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äîå÷úì äàåùî
הנושא המרכזי ליום הזיכרון לשואה תש"ע הוא קולם של הניצולים.
לפני חמישים שנה עמד גדעון האוזנר בבית המשפט בירושלים ונשא את נאום
הקטגוריה במשפט אייכמן .בשם מדינת ישראל ובשמם של שישה מיליון יהודים.
מתוך נאום הפתיחה של גדעון האוזנר ,התובע במשפט מטעם המדינה.
ָמד קטגוריה על אדולף אייכמן -
ְּבמקום זה ,בו אני עומד לפניכם ,שופטי ישראלְ ,לל ֵ
אין אני עומד יחידי :עִמדי ניצבים כאן בשעה זֹו שישה מיליון קטגורים .אך הם לא יוכלו
לקום על רגליהם .לִשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית וְלזעוק כלפי היושב שם:
ְהרות
ִשטף ִּבנ ָ
ֶּבלינקה ,נ ַ
ּושדות ְטר ְ
אני מאשים .מפני שעפרם ֶנ ֱערַם בין גבעות אושוויץ ְ
ְקבריהם פזורים על פני אירופה לְאורכה ּולְרוחבה.
פולין ו ִ

פרידלנדר שאול ,עם בוא הזיכרון ,מצרפתית אליה גילדין 173 ,1980 ,עמ'.
פרידלנדר שאול ,שנות ההשמדה :1939-1945 ,גרמניה הנאצית והיהודים.
מאנגלית :יוסי מילוא ,2009 ,הוצאות עם עובד ויד ושם 828 ,עמ'.
פרופסור שאול פרידלנדר ,חתן פרס ישראל להיסטוריה כללית  ,1983הוא חוקר
שואה ידוע בארץ ובעולם .ספריו מהווים נדבך חשוב בחקר השואה ובמהלכים
ההיסטוריים שקדמו לה.
עם בא הזיכרון הוא אוטוביוגרפיה שבה הוא מעלה את זיכרונותיו החל מילדותו
בפראג ועד עלייתו ארצה בגיל חמש-עשרה )באנייה אלטלנה(.
עיקר הספר מוקדש לתקופת המלחמה .באביב  1939ברח פרידלנדר עם הוריו
מפראג לפאריס .עם הכיבוש הגרמני החל מסע נדודים בצרפת בניסיון נואש למצוא
מקלט .כשכלתה אליהם הרעה ,הצליחו הוריו להכניסו למנזר קתולי בעוד שהם
עצמם נכלאו במחנה וגורשו אל מותם .בגיל עשר החל הילד ,ששמו הוחלף פעם
נוספת  -פבל ,פול ,פול-אנרי  -את חינוכו כפרח ְכּמורה ישועי אדוק" ,עברתי
לקתוליות בגוף ובנפש" ,הוא מתאר את הרגשתו בשנים ההן.
גם סיום המלחמה לא מפריעה בעד פול-אנרי להמשיך את חייו במנזר הקתולי.
המפנה חל בפברואר  ,1946הנער נפגש עם כומר ישועי מכובד המספר לו על אושוויץ
 שם שהוא שומע בפעם הראשונה  -ועל רצח מיליוני היהודים ,דברים שמעולם לא3

שמע עליהם בין חומות המנזר .בעקבות הפגישה עם הכומר מתחילה דרכו של
פרידלנדר בחזרה אל היהדות.
האוטוביוגרפיה כתובה בבטון מינורי ובאיפוק  ,איפוק שרק מעצים את הכתוב.
כמו הקטע שבו הוא מתאר את פרידתו מהוריו .כשהוכנס למנזר הוא בורח ומגיע
אל הוריו ,אל בית החולים שבו אביו מאושפז:
אבי ואמי דיברו שניהם ,כל אחד בתורו .הם הבטיחו לי שוב ושוב שהפרידה
תהיה קצרה .בינתיים – אני מוכרח לחזור לסן-בראנז'ה ]למנזר[ .לא ,אסור לי לבוא
איתם :הם לא יכולים להסביר לי מדוע אבל כך מוטב .בקרוב אבוא אליהם .בין כה וכה
המלחמה עוד מעט ותיגמר וכולנו נחזור לפראג ] [...בזמן שדיברנו התקשרו בטלפון
לסן-בראנז'ה :מאדאם שאפיוס ומאדאם רובר ,נדמה לי ,הגיעו תוך זמן קצר .צריך
ללכת .אמי חיבקה אותי ,אבל דווקא אבי – בלי להתכוון – גרם לי להבין את המשמעות
האמיתית של פרידתנו :הוא אימץ אותי אליו ונשק לי .זאת הייתה הפעם הראשונה
שאבי העצור כל כך נשק לי [...] .נאחזתי בסורגי המיטה .איך היה להוריי הכוח לשחרר
את ידיי בלי לפרוץ בבכי בפניי?

”עם בוא הזיכרון“ הוא יוצא דופן בין ספריו של פרופסור פרידלנדר בהיותו
אוטוביוגרפיה .בעוד שמרבית ספריו עוסקים בחקר השואה .ספרו האחרון ,שיצא
לאור )בתרגום לעברית( בשנת  2009שנות ההשמדה  ,1939-1945 ,גרמניה
הנאצית והיהודים ,זכה בפרס פוליצר לספרות עיון לשנת .2008
המיוחד בספר זה הוא שלמרות היותו עב כרס ולמרות היותו מחקר היסטורי הוא
ספר קריא ומרתק .וכך כותבת על הספר פרופסור שולמית וולקוב ,היסטוריונית
וחוקרת שואה בזכות עצמה )ספרים  14.10.09הארץ(:

השואה על כל צדדיה
נדמה שכל פעילותו המחקרית של פרידלנדר ,במשך עשורים ארוכים ,התנקזה לתוך הכרך
הזה; כל הידע שנצבר ,הניסיון הרב וכישרון הכתיבה יוצא הדופן שלו .אבל יותר מזה :חיים
שלמים של מאמץ למצוא את הטון הנכון לכתיבה על השואה הגיעו כאן לידי מיצוי[...] .
יש להניח כי מעבר לעניין המקצועי היו אלה חוויותיו של פרידלנדר כילד ,שהוריו החביאו
במנזר בצרפת לפני שנלכדו ונשלחו למוות בידי הנאצים ,אשר היו המוטיווציה העיקרית
לעיסוק המתמשך שלו בתחום .בנוסף ,תגובתו לוויכוח עם ברושאט ]היסטוריון גרמני[ לא
הייתה רק להמשיך ולכתוב היסטוריה של השואה ,כפי שעשה ממילא ,אלא עתה למצוא גם
דרך מיוחדת אשר תענה על כל הדרישות בתחום :ניתוח חומרים ראשוניים ודיוק בתיאור
ההיסטורי קר-הרוח ,אך גם תשקף את התחייבותו המוסרית של הכותב לזכר הקורבנות,
את הצורך להשאיר עוד גלעד לזכרם .הוא מבקש לכתוב את תולדות השואה מבלי לאבד
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את תחושת הזוועה ,מבלי להיסחף לניתוח שהוא רק קר ומרוחק ,מבלי לטשטש את הכאב.
והוא מצליח לעשות זאת באופן מלא.
] [...העיקרון המנחה את הספר הוא שוב השמעת קולותיהם של יהודים רדופים ומעונים מחד
גיסא ,ושל גרמנים ,נאצים שרופים יותר או פחות ,מאידך גיסא .הספר שלפנינו הוא שוב
רקוויאם מהדהד כזה ,אך הפעם מורכב יותר ,עשיר יותר ,מעניין ומזעזע יותר.
][...מה הוא משיג בשיטה זו? ראשית ,אכן ,האימה הכרוכה במתרחש נשמרת לאורך כל הצגת
הדברים .אנחנו אולי רגילים שיצירות אמנות העוסקות בשואה ,בעיקר סרטים ,מזעזעות אותנו,
מביאות אותנו לדמעות .כאן לפנינו ספר היסטוריה שמצליח לעשות זאת ,בלי שימוש
בסופרלטיבים ובלי סנטימנטליות .הסגנון יבש וענייני .הדמעות זולגות מעצמן.
] [...לפנינו לא רק היסטוריה מלאה ומפורטת של השואה על כל שלביה והיבטיה ,אלא מפעל
ספרותי מן המעלה הראשונה.

הביאה :זיוה אופנהיימר

íùå-ãéá øå÷éáî íéîùø
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה נפתחה במוזיאון יד-ושם תערוכה מיצירותיהם של ניצולי
שואה.
ריטה בורלא חברתנו תרמה ,לבקשת המוזיאון ,תמונה מעיזבונו של יוסף בורלא ,בעלה,
ניצול שואה יליד סלוניקי ,והוזמנה לפתיחת התערוכה המיוחדת ביום הזיכרון לשואה.
הצטרפנו אליה כמה חברים ומורן הנכד שלה לביקור מרגש ומרשים ביותר.
בתערוכה מוצגות כ 300-עבודות של ניצולי שואה ,שרבים מהם כבר אינם בחיים,
ושיצירותיהם נתרמו או נמסרו לתצוגה על ידי בני משפחותיהם.
בפתיחת התערוכה נכחו חלק מהאמנים ועם כמה מהם נפגשנו ,פגישות מרגשות ביותר.
הם מצדם ניסו להסביר לנוכחים את מהות היצירות ומדוע ואיך יצרו אותן.
לכבוד פתיחת התערוכה הוציא המוזיאון ספר מרשים עם סיפורו של כל יוצר ויצירתו.
התערוכה תוצג במוזיאון במהלך השנה הקרובה והמלצתנו לתרבותניקים
לבדוק אפשרות לביקור מאורגן למעוניינים.
מומלץ מאוד .
ולך ריטה יישר כוח .
נאחל לך בריאות ואריכות ימים,
מחברייך
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ò"ùú úåàîöòä íåé
”מסביב למדורה“ פורסם לראשונה במדור "הטור השביעי" של אלתרמן ב 7-במאי
 1948לרגל מלאת שבע שנים לפלמ"ח .שבוע לאחר פרסום השיר הוקמה המדינה

äøåãîì áéáñî
נתן אלתרמן
אוּמתם לא הייתה להם ֵאם
לא ידעה בצאתם לדרך
היה לילה עמוק ונושם
ֶרח.
כתמיד בניסן ,הי ַ

נעליים נוקשות ילקוטים
סעודה של זיתים ופרי תומר
וספלי אלומיניום קמוטים
ורעות וקורבן לאין אומר
מה נוסיף ונמנה מדברים פעוטים
נוצרות אגדות זה החומר.

וישבה שם עדת נערים בני בלי שם
חשופי מרפקים וברך,
הם הקשיבו הקשב והחרש
או שילבו בשיחה דבר ויכוח.
לפניהם עלי רגל של אש
מדורה חגה נעה ברוח.
לא יותר אך בכתב האומה העיקש,
אותו לילה נחרט עלי לוח.

מה נשיר עליהם מה נשיר
הם עושים זאת יפה מאיתנו
בעצמם הם כותבים להם שיר
ואפילו ספרים כבר נתנו
זהו טיב הפלמ"ח הוא איננו משאיר
כל מלאכה לשלא משלנו.

את העול הפשוט כעפר
הם נשאו בלי הבט אחורה
לא תקע לפניהם השופר
לא לוטף קדקודם בליל חורף
בשני שרוולים הקשורים לצוואר
רק הסוודר חיבקם מעורף

אבל ככה יוגד נא לאמור
נערים להוי נא ידוע
בין חגיו הגדולים של הדור
אין יפה מחגכם הצנוע
למולכם האומה על סיפו של הדרור
משתחווה ובוכה הבינוה.
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øéëæîä ïçìåùî
חג הפסח בא והלך ואחריו יום השואה והגבורה.
יום הזיכרון ויום העצמאות עומדים בפתח.
אנו כבר כמעט "אחרי החגים" ומחכה לנו תקופה רבת פעילות חברתית.
על סדר יומה של המזכירות יעלו נושאים מנושאים שונים .החשובים והדומיננטיים
יהיו נושאים חברתיים.
בדעתי להתחיל )למעשה כבר התחלתי בגישושים ראשוניים( סבב דיונים מקיף בנושא
דיור .הדיון צריך יהיה לענות לשאלות ,מה עושים בבתי הקומתיים? מתי מתחילים
לבנות את השכונה המערבית? באיזה קצב? מי יאכלס אותה? האם צריך לשנות את
תקנון הדיור הנוכחי? איך מגדירים את זכויות הדיור של החברים? האם לאפשר
החלפת שיפוץ בפיצוי כספי? כל אלו ועוד שאלות הנובעות מהן יובאו לדיון.
הנושא הוא חשוב ודחוף בשל הרגשה אצל חלק גדול מהציבור שבפרויקט השיפוצים
נפתחו פערים גדולים ברמת הדיור בעין חרוד .נוסף לכך ישנן משפחות צעירות
המבקשות לדעת מה פתרונות הדיור הצפויות להן .מצד אחד ישנה קבוצת דרי בתי
הקומתיים הרואה בשכונה המערבית תשובה לצרכיה ,ומצד שני ישנה קבוצת משפחות
צעירות הרואה גם היא בשכונה המערבית תשובה לצרכיה.
עד היום השקענו בדיור ובתשתיות היישוב מעל  40מיליון שקל .לסיום שיכון ג'
מוקצבים עוד כ  15מיליון .כניסה אם בכלל ,לשיפוצים נוספים באותו סדר גודל )בתי
קומתיים למשל( מחייבת שיקול דעת זהיר ופריסה לאורך זמן .כל זאת צריך שיובא
בחשבון כאשר נקבל החלטות בנושא זה.
נושא אחר שאנו מתחילים את הטיפול בו הוא צמיחה דמוגרפית .בשנים האחרונות
ישנה עלייה קטנה ולא משמעותית במספר החברים .ניתן להגיד שעין חרוד שומרת על
מספר יציב של חברים .משמעותה של אמירה זו היא שהגיל הממוצע של חברי עין חרוד
הולך ועולה .כבר היום יש מעל מאה חברים שהם מעל גיל פנסיה ) .(65ברור שיש
לעשות מעשה כדי להגדיל את האוכלוסייה.
יש אומרים בואו נקלוט תושבים בלבד ,ויש אומרים בואו נקלוט חברים בלבד .ההבדל
הוא מהותי! קליטת תושבים אכן תוכל להגדיל את האוכלוסייה ביישוב אבל לא תגדיל
את מספר חברי הקיבוץ .כלומר תיווצרנה שתי קבוצות אוכלוסייה .אחת של חברי
הקיבוץ ואחרת של תושבים .האם זה מה שאנו רוצים? אינני בטוח.
עבודת איסוף נתונים לקראת דיונים בנושא הקליטה כבר החלה והדיונים עצמם לא
יאחרו לבוא.
נושא שלישי חשוב ודחוף לא פחות הוא טיפול בעבודה ופרנסה .אבל עליו ביומן הבא.
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מהחלטות המזכירות.
בשבועות האחרונים כתוצאה מהחגים לא פורסמו החלטות המזכירות כדרוש .להלן
תקציר של ההחלטות שהתקבלו מאז הפרסום האחרון .פירוט מלא שלהן ניתן לקבל
במזכירות הטכנית אצל נלי.
 .1המזכירות אישרה מינוי זמני של אריאל הלר כמרכז מינהלת השיכון והתכנון
לתקופה של עד  5חדשים.
 .2המזכירות אישרה את קבלתה של אורי רון )אשתו של בני רון( לתהליך מועמדות
לחברות.
 .3המזכירות התייחסה לסירוב משפחות צעירות לכניסה לדירות בבתי קומתיים,
ואשררה מחדש את סעיפים  3.3ו 3.4-שבתקנון הדיור בנושא זה.
 .4לקראת דיון במליאת המועצה האזורית בנושא הקמת שדה תעופה בינלאומי
במגידו התבקשה עין חרוד להציג את עמדתה .המזכירות דנה והחליטה להתנגד
לתוכנית המוצעת להקמת שדה תעופה בינלאומי במגידו.
 .5הנהלת הבריכה .המזכירות אישרה מנדט להנהלת הבריכה ומינתה כהנהלה את:
שרון זוהר – מנהלת ,מאיר דורון-נציג האירוח,
דוד מן ,אריאל ארצי ,רמון ברוידא ,חני יוהנסון - .נציגי ציבור.
 .6המזכירות אישרה תוכנית עבודה לשנה הקרובה .התוכנית כוללת טיפול בנושאי
הדיור )בתי קומתיים שכונה מערבית זכויות דיור( ,צמיחה דמוגרפית ,עבודה
פרנסה ,והפרטות שונות .אלו רק חלק מרשימת נושאים ארוכה יותר.
 .7המזכירות אישרה הסדר טלפונים סלולאריים חדש.
 .8המזכירות מינתה את המזכיר ואת מרכז המשק כנציגים קבועים למועצת
התנועה.

.çîù âçå íåìù úáù
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ימים בשבי

אז מה קורה בתחום המקררים בריקור?
את שנת  2009סיימנו ב "פיצוץ" אדיר!
את תחזית הגידול בהיקף ייצור המקררים של  ,10%-5%ניפצנו לרסיסים עם היקף
ייצור של  10,500מקררים המהווה גידול אמיתי של כ  17%בהשוואה לשנת .2008
ורק על מנת להרשים ,היקף הייצור השנתי הנוכחי של ריקור מהווה מעל  30%מהיקף
הייצור העולמי של מקררים מיניאטוריים בחוג סגור!!!
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מקררים מפוצלים

מקררים אינטגרליים

סה"כ מקררים

רצוי לציין שהגידול השנתי הכול כך משמעותי בהיקפי ייצור המקררים ,מסתמך
בעיקרו על הלקוח המרכזי של ריקור  -חברת ) SCDשותפות בין אלביט ורפא"ל(
שבינם לבין ריקור ישנו הסכם רב-שנתי הנותן להם תנאים מיוחדים בעבור בלעדיות
ריקור כספק המקררים.
אמנם בקטע של ייצור מקררים אנחנו מרגישים כמו גוליבר ,אבל בקטע הכספי,
הסיפור טיפונת שונה ,היחלשות הדולר החל משלהי  2007וחוסר היציבות בשערי
היורו והשטרלינג )למעשה מרבית תקבולי ריקור הנם במטבע זר בעוד מרבית
ההוצאות הנן בש"ח( ,גורמים לנו עצבנות וחוסר ביטחון וכאשר מחברים את זה
להנחות המפליגות אותן מציע ריקור ללקוחותיה על מנת לשמר את מעמדה כספק
המקררים מספר  1בעולם ,אנחנו רואים שהכנסות ריקור אינן מתנהגות כמו גרף
ייצור המקררים ,וצריך לעבוד מאוד קשה על מנת לשמר את רווחיות המפעל.
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שנת  2010התחילה לא טוב כאשר ֶצ ֶבר ההזמנות שברשותנו איננו תואם את יכולת
הייצור האדירה שפותחה בריקור וכתוצאה מכך הופעלו צעדי צמצום וקיצוץ בכל
הפעילויות בריקור החל מסגירת ריקור בימי שישי ,מגבלת שעות נוספות ועד סגירת
ריקור בימי ראשון במהלך חודש פברואר ,וחופשה מרוכזת במהלך חג הפסח וכל זאת
על מנת שלא לפטר עובדים.
אמנם ,מרבית לקוחותינו ,ובעיקר הגדולים שבהם ,טוענים ששנת  2010תהיה דומה או
גדולה משנת  ,2009והשפל הנוכחי הנו זמני ונובע בעיקרו מעצירת תקציבים
ממשלתיים לנוכח השפל הכלכלי העולמי ,שרק עכשיו מגיע לידי ביטוי בתחום
הביטחוני.
לך תדע ולך תהיה נביא איך תתנהג כלכלת העולם )מעל  80%מייצור המקררים בריקור
מיועד בסופו של דבר לייצוא( ,ויש להתייחס לכל התחזיות וההבטחות בעירבון מאוד
מוגבל.
על בסיס תוצאות הרבעון הראשון המאכזבות ,עדכנה ריקור את תחזית  2010כולה.
מדרך הטבע ,כאשר יש ירידה בצבר ההזמנות ,מופנית האצבע לכיוון מחלקת השיווק
ומתחיל הלחץ...
ואכן ,פרט ללקוח המרכזי הישראלי )חברת  ,(SCDכל שאר לקוחותינו הנם בחו"ל
ומחלקות השיווק וההנדסה של ריקור נכנסו לאמוק של ריצה מלקוח ללקוח ,מארץ
לארץ ,מתערוכה לכנס ,וכל זאת על מנת לאתר לקוחות נוספים ,לזהות תכניות
ופלטפורמות חדשות ,לדחוק את מתחרינו ולהכניס את הרגל במערכות קיימות ,ועוד
ועוד פעילויות ,שלפעמים השתיקה יפה להן...
רצוי לציין פה שמוצרי ריקור נחשבים כ"מוצרים ביטחוניים" והיצוא שלהם כפוף
לחוקים ותקנות )בין לאומיים( מחמירים במיוחד הנאכפים עלינו בקפדנות יתרה ע"י
משרד הביטחון הישראלי ורשויות המכס.
חשוב להבין שישנו קשר בין מצבה הפוליטי של ישראל בעולם ליכולת ריקור לייצא,
ובלשון אחרת ,כאשר אובמה מתעטש ,פוטין מתעקש וארדואן מחנטרש  -ריקור
הקטנה מתחילה להתרגש והעניינים עלולים להשתבש...
במהלך החודשים האחרונים ביקרו נציגינו בארה"ב ,צרפת ,אנגליה ,רוסיה ,הודו והיד
עוד נטויה לביקורי לקוחות נוספים ,השתתפות בתערוכות וכנסים ,ומעל הכול ,קשר
רצוף וישיר עם כל לקוחותינו ,מענה מהיר לבקשות וטענות ,וגמישות בקווי הייצור.
לאחר הסדר ,יצאה משלחת נכבדה מריקור לכנס ותערוכה הנערכים באופן מסורתי
באורלנדו  -ארה"ב .במסגרת הכנס ,הציגה ריקור את הפיתוחים החדשים שלה.
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התערוכה מרכזת מאות יצרני רכיבים ומערכות של ציוד אלקטרואופטי ומושכת
אליה אלפי לקוחות ומבקרים ,ביתן ריקור מהווה תמיד מוקד עניין ללקוחות
ולמתחרים.
ריקור ממשיכה לפתח דגמים חדשים ונגזרות חדשות לדגמים קיימים ,וכל זאת על
מנת להיות מסוגלת להיענות לדרישות השוק במהירות תוך מתן מענה טכנולוגי
ראוי.
אחת הדוגמאות הבולטות לפיתוחים האחרונים של ריקור הוא מקרר המיועד לקרר
גלאי אינפרא-אדום שיהיה חלק ממערכת גילוי טילים המשוגרים כלפי מטוסים.
המיוחד במקרר כזה היא עמידות במכלול דרישות הפעלה קשות באופן קיצוני כגון
טמפרטורות סביבה גבוהות במיוחד ועמידה ברעידות והלמים בעוצמה גבוהה
במיוחד.
לקראת סיום הרבעון הראשון של  ,2010אושרה התחזית השנתית המעודכנת על ידי
הדירקטוריון .תחזית מעודכנת זו תוצג בפני הוועדה הכלכלית ותהווה את הבסיס
לתכנית הכספית של המשק.
רשם :יואב צור
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לחברים שלום,
ביוני  2006נכנסתי לתפקידי כמרכזת ועדת בריאות ורווחה.
לא יאומן אך קדנציה בת ארבע שנים עומדת להסתיים.
איתי בוועדת בריאות חברים :דלית אריאב  -מרפאה ,זיוה אופנהיימר  -ו .יעוץ,
ונציגי ציבור שאמורים לסיים יחד איתי :בינה גל ,גילי זוהר ,מרים מאור וישראל גינזבורג.
כאן המקום להודות להם על השתתפותם המסורה בוועדה.
ברצוני לשתף אתכם על הנעשה בתחום.
מערכת הבריאות והרווחה היא מערכת מקיפה החולשת על תחומים רבים .העומד בראשה
צריך לדעת קצת משפטים קצת רפואה ולהיות מקושר בכל התחומים.
בשנים האחרונות הוקדש זמן רב לנושא מיצוי זכויות שלבעלי צרכים מיוחדים ,לגמלאות
סיעוד ,ולמינוי אפוטרופסים לחברים נזקקים.
בגאווה רבה אני יכולה לומר ,יש לנו מערכת בריאות ורווחה מפוארת.
אך אין לנוח על זרי הדפנה .יש ליעל את המערכת ובהחלט ניתן לחסוך בה מבלי לפגוע
בשירות הניתן לחברים .באחד התחומים שבו ההוצאות חרגו בכל קנה מידה הצלחנו לייעל
ויותר מכך  -לשפר את השירות שניתן.
אנחנו חברים בשירותי בריאות כללית ולכל חבר בקופה יש את האפשרות לבחור את
הרופא ואת המרפאה שבה הוא מקבל את השירות.
המרפאה שלנו משתדלת לשפר את השירות לחברים ולהגדיל את מספר הרשומים אצלה,
כדי לחזק את כוחה מול שירותי בריאות כללית.
מרפאת שיניים :דר' אדי פישמן הקפיץ אותנו לרפואת שיניים "מושתלת".
רפואת השיניים בשנים האחרונות היא רפואה מתקדמת ויקרה מאוד ,שהשתלות שיניים
הן מרכיב חשוב בה .בהשתלות רמות מחירים ש"השמים בהם הם הגבול" .הוועדה
החדשה תצטרך לתת את הדעת על איזון בין עלויות ההשתלות לבין צרכי החברים.
בית הדר :כשמו כן הוא ,בית מהודר וחם לחברים החיים בו וזאת בזכות צוות מסור
ונפלא בניצוחן של עדנה פרומן ואסתר סמילנסקי.
זכות גדולה ניתנה לי לעמוד בראש מערכת מקיפה וחשובה זו.
כאן המקום לומר לחברים תודה ,תודה על מה שאני מקבלת מכם.
אמרתי לא פעם ,אני לא יודעת מה נתתי לתפקיד  -אני יודעת מה אני מקבלת ממנו ,ואני
מקבלת המון.
חשבתי רבות ,האם להמשיך לקדנציה נוספת?
ולבסוף החלטתי לבקש את אימון החברים לקדנציה נוספת בקלפי.

äáåè úåàéøá úëøáá
חנה דגן

המעוניינים להצטרף למפגשים אישיים עם הדיאטנית רותי גרוסר ,יפנו אליי.
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לגול את האבן
במועדון

""äáåè äçðî

הימים האלו מכונים ”בין שואה לתקומה“ ,נפגשנו במועדון ”מנחה טובה“ עם
אמנון להב ,חבר קיבוץ גלעד ,אחינה של רות לבנה ז“ל .אמנון חיבר את ספר
גלעד  /דברי חברים ,והעיצוב הגרפי נעשה על-ידי מנחם לסקי.
כך כתב אמנון בספרו:

ָה ֶא ֶבןְ ,בּ ִני
ַל ֵעד,
ָה ְי ָתה ַלגּ ְ
אָבד
ַל ֲא ֶשׁר ַ
ַל ֲא ֶשׁר ָצ ְמחוּ
ָד ִים
ְבּכ ָֹחן ֶשׁל ַהיּ ַ
ימוּה
ֶשׁ ֱה ִר ָ
ָכּ ְך.

”זהו ספר המביא את סיפור ראשיתו של קיבוץ גלעד ואת דבריהם של מייסדיו.
רצה הגורל שאנחנו נחיה בתקופה ,אולי הנוראה ביותר בהיסטוריה המודרנית של
העם היהודי ,ויחד עם זאת התקופה הנפלאה ביותר“ .משפט זה ממצה את קורות
חייהם של חברי גלעד כפרק בתולדות העם היהודי ,בדור שחווה הן את השואה
והן את העצמאות.
אמנון ,סיפר על הקווים התרבותיים המיוחדים לחברי גלעד הייקים ,את התרומה
המיוחדת לציונות שנתנו בני העלייה החמישית ,יוצאי גרמניה  -הייקים.
את החלומות שחלמו ,המעשים שעשו ואבני הנגף שבהן נתקלו .שמו של הקיבוץ
אינו מקרי ,הוא מעיד על מוצאם ,תרבותם וחלומותיהם של חבריו .למקימי
הקיבוץ הוצעו מספר שמות” :הגרעין“” ,גבעת הידיד“” ,חובייזה“” ,אבן יצחק
אוכברג“ אך הם התעקשו על השם גלעד שיסודו בשלושה מובנים :זיכרון להרס
היהדות באירופה ,מצבה לכיבוש השממה ,וקריאה לברית עם השכנים הערבים.
נצה סמילנסקי
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ãåøç ïéòá íé÷ééä
ב"מנחה טובה" האחרונה הרצה אמנון להב ,אחיינה של רות לבנה ז"ל על קיבוץ גלעד
שהוקם בידי גרעין של ייקים .הפגישה עם אמנון נולדה בעקבות ספרו "לגול את האבן"
שבו הוא מגולל את תולדות יישובו ומקימיו.
אמנון אומר שלייקים בעין חרוד כדאי להקדיש ערב מיוחד של "מנחה טובה" ,ובכל
זאת ברצוני לומר דברים אחדים.
החברים שלנו שעלו מגרמניה היו בשנות העשרים לחייהם .רובם היו בתנועות נוער
חלוציות "החלוץ“” ,הבונים“” ,בלאו וויס“ ועוד .קודם לבואם עברו הכשרה בחוות
חקלאיות ,היו בקומונות והכול במטרה להכשירם לעבודה בישובים כפריים בארץ.
הדחף לעלייה הגדולה היה לאחר עליית היטלר לשלטון ב 1933-ולאחר ”ליל הבדולח“
ב .1938-המצב הכלכלי בארץ היה קשה ,אשרות כניסה קיבלו רק הצעירים שמוכנים
היו לעבודה פיזית ביישובים.
הייקים שהגיעו לעין-חרוד עזבו לימודים ,השאירו מאחוריהם בתים טובים וחמים
ואת הוריהם ,ובאו לארץ.
הייתה זו התכליתיות החלוצית ,ההסתפקות במועט והשוויוניות שאפיינה את תנועת
הפועלים בארץ .אך פשטות זו נעטפה בהילה אידיאולוגית .הייקים היו אבני היסוד של
תנועה זו.
המעברים הללו שלוו במשברים היו לא קלים לייקים ובכל-זאת גברו על הכול.
חיה זוהר מספרת :גרנו בחורף בסוכות ,הגשם ירד כל הלילה ,לקחנו את המזרונים
מעל לראשנו ירדנו לקומת הקרקע בחדר-האוכל ושם ”בילינו“ את הלילה .הלכנו בבוץ
ופתאום נעלינו נתקעו בבוץ ולנו לא נותר אלא ללכת יחפים.
הקשיים היו מרובים :אקלים ים תיכוני ,תנאי מחייה קשים ,עבודה בשדה ,חסרון
הבית ,קשיי השפה  -כמה בדיחות היו על ”העברית“ של הייקים.
למרות הכול חיו בעוצמה חיים יפים ,בחייהם הפרטיים עם המשפחות ,ובעיקר
בתרומה לקהילה .הקימו משפחות בנות מספר דורות ,עבדו בכל עבודה נדרשת ,ברפת,
בלול ,בפלחה ,בגן-ירק ,בתעשייה ,בחינוך ובבריאות בחריצות ובמסירות רבה ,ופיתחו
יוזמות בחיינו הקהילתיים.
היום בבית עין-חרוד אנחנו צומחים מהשורשים והגזעים של הייקים וחבים להם את
חיינו.
דור הייקים הוא דור הנפילים שהודות לו נבנתה הארץ ונבנה ביתנו עין-חרוד .ועל כך
נתונה להם הערכתנו ותודתנו.
רותי קמחי
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äøáãä ìò ïè÷ øáã

עוצרים
באדום !

)בשם מני ,האחראי על ההדברה –
מתפרסמת כאן רשימה קצרצרה(

שוב היא עשתה זאת לעצמה.
מזדה  3פס צהוב )רונן כספי( דפקה את
הפגוש הקדמי .התאונה העצמית אירעה
כנראה ביציאה מהחניה .יתכן שבמקום
לנסוע קדימה עם הכביש ניסתה המזדה
לעשות סיבוב במקום ,וכפי שכבר קרה
מספר פעמים בכביש הזה נכנסה בסלעים
שמהם בנויה הטרסה.
ועלות הפגוש? כ 1500-ש"ח טבין ותקילין.
בינה

áåè ìæî
éñåéìå úéøåðì
äãëðä úãìåäì
äéàî
åéæìå ìâéñì úá
úåîç úåëøá
úåçôùîä ìëì

עונת היתושים עומדת בפתח
וחלק מן הציבור בוודאי כבר במתח
אז הנה לפניכם מספר עצות
לצמצום התרבותן של היתוּשוֹת )העוקצות(:
כל ברז דולף או מטפטף  -חייב להיסגר!
ולמגֵר!
כל שלולית של מים  -לייבש ַ
יש למנוע נזילות גם בצנרת ההשקיה
אחרת  -לכולנו תהיה בקיץ בעיה.
כל אחד בביתו יפעל לתיקון הליקויים
וייטיב אם יתריע גם על מפגעים ציבוריים.
כדאי בתקופה הקרובה היטב לפקוח עין
כי יתושים הרי לא נוצרים "יש מאין".

÷....òîùð éæâøéä ìå
שבע משפחות כבר הודיעו על אכלוס תיבת
הקינון בביתם.
)אצל אחת זו הפעם השנייה( .כדאי לבדוק
אחת לשבוע ,יכול להיות שיש חיים מאחורי
החור הקטן .ואם יש ...אשמח לדעת.
בקרוב נבנה  ) Feeder 'sתחנות האכלה
לציפורים( .פרטים יבואו.
בינתיים הוכרז על תקופת התעוררות בחצר
המשק לקראת חג השבועות.
ההמשך .....בהמשך!!!
הצוות הירוק  -ראלי פרנק.
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äëéøáá äöçøä úðåò úçéúô
אנו פותחים את עונת הרחצה בבריכה ביום שבת ה1.5.2010-
כיבוד בקרטיבים לילדים ולגדולים כמיטב המסורת.
מנהלת הבריכה  -שרון זוהר
המצילים :שוהם צפדיה וירין דורון.

:äëéøáá úåâäðúä éììë øôñî ïðòøìå øéëæäì åððåöøá
.1

להישמע להוראות המציל.

.2

הרחצה ללא מציל אסורה !

.3

ילדים עד גיל  12חייבים בליווי מבוגר ,שיהיה מעל גיל  ,18עפ"י חוק.

.4

לא תתאפשר רחצה של ילדים מתחת לגיל  12ללא ליווי של מבוגר.

.5

אורחים של חברי הקיבוץ ילוו במארחיהם מהקיבוץ.

.6

כלבים  -בבקשה להשאיר בבית או לקשור אותם בפינות הקשירה המחודשות ,
לתשומת ליבכם !!!

.7

הציוד בבריכה הוא שלכם ולמענכם .אנא החזירו למקום בגמר השימוש.

.8

פינת הקפה היא לשירותכם ,אנא שמרו על המקום נקי.

.9

שטחי הדשא טופלו ע"י צוות הנוי וצוות הבריכה לנוחיותכם.
ִעזרו לשמור על בריכה נקייה ומטופחת לכולנו.

.10

המעוניינים לקיים אירועים בשטח הבריכה ,יתאמו עם שרון ,ע"פ התקנון הקיים.
שרון זוהר

שעות פתיחת הבריכה לחודש מאי
א ‘  -ה‘
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שחייני בוקר

8:00 - 6:00
19:00 - 9:00
 20:00 - 19:00שחייני ערב

יום שישי

8:00 - 6:00
19:00 - 9:00

שחייני בוקר

שבת וחג

9:00 - 8:00
19:00 - 10:00

שחייני בוקר

ì"æ ïäë íééç ìò
חיים כהן ,בנם של הילדה וישראל כהן זכרם לברכה ,נפטר בחטף שלושה חודשים בלבד אחרי
ישראל אביו.
חיים נולד בברזיל ועלה לארץ בן שמונה ,עם אחותו שרה ודודתו ריטה יחד עם ילדיה בשנת
 ,1963מספר חודשים לפני ההורים ,שנשארו בברזיל עם הבת הקטנה מרים ,כדי לחסל את
העסקים של אמן של ריטה והילדה ,שהתאלמנה זמן קצר לפני כן.
בשנת  1964המשפחה הגיעה לקליטה בעין חרוד ושנה אחר-כך הגיעו בעקבותיהם ריטה עם
בתה הצעירה דיוה .חיים גדל בעין חרוד מגיל תשע.
קשיי הקליטה ואי-ההבנות עם מערכת החינוך אז ,שקבעה שעליו ללמוד במגמה המקצועית
בביה"ס ,גרמו לו ,נער מכיתה י' לקום ולעבור ללמוד בבי"ס תיכון בתל-אביב .שנה התגורר
אצל דודתו ,אחותו של ישראל .בהיותו בכיתה י"א שכר חדר וחי כעצמאי ,עבד ולמד בעזרת
מלגות למצטיינים !!!
בהמשך "נחטף" על-ידי אוניברסיטאות בקנדה ובדנמרק ולמד על חשבונן ,ובהצטיינות יתרה.
במהלך הלימודים שם" ,סומן" על-ידי מנהלי חברת המחשבים  IBMועד מהרה השתלב וכבש
עמדה בכירה כאחד מהמנהלים המובילים בחברה ברחבי העולם כמנהל-התפעול ופיתוח
השווקים בעולם .היה צעיר המנהלים בחברה.
חיים הפך לאיש העולם הגדול .במסגרת תפקידיו "חרש את העולם" ,תרתי-משמע ,ותמיד
הקפיד לעצור בישראל אצל ההורים והמשפחה בעין-חרוד ובמרכז ,במסירות ובאהבה רבה.
לאחר מותה של הילדה ביקש מהנהלת  IBMלעבור לנהל את החברה בארץ ,כדי להיות קרוב
אל ישראל -אביו ז"ל .כשנתיים גר בירושלים במסגרת פיתוח וניהול הסניף הישראלי של
והרבה לקחת את ישראל אליו ובילה איתו ככל שרק יכול היה .עשה הכול כדי להנעים
ִ ,IBM
ולהיטיב עמו.
כשעבר ישראל לדיור המוגן ,עזר לו ככל יכולתו .יחד עם שרה ומרים ,סידרו לו דירה
מקסימה ,שתמיד היה נעים לבוא אליו.
חיים ביקש מאוד לרהט ולסדר חדר אורחים למשפחות החברים בבית הדר ובדיור המוגן,
אך מסיבות שונות הדבר לא יצא אל הפועל.
בתום השהות בארץ ,חזר לארה"ב ותוך זמן קצר שב ארצה ,להעביר את ישראל לבית הדר.
מצב בריאותו של ישראל התדרדר במהירות .חיים הספיק עוד 'לקפוץ' פעם אחת לבקר אותו.
חודשיים אחרי שנפטר אביו ,חלה חיים ותוך פחות מחודש ימים נפטר אף הוא ונקבר
בארה"ב .אחיותיו שרה ומרים שהו ליד מיטתו בימיו האחרונים ,יחד עם ג'ודי רעייתו
וילדיהם התאומים  -מישל ודניאל.
חיים התנחם רק בעובדה שישראל כבר לא בחיים...
האבדה כבדה למשפחה ,לריטה הדודה האוהבת ,לחברים הרבים בכל רחבי העולם ,לחברת
 IBMשעשתה הכול למצוא לו מזור ...ולמוקירי זכרו בעין חרוד.

יהי זכרו ברוך.
רפאלה
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יומן תרבות בסימן סיכום אירועי הפסח והעומר ולרגל יום העצמאות
ה 62-למדינת ישראל.
ל י ל הס ד ר נ ח ג ג ה ש נ ה כ מ י ט ב ה מ ס ו ר ת ב ח ד ר ה א ו כ ל ,ב א ו ו י ר ה ט ו ב ה ו נ ע י מ ה ,ע ם
מספר משתתפים מועט יחסית לשנים האחרונות ,כ 270-איש .ארגון ה“סדר“ היה
מש י מה ל א פ ש וט ה  ,מ א ח ר ו ח לק ג דו ל מה צ וו ת הק ב ו ע ל א ח ג ג א ת הס ד ר ב ע י ן
חרוד .לשמחתנו ,נמצאו מתנדבות שלקחו על עצמן את ארגון הטקס והלוגיסטיקה
והכול עבר בנעימים ובשלום .ראויה לציון התגייסות הציבור שהשתתף בסדר לכל
עזרה שנדרשה  -מאריזת האוכל ועזרה בעריכה וחיסול ועד השתתפות בשיר ה
ובקריאה .בימינו  -זה לא מובן מאליו...
ת ו ד ה ל נ ג ה ג ל ד ן ש נ י ה ל ה א ת כ ל הצ ד ה ל ו ג י ס ט י ב י ע י ל ו ת ו ב מ קצ ו ע י ו ת  ,ל נ י ל י ה ל ר
שהייתה יד ימינה ולנגה אמיר שהייתה אחראית על הקריאות ,החזרות והתיאום.
לבני קיי  -על סידור ההזמנות והשולחנות וליהודית שני ,חן ונגה גלדן  -על סידורי
ה פ ר ח ים .ת ו ד ה ל צ י פ י ג ל ע ד ש ה ת ג י י ס ה גם הש נ ה ל עז ר ת נ ו ב ה ו ב ל ת ה ס ד ר ו ל ד ל י ה
כ ה ן -כ ר מ י א ש ר ע ל ה פ ס נ ת ר  .ת ו ד ה ל א י ל ה א ו פ נ ה י י מ ר ו י ש ר א ל ו א ס ת ר ס מ י ל נ ס ק י
על התמיכה במהלך ההכנות .תודה אחרונ ה לצ וות המטבח שעמד במשימ ה
בהצלחה מרובה.
ולמרות כל האמור לעיל )בעיקר לאור מיעוט המשתתפים בסדר המשותף והקושי
למצוא מתוכם רקדנים ,זמרים ,נגנים ועוד( יש לנו ,בצוות העוסק בסדר בכל שנה,
תחושה כי יש מקום לחשיבה רחבה בשאלת קיום הסדר ,מתכונתו ותכניו בשנים
הבאות בכלל ,ובשנת התשעים לעין חרוד )בשנה הבאה( בפרט.
א נ ו מ ת כ ו ו נ ים ל ה ק ים צ ו ו ת חש י ב ה ב נ וש א ו כ ן ל ק י ים מש א ל בצ י ב ו ר  .מ י ש ה נ וש א
חשוב לו או קרוב ללבו )גם מבין בני המשק שעזבו אך משתתפים בסדר מעת לעת(
מוזמן להתבטא ,לפנות ולהצטרף לחשיבה ולעשייה.
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טכס קציר העו מר הת ק י ים הש נ ה ל מ חר ת ה סדר ,ב ח לק ה ש מע ל ה אב ו קד ו.
זכ י נ ו למז ג א ו ו יר נפ לא ,למ שת תפ י ם ר ב י ם ,ס וס ים א נ רגט י י ם ,ש יר ים ור יק ו ד י ם
מר ע נ נ י ם ו כ מ ו ב ן ט ק ס ק צ י ר ה ע ו מ ר ה מ ר ג ש  ,ש ה י ה ה ש נ ה ק ש ה ב מ י ו ח ד  -ה י ד ד
ל ק וצ ר ים ש ע מ ד ו ב מש י מ ה ב הצ ל ח ה ! ה י ה י פ ה ו נ ע ים  ,וז ה ה מ ק ום ל ה ו ד ו ת ל כ ל מ י
שלקח חלק בטכס :לחני יוהנסון ,מירב ברוידא ויערה בן צבי )רענן( אשר ע ל
הארגון ,לברק גרדי על הצד הלוגיסטי וכמו כן לכל מי שסייע ,קרא ,רקד ,שר ,ניגן,
קצר ,אלם אלומות ,רכב על סוסים ,הגביר והסיע.
י ום ה ז יכ ר ו ן ו י ו ם ה עצ מא ו ת יתק י י מ ו בת ח י לת הש ב וע ה בא ,ה תכ נ ית המ פ ו רט ת
נמצאת בעמוד האחורי.
וכבר בעוד כחודש יגיע אלינו חג השבועות שסוגר את רצף חגי האביב.
אנו פונ ים בבקשה למת נדבים לארג ון איר ועי הח ג ,הטקס וה פני נג שבו עות.
זיכרו  -בלי התנדבות לא תהיה תרבות.
עד כאן להפעם,

íåìù úáù
çîù âç
יובל ונגה
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19.4.2010 øééà 'ä éðù íåé
ארוחת חג בחדר-האוכל
19:3019:30 - 18:00
ב ש ע ו ת 18:0 0

טקס יום העצמאות

בשעה  20:00במגרש הכדורסל

ערב "השירה והבירה"
בשעה  22:30במועדון חברים
עם יאיר ברזילאי

20.4.2010 øééà 'å éòéáø íåé
הפנינג עצמאות
משעה  17:00על מדשאות חדר האוכל
מתקנים מתנפחים ,דוכני קליעה למטרה ,מכוניות פדלים ועוד ...
קפה ועוגה ,פופקורן ,צמר גפן מתוק והרבה הנאה ושמחה ...

