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תמונת נוף
משה טבנקין
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øéëæîä ïçìåùî
החלטתי לסיים תפקידי כמזכיר הקיבוץ והודעתי על כך למזכירות ,וכבר מתפרסם
מכרז לתפקיד הנחשק .החברים/ות מוזמנים וכל המקדים זוכה...
שנתיים ימים בתפקיד ,לא היו קלים לי .לא בסיטואציה החברתית של פעילות
צוותי השינוי ,ולא בקטע הרפואי הפרטי שלי .השתדלתי וניסיתי לשמש כמשרת
ציבור של כ ו ל ם  ,למרות הסתייגותם והשתלחותם של אחדים .ככה זה בחיים
כפי שלמדתי ,אין מצבים מושלמים ואין אנשים מושלמים ,ואנו מתפקדים כמיטב
יכולותינו ,כל אחד בתחומו ובתפקידו.
אם פגעתי במי מהחברים ,בין אם בכוונה או בשגגה ,על כך אני מצר.
עלתה על סדר היום השאלה ,איך ממשיכים התנהלות הקהילה לאחר הקלפי.
הוסכם על דעת חברי המזכירות ,שהצוות השיתופי יגיש תכנית עבודה והמזכירות
תתייחס בהתאם .פירושו  -נושאי פעילות והתארגנות ,לוחות זמנים ,ודרישות
תקציב.
יש לזכור שמדובר במנדט להכין ולהציע הצעות מפורטות לשינויים באורחות חיים,
במעטפת שיתופית .הצעות החלטה שיגובשו בתחומים השונים ,יידרשו לעבור את
מבחן דעת הציבור במשאלי חברים ולעמוד במבחני היתכנות חברתיים וארגוניים.
מדובר ברצף תהליכי על פני זמן ,כשנתיים עד שלוש ,לפי הערכתי האישית .ולכך
נדרש "שקט חברתי " על מנת לאפשר לתהליך לקרום עור וגידים כדברי הגואל
לציון...
בישיבת המועצה האחרונה ,אושר יפתח אלון כמבקר פנים של הקיבוץ ומחליף את
אלחנן ורדי שליווה אותנו כמבקר פנים משך כשבע שנים .לאלחנן וצוות עוזריו
תודה על עבודתו המקצועית וסבלנותו אלינו חברי הקיבוץ שלא תמיד הסכמנו עם
המלצות הביקורת ובינינו ,מי אוהב ביקורת ?...ועדת הביקורת שלנו היא המפעילה
את מבקר הפנים עפ"י תכנית עבודה שנתית המאושרת ע"י האסיפה .משך השנים
הוגשו דוחות בתחומים שונים ,ואנחנו מתמודדים עם ההמלצות והממצאים
ומנסים להפנים ,ללמוד ולהשתפר .
נמסר במועצה דו"ח מצב בפעילות ועדת הקרקעות .יצחק צור מרכז הועדה ,פירט
לגבי הנושא של השלמות הרישום בטאבו לגבי חלקות שונות במשבצת הקרקעית
שלנו ,ובנושא "עסקת גדעונה" בה אנו אמורים לקבל שטח חליפי כ 60 -דונם בגבעת
קומי במקום שטח פרדס שנלקח לטובת הרחבת גדעונה .בנוסף יש קטע של משא
ומתן עם המאוחד לגבי תכנית תב"ע שלהם החופפת שטחים שלנו בתחום המחנה,
ויש הנושא של שטחים שהוגדרו כמשותפים מאז ימי הפילוג בשנות ה 50 -כמו
המלון והמשכן ועוד...
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המזכירות דנה בנושא מסגריית בית .לאחר סגירת פעילות "כיפופים" המשיכה
המסגרייה במתן שירותים לבאליגן ולמוסך ושאר ענפי המשק .המסגרייה הופעלה
ע"י מיכאל רענן ובסיוע איתן בן רפאל ופועל שכיר ,כל זאת במסגרת המגזר המשקי
כענף שירות נדרש .בשנתיים האחרונות נפסקה למעשה הפעילות במסגרייה בגין
מגבלות בריאות של מיכאל ומרכז המשק ביקש שהקהילה תקבל אחריות לפעילות זו
כי במגזר המשקי ,אין צורך בה .במסגרת הקהילה לא נראה צורך במסגרייה כענף
שירות ,אלא כמקום תעסוקה למיכאל שמגיע בימים אלו לגיל פרישה/גמלאות.
על כך דנה המזכירות ונענתה לבקשת מיכאל להמשיך בסוגיה זו לקראת סוף השנה.
חנה דגן רכזת הבריאות ,מסרה דו"ח בנושא המלצות מבקר הפנים  -מערך הבריאות.
חלק מההמלצות לא מקובלות ,חלק בוצע ,וחלק נוסף בתהליכי ביצוע ,למעט קטע
המלצות המתייחס לנושאי בריאות ותברואה בחצר בכלל ובמטבח בפרט ,וזאת
הוחלט שיעבור לטיפול המזכירות.
המזכירות אישרה תקציב מיוחד סך  ₪ 30.000להחלפת המצע במגרש המאנז'
באורווה .כל זאת ממקור תקציבי ההשקעות של הקהילה לשנת ) 2009בצ"מ(.
המצע הנוכחי שפוזר והוסדר בתחילת השנה ,הסתבר שנעשה מחומר לא מתאים,
ועם ירידת הגשמים ,התמצק וגרם לפגיעות ברגלי הסוסים המתאמנים במגרש.
תקופת הניסיון של מתכונת הקפטריה המלאה ,שלושה חודשים כפי שהוחלט,
הסתיימה והנושא הובא למזכירות לדיון והצגת לקחים והמלצות להכרעת הציבור.
הדיון יימשך גם בישיבת המזכירות השבוע ,ונקווה שתוגשנה המלצות ראויות למועצה
ולקלפי כפי הנדרש.
הועלתה בפני המזכירות סוגיה מעניינת לגבי קליטת משפחות בני משק ,שאחד הוא
מועמד ובן הזוג השני ,עדיין לא .היות ועדיין לא נבחרה ועדת קליטה )בתהליך, (...
החליטה המזכירות להעביר סוגיה זו למועצה.
לסיכום עד כאן ברוח אופטימית ,הגשם שירד ניקה במקצת משקעי אבק הבחירות,
וחנוכה באופק ,כך שיהיה טוב .
שבת שלום
אילן צור
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משולחן הבריאות
לחיילים משוחררים ולהוריהם,
בשעה טובה השתחררתם ואתם כעת עצמאים.
יש לכם הרבה סידורים והכי חשוב  -ביטוח בריאות לאחת מקופות החולים.
חברי עין חרוד מבוטחים ב"כללית מושלם" .כל זמן שאתם שיכים להסדר של
"צעיר מועמד" עליכם לדאוג להיות מבוטחים באופן עצמאי.
מיד לאחר השחרור ,עליכם לצלצל ל 2700*-למענה הקולי של "קופת חולים כללית"
ולהקיש * - 8מספר זה הינו רישום והצטרפות לכללית מושלם .יש להצטייד במספר
כרטיס אשראי ומספר תעודת זהות.
לידיעתכם  -בשנה הראשונה "קופת חולים כללית" נותנת לכם שירות חינם אך
אתם חייבים לדאוג להיות רשומים ומבוטחים.
בתום השנה אתם מחויבים אוטומטית בכרטיס האשראי שלכם .החיוב עד גיל 29
הינו בסביבות  ₪ 30לחודש.
שלא נצטרך אך חובה שיהיה.
חנה

ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּיִ ם ְדּרוֹר

ישעיה סא ,א

גלעד שליט 1244 -ימים בשבי
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משוב חברים בנושא בריכת השחייה
בריכת השחייה שופצה ולמעשה נבנתה מחדש ,בעלות של מעל  7מיליון .₪
הבריכה אורגנה עפ"י תקנים מחמירים של תקנות רישוי עסקים – בריכות שחייה.
עונת הרחצה נפתחה בשעה טובה והתנהלה במסודר עפ"י הכללים ולשביעות רצון.
הזמנו את אנשי תל יוסף לרחוץ בבריכה החדשה ,בגין עזרתם לנו בשנה הקודמת.
בנוסף ,חגגו אורחי האירוח הכפרי בבריכה החדשה ואנשי המאוחד במסגרת
השחיינים הקבועים .אפשרנו לוחות זמנים מיוחדים לשחיינים הקבועים ולא
חילקנו מפתחות לכל דורש .נושא ההצללה הקבועה בשטח הבריכה ,עדיין לא
נסגר )תכנון ותקציב( וניתן פתרון זמני ע"י שמשיות שעלו לנו הרבה כסף.
בשלב זה של הפקת לקחים והתארגנות לקראת העונה הבאה ב 2010 -ראוי
ונדרש לשמוע מה יש לציבור המשתמשים לומר ולהציע.
זו פנייה לציבור החברים ,לכתוב אליי ולציין נקודות ונושאים בהקשר לנאמר ,כך
שנוכל להתייחס ולשפר ככל הניתן ובמקומות הנכונים.
נושאים להתייחסות:
♦ מפרט הבריכה  -עומק המים ,דרכי גישה  -כניסה ויציאה ,מסלולים ,איכות
המים וניקיונם.
♦ בריכת הילדים והפעוטים ,ואמצעי בטיחות.
♦ התנהלות צוות המצילים ומנהלת הבריכה.
♦ פינת הקפה והשירותים.
♦ שימושי משפחות ואירועים פרטיים.
♦ ניקיון בשטח הבריכה ,מחוץ למים.
♦ הצללה זמנית ,שמשיות ובריכת הילדים
♦ התנהגות אורחים ואחרים.
♦ כלבים.
♦ חניות סביב לבריכה.
♦ דשאים ונוי.
♦ ועוד ,כל הרלוונטי והחשוב ,ובלי נאומי בחירות...
אילן צור
ת.ד235 .
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בחירת נציגי ציבור לוועדת השכלה
לקראת הקלפי
לפני כשנה ,כשעידית צפדיה סיימה את תפקידה כמרכזת ועדת השכלה הסתיימה
גם הקדנציה של נבחרי הציבור בוועדה .כדי למנוע החלפה של כל נציגי הציבור –
מרכזת וחברים  -ביקשתי משלושת החברים להאריך את הקדנציה שלהם בשנה
אחת .לשמחתי הם נענו וגם המזכירות אישרה וכך יכולתי להיעזר ולהיסמך על
ניסיונם של שלושת ה"ותיקים"  -רינת פיין-רז ,זיוה אופנהיימר ואריה כהן .זו גם
ההזדמנות לומר להם תודה  -על הנכונות לעזור ,על ששיתפו אותי בניסיונם
המצטבר ועל הליווי החשוב כל כך בשנה הראשונה בתפקיד.
דבר חשוב נוסף שלמדתי מהם הוא ההבנה מה דרוש לנציגי ציבור בוועדת
השכלה.
התכונות הנדרשות מנציגי הציבור בוועדה אינן מקצועיות וקשה לכמת אותן ,הן
מבוססות על תכונות אופי וניסיון אישי .השתתפות בעבודת הוועדה מחייבת את
היכולת לשלב בין רצון היחיד לבין צרכי הקיבוץ תוך הכרת מגוון האפשרויות
והמגבלות של לימודים ורכישת מקצוע.
לקראת סוף השנה פניתי לשלושה חברים וביקשתי שיתנדבו להיות נציגי ציבור -
ירון יוסף ,זיוה אופנהיימר שממשיכה לקדנציה שנייה ,ושירי סלנט-פיין .הם
מייצגים מגזרים שונים בעין חרוד מבחינת גיל וּותק ,שלושתם רכשו השכלה
אקדמית ומקצוע בשילוב עם עבודה מפרנסת .בזכות הניסיון והידע של חברים
אלו והשילוב ביניהם אני חושבת שנמצא ההרכב הנכון לעבודת הוועדה.
אני קוראת לחברים לבחור בירון ,זיוה ושירי לנציגי ציבור בוועדת השכלה.
בתודה על תשומת הלב,
אילה אופנהיימר
מרכזת ועדת השכלה
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שיתופי? התחדשות? קפיטריה מלאה!
בסוף אוקטובר הסתיימו להם שלושה חודשי נסיון בהרצת קפיטריה מלאה בחדר
אוכל.
מה נעשה בתקופת הנסיון?
♦

בלוח זמנים קצר במהלך חודש יולי בוצע ה"שיפוץ הזמני לחצר הגשה" תוך עמידה
ביעדי התקציב )תודה לפלבם על תרומת הויטרינה לקינוחים ולריקור על גופי
התאורה(.

♦

בשבועיים הראשונים הצוות למד את השיטה וביצע התאמות מחירים .נוצר בסיס
נתונים )שקודם לכן היה חסר( המאפשר מעקב אחרי פריטי המזון המיוצרים
והנמכרים ושליטה ובקרה על תקציב הענף.

♦

התייצבה שיטת המכירה ותמחור המוצרים כך שמחירם יהיה בגדר התקציב
הקיים .ע"פ החלטת הקלפי שלא לשנות את עלות הארוחה הממוצעת לחבר ,המזון
שסופק היה ברמת מחירי חומרי הגלם שהייתה עד כה.

♦

כדאי לדעת :רמת הסבסוד הנוכחי עומדת על  70%מעלות מוצרי המזון לארוחת
הבוקר ו 25% -לארוחת הצהריים )הסובסידיה לחברים בלבד(.

♦

נעשה ניסיון לתוספת פריטים חדשים בעלות חומרי גלם יקרים יחסית )באותה
רמת סבסוד לחבר( בארוחת הצהרים והוכנסו תוספות חדשות כנ"ל לארוחת
הבוקר )כל יום מספר תוספות אחר(.

כעת הציבור נדרש להכריע האם להפוך את שיטת הקפיטריה המלאה לקבועה או
לחזור לשיטה הישנה שליוותה אותנו עד חודש יולי.
זו הכרעה לא פשוטה כי היא נוגעת למוטיב מרכזי ביותר בחיינו – האוכל – ולמקום
מרכזי בחיי עין חרוד – חדר האוכל .חשוב לציין ,שלהכרעה הזו אין שום קשר
להיותה של עין חרוד קיבוץ שיתופי או מתחדש .שיטת הקפיטריה המלאה מופעלת
בהצלחה בקיבוצים שיתופיים רבים .הפעם צריך להניח בצד את המחנאות שליוותה
אותנו בחודשים האחרונים.
מספר פעמים כתבנו למה כדאי להצביע בעד קפיטריה מלאה .נחזור על כך שוב
בקיצור:
 .1החבר שולט על תקציבו :שליטה יותר טובה בעלות הארוחה ,כי הסועד משלם
מחיר לכל פריט שנלקח בהתאם לעלותו.
 .2אפשרות לתוספת פריטים איכותיים בהתאם לדרישת הסועדים.
 .3התייעלות כלכלית של ענף המזון :יכולת שליטה ובקרה בתקציב הענף ושליטה
בכמויות המזון וסוגיו השונים .מאפשר יכולת מעקב על כמויות ותכנון בהתאם.
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בכתבה זו אנו רוצים להתמקד במענה לשאלות שנשמעו בציבור במהלך תקופת
הנסיון:
ש:

יש מנות מאד יקרות )יותר מבשיטה הקודמת(.

ת:

חשוב להבין ולזכור :מחיר כל מנה נקבע לפי עלות חומרי הגלם ב"עץ
המוצר" המוגדר באמצעות תוכנת מחשב ,כך שאין כאן מקום למשחקים.
יש מנות זולות ויש יקרות כי אין מחיר אחיד למנות העיקריות ,כפי שהיה
בשיטה הקודמת .והלא זה הרעיון – החבר מחליט מה לאכול מהמבחר
הקיים תוך התיחסות למחיר המנה.
חשוב לדעת :מאז תקופת הנסיון ירד מחיר ארוחה ממוצעת לחבר .משמע,
החבר הממוצע ,הממשיך לאכול בחד"א חוסך כסף .גם אם המנה העיקרית
נראית יקרה ,צריך להסתכל על מחיר הארוחה כולה ,שברוב המקרים יותר
זול ממחיר ארוחה זהה בשיטה הקודמת.
לאף אחד בענף המזון אין כוונה להעלות מחירי מנות אחרי אישור השיטה
בקלפי ולחייב את החברים במחירים יותר גבוהים .מחירי המזון יתאימו
להחלטות המועצה והקלפי.

ש:

ארוחה עולה לי יותר מ ₪ 3 -בבוקר ומ ₪ 8.5 -בצהריים .איך זה יכול
להיות?

ת:

כמו שנאמר למעלה ,החלטת הקלפי חייבה את הענף להכניס את מחיר
הארוחה הממוצעת לתחום המחירים שהיה בשיטה הקודמת .אין זה אומר
שארוחה לא יכולה לעלות יותר או פחות מהסכום שבשאלה .זה תלוי,
כאמור ,בסועד עצמו הבוחר מה וכמה לקחת ,מבלי שהמגישים יקבעו לו
את גודל המנה ,כמו שהיה בעבר.
זה כל הרעיון של שיטת הקפיטריה המלאה – החופש לבחור.

ש :התור בקופה יותר ארוך ממה שהיה קודם.
ת :לפעמים כן ולפעמים לא ,בדרך כלל לא .כיום בכל שעות העומס שתי
הקופות פעילות .בנוסף ,זרימת האנשים בהגשה הורידה חלק מהעומס
שהיה מקודם .לכן בסופו של דבר ברוב הזמן הקופות פחות עמוסות.
התור בקופות תלוי במיומנות המקלידים .בימות השבוע כאשר עובדות
מקלידות מיומנות יש תור קצר בשעות עומס קצרות .הבעיה קיימת יותר
בימי שישי כאשר יש מקלידים שאינם מספיק מיומנים .בכל מקרה ,כאשר
הקפיטריה המלאה תאושר בקלפי יירכשו שתי מקלדות ייעודיות אשר
יקצרו משמעותית את זמן ההמתנה ליד הקופות.
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ש:

הבטיחו לנו שהאוכל ישתפר ואין שינוי .גם אין מנות גורמה בצהריים ואין
לחמניה ,גבינה צהובה ודבש בבוקר.

ת:

נכון חלקית .תוספת מנות יותר יקרות מגדילה את הוצאות הענף אם רמת
הסבסוד של מנות אלה עומדת על רמת הסבסוד של המנות הרגילות .מכיוון
שזה אחד היתרונות שמנינו בשיטת הקפיטריה המלאה ,עמדנו על כך
שהארוחות יכללו גם מנות יותר יקרות ואכן ,לקראת סוף אוקטובר נוספו
לארוחת הבוקר תוספות כאלה .גם לארוחת הצהריים צריך להוסיף יותר
מנות יקרות ואיכותיות .אנחנו עובדים על זה.
לגבי איכות המזון ,טעמו ובריאותו – על טעם ועל ריח אין להתווכח .זהו
תחום שאינו תלוי בקפיטריה מלאה או בשיטה אחרת ,אבל בכל זאת,
מינהלת מזון ,בשיתוף ועדת בריאות ,מתכוונת לטפל בנושא זה בשנת .2010

לסיכום ,תקופת הנסיון התחילה עם בעיות עקב לימוד השיטה והתייצבות
מחירים ,והמשיכה באופן חלק יחסית ,תוך מענה להערות החברים .נתונים
בסיסיים שלא היו קיימים לפני תקופת הניסיון נמצאים כעת בידי מנהלי ענף
המזון .לכן יש מקום להמשיך עם שיטת הקפיטריה המלאה גם בעתיד.
בעוד זמן קצר נושא הקפיטריה המלאה יגיע למועצה וממנה ירד לקלפי .אנו
מאמינים שתקופת הניסיון עזרה לחברים להבין את השיטה וקוראים לציבור
להצביע בעד שיטת הקפיטריה המלאה.
עמיר פיין וישראל גינזבורג )מינהלת מזון(

הפסקת חשמל לצורך חיבור תשתיות
א .הפסקת חשמל כללית באזור ג‘ ביום א‘ 22/11
תהיה בין השעות  11:00עד .12:00
ב .הפסקת חשמל מקומית באזור ג‘ ביום ג‘ 24/11
תהיה בין השעות  9:00עד .12:00
הודעה פרטנית תשלח לתאי הדואר של החברים באזור המנותק.
מינהלת שיכון
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עוצרים באדום

!

בשבועות האחרונים אנו עומדים בפני תופעה שלא נתקלנו בה עד היום :הצפה של
הזמנות רכב לסוף השבוע )שישי-שבת( .חברת ההשכרה שאיתה אנו עובדים עושה
מאמצים גדולים להיענות לבקשותינו אלא שגם אצלה מוגבל מספר כלי הרכב ולא
תמיד יש באפשרותה להיענות להזמנות שלנו.
באחד הבקרים ,בשעה מוקדמת ,חזר רודיוס פס כחול מבילוי בחוף הים .כנראה
שהפרידה מחוף הים קשתה עליו ולמזכרת פיזר חול בכל מקום אפשרי :על
הפּנֶל הקדמי ,על ידית ההילוכים
הרצפה ,על הכיסאות כולם ,על לוח השעונים ,על ָ
וסביבותיה ,וגם מקומם של המגרעות והכיסים בדלתות משני הצדדים לא נפקד.
לא נותר סנטימטר אחד באוטו ללא חול.
"הכיצד?" נשאל הנהג
"ניערתי את השטיחים" ,הייתה התשובה.
ולפינתנו הקבועה :הנעלם הבא.
לרכבו על מנת לנסוע לעבודה .וזו
בבוקר יום חמישי  12בנובמבר ,ניגש אסא ִ
התמונה שנגלתה לעיניו:
מכה חזקה באחד הגלגלים הקדמיים; מוט הגה דפוק ומרוקן משמן עקב המכה.
האם יש קשר בין הנהג ובין הנזק? זאת כנראה לא נדע כיוון שאיש לא קיבל עליו
את האחריות לפגיעה.
עלות התיקונים :לא תאחר להגיע.
בינה

היכונו !!! היכונו !!!
!úéúøåñîä úåéëåðçä úëåøòú êøòéú äëåðçá
חברים ! ענפים ! משפחות ! ילדים !
ִחשבו על רעיון מקורי והתחילו ביצירת החנוכייה הזוכה !!!
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øáç åðéàù øéëæî
לפני שעומדים לבחור מזכיר חדש לעין חרוד יש לשקול פתיחת המכרז למזכיר
שאינו חבר.
מים רבים זרמו במעיין מאז שרק חברים מילאו את כל התפקידים .במשך השנים
נפרץ הסכר עד שכיום ממלאים שכירים מקומות עבודה רבים שפעם לא עלה על
הדעת להפקידם בידי אנשים שאינם חברי הקיבוץ.
סירובם וסירובן של טובים וראויים למלא את התפקיד התובעני של מזכיר
הקיבוץ מעיד על בעייתיות התפקיד .עניין זה רק מחזק את המחשבה שיש לנסות
דרך חדשה ולפתוח את המכרז גם בפני מזכיר חיצוני.
בחירת מזכיר חיצוני מקבלת משנה תוקף בעקבות המצב המיוחד השורר כיום
בעין חרוד .כל מזכיר שייבחר  -שלא בטובתו  -תיבחן התנהלותו לאור שיוכו
לאחד משני המחנות ,קושי שמזכיר חיצוני יהיה פטור ממנו .פתיחת המכרז
לאנשים מבחוץ עשויה להציג מספר מועמדים שגם מתוכם ניתן יהיה לבחור את
המתאים ביותר לעין חרוד.
בני וזיוה אופנהיימר
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ש ף ַי גְ ִּב י ה ּו ע ּו ף
ִּכ ְב ֵנ י ֶר ֶ
רז גור אריה סיים את שירותו הקרבי בחיל האוויר .הטייסת שבה שירת נפרדה ממנו
באירוע מרשים ומרגש שאליו הוזמנו גם חברים רבים מעין חרוד.
בהאנגר רחב הידיים התאספו בני המשפחה וחברים רבים :ידידים ותיקים של נחום
ז"ל ורבקהל'ה ,חברים מעין חרוד ,ה"ירוקים" מ"היחידה" ,מפקדים ופיקודים מחיל
האוויר ועוד.
בתום מטס הפרידה שערך עם חבריו נחת רז היישר אל הרחבה שבה המתינו הנאספים
והתקבל במחיאות כפיים חמות.
בטקס הושמעו ברכות רבות ,מהן אישיות ומשעשעות שביטאו את ההערכה והאהבה
של חבריו לנשק.
נביא את דברי הפרידה של האלוף )מיל (.אליעזר שקדי מפקד חיל האוויר לשעבר.
תודה לאמי גרדי שצילמה בווידאו ותמללה את ברכת הפרידה.

דברי האלוף )מיל( אליעזר שקדי במסיבת הפרידה לרז
אני מכיר את רז מעל עשרים שנה .הפעם הראשונה שנפגשנו הייתה בטייסת  116שרז
העביר בה שנתיים-שלוש לאחר שסיים את קורס טיס ועשה קיצור דרך רציני והתייצב
להחליף את נמרוד להיות סמ"ט ]סגן מפקד טייסת[ בטייסת .116
אנחנו הבנו די מהר שאנחנו צריכים לסגור את הפער ויצרנו סדנה מהירה ל"איך עושים
קרבות אוויר באמת" .וזה עבד בסדר.
ומאז למעשה דרכינו שלובות שנים רבות בחיל האוויר וגם מחוץ.
כמה מאפיינים שהייתי רוצה להסביר במילים קצרות ,ואי אפשר שלא להגיד:
הדבר הראשון – רז הוא קודם כל אדם.
רז ,אני לא מכיר אדם אחד שמכיר אותך ולא אוהב אותך .לא מכיר אדם אחד! וזאת אני
מרשה לעצמי להגיד בשם כל הקבוצה שנמצאת פה וגם בשם אלה שלא נמצאים פה -
שאנחנו באמת קרובים מאד.
הדבר השני קשור בלוחם:
איך להסביר את שאני מרגיש לגבי רז – הביטוי הכי מתומצת שאני יכול להגיד לכם הוא,
שאין מקום שבו הייתי צריך ונדרשתי להילחם ולא הייתי רוצה שרז יהיה איתי ולצדי -
אין מקום כזה .ואם יש מחמאה מהמעלה העליונה ללוחם – זו המחמאה.
הדבר השלישי – רז כמפקד:
יצא לי לראות את רז כמפקד בהרבה מאד מצבים ואני יכול להעיד בפניכם  -חלקכם
מכירים אותו כמפקד וחלקכם לא  -שהדבר הכי בולט שאני ראיתי היה הדבר הבא :הוא
מעולם לא הזדקק לסמכות של הברזלים על הכתף ,מעולם!
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כל הפיקוד שלו התבסס על האישיות שלו ועל האוטוריטה שלו ,ועל זה שהאנשים ירצו
ורצו ללכת עימו ולעשות את מה שהורה .וזה מיוחד בכל קנה מידה.
הדבר הבא הוא  -שאתם פחות מכירים – רז למי שלא יודע הוא אדם מאד משכיל
באופן פורמאלי .יש לו תואר מאוניברסיטת חיפה ועוד  BAמפואר מאוניברסיטת ת"א.
ואני יכול לספר לכם שלימודיו נועדו למטרה אחת ויחידה – אל תתבלבלו  -לא
ללימודים .היעד ביציאתו ללימודים היה היעד הבא :הוא הבין שהוא הגיע לגיל כזה
שהוא צריך למלא תפקיד מרכזי בחיל .ובלימודים הוא חייב להמשיך לטוס .במשך
הלימודים הוא בא כל יום וטס ולא עשה שום דבר אחר .אני לא חושב שיש סטודנט
בחיל האוויר הישראלי שטס יותר טיסות מרז בתקופת לימודיו...
והדבר האחרון,
המחשבה שאתה נפרד מהיחידה המבצעית שלך שפעם בשבוע באת אליה,
המחשבה שאתה טסת היום בפעם האחרונה ב ,F16 -המחשבה הזאת מעוררת חלחלה
והיא לא מובנת .אחרי שבוע זה נראה קצת מוזר ,אחרי שבועיים שואלים מה קורה
ואחרי חודש מבינים  -זה באמת רציני.
קודם כל אני לא מבין את ההחלטה הזאת זה נראה לי שערורייה ]את ה"גזרה" של גיל
פרישה קבעו רז ושקדי .א.ג[.
ועניין נוסף :יש דבר משותף לכל האנשים שמפסיקים לטוס  -שלא יהיו אי-הבנות -
הם מסכימים עם ההחלטה בצורה מוחלטת ומכירים בנחיצותה ,אבל משוכנעים שהיא
נכונה לגבי כולם ,למעט יוצא דופן אחד ...שהוא נמצא למעשה בשיאו :רואה מצוין,
חושב מצוין וזריז יותר מאשר בגיל שלושים .זה המצב רז.
בעיניי יש משהו שמאזן את מה שאמרתי .אני חושב שהאישיות שלך ,האיכות
התפיסתית שלך ,ההבנה שלך והדוגמה שאתה מהווה לכל אנשי חיל האוויר לא תסולא
בפז בתחום ההדרכה .ואין לי ספק שאחרי פרק זמן עצוב ,קשה ונוראי אתה תמצא את
מקומך כמחנך דורות של לוחמים עתידים בחיל האוויר הישראלי.
ולאימא ,לתמר ולבנות – אני יודע מניסיוני שאת הדברים האלה לא עושים לבד,
למשפחה חשיבות רבה .אתן יכולות להיות גאות מאד מאד מאד.
וכמילואימניק לא-רלוונטי ותיק למילואימניק לא-רלוונטי חדש  -מגיעה לך תודה
ענקית מכל חיל האוויר ,מטייסת .117
שיהיה לך בהצלחה בהמשך הדרך,
אוהבים אותך
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מוריד את החופה מצמיד הJFS-
נותן לו לסל"ד לעלות ולטפס,
מקבל הנתונים מסיע לי לאט
מבין שגם כל זה ייגמר לי עוד מעט.
עומד לי בעמדה צופה על השחקים
משמאל כבר נוחתים בלאט שלשה ברקים,
מביט בתצוגות מחזק אותן קמעה
הייתכן כי הטשטוש נובע מדמעה?
מקרר גם את הטיל ,מסיע מתיישר
שר.
לא ֵ
שר– לא שוכח ָ
לק ֶ
מקשיב היטב ֶ
יבש מלא ,מבער ,אוסף את הקשרים,
מושך מרים ת'תחת גם גלגלים מרים,
נעול שקנאי קדימה ,חולף חוצה עבים

אז חבריי הלוחמים– נמשיך נשמור על קשר

מניח להרגל– לעשות המפסקים.

נמיר את המטוס בג'יפ בקו התפר,

המ ְרגש
פונה בונה קצת ג'י משפר את ַ

נחליף את הסרבל בחולצה עם כפתורים

עתה כל שנותר– להפריד עד למפגש.

במקום  –84מחסנית עם כדורים.

מושכים ומתכתשים הקצב מסחרר

ולעצמי אני אומר  -הרם את מבטך

הגיל והדרגה לא מרשים פה לוותר.

המשך טיסה בעיט וסע לדרכך.

ואז– הכול נרגע ,יבש וחסכוני

אך אם נדרש יהיה לצאת אל המזרח

גשני ...
גולשים חוזרים הביתה– עכשיו כבר ַר ָ

להשליט קצת סדר ,פצצה וטיל תותח,

מוריד הגלגלים– מדווח" :אחרונה",

חומוס וגם עידו– שפה יהיה מובן
אז ּ ּ

נוחת בלי דאווינים– מחנה המכונה,

שעד חצי שנה– אני עוד די מוכן.

מביט,רואה סביב– המון צוהל ומחכה -
מבין שרק אני– נעוריי פה מבכה.

תודה לכווווולם
רז
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טיולים 2010 - 2009
החורף פרץ אלינו במלוא עוזו ואנו נענים לאתגר ופותחים את עונת הטיולים עם המון
רעיונות וגם לקחים משנים עברו .גם השנה ננסה לתת תשומת לב למגוון רחב של
גילאים ויכולות ומקווים מאוד להצליח.
הטיול הראשון בפתחנו ,בשבת הבאה  28/11/09מדרום-מזרח לקבוץ גונן בשיפולי
רמת-הגולן.
הטיול מיועד למשפחות ,אורכו כשישה קילומטרים .רובו נוח להליכה אך חשוף לשמש.
במסלול ניהנה ממעיינות זורמים ,פריחה סתווית של אחרי הגשם ,נוף עמק החולה
המדהים ,קריאות העגורים הנשמעות ממרחקים  -בקיצור ,חגיגה גדולה.
פרטים נוספים ודף הרשמה בלוח המודעות.
♦

טיולי משפחות נוספים יתקיימו ב–  26/12/09או 2/1/10
 23/1/10או 6/2/10

♦

טיול לפורום מ“פ 13/2/10 -

♦

טיול למיטיבי לכת 19-20/3/10 -

טיולים נוספים שטרם נקבע להם מועד:
♦ טיול אופניים.
♦ טיול משפחות עם לינת לילה.
♦ טיול מים בקיץ.
♦ טיול יום או אחרי הצהרים לאוכלוסיה מבוגרת.
♦ טיול משפחות עם ילדים קטנים במסלול קצר ופשוט.
נאחל לכולנו חורף גשום ושנת טיולים מוצלחת ופורחת.
צוות הטיולים
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ישראל כהן ז“ל
1928-2009
ישראל ,בנם של רחל וחיים ז"ל ,נולד בשנת  ,1928כבן זקונים ברובנה ,פולין ,אח
למשה )מואיזס( אווה ,אידה ולואיס.
בשנת  ,1929בגיל שמונה חודשים ,בעקבות המהפכה הקומוניסטית ,ברחה משפחתו
לברזיל ,שם גדל.
בגיל שמונה התייתם מאביו ונאלץ להתחיל לסייע בפרנסת משפחתו ,לצד לימודים
בבית הספר היסודי .למרות העוני הקשה ,הייתה זו משפחה מלוכדת וגאה ,בעלת
שורשים עמוקים .אילן היוחסין המשפחתי מגיע לרמב"ם ,מגורשי ספרד ,רבנים
דגולים ובהם הט"ז.
בשנת  ,1950בעקבות שידוך ,פגש את הילדה טולשינסקי בסאן פאולו ,ברזיל ,והתאהב.
הילדה ,בהיותה ציונית שרופה ,החדירה בו את אהבת הארץ.
לאחר הולדת שלושת ילדיהם ,ולמרות היותו בעל תפקיד בכיר בחברה מסחרית  -עזבו
הכול ועלו ארצה.
כאן ארגו באריגת זהב את חייהם בחיי המדינה ,באהבה שלמה ומוחלטת.
השנה הראשונה במרכז הקליטה בנתניה הייתה קשה ביותר .הקמת מפעל לגלידה,
עליה חלמו ,ושהקדימה את זמנה ,כשלה והביאה לחורבן כלכלי ולמצב בו נלחם על פת
לחם לו ולמשפחה.
הצעה ,שהגיעה מהחברה בה עבד ,לחזור להיות מנהל בכיר בעל שכר גבוה  -נדחתה
למען יישוב בקיבוץ ובניית החיים מחדש.
הקליטה בקיבוץ לא הייתה קלה .תרבות שונה ,שפה לא מובנת ודאגה לשלושה ילדים.
במשך השנים עבד במטבח ,בפלחה ,בדפוס ,בריקור ,ובכל מקום נתן מעצמו את הכול.
בעזבו את המפעל ,מתוך אהבתו לאמנות ,אסתטיקה ויצירתיות ומתוך הצורך
להמשיך ולתרום ,יזם והקים את "כיפופים" ,מפעל המייצר קישוטי בית וגינה משילוב
של מתכת וזכוכית.
בנוסף ,תרם בתפקידים שונים ,כרכז קניות ,ועדת קליטה ובוועדת הבריאות שבה
נלחם למען הקמת בית הדר  -בית לקשישי המשק ,שבו גם סיים את חייו.
לפני שלוש שנים נפטרה הילדה אך האהבה שנמשכה מעל חמישים שנה לא פסקה.
מאז מותה לא מצא מנוח.
למרות הקושי הרב מאובדנה ומצבו הבריאותי הרופף ,מצא את הדרך להמשיך תוך
מעורבות מלאה בחיים במשפחה ,בקיבוץ ובמדינה.
יהי זכרו ברוך
המשפחה
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אבא שלנו,
תמיד ,מתוך כל כאב וכל ייאוש ידעת לשלוף את הנשק הטוב ביותר  -חוש
ההומור המיוחד שלך .היום ,אבא ,חיפשנו משהו מצחיק לומר ,ובניגוד גמור למה
שתמיד ביקשת ,שנהיה שמחים ,עצוב לנו נורא  -ואנחנו בוכים.
אבא ,נסיבות חייך הביאו לכך שמעולם לא למדת באופן רשמי ,אבל ידעת כל-כך
הרבה על החיים .מגיל צעיר למדנו ממך על יושר מוחלט ,צדק חברתי ,דאגה
לזולת והצטיינות בכל דבר .ידענו היטב כיצד חוסר צדק מקפיץ את הדם הדרום-
אמריקאי שלך וגורם לך להילחם מיד כמו אריה.
גדלנו בבית בו המשפחה הייתה ערך עליון ,למדנו שעידוד ותמיכה הם חלק בלתי
נפרד מאיתנו וממך .הכול היה חייב להיות בדיוק במקום שלו  -אסתטי ,פורח
ומואר ,ואת אותו סדר רצית תמיד להכניס לחיי כולנו – גם כאשר הקמנו משפחה
משלנו.
בתור הלקוח המועדף של חברת "עסקה טובה" דאגת תמיד למלא את ביתנו
באינספור מוצרים שאותם חשבת להכרחיים ,כמו מטאטא חשמלי ובלנדר ,מגבות
מפנקות וטרנינג מחמם לחורף .ולא רק הבית התמלא – גם הלב של כולנו .אז מה
אם לא באמת היינו צריכים טרנינג – התחושה שיש מישהו שדואג לנו כל הזמן
וחושב רק עלינו ,וכיצד להיטיב עמנו ,חיממה לנו את הגוף והנפש.
רגעי השיא היה ללא ספק ימי ההולדת .עבורך ,ברכת יום ההולדת המסורתית
הייתה ההזדמנות להוכיח לנו כי אנחנו רשומים אצלך בלב )וליתר ביטחון – גם
בפתקים הצהובים המוצמדים ללוח השנה(.
האושר הגדול ביותר עבורך היה התרחבות המשפחה וצמיחתה .כל נכד או נין
שקפצו על ברכיך הוסיפו לך עוד שנות חיים ,והקלו עליך את ההתמודדות עם
הרגעים הקשים.
מאז ומתמיד העבודה הייתה עבורך דרך חיים .ההנאה שבעשייה והסיפוק
שבתרומה לחברה העסיקו אותך רוב שעות היום ,וגם בלילה .ובתקופה האחרונה,
למרות הגוף הכואב ,שלא שיתף פעולה עם הראש הפעיל ,חיפשת עדיין דרך
לתרום .למרות הקשיים הפיזיים ,מצאת באריגת השטיחים מטרה לשלמות
בעשייה ,כאילו גורל המשק תלוי בהם.
לעתים היה נדמה כי נשאת על כתפיך את עול העולם כולו – כשאתה מעסיק עצמך
בבעיות הקטנות של כל אחד מאיתנו ולא מתעלם לרגע גם מבעיות האומה
והמחדלים בהם נתקלת בצבא ובממשלה .בשיחה עם שרה ביקשת את מספר
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הטלפון של ציפי לבני .היית פשוט חייב לשוחח עמה ולהציע לה דרך פעולה.
אין ספק ,אבא ,שתמיד ידעת להרשים נשים ,ולהחמיא בדיוק במקומות הנכונים.
ג'נטלמן פולני ,שהביא פרחים כאות תודה לרופאה ולאחיות ,מהן קיבלת כל כך
הרבה עזרה.
שימשת ככותל הסודי של רבים ,שמצאו בך אוזן קשבת וגם עזרה מעשית.
בתור אדם רגיש ,שידע כיצד נכון לטפל בקשישים ,סללת את הדרך להקמתו של
בית הדר.
לאחרונה ,כאשר נזקקת למקום זה ,זכו העובדים והשוהים בבית הדר להכיר את
העובד הסוציאלי שבך.
לא עברו יומיים מאז לכתך ,וכבר הספקנו לשמוע לא מעט סיפורים על עזרה
שהענקת לאנשים שונים .ולמען האמת  -לא הופתענו.
כאן המקום להודות בשמנו ובשמך לכל אלה שעשו ותרמו להקלת חייך ,במיוחד
אחרי מות אימא.
אבא ,קשה לנו לדבר עליך בלשון עבר .אתה תחסר לנו מאוד ,אך אנו בטוחים שכל
מה שנתת לנו יחזק אותנו בהמשך חיינו.
אוהבים ,מחבקים וכבר מתגעגעים.
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מופע מוסיקלי מיוחד
ס י פ ו ר ו ה א מ י ת י ש ל ק ו ב י ו י ט מ ן ו ח ב ר י ו ש נ ל ח מ ו ב ק ר ב ב ג 'נ י ן ,
אחד הק רבות הקשי ם במבצע חומת מגן .
קובי הוא מוזיק אי  ,א מן ויוצר שצ ו שמונה שינה את מס לול חי יו
מהקצה א ל הקצה .
י ח ד ע ם ק ו ב י ע ל ה ב מ ה  ,ד ב י ר ב נ ד ק )ש חק ן ו ז מ ר " -ס י פ ו ר ג ד ו ל "( ,
א י י ל ת ר ו ב י נ ס ו ן )ש ח ק ני ת ו זמ ר ת ( ,ו י נ י ב ל ו י  ,ב ל י ו ו י ל ה ק ה .
במאי המופ ע הוא איק ה זו הר  ,שב יחד עם קובי יצ ר על הב מה
תוצר חזק  ,מרג ש ו סוחף .

המופע יתקיים במוצ "ש הקרוב 21/11/09 ,
בשעה  21:00בבית ציזלינג .
הכניסה חופשית לתושבי המועצה  -כל הקודם זוכה .

מומלץ ביותר !

שימו לב ,המחזמר חוזר !
והפעם:

""äðùä úåðåò ìò èåùô øéù
מופע משירי ומערכוני הגשש החיוור
תלמידי ומורי ביה"ס הרב תחומי עמק חרוד
בשירים ,ריקודים ,קטעי משחק וסרטונים.
בבית ציזלינג עין חרוד מאוחד
יום ד'  9/12/09בשעה 20:30
יום ה'  10/12/09בשעה 20:30
מוצ"ש  12/12/09בשעה 20:30
כרטיסים במחיר  10ש“"ח ניתן לקנות במזכירות ביה"ס .טל'66531617 :

כדאי למהר ,אחרת לא יישאר !

