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משולחן המזכיר
לחברים שלום.
מספר אירועים עומדים לפתחנו בשבוע הקרוב .אחד החשובים הוא הבחירות
למזכירות חדשה.
בשבוע שעבר אושרה באסיפה רשימת המועמדים למזכירות החדשה .שלושים חברים
הציגו את מועמדותם .מספר מרשים לכל הדעות) .לשם התרשמות ,באסיפה בה
אושרה הרשימה נכחו כחמישה-עשר חברים בלבד!( אני מניח כי אחד המניעים לכך
הוא ההכרה כי בשנים הקרובות אנו צפויים לדון ולקדם רשימת נושאים כבדי משקל.
בין הנושאים יהיו צמיחה דמוגרפית ,עבודה ופרנסה ,המשך שיפוצים ושכונה חדשה,
המשך פיתוח הביטחון הסוציאלי ועוד.
נושאים אלה ואחרים עמדו בשנתיים האחרונות במרכז הדיונים )והמחלוקת( על
אורחות חיינו.
אולם באותם הדיונים גם נאמר לא אחת ועל ידי כל הצדדים כי יש הסכמה על קשת
גדולה של נושאים וגם על דרכי הטיפול .נושאים אלה יוכלו לספק לנו עבודה למספר
שנים טובות וגם זאת אם נעבוד באינטנסיביות.
למזכירות שתיבחר תפקיד משמעותי בקידום ,בקצב ,ובאופי הטיפול שיינתן לנושאים
אלה .ולכן חשוב שתבחר מזכירות שיש לה כלים לקדם את הטיפול בנושאים אלה.
שיש בה מצד אחד נציגים לכל הדעות ומצד שני שתהיה בה היכולת לעבוד בשיתוף
פעולה פורה וללא עימותים.
מספר המועמדים הגדול מעודד מאוד אבל נמצא בהפוך למספר המשתתפים באסיפות
ובמועצה .רוצה אני להזכיר לכל המועמדים כי חבר מזכירות ,מתוקף תפקידו זה הוא
גם חבר מועצה .בדעתי ליצור מנגנון המוודא השתתפות מלאה של חברי המזכירות
בישיבות מועצה ואסיפה.
רוצה אני להזכיר כי על פי נוהל ההצבעה שלנו יש אחוז חסימה .ייבחרו התשעה
שקיבלו את מירב הקולות )על פי סדר יורד( ובתנאי שכל אחד קיבל לפחות  25%קולות
ממספר המצביעים .עקב מספר המועמדים הגדול יש סכנה שלא יימצאו תשעה
מועמדים שיעברו את אחוז החסימה .במקרה כזה ייתכן ונידרש לסבב הצבעה נוסף.
אני מאוד מקווה שלא.
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ובנושאים אחרים.
בישיבתה האחרונה החליטה המזכירות.
♦ לגבות מאורחים תשלום של  ₪ 25למסיבת פורים .נוסח ההחלטה המלא פורסם
בתחילת השבוע.
♦ המזכירות קיבלה את הצעת מינהלת המזון ואישרה את מינויו של ישראל
גינזבורג למנהל המטבח.
♦ המזכירות אישרה הגדרת תפקיד למנהל שירותי קהילה.
♦ ניתן לקבל נוסח מלא ומפורט של החלטות אלה אצל נלי במזכירות הטכנית.
בשבוע הבא ביום שלישי מתוכננת ישיבת מועצה.
על סדר היום יהיו שלושה נושאים.
 .1אישור מועמדים למנהל שירותי קהילה  -העברה לקלפי.
כזכור ביצוע הקלפי למנהל ענפי קהילה עוכב על פי בקשתי .בזמן שחלף בניתי
הגדרה חדשה לתפקיד שהוצגה למועמדים ואושרה במזכירות .כיום אני מבקש
להמשיך את התהליך מהנקודה שהופסק .בשבוע הבא תובא לישיבת המועצה
בקשה לאישור המועמדים והעברה לקלפי.
 .2ערעור על החלטת המזכירות לארח את חברי תל יוסף בבריכת השחייה שלנו
בעונת השחייה הקרובה.
 .3קפטריה מלאה בחדר האוכל  -סיכום תקופת הניסיון והחלטות להמשך.

פורים שמח ושבת שלום.
צ'אי

ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּיִ ם ְדּרוֹר

גלעד שליט 1342 -

ישעיה סא ,א

ימים בשבי
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משולחן מרכז המשק
úéøìåñä äñëîì õåøîä
כחלק מהמלחמה בהתחממות הגלובלית ובזיהום האוויר ,וכתוצאה מהצטרפות
לאמנת קיוטו התחייבה מדינת ישראל לחתור להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים
)שמש ,רוח ומים( .היעד שנקבע לנושא הוא להגיע לשנת  2020כאשר  10%מהאנרגיה
מופקת ממקורות מתחדשים )אנרגיה ירוקה(.
המקור המתחדש הרלוונטי ביותר במדינת ישראל הוא כמובן השמש.
נכון להיום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים יקרה יותר מהפקת אנרגיה
קונבנציונלית/מזהמת ,ובנוסף הקמה של תחנות כוח מאנרגיה מתחדשת כרוכה
בהשקעות כבדות בסיכון גבוה.
כדי להגיע ליעדים ועל מנת ליצור מוטיבציה לשוק הפרטי להיכנס לתחום ,המדינה
נותנת סל של תמריצים למי שיחליט להיכנס לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.
תמריצים אלה הם השקעה/מתנה של המדינה ולכן המדינה מגבילה אותם במכסה.
התמריץ הראשון הוא הבטחת מחיר  -המדינה מתחייבת בהסכם ליצרן החשמל
הסולרי במקרה שלנו למחיר קבוע וצמוד למדד למשך  20שנה.
התמריץ השני הלוואה חסרת סיכון ) (non recourseכנגד להתחייבות החוזית של
המדינה .בתמריץ הראשון הבנקים מוכנים להעמיד  80%מההון הדרוש להקמת
הפרויקט בהלוואה ל 15-שנים שאין צורך להעמיד לטובתה בטוחות/ערבויות למעט
רישיון היצרן ,ההסכם עם חברת החשמל ,והזכות להשכיר את מקרקעי הפרויקט
בתקופת ההסכם.
התמריצים הנוספים הם הקלות שונות ברגולציה הנדרשת להקמת הפרויקט.
היות והתמריצים הרשומים לעיל מהווים הטבה/מתנה של המדינה  ,המדינה קוצבת
אותם במכסה .המכסה להקמת תחנות סולריות בינוניות ) 50קילוואט עד  8מגוואט(
עומדת על  300מגוואט כאשר המחיר המובטח למי שיכנס ל 50-המגה הראשונים עומד
על  ₪ 1.49לוואט )פי שלוש ממחיר חשמל קונוונציונלי( כאשר בכל  60מגה נוספים
במכסה המחיר המובטח יורד ב.5%-
כדי להמחיש עד כמה המכסה מצומצמת ניקח את הפוטנציאל המכסימלי של עין
חרוד בגגות משק ובקרקע מיועדת למבני משק ותעשיה להעמדת מתקנים שייצרו
כ 4.2-מגה שהם כמעט  10%ממכסת המחיר הראשונה .כלומר  12קיבוצים כמונו
ימלאו את  50המגה הראשונים במכסה .נוסיף לכך את העובדה שהקיבוצים לא לבד
במשחק וגם מושבים ,עיריות ,רשתות מסחר מוטות נדל“ן ,אזורי תעשיה ואחרים
מתחרים על המכסה.
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מכאן אפשר להבין ששם המשחק הוא המרוץ למכסה.
עין חרוד התקשרה בחודש האחרון עם חברה יזמית בשם "בלו סקיי אנרג'י בע"מ"
שיש לה להערכתנו את היכולות להכניס אותנו לקבוצה הראשונה במכסה .השותפים
המרכזיים בחברה היזמית :משרד ארדינסט בן נתן )משרד משפטים מוביל בתחום
האנרגיה( ,איל בן שלוש )לשעבר הממונה על שוק ההון באוצר( ומשרד דרורי את שקד
)שמאי המקרקעין שלנו(.
על פי המודל העסקי החברה היזמית אחראית להשיג רישיון יצרן במסגרת המכסה
ואילו עין חרוד מעמידה את הגגות ,הקרקע ואת ההון העצמי הדרוש לפרויקט20% -
)היזם מוכן לשים כל מה שאנחנו לא נרצה לשים ,אך בשלב זה לא נראה שלעין חרוד
כדאי להתחלק עם מישהו במתנה(
את הקמת המערכת הסולרית תבצע חברה גרמנית עם ניסיון רב בפרויקטים דומים
בחו"ל  .נכון להיום אין אף גורם ישראלי מוסמך להקמת מתקנים בגודל האמור היות
ואין להם תקדים בארץ .החברה הגרמנית תספק גם ביטוח לתפוקות המערכת לאורך
תקופת הפרויקט.
בחרנו במודל עסקי שבו היזם שותף איתנו לכל אורך הפרויקט ומקבל תמורות רק
מהרווח השולי .למעשה היזם מקבל מחצית מהיתרה הסופית לאחר הוצאות ההפעלה
ודמי שימוש ,החזר ההלוואה לבנק ,והחזר תשואה שנתית מובטחת של  10%על ההון
העצמי )לקיבוץ( .במתווה זה היזם יקבל תמורה אך ורק אם הפרויקט יצליח.
על פי המודל ,הקיבוץ מקבל הכנסות משלושה סוגים :דמי שימוש )שכ"ד( ,תשואה
מובטחת על ההון ,וחצי מהיתרה הסופית .בנוסף יוכל הקיבוץ להתמודד במחירי שוק
על חלק מהוצאות ההפעלה כגון :תחזוקה שוטפת ,הנהלת חשבונות ,שמירה וכד'.
הכניסה למכסה באחת משלושת קבוצות המחיר הראשונות היא תנאי מתלה בהסכם,
כל מחיר נמוך יותר יפתח את ההסכם מחדש ,כאשר במתקנים שיוצבו על הקרקע
הנחנו מראש שנכנס רק למכסה השלישית.
היה ונצליח להיכנס למכסה במחירים הגבוהים וניכנס לביצוע הפרויקט במלוא
הפוטנציאל שלו מדובר בהשקעה ראשונית של  13מיליון  20%) ₪מסך עלות
הפרויקט( ,שתייצר הכנסה פנויה של  3.2מיליון  ₪שנתי למשך  20שנה.
בסדרי הגודל של עין חרוד מדובר על הקמת ענף שווה ערך לענפים החקלאיים
הגדולים כמו הגד"ש והרפת רק שבשונה מהם המחיר על התפוקות של הענף מובטח.
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 שיעור20%-התשואה הפנימית השנתית של הפרויקט לעין חרוד עומדת על מעל ל
 כך, זה גבוה בהרבה מהתשואה הממוצעת בהשקעות הפיננסיות שלנו,תשואה
.שההשקעה משתלמת יותר גם מול האלטרנטיבות
 אך כפי שאתם, הפרויקט אטרקטיבי ביותר מבחינה כלכלית- לסיכום
 בשלב זה,(בודאי מבינים עוד רבה הדרך מכאן ועד ל"ציד הדוב" )כניסה למכסה
.הצלחה חל עליו-בחרנו את ה"צייד" )היזם( והוצאנו אותו לדרך כאשר הסיכון על אי
!נאחל ליזם ולנו הצלחה בפרויקט

פורים שמח

.עד כאן להפעם

רז נור

-LÉåøÅåLÀ çÇ àÂ úeëìÀ îÇ -ìëÈ aÀ øLÆ àÂ íéãeäÀ
Ä iäÇ -ìkÈ -úàÆ ãéîÄ LÀ äÇ ìÀ ,ïîÈ äÈ LwÅ áÀ
Ç éåÇ
,äøÅ NÀ òÆ íézÅ LÀ úÇðLÀ aÄ ,ïñé
È Äð LãÆ çÉ -àeä ,ïÉåLàøÄ äÈ LãÆ çÉ aÇ æ .éëÈ cÃ øÀ îÈ íòÇ LãÆ çÉ îe
Å íÉåéìÀ íÉåiîÄ ,ïîÈ äÈ éÅðôÀ ìÄ ìøÉ
È åbäÇ àeä øet ìétÄ äÄ :LÉåøÅåLÀ çÇ àÂ êÀ ìÆ nÆ ìÇ
.øãÈ àÂ LãÆ çÉ -àeä--øNÈ òÈ -íéÅðLÀ LãÆ çÉ ìÀ
ïéaÅ ãøÈ ôÉ îe
À øÈfôË îÀ ãçÈ àÆ -íòÇ åÉ ðLÆ
À é--LÉåøÅåLÀ çÇ àÂ êÀ ìÆ nÆ ìÇ ,ïîÈ äÈ øîàÉ
Æ iåÇ ç
éúÅ cÈ -úàÀ
Æ å ,íòÈ -ìkÈ îÄ úÉåðLÉ íäé
Æ úÅ ãÀ
È å ;êÈ úeë
Æ ìÀ îÇ úÉåðéãÄ îÀ ìëÉ aÀ ,íénÄ òÇ äÈ
È ÄpäÇ ìÀ ,äÆåLÉ -ïéàÅ êÀ ìÆ nÆ ìÀÇ å ,íéNÄ òÉ íÈðéàÅ êÀ ìÆ nÆ äÇ
,áÉåè êÀ ìÆ nÆ äÇ -ìòÇ -íàÄ è .íçé
éNÅ òÉ éãÀ
Å é-ìòÇ ìÉå÷LÀ àÆ ,óñÆ kÆ -økÇ kÄ íéôÄ ìÈ àÂ úøÆ NÆ òÇ
Â å ;íãÈ aÀ àÇ ìÀ áúÅ kÄ
Èé
È ìÈ nÀ äÇ
,íéöÄ øÈ äÈ ãÇéaÀ íéøÄ ôÈ ñÀ çÉ
Ç åìLÀ ÄðÀå âé .êÀ ìÆ nÆ äÇ éÅæ ÀðbÄ -ìàÆ ,àéáÄ äÈ ìÀ ,äëà
íéãeäÀ
Ä iäÇ -ìkÈ -úàÆ ãaÅ àÇ ìe
À âøÉ äÂ ìÇ ãéîÄ LÀ äÇ ìÀ --êÀ ìÆ nÆ äÇ úÉåðéãÄ îÀ -ìkÈ -ìàÆ
-íéÅðLÀ LãÆ çÉ ìÀ øNÈ òÈ äLÉ
È åìLÀ aÄ ,ãçÈ àÆ íÉåéaÀ íéLÈ
Ä ðåÀ óèÇ ï÷È
Å æ-ãòÀ
Ç å øòÇ
Ç pîÄ
.æÉåáìÈ ,íìÈ ìÈ Le
À ;øãÈ àÂ LãÆ çÉ -àeä øNÈ òÈ
;äøé
È aÄ äÇ ïLeL
Ç aÀ ,äÈðzÀ Äð úcÈ äÀ
Ç å ,êÀ ìÆ nÆ äÇ øáÇ ãÀ aÄ ,íéôeç
Ä ãÀ eàöÈ
À é íéöÄ øÈ äÈ åè
.äëÉ
È åáÈð ïLeL
È øéòÄ äÀ
È å ,úÉåzLÀ ìÄ eáLÈ
À é ïîÈ äÀ
È å êÀ ìÆ nÆ äÀ
Çå
â øúñà úìéâî
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משולחן הבריאות
סידורי חניה בבית חולים העמק
לאחרונה שונה הסדר תשלום החניה בבית החולים.
♦ החבר שמגיע למחסום ילחץ כמו קודם במכונה לקבלת כרטיס חניה.
♦ בחניה במגרש אין להשאיר את הכרטיס ברכב אלא לקחת אותו איתכם לתשלום
במכונה הממוקמת ליד דוכן הפיס.
♦ יש להכניס למכונה את כרטיס החניה בחריץ המיועד ,יש אפשרות לשלם במטבעות
ובשטרות.
♦ בתום התשלום יש ללחוץ על כפתור הקבלה .זיכוי עבור חניה יהיה תמורת קבלה.
מהנהלת חשבונות נמסר שהם יזכו חיובים בעל-פה עד סוף חודש פברואר.
סבונים וקרמים למיניהם
רופאי עור ממליצים היום על סוגים שונים של סבון רפואי וקרם רפואי.
אין המרפאה מספקת סבון רגיל ולא סבון רפואי .
בכל בו זוהר ניתן לרכוש סבון טיפולי "יולקטין" וקרם גוף טיפולי "יולקטין".
ולתזכורת :קרם הגנה לסוגיו השונים גם הם נרכשים בכלבו.
עובדת סוציאלית
נירית עובדת סוציאלית מהמועצה עובדת אצלנו יום בשבוע.
חברים הרוצים לקבוע פגישה ,יכולים להתקשר ישירות אליה למחלקת הרווחה של
המועצה  ,6533207או לתאם פגישה דרכי.

העיקר הבריאות
חנה
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מחסן תחפושות
מחסן התחפושות שלנו מלא בתלבושות ופרטי לבוש למבוגרים ,אך אין בו כמעט
תחפושות לילדים.
בעבר היו תחפושות הילדים מסופקות ע"י בתי הילדים )בגיל הרך( או נתפרות
ונוצרות בידי ההורים ,כיד הדמיון והיצירתיות של כל אחד .גם רוני קיי תרמה
את חלקה במשך שנים רבות.
כיום ,רוב ההורים קונים כל שנה תחפושות לילדים ,לפעמים במאות שקלים.
אנו מעוניינים להגדיל את מלאי ומגוון תחפושות הילדים )מכל הגילאים( במחסן
שלנו.
אני פונה לכל מי שיש ברשותו תחפושות ואביזרים למיניהם שכבר אינן בשימוש,
או שסתם בא לו לעשות סדר ולפנות מקום לחפצים חדשים ...נשמח לקבלם
למחסן התחפושות שלנו!
לאחר החג תהיה תיבה מחוץ למחסן )שנמצא ,למי שלא יודע  -במרתף שליד
משק חום( ואפשר לשים שם תחפושות.
אפשר גם לפנות ולהביא אליי ישירות.
)כמובן שגם תחפושות למבוגרים מתקבלות בברכה!(

בברכת חג שמח ומבדח
ובתודה מראש !
נגה שני

äðåøçà úåðîãæä
.ìëåàä-øãçá úåòãåîä çåì ìò ïåôìèä ïåôìà ïåëãò
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íéôðòáå ÷ùîá
çñôì úëøòð úôøäå çúôá íéøåô
שוק חלב הבקר עובר טלטלה .לאחר עודפים חסרי תקדים של אבקת חלב שנצברו
במחלבות במהלך תחילת  ,2009המחסנים התרוקנו ,אין ייבוש שיגרתי של חלב
מעודפי החורף ונוצר מחסור .מדיניות התשלום משתנה חדשות לבקרים במטרה
לעודד ייצור חלב .כל זאת חודשים ספורים לאחר התפכחות ממדיניות מרסנת
שנמשכה למעשה עד סוף  .2009יש לציין שלא את הכול ניתן לצפות והשוק אכן
מתנהג בצורה קיצונית כפי שלא זכורה גם לזקני הרפת .המשימה מבחינתנו היא
לנצל את ההזדמנות לייצר עודפים וכל זאת בניגוד לתוכנית ייצור שנעשתה לא מזמן.
פורים בפתח ואנו נערכים לפסח .ההשפעה של אסתר ואחשוורוש על הרפת היא לא
גדולה .לעומת זאת פסח ודיני הכשרות שנלווים אליו משפיעים גם משפיעים .במהלך
הקיץ נצבר מלאי של מזונות כשרים לפסח אשר ישמשו אותנו בחג .כל כניסה לחג
מהווה שינוי משמעותי במנת הפרות וההערכות לכך מתחילה זמן רב לפני החג עצמו
וכך גם היציאה מפסח .בפועל השפעתו של החג על השנה הרפתנית ארוכה בהרבה
משבעת ימי החג עצמו .מטרת הכשרות היא לאפשר לציבור לקנות מוצרים כשרים
לפסח עוד לפני החג כך שלאחר הכשרת הבתים תתאפשר קניית מוצרי חלב .עם כל
הביקורת הנשמעת לעתים על מנהגי הדת הפולשים לחצרנו ,יש לזכור שהדרישה
למוצרים כשרים היא דרישה אותנטית של השוק .היענות לדרישה זו אינה שונה
מהיענות לכל יתר דרישות השוק .הלקוח תמיד צודק !
חודשי החורף האחרונים הביאו איתם ברכה אבל לא רק .הרטיבות הרבה אינה
מיטיבה עם הפרות ,לצד הקרירות המבורכת יש לדאוג לשיפור המרבץ ורווחת
הפרות .הפרות מצידן מגיבות בתנובה נאה ונקווה שהקיץ לא יפגע בתנובה יותר מדי.
השבוע חזרה לעבוד ברפת אבישג לאחר היעדרות ממושכת .אנו מאחלים לה המשך
עבודה מהנה ובריאות טובה בשם הצוות ושלוחת היונקים שבה היא עובדת .בצוות
אין חדש ,זולת שינויים בתחומי אחריות של חלק מהאנשים .בתחילת השנה יחד עם
כל מנהלי הענפים קיימתי שיחות משוב עם העובדים ולאחר מכן דיוני שכר עם
השכירים שתוקף הסכם העבודה איתם הסתיים.
ניתן כמובן להוסיף ולכתוב על מה שנעשה בענף אבל נראה שהפעם נסתפק ברשימה
קצרה זו.

חג פורים שמח לכולנו.

ינאי
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àá çñô - òéâä áéáà
והשנה יתקיים ליל הסדר ביום שני 29.3.2010
כבכל שנה ,מיד לאחר פורים יחולקו הפתקים המסורתיים להזמנת מקומות
לליל הסדר.
ניתן להזמין מקומות דרך תיבה שתעמוד בלוח המודעות וכן דרך אתר
האינטרנט של המשק.
להזמנת אוכל הביתה יפורסם בנפרד.
במקביל לצד הארגוני של הזמנת מקומות ומנות ,ישנה ההוויה העין-חרודית.
הצלחת החג תלויה ברובה בהשתתפות הציבור ,במעורבותו ובתרומתו
לשימור האווירה.
משפחות  /חברים הלוקחים חלק בסדר העין-חרודי ,ומוכנים להירתם למשימה
ולקחת חלק בהקראה ,בשירה ,בריקוד וכו' ,מוזמנים לעשות זאת בהרכב אישי
או משפחתי הכולל את הבנים/בנות ,נכדים/נכדות ,אורחים/אורחות.
צוות החג ישמח לעזור בכל הדרוש ,כוריאוגרפיה ,ליווי מוזיקלי ,ציוד ,או כל
עזרה אחרת .כל יוזמה תתקבל בברכה.
לפרטים ,הזמנות ,הצעות וכו' ,עקבו אחר הפרסומים ביומן ,בלוח המודעות,
בלוח האלקטרוני ובתאי הדואר.
נגה גלדן ונילי הלר

äðåøçàä äðùäî åéøåéö ìù ãéçé úëåøòú çúô é÷ñøéî äù î
áéáà ìúá øéáã äéøìâ á
åôéá äðöéð áåçøá äéøìâ ä ììçá úâöåî äëåøòúä
äëåøòúä úçìöäì é÷ñøéîì åðéúåëøá
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עוצרים באדום
♦

♦

♦

♦

!

דמיו פס ורוד שנסע ברמזור ירוק ,נפגע על ידי רכב שבא מאחוריו ונסע באור
אדום .האוטו יצא מכלל שימוש.
סיריון של רוני צור שעמד ברמזור אדום נפגע מאחור על ידי רכב שמיהר .הנזק –
החלפת הדלת האחורית והחלפת הפגוש האחורי.
רודיוס של ערן חנה במגרש חניה בחיפה .התיק שהושאר על המושב קרץ לגנבים.
החלון נשבר ,האוטו נפרץ והחפצים שהיו בתוכו נגנבו.
תזכורת לחברים :אל תשאירו תיקים או חפצים ברכב במקום גלוי לעין.
האוטו של טוביה נפגע בתאונה ,כנראה בכוחות עצמו ,כיוון שעד היום איש לא
דיווח על האירוע .הנזק  -פגיעה בצדו הימני של האוטו לכל אורכו :החל מהפגוש
הימני ופנס ראשי ימני ,ועד הכנף הימנית האחורית.
אם זה מוכר למישהו ,מוזמן להתקשר .עלות כספית  -נעדכן כשתגיע.
בינה

כמה עובדות מדוע קשה להשיג רכב לנסיעות פרטיות:
ועדות ,מוסדות ועובדי חוץ אינם מחויבים בערך כספי ראוי ואינם מחויבים על
שעות רכב.
מציאות זו גורמת לכך שישנם חברים המקבלים כפתור רכב משקי ,לצורכי לימודים
או עבודה ,המחזיקים את הרכב ברשותם שעות רבות מעבר לפעילויות אלו אנו
הציבור נושאים בעלות נסיעותיהם הפרטיות שאינן קשורות לעבודה או ללימודים.
כיוון שעלות שעות השימוש לא חלה על חברים אלו קורה לא פעם שהם ממשיכים
להחזיק ברשותם את הרכב גם כשהוא חונה בנחת בחנייה ושוכחים לשחררו בסידור
האלקטרוני .לדעתי ,אחד הפתרונות לשינוי המצב הוא להתחיל לחייב נסיעות
משקיות בעלות מלאה כמו רכבי ענפים.
אני מעלה נושא זה ליומן היות ולא הצלחתי להביא את הנוגעים בדבר לשבת
ולדון בנושא ,ומספר כלי הרכב לרשות החברים אינו עולה על אף רכישת רכבים
נוספים כל שנה .עניין חשוב אחר הוא חיוב בהוצאות לאחר תאונה שנגרמה באשמת
החבר .ככל הידוע לי קיים נוהל אך לא אוכפים אותו.
נושא נוסף שיש לדון בו הוא השארת רכבים מלוכלכים ולא מתודלקים ,נושא העולה
חדשות לבקרים במדור זה אך טרם בא על פתרונו.
חדוה שץ
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הבעת תודה
לכבוד
יורם רגב
חרוד איחוד-ארכיון עין
,שלום יורם
 היחס הענייני והיעילות בהם נתקלתי בביקור,ברצוני להודות לך על הרצון הטוב
.בארכיון
החומר אותו מצאתי בעזרתך הנדיבה הוא לי לעזר רב במחקרי על אולמות
.המופעים בשלושת העשורים הראשונים לבנייתם בקיבוצים
 לאחר שהעתקתי את,אני מחזירה את דיסק התמונות שנתת לי בנדיבותך
.התמונות הרלוונטיות למחקרי
,בברכה
ציפי שילה
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À åÉ ì-ïÆpçÇ úÀ äÄ ìÀ êÀ ìÆ nÆ äÇ -ìàÆ àÉåáìÈ ,äé
È ìÆ òÈ úÉåeöÇ ìe
À ;dìÈ ãébÄ äÇ ìe
À ,øzÅ ñÀ àÆ
.dnÈ òÇ
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È aÀ
,øáÉ òÇ
Â iåÇ æé .ézÄ ãÀ áÈ àÈ ,ézÄ ãÀ áÇ àÈ øLÆ àÂ ëÀ
Ç å ,úcÈ ëÇ -àìÉ øLÆ àÂ ,êÀ ìÆ nÆ äÇ -ìàÆ àÉåáàÈ ïëÅ áe
À ;ïkÅ íeöàÈ
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דון קישוט מתכונן לפסח
בחודשים האחרונים השתלמתי ביצירת כלים מזכוכית בשיטת *הפיוזינג )התכה(.
שיטה זו אפשרה לי לעצב כלים במודלים ועיטורים אישיים וליצור קו מוצרים
ייחודי המאופיין במוטיבים ישראליים ובצבעים מיוחדים ,קו מוצרים זה כולל
כלים לחג הפסח :צלחות פסח ,צלחות הגשה למצות וצלחות הגשה כלליות במגוון
עיצובים .לקראת החג ,במשך השבועיים הראשונים של חודש מרץ יוצגו המוצרים
החדשים בתצוגה קבועה בדון קישוט.
עוד תוכלו ליהנות מתכשיטים ושרשראות בקו חדש ומעניין.
כל אלו בנוסף לעבודות המסורתיות היפות של דון קישוט.
אנו מזמינות את כולם לבוא ,לראות ,ולהתרשם.
השנה  -קונים את מתנות החג  -בבית.
*פיוזינג היא טכניקה אמנותית של התכת זכוכית בתנור המחומם לטמפרטורה
של  800מעלות בקירוב .שיטה זו מאפשרת קבלת תוצר מוגמר ,דו מימדי או נפחי,
המשלב בתוכו זכוכיות בצבעים שונים שהתגבשו ליחידה אחת .העבודה נעשית
בסטודיו מיוחד ודורשת ניסיון ומקצועיות הן ברמה הטכנית והן ברמת הבטיחות
בשל העבודה בסביבת תנורים וזכוכיות מותכות .צביעת הזכוכיות נעשית על ידי
אבקות מיוחדות .שיטת פיוזינג )הנגזרת מהמילה "פיוז'ן" שפירושה התכה או
הלחמה( מאפשרת לייצר מגוון תוצרים כמו ,חלונות ,אהילים ,גופי תאורה,
קערות ,תחתיות ועוד בשלל צבעים מרהיבים.
נגה גלדן
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ãåçéà ãåøç ïéòá ø÷áî
úåáúë úøãñ êøåò "÷åøéä óã"ä ìù éàðåúéò çìù íåú
.íéöåáé÷á íéçáèîå ìëåà éøãç ìò
.åôëá äìòäù äî äæå åðìöà ø÷éá äðåøçàì
התרגשות קלה אחזה בי כשלעיני נגלה הנוף המוכר של הגלבוע ...היום נקבע תקדים
כשבפעם הראשונה אני יכול לערוך השוואה מלומדת ולבחור איזה זרם מנצח
מבחינה קולינרית.
בעין חרוד מאוחד כבר ביקרתי לפני מספר חודשים ולמעט הגלידה הנפלאה,
לא זכור לי המקום כפנינה קולינרית ששווה לעצור בה בדרך לסחנה ,והיום אני סוף
סוף מגיע לעברה המערבי של הגדר ,עין חרוד איחוד ,על מנת להכריע סופית בסוגיה
שמטרידה מזה שנים אנתרופולוגים וחוקרי תרבויות ברחבי העולם.
מה חדש? עין חרוד איחוד שרוי במצב כלכלי טוב בהרבה מזה של מקבילו המאוחד,
זאת הודות למפעל "ריקור" שעוסק בפיתוחים מתקדמים שהשתיקה יפה להם
וההייטק בולט כבר בדלת הכניסה לחד"א שנפתחת באמצעות השמת יד על העינית,
פטנט שמונע חדירה לא רצונית של חיות משק תאבות שניצלים .לאחר שעברתי את
הדלת התפניתי לבחון את לוח המודעות שכיאה לקיבוץ שיתופי ,שוקק חיים:
הרצאות בנושא האיסלם במועדון החברים ,ערב ִזמרה עם שרה'לה שרון בחדר
האוכל ,ופרומו נלהב לפורים שמודיע סגול על גבי זהב שב 5.3 -קישקשתא ,דורה
והנסיך הקטן נפגשים .גם אתם תהיו שם!!!
קבלת פנים  -הגעתנו בשעה מוקדמת ומיעוט הסועדים הובילו לקבלת פנים אדישה
למדי ,שלא הופרה אפילו לאור הפלאשים ממצלמתו של רן הצלם .אך מסתבר שגם
לאיחודניקים יש נקודות תורפה משלהם ומיני סערה התעוררה לאחר שניסיתי
לשאול את אחת הוותיקות לגבי שביעות רצונה מהאוכל" .אני לא מדברת עם
עיתונאים" ,רטנה בתחילה" ,מאיזה עיתון אתה?" ,חקרה בהמשך" ,אוי וואי",
הזדעזעה למשמע התשובה והלכה לה לדרכה.
קוד לבוש  -בניגוד למה שניתן לצפות מקיבוץ חזק ושורשי ,כחול העבודה כמעט ולא
זוכה לייצוג ומרבית החברים לבושים בסגנון חופשי עם נטייה קלה למשבצות.
דברים שרואים מכאן  -חדר האוכל גדול למדי .ההגשה מתבצעת בחדר נפרד )או כפי
שהם מכנים זאת  -חצר הגשה( ,שתחום בדלתות הזזה היכולות להיפתח במקרה של
עומס .על הקיר מופיעות ,איך לא ,תמונות "העמק הוא חלום" ,כשבמקרה הזה
נצבעו תמונות השחור לבן השגרתיות ,בצבעים והודפסו על קנבאס ,דבר שיוצר שילוב
מקורי ומעניין" .אנחנו קיבוץ ירוק" ,מספר לנו מארחנו ישראל גינזבורג שמשמש רכז
מינהלת המזון" ,המים בהם אנחנו משתמשים במטבח ,מחוממים על ידי קולטי
שמש שמוצבים על הגג" .האופי הירוק בא לידי ביטוי גם במכונת הכלים שממחזרת
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מים ונבנתה על ידי המפעל המקומי "פלבם" המתמחה בציוד מטבחים ומייצר גם את
עגלות החימום.
הגשת פתיחה  -חדר האוכל עובר בימים אלה שינוי גדול .בקרוב הוא עתיד לעבור
שיפוץ ולאחרונה שיטת התשלום הגלובלי ,הומרה לתקופת ניסיון בשיטת הקפיטריה,
לפיה משלמים על כל מנה בנפרד" .אני חושב שזו שיטה טובה בהרבה" ,אומר ישראל,
"ככה יש לנו מידע מדויק על סוג המנות שלוקחים ואנחנו גם יכולים לתת לחברים
אופציה לקבל מנות איכותיות תמורת תשלום יותר גבוה .אין ספק שזה העלה את
האיכות והמבחר של האוכל".
ואכן המבחר גדול וההתלבטות רבה" .אתה צריך לטעום מהכל" ,מציע ישראל ,ודואג
שהעובדים יעמיסו על צלחתי שניצל תוצרת בית ,עוף סיני ,שווארמה ובקר שנחתך
במקום" .אל תוותר על בר הסלטים" ,מפנה אותי לעמדה שפועלת אחת לשבוע
ומאפשרת לכל סועד לבנות לעצמו סלט כיד המלך" .מה עם קינוח?" ,מצביע על
מקרר עמוס עוגות לימון יפות מראה ,מעשה ידיו של איתן הקונדיטור .לאלה הוספתי
נודלס ומיץ תפוזים .חבר ישלם בממוצע מחיר עלות מסובסד ומצחיק של  8.5שקלים,
לשכיר ואורח זה יעלה למעלה מ.20 -
שלוש ארבע לעבודה  -בענף המזון עובדים כ 13 -איש .את הקיבוץ מייצגים ראש
המינהלת ישראל ,הקונדיטור איתן ושלוש פנסיונריות  ,בעוד שאר העובדים שכירים,
בראשם רכז הענף ניר שמגיע מבית אלפא ,רכזת חדר האוכל העפולאית ֵ -אלה והטבח
היקנעמי  -יובל.
כל אלה מספקים כ 300 -מנות ביום ,בעיקר לחברי הקיבוץ.
על טעם וריח  -פילסתי את דרכי לשולחן בניסיון נואש לא להפיל דבר מהצלחת
העמוסה לעייפה .פתחתי בבקר שנהנה מצבע ורדרד אופטימלי והיה עסיסי וטעים.
משם עברתי לעוף הסיני שבושל ברוטב חמוץ-מתוק ,והשתלב היטב עם הנודלס .גם
השניצל היה מקורי והתעלה מעל הממוצע .השווארמה לא הבריקה ונזנחה מהר
מאוד לטובת צלחת הסלט הנהדרת .הארוחה נחתמה בפאי הלימון )אולי זה היה
בעצם מרנג( שהיווה סיום מתוק ונהדר לארוחה מצוינת" .היום היה ממש טוב",
הבהיר לי אחד החברים את דעתו בעת הורדת הכלים" ,האמת שהאוכל פה הוא בסך
הכל לא רע ,אבל לפעמים המטבח המרוקאי משתלט יותר מדי על המטבח הפולני".
ההברקה  -מקלחת במטבח.
סיכום  -טוב .האמת שזה פשוט לא כוחות .יסלח לי טבנקין ,אך בכל הקשור
לקולינריה האיחוד מנצח בנוקאאוט והמחיר ללא תחרות.
הציון :תשעה עופות מכובסים.
ציון מכובד לאור העובדה שאותנו מקדימים רק שני קיבוצים.
קבוצת יבנה שזכתה בציון ) 9.5בחדה“א שלא מופרט( ומעגן מיכאל ציון  10שאיתו
גוֹר ֶמה(.
קשה לעמוד בתחרות )פירות-ים ומאכלי ְ
הביא ליומן :ישראל גינזבורג
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ì"æ ïøôù ïåòãâ
גדעון שפרן ,אבא של אורי ,בן תל-יוסף ”תבנית נוף מולדתו“ של העמק שלנו.

קורות חיים
גדעון נולד ב 11-באפריל  1927בביה“ח ”הדסה“ בתל-אביב ,להוריו מוסיה ואליעזר
שפרן ולאחיו הבכור סולל.
סיפור חייו של גדעון קשור קשר אמיץ בתקומת ישראל .את ארץ-ישראל למד לאהוב
דרך הטיולים הרגליים עם המחנך משה כרמי .עם תום מלחמת העולם השנייה ,גדעון
בן  ,18מצטרף למאבק למען הקמת המדינה היהודית בארץ-ישראל.
ב 29-ביוני  ,1946בשבת השחורה ,נאסרו הגברים בתל-יוסף וביניהם גדעון והועברו
למחנות מעצר בריטיים ברפיח ,שם שהו כחודשיים ימים .עם השחרור מרפיח ,הצטרף
גדעון לנוטרים ושמר על ביטחונם של החברים שעיבדו את השדות והפרדסים שלרגלי
הגלבוע.
בשנת  1947התגייס גדעון לפלמ“ח .לאחר טירונות מקוצרת הועבר לפלוגת הנמל
בחיפה .הפלמחניקים הצטרפו במסווה של פועלי ”סולל בונה“ כשתפקידם העיקרי
היה לשמש כוח מגן עברי ,לאחר הטבח שעשו הערבים בפועלים היהודים בבתי הזיקוק
במפרץ חיפה .גדעון הוצב לעבוד בנמל על טרקטור .לילה אחד בהיותו במשמרת,
הותקף על-ידי עשרות ערבים שניסו להוריד אותו בכוח מהטרקטור ולעשות בו לינץ‘.
גדעון נלחם והתנגד ונחלץ בנס על-ידי חייל בריטי .גדעון נדרש לרדת מן הטרקטור
ולהתלוות לחייל לתחנת המשטרה בנמל .בדרך ,נפל האקדח שנשא באופן בלתי חוקי
והיה מוסתר בין בגדיו .הוא הובל בכוח ובאלימות למאסר ושהה בכלא שבוע ימים.
הייתה זו חוויה מצמררת.
בפברואר  ,1948לאחר ששוחרר מהכלא ,נשלח לקורס מ“כים של הפלמ“ח בקיבוץ
דליה וצורף עם כיתתו לפלוגה ב‘ בגדוד הפורצים של חטיבת ”הראל“ בקרית ענבים.
גדעון השתתף בקרבות סביב לירושלים ,בכיבוש כפרים ערביים ואבטחת משלטי שער
הגיא בזמן מעבר שיירות לירושלים.
בקרב על נבי סמואל בערב פסח  1948נפצע גדעון פציעה קשה ביותר ובכוחות גוף ונפש
שלא יאמנו הצליח לחלץ עצמו מן התופת ולהגיע לכוחות הישראלים .לאחר החלמה
ושיקום ,גויס לקומנדו הימי על ידי יוחאי בן נון חברו משכבר ,שלחם איתו בנבי
סמואל .גדעון שירת בשייטת עד סוף  1950ומילא ביחידה תפקידים שונים ,ביניהם
הורדת הסירה הראשונה של חיל הים בדרך העקלקלה של מעלה העקרבים לאילת
המשוחררת.
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ב 2-ביוני  1950מתחתן גדעון עם רותי ,בת קריית חיים שהגיעה לתל-יוסף כגננת
שכירה .לרותי וגדעון נולדים שלושה בנים :אורי ,שוקי וזיו.
כשהשתחרר מהשייטת ,עבד כשנה בבריכות הדגים ,כנהג משאית וכשש עשרה שנים
במוסך ובגד“ש.
ב ,1969-תקופת מלחמת ההתשה ,חזר גדעון לשירות קבע צבאי למשך שלוש שנים
בגזרות עמק הירדן ובית-שאן כמפקד יחידת זחל“מים שפילסה את הדרכים לאורך
הגבול מהמוקשים שהטמינו הירדנים.
לאחר מכן חזר למשק .שימש כמזכיר הקיבוץ במשך שנתיים ובהמשך ,כפקח מים -
אחראי על כל מערכת המים של הקיבוץ במשך עשרים שנה.
עם פרישתו ,עבד בחשמלייה בתיקון כלי חשמל ביתיים של החברים.
בשנים האחרונות פרש גדעון מפעילות ועבודה והקדיש את זמנו לבית ולמשפחה
שגדלה והתרחבה .וכוללת כיום עשרה נכדים ושלושה נינים.
בדרכו המיוחדת  -בשקט ,בסבלנות ,בצניעות והומור שנון ,יצר קשרים עם ילדים
ונוער ,שכנים ותיקים וחדשים ופילס נתיב ללבבות רבים.
גדעון  -בעל מסור ,אבא חם ומעניק לבניו ,וסבא מלטף ומעשיר לנכדיו וניניו.
אוהב ,אהוב ונערץ.
את גדעון שהתמודד בגבורה ובאומץ במהלך חייו במלחמות ואירועים שונים,
הכריעה מחלה קשה בזמן קצר .בן  83במותו.
נוח בשלום על משכבך.

לבית עין חרוד איחוד
ברצוני להביע את תודותי מקרב לב על כל מה
שעשיתם עבורנו במהלך ימי ה“שבעה“.
ועשיתם המון המון ,מעל ומעבר.

למשפחת שפרן
משתתפים בצערכם
במות האב

אין בפי מילים להביע את הוקרתי והערכתי על

גדעון ז"ל

היחס החם ,העזרה בכל והאהבה שהענקתם

שלא תדעו צער

לכולנו.

בית עין חרוד איחוד

רותי שפרן
וכל בני המשפחה
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פורים  2010או איך זה יעבוד באמת?
מסיבת פורים של החברים תתקיים ביום שישי הבא  5/3/2010בשעה  22:30בחדר
האוכל.
המסיבה תכלול ,כמיטב המסורת ,ריקודים ,בר משקאות עשיר ,אוכל ועוד הפתעות.
צוות התרבות בגיבוי המזכירות ,החליט להנהיג השנה תשלום לאורחים מבחוץ.

אז איך זה יעבוד?
בסוף השבוע הקרוב יחולקו לתאי הדואר כרטיסי כניסה למסיבה ,לכל תושבי עין
חרוד :חברים ,צעירים בהסדר ,תושבים ,חיילים ובני י"ב) .חיילים ,צעירים ובני י"ב
יקבלו את הכרטיסים בתאי הדואר של ההורים(
מי שיהיה מעוניין לרכוש כרטיסים עבור בנים ,חברים ואורחים מבחוץ ,יוכל לעשות
זאת ע"י הזמנה מראש ברשימה התלויה על לוח המודעות בחדר האוכל ,או לדבר
ישירות עם יובל בריל .לא יהיו החזרים על כרטיסים שלא ינוצלו.
מחיר כרטיס  ₪ 25והחיוב יעשה דרך התקציב בלבד.
ניתן יהיה גם לקנות כרטיסים בערב המסיבה בכניסה ,ע"י המארח בחיוב בתקציבו
האישי.
כולם  -עין חרודים ואורחים מתבקשים לבוא בערב המסיבה עם הכרטיסים ולהציגם
בכניסה.
בשאלות והבהרות ניתן לפנות ליובל בריל בטלפון .8936
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בברכת חג שמח ומוצלח
צוות החג

!íåìù íéøåäì

:úéðëúá

,(ãåòå ùéú åðì ùé ,äâåò äâåò) íéãå÷éø
(êìîä ãéë úéôåøèå ìèô õéî) äééúù
('åëå éìñéá ,äáîá) ãåáéë
!!!... ú å ò ú ô ä ä á ø ä ã å ò å
çîù âçå äãåú
úåððâä
19

ילדים ,הורים ,סבתות וסבים,
כולם מוזמנים למסיבת פורים
ביום ראשון הקרוב 28/2/10
בשעה  16:00בחדר האוכל
בתכנית:
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