוקו מהצוואר ומטה ,שומר על רוח
אופטימית ,שמח לפגוש חברים ובן שיחה מעניין.
המטופל השני נהנה לצאת מחוץ למוסד .אותו משה מסיע באוטו ומבלה איתו
בקניון או בבית קפה.
משה כדרכו מצניע את מעשיו המבורכים אך עובדי המקום יודעים להעריך את
פעילותו והגישו את מועמדותו לקבלת אות המתנדב המצטיין.
ואנו מצטרפים לברכות ומאחלים למשה שנים טובות של עשייה ברוכה כדרכו.
זיוה אופנהיימר

21

הטיול השנתי לזכר דובי דביר סוכות 2009
הטיול השנה יעסוק בשני נושאים שונים ויתקיים בשישי-שבת ה. 23-24/10-
ביום שישי 23/10/09
ניסע לירושלים ,עיר הנצח של העם היהודי.
נבקר במרכז חדש בשם "מרכז שרשרת הדורות" .המקום מספר את סיפורו
המרתק של העם היהודי לדורותיו ,שלאורך כ 3500-שנות היסטוריה צעד מגלות
לתקומה ,מהרס לבנייה וממשבר לתקווה.
במרכז משולבים אלמנטים מקוריים ומלאי קסם :מוסיקה ,פיסול ,ארכיאולוגיה
ואפקטים באור ,מורכבים לכדי יצירת מופת המעוררת את כל החושים כשהמבקר
משתתף פעיל הפוסע עמוק לתוך נבכי ההיסטוריה של העם היהודי.
בהמשך נעבור לעיר דוד לסיור בעקבות החפירות החדשות והתגליות המרעישות
שנחשפו .תגליות אלה ענו על חלק מן השאלות שהיו ,ופתחו שאלות חדשות.
לאחר ארוחת הצהריים ,בהתאם לזמן שיישאר ,נחליט אם לבקר באתרים נוספים
בסביבה.
שבת 24/10/09
נתחיל את היום בגן לאומי אפולוניה )על יד כפר שמריהו(.
העיר אפולוניה נוסדה במאה השישית לפני הספירה כמושבה פיניקית ונחרבה
כעיר צלבנית מבוצרת בשנת  .1266סיפורה של העיר ושרידיה שנחפרו בשנים
האחרונות מעניינים מאוד.
בהמשך ,נבלה את רוב שעות היום בסיור לאורך נחל הירקון ,ממערב )ים( למזרח.
נעבור מספר תחנות הקשורות להיסטוריה של תל אביב ,עיר בת  100שנים ,וגם של
ארץ ישראל.
בכל מקרה אנחנו חוזרים לעין חרוד בערב שישי לארוחת שבת וללינה ,ואת הטכס
לזכרו של דובי נערוך בשבת בצהריים בפארק הירקון.
פרטים נוספים יימסרו יותר קרוב למועד הטיול.
ועדת טיולים
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האם באמת יש פה "סתימת פיות"?
צר לי מאד שהדיון הלגיטימי עקרוני,על אורחות החיים שלנו "גלש" והתמקד
סביב המושג "סתימת פיות" .בקיבוץ ,זהו מושג מאד רגשי ומאד טעון ולכן הוא
גם קיבל מקום כל כך מרכזי בדיון ובהצבעה בקלפי .עד כדי כך שאפילו חברים
שתומכים בדרך השיתופית הצביעו נגד סתימת הפיות .התופעה היותר בעייתית
שאותם החברים שתומכים בדרך הדיפרנציאלית מרגישים באמת ובתמים שנעשה
להם עוול גדול ,ושהרוב משתמש בדרכים דמוקרטיות להוביל מהלכים לא
דמוקרטים וסותם פיות.
מה שקורה למעשה ,שבגלל הרגישות הרבה למושג הזה ,לא נעצרו לבדוק מה
באמת המשמעות של הבקשה לקבל זמן נוסף) :חצי שנה או שנה ,כמה שייתבקש(
בכדי להיעזר ביועצים חיצוניים ולעבור חבר חבר" ,למשכר" אותו ולהסביר לו מה
יהיה מצבו כאשר הקיבוץ יעבור לשכר דיפרנציאלי.
ונשאלת השאלה :מה זה ייתן? ומה זה יתרום?
צריך להדגיש שהבסיס הכלכלי והחברתי לבניית תוכנית דיפרנציאלית הוא המצב
הנתון באותו הזמן ואין שום ביטחון שמה שקיים היום יהיה בעוד שנה שנתיים
ובוודאי בעוד חמש שנים .ולכן הדגש בדיון צריך להיות על הדרך העקרונית ולא
הירידה לפרטים .יש סיכוי סביר שלאחר שנה ,כאשר יגמרו לבנות את הבניין
התאורטי ויגלו שהוא לא מספיק משכנע ,תבוא בקשה "צנועה" לקבל עוד "שנת
ניסיון" בכדי לבדוק את התאוריה על "יבש" ,כפי שנעשה בכל הקיבוצים שעברו
לשכר דיפרנציאלי .וגם פה יהיה הנימוק נגד סתימת פיות.
ובינתיים ,הקיבוץ נשאר תקוע,יושב ומחכה ,והמחנאות חוגגת והורסת כל חלקה
טובה.
אני לא חושד בצוות המוביל של ה"התחדשות" שיש לו כוונה לעכב בכל מחיר את
הניסיון של הצוות ה"שיתופי" לטפל בבעיות שיש לנו בקיבוץ ,בדרכים שלא
כוללות שכר דיפרנציאלי ,אבל לצערי ככה זה מתקבל.
ולבסוף ,אני לא יודע מה תהיינה התוצאות בקלפי הקרוב .יתכן מאד שהצוות
ה"שיתופי" יזכה ויקבל אור ירוק להתחיל לעבוד .מה שזה אומר שקיבוץ עין חרוד
איחוד מתחיל לדון ולבצע את השינויים שאמורים לפתור ,לפחות חלק מהבעיות,
שמחכות כבר הרבה זמן שיטפלו בהן.
אני מקווה שהצעד הזה יכניס זריקת מרץ לקיבוץ .וחברים רבים יתגייסו לעזרה
וגיבוי לתהליך הזה .ויותר מכל אני מקווה שגם החברים שמביעים ספק בהצלחת
הדרך הזאת ,יתגברו על האכזבה והתסכול ויתרמו מיכולתם וניסיונם להצלחת
הניסיון הזה .מה איכפת לכם? לנסות אפשר ,אולי יתברר שהשד לא כל כך גרוע.
דן כהן
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ערב חג ,יום שישי ,י"ד תשרי2/10/09 ,

מוסיקפה
על דשא חדר האוכל
מהשעה 19:30

יום חמישי ,כ' תשרי8/10/09 ,

אושפיזין בגן הירוק
אירוע פתיחת העונה
עם הספר :הגינה של סבתא ַל ָלה
בתכנית:
הכנת גן הירק לשתילה
פעילות יצירה
שעת סיפור
מוסיקה ומצב רוח טוב
חנוכת המטבח החדש:
הכנת מרק ירקות ופוקצ'ות
תה צמחים
החל מהשעה  16:00בגן הירוק
בואו בהמוניכם.

חגשמחלכולם

