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ב ֶ
ַ
קל ָהמ ָש ֵלו.
יחנָ לֹא ִל ְגנַאי
ִל ְכבד ַמ ִ ְתיָה ֶ  ָ
וְ ִל ְכבד ֶ  ַח ְשמנַאי.
ָשי! ַה ֲחשבת
ֵ#ספ ַהנ ִ
י ְ
ל ַל ֵ ב ַה ְל ִביבת,
ְ ִקיאת ַלעֲשת ַה ִ ְריָה ְ
עֲגלת גְ דלת ְ ֶה ֵק& ַה ַמ ְר ֶח ֶשת
'רגְ ָמנִ יַ )ְ ,מ ְר ֵאה ַה ֶק ֶשת.
יה טב יִ יִ נִ י וְ ְ
מ ְר ֵא ֶ
ַ
מינִ י! ַיעֲש ַמ ְט ַע ִמי! ְמ ָה ִע ָ*ה,
יֹאפ ֶאת ַה ָ ֵצק ִ
ִח ְ ,ק ֵד ָרה וְ ֵכ ַדיְ ָסא.
יטי,
סלת ִח ִ
וְ ַעל ַה)ל יִ ְקח ֶ
יטי,
וְ ַיעֲש ִמ ֶמנ ַה -ס ְפגָנִ י וְ ָה ִא ְס ָק ִר ִ
וְ ַה ְִ /תיָה ַכ ָ.ת ִ ְש ָמחת וָגִ יל ַעל ָ)ל )ס וָכס,
בגְ ִריס וְ ָצ ַרת 'נְ ִטיכס.
יקנר ַ
ֲביר ָר ַעת נִ ָ
ְל ַהע ִ
דר' יו! טוב לוינסקי ,ספר המועדי! כר 1ה'
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øéëæîä ïçìåùî
לחברי! שלו!
אחרי שני! רבות של נשיאה בתפקיד ביקש ישראל סמילנסקי לשחרר אותו
מתפקידו כאחראי על מועדו החברי! .ישראל עשה את תפקידו בכובד ראש
ובאחריות רבה כפי שהוא יודע .אני רוצה להודות לישראל על סבר הפני! היפות
בה נענה לכל פנייה ,על עזרתו הרבה בארגו אירועי! ,על הנוע! ועל האחריות.
אסתר רימו הביעה נכונות לקחת את התפקיד במקו! ישראל ותיקח אחריות
החל מינואר  .2012ברכת תודה לישראל וברכת בהצלחה לאסתר.
אנו שוקדי! על הכנת תוכניות העבודה לשנה הבאה .כבר עכשיו נית לראות כי
תחזית ההכנסות לשנה הבאה קטנה משמעותית לעומת השנה הנוכחית ולעומת
שני! קודמות .איננו נכנסי! למשבר אבל ניאל ,כ להיכנס לצמצומי! בהוצאות
ולהמשי 1לחפש דרכי! להגדלת ההכנסות.
לאחרונה אירעו מספר גנבות מבתי חברי! בחצרנו .נעלמו תכשיטי! וכס& .אנא
הקפידו לנעול את הבתי! ושימו לב לרכוש .הפרטי וג! הציבורי .אנא היו ערניי!
ודווחו על כל תופעה מוזרה בחצר לרב”שי!.
האסיפה האחרונה הסתיימה בטוני! צורמי! .חבל לי שכ 1היה .זה רק ממחיש
את עוצמת השבר הפנימי הקיי! בתוכנו .זה ג! מחזק אותי בדעתי שדרוש ג!
תיקו חברתי ולא רק שינוי אורחות חיי! .בשבוע הבא יובאו לאסיפה ההצעות
המנוסחות לאישור לפני הקלפי .אני מקווה שנוכל להתגבר על המחנאות שבתוכנו
ולצאת לדר 1חדשה.
שבת שלו!
חג חנוכה שמח
צ'אי
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לקראת הקלפי  -על מה בעצ אנחנו מצביעי
בקלפי הקרוב עומדות זו מול זו ,שתי הצעות:
 .1בקשת צוות התחדשות דו8מסלולית  ,לקבל אישור להכנת הצעה מפורטת ,
למודל של שני מסלולי! בעי חרוד  8מסלול שיתופי ומסלול מתחדש.
 .2הצעת צ'אי לתהלי 1של יצירת "צוות הסכמות" שיביא הצעה משותפת 8
עיקרה של ההצעה "להושיב את שני הצדדי! הקיצוניי! לשולח אחד ולקד!
הצעה משותפת " .מאחר וג! צ ' אי " מודע לכ 1שזה בעייתי ביותר "  ,מוצע
" להיעזר במומחי! שזו התמחות! " .כ מוצע שהמהל 1יהיה " בהובלת
המזכירות".
לכאורה נראה מסוב – 1בעצ! די ברור כפי שאפרט להל:
 .1הצעת צוות ההתחדשות דו מסלולית  8הצוות אמנ! ק! על בסיס צוות
ההתחדשות ,אבל החליט בשיתו& חברי! שיתופיי! ,שהסכימו לפעול ביחד
והצטרפו לצוות  ,להביא הצעה למודל של שני מסלולי!  ,מסלול שיתופי
ומסלול מתחדש .כל משפחה תוכל לבחור את המסלול בו היא רוצה להתנהל
וג! תוכל לעבור ממסלול למסלול לפי בחירתה.
הואיל וצוות התחדשות דו מסלולית מורכב מחברי שיתופיי ומתחדשי
שהסכימו לשת פעולה ולהכי הצעה משותפת ,קיי כבר צוות הסכמות
וההצעה שתוכ ותובא לא תהיה חד צדדית,כפי שטועני מתנגדיה.

 .2הצעת צ'אי  8עיקרה בניית "צוות הסכמות" ,על ידי,
" הושבת הצדדי! הקיצוניי! לשולח אחד בעזרת
מומחי! שזו התמחות!" .במטרה "שיידו ,יתלבט,
יערו 1ויביא לדיו הצעות לאורחות חיי! חדשות על
בסיס שני מסלולי! "  8מאחר וג! לצ ' אי ברור
שהושבת "הצדדי! הקיצוני!" לשולח אחד ,יש בכ1
קושי ,הוא מציע להיעזר במומחי! שזו התמחות!.
להזכירנו  8ניסיו להושיב את שני הצדדי! הקיצוני!
לשולח אחד ,בעזרת מומחי! שזו התמחות! ,נעשה
כבר לפני שלוש שני! ונכשל.
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בנוס& מוצע שעבודת צוות ההסכמות תהיה בהובלת המזכירות .אבל הצעת צ'אי
הובאה בפני המזכירות ונדחתה על ידה .לאסיפה הביא צ'אי את הצעתו כהצעה
אישית .אי 1מצפי! מהמזכירות להוביל תהלי 1לאחר שדחתה אותו ?!
למיטב הבנתי ,הקמת צוות התחדשות דו מסלולית המורכב מחברי שיתופיי
ומתחדשי  ,שהסכימו לפעול ביחד להכנת הצעה ,מייתר את הצור 1בהצעת
צ'אי ,שסיכוייה להביא להדברות ולהגיע לפתרו מוסכ! קלושי! ביותר  .לכ
ההצעה אינה תורמת לפתרו המשבר החברתי  8נהפו 1הוא  8היא רק תחרי& את
המתח והמשבר החברתי הקיי! ,שיל 1ויעמיק א! תמנע את הגשת הצעת צוות
ההתחדשות הדו8מסלולית.
לאחר שהצוות השיתופי קיבל מנדט להכי את הצעתו  ,הביא הצעה ונכשל ,
ההגינות הציבורית מחייבת לאפשר לצוות ההתחדשות  ,שבחר בהתחדשות
הדו מסלולית בשיתו חברי שיתופיי ,להכי ולהגיש את הצעתו.
צביקי נור

áåè ìæî
ïâã éìàìå äæéìòì
úåãëðä úãìåäì
æøàå ïøåîì úá - äéàî
úéøåàå ïåøì úá - äìà
úåëøá òôù
úåçôùîä ìëì
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תכנית פיתוח האירוח הכפרי
שיפור הטיפול באורחי האירוח הכפרי בחדר-האוכל
לפני מספר שבועות התחלנו ביישו! התכנית לשדרוג שירותי ההסעדה והטיפול
באורחי האירוח הכפרי בחדר8האוכל.
ההגשה הנפרדת לאורחי! אורגנה בצורה נוחה ,מזמינה ואסטטית ,בוצע שיפור וגיוו
של התפריט ,השולחנות כוסו במפות חדשות ,נרכשו כלי! ואביזרי נוי חדשי!.
נבחר צוות שיית מענה ושירות אדיב ויעיל לאורחי האירוח הכפרי הבאי! לסעוד
בחדר8האוכל.
ציפי לסקי לקחה על עצמה להיות אחראית על תחו! ההסעדה באירוח הכפרי .יחד ע!
ציפי נושאי! בעול אד! קבוע מצוות חדר8האוכל ,הילה )עובדת שכירה( האחראית על
ההסעדה בשבת וחג ועל הסעדת קבוצות באמצע השבוע  ,וכ תורני! חברי משק
לשבתות וחגי!.
נערכה פגישת היכרות ומשוב ע! תורני האירוח הכפרי והוצגה תכנית השדרוג בחדר
האוכל .הודגשה חשיבות עבודת התורני! והצור 1בהמש 1שיתו& פעולה פורה לטובת
קידו! ושיפור תחו! ההסעדה באירוח הכפרי .ניתנה הדרכה והסבר על נוהלי העבודה
החדשי!.
במהל 1השבועות הקרובי! בכוונתנו להשלי! את מהל 1השדרוג על8ידי הוספת עמודי
ניתוב שיאפשרו תיחו! נייד ואסתטי של אזור ההסעדה לטובת אורחי האירוח ,ופינת
ציור לילדי! שתאפשר העסקת! במהל 1ארוחת הבוקר.
אנו לומדי! ומשפרי! תו 1כדי התקדמות ועושי! מאמ ,לשמור על האיזו בי צרכי
האירוח לבי הרגלי החברי! בכל הקשור להתנהלות בחדר האוכל.
תגובות מציבור החברי! ומאורחי האירוח לא אחרו להגיע  ,ולשמחתנו מרבית
חיוביות ומברכות על המהל.1
יצחק צור
יו"ר האירוח הכפרי
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úåãåú
íéùðàì úåãåäì äöåø éðà
êøãä òöîàá íéáåèä
éùå÷ä ìò øáâúäì éì åøæòù
,ñâðéøâ øúñà :åéìà éúòì÷ðù
,ïñðä úð÷ ,éúðåé é÷éî
,âøô àøåéâ ,àéùð äùî
.øéäá ïðåâ
äáø äãåú
øâ ìâúéøåã

áåè ìæî
ïäë ïãå äåéæì
16-ä ãëðä úãìåäì
øéîà
úéâçå øéðì ïá
úáçøåîä äçôùîì
úåçîù òôù

למתגייסות החדשות לשורות צה"ל

àéøåì ã÷ù øéäá øéð
äðéãî ãîç äéãôö ìøåî
שירות תור לכ ולצבא
חרוד-בית עי
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ושוב "מפלגת העבודה"
לחברי! שלו!.
כידוע לכ! הבחירות ליו"ר מפלגת העבודה הסתיימו ,ושלי יחימובי ,נבחרה
לתפקיד.
שלי פועלת במר ,רב לשק! את המפלגה ,ולהכי אותה לקראת הבחירות לכנסת.
המפלגה מחדשת את ההתפקדות ,וישנה היענות רבה באר ,להצטר& כחברי!
למפלגת העבודה.
ג! אצלנו ,אנחנו מחדשי! את ההתפקדות .אני מזכיר ,שהחברי! שרשומי! כבר
כחברי! במפלגה ,ולא יבקשו לבטל את חברות! ,יחויבו רק בתקציב האישי
ויישארו חברי! במפלגה.
חברי! שרוצי! להצטר& למפלגה )כולל אלו שנגרעו בטעות( צריכי! לחתו! על
טופס ,שיקבלו ממני ,ויהיו חברי מפלגת העבודה.
את תהליכי ההתפקדות רצוי לעשות בהקד! בכדי שנוכל להשתת& בהצבעות
למוסדות המפלגה ולבחירת המעומדי! לכנסת מטע! מפלגת העבודה.
ומידע נוס& :המפלגה מארגנת מטה למתנדבי! ,חברי! שיהיו מוכני! להשתלב
בפעילות המפלגה ברחבי האר .,כל מי שמוכ להצטר& יפנה אליי ויופנה לכתובת
המתאימה.
ולבסו& פנייה ובקשה אישית :מזה זמ רב ,שאני מחפש חבר מפלגה ,שיהיה מוכ
להחלי& אותי ככתובת לקשר ע! מוסדות המפלגה .זה תפקיד חשוב ומעניי
ומומל ,לכל מי שרוצה להשתלב קצת בעול! הפוליטי שמסביבנו ,בבקשה לא
להתפר.,
בברכה
ד כה
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ùøâì êùåç åðàá
ïøôù éøåàå ïäë á÷òé íò äçéù
?åðéúáì ìîùçä òéâî ïéàî
אנו מקבלי! חשמל במתח גבוה מהרשת הארצית של חברת החשמל  .החיבור
נעשה בחצר של פלב"! ומש! הרשת היא פנימית ,ג! מתח גבוה וג! נמו.1
למנִ יָיה במתח גבוה החלפנו את רוב רשתות המתח הנמו1
ע! המעבר ב ְ 1992 8
שלנו ,שהיו חשופות עד אז ,לרשתות עיליות מבודדות או קווי! תת8קרקעיי!,
פעולה ששדרגה מאד את רמת הבטיחות והאמינות של רשת החשמל במשק.
עד  1992קיבל כל משק המגורי! חשמל מהלוח בחשמלייה  .בעקבות המעבר
למנייה במתח גבוה הוספנו עוד שלוש מרכזיות ושדרגנו את אספקת החשמל ג!
מבחינת ההספק .א! עד אז כל בית )דו8משפחתי( קיבל מהרשת פאזה אחת ע!
פקק ראשי משות& של  25אמפר הרי לאחר השדרוג מקבלת כל דירה חשמל תלת8
פאזי )  75אמפר( המאפשר לעמוד בדרישות מכשירי החשמל הרבי! הנמצאי!
בדירות החברי!.
בשני! האחרונות ,ע! פרויקט השוואת תנאי דיור התחלנו )קצת באיחור( להכניס
רשתות עיליות נוספות לאדמה וליצור סביבה יותר אקולוגית .פעולה המייקרת
את הפרויקט אבל כדאית לטווח הארו .1אנו שואפי! שכל שכונה שתשופ ,תקבל
את החשמל בערו ,תת8קרקעי .התחלנו בעיר העתיקה וכעת ג! ברובו של אזור ג'.
?ìîùç úå÷ñôäá äøå÷ äîå
לאור 1שני! רבות גיבה הגנרטור המיתולוגי שלנו את כל משק המגורי! אבל
בשני! האחרונות רק את המוסדות החיוניי!  :חדרי קירור  ,מקלט מחשבי! ,
מזכירות ,אזור מוסדות הבריאות ומרכזיית הטלפוני! .לפני שנתיי! ,בגיל קרוב
לארבעי! כשהגיע לסו& דרכו היה עלינו למצוא בהקד! תחלי& ואז שכרנו גנרטור
)זמני (...שעומד על יד החשמלייה עד היו! .כשהבאנו אותו היינו בטוחי! שאנו
עומדי! להצטר& לפרויקט "השלת עומסי! יזומה לטובת חברת חשמל" שפירושו
מכירת חשמל לחברה בתקופות של צריכת שיא בקי ,או בחור& .בסופו של דבר
השתנו התנאי! והפרויקט איבד את כדאיותו הכלכלית ,ואנו חזרנו לצור 1לקנות
גנרטור חדש לגיבוי )כי את השכור לא היה כדאי להשאיר(.
במקביל לכל הנאמר לעיל ,חוקקה רשות החשמל )העומדת מעל חברת החשמל(.
חוק המחייב כל צרכ חשמל מוסדי לבחור באחת משתי חלופות :אחת :לקבל
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אחריות על רשת החשמל בחצר ולשדרג אותה על פי דרישות חברת חשמל ועל ידי
כ 1לזכות ברישיו של מחלק חשמל .מחלק חשמל חייב על פי החוק לספק ולמכור
חשמל אמי ללקוחותיו ,במקרה שלנו ,לחברי הקיבו ,,מוסדותיו ומפעליו כולל
לקוחות חיצוניי! השוכרי! אצלנו משרדי! ובתי מלאכה.
שנייה :לוותר על עצמאות המשק ולמסור את הרשת לידי חברת החשמל שתנהג
כלפי החברי! והמוסדות כמו ללקוחות חיצוניי!  ,מצב שבו אי לקיבו ,שו!
השפעה על התנהלות המערכת.
בחרנו בחלופה הראשונה ונער 1סקר על ידי חברה חיצונית שבסיכומו הוגשו
המלצות לשיפור מערכת החשמל שלנו ,חלק החייבות להיעשות וחלק בחזקת
המלצות לשני! הבאות ,וכל זאת כדי שנוכל לעמוד בתנאי! של "מחלק חשמל".
כיו! עומד לרשותנו בחשמלייה לוח חשמל חדש ומודרני שיאפשר לחבר אליו את
הגנרטור החדש שכבר עומד במקומו .ברוח השדרוג הכללי הוכנס ג! מחשב וג!
אליו מתרגלי! בהדרגה.
?ìîùçä úå÷ñôäì õ÷ä àá úàæá íàä
למע האמת  ,אמינות אספקת החשמל על ידי חברת החשמל השתפרה מאד .
בשני! האחרונות היו לא יותר מחמש עד שמונה שעות הפסקת חשמל בשנה .עדיי
יש בעיות של " פיקי! " ונפילות מתח שפוגעות בציוד אלקטרוני רגיש  .לאחר
שיחובר ,ייכנס הגנרטור החדש )בעל הלוח החכ!( לעבודה באופ אוטומטי או על
ידי חיוג טלפוני  ,לטובת המוסדות החיוניי!  .משק המגורי! עדיי לא מחובר
לגנרטור זה.
äéøåèñéä úö÷å
החשמלייה הוקמה ב 19578על ידי יצחק אגמי ז”ל ור בר8גיורא .מאז הקמתה
עברו בה אנשי! רבי! ,חברי! ,בני משק ,בני חברות נוער והכשרות.
כיו! עובדי! בה ארבעה חברי! .יעקב כה ,הוותיק בצוות החל עבודתו ב,19588
אורי שהגיע אלינו מתל יוס& הצטר& ב 19748ומאז הוא ש! ע! יציאות לפעילות
חינוכית בחברת הילדי! ולימודי! בידיעת האר .,בשנת  2005ע! יציאתו של אורי
ללימודי! הצטר& ח סהר שהשלי! לימודי הנדסאי חשמל ,ולאחרונה הצטר& ג!
ח שביט שסיי! ג! הוא לימודי! ועושה צעדיו הראשוני! בתחו!.
ע! הקמתה של החשמלייה היא קיבלה לכל המשק על בתי המגורי! והמוסדות
)לא כולל משק החי והמפעלי!( תלת8פאזי  150אמפר .לש! השוואה ,כיו! עומדות
במשק המגורי! בלבד ארבע מרכזיות בעלות תלת8פאזי  1000אמפר כל אחת .ע!
הקמת עי חרוד איחוד הותקנה מערכת החשמל בענפי המשק כמו הגד"ש ,המדגה
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ומכוני המי! על ידי הצוות המקומי .רשת החשמל הייתה בעייתית והפסקות
החשמל היו רבות .בימי החור& ה הגיעו ג! לשבע8שמונה הפסקות ביו!  .ענ&
תובעני במיוחד היה המדגרה )הבניי של כלבו זוהר כיו!( שבו כל הפסקת חשמל
היא קריטית להבשלת הביצי! .צופר רעשני היה מתריע על ההפסקה והחשמלאי!
היו רצי! במהירות להדליק את הגנרטור.
בשנת  1991המדגה ,מרכזיות החשמל והמשאבות בעמק  ,שחוטיה היו עדיי
חשופי!" ,טבעו" בשיטפו שהצי& את העמק .כשירדו המי! נערכו יעקב ואורי
למבצע תיקו החוטי! בלי ידיעתה של חברת החשמל ) שחוטי! אלו היו
באחריותה(" .לא חיכינו לאישור!" ,נזכר יעקב" ,כי לא היה סיכוי שה! יבואו
לתק .הלכנו לש! ברגל ,לבושי! חליפות דייגי! ומגפיי! גבוהי! כדי להתקי
מחדש את המערכות שהוצפו ,וחברת החשמל לא יודעת על כ 1עד היו!".
עד לפרויקט "השוואת תנאי דיור" נעשתה רוב עבודת החשמל בבתי! שנבנו בעי
חרוד ,החדשי! והמשתפצי! ,על ידי הצוות המקומי.
בפרויקט השוואת תנאי דיור עקב ההיק& הגדול נכנסו לעבודה קבלני! חיצוניי!.
כיו! עבודת הצוות מתרכזת בעיקר בשירות ובאחזקה של מערכות המשק
ההופכות מודרניות ומתוחכמות ,ומת מענה לחברי! ולענפי!.
ואי8אפשר שלא להזכיר את פעילות! רבת השני! של צוות החשמלאי! בהגברה
באירועי! שמחי! ועצובי!.
ומה יהיה על החתולי! שעולי! על עמודי! גבוהי! וחוששי! לרדת? אורי מעודד
אותי שג! ה! לא יוזנחו אבל ברוח הזמני! המודרניי! יחולצו כנראה בעזרת
האפרו החדש שנרכש לא מכבר ולאו דווקא על ידי טיפוס רגלי.
הביאה :זיוה אופנהיימר
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"çìùéå" úùøô - äååöîä-øáì äùøã
חשיבות היו בשבילי
היו! עליתי לתורה בבית הכנסת שלנו בעי8חרוד .כ 1המשכתי את המסורת
ואת השושלת של בני משפחתי.
בפרשה שלי ,פרשת "וישלח" נושאי! ידועי! וחשובי! מאוד.
מתוכ! בחרתי להציג נושא אחד בלבד והוא היחסי! בי האחי! יעקב
ועשו.
עשרי! שנה לאחר שברח יעקב מפני אחיו עשו ,הוא חוזר לאר ,כנע .כעת
הוא בעל משפחה גדולה .ארבע נשי! ,אחד עשר בני! ובת אחת .עכשיו יש
ָרא ומפחד מאוד מהפגישה
לו ג! רכוש רב .צא ובקר לרוב .יעקב חושש ,י ֵ
ע! עשו אחיו ,אשר לפני עשרי! שנה ,תכנ להורגו על שגזל ממנו את ברכת
אביו יצחק .יעקב רוצה להתפייס ע! עשו ולכ הוא מתכנ מספר פעולות.
כמו שאמר רש"י "התקי עצמו לשלושה דברי ,לדורו לתפילה
ולמלחמה".
שולח שליחי ,מלאכי
ָא ְש ְל ָחה
%ר ָצה ֵ" ִעיר ְ" ֵדה ֱאד ...ו ֶ
&חיו ְ
&כי ִל ְפנֵי ֵע ָ"ו ִ
"וַיִ ְ* ַלח ַי ֲעקֹב ַמ ְל ִ
ֶי) ",בראשית ל"ב.(486 ,
ְל ַה ִגיד ַלאדֹנִ י ִל ְמצֹא ֵח ְֵ -עינ ָ
יעקב מפצל את משפחתו לשני
מחשש שעשו יחסל את המשפחה כמו שכתוב:
ַחֶ .את ָה ָע ֲא ֶ*ר ִאת ְו ֶאת ַהצֹא ְו ֶאת ַה ָָ -קר
ֵצר ל ַוי ַ
ַיירא ַי ֲעקֹב ְמאֹד ַוי ֶ
"ו ָ
ְה ָ0ה/
%חת ו ִ
ֹאמר ִא יָבא ֵע ָ"ו ֶאל ַה ַמ ֲחנֶה ָה ַ
ְה ְג ַמ ִלי ִל ְ*נֵי ַמ ֲחנתַ .וי ֶ
וַ
יטה" )בראשית ל"ב.(889 ,
ְהיָה ַה ַמ ֲחנֶה ַהנִ ְ*&ר ִל ְפ ֵל ָ
וָ
יעקב נושא תפילה לה' שישמור עליו בעימות הזה ככתוב:
ְה ַ0נִ י ֵא ַעל
ָרא &נ ִֹכי אֹת ֶ 2יָבא ו ִ
&חי ִמיַד ֵע ָ"ו ִ0י י ֵ
ילנִ י נָא ִמיַד ִ
" ַה ִצ ֵ
ָ-נִ י" )בראשית ל"ב.(12 ,
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יעקב מכי מנחה לעשו כמו שכתוב:
&מר ֲא ַכ ְָ 2רה ָ2נָיו ִַ -מנְ ָחה
%ח ֵרינ0ִ /י ַ
ַא ַמ ְר ֶ 3גַ ִהנֵה ַע ְב ְד ַָ ,י ֲעקֹב ֲ
"ו ֲ
אלי יִ ָFא ָEנַי" )בראשית ל"ב.(21 ,
'ח ַרי ֵ) ֶא ְר ֶאה ָEנָיו ַ
ַהה ֶֹל ֶכת ְל ָפנָי וְ ֲ
לאחר כל ההכנות מגיע הרגע המכריע .האחי! מתקרבי! זה לזה לאט.
יעקב משתחווה שבע פעמי! ועשו ר ,לקראתו בחיבוק ובנשיקה .המתח
שנצבר מתפרק לבכי משות& של שני האחי! שחוזרי! ומתחבקי!
%ר ָצה
ֵיה וַיִ ְ* ַתחְ /
בחיבוק אמי .,כמו שכתוב":וְה/א )יעקב( ָע ַבר ִל ְפנ ֶ
ָרֵ .ע ָ"ו ִל ְק ָראת וַיְ ַח ְֵ -קה /וַיִ ֹ2ל ַעל
&חיוַ .וי ָ
ֶ* ַבע ְָ 2ע ִמי ַעד ִג ְ*ת ַעד ִ
ַצוָאר וַיִ ָ* ֵקה /וַיִ ְב) "/0בראשית ל"ג.(384 ,
מכא אני מבי ויודע
בי אחי! יכולי! להיות יחסי! טובי! של אהבה ,עזרה ,הזדהות,
שותפות .במילה אחת ,אחווה.
יכולי! להיות ג! יחסי! רעי! הגורמי! לקנאה ,איבה ,שנאה,
התנכרות ,חר! וניתוק.
לדעתי ,אחי! צריכי! לדעת לסלוח אחד לשני בגלל האהבה היסודית
מל ֶדת ומחייבת.
ביותר ,שהיא אהבה ֶ
עד כא הפרשה.
רו שמאלי
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íòôî íéøåôéñ - äéä äéä
למי צלצל הפעמו
ביומני של שנת התשעי הזכרנו לא פע את מקומ המרכזי של הסוסי
והפרדות במשק בשני טרו המיכו בענפי החקלאיי  .סיפורי וחוויות
מהעבודה ע הבהמות היו חלק בלתי נפרד מהווי הענ .מתו ספרו של זאב דור
סיני "מגדות הדנייפר למעיי חרוד" אנו מביאי את הסיפור על הפרד ששמע
את הפעמו.
אחד הסיפורי! הוא על הפרד בעל חוש השמיעה החד .הייתה תקופה כאשר
הפעמו הגדול שבחצר היה מצלצל ,לא רק כדי להזעיק את החברי! בשעות חירו!
אלא ג! למטרות אחרות .לאיש מהחברי! לא היה שעו והיו מצלצלי! בפעמו
בבוקר השכ! כדי להעיר את החברי! לעבודה  ,ושלוש פעמי! ביו!  8לקראת
שלוש הארוחות .צלצלו בו ג! כדי להזמי את החברי! לאסיפה או הרצאה .א1
נוס& לכל אלה הופעל הפעמו ג! לפנות ערב ,לאות כי נסתיי! יו! העבודה .לפרד
בעל חוש השמיעה המפותח הייתה ,כנראה ,ג! תחושה של זמ .נוס& לכ 1היה ג!
עצל .לפנות ערב היה נעמד פתאו! באמצע התל! ובשו! פני! אי8אפשר היה
להזיזו מהמקו! כדי להגיע לפחות עד סו& התל! .התברר שבבית צלצלו להפסקת
העבודה ,והפרד  ,שהתרגל לכ 1כי בהישמע צלצול הפעמו היינו מפסיקי! את
העבודה  8היה נוהג לעשות כ 1ג! בימי! כאשר היינו חורשי! במרחק רב מהבית
ולא היינו שומעי! את הצלצול המבשר את סיו! יו! העבודה בעוד שהוא ,חד
השמיעה ,היה קולטו ממרחקי! .במקרי! אלו היינו נאלצי! להתירו מהמחרשה
ומיד היה מתחיל ר ,בכיוו לבית.
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לאה גור ז”ל
2011 - 1909
סיפור חייה של אימא כפי שהיא כתבה לקראת יו הולדת 80
נולדתי בשנת  8 1909שישית בי שמונה ילדי!.
ימי ילדותי עברו בשקט ,משפחה לא עשירה ,אבל מבוססת .עסקו במסחר עורות.
כשהייתי בת שש מת אבי .הוא היה איש יפה ,חזק .נדקר ממסמר ביד וכנראה היה
זיהו! בד! .אימא נשארה לבד ,ע! כל העסקי! ומשפחה גדולה ,והיה קשה מאוד.
סבא היה האיש שניהל את עסקי העורות ,הילדי! עזרו במידה מסוימת ,אבל לא
הרבה יכלו לתרו! .ובכל זאת כל הילדי! למדו ,גמרו בתי ספר תיכוניי! ,בחלק!
למדו ג! באוניברסיטה.
מלחמת העול! הראשונה עוד לא נגמרה .אני זוכרת את חילופי השלטו ,רמת
החיי! ירדה ,ואנו ,הילדי! ,רצינו לתרו! .אני למדתי בבית ספר יסודי עברי ואחר
כ 1בגימנסיה רוסית .בהיותי בכיתה השמינית ,בדיוק בזמ בחינות הבגרות ,מתה
אמי .אחי הגדול נכנס לענייני! והיה לראש המשפחה.
הבנו שעל כל אחד להתחיל לדאוג לצרכיו ,לעתידו....
אני זוכרת שמשפחתנו הייתה ציונית ,ונדמה לי שאבא אפילו קנה חלקת אדמה
באר.,
אני גמרתי את הגמנסיה והחלטתי ללמוד הוראה ,כס& ללימודי! לא היה לי ,לכ
פניתי למועצה היהודית .באותה עת קיבלו היהודי! אוטונומיה באסטוניה .בכדי
להחזיק את בית הספר העברי היו חייבי! להביא מורי! מ החו ,וכ 1קיבלתי
ִמלגה והתחלתי ללמוד בסמינר בריגה  8לטביה.
בגמר לימודיי חזרתי הביתה והתחלתי לעבוד ,בהתחלה כגננת ואחר כ 1כמורה,
בעיר הולדתי .תו 1כדי עבודתי בהוראה התחלתי ג! ללמוד באוניברסיטה .כעבור
שנתיי! עברתי לעבוד בעיר אחרת ,עיר הבירה של אסטוניה .ש! עבדתי שלוש
שני! ולא יכולתי להמשי 1את לימודיי באוניברסיטה.
חו ,מהעיסוק בהוראה היינו מאורגני! בהסתדרות " הצופי! "  ,ב " החלו8 " ,
קשורי! ע! "השומר הצעיר" בלטביה .באו אלינו שליחי! מהאר ,,וממקומות
שוני! בחו " ל ואז גמלה בלבי ההחלטה לעלות ארצה  .מכיוו שהייתי חברה
ב"החלו ",המקומי שלנו ,הייתי ג! מדריכת צופי! ,הצלחתי לקבל סרטיפיקט
לעלייה.
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הגעתי ארצה בשנת  .1932אמנ! הייתי מורה ולימדתי כבר מספר שני! בחו"ל,
אבל לא העליתי על דעתי להיות מורה ג! באר .,באר ,צרי 1להיות חלו ,,לעבוד
את האדמה.
כל בני משפחתי לחצו עליי לפחות להירש! במשרד החינו , 1שידעו לפחות על
קיומי .וכ 1קרה שהגעתי לעי8חרוד ,על פי המלצת משרד החינו.1
השנה הראשונה הייתה קשה מאוד .חוסר ידע ,והיכרות ראשונה ע! ילדי האר,,
גישת! אל המבוגרי! ,חוצפת! ,חוסר המחיצות ,שפת הילדי! שלא הכרתי ,חוסר
המשמעת וכו' .בחו ,לאר ,דיברנו עברית של "שבת" ולא בשפה המדוברת של יו!
יו!.
אני כבת בכורה חוויתי וליוויתי את אימא כ'זנב' בכל תפקידיה  8מורה ומחנכת
)ג! אותנו ילדיה( ,מרכזת ועדת חינו ,1העברות ,סכסוכי! וכו' .כל אחד מאיתנו
שרק למד לשבת בילה את שעות אחה"צ בכיתות בארוחת ערב .זכינו ג! להיות
תלמידי! של אימא בכיתות היסוד ,ג! אני וג! משה.
שני! של חינו 1והוראה ,קשרי! אמיצי! ע! חבר העובדי! כמנהלת  ,כעובדת
בספרייה ,שמירת הקשר ע! הילדי! ואחר כ 1בספריית החברי! .ע! גל העלייה
מרוסיה לקחת חלק פעיל בקבלת העולי! בעי חרוד ,הילדי! בבית הספר ולכול!
היית פה ואוז בחודשי! הראשוני! במולדת.
בפרק האחרו  ,חווינו וליווינו את הקושי וההשלמה שלאחר שלושה ניתוחי!
בפרק היר 1אי ברירה אלא לעבור לבית הדר .הראש כבר הבי ,א 1הלב סירב
לקבל.
אני רוצה להודות בש! כל בני המשפחה למערכת הבריאות שלנו ובעיקר לצוות
הנהדר של בית הדר ,על הרגישות ,ההבנה ,המסירות והיחס הח! לאימא ולכל
אחד מבני המשפחה .אוהבי! אתכ! ומאוד מודי! לכ!.
מקווה שלקחנו מאימא  ,נוס& לכל מה שקיבלנו ,ג! את היכולת והרצו העז ,
בכל עת ,להביע תודה  8בחיו 1ובעיניי! מוארות ,עד רגעיה האחרוני!.
תודה!
נינה פלס והמשפחה
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סבתא שלי ,סבתא שלנו
אי8אפשר לסכ! בכמה מלי! פרק חיי! כה ארו ,1כה משמעותי 8
אבל אפשר להזכיר כמה זרעי! שזרעת ועצי! שנטעת בי8בנו 8
את האהבה לחינו ,1את התפיסה שהנחתה אות 1ומנחה אותי של מפגש בגובה העיניי!,
תמיד אמרת שמי שעוסק בחינו 1צרי 1לאהוב את הילדי! ולהתייחס אליה! כשווי!,
הקדמת את זמנ 1בעניי הזה.
אהבנו לבוא אליכ! סבתא,
ידענו שבכל שעה את ערה ותקבלי אותנו בסבר פני! טובות ,בהקשבה ,באהבה וידענו
ג! שתמיד נוכל להתנח! בארו ההפתעות שהיה עמוס בכל טוב ומחכה לנו.
היה לכ! סבתא ,ל 1ולסבא ,ג עצי פרי לתפארה  8העצי! והפירות שזורי! בתמונות
ילדותנו ,כל פרי בעונתו .הייתה התרגשות סביב הבשלת הפקא ,שקלנו וספרנו ובכל
שנה נרשמו שיאי! חדשי! ,היה הריח המיוחד של ע ,הגויאבות ותותי הע ,הסגולי!
שעד היו! אנו לא מצליחי! לשחזר את טעמ!.
סבתא היית לנו ותהיי לנו מודל לשאת אליו עיניי! ,מקור לגאווה ,להזדהות .אני
מרגישה שהייתה לנו זכות להיות נכדיי ,1ליהנות משיחות משמעותיות ,מעצותיי1
הטובות.
הייתה ג! לילדינו הזכות להיות ניני! לסבתא רבתא כל כ 1משמעותית ,שמכירה כל
אחד ,שיודעת וזוכרת ומתעניינת במצב הלימודי! במצב החברתי ובכלל .הייתה לה!
הזכות לראיי אות 1ולשזור את סיפוריי 1בעבודות השורשי! ,הייתה לה! סבתא
שהייתה חלק מהקמת המדינה וההתיישבות בה ,ואפשר לשוחח איתה וללמוד עוד ועוד.
סבתא אנחנו כבר מתגעגעי!!
הנכדות והנכדי!
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לאה גור  -סיפור חיי
לאה הגיעה לאר ,בשנת  ,1932חדורת אידיאלי! ושאיפה לעבוד בכל עבודה
שתידרש .שושנה המורה ,מצוות המורי! הראשו בעי8חרוד שליד המעיי ,שמעה
עליה והזמינה אותה להצטר& לצוות החינו 1וההוראה בביה ” ס  ,בעי 8חרוד
“החדשה” ,ליד קומי.
שנתה הראשונה של לאה בחינו 1לא הייתה קלה.
כמי שלימדה וחינכה בעבר ,ע! מטעני! אחרי! ,תרבות אחרת  8ההתמודדות
במקו! לא הייתה פשוטה  ,א 1כל העת חיזקו את רוחה  ,כי הכירו ביכולת
ובפוטנציאל ,ואכ ,השני! הבאות נראו כבר אחרת ...
בעצ! כל שנותיה בעי8חרוד לאה לימדה ,גידלה והצמיחה מחזורי! מחזורי! של
ילדי! מ8א’ עד ג’ .אלה היו הכיתות שהעדיפה ואהבה במיוחד.
המחזור הראשו שלה  8כיתתה של דליה כרמי וחגי אדר  .הסלנג המקומי ,
הקללות ושאר התעלולי! של הילדי!  ,באו כאמור להעמיד את לאה במבחני
ההוראה והמנהיגות שלה ,שכמעט והיו לה למכשול .בשני! שלאחר מכ ברור היה
לגמרי מי המורה ומי התלמידי! ומה מקומו ומעמדו של כל אחד...
לאה שייכת לאות! “בני אד! משוני!” שראו בחינו 1ייעוד חיי! ,מפעל חיי!,
מתו 1תפיסה שלמה שהוא מקי& את כל סדר יומו של החני ,1מבוקר עד לילה
והוא כולל ,מעבר להוראה ולחינו ,1את כל מערכת היו!  8טיפול ,ביגוד ,אוכל,
דאגה בעת מחלה ומה לא  8אוטוריטה מלאה ,העומדת בראש סול! הפירמידה
כאשר על פיה יישק דבר.
באות! ימי! המטפלות שמו עצמ )כ 1היה מקובל( בהיררכיה של הצוות במקו!
אחר“ :חכו שלאה תגיע”“ ,נחכה ללאה לשמוע מה תאמר”“ ,לא מתחילי! לפני
שלאה תגיע” ,וכ 1הלאה  ,וזה כולל כמוב ג! את ימי החופש בשנה.
התפיסה החינוכית של אותה שלמות ונתינה עד תו! למע הילד ,למע המערכת,
הלכה ע! לאה לאור 1כל הדר . 1היא מעול! לא הסכינה לשינויי! שבאו ע!
השני! ,שבאו לשחרר את המורה מחלק ממטלותיה והאחריות הרבה שלקחה על
עצמה .זה היה א 1טבעי כ 1ומוב מאליו .לא זכור לה שהסתכסכה ע! הורי!.
הקשר היה תמיד הדוק ,מתו 1כבוד  ,חיובי  .הילדי! היו “ שלה ” ובאחריותה ,
ותמיד עמדה לצד! מגוננת עליה! .נזכיר את סיפור הפילוג כאשר באו “לקחת”
את ילדי “ המאוחד ” מ הכיתות  ,היא עמדה כצוק אית  ,בחודשי הריונה
האחרוני! ,ולא נתנה להתקרב ולגעת בילדי! ,שראתה בה! את ילדיה  8כ 1לא
עושי! לילדי!.
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בגיל הפנסיה וכבר לפני כ עסקה בלימודי האנגלית בכיתות היסוד ובהדרגה עברה
להיות הספרנית של ספריית הילדי! בבית הספר  .למרות פערי הגילי! היה זה
סיפור אהבה הדדי.
והמנגינה הזאת נמשכה עד שנותיה המאוחרות עד שהופסקה בגלל מגבלות
בריאות בגיל .89
לאה ,בעלת משפחה ענפה ,תומכת ,משפחה רבת שלוחות .למרות גילה המופלג 8
קוראת ,מתעניינת ,מעורה ומעורבת בחיי המשפחה ,הקיבו ,והאר .,ז מיוחד
במינו...
מ הארכיו
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משתתפים באבלה
של מרג’י פלג ומשפחתה
במות האב
וואלס )וואלי( גורדון

שלא תדעו עוד צער
בית עין-חרוד איחוד

19

לביבות מירקות אורגני  -כבר אכלת?
מי הדרי מפרי הג  -כבר סחטת?
זה מומל ,זה כדאי ,ממש חובה,
לכל מי שיגיע לג בשבת הקרובה.
בפינת היצירה נתחפש לגיבורי
כמיטב המסורת בחג האורי.
מיונהל’ה נשמע על מכבי ויווני
ונמחיז את הסיפור ,בנות ובני.
ניפגש ב  ,24/12בבוקר שבת
ב  ,11:00בג ,ע מסחטת מי ומחבת
)ג פטיש מהבית יכול להיות לעזר
בהכנת חרב ,מג ,חגורה או נזר(.

