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øéëæîä ìù åðçìåùî
השבוע נתקלתי במובאה משל אנטואן דה סנט אכזופרי  -מחבר "הנסיך הקטן"
איך בונים ספינה?
אוספים אנשים
ונוטעים בהם את האהבה
והכמיהה לים הרחב,
הגדול ,האינסופי.
ולא ,אוספים אנשים
ואומרים להם לאסוף עצים,
להכין תוכניות
ולבנות ספינה.

מיד עלתה בי השאלה אז איך בונים קיבוץ?
לא אתיימר לענות כאן על השאלה אבל אהבה וחזון משחקים שם תפקיד לבטח.
אהבת המקום ,אהבת האנשים ואהבת הדרך ,וחזון משותף.
נסו לענות על זה כל אחד לעצמו.....ותראו לאן תגיעו.
ועכשיו לכמה נושאים יותר ארציים.
לאחרונה מורגשת האטה מסוימת במכירות של ריקור .כידוע ריקור היא הענף העיקרי
עליו נשענת עין חרוד .אין זו פרזה להגיד כי כשריקור משתעלת עין חרוד נכנסת
להיכון .על אף זאת ובעיקר בשל התוצאות הטובות של שנת  2009החליטה הוועדה
הכלכלית על חלוקת בונוס השנה אם כי מופחת ביחס לשנה שעברה .המזכירות תדון
בקרוב על אופן החלוקה.
ארבע שנים עברו מאז נכנס רז נור לתפקידו כמרכז משק וכמנהל העסקי שלנו .רז
הוכיח אחריות רצינות מסירות ומקצועיות .אני רוצה לציין את שיתוף הפעולה הטוב
לו אני זוכה ואת הגישה החיובית בה התקבלתי עם כניסתי לתפקיד .רז מוכן ורוצה
להמשיך לקדנציה שנייה בתפקידו ולדעתי יש לאפשר לו זאת .אישית אני נהנה לעבוד
עם רז ומקווה שייבחר לקדנציה שנייה .תהליך הבחירה יתפרסם בקרוב ויתקיים על
פי הנוהל.
לאחרונה התקיימה ישיבה משותפת של המזכירות ושל הוועדה הכלכלית כאשר על
סדר היום שני נושאים .אחד חוב הקיבוץ לחברים ,שני הפרטת חשמל והתקנת מוני
חשמל בבתי החברים.
חוב הקיבוץ לחברים נוצר כתוצאה מחיסכון של החברים בתקציבם .למעשה רוב
החברים חוסכים כ  20%מהתקציב השנתי שלהם .עובדה זו יצרה סכום גדל והולך
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הרשום בתקציב לטובת החברים .מתוך אחריות לכספי החברים החליטה המזכירות
והוועדה הכלכלית לסמן כספים הנמצאים בתאגיד הנאמנות כעומדים לטובת חוב זה.
המלצה ברוח זו הועברה לוועד הנהלת הנאמנות .נוסף לכך מתחייב הקיבוץ להעביר
לנאמנות כל שנה את הסכום הנחסך באותה שנה .כך שבקיבוץ לא ייצבר מחדש חוב
לחברים.
בנושא החשמל החליטו הגופים הנ"ל להתקדם בתהליך הפרטת אנרגיה )חשמל וגז(.
במקביל להתחיל בהתקנת מונים כבר השנה כאשר התקציב יירשם כהוצאה בשנת
 .2011המונים יותקנו אצל כל הצרכנים השונים :חברים ,עסקים ופעילויות ציבוריות
אחרות .המטרה בהתקנת המונים היא להביא לחיסכון בצריכת החשמל ,ולאפשר לנו
להיכנס לפרויקט הסולארי שהוא ייצור חשמל ע"י פנלים לקליטת קרינת השמש.
בשבוע הקרוב נחלק לחברים את הדוחות השנתיים בנוגע לפנסיה ולזכויות אחרות
שהחלטנו עליהם בשעתו במודל שנ"י .אני מזכיר לחברים לבדוק דוחות אלה "בזכוכית
מגדלת" .אשמח לענות )בכובעי כיו"ר הנאמנות עדיין( על כל שאלה שתתעורר.
שנה חדשה מתחילה השבוע .פתיחה מלאה חששות,
מי ייתן ותהא זו
שנה של קירוב לבבות ,שנת אהבה,
שנה של התבהרות שנה של הצלחות,
שנת פריחה כלכלית ,שנת שפע גשמים.

.íù íä øùàá ãåøç ïéò úéá ìëì äáåè äðù
צ'אי

ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּיִ ם ְדּרוֹר

גלעד שליט 1536 -
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ישעיה סא ,א

ימים בשבי

÷ùîä æëøî ïçìåùî
ימי חודש תשרי הם ימים של התחלות חדשות ,ואנו מתחילים להניע תהליך
לבחירת מנכ"ל חדש לריקור.
לאחר פעמים רבות ,שבהן נכנע נחמן להפצרות הוועדה הכלכלית והדירקטוריון
והאריך את הקדנציות כמנכ"ל ריקור ,גמלה בלבו ההחלטה לסיים את תפקידו
לאחר כ 18-שנים של עבודה ברוכה.
בסופרלטיבים לנחמן ופועלו  -אפשר למלא ספר ,אך נשאיר זאת לרשימות הבאות
)לאחר שיימצא מחליף(.
בחירת מנכ"ל למפעל היא תמיד החלטה קריטית .ובמפעל כמו ריקור ,שנושא על
גבו בעשורים האחרונים את כלכלת עין-חרוד ,ההחלטה קשה שבעתיים .ללא ספק
מדובר בתפקיד המשפיע ביותר על חיי היום-יום של כל אחד מאיתנו ,כאשר
יכולתנו הכלכלית נגזרת באופן ישיר מביצועי המפעל.
תהליך בחירת המנכ"ל החדש יבוצע בהתאם לנוהל בחירת מנהלים שאושר
במועצה ב.2004-
לצוות איתור המנכ"ל מונו שישה חברים מתוך דירקטוריון ריקור ביניהם ארבעה
חברי קיבוץ ,יו"ר ריקור ,ונציג השותף.
הצוות יביא המלצה על מינוי לאישור הדירקטוריון והוועדה הכלכלית.
להלן הדרישות לתפקיד כפי שהוגדרו ע"י הדירקטוריון :
 .1השכלה הנדסית ) מהנדס (.
 .2יתרון להשכלה בתחום הניהול
 .3ניסיון קודם בניהול כללי של חברות או פעילויות בסדר גודל דומה ,
לפחות חמש שנים .
 .4יתרון לבעלי ניסיון בתחום של ציוד צבאי.
 .5ניסיון ניהולי בתחומי פיתוח עסקי.
 .6ניסיון בתחום רכישות ומיזוגים.
 .7שליטה בשפות.
 .8שליטה ביישומי מחשב ומערכות מידע.
 .9יתרון לבעלי ניסיון או רקע בתחומי ואקום /קריאוגניקה  /ציוד צבאי /תעשיית
חצאי מוליכים .
 .10זמינות להתחלת עבודה במחצית הראשונה של . 2011
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 .11ניסיון בעבודה מול דירקטוריון.
 .12יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במפעל קיבוצי.
 .13יתרון לחבר עין חרוד בעל כישורים זהים.
מבחינת לוחות הזמנים הכוונה לאתר מנכ"ל עד לסוף  , 2010לבצע חפיפה מקיפה
במהלך המחצית הראשונה של  ,2011ולבצע העברת מקל.
חברים המעוניינים להגיש מועמדות לתפקיד יכולים לעשות זאת בפנייה אליי או
ליו"ר המפעל יהודה בן-חיים.
העסקה למכירת בש"ח עליה
ומעבר לנושא אחר :לפני שלושה שבועות בוצעה ִ
כתבתי ברשימה קודמת.
לאחר שיחות עם מספר חברים על המדרכות ,אני מוצא לנכון לשוב ולהדגיש
שההחלטה למכור את מניותינו בחברה לא התקבלה כתוצאה משיקולי פוטנציאל
הרווח של עיסוקי החברה אלא משיקולים של מדיניות השקעות .במילים אחרות,
אם היינו בוחנים היום השקעת כסף בחברה כלשהי )בכל תחום עסקים( ,לא היינו
מסכימים להשקיע כסף בחברה של איש עסקים פרטי תמורת  5.5%מהמניות
בלבד!

äáåè íé÷ñò úðù åðìåëì äéäúù
רז נור
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לרוני קיי
אנו רוצים לאחל לך לכבוד השנה החדשה
הרבה בריאות ואושר ,ולהודות לך על השירות המסור ,העזרה
ועל כל הדברים היפים שאת תופרת לנו !

שנה טובה
מכל ילדי גנון תאנה והצוות

שנה חדשה  -לוח חדש
בי“ח אלול קיבלנו לוח שנה לתשע“א ,2010-2011 -
העומד בסימן ”אשת חיל מי ימצא“.
יבואו על הברכה העושות במלאכה,
נגה שני ותקוה ארצי.

מי ייתן והתאריכים הרשומים בו יביאו לנו
ימים טובים של שלום ,בריאות ונחת.
וגם תיקון טעות קטנה:

ערב סוכות חל ביום רביעי 22.9
)ולא כפי שמופיע בלוח (21.9
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ברכת הגד“ש לראש השנה תשע“א
כידוע לכולם .השנה הבאה עלינו לטובה היא שנה מעוברת.
ומהי שנה מעוברת ,מדוע ישנם שני חודשי אדר בשנה זו?
הכול למעשה מתחיל עם ציווי בתורה האומר" :שמור את חודש האביב ועשית
פסח) “...כלומר שיש לקיים את חג הפסח בחודש הראשון של חודשי השנה והוא ניסן
לפי התורה אבל הוא חייב להיות באביב( .בעבר קידוש החודש ,ראש החודש היה נקבע
על ידי הסנהדרין שהם חכמי התורה של אותו הדור .על הסנהדרין היה לדאוג לכך
שחג הפסח יהיה באביב .כאשר היה מגיע כמעט אמצע חודש ניסן והאביב טרם בא,
היו הסנהדרין "מעברים" את השנה והופכים את חודש ניסן לחודש אדר נוסף וזאת
על מנת לעכב את חג הפסח בכדי שיהיה באביב.
האביב היה נבדק על ידי הסנהדרין לפי שלושה סימנים;
" .1תקופת האביב" )חום השמש שצריך להיות בתקופת האביב(
" .2אביב התבואה" )לפי התבשלות התבואה ובעיקר השעורה(
" .3פירות האילן" )לפי צמיחת פירות האילן האמורים לגדול בתקופת האביב(
כאשר היו שני סימנים לפחות שמעידים שהאביב עדיין לא הגיע היו החכמים
"מעברים" את השנה והיו מחזירים את חודש ניסן חודש אחד אחורה כלומר ,לחודש
אדר .כך יוצא שרק בניסן היו יכולים לדעת אם השנה מעוברת או לא.במידה והשנה
הייתה מתעברת אז החודש שהיה מוכפל היה יכול להיות אך ורק החודש שלפני ניסן
והוא אדר .כיום ,כשכבר בטלה הסנהדרין נקבע על ידי חכמים לוח שנה שאיתו אנו
משתמשים היום ועיבור השנה נעשה באופן אוטומטי כל מספר מסוים של שנים על
מנת לשמור על חג הפסח שיחול באביב.
כל זה מכיוון שיש הפרש בן שנת ירח שעל פיה אנו היהודים מחשבים את החודשים
לבין שנת החמה .והיות וישנו הפרש אז בהצטברות של מספר שנים יוצא הפרש של
חודש מלא ,ואנו מתקנים את ההפרש על ידי הוספת חודש אדר נוסף.
בפרוש השנה החדשה נתפלל ונאחל:
לשנה שבה הגשמים ירדו בעיתם ושבחורף יהיה קר ובקיץ חם
)אבל לא יותר מדי(.
שנת בריאות שלום והגשמה.
שתהיה שנה של תקווה,
ללא טיפת אכזבה,
שנה טובה לכולם,
איתן אביבי וצוות גד“ש עין חרוד איחוד
8

”זכות לתת שירות“
רכב ללא הפסקה
לכבוד י"ח באלול חשבנו לכתוב על נקודת ציון בחיי המשק שהשפיעה על כולנו
ושיפרה את איכות חיינו .מהפך כזה אירע עם ההחלטה על רכב זמין לחבר.
פנינו למנחם ארצי שידו רבה ביוזמה ובביצוע של הרעיון ואל בינה גל שמזה
תשע-עשרה שנים מנהלת ביד רמה ,מסורה ויעילה את צי הרכב של עין חרוד
על כל שלוחותיו :רכבי חברים ,רכבי ענפים ורכבי המפעלים.
בינה ,איך הגעת לתפקיד?
התחלתי בשנת  .1991נושא סידור הרכב היה בעייתי .רכב לחבר לא היה זמין ולא
היה נגיש .הרכבים היו מעטים ,ועל המעטים שעמדו לרשות החבר התנהלו מאבקים
ו ה ת ח ש ב נ ו י ו ת  .א ול י כ ב ר ט וב של א ז ו כר י ם ש מ י ש ה ז מ י ן ר כ ב ל רא ש ה ש נ ה לא יכ ו ל
היה באותה שנה לקבל רכב בפסח ,וגם בשבתות היה קושי רב לקבל רכב לביקורים
או בילוי משפחתי .אי-אפשר היה להיות בטוח שאוטו שהזמנת אכן יעמוד לרשותך.
הסדרנים ,שעסקו בכך כתוספת לעבודתם הרגילה ,התחלפו לעתים קרובות והעיקר,
התפיסה היי תה שאוטו ל חבר הו א בבחי נת "עשי ית טוב ה" ולא בבחינת זכות -
מצ יא ו ת מר ג יז ה ומת סכלת  .לא יכ ו לת י ל השל ים ע ם מצ יא ות ז ו ו האמ נת י שאפש ר
לעשות אחרת .וכשאחד הסדרנים הזמניים התחיל ומיד הפסיק החלטתי  -בלי שום
מינוי מגבוה  -לקחת על עצמי את התפקיד.
הז מ נ ת ה ר כ ב ע ב ר ה א ף ה י א כ מ ה ש ל ב ים .ב ת ח י ל ה ה ס ת ו ב ב ס ד ר ן ה ר כ ב עם רש י מ ה
בכ יס וכל מ י ש נז קק ת פס א ות ו ה יכ ן ש תפס  -ס יד ור גר ו ע ו בע י י ת י ל ש נ י הצד ד ים .
בהמשך הכניס דני זוהר את ההזמנות הכתובות )המשמשות אותנו עד היום לנסיעות
בריאות( ורשימת המכוניות התפרסמה על הלוח בחדר האוכל.
עי דן המח שב ה גיע עם ג יא ב רקן ,מנה ל ענ ף ה ִמ חשוב במש ק ,ש הציע למח שב א ת
הס יד ור  .א מי ר פ ז ו יו בל בר יל קי בל ו ע ל עצמם ל הת אים א ת ה תו כנ ה ל עי ן ח רו ד .
התוכנ ה נק נתה מקיב וץ " מגוון "' ק יבוץ עיר וני המתגורר בשדרות .ז והי תוכנ ה
ידידותית למשתמש ואנו נעזרים באנשי מגוון לפי הצורך.
איך קיבלו החברים את ההזמנה הממוחשבת?
מרבית החברים מרוצים מאד .יתרונו של המחשב הוא זמינותו בכל מקום ובכל עת.
חברים מבוגרים שלא רגילים להשתמש במחשב נעזרים עדיין בהזמנות בכתב.
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ומדוע הסידור נפתח רק בצהריים?
בש ע ו ת ה ל י ל ה ו ה ב ו ק ר ק ו ר ו ת ת ק ל ו ת ב ל ת י צ פ ו י ו ת ה מ ח י י ב ו ת ת י ק ו נ י ם ו ה ת ע ר ב ו ת
במ וס ך  .ב מש ך ה ב וק ר מ ת גב ר ים על הת ק ל ו ת ו ל קר א ת ה צ ה ר י י ם א פ שר לד ע ת מ ה
מצ ב ה ר כ ב י ם ל א ש ו ר ו  .א ם ה ס י ד ו ר י ה י ה פ ת ו ח מ ה ב וק ר ל א ת מ י ד ה ר כ ב ה מ ו ז מ ן
י ע מ ו ד ל ר ש ו ת ה ח ב ר  .א י ן ל נ ו ד י ר כ ב י ם ַבּ ָמ ָצ ָב ה כ ד י ש נ ו כ ל ל ש מ ו ר ר כ ב ר ז ר ב ה
במקום אלו הזקוקים לתיקון .אם התקלה ידועה מיום קודם יש עוד זמן לשנות את
האוטו בהזמנת החבר .זו הסיבה לשינויים הרבים בהזמנת הרכב ולכן כל כך חשוב
לבדוק היטב באינטרנט איזה רכב עומד לרשות המזמין.
התק לות הן רבות וכ מעט כל יום נ וצר צורך להכניס רכב ל מוסך ,מלבד הרכבי ם
שהגיע תורם לטיפול תקופתי .לפעמים אין ברירה ואנו נאלצים להיעזר ברכב שכור.
ומה תפקידך במוסך?
בא ו פ ן ר שמ י פק י ד ה ו מ ח ס נ א י ת  ,ו ב פ ו ע ל א ח ר א י ת ל ת פ ע ו ל של צ י ה רכ ב הכ ו ל ל ר כ ב
לחברים ,רכבי הענפים וצי הרכב של ריקור ופלבם .כתובת לכל מה שנוגע לרכבים:
מעקב שוטף ,טסטים ,תיקונים ,וטיפולים תקופתיים.
התיקונים מבוצעים לפי רמת התקלה במוסך שלנו או במוסכים מורשים של חברות
הר כב  .כ י ום המ נ וע ים מ אד מש וכ ל לים ו נ בד ק ים בא מצ ע ות מחש ב .לנ ו א י ן א ת
אפשרויות הבדיקה והתיקון שיש במוסכים המורשים על ידי החברות.
כיצד מתחדש צי הרכב?
יש תקציב שנתי להחלפת רכב ויש תקציב של ועדת רכב )בתוך תקציב הוצאות
הקהילה( המיועד לקניית מכוניות נוספות .כאן המקום לציין את עבודתו של מאיר
דור שעוסק בפועל ברכישת הרכב בהתאם להחלטות הוועדה .למאיר ניסיון של
שנים רבות בקניית רכבים ובמכירתם והוא עושה זאת על הצד הטוב ביותר .הוא
אחראי גם על רכישת הרכבים לפלבם ולריקור .בזכות ניסיונו הרב המכוניות נקנות
לאחר בדיקה קפדנית והתאמה לצרכי המשק.
האם עומדות מספיק מכוניות לרשות החברים?
ממש לא .הצרכים רבים ומספר המכוניות לא עונה עליהם.
על צי ה"רכב לחבר" מוטלות המשימות הבאות:
♦ נסיעות פרטיות
♦ נסיעות בריאות ,המתרבות מיום ליום ,בעיקר לבתי חולים מרוחקים.
♦ נסיעות עובדי חוץ
♦ נסיעות ללימודים
♦ נסיעות לחוגים
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המכוניות של ריקור צמודות לעובדים שכירים שאושרו לקבלת רכב צמוד ,ורכב
המנהלים חברי המשק משמש בסופי שבוע את החברים .גם הטויוטה המיועדת
להובלות עומדת לרשות החברים.
במה עוסקת ועדת רכב?
ועדת רכב מתאספת אד-הוק לעסוק בתוכנית ההשקעות .לצערי היא לא עוסקת
באכיפת החלטות הנוגעות לתרבות הנהיגה שלנו .תרבות זו מתבטאת בזלזול
בשימוש ברכבים) ,ראה מדורנו ביומן "עוצרים באדום"( אי-דיווח על תאונות,
החזרת רכב בלי מילוי דלק ובמיוחד אי-שמירה על ניקיון .חברים הטוענים נגד
מצב הניקיון במכוניות צריכים לדעת שהאחראים על הרכבים מנקים אחת לשבוע
ולכל הפחות אחת לשבועיים .לא ניתן לנקות לעתים יותר קרובות הן מבחינת
זמינות הרכב והן מבחינת האחראים .מה שכן ניתן לעשות הוא שכולנו נשמור על
הניקיון כאילו מדובר באוטו הפרטי שלנו.
שמה של בינה יצא לתהילה בזכות ניהולה המעולה את ענף הרכב בעין חרוד.
מאין הכוח והסבלנות רב השנים לתפקיד התובעני?
בינה לא נבהלת מהשאלה .היא מאמינה ב"זכות לתת שירות" .בעזרת שני
טלפונים ניידים ומחשב היא עומדת לרשות החברים עשרים וארבע שעות ביממה
ותמיד באדיבות וביעילות .החברים כבר יודעים שבכל שעת צרה כשהם זקוקים
לרכב ,בינה כבר תמצא פתרון.
הציבור גם הוא יודע להעריך את עבודתה של בינה ,את מסירותה ונכונותה ,ואנו
נוסיף את ברכתנו לבריאות וכוח לשנים ארוכות.
רשמה :זיוה אופנהיימר
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"ïéîæ áëø"ì äååöî-øá
בדצמבר  2010ימלאו שלוש עשרה שנים לאישור האסיפה והקלפי את ההחלטות על רכב
זמין לחבר .החלטה עקרונית זו היוותה נקודת מפנה בהתייחסות לצרכי החברים לרכב
לנסיעות פרטיות.
מאחורי ההחלטה הזו עמדה עבודת הכנה רבה שנעשתה בחלקה הגדול על ידי
מנחם ארצי.
איך הגעת לעסוק בנושא הרכב לחבר?
"בתוך עמי אני יושב" ,אומר מנחם" ,עבודתי במוסך והמפגש היומיומי עם בינה
האחראית על הרכבים גרמו לכך שהייתי מעורב במצוקות החברים לקבלת רכב.
במחשבה משותפת פנינו שנינו למזכיר דאז ,איציק צפדיה ,והעלינו בפניו את העניין:
'האם אפשר להזיז את הגבינה?'
איציק שהיה בעברו סדרן רכב היה מודע לבעייתיות של הנושא והרים את הכפפה.
אמרתי שאני מוכן לטפל בנושא אך לפני כן עליי לקבל מנדט מהמזכירות וגם ההצעה
שנכין תובא למזכירות.
הצטרפו אלינו לצוות זמרי ומאיר דור וקיבלנו אור ירוק מהמזכירות להגיש הצעה.
הכנתי שיעורי בית מקיפים .פניתי לקיבוצים רבים ללמוד מניסיונם והשתתפתי בימי
עיון.
ההצעה הובאה למזכירות ואושרה באסיפה ובקלפי .סעיף חשוב בתקנון הוא שחבר
זכאי לקבל רכב בהזמנה של  24שעות מראש .משמעותה של החלטה כזו היא רכישת
מספר של רכבים שיעמדו לרשות החברים .סעיף חשוב נוסף היה זה שהתנה תשלום
בעבור שעות הזמנת הרכב ,הן בנסיעה והן בהמתנה ,החלטה שתייעל את השימוש ברכב.
במרוצת השנים עברנו למחשוב ההזמנות מה שהקל על זמינות ונגישות הציבור לרכב.
כיום התשלום בעבור שעת שימוש ברכב הוא שקל וחצי .לדעתי יש להעלות לשני ₪
ועדיין זה יהיה מחיר סביר לגמרי.
נראה לי שאנחנו שומרים על רמה נכונה של חילופי רכב ,מכוניות קטנות וגדולות ברמה
כזו שחבר ייסע במכונית ראויה .בעניין זה יש לי שאיפה שטרם התממשה :רכישת רכב
 4x4שיעמוד לרשות החברים לטיולי שטח .ועדת רכב בינתיים לא קיבלה את דעתי אך
אני בכל זאת מקווה שיגיע היום והיא תצא לפועל.
סיפר מנחם  -רשמה זיוה
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êøä ìéâäî äáåè äðù
חברי עין חרוד היקרים
שנת הלימודים החלה ,ואנו נמצאים בעיצומן של הקליטות לבתי הילדים.
כמו שאנו יודעים זהו זמן המצריך סבלנות וסובלנות מכולנו.
כל ילד מוצא את מקומו בבית החדש ,מתרגל לגננת ולמטפלות ,לסביבה ולאורחות
החיים המוכרים והזרים כאחד.
בית תינוקות :התחיל בקטן וחיש מהר יתמלא לשמחתנו בתינוקות עין -חרודיים
)נקווה שהשנה תהיה סימן לשנים הבאות(.
ילדי פעוטון רימון נכנסו ברוב פאר והדר לבית מחודש ,מרווח ונאה )כולכם מוזמנים
לבוא ולהתרשם( וזוהי הזדמנות לומר תודה רבה לצוות שעמל רבות בשנה שעברה -
בפירוק הבית לקראת השיפוץ,
בהכשרת מקום חלופי )משרד חינוך(,
בעבודה יומיומית שם במרחב קטן ,הצליחו לתת מענה לכל הצרכים.
והחזרת הפעוטון למשכנו המחודש ,מוכן ומזומן לכל באי הבית.
וכן תודה לצוות הבינוי שהיה קשוב וסבלני ועמד בלוח הזמנים הצפוף.
גם השנה כל הגננות והמטפלות השותפות לעשייה ,והאמונות על המלאכה ,ימשיכו
ללמוד ולהתמקצע במסגרות שונות ,חוץ ופנים" :אורנים" ,השתלמויות של המדור לגיל
הרך בתנועה הקיבוצית והשתלמויות פנים מערכתיות.
מערכת החינוך דוגלת בעבודה מערכתית ,הנותנת מענה לכל השותפים :ילדים ,הורים,
צוותים ,קהילה.
ילדים  -הבנה וידע לצרכי הקבוצה בכל שלב התפתחותי ,וראיית כל ילד באופן פרטני
והענות לצרכיו.
הורים  -שיחות פרטניות וכלליות בפתיחת שנה ,דיווחים קצרים בסוף היום ,פגישות
יזומות עם הגננות ,השתלמות צוותית בנושא" :הקול ההורי".
צוותים  -שיחה אישית ,ישיבות צוות שבועיות ,פורום גננות ,פורום מטפלות ,שיחות
משוב ,לימודים.
קהילה  -טיולים להכרת הסביבה הטבעית ,הפיזית והאנושית ,העברת מסורת סיפורית
ושירית עין חרודית על-ידי סבים וסבתות ,השתתפות בחגי הקיבוץ ,הגן האקולוגי
ואיכות הסביבה.

úëøåáîå äáåè äðùá åðìåë úà úëøáî éðà
.äìåòô - óåúéùå äçéîö ,äéøåô äééùò úðù
חבצלת לייטמן
מנהלת הגיל-הרך
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íéôðòä ìëì
,äééìîùç ,íåç ÷ùî ,úéìåëøî ,äñáëî
,øéã ,çáèîå ìëåà-øãç ,éåð ,ïééðá ,äééøâð
úåðîàì ïëùî ,ïåìòôî ,úôø
íéáåèä íéùðàä ìëìå
.õåáé÷ä éìéáùá íéùâåô åðçðàù
! ä÷åúîå äáåè äðù
,äìåòîä úåøéùä ìò äãåú
êåéçäå íçä ñçéä ìò

äðàú ïåðâî

הטיול לזכרו של דובי דביר
8-9/10/10 הטיול יערך בשישבת
 אבל רבת זכויות, שנה2000  שהיא אפילו לא בת,השנה נסייר בעיר טבריה
.ואתרים מעניינים
.נשלים עם אתרים נוספים באזור ים כינרת
. וגם ארוחת ערב שבת,חרוד- בעין,הלינה תהיה בבית
.פרטים נוספים ודף הרשמה יפורסמו בהמשך

åðìåëì úçìöåî íéìåéè úðù ,äáåè äðù
צוות טיולים
14

מהמעיין לקומי
י“ח באלול 1929
רבקה קיש-בנארי נענתה לפנייתנו לכבוד י“ח באלול והביאה ליומן קטע מיומן
שכתבה אמה ,שושנה גלר-בנארי .בקטע שלפנינו )המובא בקיצורים קלים( מתואר
המעבר של ילדי עין חרוד במאורעות  1929מהמעיין לגבעת קומי.

) (1929שבוע  20 19 18 17להולדתו ]של בנה עומר[
 27באוגוסט ) (1929יום שבת היה ,יום הכנות לקראת התנפלות על עין חרוד .בית
אלפא נתקפת ע"י ערבים ,במחנה אצים ,רצים ,מכינים בריקדות.
קבוצה פה ,קבוצה שם עומדת ו"תופסת" את החדשות מהמתרחש בנקודות שונות
אשר מודיע לנו הטלפון .ישיבת באי כח המשקים אומרים כי יש הצעה לרכז את
כל הילדים בקומי .האמנם כל כך קרובה הסכנה ,הבאמת נעלה לקומי או הצעות
הללו רק בחזקת הצעה הן? והנה עוד לא הספקתי לעכל את כל הלך הרוח מסביב
וברגילבסקי נכנס לבית התינוקות ומודיע כי בעוד שעתיים על התינוקות עם
האימהות להיות מוכנים לעלות לקומי .קמה בהלה ,באה הכנה נחפזת .מקפלים
מיטות ,קושרים מזרונים עם שעוונית יחד ,צוררים חבילות ,גם המטבח אוסף את
הכלים .הילדים הגדולים מסתובבים בין הרהיטים המפוזרים על יד הדלת.
היונקים שוכבים על השולחן ,האימהות נרגזות ובכל פעם ניגשות כל אחת אל
ילדה ומחשבה אחת מנקרת במוח כולן ,מה יהיה? איך יעברו על הימים הקשים
היונקים האלה? הנשוב כולנו בריאים לתוך הבית הזה .האוטו בא ,מעמיסים עליו
את המיטות והמיזרונים ,על יד הנהג שני חברים מזוינים והאוטו זז .אחריו באה
עגלה גדולה .מתישבות האימהות התינוקות על זרועותיהן על העגלה .הרופאה
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ביניהן .הרופא הרשוביץ רוכב על הסוס לפני העגלה ואנו זזים .יוצאים מהחצר
ונוסעים על הכביש ואתה עומר בן ארבעה חדשים אז ,מסתכל בי וצוחק ,נעימים
ישן הגעת לקומי.
עליך הנסיעה וטלטול העגלה ,מיד הינך נרדם וככה ֵ
קומי – תקופת הרפת היא בשבילנו .לתוך הרפת רכזו שם את כל הילדים140 ,
ילד ,לשם יתר בטחון בשעת יריות .היונקים והפעוטות במיטות ,היותר גדולים על
מזרונים על ריצפת הבטון.
נחרט בזיכרוני מומנט אחד ,אחרי לילות אחדים לאי-שינה השתטחתי על הרצפה
בקש על יד מיטת הילד ונרדמתי שינה חזקה ,פתאום מעירים אותי ואומרים
ָ
בשקט :שושנה ,הוציאי את עומר מהמיטה והשכיבי על הרצפה ,יורים בתוך
החצר .התעוררתי מיד ,חטפתי מתוך שינה בבהלה את עומר והשכבתיו על הרצפה
בקש .יריות אחדות נשמעו בקרוב ונפסקו .אלה הן היו היריות אשר בהן הבריחו
השומרים את הערבים אשר התכוננו להדליק את הגורן בתל יוסף .הפניקה אשר
קמה בין האימהות בתוך הרפת עברה .נשקטה גם רוחי ,אבל בכל זאת פחדתי
להשכיב את עומר חזרה במיטה והשארתיו על הרצפה .ככה בני ישנת לילה על
הקש על ידי שנתך היתה שקטה ומתוקה ,לא הרגשת כלל בדבר ,במתהווה מסביב.
בגבע ובבית אלפא בערו הגרנות ,יריות בודדות נשמעו עוד במשך הלילה .הסבתא
אשר גם באה מצאה לה פינה על יד מיטתך נאנחה מדי פעם לפעם ,שנתה נדדה
מעיניה .מזמן לזמן הרכינה את ראשה הלבן והסתכלה בך הישן.
קשים היו התנאים ברפת ,זבובים לרבבות ,לכלוך ,אבק ,רעש ,ילדים ואנשים,
צפיפות ושעלת ,גם מחלת עיניים פרצה בין התינוקות .שבועיים בילינו ברפת
ואחרי כן החליטו ויהי מה להסתדר בבתים.
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שבוע ימים היינו בבתים בקומי ולסוף השבוע השלישי מיום עלייתנו לקומי ירדנו
לעין חרוד.
שוב עטפתיך במגבת הרחיצה ] [...כיסיתיך בכילה והתישבנו כל האמהות עם
התינוקות לתוך העגלה .צחקת ,אבל אך זזה העגלה ממקומה נרדמת וישנת כל
הדרך שנת ישרים .השבועות אשר בילית בקומי השפיעו עליך לטובה ,קבלת
במשקל  1,090גרם בשבועות אלה ] [...הוסיפו לך דיסות שלוש פעמים ביום ,חצי
מנה לפעם אכלת בתאבון רב והן נתנו את השפעתן במשקל.
ספטמבר 1929

áåè ìæî
ïøåâ äàìì
ãëðä éàåùéðì
ú é î å ì ù ì" á ò á à å é
éîééøîå äùî ìù íðá
äãëðä éàåùéðìå
ï å ì à ì" á ò é î ú
úéøåà ìù äúá
úåçîù åáøé ïë
úåçôùîä ìëì

17

חוג ביטחון
מפגש עם שר הביטחון אהוד ברק
על עתיד המדינה והכרעות חשובות.
ימים אחדים לפני י"ח באלול תש"ע נפגשנו עם שר הביטחון אהוד ברק ,כך קיבלנו
את פניו:
בטרם כל נישא תפילה לשובו של גלעד שליט .מתוך התפילה” :ויקויים בו ִמקרא
ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה יָשיגו
שכתוב :ופדויי ה' יְשוּבוּן ובאו ציון ברינה ִ
ְונָסו יגון ואנחה ונאמר אמן“.
לך אהוד ברק שר הביטחון "הרי אנחנו שנינו מאותו הכפר"
ברוך הבא
בשבת הקרובה יחול התאריך י"ח באלול תש"ע.
זהו היום בו נחוג שמונים ותשע שנים לעין חרוד ולהתיישבות בעמק הזה .אנו חיים
במקום הזה ארבעה דורות ,מקיימים הלכה למעשה את שאמר משה בנאום הפרידה
שלו מעם ישראל ,שאותו אנו קוראים השבוע בבית הכנסת:
ֶיך ַהיּוֹםֶ ,את ַה ַחיִּ ים וְ ֶאת ַהטּוֹב ,וְ ֶאת ַה ָמוֶת ,וְ ֶאת ָה ַרע ) ...דברים ל‘(15 ,
ָת ִתּי ְל ָפנ ָ
” ְר ֵאה נ ַ
וּב ַח ְר ָתּ ָבּ ַחיִּ ים )דברים ל‘(20 ,
ָ
אכן ,אנחנו בחרנו בחיים.
הקימונו חקלאות משגשגת מודרנית ומצליחה.
בנינו תעשייה טכנולוגית חדישה ביותר.
יצרנו תרבות ייחודית הנטועה במסורת היהודית.
יסדנו מערכת חינוך ערכית ורב-תחומית.
תמכנו באמנות ,הקמנו את "המשכן לאמנות".
רקמנו פעילות חברתית של תמיכה ועזרה לזולת
הקדשנו מכוחנו לפעולות התנדבות לשכבות החלשות ,לקליטת עלייה ,לביטחון המדינה
ולצבא ההגנה לישראל.
ועוד ועוד.
"ממרומי הגיל" אנו שואלים :כיצד נעמוד באתגרים הקשים העומדים לפנינו?
לדבריך אנו מצפים.
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טיול חברים בי"ח באלול
טיול יח באלול המסורתי נערך בירושלים .בסופו של יום פקדנו את משפחת שליט
באוהל הניצב מול ביתו של ראש הממשלה .יונהל'ה קראה את התפילה לשובו של
גלעד והוסיפה דברים הנוגעים ללב .נועם ואביבה שליט התרגשו וקיבלו מאיתנו
את התפילה הכתובה ואת דברינו לשר הביטחון.
את דבריה חתמה יונהל'ה במילים הבאות:

תכלה שנה ואנחתה
תחל שנה וברכתה.
כן יהי רצון.
נצה סמילנסקי

áåè ìæî
õéáå÷áì øéáãìå úéøùì
ñâðéøâ äéøàå øúñàì
ñâðéøâ äèøáì
ïéðä-ãëðä-ïáä úãìåäì
éàìéò
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì
äáåè äðù

áåè ìæî
õéáå÷öéà éðáìå äðéìåø÷ì
íçðîìå äøôùì
äãëðä-úáä úãìåäì
øçù
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì
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שנה חדשה במשכן לאמנות
בשבת ,סוף השבוע של ראש השנה תשע"א אנחנו פותחים שלוש תערוכות חדשות:
בחדר אתר תוצג תערוכת יחיד של אפרת קליפשטייןRed Winged Black Bird :
התערוכה של אפרת היא הצבה מורכבת שתשתלט על חלל החדר כולו .אפרת
עושה שימוש בחומרים המצויים בשימוש הביתי :נייר אלומיניום ,חוטי רקמה
וגבס כאשר המפגש היומיומי וההיכרות האינטימית מאפשרת להם להיות נינוחים
אך מפתיעים ומלאי קסם בהקשר מחוץ לגבולות המוכרים שלהם.
בחדרים הצפוניים תעלה התערוכה "מנחם שמי בעין חרוד" שתאצור דליה
בלקין .זוהי רטרוספקטיבה שכבר הוצגה לפני שנה בגלגול מעט שונה במוזיאון תל
אביב ומבוססת ברובה על עיזבון שמי השמור במשכן לאמנות .לשמי הייתה זיקה
אמיצה לעין חרוד ולמשכן לאמנות מראשיתו וזאת בשל קשריו האישיים
הקרובים לחיים אפתקר-אתר .שמי ואתר היו פעילים יחדיו בחוג הציירים
הארצישראלי של שנות ה 30 -וה 40 -ובשרתו בצבא הבריטי באיטליה פעל שמי
נמרצות באיסוף יצירות אמנותיות לאוסף המוזיאון המתהווה .לאחר מותו של
שמי ב 1951-והוא בן  51תרמה אשתו ,רבקה ,חלק גדול מעיזבונו למשכן לאמנות.
באולם הישראלים יציג גלעד אפרת תערוכה בשם "נוף-קוף" .התערוכה היא
מיני-רטרוספקטיבה ומוצגים בה נופים שיצר אפרת בתקופות שונות וכן ציורי
דיוקנאות קופי אדם .במהלך הצפייה וההתקרבות לציורים הדימויים מתפרקים
לסימנים והופכים מופשטים ,פני הקופים מכונסים וחריצי הקמטים מהדהדים
ביחס לנופים הסלעיים והסדוקים .הצופה בתערוכה משוטט בין ציורים של ערים
חרבות ,יערות ומתקן כליאה .מראות של מקומות שבהם הזמן אבד.

שלוש התערוכות ייפתחו לקהל ביום שבת ,ה 11-בספטמבר בשעה .12:00
אירועים נוספים יתקיימו בתערוכות כדלקמן:
ב 29-באוקטובר ,יום שישי ,יתקיים אירוע השקת קטלוג של גלעד אפרת.
ב 10-בדצמבר ,יום שישי בערב ,יתקיים בתערוכת אפרת קליפשטיין מפגש
בהשתתפות יאיר גרבוז ,פני יסעור ,רותי דירקטור וגליה בר אור .בתום המפגש
מתוכננת מסיבת ריקודים.
בהמשך השנה מתוכננות תערוכת צילומים של עזריה אלון ,תערוכה לעידית לבבי-
גבאי בת מרחביה ותערוכה לאירה ראוכוורגר .בנוסף יוצגו במשכן סרטים וחומר
ויזואלי מהביתן הישראלי בביאנלה לארכיטקטורה בוונציה המתקיימת בימים
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אלו .הביתן הישראלי מוקדש השנה לארכיטקטורה בקיבוצים והאוצרת היא גליה
בר אור )יחד עם האדריכל סיוון יסקי(.
תזכורת ובקשה  -במשך השנים נהוג אצלנו כי הכניסה למשכן לאמנות הנה חינם
לחברי עין חרוד .גם אורחי החברים נהנים ממידת הכנסת האורחים ובתנאי שהם
מגיעים עם מארחיהם .עם זאת אנחנו מבקשים לחזור ולהזכיר כי אורחים
המגיעים ללא מארחים חייבים בתשלום וכי מספר האורחים שניתן להכניס
בחינם מוגבל עד עשרה אורחים.
בברכת שנה טובה ופורייה ,שנה שבה נזכה לראות בנים שבים לגבולם וגשמי
ברכה.
צוות המשכן לאמנות

åðéìééç ìëì
íéàåìéîáå øéãñá
äáåè äðù úëøá
! åöîéàå å÷æéç
äáäàá
ã å ø ç- ï é ò ú é á

áåè ìæî
øåð é÷éáöìå äðìéàì
ãëðä úãìåäì
íòåð
éìâìå úåáðì ïá
íééááì íéìåçéà
úåçôùîä ìëì
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הסבר לדף פירוט חשבון המים

)אוגוסט (2010

בעקבות החלטת רשות המים ,בנושא הבצורת ,הוחלט שלכמות מים של עד  2.5מטר
מעוקב לנפש ,לחודש יהיה מחיר אחד ,נמוך.
לכמות נוספת מ 2.5-עד  10מ"ק ,לנפש ,לחודש ,יהיה מחיר גבוה ומעל  10מ"ק יהיה מחיר
אחר.
אנחנו התארגנו עם מדידת מים בבתים ובכל המשק ,החלטנו להעביר לחברים דף עם
הנתונים לצריכת המים שלהם והמחירים .המדידה היא של צריכת המים בבית בלבד ,לא
כולל גינה .במקביל אנחנו נערכים למדידה כללית של מרכזיות ונוי.
כיום ,לאחר שלושה חודשים של מדידה ,אנחנו רואים שצריכת החברים הממוצעת היא
בין  5ל 6-מ"ק לנפש לחודש.
התכנון הוא לתקצב את החברים עבור  5מ"ק לנפש לחודש 2.5 .מ"ק במחיר הנמוך
ו 2.5 -מ"ק נוספים במחיר הגבוה ,סך הכול .₪ 26
לכן חשוב לנו שכל אחד יבדוק את הדף ויוודא שהנתונים בטבלה הראשונה נכונים ,בעיקר
מספר הנפשות בבית.
המדידה נותנת לנו אפשרות לגלות נזילות ,דליפות ופיצוצים בקווים מוקדם ככל האפשר,
לפעמים נזילות שכלל לא מצאנו לפני כן.
המערכת כרגע בהרצה ,אין חיוב לתקציב .המערכת מאפשרת לחברים לראות כמה מים
הם צורכים ומה העלות .הזדמנות להתייעל ולחסוך במים.
הסבר לדף:
טבלה ראשונה ,כותרת מספר תקציב  -עדיין לא נכון ,שמות הדיירים ,כתובת ,מספר
דירה ,מספר הנפשות בדירה  -חשוב לבדוק נתון זה ,מספר מודד.
טבלה שנייה ,קריאת מודד בתחילת החודש ,קריאת מודד בסוף החודש ,סך הכול צריכה
למודד ,ממוצע חודשי לנפש  -לכל דירה.
טבלה שלישית ,פירוט הבסיס לחישובי התשלומים.
טבלה רביעית ,חישובים :צריכת בסיס עד  2.5מ"ק לפי עלות של  ₪ 2.46למ"ק.
שורה שנייה  -צריכה עודפת ,מעל  2.5מ"ק לפי עלות של  ₪ 6.31למ"ק.
טבלה חמישית ,סיכומים :סך הכול של שתי השורות מטבלה קודמת ,תוספת של מע"מ,
וסך הכול לתשלום.
* לברורים ניתן לפנות לנדב רז ,מקוצר.3176 :
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תכנית החוג האזורי לספרות
עונה שמונה עשרה  -תשע"א
2011 - 2010
החוג מתקיים בימי ראשון ,במועדון של קיבוץ עין חרוד מאוחד ,בין השעות 21.00 – 19.30

יום א' 10.10.10

הדס פרידמן  +שלומית אורן:
"והיה כנגן המנגן" – יחסי שאול ודוד במקרא ובספרות

יום א' 14.11.10

בלהה בן אליהו" :שתלתם ניגונים בי"
בין הורים לילדים בספרות העברית

יום א' 12.12.10

נורית גרץ" :בין היסטוריה פרטית להיסטוריה קולקטיבית"
)ספרה "על דעת עצמו"(

יום א' 9.1.11

אסף ענברי :ביאליק – בנאי התרבות העברית

יום א' 13.2.11

דר' שולה קשת :הרומנים הראשונים של העמק:
"ראשית" של שלמה רייכנשטין ו"מעגלות" של דוד מלץ

יום א' 13.3.11

שי זרחי :קריאה ברומן "מכאן ומכאן" של י.ח.ברנר

יום א' 10.4.11

המשורר רפי וייכרט " :דיוקנו של טרובדור" – על שירתו של
איציק מאנגר

יום א' 15.5.11

הסופר חיים באר" :אל מקום שהרוח הולך" )ספרו החדש(

יום א' 12.6.11

ד"ר אריאל הירשפלד :עגנון והז'אנר הטראגי

הערות :הכניסה להרצאות  -חופשית.
ייתכנו שינויים.
בשאלות אפשר לפנות לאילה בשור :טל) :ע( ) ; 6485701ב( 6485689
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8/9/2010 ìåìà è"ë éòéáø íåé äðùä ùàø áøò
ìëåàä-øãçá âç úçåøà

20:00 :äòùäî ìçä

"äëéøáá äô÷éñåî"
20:30 äòùá
úéñåë úîøä
.äùãçä äðùì íéðåìá úçøôä

