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על גג מנזר נוטרדם
יצחק שלו

נוֹטרָ -דם לי היה ִכּנְ בוֹ;
גג מנזר ְ
את הקודש ֶאראה ואליו לא אבוא.
נקודות מלבינות שם בהר הזיתים
מצבות הן ,אחיִ .מתחתן המתים
פקד זיכרונם
שחמש ַבּשנים לא נִ ַ
לא תפילה בביתם ולא זֵר ִבּ ְמעונָם.
והכול כה קרובְ ,שלח ידך וְ ָק ֶחם,
את שער יפו ואת שער שכם.
והכול כה רחוקַ ,כּחלום העובר,
ירדת ִמגַג ואיננו יותר--
רק מין רטט כזה בשורשי אצבעות
רק ֵחרוּק ַבּשיניים ולחץ דמעות...
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íéìùåøé íåé - øééàá ç"ë
ֹה ָביִ ְך.
רוּשׁ ָלִם; יִ ְשׁ ָליוּ ,א ֲ
ַשׁ ֲאלוְּ ,שׁלוֹם יְ ָ
נוֹתיִ ְך.
אַר ְמ ָ
יל ְך; ַשׁ ְלוָהְ ,בּ ְ
יְ ִהיָ -שׁלוֹם ְבּ ֵח ֵ
תהלים קכ“ב

רוחב של כביש  -הקרב על הדרך לירושלים
"בכל ההיסטוריה הצבאית" ,אמר בני מרשק ]ה"פוליטרוק" של חטיבת הראל[ לא
נוצרה עוד יחידה שרוחב הלחימה שלה לא היה אלא רוחבו של כביש ,ומידת הרוחב
היא זו שקבעה את גורל המדינה".
במוצאי שבת ה 29-בנובמבר ,בעוד אנשי היישוב העברי חוגגים ברחובות ,פתחו
הערבים במלחמה .ב 30-בנובמבר  1947נקטעה שגרת החיים של תושבי ירושלים
ונפתח פרק חדש בתולדות העיר .הקרב על ירושלים היה הקרב על הדרך אליה
והמערכה על הכביש מהשפלה תבעה קרבנות רבים יותר מכל מערכה אחרת.
אורכו של התוואי בין תל אביב לירושלים היה כ 63-קילומטרים 24 .מהם עברו
בשטח ההררי .מהם  6-ק"מ בין פתח באב-אל-וואד לסריס ]כיום שורש[ ,שבו התפתל
הכביש בגיא עמוק ומיוער וטיפס לגובה של  400מטר [...].בקרב הזה היה ליושבי
ההר הערבים יתרון ברור על מי שחייבים להסיע אליה אספקה ותחמושת בכביש
העובר בגיא.
לאורך הכביש עבר צינור המים מראש העין לירושלים ,שחסרה מקורות מים משלה.
תחנות שאיבה נבנו במקורות הירקון בראש העין ,בלטרון ,ליד באב אל וואד
)המשאבות התחתונות( ובסריס )המשאבות העליונות( .ה"הגנה" על צינור המים אף
היא הוטלה על שכמה של חטיבת "הראל".
דם רב הקיזה חטיבת הראל בחודשים הראשונים למלחמת העצמאות על נתיב
האספקה החיוני הזה לעיר המורעבת שמלאי התחמושת שלה אזל והלך.
"הטופוגרפיה והדמוגרפיה של האזור ההררי פעלו לטובת האויב ונגד לוחמי "פלמ"ח
הראל] ,מולנו[ עמד אויב חמוש בנשק ,וכל חורש ,כל סלע ,כל קפל קרקע ,כל מדרון
ורכס היו מקומות מארב ונקודות זינוק של האויב .בשום מקום אחר בארץ לא
הרגישו הלוחמים בדידות מלאת אימה ,כמו בדרך לירושלים" ,אמר בני מרשק.
על פי ספרו של צביקה דרור ,עורך ,נתן שחם ,הראל הקרב על ירושלים
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ה פ צ ו ע י ם ש ל ח ט י ב ת ה ר א ל ט ו פ ל ו ב ב י ת ח ו ל י ם מ א ול ת ר ש מ ו ק ם ת ח י ל ה ב ב י ת פ פ ר מ ן ,
בי ת ה ה ב רא ה של ק י ב ו ץ מעל ה ה חמי ש ה  ,ו ב המ שך במ נ ז ר בא ב ו ג ו ש הסמ ו כ ה  .ב י ת
ה ח ול י ם ס בל מ ח ו ס ר מ ש ו ו ע ב צ י וד ר פ ו א י א ך זכ ה לד ו ק ט ו ר מ י ר ו ן י ש שכ ר י  ,ר ו פא מ שכמ ו
ומעלה שהפליא לעשות במעט שעמד לרשותו ושלמסירותו לא הייתה גבול.
ב מ נ ז ר ב א ב ו -ג ו ש ש י ר ת ה כ ח ו ב ש ת ע מ ל י ה א ד ר ) ב ת ה ש ל ח נ ה ב ל ו ך ז " ל (  .ב מ ס ג ר ת
ה פלמ"ח ע ב רה ק ו רס ח ו בשי ם מחלקתיי ם וק ו רס ח ו בשי ם פל וג תיי ם )ש תי בנ ו ת מ ת ו ך
חמ י ש י ם ב נ י ם (  .ל א ח ר ה ש ת ל מ ו ת ב ב י ת ה ח ו ל י ם ה צ ב א י ב י ל " ו ה י א ה ו צ ב ה ל ב י ת ה ח ו ל י ם
ב מ נ ז ר ב א ב ו -ג ו ש  .ב ש י ח ה א י ת ה מ ס פ ר ת ע מ ל י ה ש ש א י פ ת ה ה י י ת ה ל ש ר ת כ ח ו ב ש ת
פל ו ג ת י ת בג ד וד ה שיש י ש ב ו ש י ר ת ו גי ו רא ז י ב נ ר כמ פ קד ה פל ו גה המ סי יע ת ו ל וס יק ה ן
כמפקד פלוגה אל"ף )ומזכירה שבני עין-חרוד רבים לחמו בהראל( .ואכן לאחר שירות של
חודש בבית החולים היא עברה לשרת כחובשת פלוגתית של פלוגה גימ"ל.
אנו מביאים את מכתבה למשפחה בעין חרוד מהימים ההם.

יום א‘ 29.8.48
יקירי
ַ
שלום
בפעם השלישית מתחילה אני לכתוב לכם ומקוה שהפעם ישלח המכתב ואף יגיע.
ובכן אני נמצאת בירושלים ,ז'א לא בעיר עצמה אלא בסביבותיה .המקומות והנוף
מרהיבים ביופים ואין העין שבעה .כעת בכתבי מכתב זה אני יושבת לי בכסא נוח
מ ת ח ת ל ע ץ ש נ מ צ א ע ל ה ר ח ב ה ש ל פ נ י מ נ ז ר א ב ו ג וש – ו מ ש ק י פ ה ע ל כ ל ה ס ב י ב ה .
באפק מזרחה נראית ירושלים על מנזריה ומגדליה עוטה ערפל ,משמאל יותר קרוב
א ל י  ,מ ע ל ה ה ח מ י ש ה ו ק ר י ת ע נ ב י ם ו א ח ר י ה ם נש ק ף ה " ר ד ר " ה מ פ ו ר סם  ,ש א ח ר י ו
נבי סמ ואל )שני א לה כי דוע ע וד אי נם בי דינו ,ולא בזמן ההפוג ה הם מסכנים
בצליפותיהם את הכביש( .מימין למטה הכפר אבו גו ש שתושביו נ כנעו ונשאר ו
ב כ פ ר ו ה ל א ה י ו ת ר ר ח ו ק ,ס ו ב א ו ה ק ס ט ל  .ב א פ ק נ ר א י ת ב י ת ג ' ל ה ו ב י ת ל חם ש ה ם
ג'כ עד ין לא שלנו  .וכן הלאה הרים ובקע ות אש ר כל שעל מ הם רו וי דם ומספ ר
ס י פ ו ר ש לם ה מ י ו ח ד ל ו .כ מ ו כ ן מ ה צ ד הש נ י ש ל ה מ נ ז ר א פ ש ר ל ר א ו ת א ת ה ש פ ל ה
לטר ו ן  ,ל ו ד ,ר מל ה ו אפ יל ו תל אב יב ב י ו ם ב ה יר את ה ים ר וא ים יפ ה ) ו א נ י כמ וב ן
מת ג ע ג ע ת א ל י ו (  .א ך מ ה ב ע צ ם י ל מ ד כ ם מ ה ש א כ ת ו ב ו מ ה י ו ס י ף ת י א ו ר י  ,ה ד ר ך
היחידה היא לבא ולראות .ובאמת יש הזדמנויות עכשיו לטייל בלי סוף וכמו שאף
פעם לא היה .התנועה עצומה ובעיקר הג'יפים מגיעים לכל הכפרים ולכל
ה מ ש ל ט י ם ו כ ך ב ש ע ת ה ח ו פ ש א פ ש ר ל ק פ ו ץ ו ל ה ר ו ו י ח ע ו ד " ח ת י כ ת א ר ץ " ו יש ב ל י
סוף מה לראות ,והכול יפה ולא רגיל לבני העמק  -לנו אשר איננו רגילים לנוף הררי
אש ר נ ר א ה פה ל ע י ן ס בי ב ס ב י ב  .א נ י מ ל א ה מ ה י ו פ י ה זה  ,ו ח ב ל שא י ן א פש ר ו ת
לקחת כמה ימ ים ולטי יל כ הוגן כמו שאנח נו ר גילים לעש ות ע ם משה כרמ י ,כ י
הג ' י פ י ם נ ו סע י ם ב מ ה י ר ו ת ע צ ו מ ה ו ע ו ד ב ט ר ם מ ס פ י קי ם ל ה ס ת כ ל פה ו ש ם  ,צ ר י ך
כבר לחזור .מחוץ לזה בכלל אין אפשרות לטייל בכל השטחים האלה ברגל מחשש
מוקשים וסיבה זאת ודאי תמנע מאתנו לעשות זאת גם אחרי המלחמה.
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המק ום שלו סיק נ מצא בו  " -המ סרק " ל יד הכפ ר "בי ת מ חסי ר ,מל א עצי פר י
המלאים כל טוב ובכלל בכל השטחים פה אפשר למצוא שזיפים ,רמונים ,תאנים,
תפוחים ענבים וכו' ולעתים קרובות צריך לותר עליהם  -כשהעץ כורע מכובד הפרי
הבשל  -מפחד המוקשים ,ככה זה .המוקשים הם כמובן יהודיים.
אש ר ל י א נ י ע וב ד ת ב י נ ת י ם ב ב י ת ה ח ול י ם ש ל ה בר י ג ד ה בא ב ו ג וש  .ב י ת ה ח ו ל י ם
נ מצ א ב מ נז ר ו ה ת נ א ים ש ל הש י כ ו ן מצ ו י נ ים א ך ה ס י ד ו ר ים פ ה קש ים ו ל א ב אש מ ת
העובדי ם .עד עכשי ו עדין ל א הכיר ו בבית החולי ם הזה בתור ב ית חול ים צבא י
וההספקה מקופחת בצורה מחרידה .אני אעבוד פה רק כמה שבועות ואח'כ אעבור
ל ב י " ח ק ט ן ש ל ה ג ד ו ד הש י ש י ב ת ו ר א ח ו ת שם  .ב י נ ת י ם כ נ ר א ה ש ב ק ר ו ב נ ז ו ז ו א נ י
דוקא לא מרוצה מזה .לעבודה עוד לא כל כך נכנסתי אני עובדת בינתיים במרפאה.
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חגהביכוריםבענפים
לחברים שלום.
בימים אלה סיימנו את עונת הקטיף בפרדס ובמטע וכעת אנו מתפנים לתחילת עונה
חדשה.
נשתף אתכם במה שהיה ומה שמתוכנן בגדול בפרדס/מטע ,אז ככה:
מבחינת הצוות הוא מורכב מעמי שפירא ,שי פטרו ,אמין גו'מעה אשר עובד איתנו כבר
מספר שנים וזו גם ההזדמנות לברך אותו לרגל הנישואים שיהיה לו במזל טוב .ובנוסף
יש ארבעה תאילנדים קבועים אשר הגיעו לתקופה של חמש שנים וכרגע לאחר שנתיים
וחצי בארץ הם נוסעים בסבב ביניהם הביתה לחופשה של חודשיים כל אחד.
בתקופת הקטיף אנו נעזרים בעובדי קבלן אשר עובדים בקבלנות .
אז מה קטפנו השנה?
♦ אשכולית אדומה  480טון
♦ אשכולית לבנה  190טון
♦ פומלו צ'נדלר  310טון
♦ מינאולה  195טון
♦ אור  40טון
בזני האשכוליות הפומלו והפומלית קיבלנו תמורה כספית נמוכה משתי סיבות,
ראשונה ביקוש נמוך ושנייה שערי מטבע מאוד נמוכים דולר /אירו.
לעומת זאת בזן המינאולה המחיר היה סביר ובזן האור ראינו ברכה ,כאשר יש ביקוש
המחיר עולה בהתאם.
בעקבות השינויים בצריכה בשנים האחרונות ,עדיפות לקליפים על אשכוליות/פומלות,
התחלנו מהלך של עקירת חלקות לא רווחיות ונטיעה של זנים מובילים.
מהלך זה יגרום לנו להוצאות גדולות ובנוסף הפרדס המניב יקטן בצורה משמעותית
אבל כולנו תקווה שבמהרה נחזור להיות פרדס גדול צעיר ורווחי .
במהלך החודשים הקרובים נעסוק בטיפולים שוטפים כמו ריסוסים השקייה דישון
גיזומים והכנת שטח חדש לנטיעה במהלך חודש יולי הקרוב .
אבוקדו  -בזני האבוקדו התוצאות היו טובות בהתאם לתחזית שלנו .בסה"כ קטפנו
 28טון אטינגר 40 ,טון פינקרטון ובזן ריד בזכות זה שלא מיהרנו לקטוף למרות שנשר
קצת פרי ההבדל במחיר היה משמעותי בהפרש של שבועיים קטיף בסה"כ ריד נקטף
 73טון.
זהו להפעם.
שי פטרו
çîù âç åðìåëì ìçàð
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כמו בכל שנה אנחנו בעיצומה של עונת הקצירים ואיסוף גידולי החורף .זוהי גם
תקופה של אחרי זריעה ושתילה של גידולי הקיץ.
זו תקופה עמוסה ולחוצה בענף ,עובדים סביב השעון ועומדים בלוחות הזמנים
שהצבנו לפנינו .לשמחתנו השנה הייתה גשומה .הגשם שירד היה על פי הממוצע הרב-
שנתי אך בצד הגשמים הברוכים החורף לא התאפיין בטמפרטורות נמוכות ,אלא
בטמפרטורות גבוהות מהרגיל .המשמעות ,שמזיקים ומחלות ופתוגנים למיניהם לא
עברו חריפה כמקובל והתוצאות ניכרות.
חיטה  -ערב שבועות ,הסתיים בשעה טובה קציר החיטים בשטחים .נקצרו יבולים
גבוהים מאוד .גם השנה ,חלק מהשטחים נזרעו במתכונת של אפס עיבוד .זה אומר,
זריעה ודישון במהלך אחד ישר לתוך השלפים של שנה קודמת .את הקציר השנה
ביצענו עם קומביין שנשכר על ידי אל"צ והופעל במשותף עם אנשי הגד"ש .המחירים
השנה נמוכים במקצת ביחס לשנה שעברה אבל עדיין ברמה גבוהה.
תירס מתוק  -תירס השנה מגדלים במתכונת מצומצמת בגלל ביקוש נמוך מהמפעלים
עבור יצוא לאירופה .השנה מגדלים בעין חרוד בסך הכול מאתיים דונם במחיר הדומה
לשנה שעברה .זאת ההזדמנות ליידע את החברים המגיעים לקטיף פרטי שלפעמים
הם נכנסים לשטחים שרוססו בחומרים לא-ידידותיים וצריך לחלוף זמן מוגדר עד
שהגידול ראוי לאכילה ולא מזיק לבריאות האדם" .ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
אבטיחים  -כבר מספר שנים אנו מגדלים בשטחים אבטיח לפיצוח גרעינים .השנה
מגדלים כחמש-מאות דונם .גידול זה צורך מעט מאוד מים .בתור גידול שכזה
התרומה הכלכלית עבור קו"ב מים היא מהגבוהות.
כמו כן מגדלים בשותפות עם עמרם אבטיח למאכל.
גידולים נוספים המאפיינים את שדותינו הם :עגבניות לתעשייה ,שום ,בצל ,פפריקה,
תבלינים ומעט כותנה.
השנה התחדשנו בקו-נוע ְמחוֹגי המשקה את שטח העגבניות והתירס בגבעת אבלק.
איני יכול לסיים את הדיווח מבלי להודות לצוות הענף המסור והמיומן על השקעה
מרובה ולקיחת אחריות .מעטים ואיכותיים .מגיעה להם תודה ענקית.
çîù âç úëøáá
איתן אביבי
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באפריל המליטו  108כבשים ,שרובן טליות שזוהי להן ההמלטה הראשונה 143 ,טלאים.
במשך חודש מאי ותחילת חודש יוני אמורות להמליט עוד  250כבשים ובכך תסתיים
עונת ההמלטות העיקרית ונעבור לעונת השידוכים ,לקראת ההמלטות של השנה הבאה.
נכון לעכשיו מאכלסים את הדיר כ 1400-טלאים וטליות .הם ישהו איתנו עוד כחודש
שאז תחל מכירתם.
כיום נחלבות  780כבשים המניבות כ 50-אלף ליטר בחודש .אנו מתכוונים להמשיך
בתנובה זו גם בשלושה החודשים הקרובים.
עם בוא הקיץ והתייבשות הצמחייה הפסקנו ללכת למרעה בגבעה והעדר מקבל את כל
מזונו בבית .וגם מקומו של הגז לא נפקד ,בזכות גוזזנו הנאמן עטף שבשקט ובזריזות גזז
את מחלפותיהם של הכבשים והטלאים הבוגרים כדי להכינם לקיץ והקלת עומס החום.
"äîÆ äæ äîøåâ
Æ " úëøáá
אופנהיימר

áåè ìæî
éðáéì äéøàìå äøåáãì
éàåùéðì
÷éîåìù ì"áò ïø
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì
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בני

ערב חג השבועות נדרשתי לכתוב רשימה ליומן .הצעתי לפרסם בשנית את המאמר מלפני
שנה )מי ירגיש ?( אולם זיוה הודיעה לי שזה לא מקובל .מאחר ובערב חג השבועות
יעסוק הציבור בהכנות לתיקון ליל השבועות אשתדל לקצר ולא להטרידו בענייני דיומא.
אכן עברה לה שנה ,שנה ראשונה לי בעין-חרוד ושנה כלכלית ) (2009עבור הרפת .לרפת
הייתה זו שנה מוצלחת עם  76אגורות לליטר כתרומה ב'.
ככלל הביקוש לחלב ממשיך להיות חזק .לצד מדיניות ייצור המעודדת ייצור מעבר
למכסת החלב ,מדברים גם על הגדלת המכסות עצמן בשנה הבאה .מחירי הבשר במגמת
עלייה דבר שישפיע חיובית על שלוחת הפיטום.
במהלך השנה קלטנו סככה חדשה ,הסככה מתפקדת היטב ותורמת לרווחת העדר.
למרות שהדבר ניראה מובן מאליו צריך לומר שרק תכנון וביצוע טוב מבטיח תפקוד
מוצלח ,ולצד הצלחות בתחום זה יש גם לא מעט כישלונות.
בימים אלו אנו מתחילים בהרצת מערכת חדשה במכון החליבה .המערכת מבוססת על
יחידה פוטואלקטרית הצמודה בכל עמדה למד החלב ומאפשרת קריאה של תכולות
החלב )שומן ,חלבון ,תאים סומטים ולקטוז( בזמן אמת .ממצב בו תכולות החלב היו
נבדקות פעם בחודש נגיע למצב בו הן נבדקות כל חליבה .המטרה הינה לאפשר לנו
לקיים בקרה יסודית יותר של מצב העדר והפרה הבודדת.
פרויקט החשמל הסולארי ,שבמסגרתו יורכבו על גבי הסככות במשק קולטי שמש,
ישפיע כמובן על הרפת .מעבר לעבודות השוטפות בהתקנת המערכת ,פרויקט זה גם יוצר
הזדמנות עסקית לרפת לשפר את התשתיות .בימים אלו התחלנו לבדוק את המשמעויות
עבור הענף.
לאחרונה שיפרנו את הטיפול בשפכי הרפת .תאי הבטון שנמצאים ליד המפרדה מהווים
ְקדם טיפול לשפכים לפני מעברם לרשת הביוב .לא צריך להכביר במילים על הגלישות
הדחופות של הביוב והיה ברור לי שיש לנסות לתת פתרון למטרד .מאז הקמת המתקן
לא היו גלישות ונקווה שגם לא יהיו .זה גם המקום להודות ליוחאי קמחי שתכנן ופיקח
על ביצוע הפרויקט.
בצוות לא היו שינויים גדולים ,רן פלג הצטרף לתקופה של מספר חודשים ,יתר העובדים
הקבועים ממשיכים לעבוד ולקדם את הענף.
עם פרוש חג הביכורים אנו מסיימים את קניית השחת והתחמיץ לקראת השנה הבאה,
ככתוב "מלאו אסמינו בר" .את חלק מהשחת קנינו מהגד"ש והיתרה השלמנו מבחוץ.
השנה אנו מתכוננים לייצור מוגבר של חלב ובהתאם לכך נערכנו במילוי המחסנים.
!çîùå éáìç ,ïáì âç åðìåëì äéäéù æà
ינאי
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ימים ,שבועות ,חגים ועונות שנה חולפות עוברות להן ואנו צוות האירוח כאן במעלה
הגבעה ,לא משעמם לנו ולו לרגע קט.
כמדי שנה ,חודש ינואר הפותח את השנה ,הוא חודש "חלש" אצלנו ,מיעוט יחסי
באורחים ותפוסה הנמוכה ביותר .חשש קל עולה כל שנה שמא מבשר חודש זה
המשך של תקופה או שנה חלשה אך פברואר ואחריו מרץ ואפריל מביאים עימם
אורחים רבים והתחושה האפרורית של חודש ינואר מתחלפת בפעילות ענפה.
כך ,מגיעים אנו לחודש מאי-חג שבועות ,כל חדרי האירוח מוזמנים לחג שנה מראש,
אכן כן ,אצלנו ההזמנות לחגים כגון :פסח ,חג שבועות ,ראש השנה  -שנה מראש.
אחר פתיחה זו על מצבת ההזמנות ,נעדכן ששנת  2009הסתיימה אצלנו באופן חיובי
למדי .כמו כן נשמח להוסיף שאכן יש תחושה חיובית מאד בענף התיירות .אחר
המפולת בכלכלה העולמית של סיום  2008ותחילת  ,2009יש התעוררות מרשימה
בכניסות תיירים לארצנו ב 2010-ויש רמזים עבים ששנת  2011תהיה מצוינת ,אלא
אם ייפול דבר  -אירוע בטחוני כל שהוא שידרדר את המצב.
סביר שחברי המשק המגיעים לארוחת הבוקר "התרגלו" לראות ולפגוש בקבוצות
תיירים מארצות שונות הבאות לסעוד את ארוחת הבוקר בחדר האוכל .עבור
האורחים זה חלק מחוויה ,רבים מהם לא מכירים וההתרשמות ממפגש קצר זה
מוסיפה רבות .קבוצות אלו ברובן ,מקבלות גם ארוחת ערב ,בד"כ ,באולם אשר
באירוח הכפרי ,הדבר כרוך בעבודה רבה ונעשה בשלב הנוכחי בבניין שלא ערוך
כיאות מבחינות רבות ולא מספק את הדרוש.
לאחרונה הוקם דירקטוריון תיירות חדש המלווה בנושאי פיתוח וקידום הענף
ומקיים רצף של ישיבות בהתאם.
כאמור ,אין בשטח האירוח בניין או אולם גדול שיכול לתת פתרון להתכנסות
קבוצות ,למן קבלת הקבוצה בשלבי האירוח ועד לשלב העזיבה ,לכן הכוונה היא
לבנות בניין מרכזי בצמוד לאירוח כדי לשפר ולייעל ולהוסיף במתן אפשרויות
לקבוצות שונות כולל תיירים ישראלים ,וייתן מענה מתאים גם לריחוק שבין אתר
האירוח הכפרי ובין חדר האוכל.
בשלב זה אנו מבצעים בדיקות כדאיות והצעות לחלופות מספר לבניין מרכזי זה
למ ֵצב את ענף האירוח טוב יותר ולהביא משב חדש
שישדרג את האירוח ועתיד ַ
ופעילויות נוספות פלוס אפשרות להרחבת מצבת העובדים בענף.
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גם השנה נפתחה הבריכה המשודרגת להנאת החברים והאורחים .גם השנה יגיעו
בסוף חודש יוני ועד אמצע יולי ,שלוש נבחרות שחייה המתכוננות לאליפות
ישראל בשחייה המתקיימת לקראת סוף יולי .בהזדמנות זו נבקש הבנה
והתחשבות בשעות האימונים שיפורסמו בהתאם ,התחשבות זו תעזור לכולנו
באירוח זה.
לקראת סיום ,להגברת שיתוף הפעולה עם חברי המשק אנו חוזרים לחודש ינואר
ומכריזים על מבצע ינואר  ,2011כלומר כל חבר עין חרוד איחוד יזכה בחודש
המבצע להנחה של  40%בהזמנה ליחידת בית עץ  -סוויטה אצלנו באירוח .כמו כן,
כל הזמנה שתתקבל בחודש זה ע"י חבר משק בעבור אחד ממשפחתו או ידידיו
באשר הם ,הזמנה זו תזכה בהנחה של  20%ממחירון האירוח ) תזכורת ועדכונים
למבצע תפורסם לקראת ינואר בהתאם (.
לסיום ,שוב תודה גדולה מצוות האירוח לכל עזרה או סיוע או הכוונה שאורחינו
זוכים מחברי המשק במקומות מפגש בכל אתרי הקיבוץ.
!! çîù úåòåáù âçå áåè ìë
מאיר דורון
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øéëæîä ïçìåùî
אז מה היה לנו?
בשבוע שעבר שמעה המזכירות סקירה ארוכה ומפורטת על פעילות הבריאות
והרווחה בעין חרוד .ככלל יש לנו מערכת בריאות טובה ותומכת המנוהלת היטב.
זהו תחום המוציא סך של  4.5מיליון שקל בשנה!
בימים אלה מסתיימת הקדנציה של הוועדה ומתפרסם מכרז לריכוז ולחברי
הוועדה .חנה דגן המרכזת את הוועדה בשנים האחרונות הביעה את נכונותה
לעמוד לבחירה מחדש.
השבוע שמעה המזכירות סקירה על פרויקטי הבנייה השונים המתנהלים בחצר
ובמיוחד על השלמת פרויקט השיכון .על פי האומדנים הנוכחיים יידרשו עוד כ15-
מיליון שקל להשלמת הפרויקט שייפרשו על פני שנה זו והשנה הבאה .אנו בודקים
את הערכות המחיר שוב ושוב כדי לא לחרוג לעומת האישורים .אני מקווה
שנתחיל בעבודה בג' צפון תוך חודשיים לכל המאוחר ונסיים לפני סוף  .2011אין
ספק שתחום זה הוא תחום הצריכה העיקרי של עין חרוד בשנים האחרונות ואנו
מחכים לסיומו כדי שנוכל להפנות משאבים לתחומים אחרים המחכים גם הם.
לאחר הפסקה ארוכה נפגשה אמש ועדת דור צעיר והחליטה על חידוש פעילות
במלוא המרץ .חולקו תחומי אחריות לחברי הוועדה כשעל כולם מנצחת הילה.
נקווה לראות תוצאות בשטח בזמן הקרוב.
במאמרי ביומן ,בכל מקום בו אני מתייחס לקיבוצנו אני כותב "עין חרוד" ואינני
טורח להוסיף את הסיפא "איחוד" שהרי פונה אני אל חברי הקיבוץ שלנו ובטוחני
כי נהיר להם שהכוונה היא לעין חרוד איחוד ולא למאוחד .ביומן זה מתפרסם
מאמר של ישראל סמילנסקי הטוען אחרת .אז לשם מניעת ספק אינני מתבייש
בשם ובטח לא בזהות .ההיפך הוא הנכון יש לנו רק מה להתגאות .שמיטת
ה"איחוד" באה רק מטעמי נוחיות גרידא ועם ישראל הסליחה.
בשבוע הבא נחוג את חג השבועות הוא "חג הביכורים" הוא "זמן מתן תורתנו".
השם האהוב עליי ביותר הוא "קציר חיטים" שם שיש בו את הקשר לאדמה ולעם.
íåìù úáù
çîù âçå
צ'אי
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זרים ביום הזיכרון
רציתי לומר תודה ,אבל אי-אפשר בלי להסביר.
אז אנסה לקצר ולא להכביר.
כבר עשרים שנה מאז מאלף תשע מאות ותשעים ,אני מכינה בתחושת שליחות
וקודש את הזרים ליום הזיכרון.
נעמי הולצמן היא שהעבירה אליי את התפקיד לאחר הרבה שנים ואמרה לי" :זה
לא תפקיד לשנה אחת"...
אז אני עוד כאן.
בכל שנה עוזרות לידי בנות מחברת ילדים ,ובהנחת הזרים בבתי הקברות
משתתפים כל בני ובנות הקיבוץ מכתה ז-י"ב.
יום הזיכרון הוא יום קשה לכולם .הוא יום טעון וכבד בגיל הנעורים כפליים .בני
ובנות חברת הילדים שלנו משתתפים באופן קבוע מזה שנים בשני טקסים.
הראשון בשעה אחת-עשרה בבית הקברות אצלנו והשני בשעה ארבע בבית
הקברות בעין חרוד מאוחד.
בכל שנה אני מתפעלת ומתרגשת לראות אותם לבושים בלבן ,רציניים ובוגרים,
מגיעים בדיוק בזמן ונכונים למשימה.
השנה גם ערכנו שיחה קצרה לפני יום הזיכרון והרגשתי שהמסר כל כך ברור ,שאין
לי מה לדאוג ופשוט אפשר לסמוך עליהם.
אולי זה נראה מובן מאליו כי כך זה צריך להיות.
אני לא בטוחה שזה מובן מאליו ויודעת שזה נושא שחברות ילדים רבות
מתמודדות איתו .להיות פטריוט למקום שבו אני חי.
אני רוצה להודות לחברת הילדים ושוב לומר לכם עד כמה זה מרגש לראות אתכם
ביום זה.
אני רוצה להודות גם לאודי ולאסנת שבלעדיהם זה לא היה קורה ,ולקוות שנדע
תמיד לכבד את העבר כדי לצעוד אל העתיד.
רוני צור

13

úåàéøáä ïçìåùî
התרמת דם  ...התרמת דם ....
ביום שני 24.5.10
תתקיים התרמת דם
משעה  16:00במועדון חברים.
בשנים האחרונות אנחנו תורמים דם פעם בחצי שנה כדי לכסות את מכסת הביטוח
שלנו .חשוב מאוד שחברים יתרמו אצלנו.
)אפשרי פעם בשלושה חודשים ולא פחות( כדי לכסות את הביטוח הקיבוצי שלנו.
מוזמנים לתרום החל מגיל ) 17מלווה בחתימת הורים(
ומגיל  18ועד  ,65כל מי שמתאים לקריטריונים עפ“י מד“א.
כיבוד ושתייה מובטחים !
מרפאת שיניים
שינויים בעבודת המרפאה:
בסוף חודש מאי גוני יוצאת למספר חודשים ממרפאת השיניים ,תחליף אותה
שלומית השיננית.
רופא השיניים יקבל בימי שלישי.
השיננית תקבל בימי שני.
ניתן ליצור קשר במרפאת השיניים .6282
במקרים דחופים או ביטול תור ניתן להשאיר הודעה קולית או  SMSלמספר טלפון נייד
שיפורסם בהמשך.
בענייני אורתודנטיה ,לפנות למאירה פלד.

úåàéøáä ø÷éòä
חנה
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ãåøç-ïéòá ÷åøé äú
בימים אלו נערך מחקר בקיבוץ מטעם הפקולטה לרפואה בטכניון .מטרת המחקר
היא לבדוק האם תוספת של נוגדי חמצון )תה ירוק וויטמין  (Eלאוכלוסיה מבוגרת
)בגילאי  60ומעלה( אשר מבצעת פעילות גופנית סדירה עשויה לתרום לשיפור
בריאותם ולהפחית את רמות הדלקת ונזקי החמצון אשר קשורות לתחלואה רבה
כגון טרשת עורקים ,אלצהיימר ,פרקינסון ועוד.
ההיענות להשתתפות במחקר הייתה גדולה מאוד ולבסוף הוגרלו  22גברים ונשים
שמשתתפים במחקר.
מתנדבי המחקר החרוצים צועדים ברחבי הקיבוץ  6ימים בשבוע ,בנוסף חלקם
קיבלו תה ירוק והתבקשו לשתות  3כוסות ביום .חלקם קיבלו בנוסף ויטמין E
ואחרים קיבלו פלאסבו )קפסולה שלא מכילה שום חומר פעיל( ,לא נאמר
למתנדבים איזו קפסולה הם קיבלו.
בקרוב משתתפי המחקר יתחילו את החודש השלישי למחקר .בתום כל חודש
משתתפי המחקר מגיעים למרפאה עבור בדיקות מעקב .לאחר בדיקות המעקב
של החודש הראשון כבר היה ניתן לראות שהמשתתפים הורידו בממוצע  1.3ק"ג
ממשקלם ו 3-ס"מ מהיקף המותניים שלהם .לא ניתן לומר נכון לעכשיו מה
הייתה התרומה של התה הירוק וויטמין  Eלירידה במשקל ,לשם יש לחכות עד
למועד תום המחקר ולהשוואה בין הקבוצות השונות.
כאשר יסתיים המחקר ונבדוק פעם נוספת את דמם של משתתפי המחקר נוכל
לענות על שאלת המחקר ולהבין האם ישנה תועלת בריאותית בשילוב של נוגדי
חמצון )תה ירוק וויטמין  (Eעם הפעילות הגופנית היומיומית ,אשר הוכחה כבר
בעבר כתורמת לבריאות בכל גיל.
ברוך נרוצקי
המחלקה לאנטומיה וביולוגיה של התא
הפקולטה לרפואה בטכניון
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הגיע זמן שילוט
בנובמבר  2009מינהלת השיכון הקימה "צוות שילוט" שתפקידו לבחור שמות
לשכונות ,לשבילים ,ולכבישים בעין חרוד ,ולשלטם לקראת תום פרויקט השיפוץ של
דירות הקרקע.
את הצוות מרכזת עידית צפדיה וחברים בו עמיר פיין ,ישראל סמילנסקי ,ומאיר דורון.
הרעיון להקים את הצוות עלה במינהלת השיכון ואצל מספר חברים אחרים מתוך
המציאות ,שבה אורחים )שלנו ושל האירוח הכפרי( מתקשים במציאת הכיוון בתוך
הקיבוץ ,מחד גיסא ואילו פרויקט השיפוצים הנרחב שהפך חלק מהשכונות הישנות
ל"משהו אחר" )למשל "העיר העתיקה" שתוך שנה הפכה ל"עיר החדשה"( ,הגביר את
התחושה שצריך לשדרג גם את השמות וגם את השלטים הקיימים ,מאידך גיסא.
נושא השילוט אינו כה פשוט .השמות הקיימים )אם ישנם( כבר שגורים בפינו ,שמות
הם דבר שמלווה אותנו שנים רבות ואנו רוצים שיהיו מקובלים על רוב הציבור ,על מנת
שיהיו שמישים.
ישנן מספר התלבטות:
♦ האם להשאיר את שמות השכונות הקיימות או לתת להן שמות חדשים?
♦ האם מתן שמות לכבישים ולמדרכות יהפוך את מראה עין חרוד ל"כמו עיר"?
♦ אם כבר נותנים שמות חדשים – אלו שמות לתת? של חיות ,של פרחים ,של הרים,
של מייסדי המקום? וכיוצא באלה שאלות.
♦ האם למספר  /לשלט גם את הבתים?
♦ האם להכין מפת התמצאות של הקיבוץ?
♦ ועוד.
החלטנו בצוות שלא נכון יהיה אם אנחנו לבדנו נקבע עובדות כאלה לשנים רבות ,אלא
חשוב ונכון לשמוע את דעתו של הציבור ולשתף אותו בבחירה.
לכן ,תהליך בחירת השמות יהיה כלהלן:
 .1אנו מבקשים לקבל מהציבור רעיונות ,דעות והצעות ,באמצעות תיבת קלפי שתעמוד
בלוח המודעות החל מיום חמישי  ,20/5למשך כשבועיים.
 .2לאחר שנאסוף את הרעיונות הרבים ,נבחר את אלו שיעלו לגמר וייבחרו על ידי
הציבור ,שוב בקלפי.
 .3השמות הנבחרים ,יאושרו במזכירות ,יעלו על השלטים בעזרתה האדיבה של נילי
הלר וייקבעו במקומם.
הכוונה היא לגמור את הפרויקט עד חגי תשרי.
אנו מודים מראש לכל מי שיבחר להשתתף בתהליך הבחירה.
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בעקבות מקרה רע שקרה לי גיליתי מקום נפלא שלא ידעתי שקיים  -בית הדר.
לא ידעתי שיש אנשים כאלו שטיפול שלהם בזקן בנכה ובפצוע זמני  -כל כך חם ואוהב.
רק בזכות המטפלות/ים בבית הדר שוקמתי כל-כך מהר והאירוח שלי במקום היה
כל-כך חם.
יש לי רק טובות לספר עליהם ,באיזו מסירות והתייחסות הם מטפלים בדיירים ביום
ובלילה ,למרות שזה מאוד לא פשוט.
וכל הכבוד למנהלת שמשרה אוירה חיובית בכל מעשיה ולא מתחמקת משום טיפול
יומי  -אפילו בהגשת אוכל ,והכול בגובה העיניים.
וכמובן אסתר הבלתי נלאית שכל בעלי המקצוע עומדים דום כשהיא מתקרבת אליהם,
השומרת על הסדר ועל המראה והנוי לתפארת בית הדר.
וכמובן לא שכחתי את העזרה והעצות החכמות הכול במינון הנכון  -אז תודה תודה.
בקיצור  -שלא נזדקק  -אבל אם כן  -אז אין מקום טוב מזה.
אני אישית מודה ומודה על הכול.
זהרה רז

לאוולין ולתקוה
על הטירחה והמסירות שהשקעתן במועדון לזיכרו של בני
במלאת שנה לפטירתו
מודה אני לכן בשמי ובשם ילדיי.
ריגשתן אותי במאד מאד.
תודה ,תודה
תמר
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אליפות המדינה לנוער בכדורסל
לאחר שני גמרים )גמר אליפות ליגת הנערים מול כפר סבא  2009וגמר גביע מול
ראשון-לציון  (2008בהם קבוצת הגליל )נערים( ביחד עם בר לא השיגו את הגביע או
צלחת אליפות ,הגיע הגמר השלישי על אליפות המדינה לנוער מול הצהובים מתל
אביב שבה הציגה קבוצת הנוער מהגליל משחק כדורסל מהנה המלווה ברוח לחימה
ונחישות ,שני מרכיבים בולטים במהלך כל העונה אשר הביאו קבוצה זו למעמד
זה  .בר הציג משחק אשר העניק לקבוצת הגליל העליון את צלחת האליפות ולו את
תואר השחקן המצטיין במשחק הגמר.
בר לומד בבית הספר עמק החולה בכיתה י"א וגר בפנימייה לספורטאים מצטיינים
בכפר בלום ,משחק בשלוש מסגרות  -גליל עליון נוער ,גליל עליון/קצרין בוגרים,
נבחרת ישראל לנוער( מאמץ פיזי ומנטלי מאוד לא פשוט כשכל זה משולב בלימודים
ללא הנחות ופשרות ,בגרויות ,עבודות בית-ספריות ותרומה לקהילה במסגרת
מחלקת הספורט של המועצה האזורית גליל עליון.
אנו מקווים כי זימונו לסגל נבחרת הנוער הפעם יביא אותו להשתתפות באליפות
אירופה לדרג ב' אשר תיערך ב 22-7-10-בארץ ,כדאי יהיה לעקוב אחריו במהלך
הטורניר ,לצפות ,להתרגש וליהנות.
המאוֹרים גאה מאוד ,מלווה ,תומך ומעודד בכל מובן את הנער הצומח
שבט ָ
לתלפיות.
תודה לכל המברכים ,תודה על תשומת הלב ,הגאווה שלנו היא גם שלכם ,כי בר הוא
תבנית נוף הולדתו.
íéøÉåàîä
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כי אכפת לי
ביומן האחרון התפרסמה רשימת המזכיר על מה שמונח על שולחנו .ואני מצטט:
"מצבת העבודה בעין חרוד" .ואני חשבתי שאין יותר ישות כזאת הנקראת "עין
חרוד" .יותר מדי כעס ,תסכול ואכזבות הושקעו במאבק על זהותנו המיוחדת
שבסופו של דבר התגבשה סביב שמנו החדש עין חרוד ,איחוד!!! כשהמילה איחוד
היא לא בסוגרים כפי שמע"צ החליט משום מה אלא עין חרוד איחוד .ואין לנו מה
להתבייש בכך ,להיפך .מספיק לנו שמפעל האירוח שלנו השמיט משמו ומכתובתו
את סימן הזיהוי המובהק של שמנו והמילה איחוד חסרה בפרסומו כאילו יש
יישוב כזה ,עין חרוד ,ובכן אין יישוב כזה ,הוא מת בשנות החמישים.
מה לעשות ,לי זה אכפת.
ישראל ס.
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נפתלי מאירי
איננו
2010 - 1915
קורות חיים
נפתלי נולד ב 23/6/1915 -בעיר אוברהאוזן שבגרמניה לאבא מאיר ואימא ברטה.
היה הבכור בין ארבעה אחים ,ששניים מהם נפטרו בעודם ילדים ,ואחות שחיה בארץ.
למד שתים-עשרה שנים וסיים את התיכון כתלמיד מצטיין.
לאחר גמר לימודיו מכיוון שלא יכול להתקבל לאוניברסיטה עם עליית הנאצים,
עלה ארצה בכדי ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים ולמד כשנה מתמטיקה
ופיזיקה .שם גם פגש את השליח מעין-חרוד שהיה מדריכו בתנועת הנוער ,וזה שכנע
אותו להפסיק את לימודיו ולהצטרף לעין-חרוד לחברים שהיו איתו יחד בתנועת הנוער
בגרמניה.
בשנים  1942 - 1946התגייס לחטיבה היהודית בצבא הבריטי ושירת בחו"ל.
לאחר השחרור חזר לביתו לקיבוץ ופה גם הכיר את בלה אשתו ונולדו להם שני ילדים.
לאחר הפילוג עלו לאיחוד וקבעו את ביתם באזור א‘ .
היה חקלאי בנשמתו ועבד שנים בפלחה על הטרקטור .לאחר מכן יצא לעבודת חוץ,
קודם כרכז התרבות במועצה האזורית גלבוע והמשיך כרכז תרבות של התנועה
הקיבוצית.
לאחר שנים של עבודת חוץ חזר לביתו לעבוד במשק ,ובהגיעו לשנות השמונים
לחייו התנדב בבית שטורמן לעבודת ארכיון ותרגום משפות זרות.
אבא הקדיש את עצמו להסברה על ישראל בקרב הנוער הגרמני הצעיר שנולד
לאחר המלחמה ,והבית היה פתוח למתנדבים דוברי השפה.
בערוב ימיו כשהתקשה בהליכה עבר לבית הדר ושם חי עד סוף ימיו.
הוקיר את המקום וידע להעריך את שניתן.
יהי זכרו ברוך
המשפחה
לחברי עין חרוד איחוד שלום רב,
אין בפינו מילים להודות לכם על הכבוד והאהבה שהרעפתם על אבינו בהלוויתו.
אבא אהב מאד את עין חרוד ואהב את העמק ,וחי כאן שבעים ושש שנים.
בשיחות רבות שניהלנו איתו בשנים האחרונות ,חזר ואמר שאם היה צריך
להתחיל את הכול מהתחלה היה עושה את אותו מסע חיים שעשה אתכם שוב.
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אבא זכה לחיים ארוכים ,בריאים וטובים ,ולכם הייתה זכות גדולה בכך .בשנים
האחרונות ,חי אבא ב"בית הדר" .בכל פעם שנפגשנו ,הוא רק דיבר בשבחו של המוסד
ובשבחו של צוות העובדים במקום ,מסירותם ,דאגתם ואהבתם.
אנחנו כילדיו ,וילדינו כנכדיו ,אהבנו לבוא אליו רבות ,ותמיד ראינו את אהבת האנשים
והכבוד שנתנו לו ,ואת אהבתו העזה לאנשים ,ולביתו בקיבוץ שבעמק.
בתקופת חייו האחרונה ,והקצרה ,הרגשנו יחד אתו ,עד יומו האחרון ,את צוות
המלאכים שטיפל בו.
אנחנו מודים לכם על כל השנים הארוכות והמופלאות שהיו לו אתכם ועל כל האהבה
שהרעפתם עליו.
חוה ואורי ,רותם וענבר ,נטע ואיציק ,זהר ובועז  -פורן
אפרת ויוסי ,ליאור ,עומר ומורן ,נעם  -מאירי
סבא אני רוצה לומר לך תודה!
תודה שזכיתי להיות נכדך ועוד הבכור!!
תודה לך על כל השנים בהן הענקת לנו חום ,תמיכה ואהבה.
עוד לא מעכל שיותר לא נראה אותך כאן בנוף המדהים של העמק.
תחת הר הגלבוע המרהיב ,בקיבוץ ,חווינו כולנו חוויות איתך ועם סבתא בלה.
לא אשכח איך חיכינו-אחיותיי ואני בימי שישי להגיע לעין חרוד כאשר בדרך עוצרים
במזרע להביא לסבתא את השינקיין המפורסם שלה ואז בבית אותך מעצבנים קצת,
וסבתא מחייכת ומאושרת .סדר פסח בקיבוץ ,הנסיעה על הטרקטור איתך ,בילוי
בבריכה ,פינוק במרכולית טיולים ועוד חוויות מרובות ומגוונות שעשינו יחדיו שלא
נשכח.
אין ספק שאם תתאפשר לי הזכות לבחור איך לחיות ,ארצה לעבור את אותה דרך של
חיים בדומה לך .ידעת לחיות ליהנות ,לצחוק .נהנית מספר טוב ,הצגה ,הרצאה ,טיול
בחו"ל והכי חשוב ממשפחה מעריצה תומכת ואוהבת מאד!!
הזקנה שלך לצערנו התפרצה במהירות ואני חושב שלך היה הכי קשה
בשנה האחרונה ִ
להתמודד איתה בגלל הג'נטלמניות ,האדיבות והנדיבות שהיו נטועים בך .היה לך קשה
שאנשים מסביב צריכים לעזור לך למרות שכולם עשו זאת באהבה גדולה.
התחלתי במילות תודה וארצה לסיים בתודה -לכם-חברי עין חרוד איחוד שגרמתם
לסבא שלי להיות מאושר בכל יום כאן .בחדר אוכל ,בספרייה ,במרכולית ובחצר
הקיבוץ .כל אחד ואחת מכם ששאלו לשלומו שהחליפו משפטים עם סבא ,שהתעניינו -
הרבה מאד בזכותכם הוא חי חיים טובים וארוכים ובמיוחד מאושרים .גם אני יכול
להגיד תודה שהייתם לי לבית שני!
סבא עכשיו אתה מצטרף בוודאי לסבתא ושניכם שותים את קפה אחר-הצהריים
שלכם ,משוחחים ומחייכים אחד לשני ִ -שמרו עלינו מלמעלה!!
תודה לכם ,אני אוהב אתכם
רותם פורן
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עין חרוד תצא לתחנת הרכבת ותיפגש ליד התחנה עם התהלוכות של גבע ועין טבעון
)כפר יחזקאל( .משם חוזרים כולם ביחד למחצבת עין חרוד בתהלוכה משותפת.
במחצבה ייפגשו עם תל יוסף ובית אלפא וכולם ביחד יסתובבו וירדו בתהלוכה אחת
גדולה לגורן של עין חרוד.
הנה ,זוהי מהפיכה אמיתית .הבחורים ברובם ילבשו חולצות לבנות והמהדרין יקיפו
מותניהם בחגורת גדילים משונצת ולרגליהם מכנסי גליפה ומגפי עור ,כיאה לשומרים
רוכבים .הבחורות תלבשנה שמלות "סרפן" שחורות או "חלוצקות" כחולות .הילדים
מקושטים בחולצות טצ'וצ'נה צהובות ובצווארון רקום ,יושבים כולם צפופים בעגלה
כטלאים .המטפלות מנסות להרגיעם ולהביאם לשיר משירי החג ,כשהן מחלקות להם
שתייה ודברי מתיקה .והנה יקרא הכרוז והתהלוכה כולה זזה ליעדה הסופי בגורן.
בראש ילכו נושאי הביכורים ,אחריהם קבוצת הפלחה עם הכבודה :טרקטור ומחרשתו,
זוג עם דיסקוס ,זוג עם דריל ,מעגילה ,מאלמת ,מגוב ,עגלה עם תבואה ,מכונת דישה
עם טרקטור ,עגלה טעונת לחם וקמח ,אחריה עגלת נטיעות עם עציה ,גן ירקות עם
ביכורי הירקות ,עגלה של נסיונות וטבק ,עגלה ללול ומכוורת ,עגלה למוסדות
מלאכה ,ואחרון אחרון חביב – עגלה של ילדים ואחריהם נוהר כל העםéîå áëøá éî ,
.ìâøá
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יומן תרבות של סוף האביב ותחילת הקיץ עם סיכום ימי הזיכרון והעצמאות
ומבט לשבועות ולקיץ שכבר כאן.
טקס יום השואה ,עמד השנה בסימן "קולם של הניצולים" .את הטקס ליוו ,לצד
קטעי הקריאה והשירים גם סרטוני עדויות של ניצולים .הקראת השמות
המסורתית לוותה השנה בתמונות של בני משפחה שנספו בשואה ,מעמד מרגש
ומכובד .תודה רבה לצוות הקבוע והמסור :זיוה אופנהיימר ,עליזה דגן ומירב
פטרו ותודה לכל מי שלקח חלק בטקס בשירה ,נגינה קריאה והגברה.
ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התייחדנו כבכל שנה עם זכרם של בנינו
וחברינו בטקס מרגש ורב משתתפים .השנה התמקד הטקס בדמותו של גיל קמחי
ז"ל .הוקרן סרט על חייו והוקראו דברים מרגשים מפי עפרה והאחיות גילה
ודורית .תודה לצוות המארגן :מיה בריל ,נגה אמיר ,ציפי לסקי ונגה שני על
המסירות ,ההתמדה והרגישות הרבה ,ותודה לכל מי שלקח חלק בטקס בשירה,
הקראה הגברה וארגון.
תודה לרוני צור ולזיוה אופנהיימר על ארגון הטקס בבית הקברות שלנו ולילדי
השכונה והחברים שהשתתפו בטקס .תודה נוספת לרוני ,לעדן ולבנות השכונה
שעזרו לה בהכנת הזרים לטקסים.
ביום העצמאות חגגנו עם כל בית ישראל  62למדינת ישראל ,כמיטב המסורת
הנהוגה אצלנו .הטקס במגרש משך אליו כמו בכל שנה קהל רב .המשואות
הוקדשו השנה לציון  100שנה לתנועה הקיבוצית והודלקו על ידי חברים שהגיעו
אלינו מקיבוצים ברחבי הארץ במרוצת השנים ,בליווי בני ובנות המצווה .חגגנו
עם שירים ,קטעי קריאה ומחרוזת הריקודים הרב גילאית שחתמה את הטקס רגע
לפני מופע הזיקוקים המרהיב .על המגרש עלו קרוב למאה אנשים נשים וטף,
מספר מרשים ולא מובן מאליו...
נעבור לרשימת התודות הארוכה:
לנלי גרדי ,אוולין הנסן ,ושרון בן שלום אשר על ההפקה וארגון הטקס ,לתו ם
מא ור על ה הגבר ה ו התא ור ה ,ל ח שמ לא ים על א ו ר ות ה חג ה נ הדר ים ,ל ח נ ה שב י ט
וצ יפ י ס ה ר על הע ז ר ה ב א רג ו ן המ ג רש  .ת וד ה ל ז מר ים  ,ל נ ג נ ים ול ק ר י י נ י ם .ת ו ד ה
לחג ית דו ר ע ל ה עמ דת רי קוד "מ גש הכ סף" ב יחד ע ם ד ור הה משך  -ח מד ור ון ,
ולרקדנ ים ,ב ני ובנ ות הש כונה .תודה למדליק י המש ואות ,לבני ובנות המצוו ה
ולמדריכות סיון דור ורעות שלו-שפרן.
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ת וד ה ל י לד י ד ה " ו על ר יק וד " א ו ר" ב ה נ ח י י ת נג ה ש נ י ,ל יל ד י ה ג ן ו הג נ ו ן ב ה נ ח י י ת
ש ו ש ן  ,ל י ל ד י כ י ת ו ת א ' -ג ' ע ל ה ר י ק ו ד ב ה נ ח י י ת נ ד ב נ ת ן מ ת ל י ו ס ף  .ל ר ק ד נ י ם
והרקדניו ת הצעירים בהנחיית שקד הלר .ל משתתפי ריקוד הזוגות הנהדר
בהנחיית נגה שני .תודה לגלעד מן על העז רה הלוגיסטית ותודה אחרונה
לגיורא פרג על מופע הזיקוקים המרהיב .ניפגש על המגרש גם בשנה הבאה...
ערב ”השירה והבירה“ התקיים גם השנה כמיטב המסורת בניהולו של יאיר
ברזילאי ,עם משתתפים מכל הגילאים ,הרבה שתייה ומצב רוח טוב .ולמרות
זאת ,הייתה הרגשה אצל חלק מהמשתתפים שהערב השנה היה קצת מפוספס ולא
"התרומם" כבשנים עברו .אנחנו כבר חושבים איך לשפר בשנה הבאה )רעיונות
יתקבלו בברכה( .תודה לצוות המארגן :עידית צפדיה ,סיון דור ,אסתר גרינגס
ושי דקל ,לשרית על העזרה ,לשי זוהר אשר על הבר ולעוזריו :שהם צפדיה,
עדן צור ואופיר מסורי.
הפנינג עצמאות התקיים למחרת על דשא חדר האוכל עם מתקנים מתנפחים ובית
קפה עתיר עוגות וקלוריות .היה נעים ,מהנה ושמח .תודה לרותי סרבסטיין על
העזרה בארגון ולילדי השכונה על העזרה הרבה בתפעול האירוע.
לסיכום כל אירועי העצמאות אנחנו רוצים להגיד כמה מילים חמות ל"נוער" שלנו
בני ובנות השכונה שמתפעלים את רוב אירועי החג הזה .אז נכון שאלו "גיוסים"
והם מקבלים תמורה בעד האגרה ,אבל בכל זאת  -תענוג לעבוד איתם ,הם
לוקחים אחריות",מתקתקים" עבודה ,ממלאים את כל המשימות במסירות
ובאווירה טובה ,בקיצור  -כל הכבוד! מה היינו עושים בלעדיכם!?...
וגם הילדים הצעירים יותר  -ילדי א-ג וילדי דה"ו  -מתייצבים כל שנה לריקוד
המסורתי שלהם בנכונות ובהתלהבות  -כל הכבוד! אולי בכל זאת יש עתיד...
חג השבועות כבר פה והוא למעשה החג האחרון בלוח השנה העברי )תכנית החג
בעמוד האחורי( ,שלאחריו פגרת קיץ ארוכה עד י"ח באלול וחגי תשרי.
בתחילת יולי מתוכנן אירוע לפתיחת החופש הגדול וכמו כן ננצל את הקיץ
לחשיבה על שנת התרבות הבאה שהיא ,למי שלא שם לב ,שנת התשעים לעין
חרוד .אז ...יש הרבה על מה לחשוב .כל יוזמה לארגון אירועי תרבות במהלך הקיץ
תתקבל בברכה ,אתם יודעים למי לפנות...
עד כאן להפעם,

çîù úåòåáù âç
יובל ונגה
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ערב חג ,יום שלישי ,ה' סיוון18/5/10 ,
ארוחת ערב חלבית חגיגית
בשעות  18:30-20:00בחדר האוכל
מוסיקפה וטקס החג
בשעה  20:30על דשא חדר האוכל
יום רביעי ,ו' סיוון19/5/10 ,
הפנינג שבועות -ענפים מארחים
בשעות 17:00-19:30
באזור משק החי ובחורשת השלושים
תצוגה ,פינות ליטוף ,טעימות ,פעילויות יצירה
ובשעה  - 19:15מופע רכיבה באורווה

