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התשע"א  -שנת התשעים
מפסח לפסח
ראשיתו של הפסח שלנו
ימים מספר לפני החג היו מוציאים את השולחנות החוצה ,והתחילו לסייד את צריף
העץ הגדול ,ששימש חדר-אוכל .עם גמר הסיוד ,היו מפזרים חול דקיק צהוב על
הרצפה ,שלא היתה מרוצפת .דאגו כבר אז למפות מבד ערבי ,ובתור ירק-קישוט על
הפּלפל הגדול שגדל באמצע המשתלה .במרוץ השנים קישטו
השולחנות לקחו מעץ ִ
גם את המפות בפרחי השיטה.
וכך התחיל "הסדר" הראשון בעין-חרוד :מבעוד יום יצא המורה ,היחידי שהיה אז
במשק ,עם קבוצת ילדי בית-הספר  -קבוצה קטנה למדי בימים ההם ,לשדה ,לקצור
במגל קצת שיבולים .לאחר שסידרו כמה אלומות דקות ,שבו לבית-הספר.
בערב עם צלצול הפעמון ,כשכל החברים התאספו לחדר-האוכל ,הופיעו הילדים
המעטים ,עם המורה בראש .השיבולים ביד ומגל על השכם .השנה ההיא הייתה שנת
ברכה .ועל זה הודיע אחד הילדים "ששנת ברכה היא לנו השנה!" לאחר הודעת
הילד ,התחילו הילדים לשיר ולרקוד .ובזה תם ונשלם "הסדר" .הקריאו עיתון
היתולי ואחרי הארוחה ביקור במשקים.
שנה לאחר-כך חל כבר שינוי בתכנית .אותה השנה שנת בצורת הייתה .התבואה
בשדה טרם השתבלה ,חלקות קמלו ,וחלקות נשדפו ,הילדים שמספרם גדל במקצת,
יצאו עם המורה בבוקר לשדה לקצור שבולים .דקים ,רזים ונמוכים השיבולים.
ואלומות צנומות בידיהם הקטנות .התכונה במחנה רבה .סיוד וניקוי ואכילה בחוץ.
הובילו את הלוקס לחיפה לתיקון לכבוד הפסח ,ולאור פנסי הרפת סועדים בחוץ.
ליל התקדש החג .אור-רב בחדר-האוכל .השיגו עוד לוקס קטן .החברים על
מקומותיהם .בולטים גם כמה אורחים .מורגש החג .והנה הושלך הס ,אל הבמה בא
בריצה ילד ,נושם בכבדות ומכריז" :היינו היום בשדה ,ראינו את הקמה ,ויש לנו
לבשר לכם בשורה רעה ,שנת בצורת תהיה לנו" .רעד עובר באולם .מופיע ילד שני.
לבוש כותונת לילה ארוכה ,ששרכה וכיסתה את רגליו וזקן לבן יורד על מידותיו
ומקל בידו ,מתחיל לברך את הציבור" :ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני
הארץ" וכו' .אחר-כך נכנסים יתר הילדים ,השירה בפיהם ושבלים בידיהם .אחרי
הקפה סביב השולחנות האמצעים ,הגישו את השיבולים לזקן-החברים ,שהשיב
לילדים בפסוקים מהאגדה ,על הפסח בימי הבית השני.
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] [...בשנה שלאחריה ,בשנת תרפ"ו ,ועדת התרבות יחד עם כמה חברים "ישבו על
המדוכה" ,דנו על שינויים ותיקונים שיש להכניס ב"סדר" .הם באו למסקנה ,שיש
להשאיר בטכס את המבשר על מצב הקמה .הילדים נכנסים עם העומר ושירה
חדשה בפיהם" ,זרע איכר ,זרע כל השדות תבואה" [...] .לאט לאט הלך ונוצר הווי
מיוחד של "הסדר" .באותן השנים הנהיגו גם מנהג של ביקורים במשקים השכנים
אחר ה"סדר" .תיכף לאחר הסעודה ,היו רותמים עגלות ,וחברים בהמוניהם
יוצאים לביקורים .היו באים למשק השכן ,נכנסים לחדר-האוכל ,טועמים ממה
שהכינו ,יוצאים בריקוד נלהב ,וישר לעגלות ,אגב יריות באוויר ,למשק השני .שנים
מספר שמרו על המנהג הזה .עד שפרצו המהומות בשנת .1929
בשנת תרפ"ד ]  [...התחילו כבר לטפל בהגדה ,ובפעם הראשונה שר הציבור "הא
לחמא עניא" .בערב שלמחרתו התקיימה מסיבה של הסופרים האורחים.
הטכס החדש שהולך ונוצר בעין-חרוד ,מתחיל להכות גלים ,ועם עלייתנו לנקודה
החדשה ,גובשה ההגדה ,שהכילה חומר מגוון :מההגדה המסורתית ופרקי מקרא
אקטואליים.
עם ה"סדר" הראשון בחדר-האוכל הבנוי בנקודה החדשה ,מביאים כבר את העומר
הרבה עשרות ילדים שגדלו לנו במשך השנים ,ושירת העומר בפיהם .ובאותה
השנה ,נוצר גם ריקוד העומר על ידי קבוצת ילדות בוגרות .את הריקוד הזה היו
רוקדים בחדר-האוכל ,לאחר הבאת העומר ,והיה משלים את הטכס.
החיפושים ,ליצור טכס מקורי ב"סדר" ,נמשכו .גם קישוט העמודים והקירות של
חדר-האוכל הוכנס בתור גורם חשוב בפסח ,ובחיפושים אחרי הטכס ההולם את
רוחנו ,באים לידי מסקנה ,שיש להעביר את קציר העומר לידי נחלת כל הציבור.
ושיר מיוחד לטכס הקציר חובר על ידי אחד מילדינו ]"השמש במערב" מאת משה
טבנקין[ ומנגינה מתאימה לזה חוברה על ידי חברנו פוסטולסקי .השיר הזה ,כטכס
קציר העומר כולו  -נעשה נחלת הרבים  -נחלת המשקים וקיבוצים רבים.
יהודה אדלשטין  ,מתוך :עין חרוד ,פרקי יובל עמ' 105-107
הביאה :זיוה אופנהיימר
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לחברים שלום.
בשבועות האחרונים עסוקה הייתה האסיפה הכללית בסדרת דיונים ארוכה בנושא
חוברת ההצעות לשינויים של הצוות השיתופי .החוברת הוצגה ,נשמעו התייחסויות
רבות שלאחריהן הוכנסו לחוברת תיקונים שונים .כמו כן עברה החוברת בדיקה
משפטית אצל עורך הדין שלנו .בסופו של דבר בשבוע שעבר החליטה האסיפה להעביר
את החוברת להחלטת הקלפי שיתקיים ביום שישי  15באפריל .אין להמעיט בחשיבות
הכרעה זו להמשך חיינו .כזכור זהו מהלך שהתחלנו אותו לפני כשנתיים וחצי .החלטה
על קבלת החוברת היא החלטה על תחילת העבודה ליישום ההצעות שבה .החלטה על
דחיית החוברת משמעה חזרה לקו ההתחלה ,למקום שבו היינו לפני שנתיים וחצי.
חזרה לשאלה האם שיתופי או מתחדש .אני קורא לכל חברי עין חרוד לבוא להצביע
ולהביע את דעתם.
מיד עם תום החג נתחיל בדיונים בנושאים אחרים העומדים ומחכים בתור .ביניהם
תקנון ייעוץ לילדים ,תקנון תלויים בחבר קיבוץ ,נושאי הדיור! ותקנון קליטה.
כל אלה נושאים שנדונו כבר בוועדות השונות ובמזכירות ,ומוכנים לבוא לדיון ציבורי.
אני מקווה שהנוכחות שאפיינה את הדיונים בחוברת השינויים תימשך גם כאן.
אחרי הכול גם נושאים אלה חשובים לא פחות לחיינו כאן על הגבעה הזאת.
בשבוע האחרון נשלחו לחברים עדכונים בנושא תוכניות החיסכון האישיות .יחד עם
הדוח נשלח מכתב הסבר כללי על הנתונים .מעט חברים פנו אליי להבהרות ואני
מקווה שלכל השאר הדברים ברורים .אנא זכרו כי הנתונים בדו"ח נכונים לסוף שנת
 .2010בהזדמנות זו אני רוצה להזכיר כי מזה זמן אנו מחפשים חבר או חברה שייקחו
על עצמם את תפקיד יו"ר הנאמנות .אין זה נכון שהמזכיר ויו"ר הנאמנות יהיו בידי
אותו אדם.
לפני כחודש החליטה הוועדה הכלכלית על העברת סכום כספי גדול מריקור לקיבוץ.
חלק מהסכום הועבר לתאגיד האחזקות עבור השקעות יצרניות ,חלקו לנאמנות
לכיסוי התחייבויות שונות לחברים וחלקו הארי הועבר לשימושי הקהילה .המהלך
הוא חד פעמי וחריג והלוואי שנוכל להרשות אותו לעצמנו כל שנה .כתוצאה ממהלך
זה הוחלט לחלק לחברים בונוס שיבוא לידי ביטוי בתקציב חודש מרץ .כולנו שמחים
לתוספת בלתי צפויה זו לתקציב האישי ובמיוחד לקראת החג .יש להודות לצוות
ריקור שבזכות הביצועים שלו המתמשכים על פני שנים אנו נמצאים במצב המאפשר
לנו זאת .לקראת סוף השנה תיעשה כרגיל בדיקה האם ניתן להעביר לחברים בונוס
שנתי רגיל.
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פורים בא והלך לו ופסח כבר עומד בפתח .יחד איתו עומד האביב שבא ועדיין נמצא
כאן .גשמים עדיין יורדים מדי פעם ובזכותם מאריך האביב את שהותו במחוזותינו.
פסח בשבילי הוא בעיקר חג האביב ,הבשלת התבואה החדשה וקציר העומר ,חגו של
החקלאי המכין עצמו לקציר ,אחד משלושת הרגלים ,חג התקווה .אני מאחל לכל בית
עין חרוד באשר הם שם ,שנת יבול ברכה.
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בישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך  24.03.2011אישרה המזכירות את:
• תקנון הקליטה
• נוהל עבודת ועדת קליטה.
• הסכם הצטרפות נקלטים.
בישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך  31.03.2011קיבלה המזכירות את המלצת
ועדת מזון ומזכירות מש"א למנות את יובל נצר כמנהל ענף המזון.
כמו כן ,אישרה המזכירות חלוקת בונוס של  4.5מיליון שקל 1.5 .מיליון יישארו
לצרכים אחרים בקהילה.
בישיבת המזכירות שהתקיימה בתאריך  7.04.2011אושרו עדכונים בתקנון לימודים
ראשונים ובתקנון לימודי המשך.
כמו כן ,אושרו נוהל הפעלת יזמויות וכתב מינוי לוועדת תכנון וקרקעות.
ניתן לקבל ההחלטות ,הנהלים וההסכמים ,אצל נלי במזכירות.
באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך  ,6.4.2011דנה האסיפה בחוברת ההצעות
לשינויים של הצוות השיתופי" ,שינוי שיתופי לקיבוץ מתקדם גרסה  ".7.1והתקבלו
ההחלטות הבאות:
 .1בפרק "אורחות עבודה ופרנסה" .בעמוד .16
הפסקה העוסקת בתורנויות.
למחוק בסעיף  3.2את ִ
להשאיר את תת-סעיף . 3.2.1
 .2החוברת ,לאחר שנמחק ממנה הסעיף הנ"ל ,תועבר לקלפי להצבעת בעד או נגד.
 .3ההחלטה על קבלה או דחייה של החוברת תתקבל ברוב רגיל.
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בחודש שחלף עסקנו בסיכומים הסופיים של שנת  2010במגזר העסקי ,והיום אנו
נמצאים כבר מאחורי הרבעון הראשון של  .2011ברשימה זו אסקור את התוצאות
העסקיות בשנה שחלפה ואת המגמות שאפשר כבר לזהות בשנה הנוכחית.
הערה :כל הרווחים המצוינים בסיכום זה הם במונחי רווח לפני מס )תרומה ג'(
ריקור  -תוכנית ריקור ל 2010-הצביעה על גידול משמעותי בפעילות למרות רמת
הזמנות נמוכה מאוד בפתיחת השנה .על מנת לגשר על פער זה הוחלט לבסס את
תוכנית המשק על  80%מהרווחים הצפויים על פי התוכנית .ריקור פתחה את שנת
 2010במצב משברי של חוסר בהזמנות .הרבעון הראשון היה הרבעון החלש ביותר
בשנים האחרונות וננקטו צעדים לצמצום בהוצאות .כחלק מצעדים אלה המפעל ירד
לארבעה ימי עבודה בלבד בחודש פברואר .במהלך הרבעון השני המפעל חזר לפעילות
סדירה אך צבר ההזמנות נשאר נמוך .בשלב זה בוצע עדכון משמעותי של התוכנית
השנתית כלפי מטה .מכאן והלאה החל שיפור משמעותי לטובה ,הרבעון השלישי
היה חזק והרבעון האחרון היה רבעון שיא במכירות.
במונחים דולריים ריקור סיימה את  2010ברווח דומה ל 2009-למרות ירידה של
 5%במכירות .השיפור ברווחיות נובע משינוי לטובה בתמהיל המוצרים וממהלכי
התייעלות שבוצעו במפעל .התוצאות בשקלים נמוכות יותר כתוצאה מירידה בשער
הדולר בין השנים.
התוכנית ל 2011-מבוססת על שער דולר של  .3.65הרבעון הראשון היה רבעון חזק
עם ביצועים מעבר לתוכנית השנתית .סך ההזמנות שהתקבלו )כולל הזמנות שבוצעו(
בסוף הרבעון הראשון עומד על  50%מהתוכנית השנתית .נתון זה מצביע על סיכויים
טובים לעמידה בתוכנית ל .2011-שער הדולר הנוכחי נמוך מהתוכנית אך על מרבית
הכסף נעשו הגנות מטבע על שער גבוה מהשער בתוכנית.
פלבם  -שנת  2010בפלבם התאפיינה בצמיחה משמעותית ) .(28%לאחר תהליך
אסטרטגי שבוצע בתחילת השנה החברה התארגנה במבנה של שלוש חטיבות:
מטבחים ,מוצרים מתקדמים ותפעול ,כאשר חברת שירות המטבחים פ"ז עברה
לבעלות מלאה של פלבם והוכפפה יחד עם חברת הבת ברוסיה לחטיבת המטבחים.
הפעילות המשותפת עם "אלגת אלונים" בתחום המגנזיום נרשמה כתאגיד משפטי
בשם "ארומגנזיום" והוכפפה יחד עם חברות הבת הנוספות )בראל פלבם ,ופלבם
קלס( לחטיבת המוצרים המתקדמים .המבנה החדש אמור לשפר את התמודדות
פלבם עם ריבוי השווקים והעיסוקים בהם היא פועלת ולשפר את המיקוד הניהולי.
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 2010הסתיימה במכירות מאוחדות )כולל חברות הבת( של  43.6מיליון  ₪ורווח של
 0.4מיליון  ₪לעומת מכירות של  33.9מיליון  ₪והפסד של  0.3מיליון  ₪ב.2009-
כל חברות הבת נמצאות בתהליך צמיחה .למעט פלבם קלס חברות אלו עדיין לא צברו
מסה קריטית כדי ליצור רווח ,אך נראה שהן בכיוון הנכון.
ל 2011-פלבם הציגה תוכנית יומרנית עם שיעור צמיחה גבוה יותר מאשר ב. 2010-
הרבעון הראשון הסתיים עם צמיחה משמעותית ביחס לשנה שעברה אך נמוכה יותר
מאשר בתוכנית .בנוסף נתקבלה החודש הזמנה מחברת הרכבות הרוסית לתחום
המטבחים בהיקף של כ 11-מיליון  ₪כאשר פעילות זו לא נכללה בתוכנית השנתית.
גד"ש  -מלאי הגרעינים בעולם ממשיך להיות נמוך מאוד ומחירי הגרעינים הגבוהים
מושכים כלפי מעלה את מחירי כלל הסחורות החקלאיות .מכסת המים לשנה קוצצה
ב .10%-כמו בשנים האחרונות החיטה משאירה רווחים נאים ותופסת כ 40%-מכלל
הגידולים .השום ,הבצל ,התבלינים ,התרד והתירס המתוק ,מובילים את רמת
הרווחיות לדונם .הכותנה שגידלנו בהפסד בכל השנים האחרונות רק כדי לא לאבד
את הידע ,חזרה להרוויח .ב 2010-הגידולים סבלו מחורף חם ,תנאי חום קיצוניים
בקיץ וסתיו קייצי .הפגיעה העיקרית של תנאים אלה הייתה בעגבניות שהשאירו רק
שליש מהרווח הרגיל ,ואבטיח הסידלס )למאכל( שהסתיים בהפסד כששני שליש
מהיבול נפגע מהחום וכלל לא הגיע לשוק .הגד"ש סיים את  2010עם מכירות של
 9.95מיליון  ₪וברווח של  1.76מיליון  . ₪לעומת מכירות של  10.5מיליון ₪
ורווח של  1.97מיליון  ₪בשנה הקודמת ,שהייתה שנת שיא ברווחיות.
שנת  2011החלה ברגל ימין עם גשמי ברכה נאים ,ואיתם התקווה לשנת שגשוג
נוספת בענף ,כשמגמת עליית מחירי הסחורות החקלאיות נמשכת.
רפת חלב  -בתחילת  2010נוצר מחסור בחלב בארץ ובעולם .חלק מהמחסור נוצר
כתוצאה מריסון יתר שהוכתב ב 2009-שחייב את יצרני החלב לצמצם את מצבת
העדרים .בשלב זה הושקה מדיניות תומכת ייצור ,לפיה מקבלים  90%ממחיר
המטרה על החלב החריג )מעבר למכסה( .הצרה הייתה שלמרבית היצרנים לא היו
מספיק פרות כדי לייצר חלב עודף כאשר לוקח זמן להיערך למדיניות החדשה .הרפת
שלנו התמודדה יפה עם האתגר וסיימה את השנה עם חריגה של  11%מעבר למכסה.
למרות המחסור בחלב ,מחיר המטרה שיש לו מנגנון עדכון המושפע בעיקר מעלויות
מרכיבי הייצור ,דווקא ירד -ב 2010-בכ 10-אג' לליטר .מחירי המזונות שעלו בחדות
במחצית השנייה של השנה עדיין לא קיבלו ביטוי במחיר המטרה .השילוב של הגדלת
ייצור החלב במקביל לירידה במחיר החלב ועלייה במחירי הבשר ,הסתכם במכירות
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של  8.84מיליון ) ₪עלייה של  (1%וברווח של  2.12מיליון ) ₪ירידה של  2%ביחס
לשנה קודמת(.
שלוחת עגלים  -שנת  2010הייתה שנת שיא במחירי הבשר ושלוחת העגלים
)שמבוססת על תשתיות רפת החלב( השאירה רווח של  ₪ 2,200לעגל וביחד
 ₪ 446,000תוספת לרווחי רפת החלב.
מגמת הגידול בייצור החלב צפויה להמשך גם ב 2011-כאשר קיבלנו תוספת בסך
 188,000ליטר למכסה שעלתה מעבר ל 4-מיליון ליטר .מחיר המטרה צפוי לעלות
כדי לפצות את היצרנים על עליית מחירי המזונות בסוף .2010
דיר  -לראשונה מזה שנים נרשמה ב 2010-עלייה בביקוש למוצרי חלב כבשים .מלאי
הגבינות הגדול שאיים על הענף ב 2009-הצטמצם באופן דרמטי וירד למלאי תפעולי
במ ָל ִאים הוחזרו למגדלים )באופן נדיר( בסוף השנה  37אג'
בלבד .כתוצאה מהירידה ְ
לכל ליטר חלב משווק ,שמהווים את מרבית המיסים ששולמו לקרן לטיפול בעודפים.
ב 2010-ייצרנו את מלוא המכסה ואף חרגנו ,וזאת לאחר שנתיים של תת ייצור.
בנוסף מחירי הבשר השנה כבשו שיאים חדשים בעיקר כתוצאה מבלימת יבוא
הטלאים מאוסטרליה ע"י משרד החקלאות .פעילות ייצוא הכבשים מקרטעת וגם ב-
 2010לא הצלחנו לבצע ייצוא כבשים מהותי .גזע האסף אותו הכנסנו לפני שנתיים
הגיע לרבע מסך הרחלות בעדר .התוספת של כבשי האסף משפרת את הביצועים
הכלכליים של הדיר היות ויש לו עדיפות על גזע האווסי בתנאי הסחר בשוק בהם
המחיר לבשר גבוה .סך ההכנסות השנתיות  3.66מיליון ) .₪עלייה של  35%ביחס
לאשתקד(.
הרווח השנתי עומד על  34אש"ח לעומת הפסד של  624אש"ח אשתקד.
ל 2011-קיבלנו תוספת/החזרת מכסה של  20,000ליטר ,ואנו צפויים להמשיך ולהגדיל
את אחוז גזע האסף בעדר .שני נתונים אלה יתמכו בשיפור הביצועים בענף כאשר
מנגד העלייה במחירי המזונות צפויה להעיב) .בניגוד לענף הבקר ,בענף הצאן לא קיים
מנגנון מחיר מטרה ששומר על המגדלים מהתייקרויות מרכיבי הייצור(.
פרדס  -הפרדס נמצא בשיאו של תהליך החלפת זנים ושטח הפרדס המניב עומד על
הרמה הנמוכה אי-פעם .את המטעים אנו נוהגים לסכם בסוף עונת הגידול )יולי( היות
והחיתוך באמצע השנה יוצר עיוותים גדולים .שנת הגידול  2010/2011שתסתיים בעוד
חודשיים צפויה להחזיר את הענף לרווח לאחר שלוש שנים של הפסדים .האבוקדו
היה רווחי לאורך כל השנים האחרונות ,והשינוי לטובה בהדרים נובע מהסיבות
הבאות :מפעילות נמרצת להשגת מחירים גבוהים גם על חשבון הנאמנות לבית
האריזה שלנו ,עקירת חלקות חלשות בשנים האחרונות ,וכניסה לניבה של  22דונם
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”אור“ )הזהב החדש( שנטעו ב 2007-והשאירו יחד עם  12דונם נוספים רווח של כ-
 ₪ 4,000לדונם .משנת  2011והלאה שטח הפרדס המניב רק יעלה ,כאשר הזנים
הנכנסים לניבה רווחיים יותר מאלה שנעקרו ,כך שבשנים הקרובות ביצועי הענף
צפויים להמשיך ולהשתפר.
מדגה  -שנת  2010התאפיינה בזינוק של  70%ביבול האמנונים ובתוספת מחיר של 0.5
 ₪לקילו ביחס לשנה קודמת .הגידול באמנונים נבע מחומר גלם איכותי שנשמר מ-
 2009ומהעובדה שהפסקנו את גידול הקרפיון בבריכות המרוכזות )כתוצאה מהמלחת
הבריכות( ולאמנונים נשארו שטחי גידול רחבים יותר .כמות האמנונים גדלה למרות
וירוס אלים שתקף דג זה וגרם לפחתים גדולים בכל שלבי הייצור .כמות הקרפיון
המשווק ירדה ב 17%-והמחיר נשאר ללא שינוי .לאורך השנים האחרונות דג הבורי
הוא הדג הרווחי ביותר ומהווה את הברומטר המרכזי לרווחיות הענף .ב 2010-הייתה
עלייה של  15%ביבול ,המחיר לעומת זאת ירד בכ 25% -ביחס לאשתקד .עיקר
הירידה במחיר נובעת משינוי בזנים מ“צפלוס“ ל“קפיטו“ כאשר לקפיטו יש קצב
גידול נמוך )הקפיטו נכנס כניסיון בגלל מחסור בצפלוס( .שנת  2010הסתיימה עם
מכירות של  3.9מיליון  ₪וברווח של  300אלף .₪
ב 2011 -צפוי מחסור בדגים בשוק כתוצאה מוירוסים שתקפו את האמנונים .כתוצאה
מהמחסור צפויים מחירי שוק גבוהים .כמו כן השנה נחזור לשווק דגי בורי מזן
הצפלוס וננסה להגדיל את שיעור דג זה בסל הכללי על מנת לשפר את רווחיות הענף.
אירוח כפרי  -גם ב 2010-ענף האירוח בצמיחה ) (5%אך באחוזים נמוכים יותר מאשר
בשנים קודמות .ניתן ליחס זאת לעובדה שאנו קרובים למיצוי פוטנציאל התשתיות
הקיימות .במבחן הרווחיות ענף האירוח ממשיך לספק את הסחורה .הענף סיים את
 2010עם מכירות של  3.76מיליון  ₪וברווח של  700אלף  .₪ביחס ל 2009-הרווח ירד
ב , 16%-ירידה זו לא נובעת מהפעילות השוטפת אלא מהוצאות תחזוקה גבוהות
השנה בחידוש צבע בבתי העץ .היעד המרכזי ל 2011-הוא חדירה משמעותית לשוק
הקבוצות מחו"ל כדי למלא את ימי אמצע השבוע .בחודשיים האחרונים חלה
התקדמות משמעותית בתחום זה ונתקבלו הזמנות מהותיות.
ע.ח .מחשבים  -ענף המחשבים המשותף )עם המאוחד( סיים שנה מוצלחת עם גידול
במכירות תוך הרחבת מעגל הלקוחות החיצוניים )עסקים ופרטיים( בסביבה .פעילות
הלקוחות החיצוניים גדלה ל 34%-מסך ההכנסות וזהו גם האתגר העיקרי להמשך.
הגידול בלקוחות החיצוניים משפיע לחיוב על הרווחיות.
שנת  2010הסתיימה עם מכירות של  2.2מיליון  ₪וברווח של  157אלף  ,₪לעומת
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מכירות של  2מיליון  ₪ורווח של  25אלף  .₪הענף צפוי לעבור תאגוד משפטי
בחודשים הקרובים.
שוק ההון  -תיקי ההשקעות המנוהלים בחברת הנאמנות ובתאגיד האחזקות
הניבו ב 2010-תשואה של .7.3%
לסיכום :שנת  2010הייתה פורייה ביותר גם אם איננה שנת שיא ,וזה הזמן
להודות לכל העוסקים במלאכה על שנה ברוכה .את שנת  2011פתחנו ברגל ימין
ונאחל לעצמנו שתהא זו שנת עסקים פורה ומשגשגת .

çîùå øùë çñô âç
רז נור
מרכז משק

ִל ְקרֹא ִל ְשׁבוּיִ ם ְדּרוֹר

גלעד שליט 1755 -
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ישעיה סא ,א

ימים בשבי

àåä íéøåîéù ìéì
ליל הסדר מגיע השנה ביום שני 18 ,באפריל וככל שנה נתכנס בחדר האוכל חברים
ואורחים לחגוג סדר עין חרודי כהלכתו .השנה אנחנו רוצים "לחדש ימינו כקדם" ולפתוח
את ליל הסדר בתהלוכת שיבולים .כ ל ה י ל ד י ם ,לבד או עם אימא או אבא ,סבא או
סבתא ,מוזמנים להשתתף .בלובי תעמוד אלומת שיבולים גדולה והילדים יוזמנו לקחת
ממנה ולצעוד לצלילי "השמש במערב" ,לעלות לבמה ולהכריז "שנת תבואה חדשה".
בהמשך הערב מתוכנן כתב חידה לחיפוש האפיקומן ובסופו מתנה מתוקה למוצא.
השנה יחגגו בחדר האוכל כ 290-אנשים .כבשנים קודמות ,גם השנה המשפחות והחברים
המשתתפים בסדר אחראים לעריכת השולחנות בבוקר החג ול"חיסול" השולחן
המשפחתי עם תום ליל הסדר.
השנה אין לנו תורני "חיסול" ,וסידור חדר האוכל בתום החג יהיה באחריות החוגגים.
כל משפחה מוזמנת למנות תורן או תורנים מטעמה שיעזרו לנו לארגן ,לפנות ולסדר
את חדר האוכל .
כל עזרה תתקבל בברכה ובכוחות משותפים העבודה לא רבה!

קצת סדר לפני ליל הסדר:
יום ראשון17.4 ,
חזרות בחדר האוכל:
 - 17:15קריינים ) -הזמנות אישיות יישלחו בתאי הדואר(
 - 18:00תהלוכת השיבולים  -ילדים )והורים או סבאים(
" - 18:30דומם שטה"
 - 19:00מקהלת כיס
יום שני 18.4
 - 8:00הכנות במטבח
 - 11:00 - 10:00עריכת חדר האוכל
 - 16:00חלוקת סלטים ושתייה שולחנות 1-10
 - 16:20חלוקת סלטים ושתייה שולחנות 21 - 11
 - 19:00ליל הסדר
בשם צוות החג

,çøåôå çîù áéáà úëøáá
אילה אופנהיימר
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úåàéøáä ïçìåùî
חיסונים לילדים
במדינת ישראל מדיניות מתן החיסונים נקבעת במשרד הבריאות והם ניתנים הן
בתחנות לאם ולילד והן במרפאות קופות החולים.
לאורך כל השנים ,ילדי עין חרוד מחוסנים במרפאה המקומית לפי הוראות משרד
הבריאות.
במרפאה שלנו עובדת האחות ג'ודי רונן שעברה קורס טיפת חלב בקופת חולים והיא
אחראית על מתן החיסונים .נוסף לכך מתבצע מעקב גדילה והתפתחות על ידי דר'
יהודית אנטונלי.
בשנים האחרונות קיימת תופעה של חזרת מחלות שכמעט נעלמו כמו פוליו ,חצבת,
שעלת ,אדמת ,אבעבועות ועוד ,בעיקר בקהילות שלא מחסנות את ילדיהן.
הטרנד של הורים שאינם מחסנים את ילדיהם מטעמים אידאולוגיים התפתח בעולם
וגם בארץ והוא בדרכו גם אלינו.
לאור המציאות שבה שני שליש מהילדים במערכת החינוך באים מחוץ לעין חרוד,
עלתה שאלת החיסונים במערכת החינוך שלנו.
הנושא הועלה בישיבה משותפת של חברי ועדת חינוך וועדת בריאות.
על דעת כל המשתתפים סוכם להלן:
למערכת החינוך של עין חרוד מתקבלים ילדים מחוסנים בלבד הן ילדי חברים והן
ילדים חיצוניים.
במרפאה
בחודשים האחרונים נוצרה מצוקת כוח אדם בצוות המרפאה ,עקב יציאתה של
אודט ממצבת כוח אדם של המרפאה.
בנוסף ,הכנסנו למרפאה את תוכנית "המסלול המהיר" של קופת חולים כללית,
תוכנית שמצריכה מחד התארגנות על ידי המרפאה ,ומאידך אורך רוח של הציבור
להטמעת הנוהל החדש המצוי בצעדיו הראשונים.
למרות זאת  -אנחנו משתדלות לתת שירות ומענה כפי שניתן עד כה.
האחיות מבקשות מהציבור לקבל זאת בהבנה ,בסבלנות ובסובלנות ולהקפיד להגיע
למרפאה עם הכרטיס המגנטי האישי ובשעות הקבלה.
כל חודש יקבלו החברים את החשבון האישי שלהם מקופת חולים.
לבירורים יש להתקשר ל 2700*-ושם יענו על השאלות בנושא החשבון .המרפאה שלנו
היא לא הכתובת לבירורים.
חברים ,מועמדים ,וצעירים בהסדר מחויבים על חשבון הקיבוץ.
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מרפאת שיניים
מימים ימימה ,פורסמה החלטה הקובעת שחבר שלא מגיע לטיפול לשיננית ולא הודיע
בזמן  -יחויב בתקציבו.
אנו מביאים שוב את ההחלטה) :תזכורת להחלטה זו פורסמה ביומן ב(15.3.10-
רענון החלטות:
המבקשים לבטל תור לשיננית יודיעו על כך לפחות  24שעות לפני התור שנקבע.
אי-הודעת ביטול בזמן החבר/ה יחויב בסך .₪ 40
הורים שבנם מתחיל טיפול אורטודנטי יחתמו על התחייבות לתשלום  250ש"ח
במקרה של הפסקת הטיפול לפני סיומו והשתתפות ב –  50%מעלות פלטה שהלכה
לאיבוד.
הודעות דחופות לביטול יש להתקשר לנייד של גוני .8242
לאור זאת אין מקום לתירוצים כמו" :לא ידעתי"" ,ממתי מחייבים"" ,תראו
החלטה" ,וכו'...
אנא זכרו ,חבר שלא מגיע לשיננית ולא הודיע בזמן על ביטול התור יחויב בסך .₪ 40
דונה רון  -יועצת הנקה
דונה ,יועצת הנקה מוסמכת בכירה ,תשמח לסייע ולהדריך אמהות צעירות
המעוניינות בייעוץ להנקה.
אפשר להתקשר ל.3689 -

çîù âç
úåàéøáä ø÷éòäå
חנה

áåè ìæî
äåð ìéâéáàå ïåøäàì
åúãëð éàåùéðì
åãéò ì"áò äìà
éîúå (ì"æ úðòå) ãåã ìù åúá

אורי רון עובדת פעם בשבוע
ביום רביעי.
למעוניינים ,אפשר להתקשר
ישירות לאורי להזמנת תור
או לאסתר.
נייד אורי.052-3792904 :

úåëøáå íéìåçéà òôù
úåçôùîä ìëì

כל שאר הפעילות במספרה -
כרגיל.

הודעה מהמספרה
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פסח בא ,פסח בא
ההערכות
כבכל שנה התכנסה ועדת הפסח והחלה "לשבור את הראש" על ֵ
לקראתו ,שאף שהיא מוכרת וחוזרת על עצמה תמיד יש לקחים שיש להתמודד
איתם ,הן בשטח הארגון והן בעניין התוכן .
השנה יש שינוי שמבחינתי הוא גדול ומהותי :השנה דליה כהן )כרמי( לא תופיע
יותר אצלנו מטעמי בריאות ויש לי צורך מעל דפי היומן להודות לה על השנים
הרבות שליוותה אותנו ונראה לי שיהיה זה נכון להעלות ביומן את שכתבתי לה
ליום הולדתה השמונים )בהשמטות קלות(:
גם אם קטונתי מכל מברכייך ומוקיריך לא אוותר על הזכות ועל העונג לברכך
ולספר על הקשר המופלא ,רב השנים ,שיצרת עם עין חרוד איחוד ,בעזרה,
בתמיכה ,בדחיפה ,ובנגינה לקראת ובמשך ליל הסדר .המסירות ,האכפתיות
והמעורבות אינן תכונות מובנות מאליהן אך הן תנאי הכרחי להצלחת המשימה
למרות שהיא חוזרת על עצמה מדי שנה -אין המשימה נעשית קלה יותר ,להיפך:
בתקופה זו שמתאפיינת ב"איש לאוהליך" או בשפתנו" :עושה לביתי" קשה
למצוא אנשים שיקבלו על עצמם לשאת בעול קיום המצווה והמסורת הקיבוצית
של תרבות מקומית שהחג הוא גוּלת הכותרת שלה .
מסורת זו של עין חרוד מאז פוסטולסקי ,דרך יהודה שרת ,אלדמע ואחרים
מדברת כיום אל ציבור הולך וקטן ולכן כל-כך מעודד ומרחיב את הלב לדעת
"שישנם עוד אנשים" ששמירה על אותה מסורת אינה רק "מס שפתים" אלא
ממש "מס עובד" .ובסיכום אני מאחל לדליה עוד שנים רבות של פעילות מבורכת
ויוצרת ובריאות תקינה.
ואם תשאלו" :אז מי ימלא את מקומה של דליה?" התשובה נמצאת אצלנו בבית,
בדמותה של ריטה קולטמן ,שמאז בואה לעין חרוד ותרומתה החשובה בחג
השבעים לא נרתעה מהשתתפות בכל אירוע מתבקש אם שמח ואם עצוב
ואני מאחל לה ולנו שתדע להשתלב במהירות בהובלת הפסח.
ישראל סמילנסקי
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עשור לחוג ביטחון
זאת השנה העשירית שבה אנו מקיימים את "החוג לענייני חוץ וביטחון" כאן בעין
חרוד .השנה רצינו להתרכז בנושא :תקשורת ומלחמה .לשמוע מפי האנשים
העוסקים בכך ומובילים את המחשבה והמעשים הביטחוניים.
בעקבות האירועים אצלנו  -בחירת הרמטכ"ל ,גילוי שדות הגז ,ובמדינות השכנות
 מהפכות פוליטיות וצבאיות ,שינינו את נושאי ההרצאות כדי להבין אתהמתרחש הלכה למעשה.
חתמנו את פגישות החוג בסיור לאורך עוטף ירושלים ,הגדר והחומה ,בהדרכתו
של אל"מ )מי"ל( שאול אריאלי שהיה שותף פעיל למו"מ בינינו לבין נציגים
מהמדינות השכנות .אכן ,היה זה סיור מעניין ומעשיר ומעורר תקוות.
יבואו על הברכה והתודה:
יצחק עבודי ,תם מאור ,איה יוהנסן ,קשת ארצי ורותי סרבסטיין ,שערכו והכינו
וגם פירקו ברוחו טובה ובנפש חפצה.
אלי גורן ,מנהל חוגי העמקים במועצה אזורית גלבוע וחוג ביטחון בכללו ,זכה
ב"נס הצטיינות ארצי" מטעם האגף לתרבות תורנית לשנת תשע"א .ה"נס" ניתן
לו" ,לאות הוקרה והערכה עמוקה :על פעילותו הענפה בהפצת התרבות התורנית;
חוגי תנ"ך ,ספרות חינוך וביטחון ישראל ברחבי המועצה והגליל".
נשלח מכאן לאלי גורן ברכת רפואה שלימה ,תודות וברכות .נתראה בשנה הבאה.
נצה סמילנסקי

תודה שבשגרה
בחיינו העין-חרודים יש לנו כל מיני שגרות ,שגרות יומיות ושגרות של חג ומועד.
שגרות מרכולית וכלבו "זוהר" ,שגרות חדר-אוכל ושגרות מרפאה ,ויש בינינו שיש
להם שגרות ספרייה ,ועוד מעט יהיו כאלה שתהיה להם שגרת בריכה וכד' .ולכולנו
יש שגרת מכבסה ,זורקים כביסה מלוכלכת בצד אחד ומקבלים אותה נקייה
ומקופלת במלוא התא .כן ,מין שגרה שכזאת ,כאילו מובן מאליו.
והשגרה הזאת היא שגרת יומיום קשה ובמשך שנים ,של יהודית וייס שלא
מוותרת ולא נותנת לסגור לנו את המכבסה.
על כך תודה רבה לך יהודית.

çîùå ñáåëî çñô
נורית ארנון
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"כסא אליהו" בבית הכנסת
אליהו הנביא אינו מופיע על פי המסורת רק בליל הסדר ,אלא גם בכל ברית מילה
ולכן נקרא "מלאך הברית" .לפי המסורת ,במדרש דרבי פרק י אליעזר ,מעניש
ֵאתי ַליהוָה
ֹאמר ַקנֹּא ִקנּ ִ
הקב"ה את אליהו על כך שהתלונן על בני ישראלַ " ,ויּ ֶ
ית ָך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל" )מלכים א' י"ט .(14
ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹתִ ,כּיָ -ע ְזבוּ ְב ִר ְ
אליהו ִה ְל ִעיז על בני ישראל על שעזבו את הברית עם ה' ,נדרש עכשיו להופיע בכל
ברית וברית ולראות במו עיניו כי עם ישראל נאמן למסורת אבות.
"מכאן התקינו חכמים ,שיהיו עושים מושב כבוד למלאך הברית" )לפי ספר
הזוהר(.
מיקי יונתי תרם "כסא אליהו" לבית הכנסת לזכר הוריו שרה ואליהו ז"ל .את
הכסא המכובד והמהודר נִ יגֵר משה שושן ]מנהל הנגרייה שלנו[ ,מעשה ידיו
לתפארה.
משפחות שנולד להן בן מוזמנות לערוך את טכס ברית המילה בבית הכנסת או
לשאול את הכסא למקום שבו נערך הטכס.
בברכת תודה למיקי יונתי ומזל טוב.
נצה סמילנסקי

מיקי יונתי מספר:
כשבני אורי נולד ,התברר שאין בבית הכנסת שלנו
"כסא אליהו".
נסעתי לבית הכנסת בעפולה על מנת להשאיל "כסא אליהו" ולערוך את טכס ברית
המילה לבני אורי.
בלבי הבנתי שיש צורך שבבית הכנסת שלנו הקטן והאינטימי יהיה "כסא אליהו".
אוּר ִמי שבצפון מזרח אירן בקהילה הנקראת "נאש דידאן",
הוריי נולדו בעיר ְ
פירוש המילה בארמית "איש משלנו" .הקהילה הקטנה והמיוחדת הזאת שימרה
ועדיין משמרת את השפה העברית העתיקה )ארמית(.
ֶא ַחי אנוכי ובני משפחתי נהנינו מההומור המיוחד בו נהגו הוריי להשתמש בחיי
היומיום ,מהריחות והטעמים המופלאים שעלו מהמטבח של אימא ומהחגים
בקרב המשפחה המורחבת.
אני מתגעגע אליהם מאוד.

,çîù âçå íåìù úáù
מיקי יונתי
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המחנות העולים
פסח מגיע ואיתו הרבה טיולים לשכבות השונות וסופסוף גם האביב
שיאפשר לעשות הרבה יותר פעולות בחוץ ומגוון פעילויות מיוחדות.
לאחרונה התחלנו את תהליך ההדרכה לשכבה ט' מתוך חשיבה שחשוב שגם
מי שלא ידריך בסופו של דבר יעבור את התכנים הללו ושכולם יגיעו לרמה
של מדריך לפני קורס המד"צים .לשכבה מתוכננים גם ימים קבוצתיים
וסמינרים כדי שהתהליך יהיה מעבר לפעולות בלבד ויכלול גם חוויה
קבוצתית אינטנסיבית יותר.
כל השכבות ,ד'-י"ב ,עוברות פעולות קבועות פעם בשבוע ,טיולים ואירועי
שיא .בקרוב – חיפה אקסטרים ל-ז'-ח'.
כמה תאריכים חשובים לזמן הקרוב:
•  1.4טיול ד'
•  5.4סגירת הרשמה לטיול ט'-י"ב
•  10-11.4טיול ד'-ו'
•  15-17.4טיול ט'-י"ב
•  12-13.4יומיים קבוצתיים של ט'

עלה נעלה,
ים וענבל
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
בחול ובחג
שמואל שפירא ,איש העלייה השנייה וחבר עין חרוד החל דרכו בארץ במושבה
מגדל ובחוות כינרת" .בכינרת התנהלה אז פעולה תרבותית עשירה" ,מספר
שפירא" ,וחלקי התרכז בתחום עידוד הזמרה .ארגנתי מקהלה ,ואפשר לומר,
מבלי לחטוא לצניעות ,שהייתה זו מקהלת פועלים ראשונה בארץ ,שהחלה
מופיעה לפני הציבור במסיבות ובחגיגות ] [...משנוסדה עין חרוד וחלק מאנשי
כינרת נצטרף אל העולים התחילו להפציר בי שאבוא גם אני למשק החדש".
] [...הגעתי לעין חרוד סמוך לחג הפורים ,כחצי שנה לאחר העלייה
להתיישבות ליד המעיין .הכול תסס עלומים – בני העלייה השלישית יחד עם
אנשי העלייה השנייה מכינרת ,אנשי "השומר" ובוגרים מהגימנסיה
"הרצלייה" שהצטרפו לגדוד – ציבור מגוון ,ער ,מתעניין ומעניין.
הוחלט לערוך אזכרה ליוסף טרומפלדור בי"א באדר ,יום השנה לנפילתו בתל-
חי .מיד עם בואי עטו עליי" :מקהלה לערב האזכרה!" הכול רצו שהאזכרה
תהיה הולמת זכרם של טרומפלדור וחבריו ,חללי תל-חי .תוך כמה ימים
התלכדה המקהלה .את החזרות ערכנו בחוץ ליד פסנתר ישן ,שהתגלגל והגיע
לכאן באורח פלא ,כמתנה ,והדבר הלהיב את כולנו .מאז נעשתה המקהלה
למוסד של קבע ביישובי הגדוד -בעין חרוד ובתל יוסף .הייתי נוהג ללכת ממשק
למשק לשם החזרות .ההתלהבות של המשתתפים הייתה גדולה .כך נמשכה
הפעולה במשך שנתיים וחצי עד לפילוג הראשון .הייתה זו תקופה איומה!
קשרים בין חברים נקרעו ועולמות נחרבו.
חודש ימים לאחר הפילוג הלכתי לערוך חזרה למקהלה בתל יוסף .אמרו לי:
"לתל יוסף אתה הולך? הלא ישנו פילוג!" אמרתי" :אני הולך לעשות איחוד"...
כעבור שנתיים שלוש נוסדה "רביעיית העמק" .השתפו בה יהודה שרת ,אלזה
פרלמוטר מעין חרוד ,ולטר הצ'לן מבית אלפא ובן-עזרא שלנו ,זכרונו לברכה,
שניגן בוויולה" .הרביעייה" החלה לערוך קונצרטים של ממש ונדדה ביישובי
העמק ואף ליישובים קיבוציים באזורים אחרים של הארץ הגיעה .גם מקהלה
משותפת של המשקים הקימונו .ערכנו מפעם לפעם קונצרטים ונטלנו חלק
חשוב בכל חג ומסיבה.
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פעולה מוסיקלית זו נמשכה שנים אחדות .ריכזתי את מקהלות עין חרוד ,בית
אלפא ותל-יוסף והמקהלות הופיעו כאמור ,גם בהופעות משותפות .המקהלה
בעין חרוד בניצוחי התקיימה שנים רבות.
פעילות מוסיקלית זו שלנו בעין חרוד לוותה בערנות למתרחש בתחום
המוסיקה בארץ .יצרנו קשרים עם אמנים בעלי שיעור קומה ,שהרבו להופיע
אצלנו ולקחנו חלק בפעולות מוסיקליות ארציות[...] .
בקיץ שנת  1925עמד להגיע אלינו הכנר ישה חפץ .ההתרגשות הייתה רבה.
נערכה אסיפה כללית ודנו בה" ,האם אפשר לבטל חצי יום של קציר בגלל
קונצרט?" הקונצרט צריך היה להתקיים בשעות אחר הצהריים כי בערב היה
על האמן להופיע בחיפה .לאחר ויכוח סוער הוחלט לקיים את הקונצרט
באמצע היום ולקבל את ישה חפץ בכבוד הראוי לו .וכמובן שגם "המתנגדים"
הופיעו לקונצרט.
במחצבה שבגלבוע על משטח סלע ענק העמדנו את הפסנתר העלוב שלנו וארגנו
משהו בדומה למושבים על צלעות ההר מסביב .כאשר התאסף הקהל בחולצות
לבנות וכולנו מצפים ודרוכים ראיתי כי מסתודדים ליד חפץ ולוחשים באוזנו
משהו...אמרו לו שאצלנו נהוג לא למחוא כפיים ש"יתכונן לכך ולא ייעלב...
נתחייך חפץ ואמר" :אין דבר ,קבלו אותי כמו שאם מקבלים אחרים" .והנה
התרחש משהו מוזר ,כשעלה האמן על ה"במה" פרץ רעם מחיאות כפיים! חפץ
החוויר .עמד דומם ומשתאה למתרחש.
] [...הצימאון שלנו לאמנות היה גדול וההתרגשות המיוחדת שליוותה כל
הופעה של אמן בעין חרוד ,משכה אמנים רבים לבוא אלינו .הייתה כאן
"אווירה" והם חשו בכך! כך זכינו להופעות של אמנים אורחים מ"האוהל"
ומ"הבימה" .נפגשנו עם המלחין המקורי יואל אנגל ועם רבים אחרים .הכול
התפעלו מהחבורה העין חרודית ,שחייתה במחסור ,בנוף שומם ,אך נלהבת
מכל הופעה של אמנות ומכל גילוי של יצירה וכמיהה להתעלות רוחנית.
מתוך :עין חרוד פרקי יובל ,עמ' 132
הביאה :זיוה אופנהיימר
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יומן תרבות
פורים "עין חרוד מאז ועד היום" היה שמח ,עליז וכייפי .מיעוט ההשתתפות של
גילאי הביניים מצריך חשיבה לקראת שנה הבאה ,רעיון כבר יש.
תודה לעושים במלאכה :
לצוות החג  :סיון שביט ,עינת מאור,ארי ,ירין ,רותי ,ישעיה ,דוד רוחס ,רון מלול,
גונן בהיר ,רז מאור ,עידו מלול ,עומר ,מורל צפדיה ,גיל רז ,טל מאור.
לצוות המטבח :דפנה וסמי.
הטיול המשקי הגדול "יציאת עין חרוד " 90-יוצא לדרך בשלושה מסלולים שונים
המותאמים לדרגות קושי וגיל שונים.
בגלל תנאי שטח קשים )בוציים( נחלק הטיול לשניים ,המסלול הרגוע יצא במתכונתו
ובתאריך המיועד והיה הצלחה  .מסלולי השטח ,מיטיבי לכת וטיול המשפחות נדחו
לתאריך  29-4-11יום שישי .ההרשמה בלוח המודעות בלובי חדר האוכל בעיצומה.
חג הפסח והעומר בשער ,הצוותים עוסקים בהתארגנות לחג .העומר יחוג ביום ג'
)יום החג(  19-4-11בשעה  17:15חלקה ז' מזרח בסמוך לכביש רמת צבי מולדת ,
הסעות מחדר האוכל יצאו משעה  16:45ועד  17:10החזרות מיד לאחר הטקס.
צוותי ימי הזיכרון נערכים לקראת האירועים .צוות חג העצמאות שוקד על
התוכנית .ביום העצמאות יערך הפנינג על דשא חדר האוכל ,פרטים בהמשך.
אירוע סיום שנת ה 90-יוצא לדרך .הכותב/במאי/עורך/מפיק אשר נבחר להרמת
האירוע הוא איציק הדר מ"גשר הפקות" .לאיציק היכרות מוקדמת עם עין חרוד,
הפיק את אירוע שנת ה .70-אני תקווה כי עד לפרסום שורות אלה נאתר מפיק/ה
מקומי לעבודה משותפת עם איציק .במידה ולא אנו פונים למי שמעוניין בתפקיד
אנרגטי ומאתגר לפנות אליי.
ששי מאור

