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י"ח באלול

89

שנים לעין-חרוד

זמר
אברהם שלונסקי
לא אורחת גמלים ירדה לכרוע,
לא דבשת היא אל מול כוכב.
זה הרים ,הרים שבגלבוע,
הררים צופים אלי מרחב.
הם זוכרים את לובן אוהלינו,
שפשטו בעמק כיונים.
הם זוכרים את מזבחות לילינו,
שעלו באש הניגונים.
שירו לי ,כי טוב לי ,טוב לשמוע
שוב כאז מול סהר זה ותכול.
שירו עד ימוש גם הגלבוע
ויצא עמנו במחול.

כי שרוי ,מותר הוא לי הזמר,
כי ציות זרעתי בדמעה.
כלרועים בחג של גז הצמר
לנו התגמול והתרומה.
שוב כאז לבן הולך הסהר
ומושך בקרן היובל.
שוב כאז הלב פותח שער,
ונדמה לעד לא יינעל.
איך היום קסומים ולא מיין
שבנו הנה במשעול הלז
לחדש לכתנו אל העין,
לפעם שירינו מני אז.
שירו לי ,כי טוב לי ,טוב לשמוע...

י"ח באלול  89 -שנים לעין-חרוד
ראשית

ריכנשטיין שלמה

רפאל ברושי הוא בן שמונה-עשר אביבים [...] .זה מקרוב עזב את בית אבא ואת
ה"קן" ,בו נתבסם בחזון הארץ השטופה צהריים בהירים .בתוך השיירות המתרוננות
ניטלטל בדרכים משובשות ,פרץ גבולות ועבר ימים בספינת משא מלאה צחנה ודוחק
עד שזכה לבסוף לעלות אל התל ולתקוע יתד ליישוב חדש בשממה.
כל הלילה לא עצם עין לאחר שנודע לו כי טוביה ] [...קבע אותו ואת זאב להיות
הראשונים בנעיצת מחרשה בקרקע הבתולה כדי להכשיר לגן-ירק בשביל היישוב
המתהווה .רפאל אינו יודע איך לכנות את זה שהסעירו במשך כל הלילה וגזל שינה
מעיניו .יריעות האוהל לחצו עליו .מיטתו חרקה תחתיו בהיטלטלו מצד אל צד כשזה,
שאינו יודע איך לכנותו ,מתנחשל בקרבו ומתערבל .כתוחלת שבאה היו לו צעדי
השומר המגשש באפילה ומתקרב לאוהלו להעירו לחרישה .טוב שאיש לא ראהו בכך.
טוב שאפילה הייתה שרויה בחלל האורווה הארעית שהוקמה ממחצלאות וזאב לא
ראהו חובק צווארי הפרדות החמימים ומנשקם .וכשננעצה המחרשה באדמה ורפאל
חש בכל אבריו איך זו מעמיקה לחדור בתוך חיקה הרוחש של האדמה לא יכול יותר
לכלוא בקרבו צהלת החדווה:
ראה ,זאב ,אדמה!
בעמדם לפוש מעט מאהיל רפאל על עיניו ומעביר מבטו על קבוצות העובדים
המפוזרים פה ושם ,כשבלבו מכה חדווה גדולה:
"השממה תגורש מכאן כליל! זכר לא יישאר לה! עוד מעט וייעלמו הסלעים האלה
המכוסים צרעת-חזזית אפורה-ירוקה והשיזפים מסוכסכי הצמרת הדוקרנית הפרועה.
שדות חרושים ישתרעו לכל מלוא העין .ההרים החשופים יעטפו חורשות מצלות .הנה
פתחו כבר בפילוח השדמות .הוא ,רפאל ,הראשון שנעץ מחרשה בקרקע הבתולה!"
חזהו נמתח בגאווה .משהו מחלחל בקרבו ,עולה עד גרונו וחונקו .עיניו מתלחלחות.
מבעד דוק דמעות-גיל מרקדים לפניו כתמים צחורים הרוחשים שם בין הסלעים
שבמדרוני ההרים ומסביב לשיזפים בשדות.
ריכנשטיין שלמה ,ראשית,
דפוס הקיבוץ המאוחד עין חרוד תש"ג
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ìåìàá ç"éì 'â-'à úåëøá
יער דרום  -יום הולדת שמח לעין-חרוד .עין-חרוד את מיוחדת .אני מאחלת לקיבוץ
שימשיך לפרוח.
בארי רוחס  -אני מאחלת לקיבוץ שהאנשים בו יהיו שמחים .שיהיה כיף והצלחה לקיבוץ.
אם יש הרבה תינוקות זאת הצלחה טובה.
שי פז  -שיהיה לקיבוץ יום הולדת שמח .אני מאחלת לקיבוץ שיישאר טוב כמו שהוא.
חג שמח.
אגם כהן  -י“ח באלול זה חג שמח לעין-חרוד .שיהיה כיף בי“ח באלול .שימשיכו לצמוח
פרחים יפים בקיבוץ ושהכול יישאר כמו שהוא .שעין חרוד יהיה קיבוץ יפה יותר.
שהאנשים ימשיכו ליהנות בקיבוץ ,שמי שמגיע מהעיר ייהנה להיות בקיבוץ.
פלא מדינה  -מזל טוב ,גיל  89גבוה מאוד ואני מאחלת בהצלחה בהמשך הדרך.
אופק בן-חיים  -שהקיבוץ ימשיך להיות כמו שהוא .כיף להיות כאן.
אורי סנדרוביץ  -אני מאחל שהקיבוץ יגדל ושלא יבואו הרבה גנבים.
שובל שביט  -שיהיה לקיבוץ כיף ,הרבה הצלחות.
אדר בן-רפאל  -אני מאחל שלקיבוץ יהיה הרבה כסף ,ושימשיך להתפתח.
אריאל פומיניך  -שיהיה הרבה כסף והרבה אושר ,שכל הסביבה תהיה נקייה ובהצלחה.
אורי פורת אלון  -שיהיה לעין-חרוד כיף ושישתוללו בה ויעשו חיים.
פז בן שלום  -שיהיה הרבה מזל טוב ושהבריכה תמשיך לפעול כי כיף בה.

? éìéáùá ãåøç-ïéò äæ äî

å"äã éãìé

מיטב מדינה ” -זה הבית שלי ,זה ’קיבוץ ,חקלאות ,כסף ,טוב .“...
רון בן דור ” -איפה שאני גר“.
עומר נשיא  -קיבוץ ,בית ומקום שאני אוהב“.
הראל אמיר ” -הקיבוץ הכי טוב ,הקיבוץ הראשון ביקום מאוד עשיר“.
רון שמאלי ” -הבית ,חברים ,איפה שאני גדל ,כיף“.
רועי פורת  -קיבוץ ,חברים.
נרי שביט ” -קיבוץ יפה ומיוחד“.
קרן פן ” -בשבילי זה המקום שאני גרה בו ,קיבוץ יפה מאוד וכיף בו“.
רומי סיידל ” -הקיבוץ שאני גרה בו ,והמקום שאני הכי אוהבת להיות בו“.
איילת אמיר ” -הבית שלי .קיבוץ שבו אני גרה“.
לחן יוסף ” -המקום הכי טוב בעולם“.
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øéëæîä ìù åðçìåùî
השבוע ביום שבת יחול י"ח באלול יום העלייה לקרקע של עין חרוד .יום הולדת
ה .89-טיול י"ח באלול מתוכנן ליום חמישי  02לספטמבר וזוכה להמוני נרשמים.
מי שלא נרשם עדיין מוזמן .מובטחת חוויה מרתקת.
אנו נכנסים לשנת התשעים לעין חרוד וחגי תשרי עומדים בפתח.
רציתי לבשר לחברים כי נמצא מרכז לוועדת התרבות .למעשה המזכירות כבר אישרה
לפני כשבוע מועמדים מתאימים .לצערי נתקל הדבר בקשיים של הרגע האחרון ולכן
המשרה עדיין פנויה .אני פונה לחברים המעוניינים להרים את הכפפה ליצור איתי
קשר .אני רואה בתרבות נושא חשוב מאוד לחיינו כקהילה .התרבות היא זו שמוסיפה
את התבלין לחיינו במקום הזה וכידוע ארוחה ללא תבלינים היא די משעממת .השנה
מוטלת על מרכז התרבות משימה כפולה בהתחשב בכך שאנו נכנסים לשנת התשעים
לעין חרוד .לכן יש משנה חשיבות לאיוש תפקיד זה מוקדם ככל האפשר .נא לא
להידחף בתור....חבר או חברה המוכנים לקחת על עצמם את התפקיד או את ריכוז
אירועי שנת התשעים מוזמנים ליצור איתי קשר" .פרסים למעזים".
התנועה הקיבוצית חוגגת  100שנה להיווסדה ,אחד האירועים המתוכננים הוא ועידה
חגיגית בכינרת במעמד נשיא המדינה .הוועידה הרביעית של התנועה הקיבוצית,
"ועידת כינרת" תיערך ב  04לאוקטובר .פרטים על הועידה ניתן למצוא באינטרנט
באתר הקיבוצים .עין חרוד זכאית לשלוח ארבעה נציגים לוועידה זו .שני נציגים כבר
יש ואני מחפש עוד שניים או שתיים .המתנדב/ת מוזמן/ת להתקשר אליי עוד השבוע.
ישראל מתייבשת ואנו נדרשים לתת את חלקנו בחיסכון במים .כדי לעודד חיסכון
בצריכת המים הפרטית חולקו בשבוע האחרון לחברים דוחות על צריכת המים של כל
דירה ועלותם .בשלב זה הדוחות הם להרצת המערכת ולידיעת החברים בלבד .בשלב
הבא )מתחילת  (2011מדברת התכנית על התחלת חיוב החברים בעלות המים ותקצוב
במקביל .זאת כמובן לאחר דיון והחלטה ציבורית .אנו תקווה שעצם הידיעה על גובה
הצריכה תביא גם היא לחיסכון מיידי עוד לפני החיובים.
הצללה בבריכה  -כפי שכולם רואים ויודעים הוקמו סככות צל קבועות בבריכה.
לצערנו ישנו פער גדול בין התוכנית כפי שהוצגה לוועדת תכנון לבין התוצאה הסופית.
נערך דיון עם האדריכל המתכנן ועם הקבלן המבצע וסוכם על מקצה שיפורים בו
יישא כל אחד מהגורמים בחלק מהעלות .היריעות המשולשות יוסרו ובמקומם תותקן
יריעה אחת גדולה בצורת חרוט.
בלי לשים לב חלפו להם שמונה חודשים מתחילת שנת  2010ואנו נכנסים למהלך של
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בניית תוכניות עבודה לשנה הבאה .מרכזי ענפים ופעילויות התבקשו )ומתבקשים גם
כאן( להתחיל להכין את תוכניותיהם שיוצגו בשלב שני בפני המזכירות .נוסף לכך מי
שיש לו בקשה להשקעה בשנה הבאה מתבקש גם הוא להעביר את הבקשה מפורטת
ככל האפשר לידי יצחק צור.
לאחרונה אישרה המזכירות את רשימת הלומדים לשנה הבאה .הרשימה תובא
לאישור המועצה כנהוג ותפורסם ביומן הבא .השנה אושרה רשימה די גדולה
והתקציב גם הוא גדול יחסית לשנה שעברה .צריך לזכור שהשקעה בהון האנושי היא
השקעה משתלמת ביותר .טיפוח ושיפור ההון האנושי היא מטרה חשובה ביותר
לחיינו ויש להקדיש לה את המשאבים הראויים.
עד כאן להפעם.

çîù âçå íåìù úáù
צ'אי

מהחלטות המזכירות והאסיפה הכללית
בישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך  12.08.10התקבלו ההחלטות שלהלן:
 .1המזכירות ממליצה על קבלת ירון יונתי לחברות בקיבוץ.
 .2המזכירות מאשרת את רשימת הלומדים ותקציב ועדת השכלה לשנת תשע"א.
 .3המזכירות מאשרת תקציב השכלה של  340אלף  ₪לשנת הלימודים תשע"א.
במועצה שהתקיימה בתאריך  10.8.10הוחלט להחזיר למזכירות לדיון חוזר את
הגדרת התפקיד לועדת חברים.

ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּיִ ם ְדּרוֹר

גלעד שליט 1524 -

ישעיה סא ,א

ימים בשבי
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צועדים קדימה יחד
חושבים שיתופי
אנחנו שמחים לבשר לציבור שאנו לקראת קו הסיום של הכנת הצעות מפורטות לתכנית
לקידום ופיתוח הקיבוץ ברוח שיתופית וזאת כפי שהבטחנו ועל סמך המנדט הציבורי
שקיבלנו.
לאחר עבודה מאומצת של צוותי העבודה התגבשו החומרים לכלל חוברת שמאגדת
ומסנכרנת את ההצעות בכלל תחומי החיים .בשלב זה אנחנו מכניסים שיפורים
אחרונים בחוברת ,על סמך הערות שנשמעו במליאת הצוותים הנ"ל ועל סמך משוב
מחוגי מיקוד שאנו עורכים .הערות והתייחסויות אלה נחוצות לנו כי חשוב שהחוברת
תתקבל בהסכמה רחבה.
החוברת המוגמרת תונח על שולחן המזכירות ללמידה והכרות בקרוב מאד ולאחר מכן,
קרוב לוודאי שלאחר החגים תובא לדיון והכרעה ציבורית.
אין אפשרות כמובן להציג בדף זה את החומר המפורט ,אך נציין שהוא מתבסס על
עקרונות החוברת אשר הצגנו בזמנו באסיפות ומביא מודל של קיבוץ שיתופי מתקדם
ומתחדש שמתאים לזמננו.
עבודה ופרנסה מחויבות החבר לפרנסתו הן בימי עבודה והן בערך השתכרות מינימאלי,
קשר בין עבודה ותקציב תוך שמירה על שוויון ערך העבודה .נבנה מודל לעידוד לעבודה
במקומות נדרשים ,הן בקהילה והן במשק היות וחשוב היה לנו לבנות מודל מתגמל
למאמץ ולמנוע את התחושה של אי שוויון בנשיאה בנטל .ואחרון בעניין זה מתן
האפשרות להגדלת התקציב בשעות נוספות ומערך תגמול ותמרוץ למנהלים בקהילה
ובענפים.
הגברת הביטחון הסוציאלי והחופש הכלכלי העברת תקציבים משליטת הקהילה
לאחריות המשפחה תוך שמירה על ערבות הדדית כוללת ודגש על תחומי הבריאות
הסיעוד והחינוך .תחומים כמו תרבות ,נוי ,בריכה ועוד יישארו באחריות הקהילה.
המטרה במהלך זה היא הגדלת החופש לפרט והקטנת תלותו בקהילה .בזכות העברות
אלו ,ובנוסף בזכות ההתייעלות בתחום העבודה ובתחומים אחרים ,יגדל התקציב
האישי באופן משמעותי כך שיינתן פתרון טוב להרגשת המחנק הקיימת היום .הבונוס
השנתי יחולק במנגנון של נוסחה קבועה התלויה בביצועי המשק.
הדמוקרטיה הפנימית שלנו  -ניהול והתנהלות התייעלות בעבודת האסיפה הכללית
והוועדות ,הצבעה אלקטרונית ,הגדרה מחודשת של סמכות ומרחב האחריות של
המזכיר ומרכזי הוועדות.
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הבטחת עתיד הקיבוץ  -צמיחה ,קליטה ושיפור המצב הדמוגרפי הגברת המאמצים
לקליטה איכותית לחברות תוך הקצאת משאבים נדרשים .הגדרת פרופיל לנקלטים
המבוסס על אמות מידה של התאמה לאורחות החיים בקיבוץ ,יכולת למעורבות
ותרומה לחיים אלו ויכולת התפרנסות מוכחת .ואסור לשכוח טיפוח והשקעה בדור
הצעיר שלנו.
את כל היתר תוכלו לראות בחוברת כאשר תופץ .מקווים לדיון ער ועניני.
דיונים פתוחים לכלל החברים ייערכו מיד לאחר הצגת החוברת במזכירות.

äáåè äðù
הצוות השיתופי

áåè ìæî
õéáå÷áì øéáãå úéøùì
ñâðéøâ äéøàìå øúñàì
äèøáì
ïéðä-ãëðä-ïáä úãìåäì
íééááì íéìåçéà
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
ïééèùøåá éøàìå øéôñì
ïåøåã øîú àúáñì
ãëðä-ïáä úãìåäì
íåú
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
äéøæò äàìì
äðéðä úãìåäì
íééááì íéìåçéà
úåçôùîä ìëì

áåè ìæî
õéáå÷öéà éðáìå äðéìåø÷ì
íçðîìå äøôùì
äãëðä-úáä úãìåäì
øçù
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì
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גד"ש עין חרוד איחוד
בצד בעיות שוטפות כמו מלחמה בעלקת ,התמודדות עם השום הסיני
המתחרה ומליחות המים ,מעסיקה את מנהל הגד"ש בעין חרוד משימה
מרכזית אחת :שימור הקרקע
כשאיתן אביבי ממעלה גלבוע התקבל לריכוז הגד"ש של עין חרוד איחוד ,לקח אותו
לסיור שדות ,מרכז ועדת קרקעות צביקי נור .כן ,בעין חרוד איחוד יש ועדה כזאת!
צביקי אמר לו" :תשמע ,אתה וגם אני לא נהיה פה לנצח ,אך האדמה של עין חרוד
איחוד תמשיך לשרת את בנינו ,ואת בני בנינו ,עוד עידן ועידנים .אז ,אנא ממך ,שמור
על האדמה הזאת!" איתן ,שראיית עולמו היא אידיאולוגית ,והוא גם אינו חושש
מלהצהיר על כך בריש גלי גם בעידן הציני בו אנו חיים ,לקח את הדברים ברצינות.
מאז עומדת שמירת האדמות בראש סדר העדיפויות של הגד"ש ,והיא מרכיב לא פחות
חשוב מאשר הפקת רווחים מהן.
לעין חרוד איחוד ענף גד"ש מגוון מאוד .כלל הקרקעות העומדות לרשותו הוא כעשרת
אלפים דונם שעליהן גידולים חקלאים שונים .הוא מגדל שום בשותפות עם חברת
"מטר לברכה" ממושב תירוש שבפרוזדור ירושלים .גד"ש עין חרוד איחוד הוא ממגדלי
השום הגדולים במדינה .מדי שנה הם זורעים שום על פני כ 800-עד  900דונם .ומכאן
גם נובעת השאלה הבלתי נמנעת שהצגנו בפניו.
כשאומרים שום ,אומרים כמעט באותה נשימה ,שום סיני המציף את שווקי העולם
וגם את השוק שלנו .איך בכלל יש לכם סיכוי להתמודד בשוק המקומי עם הסינים
והסחורה היפה והזולה שלהם?
איתן מסביר ,כי השותפות שלהם עם "מטר לברכה" נועדה להפיק מכל אחד מהצדדים
את הטוב שבו ,כלומר שעין חרוד איחוד יעשה את מה שהוא יודע הכי טוב וזה לגדל
שום מעולה ,והחברה ממושב תירוש תעשה את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב ,וזה
– למכור את הסחורה" .אבל לגופו של עניין אומר ,כי התוצאות שלנו ,כלומר השום
שלנו הוא טוב יותר" .לדבריו ,השום הסיני מגיע לשוק הישראלי כשהוא נתון
במארזים של ארבעה ראשי שום בגודל אחיד.
גידול שום הוא ענף עתיר עבודה ,אך מאחר שהעבודה בסין היא זולה יותר ,גם המחיר
נמוך מזה של התוצרת הישראלית.
"הדרך בה מוגש השום לציבור היא מרשימה יותר אבל מרכיבי האיכות בשום ,החומר
הפעיל ,ירודים משלנו בכ 70-60-אחוזים .אני מעריך שהתוצאות הללו נובעות משימוש
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בזנים אחרים ,שהדגש בהם הוא היופי ופחות האיכות .גם אנחנו יכולים לארוז את השום
שלנו במגשים של ארבעה ראשים במארז ,אלא שהיתרון שלנו איננו במראה אלא באיכות,
מה גם שכל ראש שום שלנו בנפרד הוא מראה מרשים בפני עצמו ,כך הוא מושך יותר את
העין .הלקוחות העיקריים של התוצרת שלנו הם המטבחים המוסדיים ,המסעדות
הטובות באמת ,ומי שיודעים להעריך שום איכותי .נכון שעקרת הבית הממוצעת מעדיפה
לא פעם את השום הזול והארוז יפה במגש של ארבעה ראשים.
היא גם מסתכלת על הגרוש ,ושום סיני ,כאמור ,זול יותר".
מסתבר כי בגידול השום של עין חרוד איחוד גם העבודות ההמוניות כמו זריעה ואסיף
השום ,מתבצעות על ידי כלים מכניים.
מה עושים נגד העלקת?
בנוסף לשום ,מגדלים באימפריית הגד"ש של עין חרוד גם ירקות לשוק המקומי וליצוא,
בהם בצל ,ואבטיחי סידלס למאכל ,כ 200-דונם .יצאנו לשטח והתרשמנו מאיכות
ואחידות האבטיחים ,כשממש היום מכינים את השטח לאסיף .הם מגדלים גם אבטיחים
לגרעיני פיצוח על פני כ 700-500-דונם ,ותבלינים ירוקים ליצוא ,ביניהם – כוסברה,
פטרוזיליה ושמיר על כ 200-דונם .מגדלים גם תבלינים יבשים עבור מפעל הייבוש של
שדה אליהו ,על עוד כ 200-דונם.
גד"ש עין חרוד איחוד מגדל אפונה עדינה ותירס לתעשיית הירקות הקפואים ,וכן
פפריקה חריפה ומתוקה לתעשייה .מגדלים גם חיטה כ 4000-דונם .מהכותנה ,שפעם
הייתה כזכור המלכה הלבנה של שדות העמק ,נותרו היום בעין חרוד איחוד רק  300דונם,
כי זה מה שהשוק דורש .גידול מעניין נוסף הוא החוחובה ,שהוא שיח שמקורו במקסיקו
ומפיקים ממנו שמן לתעשיית הקוסמטיקה .הגידול נשמע מעניין מאוד,
אלא שירידת ערך הדולר הפכה את הכדאיות לנמוכה יותר ,ולכן בשנתיים האחרונות
הם הורידו את היקפי הגידול.
נושא נוסף הראוי להרחבה הוא גידול עגבניות לתעשייה .הענף משתרע על פני כ 650-דונם.
כל מי שמצוי שענף בוודאי יצפה לשאלה הבאה :נו ...ומה הם עושים כנגד העלקת?!
לפני מספר חודשים הבאנו ב"יבול שיא" מידע על טכנולוגיה שפותחה בחוות "עדן"
שבבקעת בית שאן ,אשר מאפשרת התמודדות רצינית עם מכת העלקת.
שדות העגבניות לתעשייה של עין חרוד איחוד מאולחים "עד צוואר" בעלקת.
מאז שנאסר השימוש במתיל-ברומיד ,שהוא גם יקר מאוד ,העלקת מאכילה את המגדלים
מרורים ,עד כדי כך ,שבמספר מקומות פשוט החליטו שלא לגדל יותר עגבניות לתעשייה.
השיטה על פיה עובדים כאן בעין חרוד איחוד היא ייחודית.
איתן מבקש להדגיש את שיתוף הפעולה הטוב של הגד"ש עם המחלקה לעשבים רעים
בנוה יער ,בראשות ד"ר חנן אייזנברג.
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"ערכנו מספר ניסיונות בעין חרוד ,ניסיונות דומים נערכו גם במקומות אחרים,
והממשק שהגענו אליו היה מעניין מאוד .העלקת הוא פונדקאי טפיל .אין לו עלים
משלו לפוטוסינתזה ,ולכן אם הוא רוצה להתקיים ,עליו להתקשר לצמח ממנו הוא
יונק את חומרי ההזנה שלו".אנחנו מודדים את ה G.D.D-ובעברית  -ימי מעלה
לעגבנייה ,לדוגמה ,יש טמפרטורת מינימום לגדילה והיא  10מעלות .מתחת
לטמפרטורה הזאת העגבנייה אינה מתפתחת .הנוסחה שהגענו אליה היא ,שכשמגיעים
לכ 200-ימי מעלה ,יהיה זה העיתוי הנכון לשים חומר הדברה נגד עשבים ששמו
מוניטור ,ולהצניע אותו עם מנת מים קבועה .התמיסה הזאת מונעת את נביטת זרעי
העלקת ,ואת הידבקותם לשורשי העגבנייה .על הפעולה הזאת חוזרים כשלוש פעמים,
עד  600ימי מעלה .אחר כך מבצעים טיפול משלים בריסוס עם החומרים קדרה או
פולסר ,על נוף העגבניות ,וכך  -גם בשדה מאולח אפשר לגדל עגבניות לתעשייה .אצלנו
כל השדות מאולחים בעלקת!"
בענף אדיר היקף כמו גד"ש עין חרוד איחוד עובדים כ 14-אנשי צוות קבועים ,בהם בני
משק ,חברי קיבוץ וגם שכירים .לביצוע עבודות כמו עישוב ,ועבודות המוניות אחרות,
הם שוכרים את שירותיהם של קבלנים.
בעיות הסחף
בתשובה לשאלה מהו הקושי הגדול בענף ,משיב איתן" :כמובן ששאלת המים היא
המטרידה ביותר .המים שאנחנו יכולים לקבל הם במליחות גבוהה יחסית .חלקות
מסוימות שהושקו הרבה שנים במים עם מליחות בדרגה כזאת  -צריך לשטוף אותן,
אלא שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לבצע שטיפות או גיבוס )מלשון גבס( כאלה,
ולכן הדרך להתמודד עם המצב היא החלפת שטחים ,והעברת גידולים עמידים יותר
לאותם השטחים כי מלאי החלקות הטובות הולך ופוחת עם השנים".
בקיץ הנוכחי הם התחילו גם לקבל מנות קטנות של מי קולחין מתשלובת הקישון,
ולמרבית האירוניה דווקא מי הקולחין המטוהרים הללו הם במליחות פחותה .עלות
המים  -שקל ,עד שקל ועשרה לקוב  -יקרה ביחס למקומות אחרים.
עמק חרוד ידוע בבעיות סחף האדמות המאפיין אותו .עם השנים נסחפה השכבה
העליונה של הקרקע הפורייה והאזור כולו צפוי לאסון חקלאי/אקולוגי ,אם לא יטופל
בדחיפות.
איתן חוזר ואומר לנו ,כי הוא רואה את עצמו אחראי על שימור הקרקע בגד"ש עין
חרוד איחוד .יש להם בענף אדם שזה תחום ההתמחות והאחריות שלו! הוא עובד מול
גורמי תכנון ומשרד החקלאות.
"בחלק מהשדות שלנו אנו בונים "שיחים" ,שהם צורות מיגון לשטחים למניעת סחף.
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אנחנו אף בונים תעלות וסכרוני )סכר( מגן מבטון כדי למנוע סחף ,ואף מרפדים
שולי תעלות בצמחיית מגן ,וגורמים למיתון שיפועי שטח וניקוז דרכים .זאת,
במקביל ליישום שיטת עיבוד של אי-פליחה )ללא חריש( ,ממעיטים בשימוש בארגז
מחליק ,כי הוא הורס את מעטפת רגב האדמה ואת מבנה הקרקע ,ואת יכולת
העמידה נגד שטפונות .בשטחים שאנחנו חייבים לחרוש אנחנו עושים זאת בעזרת
משתת-מתלם ,ומכינים את השטח לגידול הבא בפעולה חקלאית אחת .ואכן
בשנים האחרונות המצב טוב יותר .עין חרוד משקיע כסף רב בשימור הקרקע,
והתוצאות נראות לעין!"
עמי רוז'נסקי ,מתוך" :יבול שיא" )עם קיצורים קלים(.

íéçéøà ìò øåéö âåç
חוג ציור על אריחי קרמיקה נפתח לפני כשנה וחצי בהדרכתה
וחמר.
המסורה של עליזה דגן .נרכש תנור לשריפת אריחים ֵ
בכל יום שני נפגשנו במפעלון של שלומית בין השעות  17:00עד .19:00
חברות יצרו שולחנות ,קולבים ,תחתיות לסירים חמים ועוד ,כיד הדמיון הטובה של כל
אחת ואחת.
בימים אלה יצאנו לפגרה עד אחרי החגים.
אני מזמינה חברים וחברות חדשים להצטרף לחוג וליהנות מאווירה נעימה ויצירתית.
זה המקום להודות לעליזה דגן על מסירותה והדרכתה אותנו.

íéâçä éøçà úåàøúäì
חנה
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מה העניין בענף הבניין
)ובמינהלת השיכון וועדת תכנון (...
בראשית דבריי ברצוני לומר תודה גדולה לאיציק צפדיה אשר כיהן במשך שבע שנים
כראש מינהלת שיכון וועדת תכנון .איציק הוביל את אחד המהלכים הקשים והמורכבים
שהיו בעין חרוד ,הן בהיבטים התכנוניים והכספיים והן בהיבט החברתי .שליטה במערכת
כה סבוכה של תכנון ,התנהלות תקציבית ,חשיבה חברתית ,תקנונים והפיכת חלום של
רבים למציאות ,מדברת בעד עצמה .תודה על הכול והצלחה רבה בדרכך החדשה.
אזור ג' צפון ,נמצא בשלבים מאד מתקדמים של תכנון ,וזאת אחרי חבלי לידה קשים.
לחלק מהדירות קיימות כבר תכניות לביצוע ולחלק מהדירות חוזים חדשים על סף
חתימה .מועד תחילת העבודות המתוכנן הנו תחילת ספטמבר.
במסגרת השכונה מתוכנן שיפוץ כביש חשמלייה  -אירוח כפרי .שיפוץ זה מהווה למעשה
את "עקב אכילס" של הביצוע והוא זה שיפתח את מהלך העבודות באזור.
שיפוץ הכביש כולל הסטה ,בניית מדרכה ,סלילה ,הטמנת מתח גבוה ולכן בשנה הקרובה,
למשך פרקי זמן משתנים ,הדרך מצומת החשמלייה לאירוח הכפרי ,תהיה חסומה .הדבר
יגרום לשימוש יתר בדרך העפר העוקפת שנמצאת מעל אזור ב' .בפרקי זמן אלו ,יהפוך
שביל העפר לעורק הראשי ,דרכו ניתן יהיה להגיע לאירוח הכפרי ,לחלק מאזור ג'
ולשכונה .על מנת לשמור על פרטיות החברים ולמנוע ככל שניתן התברברויות של אורחים,
תשולט הדרך לכל אורכה.
הצללת בריכת השחייה  -לא צריך יותר מהבנה בסיסית כדי להבחין שקיים פער ניכר בין
ההדמיה שהוצגה לוועדת תכנון ולציבור ,לבין התוצאה בפועל .לשם-כך נערכה פגישה של
המב ֵצע ,ואנו בעיצומו של משא ומתן למקצה
חלק מחברי הוועדה עם המתכנן ועם ַ
שיפורים.
בתי הקומתיים  /שכונה מערבית נמצאים על סדר היום של המזכיר והמינהלת .נבחנות
אלטרנטיבות וחיפוש אחר הפתרון האולטימטיבי .אין שפנים בכובע והעניין סבוך ומורכב
מאוד .ברגע שתהיה התפתחות משמעותית ,היא תובא לידיעת הציבור.

,çîù âçå äáåè äðù úëøáá
אריאל
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מה קורה בענף המזון
המשימה העיקרית של ענף המזון היא לספק ארוחות לסועדים בכל יום ,בין אם
הצוות מלא ובין אם חסר עקב מחלות וחופשות .המטרה היא שהסועדים לא ירגישו
בהבדלים .פרט למשימה העיקרית ,יש גם משימות נוספות הקשורות בתחזוקת
המבנה והציוד ובתשתית המכירות.
בנוסף ,על מנת שהארוחות יהיו יותר אטרקטיביות וימשכו יותר סועדים )הכוונה
בעיקר לארוחות הצהרים ,שכן ארוחות הבוקר ממילא מאד עשירות ומגוונות( צריך
כל הזמן לחדש ולגוון.
בחודשים האחרונים נעשתה עבודה לא מעטה בכל התחומים הללו:
♦ לקראת החגים הבאים עלינו לטובה ,נצבע חדר האוכל ושודרגה קצת התאורה
במלתחות )שלא הייתה "במצב טוב".(...
♦ הוכנה תשתית לקבלת תנור קומביסטימר חדש וגדול אשר יאפשר הכנת מספר רב
של מנות בבת אחת ,דבר שאמור ליעל משמעותית את העבודה ולשפר איכות
התבשיל .במסגרת הכנת התשתית לתנור ,שודרג גם לוח החשמל המרכזי שלא
התאים לעומס ,גם ללא התנור החדש.
במנדפים .הדבר אמור למנוע שריפה
♦ פועלים להתקנת מערכת כיבוי אש אוטומטי ִ
במטבח ויאפשר קבלת רישיון הפעלה ממכבי האש )לפני שנה נדלקה אחת
המחבתות ולא היה רחוק שהמטבח כולו יישרף(.
♦ צוות הענף מנסה לגוון ולהפתיע בתפריט ,בארוחות ערב שבת ובאמצע השבוע:
סינטה ,פיטריות ממולאות ,קינוח מיוחד של מקפא מוס חלבה ,תוספת רטבים
חמים לבשר ורטבים קרים חדשים ,סושי ועוד .הציבור מוזמן להעביר לישראל
הצעות למנות חדשות .כל הצעה תישקל בתשומת לב.
♦ מדי פעם משדרגים את צורת ההגשה ו"ההתרחשות" בחצר ההגשה :חיתוך מול
עיני הסועד ,בר סלטים ,צורת הגשת הקינוחים ,הוספת צלחות קטנות לסלטים,
כלים מרכזיים נאים ועוד.
♦ אחת הבעיות המטרידות את הסועדים כיום היא קפיצות המחירים מדי פעם של
פריט מסוים .לאחראים על הענף הבעיה הזו מציקה יותר מכיוון אחר .הסיבה לכך
נובעת משיטת רישום הפריטים בתוכנות העבודה ,שנקבעה עם תחילת יישום
הקפיטריה החלקית .השיטה שנקבעה אז לא מתאימה לשיטה הנהוגה היום -
קפיטריה מלאה – ומסיבות שונות בתקופת הנסיון למעבר לשיטה החדשה )בדיוק
לפני שנה( לא בוצעה התאמה לשיטת החיוב החדשה .הדבר הצריך עבודה ידנית
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♦

♦

יומיומית על מנת להתאים מחירים לפריטים השונים וגם גרם לטעויות.
קצת הסבר :במטבח קיימות שלוש תוכנות :תוכנה של המטבח ותוכנה של
הקפיטריה )חד"א( .תוכנה שלישית מקשרת ביניהן .הצרות נבעו מפני שכל מספר
בקופה היה מקושר למספר מתכונים )זה מה שגרם לקפיצות במחירים(.
בעבודה מאומצת וארוכה של ישראל ושל הצוות נעשה סדר ברשימת המתכונים
ובעצי המוצר שלהם .מהלך זה הביא לכך שעכשיו כל מתכון יקבל מספר משלו
ומחיר משלו .במקביל הוכנה במיוחד עבורנו ,בחינם ,תוכנה של מקלדת ייעודית
וירטואלית )על המסך(.
החל מאחד בספטמבר יש כוונה להתחיל לקטוף את פירות המאמץ .על המסך
בקופה תיראה המקלדת הייעודית לצד דף החיוב הנראה היום .למקליד יהיה יותר
נח להקליד את הפריט הנדרש והוא לא יצטרך לזכור רשימת מספרים או לעבוד עם
דף עזר צמוד .כל הפריטים המוגשים באותה ארוחה יהיו רשומים במדויק במקלדת
הייעודית וכל סועד יראה בדף החשבון בדיוק את מה שלקח )לא כמו היום(.
ההקלדה תהיה יותר פשוטה וקלה לתפעול ובכך אמורה להצטמצם תופעת התורים
המתארכים הקיימת בעיקר בערבי שבת וחג ,כשעובדי הקופה אינם מיומנים מחד-
גיסא ובאה מסה גדולה של סועדים מאידך גיסא .פשטות העבודה עם התוכנה
החדשה תגרום לעבודה יותר מהירה וחלקה ולפחות טעויות.
בימים אלה נערכים בענף לקראת החגים .יש בעיה תמידית של תורנות חימום אוכל
והגשה בערבי שבת וחג .בעיה זו מתעצמת השנה כי כל החגים נופלים באמצע
השבוע.
מכאן יוצאת קריאה לחברים להתנדב לעזרה .נחוצים לנו "מנהל/ת משמרת
לארוחת חג" ואנשים טובים שיקחו אחריות על :שלב חימום האוכל ,הכנות
אחרונות לקראת ההגשה )סיום הסלטים ,חלוקה לכלים( ,הכנת חצר ההגשה,
הדרכת התורנים וניהול כל הפעילות בזמן ההגשה ובסיומה .לכל הפונים – תודה
מראש.
עמיר פיין
ועדת מזון
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úåàéøáä ïçìåùî
תודה לחברי עין חרוד על האימון המחודש שנתתם לי לקדנציה חדשה כרכזת
ועדת בריאות ורווחה.
ועדת בריאות החדשה נפגשה לפגישה ראשונה.
תוכנית עבודה של הוועדה לתקופה הקרובה:
• נייר עמדה של ועדת בריאות לוועדת קליטה
• תקנון שיניים  -השתלות
• הפרטת רפואה משלימה?
• נסיעות ליווי דור צעיר את בני משפחותיהם  -עבודה או ליווי?
החלטות:
חברי עין חרוד מבוטחים בשירותי בריאות כללית .חבר המבוטח בקופה אחרת
יזוכה בתקציבו לפי דמי החבר של "כללית מושלם".
הוועדה דנה בנושא של צעירים בהסדר המלווים בני משפחה מדרגה ראשונה
לנסיעות בריאות ,האם זו עבודה או מטלה משפחתית?
בדיון התברר שנושא ליווי בני משפחה אינו נוגע רק לצעירים בהסדר אלא גם
לחברים הרושמים ברישום עבודה נסיעה לרופא וישיבה ליד נכד חולה תחת
רישום "בריאות".
הוועדה סיכמה להעביר את הנושא למש“א .מזכירות מש"א תצטרך להתייחס הן
לגבי חברים והן לגבי צעירים בהסדר .אולי יש מקום לאמץ נהלים כפי שנעשה
בהסכמי עבודה בחוץ ,שעובד מקבל ימי "מחלה" עבורו ועבור בני משפחתו ללא
אישורי מחלה.
הידרותרפיה
אירית בהיר מלווה בנאמנות רבה את החברים הזקוקים לטיפול בבריכה.
כשקופת חולים מאשרת הידרותרפיה למטופל מדובר על סידרה של כשנים-עשר
טיפולים.
הוחלט ,כי בתום סידרה בת  16טיפולים ,ישתתף החבר ב 1/3-מעלות הטיפול של
אירית.
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תזכורת לחברים בעניין "כללית מושלם"
חברות ב"כללית מושלם" מקנה למבוטח מספר אפשרויות כמו להתייעץ עם רופא
מומחה עד שלוש פעמים בשנה ,קניית אביזרים אורטופדים במחירים מוזלים,
והצעות לניתוחים פרטיים.
ניתוח פרטי דרך המושלם כשמו כן הוא ,פרטי ,על חשבון החבר.
חברים הפונים לרופא מומחה עצמאית )לא דרך המרפאה( ישלמו לרופא בכרטיס
האשראי שלהם .את הקבלה יש להביא אליי.
לאחר קבלת הזיכוי מכללית מושלם החבר מזוכה על סך הזיכוי.
בהפרש בין התשלום לזיכוי יש השתתפות של .1/3
בהזדמנות זו אני מזכירה לחברים המקבלים מכללית מושלם הודעת זיכוי להביא
אותה אליי.

תודה לרותי קמחי
מזה שמונה שנים ,מאז יציאתה של רותי לגמלאות היא מטפלת בנושאים הקשורים
לרווחת החברים המבוגרים בפריפריה .בין תפקידיה הייתה רותי אחראית על
העובדות המנקות בבתי החברים .בימים אלו מסיימת רותי את תפקידה כאחראית
על המנקות ,וכמובן ממשיכה ביתר תפקידיה .אנו מודים לרותי על הסבלנות
והמסירות שהקדישה לעניין לרווחת החברים שנזקקו לעזרה זו.
רותי ממשיכה להיות אחראית פריפריה ,לבקר ולעזור לחברים המבוגרים בביתם.
תודה ליהודה פניאל שלקח על עצמו להחליף את רותי בנושא המנקות.
מספרו של יהודה בנייד .7580

úåàéøáä ø÷éòäå
חנה
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ìåãâä ùôåçä íåéñì 'â-'à úååöì äëøá
רגע לפני שהחופש הגדול מסתיים ,החליטו הורי א'-ג' להתכנס ולפרגן לצוות החינוכי
שטרח והפיק חופש לתפארת ,באלו המילים:

éøôòå ìøåî ,àéâ ,øåæî ,óçù ,úéîò ,äéøåøá :ø÷éä 'â-'à úååöì
"הכול אני יכול בחופש הגדול"...ועם כאלו ילדים נהדרים וכזה צוות מדהים  -באמת אפשר הכול!...
החופש הוא לא רק כיף ומנוחה ,אלא גם זמן של התנסות ,התבגרות וצמיחה.
זמן שבו ניתן ללמוד על חברוּת ,בגרות וצעירות,
זמן של התנסויות ,פעילויות וחוויות,
וכל אלו לא יכולים להתרחש ,בלי הצוות הכי טוב שיש.
בתור אלו שיכלו בכל בוקר לצאת לעמל יומם בשקט וברווחה,
בידיעה שילדינו מבלים בביטחון ושמחה,
אנו רוצים להודות ,לשבח ולפרגן לכם בזו הברכה:
אמנם החופש כמעט מסתיים ותיכף חוזרים ללמוד,
אך חשוב לנו שתדעו עד כמה אנחנו גאים להיות בכתות א'-ג' בעין חרוד.
כי" ,פעם"" ,מזמן" ,כשהגימ"לים עוד היו ב"תניקים והב"תניקים עוד היו אלפונים,
עשו פה דברים גדולים!
למשל:
פתיחת החופש בבריכה עם מתנפחים
נסיעה לחוף גיא ורגעים בלתי נשכחים.
יום שוקולד ,יום קולנוע יום בלונים,
הרקדה עם נדב ,יצירה עם נגה וכולם נהנים...
גולת הכותרת :היום ההפוך
למרות העייפות שומרים על החיוך.
נסיעה למדעטק  -רובוטים בתערוכה
הישרדות ב"כיף-כאן" ,עם בריכה מלוחה...
עבודה בענפים וסיוע לכלכלת עין חרוד
ערב בנים-בנות מפתיע ומפנק עד מאוד.
סרט בעפולה בלי פופקורן ועוד אחד לבחירה
וימים של בילוי בבריכה ,טלביזיה ומשחקי חברה.
על כל זאת ועוד הרבה יותר  -רוצים לומר תודה גדולה,
על העשייה החינוכית המבורכת שנעשתה כל השנה ובחופש הגדול במיוחד,
על החשיבה שהושקעה בכל פרט ,היצירתיות הבלתי נגמרת,
ההשקעה האינסופית והאהבה הרבה שאתם משקיעים בכל אחת ואחד.
אתם ראויים לכל מילת הערכה ותודה ,כי עשיתם לילדים ולנו חופש א-ג-ד-ה!!!
מאחלים לכם )ולנו( המשך שנה מוצלחת ,מהנה ומספקת.
מההורים

17

äéðåîøä
המילה היחידה שמתארת את מצב כיתות דה“ו בחופשת הקיץ.
לא ידעתי שיש אפשרות כזו ,שעשרים עד שלושים ילדים ,בגילאים אלה ,יכולים
להיות בחלל אחד יותר מחמש דקות ,שלא נדבר על שעות ,ימים ...
ואני חוזרת ואומרת  -ה ר מ ו נ י ה !
בכל זמן שאני נכנסת )ויוצא לי די הרבה הקיץ( ,קבוצות עסוקות במשחקי שולחן,
יצירות ,משחקי פינג-פונג ,ובודדים בודדים בחדר הטלביזיה .איזה הישג !
ואם יש יצירה כללית ,כגון :ריהוט בנּייה מקרטון ,כובעים משוגעים או לוכדי
חלומות )המקשטים בצבעוניותם את כניסת הכיתות( התחושה היא של שיתוף
פעולה והנאה הדדית ,שכל עובר אורח יכול לחוש בה.
לאחרונה פרוייקט חדש נולד ,בצורה עצמאית .קבוצת ילדים החליטו לעודד עץ
ִמ ְכנָף שהשתרש על-ידי חפירת גומה והשקיה עם מים אפורים )עודפים מהמזגן(.
תוך שלושה ימים אספו ,שתלו ולכדו את המים של כל המזגנים באזור .הספירה
האחרונה של בקבוקי ליטר וחצי  .150 -לא! רגע!  - 280ההתלהבות גוברת !
אולי הגיע הזמן ללמוד מ) The Young ones -מהילדים(.
ראלי פרנק
נ.ב.
לאחר פגישה רצינית הוחלט לנצל את המים להשקיית העצים והגפנים ולמילוי
הבריכות בגן האקולוגי.

למתגייס החדש
לשורות צה"ל

é÷ñøéî ïúðåé
שירות תורם
לך ולצבא
שמור על עצמך
בית עין-חרוד
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עוצרים באדום !
היהפוך גיטס גלגליו?
באחת השבתות האחרונות )או בערב שבת( הגיטס הצנוע של אסא ניסה ככל הנראה
את כוחו בנהיגת שטח כמו היה רכב  4X4מיומן.
התוצאה :הכנפיים שמצננות את המנוע נשברו ,המנוע ניזוק והרכב האמיץ הושבת.
לפנק לפנק!
והפעם לא מדובר בתוספת שעות בריכה לשחיינינו החרוצים אלא בחברינו
המפנקים את כלביהם החביבים בנסיעה במכוניות המשק .אלא שכלבים משירים
ומשאירים את שערותיהם על המושבים וגם מותירים אחריהם את ריחם הגזעי.
פיקה או סדין מתחת מחמדיכם.
לפחות ִפּרשו ֶ
בינה

הודעה להורי ילדי בית הספר
מיום ראשון הקרוב )(29.8
אפשר להדפיס את לוגו בית הספר
)היסודי והתיכון(
לחולצות התלבושת האחידה ,אצלנו בתא-מלא.
שתהיה שנת לימודים מוצלחת!
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עדינה זהרוני
איננה
2010 - 1922

עדינה נולדה בשנת  1922תרפ"ב והייתה הבת הראשונה שנולדה בקיבוץ הצעיר
עין חרוד ,שעלה על הקרקע ,חודשים ספורים קודם לכן.
מפאת המצוקה הכלכלית של אותם הזמנים ,נערך דיון נוקב בקיבוץ ,איך להיערך
לקראת בואה של התינוקת הרכה המגיעה מבית החולים האנגלי בחיפה.
הוחלט ,להקריב לשם כך ארגז עץ יקר ערך ,ששימש לאחסנת קוביות סוכר .הארגז
נרחץ וחוטא במים רותחים ,רופד בשקים נקיים וצוּפה בסדינים לבנים ,והפך למיטה
לתפארת.
ההורים הצעירים גרו בסוכה וכדי להגביה את המיטה מאדמת הסוכה החשופה,
הניחו את הארגז על גבי שני פחי נפט להגנה מפני מזיקים למיניהם.
עדינה גדלה בעין חרוד שליד המעיין .הוריה החלוצים היו עסוקים בייבוש הביצות
וביעור הקדחת שהשתוללה בעמק.
בהיותה בת חצי שנה חלתה בקדחת .הרופא המליץ לעבור עם הילדה למקום מגורים
אחר מחמת התנאים שאינם מתאימים לגידול תינוקות.
אביה ,זאב דורסיני ,האידיאליסט ,קיבל החלטה קשה ועל כך כתב בספרו" :לא
אעזוב את המקום גם אם יעלה הדבר בחיי בתי כי לא אנטוש את אדמת העמק".
למזלה ,הייתה עדינה תינוקת חזקה ושרדה את המחלה ,ומאז לא חלתה.
את ילדותה בבית הילדים ובגן ,העבירה ליד מעיין חרוד שהיה חצר המשחקים של
ילדי החלוצים.
ב 1928-עלה הקיבוץ לנקודת הקבע בגבעת קומי כשעדינה בכתה ב'.
כאן התחנכה בבית הספר הישן בחברת הילדים בעין חרוד .משה כרמי ,היה המורה
והמחנך שהשפיע עליה רבות בדרך חינוכו לאהבת הארץ ,חינוך לקריאה והתמצאות
והיכרות עם החי והצומח מסביב.
בהיותה בת שבע-עשרה ,לאחר כתה י"א ,יצאה לשנת עצמאות והיכרות עם העולם
כעוזרת בית אצל משפחה ברחובות .לאחר כשלושה חודשים עזבה ועברה לקיבוץ
צעיר ,לשדות ים ,שם עבדה במטבח ביחד עם חנה סנש .שרוליק בעלה לעתיד ,שעבד
כדייג ,במסגרת הכשרת הנוער העובד ,היה מביא להן דגים למטבח וכך הכירו.
לאחר שהביאה אותו להיכרות ולאישור המשפחה ,החליטו השניים לבנות את ביתם
בעין חרוד.
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במהלך השנים נולדו ארבעת ילדיהם יהודית ,מושיק ,אורי ועוזי .עם השנים
התרחבה המשפחה וכיום היא מונה  14נכדים ו 13 -נינים ,שבט לתפארת.
עדינה עבדה שנים ארוכות ברפת ,בהמשך עבדה כאורזת פרי הדר בבית האריזה
ונחשבה לאורזת הזריזה ביותר.
עבדה שנים רבות בחינוך בגיל הרך ,כמבשלת במטבח ובשנים האחרונות עבדה
במתפרה.
לפני חמש שנים התאלמנה ומאוחר יותר עברה להתגורר בדיור המוגן בבית הדר.
עדינה היתה אישה חמה ומחבקת ,אוהבת ,מסבירת פנים ,אוהבת אדם שהשתדלה
לראות תמיד את הטוב והחיובי .אהבה את חיי הקיבוץ והשיתוף.
בהיותה הילדה הראשונה שנולדה בעין חרוד ,הפכה ל"מושג" עין חרודי עליו
התחנכו דורות ילדי הקיבוץ ,כסמל להמשכיות ולהתיישבות בעמק.
עדינה הלכה לעולמה בת  88מוקפת משפחה רחבה ואוהבת.
ברצוננו להודות לצוות הרפואי והסיעודי שליווה אותה במסירות ,בדאגה ,באהבה
רבה ,לאורך התקופה בה שהתה בבית הדר.
נוחי בשלום על משכבך מול נוף העמק שכה אהבת.
יהיה זכרך ברוך.

המשפחה
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בת העמק
אימא הייתה בת העמק
בשנים האחרונות כשהייתה כבר בבית הדר ,מוגבלת ביכולותיה ,בכל ביקור שלי
היינו יוצאים לטיול בשדות העמק .אהבה לעלות לגלבוע לנסוע לאורכו ולהשקיף
על העמק הפרוש למטה ,לנסוע בין בריכות הדגים לאורך נחל חרוד ,או להקיף את
גבעת המורה .בעיקר אהבה אימא לנסוע בדרך נוף העמק ,בין רמת צבי לשדה
נחום ,על קו הרכס הצופה לעין חרוד ורמת יששכר .בין שדות מוריקים ומטעים
מלבלבים ,ברגעים האלה הייתה מאושרת ואומרת לי :זה העמק שלי .זה הבית
שלי ,זה החיים שלי.
ואכן זו הייתה אימא .אישה צנועה שכמו בשיר של רחל לא שרה לא פיארה ולא
התהדרה בעלילות גבורה אלא רק שמחה בחלקת האלוהים הקטנה שטיפחו ידיה
באדמת העמק הזה.
אימא סימלה עבורי את עין חרוד ,עם כל המשמעות של היותה הבת הראשונה
בקיבוץ הצעיר ,את י"ח באלול חג העלייה לקרקע ,את אהבתה לכל דבר שקשור
במשק ,את קציר העומר בפסח יום העצמאות וחג הביכורים.
את כל הדברים הקטנים שהרכיבו את הפאזל של חייה ,חריצות התמדה מסירות.
עם פשרנות ,חברות טובה ונתינה .וכמובן את המשפחה הגדולה שהקימה עם
אבא ,שבט גדול וענֵף ,נכדים ונינים.
אפשר לומר שאהבתה לקיבוץ ולאורח חייו היו הציר המוביל בחייה וכמובן
האהבה והמסירות למשפחה.
אזכור את השעות והימים הטובים והרחוקים כשכל המשפחה מתכנסת בשבת
אחר הצהריים בבית אוכלים ,מדברים ,צוחקים ורועשים ,ואת מעל כולנו משגיחה
שהשבט הגדול נהנה ומבלה ,הגדולים והקטנים ,לכולם יש מקום אצלך בלב וכמו
שאהבת לצטט פתגם רוסי כשהיה נעשה צפוף ורועש בדירה הקטנה והדחוסה:
בצפיפות אבל באהבה.
שכבי ונוחי לך אימא וסבתא יקרה ,בת העמק ,כאן מול הנופים שאהבת כל כך,
ואנו נזכור אותך כאישה שאהבנו שהעניקה לנו בדרכה השקטה הרבה חום
אכפתיות ומסירות.
יהי זכרך ברוך
עוזי
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אלבום הקיבוצים
לפני כשנה הגיעה אל המזכירות בקשה להכין דף ,פרופיל של עין חרוד איחוד.
אילן צור כינס צוות קטן ,רענן ,אוהב עין חרוד ואכפתי ויצאנו לדרך.
רגע ,לא סיפרתי מה זה אלבום הקבוצים.
ובכן  100שנה לדגניה ,הקבוצה הראשונה ייחגג השנה בסוכות .זהו אות הפתיחה
לאירועים רבים לציון  100שנים לתנועה הקיבוצית .לרגל האירוע החליטה
התנועה להוציא אלבום חגיגי של כל הקיבוצים בארץ .על ההוצאה ,עריכה הופקד
אליעזר זקס בן גבעת ברנר שנפגש איתנו והביא דוגמה לדף פרופיל.
על ההיסטוריה הופקדו אמי גרדי וישראל סמילנסקי ,על אוסף התמונות הופקד
אילן צור ,על העריכה והתוספות המקומיות הופקדו זיוה אופנהיימר ורוני צור.
על איך ייראה הדף בסופו של תהליך הופקדה עופרי גרדי .כמובן שבפגישה
הראשונה היינו עסוקים בלהעלות זיכרונות .כל אחד מילדותו ומהדמויות שליוו
אותו ואת בני קבוצתו.
מעניין היה לעקוב אחר התהליך ולראות איך עובדות ורגשות מתערבבים זו בזה.
כשכבר חשבנו שסיימנו העבירה עופרי את הנייר לעמיר פיין ,ככה סתם שיוסיף
הערות .ואכן היו לו שלל הארות והערות שהיטיבו עם הנייר והפכו אותו ל"עוד
יותר יפה אפילו."...
בימים אלה עבר הנוסח הסופי לאלבום שאמור לצאת בחודש הקרוב .אנו תקווה
שאכן קלענו למטרה והדף שייצג אותנו יהיה מכובד וחגיגי וישקף את המציאות
העין חרודית שלנו.
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רוני צור
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